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Campionatele Mondiale de atletism

MEREU TÎNĂRA MARICICA PUICĂ, 
VICECAMPIOANĂ A LUMII LA 3000 METRI!

Maricica Puică

ROMA, 1 (prin telefon de Ia trimisul nostru special). In sfîrșit, 
seara, desfășurarea finalei atît de dificilei probe de 3 000 metri 
ne-a adus satisfacția cîștigării unei medalii de argint. Autoarea 
acestei frumoase performanțe este veșnic tînăra Maricica Puică, 
reușita sa fiind cu atît mai mare, cu cit a concurat accidentată 
și la mină, și la picior (fiind tăiată cu cuiele de la pantoful 
unei adversare, în calificări!). Timpul înregistrat de multipla 
noastră campioană a fost de 8:39,45, care constituie cea mai bună 
performanță a ei în acest sezon I O exemplară mobilizare din 
partea acestei sportive de excepție care știe să lupte admirabil ! 
învingătoare a lost sovietica Tatiana Samolenko, în 8:38,78 iar 
ne locul 3, Ulrike Bruns, R.D.G.,

Cursa feminină de 800 m, des
fășurată în ziua a treia, care ne-a 
interesat în mod deosebit, da
torită faptului că în finală a 
luat startul și reprezentanta 
noastră Mitica Junghiatu, a 
prilejuit o dispută foarte âîr- 
ză. Finalul, mai ales, a fost 
electrizant. Practic, patru aler
gătoare s-au aflat intr-un fi
niș prelungit, dar a cîștigat, 
oarecum neașteptat, Sigrun

NAȚIONALA NOASTRĂ DE FOTBAL 
ÎNTÎLNEȘTE REPREZENTATIVA POLONIEI

BYDGOSZCZ, 1 (prin telefon 
de la trimisul nostru Special). 
Marți scara, lotul reprezentativ 
de fotbal al tării noastre a 
ajuns la Bydgoszcz, unde, 
miercuri, cu începere de Ia ora 17,30 (ora României), va întilni, 
intr-un meci amical, echipa Po
loniei. Selecționabilil au pără
sit Bucurestiul sîmbătă noaptea, 
oprindu-se la Atena, unde, du. 
minică seara, pe Stadionul O- 
llmpic. au disputat un meci de 
verificare în compania forma
ției de primă ligă Panathinai- 
kos. meci încheiat cu scorul de 
1—0 în favoarea gazdelor, prin 
golul marcat de Dimopoulos 
(mln. 49), „A fost un util joc 
de pregătire, în care am avut 
posibilitatea să verificăm o for
mulă nouă, impusă de anumite 
indisponibilități. Meciul a fost 
binevenit. Am fi putut cîștîga, 
dar rezultatul a fost stabilit 
printr-un gol in faza căruia 
fundașul central Nicolae a fost 
faultat si... imobilizat de Dimopoulos, care a șî marcat", ne-a 
declarat antrenorul Emerich 
Jenei.

Marți, așa cum precizam, lo. 
tul nostru a efectuat deplasa
rea cu avionul pe ruta Atena — 
Poznan si. în continuare, cu 
autocarul, pînă la Bydgoszcz. în 
lot există o indisponibilitate, 
fovan. Se fac deosebite efor
turi pentru recuperarea lui, dar 
sînt puține șanse ca el șă fie 
apt de ioc la ora meciului. 
Cum se știe, din lot lipsesc sl 
internaționalii Bumbescu. Belo- 
dedicî și Balint, care vor evolua 
în selecționata olimpică în me
ciul cu Danemarca. In ase
menea condiții, linia cea mai 
afectată este apărarea, unde, 
pentru probabila formație de 
începere, 
dintre 
miercuri reprezintă una dintre 
ultimele verificări ale compo- 
nenților lotului înaintea dificilu
lui meci din nreliminariile C.E., 
cel cu Albania, din octombrie, 
de la Tirana. In privința pro
babilului „unsprezece" de în-

loan CHIRILA

vor fi absenți trei 
titulari. Partida de

(Continuare in vag 2-3)

Turul ciclist al României

deși la Piatra Neamț primul a trecut linia de sosire norvegianul 
Atle Pedersen • Azî, etapa a IV-a, Piatra Neamț—Suceava, 192 km

(Continuare in pag a 4-a)

Sugestivă imagine privind 
sau final de etapă)

spectaculozitatea sprinturilor (intermediare 
din actualul Tur ciclist al României

Foto: Aurel D. NEAGU

în 8:40,30. —
Wodars, al cărei rol era 
țial de a o ... ajuta pe com
patrioata sa Christine
să obțină victoria. Și a ajutat-o 
în sensul că a condus cuc:a, 
dar cînd a văzut că are încă 
disponibilități, n-a mai stat pe 
gînduri și... a cîștigat !f In 
această dispută, cele 4 frunta
șe au fost cronometrate între 
1:55,26 și 1:55,84, ceea ce 
înseamnă, evident, doar mici 
diferențe la cel mai înalt ni
vel. Mitica Junghiatu avea să 
alerge puțină vreme în acest 
grup fruntaș, dar tempoul prea 
rapid a făcut-o să renunțe. Cu 
200 de metri înaintea sosirii, 
a reușit să le depășească pe 
sovietica Olizarenko, campioa
nă europeană în 1986, și pe 
iugoslava Kolovîcl, a treia per
formeră mondială din ’87. Șl, 
ca în alte ocazii asemănătoare, 
a terminat cu rezerve !

Ziua a fost dominată de pro
ba de triplu, în cadrul căreia 
partea „solistică" a fost asigu
rată de bulgarul Hrisio Mar
kov. Cu nonșalanța specifică 
marelui săritor, acesta a domi
nat o întrecere altfel echilibra-

>ni-
Wachtel

Romeo VILARA

(prinPIATRA NEAMȚ, 1 
telefon). Tocmai încheiată, e- 
tapa a treia a „Micii Bucle", 
Vaslui — Piatra Neamț 145 km, 
a avut un „scenariu" complet 
diferit de precedentele, luînd 
hotărîrile încă din prima par
te a traseului. Din cauza unui 
Vînt incomod, de dreapta, pre
cum și a unui sprint interme
diar fixat imediat după ieșirea 
țiin Vaslui, plutonul s-a întins 
ca o praștie și, repede, s-a 
frînt definitiv în două. Din 
grupul din față, animat de a- 
lergătorii norvegieni (cu ne
așteptate calități pe deal), dar

în care au intrat toți compo- 
nenții formațiilor România I 
și II, se vor alege toți câștigă
torii sprinturilor (4) și cațără- 
rilor (3) de pînă la Piatra 
Neamț: V. Pavel (Steaua) la 
km. 5, A. Pedersen (Norvegia) 
la km. 33, M. Orosz (Electro- 
mureș) la km. 53 și 69 (ultimele 
trei cățărări), F. Nordhaugen 
(Norvegia) la km. 85, în drep
tul modernului hotei „Moldo
va* din Bacău, și I. Schneider

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare în pag. a 4-a)

De mîine, la Brașov, volei (feminin)

TURNEUL INTERNATIONAL AL ROMÂNIEI
Reprezentativa feminină de 

volei a țării noastre, calificată 
la faza finală a Campionatului 
European din Belgia (25 sep
tembrie — 4 octombrie), susți
ne în această săptămână ulti
mul test, în cadrul Turneului 
internațional al României. Par
tenere îi vor fi echipele naționa
le ale Cubei și Poloniei, pre- 
eum și formația secundă a țării 
noastre. Turneul, găzduit de 
Sala Sporturilor din Brașov, de 
mîine pînă sîmbătă (zilnic, pro
gramul începe la ora 15,30), se 
anunță deosebit de interesa.it, 
avtnd în vedere valoarea ridi

cată a echipelor oaspete. EI 
oferă jucătoarelor noastre șl 
tehnicienilor posibilitatea unei 
verificări oportune a stadiului 
de pregătire, indici obiectivi 
pentru operarea. In zilele ră
mase, a retușurilor necesare. în 
lotul de bază al echipei noast-a, 
care va frica, în ordine, cu 
România II, Polonia Și Cuba, 
vor figura, printre altele, Mire- 
la Bojescu, Speranța Ganun, 
Felicia Popescu, Monica Șuș- 
man, Daniela Dinlcă, Doina 
Dimofte, Corina Olteanu, Mo
nica Petrașcu.

între 6 și 13 septembrie, la Ostrava

ELITA HALTERELOR ÎN LUPTĂ
PENTRU TITLURILE SUPREME
® Vom fi reprezenta# la 5 categorii de greutate Ș 
Atuurile noastre se numesc tot Vlad, Czanka, Socaci 
0 Campionatele lumii vor fi precedate de Congresul 

Federației internaționale
Activitate febrilă pe două 

planuri, acum, cînd au mai ră
mas doar puține zile pînă la 
startul Campionatelor Mon
diale de haltere, ce se vor de. 
rula între 6 și 13 septembrie 
Ia Ostrava 5 în sala Steaua, 
selecționabllii își continuă în 
ritm de „4/4“ pregătirile, in 
timp ce în biroul F.R. Haltere. 
Culturism se „computerizează“ 
datele de ultimă oră, în cău
tarea modalităților optime de 
participare. De pildă, în baza 
lor, a cifrelor notate în car
netele antrenorilor, Biroul fe. 
deral a decis componența lo. 
tului. Vom îi reprezentați, așa-

dar, de Traian Cihărean (cat. 
52 kg), A. Czanka (60), A. 
Socaci (75), C. Urdaș și P. Be. 
chera (82,5) șt, bineînțeles, de 
deținătorul titlului la categoria 
100 kg, Nicu Viad. S-a mai 
stabilit ca, în vederea conți, 
nultății pregătirilor, deplasarea 
la întreceri să se facă eșalonat, 
în ordinea intrării în concurs 
(Cihărean va evolua duminică, 
în chiar ziua de debut a C.WL, 
Czanka — luni, Socaci — 
miercuri, Vrdaș și Becheru —•

Sorin SATMARI

(Continuare în pag. 2-3)

Campionatul Național de pentatlon modern

SPORTIVII DE IA STEAUA 
AU DOMINAT NET PUDBA DE ÎNOT

Campionatul Național și al 
Daciadei la pentatlon modern a 
continuat, ieri după-amiază, cu 
proba de înot, desfășurată la 
bazinul „23 August" din Capi
tală, pe o vreme excelentă. Cei 
300 de metri liber parcurși de 
toți concurențil au evidențiat 
din plin calitățile individuale 
proprii ale fiecărui sportiv. Cel 
mai bun timp și. In consecință, 
cel mal bun punctaj, a fost 
realizat de tînărul component 
al clubului Steaua, Cornel Isac, 
punctajul obținut (1292 p) per- 
mițîndu-1 acestuia nu numai să 
cîștige proba, ci și să urce pe 
treapta a treia a clasamentu
lui după trei probe. Liderul 
competiției, multiplul campion 
al țării Marian Gheorghe, fără 
a evolua la nivelul maxim al 
posibilităților sale, a înregis
trat, totuși, un timp bun și el 
se menține, astfel, în fruntea

clasamentului 
individual. Ceea ce 
trebuie subliniat cu 
deosebire este fap
tul că înotul a fost, 
practic, la discreția 
sportivilor de la 
Steaua, clasați eu 
totii pe locurile 
fruntașe ale pro
bei, ceea ce le-a 
permis să ocupe in 
prezent si primele 
patru locuri la individual după 
trei probe. Principalul adversar 
al sportivilor de la Steaua, 
Otto Wermescher, de la Poli
tehnica I.L, Timișoara, a făcut 
ieri o eursă foarte slabă, pier- 
zînd, astfel, contactul cu pozi
țiile fruntașe ale clasamentului.

Start mtr-una din seriile probei
Foto: Vasile BAGE AC

Iată rezultatele înregistrate la 
Înot : individual : Comei Isac 
(Steaua, individual) 3:17,8, Lau-

ren țiu Mosor (Steaua I) 3:18,9 — 
1284, p. Bogdan Vladu (Steaua I) 
3:19,4 — 1280 p ; echipe : Steaua 
I 3796 p, Steaua n 3486 p, Pollt. I. 
L. Tim. I 3424 p : clasament du
pă trei probe, individual : Ma
rian Gheorghe (Steaua I) 3226 p, 
Laursnțtu Mosor 3206 p, Cornel > 
Isac 3178, Bogdan Vladu 3618 p ;1 
echipe s Steaua I 9452 p, Poliit. 
I. L. Tim. H 8756 p. Azi, de la ora 
10. la poligonul Tunari, are loc 
proba de tir. (Ct. M.).

După „mondialele" de lupte greco-romane

RECONSTRUCȚIA ECHIPEI REPREZENTATIVE, 
0 CERINȚĂ IMEDIATĂ, DE PRIMĂ NECESITATE
• Antrenorul Gheorghe Șiitea despre competiția de la

Clermont Ferrand 9 Unele
La Clermont Ferrand s-a 

desfășurat o nouă ediție a 
Campionatelor mondiale de lup
te greco-romane După cum este 
cunoscut, reprezentanții țării 
noastre n-au reușit performan
țele așteptate. De la o medalie de 
argint (V. Andrei) șl una de

explicații ale insuccesului
bronz (S. Herțea) obținute la 
Budapesta (1986), de data aceas. 
ta reprezentanții luptelor gre- 
co-romane din România s-au 
întors în țară numai cu o me. 
dalie de bronz (V. Andrei).

în legătură cu întrecerea din 
localitatea franceză sus-aminti-

tă și cu evoluția sportivilor 
noștri, am solicitat amănunte 
antrenorului emerit Gheorghe 
Șuteu, cel care a răspuns de 
pregătirea lotului în ultima pe. 
rioadă și i-a însoțit pe luptă
tori la Clermont Ferrand.

— Cum apreciați întrecerile ?
Mihai TRANCA

(Continuare In pag. 2-3)
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De azi, Ia Mamaia

„INTERNAȚIONALELE" DE
Astăzi încep, la Complexul de tenis Pelican din 

Mamaia,. Campionatele internaționale. de tenis ale 
României, rezervate juniorilor. Devenită tradițio
nală, competiția — cu un istoric semnificativ in 
•cest sens, printre oel cane au participat numi- 
rfndu-se, între alții, ®le Năstase, Tom Okker. 
Atexandr MetreveU Martina Navratilova — reu
nește, la ediția din acest an, tenismanl și tenls-

TENIS ALE ROMÂNIEI (j)
mane din Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia, R. D. 
Germani, Ungaria, _ U.H.S.S. și din Romania. 
Țara noastră va Ii prezentă cu oel mail buni ju
niori al țării, dintre care amintim : Diane Sa- 
mungi, Mădălina Voinca, Angela Kcrek. Lorc- 
dana Bujor, precum și Răzvan Itu, Daniel Do- 
bre, Daniel Dragu, Marian Onllă.

Campionalul National de tenis al juniorilor
ii — iiiM—imi inn—iiîrn--------- ir

PERSPECTIVĂ
(16 ani, Universitatea Cluj-Na- 
poea) este, după părerea noas
tră, în declin, el trebuind să lu
creze mult pentru mobilitate, 
pentru că tenisul nu este un 
sport al loviturilor statice.

Actuala ediție a Campionate
lor Naționale de tenis ale ju
niorilor a demonstrat ceea ce 
probabil antrenorii, tehnicienii 
loturilor și conducerea federa
ției știau: că elemente talenta
te există, dar că mai sînt mul
te de făcut, în special pentru 
concentrarea pe toată durata 
meciului și pentru pregătirea 
fizică specifică.

Doino STĂNESCU

EXISTĂ CiTEVA ELEMENTE DE
Performera recent încheiate

lor „naționale" de tenis ale ju
niorilor se numește Angela Kc
rek (Electrica Timișoara). A- 
firmînd aceasta, avem in ve
dere două aspecte: 1. ea a rea
lizat „eventul", cucerind cele 

două titluri puse in joc (tre
buie menționat și faptul că 
Diane Samungi și Mădălina 
Voanea nu și-au putut apăra 
șansa, participînd, în aceeași 
perioadă, la Jocurile Balcanice 
de seniori de La Belgrad); 2.
progresul realizat intr-un Bin- 
gur an, concretizat în „întări
rea" jocului din spatele tere
nului — cu o dreaptă puternică 
—, incursiunile la fileu înche
iate de cele mai multe ori cu 
punct, maturitatea în joc la 
numai 15 ani. Tînăra tenisma- 
nâ din Timișoara (primul an
trenor, Elena Mocuța) nu a a- 
părut peste noapte, ci s-a ridi
cat dintr-un nucleu valoros de 
tete din aceeași generație: Lo- 
redana Bujor (Dinamo Buc.), 
Claudia și Victorița Neacșu 
(C.S.Ș. Dîmbovița Tîrgoviște), 
Kuxandra Dragomir (C.S.Ș. Vi
itorul Pitești). Toate muncitoa
re gi serioase, rodul inițiativei 
de acum 4 ani a federației, de 
a disputa, an de an, selecții la 
nivelul copiilor, pentru a de
pista elementele de perspecti
vă. Junioarele enumerate mai 
sus au fost și protagonistele în
trecerii celor „mari", demon- 
strfnd, dacă mai era nevoie, că 
aici trebuie focalizată atenția 
antrenorilor. Daniela Ivana (18 
ani, finalistă) s-a dovedit ace
eași sportivă constantă, bătă
ioasă, dar jocul său nu „deran-

jează" decît, eventual, prin re
gularitate și este lipsit de for
ță Si de inițiativă. Bine, apre
ciem, s-a comportat Bernadetta 
Martin (17 ani), care a reușit 
două victorii prețioase, la Ga
briela Mitrică și Victorița Neac
șu.

In privința juniorilor, se cu
vine să începem cu cei mari, 
remareînd, o dată in plus, evo
luțiile constante ale celor două 
„vîrfuri" ale vîrstei, Răzvan 
Itu (Steaua) și Daniel Dobre 
(T.C.B.), ambii 18 ani. Ara mai 
scris și cu alte ocazii despre 
jocul intuitiv al juniorului ste- 
list, despre fantezia sa în ac- 
țiuni, simțul deosebit al min
gii și terenului, deplasarea 
ușoară, care-i îngăduie să se 
afle unde vine mingea. Toate 
acestea îl recomandă 
prima reprezentativă a 
el fiind cel mai bun produs al 
generației care vine. Danie] 
Dobre este un jucător cu cali
tăți fizice, tenace, dar jocul lui 
este libsit de forța corespunză
toare gabaritului său, dar și de 
concentrarea necesară in mo
mentele cheie. S-au maj re
marcat Daniel Dragu (C.S.Ș. 
2 Petromar Constanța) — în
vingător la 15—16 ani —, cu un 
joc subtil, cu multe disponibi
lități tehnice, precum și Ma
rian Onilă, Harl Nieulac (16 și, 
respectiv, 17 ani, ambii Progre
sul) și Dan Moise (Steaua, 16 
ani), labili psihic, însă, care, 
deși posedă un arsenal tehnic 
destul de bine pus la punct, 
cedează mingi ușoare (uneori 
după realizări obținute cu un 
efort mare). Ciprian Porumb

TINERII POLOIȘTI
RAPID BUCUREȘTI CIȘTIGÂ LA 

JUNIORI II Șl III
Recent s-au încheiat, la Arad 

ți Cluj-Napoca, turneele fina
le ale Concursurilor Republi
cane de polo pe apă ale Ju
niorilor III (copii născuți după 
1973) și, respectiv, juniorilor II. 
în ambele turnee, cîștlgători au 
fost tinerii poloisti âi clubului 
RAPID BUCUREȘTI.

La Arad, echipa situată pe 
primul loc (antrenor loan Miu, 
jucători: Silviu Stavilă, Traian 
Piroska, Viorel Ruse, Oviditi 
Stăncuța, Cristian Mardare, 
Paul Alexe, Bogdan Cojocaru, 
Alin Bărăitărcanu, Edward An
drei, Mihai Năraoșcleanu, An
drei Pândele, Nicolae Neamțu, 
Andrei Călin) a fost urmată, în 
clasament, de formațiile Steaua- 
C.S.Ș. Triumf București (antre
nor Florin Dumitrache), Vago
nul Arad (antrenor Aurel 
Zabu), Constructorul Tg. Mu
reș și Crișul-C.S.Ș. 2 Oradea.

La Cluj-Napoca, juniorii II ai 
Rapidului (antrenor Răzvan 
Mustață, jucători : Cristian 
Șerban, Florin Antică, Mugur 
Craiu, Dan Ciocan, Cătălin Po- 
povici. Mihai Stănescu, Nicolae 
Fulgcanu, Silviu Ceobanu, Ra
du Florian, Constantin Ghiță, 
Eduard Rusu, Paul Alexe, An-

IN ÎNTRECERE
drei Pândele) i-au devansat pe 
cei de la Crișul-C.S.Ș. 2 Oradea 
(antrenori Eugen Băjenaru și 
Mircea Frățilă), Steaua-C.S.Ș. 
Triumf București (antrenori 
Florin Dumitrache și Aurel Io- 
nescu), Dinamo-C.S.Ș. 1 Bucu
rești, Vagonul Arad ți Indus
tria Lînii Timișoara.

Gh. NISTOR, coresp.
DE MIINE, TURNEUL FINAL 

AL JUNIORILOR I
Incepînd de miine și pînă 

duminică, bazinul Dinamo din 
Capitală găzduiește turneul fi
nal de polo pe apă al Campio
natului Republican de juniori I, 
la care iau parte cele șase e- 
chlpe calificate pentru această 
ultimă fază. Progamul pri
mei etape (joi, de la ora 
16): Rapid — Crișul-C.S.Ș. O- 
radea, Dinamo-C.S.Ș. 1 Buc.
— Vagonul, Steaua-C.S.Ș. 
Triumf — Industria Lînii. 
Vineri au loc două etape, di
mineață de la ora 9: Dinamo- 
C.S.Ș. 1 Buc. — Crișul, Indus
tria Lînii — Vagonul, Steaua- 
C S.Ș. Triumf — Rapid, ier 
după-amiază, de la ora 16 : 
Steaua-C.S.Ș. Triumf — Cri
șul C.S.Ș. Oradea. Rapid — 
Vagonul, Dlnamo-C S.Ș. 1 Buc.
— Industria Lînii

\/NTÎU
(Urmai

pentru 
tării,

DUPĂ „MONDIALELE» DE LUPTE
(Urmare din neg 1)

DIVIZIA A LA HANDBAL
clasamentul 
la

După trei etape. 
Diviziei A feminine 
arată astfel :

handbal
1. Rulmentul 3 3 0 0 64-M 9
a. Rapid 3210 70-60 8
3. Hidrotehnica 3 2 1 0 56-53 8
4. Mureșul 3 2 0 1 68-50 7

3. Știlnta 3120 79-63 7
«. Chlmistiul 3201 67-G6 7

- 9. O’țeaul 3012 67-73 4
Dorobanțul 3 0 1 2 65-71 4

10. TEROM 3012 71-78 4
11. Constructorul 3 0 12 58-67 4
U2. CSM Sibiu 3003 42-70 3

TROFEUL „SPORTUL" 
PENTRU EFICACITATE

1—2. Mariana Tircă (Știința) și 
Simona Curea (Dorobanțul) — 
27 de goluri ; 3. Larisa Cazacu 
(Hidrotehnica) 26 ; • 4. Gabriela 
Aintoneainu (Oțelul) 24 ; 5. Vasi
lina Dobre (Rapid) 23 ; 6. Rodica 
Grigoraș (Confecția) 21 ; 7.. Edit 
Torok (Chimistul) 21 ; 8. Eva 
Mozsl (Mureșul) 20 : 9—10. Cris
tina Tache (Rulmentul) șl Esztera

Matefy-LaszJo (Mureșul) 18 ; 
Liliana Bloju (Chimistul) 17 ; 
Gabriela Horga [TEROM) 16.
• Etapa a IV-a a campionatu

lui feminin programează, dumi
nică fl septembrie, meciurile : 
Confecția — Constructorul Timi
șoara, TEROM lași — Dorobanțul 
Ploiești, Rulmentul Brașov — 
C.S.M. Independența Sibiu, Mure
șul Tg. Mureș — Oțelul Galați, 
Știința Bacău — Rapid șl Chimis
tul Rm. Vilcca — Hidrotehnica 
Constanța,
• Divizia A masculin 

a H-a (6 septembrie) : 
București — Dinamo 
A.S.A. Electromure? Tg. 
Steaua, Știința Bacău
Minaur Baia Mare, Dacia Pitești 
— politehnica Timișoara. Metalul 
Bistrița — Belonul Săvinești și 
Universitatea Craiova — univer
sitatea CUG Cluj-Napoca.

Mihail VESA

11. 
12.

— etapa
Dinamo
Brașov, 

Mureș — 
- H. C.

— De un nivel tehnic foar
te ridicat și un dinamism deo
sebit. Prevederile regulamentu
lui F.I.L.A., care tind să con
ducă la o luptă totală, specta
culoasă, sînt interpretate, însă, 
foarte diferit dc arbitrii din 
cele cinci continente. Totuși, 
după părerea mea, actualele 
prevederi ale regulamentului 
nu conduc la schimbările pro
puse. Dimpotrivă. Aceste cerin
țe au redus numărul procedee
lor tehnice de atac, diminuea
ză spectaculozitatea luptei. In 
plus, problema avertismentelor 
pentru luptă pasivă, cu pune, 
rea în parter a concurentului 
respectiv și descalificările care 
decurg din aceste avertismen
te, au dus la situația că soarta 
meciurilor, a ajuns la latitudi
nea arbitrilor, care avertizea
ză pe cine vor și descalifică 
pe cine vor. Am fost martorii 
unor 
n-am 
pildă, 
a fost 
pion in disputa cu bulgarul S. 
Vanghelov de o manieră care 
a nemulțumit pe toți cei pre- 
zenți. în situație asemănătoare 
a fost declarat in v ins și M. 
Cismaș, în meciul cu 11. Serge 
(Franța), și I. Grigoraș, în dis
puta pentru medalia de bronz 
cu bulgarul R. Gherovski etc.

— în acest context, cum a- 
preeiați comportarea sportivi, 
lor noștri ?

— Luptătorii români au avut 
o pregătire fizică specifică bu- 

„! ------- c—. descalificați
Au avut 
meciurile 
adversari 
bine, ce. 
diferență

au suficient curaj să execute 
procedee tehnice de atac în 
lupta de la parter, căutîndu-și 
prea mult timp poziția favora
bilă. Ridicările din parter (deci, 
forța de ridicare) sînt un ca
pitol la care majoritatea spor
tivilor noștri sînt deficitari.

— Dacă apreciați că pregăti
rea sportivilor noștri a fost 
bună, cum explicați rezultatele 
atît de nesatisfăcătoare ?

— Pe de o parte, prin arbi
trajele incorecte, care au pri
vat delegația noastră de încă 
două medalii, iar pe de altă 
parte, trebuie să recunoaștem 
faptul că nu mai avem prea 
mulți luptători de valoare in> 
ternațională, așa cum am avut 
acum zece ani.

Acesta este de 
România — pînă
forță de primă mărime în lup
tele greco-romane din lume — a 
fost prezentă în competiția su
premă cu sportivi la numai 
șase categorii din zece. La 48 
kg, 57 kg, 62 kg, 74 kg, la care 
în anii trecuți am avut repre
zentanți de frunte, de data a- 
ceasta nu S-au 
sportivi care să 
față cu succes 
treceri de acest 
fapt se

fapt adevărul: 
nu de mult o

ELITA HALTERELOR In luptă pentru
(Urmare din QflQ. T) cialiștilor, ce ne arată un cal. 

cui al hîrtiei. Antrenorul prin
cipal al lotului, Ștefan Achim, 
este de părere că „punctele 
forte ale echipei rămin în con
tinuare Nicu Vlad, Czanka și 
Socaci. cu o mențiune supli
mentară pentru Czanka, aflat 
într-o perfectă dispoziție fizică 
și marcind, în continuare, o 
ascensiune tehnică". Excelentul 
nostru tehnician nu îți ascun
dea si o undă de îngrijorare, 
legata de genunchiul lui Nicu 
Vlad: „îl cam supără, a un 
traumatism mai vechi". Dar tot 
el manifesta o mare încredere 
în iscusința medicului lotului, 
Gabriel Ioniță, ca și în capaci
tatea de recuperare și formi- 
dabila mobilizare în momentul 
concursului, arătată în atîtea 
alte rîndurl de „port-drapelul" 
speranțelor noastre pentru noi 
medalii. în același timp, în
cheia Ștefan Achim, nu sînt 
excluse nici plăcute surprize 
din partea celorlalți 3 compo
nent! ai delegației, îndeosebi

joi, iar Nicu Vlad — sîmbătă). 
în fine, tot de la nivelul fe
derației mai notăm știrea că 
întrecerile celor mai buni hal
terofili ai lumii vor fi prece. 
date de lucrările Congresului 
federației internaționale de re. 
sort. .„Nu sînt. de așteptat, în 
principiu, modificări spectacu
loase de regulament sau de ca
lendar internațional" — ne spu
nea prof. Lazăr Baroga — dar 
aceasta feste doar o părere, ce 
va fi sau nu validată numai 
de... discursul de încheiere, 
rostit de președintele forului 
internațional. Și chiar dacă vor 
exista asemenea măsuri, nu 
putem uita o replică a lui 
Nicu Vlad, într-un interviu ce 
nj-l acorda ; „să ridicăm noi 
cît mai mult, să fim mereu în 
formă bună, că regulamentul o 
același pentru toți..."

Cum și pe noi ne Interesează 
în primul rînd forma actuală 
a sportivilor noștri, am căutat 
să aflăm, cu o clipă mai de
vreme, care sînt estimările spe.

CURS DE INIȚIERE LA ÎNOT i
> CLUBUL SPORTIV RA- 
X PJD organizează o ultimă 
y serie a cursului de inițiere 
X Și selecție la înot pentru 
g copii între 5 și 16 ani. 
X Cursul va începe luni, 7 
£ septembrie, cu lecții xilni-

ce care vor avea loc (î.i 
funcție de preferințe) de la 
orele 13, 15 sau 17.

înscrierile se fac la ba
zinul Giulești. Informații 
suplimentare la telefoanele 
17 02 70 și 17 03 01.

erori de arbitraj cum 
mai văzut niciodată.. De 

sovieticul K. Madșldov 
frustrat de titlul de cam-

nă, ei n-au fost 
pentru luptă pasivă, 
mai mf:lt curaj în 
cu cei mai valoroși 
și s-au apărat foarte 
dînd la limită sau ia_
mică de puncte. Totuși,

TITLURILE SUPREME
Urdaș și Bccheru, și ei aflaț) 
în „urcare".

Secretarul adjunct al 
F.R.H.C., Dragomir Cioroslan, 
face un rapid tur de orizont 
și ne precizează că, în inter
valul scurs de la „europenele" 
de la Reims, deci în aproape 
4 luni trecute, nu s-au produs 
mutații valorice însemnate; re
cordurile lumii — cu o excep
ție — au rămas aceleași, liderii 
topurilor sînt neschimbați. Exis
tă toate șansele, deci, ca ie. 
rarhiile de la Reims să fie, în 
linii mari, repetate. Or, ne re
amintim, halterofilii din Româ
nia s-au numărat atunci prin- 
tre protagoniști. Ca ți la „mon
dialele" anului trecut de 
Sofia.

Cum s-ar spune, avem de 
cum tradiție. Iar tradiția 
bllgă...

găsiputut
poată face 
unor în. 

nivel. Cărui 
datorează această

în-

GRECO-ROMANE
situație ? în primul rînd, delă
sării antrenorilor din principa
lele secții, care s-au culcat pe 
laurii victoriilor trecute ți nu 
se mal preocupă de depistarea, 
pregătirea și formarea unor ti
neri bine dotați, capabilL să ia 
oricînd locul în echipa naționa
lă luptătorilor consacrați, ajunși 
spre sfîr.șitul carierei (cazul Iui 
I. Draica). Din discuția cu in. 
terlocutorul nostru am aîuns la 
concluzia că la categoriile 
mari (90, 100 și 130 kg) numă
rul celor care pot intra în lot 
este redus. Și greșelile se 
plătesc ! LUPTELE ' GRECO- 
ROMANE DIN ȚARA NOAS
TRĂ SE AFLĂ ACUM ÎN. 
TR.UN MOMENT IN CARE, 
MAI MULT CA ORIOIND, ȘE 
IMPUN MĂSURI IMEDIATE 
pentru reconstrucția echipei 
naționale și pentru SCHIMBA
REA OPTICII TEHNICIENILOR 
NOȘTRI în legătură eu proce
sul de antrenament. DISPU- 

DE ANTRENORI CAPA- 
DE ELEMENTE FOARTE 
DOTATE PENTRU A- 
SPORT ȘI DE EXCE-

NEM 
BILI, 
BINE
CEST
LENTE CONDIȚII DE PREGĂ
TIRE, ELE TREBUIE VALO
RIFICATE CORESPUNZĂTOR 
ȘI CIT MAI GRABNIC!

SIMULTAN DE ȘAH LA FOCȘANI
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cepere, se o 
cerea lui C: 
voluat 20 d 
nirea de la 
du-se (cont 
Se anunță 
cerca Iui.Meciul d< 
goszcz prile 
nostru intei 
Boltin i, dis; 
100 în echi 
Toți colegii 
vechi coech 
națională, î 
tă dragostei 
zeze o pari 
cest evenim 
ternaționalu 
intrarea în 
alături de 1 
dc pe într 
Moore, Zofl 
nnings, Lati 

în privinț 
precizează 
VoJciech L: 
echipă întii 
Ia vechii i 
rința de a 
mulă pentr 
dfn califică 
declarat că 
României i 
portant pui 
acțiunea lui

Formațiile
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lui 

S'.mt i 
ca OCtim 
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„Sportul 
care »»- 
importai 
fotbalist, 

Am fc 
un terei, 
Mesaroș. 
tat-M TU 
am fost 
Stănescu 
Covaci, 
șansă in 
internați 
noscut c 
(Cupa C 
Europei) 
Anghel 
Tg. Mur
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la

a-
o-

La invitația J.S.E.H. Focșani, 
marele maestru internațional de 
șah Florin Gheorghiu a fost 
din nou oaspetele iubitoriloi’ 
sportului minții din acest oraș. 
El a răspuns numeroaselor În
trebări puse de șahiștii focșe- 
neni în legătură- cu ultimele 
succese internaționale ale șa
hiștilor noștri fruntași, ca 
Olimpiada, Campionatul Euro
pean pe echipe, precum și cu 
aprop'atul meci pentru titlul 
mondial Kasparov — Karpov, 
în încheierea acestei întilniri 
— care tinde să devină o fru-

moașă tradiție Florin
Gheorghiu a susținut un inte
resant simultan la 42 de mese. 
După circa 7 ore de joc (!), 
marele maestru a cîștigat 29 
de partide, adversarii săi ob- 
ținînd 13 merituoase remize 
prin Vasile Pavel, Petrică Sil
vestru, Eugen Găureanu, Io
nel Lazăr, Florin Bucur, Mir
cea Lăpușan, Nicolae Badiu. 
Pavel Lazăr, Stelian Ploscaru, 
Marian Biteanu, Marius Gon-, 
doș, Costel Otavă și Aurel 
Slabu.

4DM1MSIRMIA OF STAI LOÎO PRON’OSPORl INfORMIAZA
CIȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 30 AUGUST 
1987. Cat. i (13 rezultate) : 1 va
riantă 25% — autoturism „Dacia 
1300“ (70.000 lei) ; cat. 2 (12 re
zultate) 21 variante 25% a 9.117 
lei; cat. 3 (11 rezultate) : 1'4 va
riante 100% a 2.395 leL ți 477 va
riante 25% a 599 lei. Report ' 
categoria 1: 
mul „Dacia 
ticipantului 
Ploiești.
• Pentru

w 
57.642 lei. Autoturis- 
1300“ a revenit par- 
Ghiță Dumitru din

_ - - _ iubitorii sistemului
de joc LOTO, informăm că AS
TĂZI și MIINE simt ultimele zile

pentru procurarea biletelor 
tragerea săptăminală de
4 septembrie. Jucațl din 
numerele dv. favorite I

• Tragerea obișnuită 
expres de astăzi,

la 
vineri, 
vreme

Prono- 
miercuri, 2 

septembrie, va avea loc in Bucu
rești, în sala clubului din sir. 
Doamnei nr. 2, incepînd de la 
ora 15,50. Aspecte de la efec
tuarea tragerii vor fi transmise 
la radio, pe programul I, la ora 
116,16. Numerele extrase le mal 
puteți recepționa lin reluare, la 
ora 23,05, șl miine dimineață, la 
ora 8,55, tot pe programul I.

• Concursul Pronosport de du
minică, 6 septembrie, programea
ză următoarele 13 partide : 1.
Steaua — F.C. Olt ; 2. „Poii“ Ti
mișoara — A.S.A. Tg. Mureș ; 3. 
C.S.M. Suceava — Flacăra Mo
roni ; 4. „U" Cluj-Napoca — 
F.CJd. Brașov ; 5. Dinamo —
Sportul Studențesc ; 6. S.C. Ba
cău — Victoria ; 7. Rapid — Pe
trolul ; 8. Universitatea Craiova
— F.C. Argeș ; 9. Corvinul —
Oțelul Galați ; 16. Gloria Buzău
— F.C. Constanța ; 11. Unirea 
Focșani — Politehnica Iași ; 12. 
Gaz Metan Mediaș — Progresul 
București ; 13. CIL Sighet — F.C. 
Bihor.
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Criteriul centrelor olimpice VIITORUL

0 COMPETIȚIE DE DEBUT CU MULTE OBLIGAȚII...

4Af/d£4 ROMÂNIA - POLONIA
MECIUL NR. 396
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• ASTAZI, LA BYDGOSZCZ, oraș aflat in partea de nord a Polo
niei, reprezentativa noastră susține partida cu nr. 396 ; totodată cea 
cie-ta 25-a in compania formației Poloniei. Prima partidă s-a dispu
tat ta urmă ou 65 de ani, mai precis Ja 3 septembrie 1922 și s-a in-’ 
eheiiait la egalitate1—1. Din echipă, printre alții, făceaiu parte Guga, 
Ronai și Kozovlls, ultimul marctad și golul nostru.
• DE-A LUNGUL ANILOR, din cele 24 de meciuri disputate, doar

două au revenit formației adverse : aceea de la 2 octombrie 1932. de 
la București, când oaspeții au învins cu 5—0 (i), șl de la 29 august 
1979 3—0 pentru polonezi, la Varșovia, tată toate rezultatele : 1—1 
(ta 1922), 1—1 (1923), 3—3 (1927), 3—2 (1931), 0—5 (1932), 3—3 (1934), 
4—1 (1935), 4—2 (1937), 3—1 și 0-0 (ambele în 1947). 0—0 (1048), 2—1
(1»), 3—3 (1950), 1—0 £1932), 2—2 (1955). 3—2 (1959). 1—1 (1963), 4—3 
(1906), 0-0 (1967), 1—0 (1978), 0—3 f!979) 2—0 (1981), 2—2 (1083), 0—0 
(1935). Deci, 10 victorii românești, 12 meciuri egale șl 2 Inirîngeri. Go
laveraj : 43—36 în favoarea echipei României. De remarcat oâ toate 
meclurlâe au avut caracter amica®.
• JOCUL DE AZI este important șl datorită faptului că Bâliini va 

tmibrăca tricoul național pentru a 100-a oară, fiiind primul jucător 
român care atinge această cifră. In urma lui se află Cornel Dinu — 
75 seOecțli, Lucescu — 70, ștefănescu — 66, tordănescu 64.
• Antrenorul Emerich Jenei are la dispoziție următorii Jucători : 

Lung (Unâv. Craiova) M ani — 44 selecții — 0 goluri marcate, Moriaru 
(Dtn’amo) 31—37—o, PORTARI ; lovan (Steaua) 27—19—3, Al. Nicolae 
(Dinamo) 32—18—1 Andone (Dinamo) 27—28—3, Ungureanu (Steaua) 
38—50—1, Negrită (Univ. Craiova) 33—26—1. FUNDAȘI : Klein fCor- 
viirnil) 27—57—4. Mateuț (Dinamo) 22—24—4, Boloni (Steaua) 34—09—2: 
Ilagl (Steaua) 22—37—10, Cristea (Sp. Studențesc) 23—4—0. Rednic 
(Dincme) 25—54—1, MIJLOCAȘI : Lăcătuș (Steaua) 23—19—4. Câmă- 
tani (Dlnatno) 29—58—16. Pițwcă (Steaua) 31—10—6, ATACANȚT.

• ..... " 1111 ......... ..

te de cei doi antrenori sînt 
următoarele :

ROMANIA: Lung — Rednic, 
Andone, Nicolae, Ungureanu — 
Mateuț, Biiluni, KIein, Hagi — 
Lăcătuș, Cămătarii (Pițurcă). 
Din lot mai fac parte Morarii, 
Cristea, Negrîlă, lovan.

POLONIA : Wandzik — Dan- 
kuwski. Cisek, Krol, Bogaszew- 
ski — Urban, Tarasiewicz, Pru
sik, Czeiczyk — Lesniak, Mar- 
ciniak.

Meciul va fi condus de Ivan 
Gregr (Cehoslovacia).

partea 

Boloni

5 mi veți înțelege, 
teiului cu nr. 100 in 
itermedM ziarului 
leva cuvinte celor 
'tg la acest moment 

din cariera mea 
primii mei pași" pe 

antrenorul Teodor 
multe de la regre
ta Ștefan Brassai, 

ăvirșesc de Valentin 
trnăianu șl Stefan 
.ucescu mi-a dat o 
d lumea fotbalului 
mă uitase ; am cu- 
satisfacții sportive 
eni și Supercupa 
ui Emerich Jenei șt 
urile AS. Armata 
cum și conducerea

Ministerului Apărării Naționale m-au înconju
rat cu o atenție deosebită, pe care «per ed 
am rdspldtit-o prin fapte ; ziariștii m-au •- 
preciat cind am meritat, dar nici nu m-au 
iertat atunci eind eram in eclipsă de formă. 
Publicul a fost un suport moral de neinloeuit 
in momentele grele, comparîndu-se, poate, 
doar eu familia mea.

Tuturor acestor oameni, cunoscuți tau 
necunoscuți, precum și tuturor celor care, in
tr-un fel sau altul, au contribuit la succesele 
„familiei fotbalului românesc" din care fac ți 
eu parte, le spun simplu, sincer, sportiv — 
MULȚUMESC !

Am 34 de ani, dar nu md gindesc să 
abandonez activitatea competiționali. Vreau 
si mai fiu de folos echipei naționale a Româ
niei, dacă antrenorii vor aprecia ed slnt încă 
in stare.

Vă mulțumesc dacă veți publica aceste 
rlnduri. Este, in afara comportării mele pe 
teren, singura modalitate prin care Imi pot 
exprima recunoștința față de cei care m-au 
ajutat sd devin ceea ce sînt acum, un cetățean 
onest și un sportiv respectat al țării.

LADISLAU BOLONI

Centrele naționale olimpice 
Viitorul au apărut dintr-o stric
tă necesitate : pregătirea la un 
nivel superior a celor mai ta- 
lentațî jucători din țară de 
15—17 ani. Sigur că bunele rezul
tate care se așteaptă de la aces
te iMjiități sînt string corelate cu 
o foarte atentă și pricepută or
ganizare a lor gj cu o selecție 
realizată la parametrii solici
tați de fotbalul actual de mare 
performanță. Privite din aces
te unghiuri, se poate afirma că 
primii pași tăcuți de ele sint 
de bun augur. Acolo unde au 
existat și există preocupări se
rioase, s-a reușit concentrarea 
de pe o rază mare a unor ju
niori cu adevărat înzestrați 
care, intr~o perioadă scurtă d<> 
timp, au realizat salturi neaș
teptate în pregătirea pe care o 
efectuează tehnicieni pasionați, 
apreciați prin dăruire, pricepe
re și putere de muncă: T. Mf- 
saroș, D. Silvășan, P. Petcu- 
lescu, I. Pătrașcu, T. Dobîndă. 
M. Georgescu etc. In discuțiile 
pe care federația le-a avut — 
în această vară — cu acești 
antrenori a apărut ideea înfi
ințării unei competiții adecvate 
in care să fie angrenate numai 
echipele acestor eentre. Și, iată, 

întrecerea prinde viață. Startul 
se va da la 17 septembrie. Vor 
participa echipele celor 12 cen
tre înființate cu aproape doi 
ani in urmă, plus patru centre 
olimpice experimentale: Galați. 
Iași, Bistrița și Sibiu. Compo
nența grupelor este următoa
rea :

SERIA I: Bacău. Brașov. 
București, Buzău, Craiova, Pi
tești, Galați, Iași ;

SERIA A D-a : Alba Iulia. 
Arad, Hunedoara, Oradea, Tg. 
Mureș, Timișoara. Sibiu. Bis
trița.

Vor avea drept de joc junio
rii născu ți după 1 august 1969, 
partidele se vor disputa joia 
după-amiază pe cele mai bune 
terenuri ale orașelor respective, 
și vor ti conduse de cei mai 
buni arbitri. Turui se va în
cheia la 29 octombrie, iar retu
rul «e va desfășura intre 14 
martie și 5 mal. „Aș dori «ă 
fac cfteva precizări privind a- 
oeastă competiție — subliniază 
secretarul F.R.F., Mihai Iones- 
cu. Jueindu-se Joia, tehnicienii 
din orașele respective pot ur
mări evoluția acestor tineri ju
cători pentru a se convinge de 
calitățile lor in perspectiva 
promovării lor in echipele de 
seniori pc care le pregătesc. 
S-a decis in Biroul Federal eă 
oricare dintre component» 
loturilor Viitorul poate fi pro
movat chiar și în Divizia A,

indiferent de localitatea din 
care provine el. In plus, aceiași 
jucători pot evolua și la spe
ranțe și in campionatul repu
blican. Urmărim prin aceasta 
să mărim numărul lor de me
ciuri intr-un an competitional. 
Mai mult, jucătorii centrelor 
Viitorul vor fi testati în per
manentă — fizic și tehnic — 
pentru a ne convinge de gra
dul lor de pregătire, cum și cit

cresc ei pe durata unui sezon**. 
„Criteriul" va Ii, indiscutabil 

o atractivă întrecere intre a- 
ceste centre care va avea și un 
turneu final. Se vor califica 
primele patru din fiecare serie. 
Următoarele opt vor juca pen
tru clasamentul final 9—16. 
Care dintre cele 16 echipe își 
va Înscrie prima numele pe ta
bloul de onoare al cîștigătoare- 
lor competiției ’ (L.D j

cele două careuri Foto : Răzvan MILCA
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șul, Izoțmat — Cuptrom, Minerul 
Cavinic — Chimia, Steaua — Mi
nerul Baia Borșa, Minerul Tu-rț
— Laminorul. Minerul Băița — 
Oliirna>ia, Oașul — Motorul.

Etapa a VUI-a (25 octombrie) : 
Someșul — Olimpia, Minerul 
Bata Borșa — Minerul Băița, 
Chimia — Steaua, Motorul — Mi
nerul Turț, Cuprom — Minerul 
Cavnic, Industria Sîrmei — Oașul, 
Laminorul — Izomat, Minerul 
Sărmășag — Minerul Băiuț.

Etapa a TX-a (1 noiembrie) : 
Izomat — Motorul. Minerul Cav- 
nie — Laminorul, Oașul Mi
nerul Sărmășag, Steaua — Cu
prom, Minerul Băița — Chimia, 
Olimpia — Minerul Baia Borșa, 
Minerul Băiuț — Someșul, Mine
rul Turț — Industria Sîrmei.

Etapa a X-a (8 noiembrie) : 
Minerul Sărmășag — Minerul 
Turț, Minerul Băiuț — Oașul, So
meșul — Minerul Baia Borșa, 
Chimia — Olimpia, Industria Sîr
mei — Izomat, CuDrom — Mine
rul Băița, Laminorul — Steaua, 
Motorul — Minerul Cavnic.

Etapa a Xl-a (15 noiembrie) : 
Minerul Baia Borșa — Chimia, 
Steaua — Motorul, Oașul — So
meșul, Minorul Turț — Minerul 
Băiuț, Minerul Băița — Lamino
rul, Izomat — Minerul Sărmășag, 
Minerul Cavnle — Industria Sîr
mei, Olimpia — Cuprom.

Etapa a XB-a (22 noiembrie) : 
Minerul Băiuț — Izomat, Cuprom
— Minerul Baia Borșa, Lamino
rul *- Olimpia, Motorul — Mi
nerul Băița, Industria Sîrmei — 
Steaua, Oașul — Minerul Turț, 
Someșul — Chimia Minerul Săr
mășag — Minerul Cavnlc.

Etapa a XIII-a <26 noiembrie) : 
Minerul Baia Borșa — Lamino
rul, Minerul Turț — Someșul, 
Chimia — Cuprom, Izomat — 
Oașul, Minerul C-avnic — Minerul 
Băkiț, Steaua — Minerul Sărmă- 
șag, Minerul Băița — Industria 
Sîrmei, Olimpia — Motorul.

Etapa a xiv-a (29 noiembrie) : 
Industria Sîrmei — Olimpia, Mo
torul — Minerul Baia Borșa, So
meșul — Cuprom. Laminotiul — 
Chimia, Minerul .Turț. — Izomat. 
Oașul — Minerul Cavnie, Minerul 
Băiuț — Steaua, Minerul Sărmă
șag — Minerul Băița.

Etapa a XV-a (6 decembrie) : 
Minerul Băița — Minerul Băiuț, 
Olimpia — Minerul Sărmășag, 
Minerul Baia Borșa — Industria 
Sîrmei, Cuprom — Laminorul, 
Chimia — Motorul, Izomat — So
meșul, Minerul Cavnic — Minerul 
Turț, Steaua — Oașul.

SERIA A X-a
Etapa I (6 septembrie) : Mi

nerul știința Vulcan — Aurul 
Brad, Minerul Lupeni — Tîrnavele 
Blaj, I.P.A. Sibiu — Automeca
nica Mediaș, Metalul Alud — 
C.S.U. Mecanica Sibiu. Textila 
Cisnădie — Carpați Mlrșa, Meta
lurgistul Cugir — C.F.R. Sime:1a. 
Mecanica Alba Iulia — Mureșul 
Deva, Nitramonia Făgăraș — U 
nirea Alba Iulia.

Etapa a Il-a (13 septembrie) : 
Unirea Alba Iulia — Mecanica 
Alba Iulia, Aurul — Nitramonia, 
l'trnavele — Minerul Știința, Au- 
tomecanica — Minerul Lupeni, 
C.S.U. — I.P.A.. Carpați — Me
talul, C.F.R. — Textila, Mureșul
— Metalurgistul.

Etapa a IlI-a (20 septembrie) : 
Textila — Mureșul, Minerul Ști
ința — Automecanica, Minerul 
Lupeni — C.S.U., I.P.A. — Car
pați, Metalurgistul — Mecanica. 
Nitramonia — Tîrnavele, Unirea
— Aurul, Metalul — C.F.R.

Etapa * IV-a (27 septembrie) : 
Tîrnavele — Unirea, Mecanica — 
Aurul, Autorttccanica — Nitramo- 
nia, C.S.U. — Minerul Știința, 
Carpați — Minerul Lupeni, C.F.R.
— I.P.A., Mureșul — Metalul. Me
talurgistul — Textila.

Etapa a V-a (4 octombrie) : 
Minerul Lupeni — C.F.R., I.PA.
— Mureșul, Metalul — Metalur
gistul, Textila — Mecanica, Ni- 
tramonia — C.S.U., Unirea — Au- 
tomeeanica, Minerul Știința — 
Carpați, Aurul — Tîrnavele.

Etapa a Vl-a (11 octombrie) : 
Carpați — Nitramonia, C.F.R, — 
Minerul știința, Mureșul — Mine
rul Lupeni, Metalurgistul — 
I.P.A.. Textila — Metalul, Meca
nica — Tîrnavele, C.S.U. — Uni
rea. Automatica — Aurul.

Etapa a VH-a (18 octombrie) : 
I.P.A. — Textila. Metalul — Me

canica, Nitramonia — C.F.R., U- 
nirea — Carpați, Aurul — C.S.U., 
Minerul Știința — Mureșul, Tlr- 
navele — Automecanica, Minerul 
Lupeni — Metalurgistul.

Etapa a VUI-a (25 octombrie) : 
Mecanica — Automecanica, C.S.U.
— Tîrnavele, Carpați — Aurul, 
Metalurgistul — Minerul știința. 
C.F.R. — Unirea. Textila — Mi
nerul Lupeni, Mureșul — Nitra- 
rnonla. Metalul — I.P.A.

Etapa a IX-a (1 noiembrie) : 
Nitramonia — Metalurgistul, U- 
nirea — Mureșul, Minerul Lu
peni — Metalul, Aurul — C.F.R., 
Tîrnavele — Carpați, Automeca
nica — C.S.U., I.P.A. — Meca
nica, Minerul Știința — Textila.

Etapa a X-a (8 noiembrie) : 
Metalul — Minerul Știința, 
I.PA. — Minerul Lupeni, Meca
nica — C.S.U., Carpați — Auto- 
mceanica, Textila — Nitramonia, 
C.F.R. — Tîrnavele, Mureșul — 
Aurul, Metalurgistul — Unirea.

Etapa « XI-a (15 noiembrie) : 
C.S.U. — Carpați, Aurul — Me
talurgistul, Mineral Lupeni — 
Mecanica, Minerul știința — 
I.P.A., Tîrnavele — Mureșul, Ni
tramonia — Metalul, Unirea — 
Textila, Automecanica — C.F.R.

Etapa a XH-a (22 noiembrie) : . 
I..PA. — Nitramonia, C.F.R. — 
C.S.U., Mureșul — Automecanica, 
Metalurgistul — Tîrnavele, Texti
la — Aurul, Minerul Lupeni — 
Minerul știința, Mecanica - Car
pați. Metalul — Unirea.

Etapa a XHI-a (26 noiembrie) : 
C.S.U. — Mureșul. Minerul Ști
ința — Mecanica, Carpați — 
C.F.R., Nitramonia — Minerul 
Lupeni, Unirea — I.PA., Aurul
— Metalul, Tîrnavele — Textila, 
Automecanica — Metalurgistul.

Etapa a XlV-a (29 noiembrie) : • 
Textila — Automecanica, Meta
lurgistul — C.S.U., Mecanica — 
C.F.R., Mureșul — Carpați. Mi
nerul știința — Nitramonia, Mi
nerul Lupeni — Unirea, I.P.A. — 
Aurul, Metalul — Tîrnavele.

Etapa a XV-a (6 decembrie) : 
Tîrnavele — IJP.A., Automecanl- 
ca — Metalul, C.S.U. — Textila, 
C.F.R. — Mureșul, Carpați — 
Metalurgistul, Nitramonia — Me
canica, Unirea — Minerul Știin
ța, Aurul — Minerul Lupeni.

• GLORIA 
TRTțA și-a tăcut, 
duminică, ta mfeciui 
cu F. C. Maramu
reș, un debut exce
lent, repurttad vic
toria ia un scor 
(4—0) care a depă
șit cele mal opti
miste așteptări. Cu 
un antrenor nou 
(Constantin Cerni- 
ianu), întărită va
loric (prin venirea, 
printre alții, a foș
tilor divizionari A 
Manea și soare), e- 
chlpa bistrițeană 
pare decisă în acest 
an — așa cum lăsa 
să se Înțeleagă și 
apreciatul vicepre
ședinte al dkubulul 
Gloria, Jean Pădu- 
reanu — aA se an
gajeze mai mult ta 
lupta pentru pro
movare. • cunos- 
cutut om de fotbal 
nie Savu. de ani 
buni ta anturajul 
echipei din Bistrița, 
avea meritate cu
vinte de laudă ia 
adresa tinârului ju- | 
cător Șuvagău. Au- | 
tor al uniud gol și 
coautor al altuia, 
noul titular ca viri 
de atac al Gloriei a 
a confirmat tatr-a- 
devăr speranțele in
vestite ta el. ® Deși 
a evoluat în acest 
meci departe de 
așteptări și de po
tențialul ei real, e- 
chlpa din Baia Mare 
n-a fost attt de in
ferioară partenerei 
sale cit ar lăsa Im
presia diferența de 
scor. Dimpotrivă, 
maramureșenii au 
menținut tangi pe
rioade un echilibru 
ta desfășurarea 
propriu-zisă a jo
cului, dar surprin
zătoarele greșeli co
mise ta apărare, 
precum și ineficaci
tatea ta atac l-au 
adus această înfrân
gere neverosimilă 
ca proporții. Ale 
cărei efecte nu tre
buie, firește, mini
malizate, dar nici 
dramatizate. Căci, 
vorba vicepreședin
telui clubului ‘ 
măreau, loan 
Hue : ,,S-a ,
doar o bătălie, 
și războiul".

băl- 
Sau- 

pierduit 
nu

• VASLUIUL 
TRAIT INTENS 
trarea Interului 
scena nr. 2 a fotba
lului, o reîntâlnire 
așteptată de mulți 
ani. Șl binemerita
tă, față de marea 
disponibilitate pen
tru sport a frumo
sului oraș moldo
vean. Stadionul s-a 
prezentat ireproșa
bil, suporterii s-au 
comportat de o ma
nieră cu adevărat 
sportivă, steagurile 
lor negru-albastre 
agltându-se mereu, 
iar încurajările, în 
versuri ad-hoc, în
soțind echipa în 
drumul ei spre vic
torie. • Brăilenii 
au demonstrat ma-

■ wjri
I au

A 
ta
pe

turltatea lor compe- 
tlțională prin mo
dul cum au acțio
nat ta ansamblu, 
dar forța ofensivă 
s-a aflat sub aștep
tările „cârtii lor de 
vizită*. „Trebuie eă 
realizăm mal mult 
în atac față de su- 
mărul mtaglUor pe 
oare le furnizăm 
peiuru finalizare", 
observa experimen
tatul antrenor R. 
Cosmoe. • Inter, 
cu un lot structural 
schimbat — din mo
tive independente 
de votața conduce
rii tehnice — a pre
zentat • echipă 
care a avut un nu
mitor comun : do
rința de victorie. • 
Șl Biter Vaslui, ca 
șl Internazlonale de 
odinioară, are un 
fundaș de atac gen 
FaccheM : Cloneu

flațl ta 
ideale. • 
sul așteaptă 
ia Aelenei. 
ciul cu Jiul 
Aelenei mai mult a 
Încurcat jocul echi
pei sale dedt să-1 lim
pezească. Dar cam
pionatul abia a în
ceput și Aelenei are 
suficientă 
pentru a-și 
suțlrile lui 
ordonator.

poziții 
Progre- 
mult de 
în me

tisă

vreme 
etala în
de oo-

I

DIVIZIA B

a fost „pistonul" e- 
chlpei, acțion înd cu 
decizie ta apărare 
și apărînd în ofen
sivă cu multă reu
șită. cretad panică 
printre colegii de 
post din Brăila.

• ÎN 
SPORTUL 
CEMBKIE" 
TIRGOVIȘTE 
fost șl 
„fierbinți", ta care 
unii jucători au ui
tat de regulile Jo
cului, tacălctodu-le. 
De fiecare dată însă 
arbitrul S. Panteli- 
monescu a fost pe fa
ză șl, firesc, a sanc
ționat cu cartonaș 
galben fiecare aba
tere. Iată și jucăto
rii care au primit 
cartonașe galbene : 
Tănase (Sportul ,40 
Decembrie"), Rădu- 
canu șl Niculescu 
(C. S. Tîrgoviște) • 
Gospodarii cochetu- 
îud stadion al aso
ciației Sportul ,.30 
Decembrie" au pre
gătit în.tîlnirea cu 
Divizia B din timp, 
astfel că terenul de 
joc s-a prezentat ta 
foarte bună stare, 
iar vestiarele și a- 
nexele . sale — în 
condiții corespun
zătoare.

meciul 
„30 DE- 
— c. s.

au 
momente

I
I

I

I

• TREI JUCĂ
TORI, FOȘTI LA 
RAPID, au evoluat 
duminică (pe gazo
nul pe care-1 cunoș
teau bine) ta forma
ția Progresului : P.

Dochta șl 
Singurul

Petre, 
Mincu, 
care a corespuns a 
fost ultimul, sigur 
ta intervențiile din 
apărare, singurul 
care a șutat peri
culos la poarta Jiu
lui. • Eohțpa din 
Petroșani l-a pier
dut pe Vancea, dar 
a obținut ta schimb 
un portar — Racol- 
țea — care a apărat 
cu un calm dezar
mant pentru ata- 
eanțll echipei din 
str. Dr. Staicoviel. 
• Colea Răutu, cu
noscutul nostru ac
tor, 
reu 
nele ------- —.—
„Am venit să văd șl 
să aplaud pe Pro
gresul ți m-am con
vins eă Jitd este o 
echipă foarte solidă, 
că joacă apăsat, ca 
o veritabilă divi
zionară A" • LU- 
eoni a fost un veri
tabil vîrf, cere a 
produs mereu pa
nică ta careul ad
vers. îndrăgostit 
însă de... dribling a și 
irosit citeva posibi
lități de a pasa u- 
nor coechipieri a-

prezent me
in trlbu- 
Giu'.eștliulul:

• EMOȚII MARI 
IN TABARA GAZ
DELOR înaintea 
partidei Sticla Arie- 
șul Turda — C.S.M. 
Reșița (scor: 8—1). 
„Nu am ciștigat ni
ciodată in fața reșl- 
țenlior", ne declara, 
înaintea jocului, 
președintele secție: 
de fotbal a echipei 
locale, Eugen Fe- 
lezeu. Șl. tntr-ade- 
văir, tradiția a fost 
respectată. Echipa 
de pe Bîrzava a 
câștigat și de aceas
tă dată disputa cu 
echipa de pe Arieș. 
De ce ți-e frică nu 
scapi... • Artizani! 
victorie! formației 
C.S.M. Reșița Ja 
Turda au fost Ho- 
dlnă (un mijlocaș 
cu un mare trava
liu, „creierul" ca
re a ordonat și 
limpezit jocul echi
pe!) și extremul 
dreapta, Mărglnran- 
țu, o aripă „tip Lă
cătuș" (avtnd și o a- 
semănare izbitoare 
atât ca fizic cit mal 
ales, în joc ou ste- 
listul), care „a 
teas după el" toată 
echipa, incursiunile 
sale creta d de fie
care da.tă panică ta 
defensiva echipei 
locale. De altfel, 
la golui care avea 
să consfințească 
victoria oaspeților, 
el a avut o contri
buție decisivă.

I

I
I
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Campionatele Balcanice de câlârie
aesi

CONCURENJII NOȘTRI, PRINTRE
SPORTUL

FRUNTAȘI DUPĂ PRIMA PROBĂ
• FI. Georgescu ciștigator la seniori
SOFIA. I (prin telefon, de 

la trimisul nostru special). 
Participanții la cea de a 17-a 
ediție a Campionatelor Balcanice 
de călărie au abordat, marți, 
orima dintre cele 5 probe ofi
ciale. la capătul cărora va fi 
cunoscut atit campionul la in
dividual. cît si ne echipe, anul 
acesta aplicîndu-se. după cum 
sa știe, regulamentul Campio
natelor Europene.

Debutul călăreților noștri a fost, în general, de bun augur, 
u deosebire în ceea ce-i pri

cește pe seniori, cît sî pe fete, 
dar și juniorii se află pe pozi- 

1 ii care le permit o substanțială 
ascensiune. Deschiderea au fă- 
■ut-o fetele, printre cele care 
iu reușit să termine nu numai 
rără greșeală, dar si cu un 
imp bun aflir.du-se si Cristina 

Ciocan cu Radiana si Ligia 
iiin cu Pamela care sînt doar 
u un ..pas" în urma Măriei 

"■•larinopoulou (Grecia) cu Gol
den Exchange si Borianei Tom- 
-eva (Bulgaria) cu Elbrus, ceea 
ce face ca disputa pentru titlu 
să rămînă deschisă cum nici 
Ioana David cu Schija n-a pier
dut orice sansă. ea suportînd, 
deocamdată, penalizarea pentru 
un obstacol doborît. Debutanta 
Tzabela Nădășan cu Jales a 
greșit grav la un singur ob-

stacol. dar suficient ca să a- 
iungă spre coada clasamentului.

Juniorii au avut o evoluție 
oscilantă, mai ales Albert Mo
canii cu Papu. care a mers per
fect oină la ultima combinație 
de trei obstacole. în sfîrsit. la 
seniori am consemnat o pre
zență foarte bună în care 
după ce Gruia Deac cu Matroz 
a condus mult timn plutonul, a venit rîndul lui Florin Geor
gescu cu Mult Iubit să treacă 
în frunte si să clștige proba: la 
rîndul lor. Ionel Bucur cu Lăs
tun si Mircea Neagu cu Vîsc se 
află intre primii opt.

Rezultate tehnice. SENIORI : 
1. Florin Georgescu cu Mult 
Iubit 0 p... 5. I. Bucur cu Lăs
tun 1,37 p... 7. G. Deac cu Ma
troz 2,44 p. 8. M. Neagu cu Vise 
3,51 p. FETE : 1. Marina Mari- 
nopoulou (Grecia) cu Golden 
Exchange 0 p... 3. Cristina Cio
can cu Radiana 1,91 p. 4. Ligia 
Ilin cu Pamela 2,02 p... 9. Ioana 
David cu Schija 5.16 p... 18. I- 
zabela Nădăsan cu Jales 16,46 p, 
JUNIORI: 1. Radomir Matev 
(Bulgaria) cu Morena 0 p... 8. 
Valentin Velea cu Nimb 7,70 p... 
10. Albert Mocanu cu Pabu 9,51 
p, 11. I. Bozan cu Erasmus 9,92

19. N. Paraschiv cu Spar- 
20.06 p.

Emanuel FÂNTÂNEANU

p... 
tac

TURUL
(Urmare din vag. î)

(Sel. Voința) la km. 114 și 137. 
în grupul din față, pe care 
oaspeții norvegieni l-au agitat 
mereu, am consemnat o luptă 
aspră și un spectacol de ca
litate, alergătorii români, soli
dari în jurul Iul Valentin 
Constantinescu, găsind re
sursele și strategiile necesare 
spre a dejuca orice atac, în 
ciuda faptului că antrenorul 
României I, loan Ardelean, a 
traversat o acută criză de scia- 
'ică. Dacă aici s-a menținut un 
tempo ridicat, în spate, alți 15 
rutieri, între care. întreaga gar
nitură I.M.G.B.. aflată într-o 
inexplicabilă stare de apatie.
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Balcaniada de junioare la volei SPORTIVI
ÎNVINGĂTORI

FORMAȚIA ROMÂNIEI PE LOCUL 3
Balcaniada de volei pentru 

echipele reprezentative de ju
nioare, desfășurată in orașul 
bulgar Șumen. a luat sfîrșit cu 
victoria selecționatei țării gaz
dă (10 p.), urmată în clasament 
de selecționatele Albaniei și 
României (ambele cu același 
setaveraj, 11:8, departajate în
să prin punctaveraj), Greciei 
(8 p), Turciei (6 p) și Iugosla
viei (5 p). In cele cinci par ti-

de disputate, junioarele noastre 
au avut o comportare oscilan
tă, cu evoluții sub așteptări, 
obtinind următoarele rezultate: 
3—1 cu Grecia și Turcia, 1—3 
cu Albania, 3—0 cu Iugoslavia 
și 1—3 cu Bulgaria. Voleibalis
ta Mlhaela Marian i-a fost de
cernat premiul pentru cea mai 
bună trăgătoare la această edi
ție a competiției.

Duminică, pe traseul de la Cîmpina

MOTOCROSIȘTI DIN OPT ȚARI

Df JUDII
internațional deLa turneul

judo desfășurat zilele trecute la 
Ruse (Bulgaria), unde au fost 
prezenți judoka din opt țări, 
au participat și cîțiva repre
zentanți ai țării noastre. Dintre 
aceștia s-au remarcat Dragoș 
Bolbose (cat. 60 kg) și Nicolae 
Iosif (cat. 86 kg), care au 
cîștigat întrecerile la categoriile 
lor și Stanică Olteanu (71 kg), 
Dan Mureșan (65 kg) și Ștefan 
Crfstescu (95 kg), clasați pe 
locurile 2.

„MAfttlt
PR[MIU“ LA TENIS

LA „O//M PRIETENIA"
Ajunsă la a treia etapă, pres

tigioasa competiție internațio
nală de motocros dotată cu tro
feul „Cupa Prietenia" va con
tinua duminică pe traseul de 
la Cîmpina, în organizarea Fe
derației Române de Motociclism 
și a asociației sportive Poia
na din localitate. La startul ce
lor două clase din program. 
125 cmc — tineret și 250 cmc 
— seniori, se vor alinia piloți 
din Bulgaria, Cuba. Cehoslova
cia, R.D. Germană, Polonia. 
Ungaria, U.R.S.S. și Români».

Țara noastră. In calitate de 
organizatoare, va prezenta In 
concurs cîte două echipe la

flecare clasă. Pregătirile mo- 
tocrosiștilor noștri sînt condu
se de antrenorii Gh. Ioniță și 
Șt. Chițu, care au convocat ur
mătorii Sportivi pentru cursele 
de la Cîmpina: AL Ilieș, Al. 
Enceanu, E. Mulner, P. Titilen- 
cu, L. Tomoșvari — la 250 cmc, 
Fl. Pop, P. Schmidt, D. Titilen- 
cu, C. Duță, C. Tompa și L. Ro- 
șonezi — la 125 cmo.

NEW YORK
In urma 

gistrate în turneul de 
cinnati, în clasamentul 
al „Marelui Premiu" 
tenismanii Ivan Lendl 
slovacia) și Ștefan 
(Suedia), cu cîte 3129 . 
îi urmează suedezul Mats Wi- 
lander — 2 821 p. cehoslovacul 
Miroslav Mecir — 2 484 p vest- 
germanul Boris Becker — 2 098 
p, americanul Jimmy Connors 
— 1879 p și australianul Pat 
Cash — 1 497 p.

(Agerpres).
rezultatelor înre- 

la Cin- 
general 
conduc 
(Ceho- 
Edberg 
puncte.

CAMPIONATELE MONDIALE DE ATLETISM
(Urmare din pag. 1)

CICLIST AL ROMÂNIEI
au făcut... cicloturism, prezen- 
tîndu-se la finiș cu o întîrzie- 
re de peste 20 de minute!

După Săvinești (km. 137), 
plutonul fruntaș s-a pornit să 
fiarbă, acoperind toată lățimea 
carosabilului, tn aplauzele ujiei 
asistențe-record, la fel de entu
ziasmată de defilarea caravanei, 
ca șl cea de la Podoleni (km. 
123), unde cicliștii au trecut 
prlntr-un emoționant „coridor® 
de flori. în ciuda numeroaselor 
tentative, spulberate una după 
cealaltă, sosirea în etapă S-a 
efectuat în bloc, șansa (șl boni
ficația de 10 secunde) surîzînd 
norvegianului Atle Pedersen ur
mat de AI. Ion (Steaua) și L. 
Kovacs (România I). Venit în 
același timp cu învingătorul.

Valentin Constantinescu a ră
mas în posesia tricoului gal
ben, singurul clasament bul
versat fiind cel pe echipe, un
de am înregistrat „căderea® 
formației I.M.G.B.

Pînă acum, după desfășurarea 
a trei etape, putem afirma, 
făcind o comparație cu ediția 
precedentă, că pofta de a 
concura a rutierilor noștri s-a 
făcut simtită Prin sporirea sub
stanțială a mediilor orare în e- 
tapele parcurse, precum și prin 
ardoarea cu care — în lipsa u- 
nui veritabil si autoritar lider 
— îsi dispută „fotoliul de 
chestră" al celui mai bun 
clist al Turului.

or
ei-

in-

SPIRITUL DE ECHIPA
Cea mal emoționantă secvență a etapei care a condus cara

vana tn premieră absolută la Vaslui, orașul nemuritorului zîm- 
bet numit Constantin Tănase, n-a fost evadarea de la Crasna, 
/întăritoare pentru soarta clasamentului, ci acțiunea inițiată de 
petruș, ivancea st Olteanu (de la I.M.G.B.) pentru prinderea plu
tonului dezlănțuit. La acel km. 60 al etapei, încă purtător {tl tri
coului galben, Petruș a spart, har coechipierii lui, cărora H s-au 
adăugat, mai tîrzlu. Oprescu șl Mărginean, și-au domolit mersul, 
așteptjndu-l să schimbe roata și, cu prețul unor mari strădanii, 
să prindă „pasul" plutonului. Privind toate acestea ne-am lă
murit o dntă tn plus că ciclismul înseamnă un sport prin exce
lență de echipă. In afara acesteia, nimeni nu poate spera la iz- 
btndă. Legea șoselei e neînduplecată și ea se scrie tn colectiv, 
prin unitate și înțelegere. Nu doar leneșii, fapt de la sine înțe
les, sînt repudiațt, trezlndu-se mal devreme sau mai tîrzlu în
depărtați ca niște corpuri străine, ci și vanitoșii sau imprudența, 
cel care se încumetă adică, îndeobște din lipsă de experiență, 
să creadă că pot răzbi de unii singuri. Din acest punct de ve
dere, proportions cardies, ciclismul se asemuia cu chirurgia, căci 
și Intr-o îndeletnicire, și tn cealaltă nimic nu se poate realiza 
prin egoism, fiecare depinzînd, mal mult sau mat puțin, de cel 
de alături, ca o rotiță plasată Intr-un angrenaj amplu. O astfel 
de. judecată nu exclude însă valoarea. Dimpotrivă, ea o eviden
țiază, tl permite să se exprime, adevăr probat și de faptul că, 
în prezent, cea mai puternică șl mai omogenă garnitură a „Micii 
Bucte", România 1, a urcat patru rutieri pe primele cinci tocuri 
ale clasamentului generat. Ptnă și victoria lui Valentin Constan- 
ttnescu tn sprintul de ta Vaslui, ea să mal furnizăm un argument 
în sprijinul pledoariei acestei succinte însemnări, a fost înles
nită șl de generozitatea colegului său Olimpiu Cetea, „trenă" ne
obosită pe mulți kilometri. Am primit, astfel, încă o dovadă, im
posibil de contrazis, că spiritul de echipă este, tn sportul cu pe
dale, precumpănitor. tn afara lut, totul e Iluzie. (dv. I.).

1
CLASAMENTELE ETAPEI : 

dividual î 1. Atle Pedersen 3.48:40, 
medie orară 38.000 km, 2. AL ion 
3.48:45, 3. L. Kovacs 3.48:49, 4. Val. 
Constantinescu (România I) 
3.48:50, 5. Ov. Mitran (Metalul
Plopeni), 6. C. Popa (România 
H), același timp. Echipe : L Nor
vegia 11.26:20, 2. Steaua iU6:25,
3. România I 14.26:29. CLASA
MENTE GENERALE DUPĂ TREI 
ETAPE : Individual : L Valentin 
Constantinescu 11.06:38, 2. OL Ce
tea (România I) Ia 10 sec.. 3. L. 
Kovacs (România I) la 25 sec., 4. 
Al. Ion (Steaua) la 26 sec., 5. Cr. 
Neagoe (România i) la 30 șec„ 6. 
C. Popa (România îl) ia 31 sec. 
Echipe : 1. România I 33.20:38, 2. 
România n ta 1:19, 3. Metalul 
Plopeni la 14:58. Sprinteri : i. V. 
Mitrache (România II) 30 p, 2. L. 
Kovacs 27 p, 3. I. Schneider (Sel. 
Voința) 2fl p, 4. Val. ConMantl- 
nescu 24 p. Cățărători: 1. M. Orosa 
(Electromureș) 17 p, 2. A. Peder
sen 15 p. 3. N. Aldulea (România 
II) 3 p. 4. V. Mitrache 3 p.

tă. El a sărit din prima încer
care 17,70 m, ca pentru o pri
mă punere la punct, apoi, ime
diat, 17,73, iar tn cea de a pa
tra — 17,92, nou record conti
nental. Singurul care l-a mai 
ținut cît de cît companie a fost 
americanul Conley, cu 17,63 și 
17,67.

„Mondialele" nu se dezmint 
nici în privința surprizelor. Și 
iată dovada: proba feminină de 
400 metri a fost cîștigată, cu 
to tul. surprinzător, de atleta so
vietică Olga Brizkina, care de
ținea abia al 31-lea rezultat 
mondial din acest an,. cu 51,53, 
fiind situată în urma tuturor 
celorlalte finaliste! In cursa 
decisivă, însă, ea a întrecut, de 
pildă, trei dintre atletele care 
alergaseră anul acesta de mai 
multe ori sub 50 secunde șl, cu 
49,38 cit a obținut acum, a de
venit, dintr-o dată, prima per
formeră mondială a sezonului !

La disc, în schimb, Martina 
Hellmann (R.D.G.) n-a avut pro
bleme, cîștigînd, cum se spune, 
„la pas". A fost indiscutabil, cea 
mai bună dintre toate specialis
tele care au concurat aici, pe 
Stadionul Olimpic. Mariana lo- 
nescu-Lengyel are meritul ca, 
în această companie puternică, 
să se fi clasat în finala de opt. 
Dar numai atit. Rezultatul său

este modest, 62,30 m fiind mult 
sub posibilități.

Mîine (n.r. azi) este zi de 
pauză.

rezultate tehnice. Mas
culin, triplusa.lt : 1. H. MAKHOV 
(BULGARIA) 17,92 — rec. euro
pean ; 3, M. Coniley (S.U.A.) 17.67J 
». O. Saklrkiin (U.R.S.S.) 17,43 ;
4. A. Kovalenko (U.R.S.S.) 17.3® ;
5. J. Patusiinskl (Polonia) 17,33 |
6. J Taiwo (Nigeria) 17,29. Femi!-
nin, 408 zn : 1. olga brizkina 
(U.R.S.S.) 49,38 ; 2. Petra MU U or 
(R.D.G.) 49.94 ; 3. Kirsten Emme®. 
mann (RJ3.G.) 50,20; 4. Maria Pl- 
nilglna (U.R.S.S.) 50,53 ; 5. Lillie
Weatherwood-King (S.U.A.) 30,82; 
6. JlWiian Richardson (Canada) 
31,03 ; aruncarea discului : 2.
MARTINA HELLMANN (R.D.G.) 
71,62 m ; 2. Diana Ganski (R.D.G.) 
70,16 ; 3. Tvetanka Hristova (Bul
garia) 08,82 ; 4. Hke Willudda 
(R.D.G.) 68,20 ; 5. Svetla Mitkova 
(Bulgaria) 86,38 ; 6. Zdenka SHr 
hava (Cehoslovacia) 64,82 : 7. La
risa Mihatoenko (U.R.S.S.) 64,72 s 
8. Mariana lonescu-Lengyel (Ro
mânia) 62,30 ; 800 m : 1. SIGRUN 
WODARS (R.D.G.) 1:55.26 : 1.
Christine Wachtel (IR.D.G.) 1:55,32; 
3. Liubov Gurina (U.R.S.S.)

4. Ana-Fidelia Guiroit 
Kra- 

(Cehoslovacia) 1:93.Sit J 
Junghlatu (România)

Gurina
1:55,56 ; 4. Ana-Fidella
(Cuba) 1:55,84 ; 5. Jarmila
toriwiîova ~ ~ '
4. Mitica 
1:39,a.

Rezultate 
le tonice :
SERGHEI
83,08 m ; 400 mg: 
(S.U.A.) 47,46 S ; 
KONCHELLAN (Kenya) 1:43,08.

la ora convorbirii te- 
aruncarea ciocanului: 
LITVINOV (U.R.S.S.) 

EDWIN MOSES 
800 m: BILLY

I

Miercuri, se va desfășura e- 
tapa a IV.a, Piatra Neamț — 
Suceava (102 km), cu treceri 
prin Tg. Neamț (15,30) și Făl
ticeni (16,24). Plecarea este pre
văzută pentru ora 14,25, din 
centrul municipiului Piatra 
Neamț, sosirea avînd să se e- 
fectueze la Suceava, în jurul 
orei 17.00.

PE SCURT • PE SCURT 9 PE SCURT 9 PE SCURT 9 PE SCURT 9 PE
ți AS CHET • tn continuarea 

umeului pe care-1 întreprinde ta 
U.R.S.S., echipa masculină veat- 
ermană S.V. Hagen a susținut 
in nou joc în compania forma
lei Jalghiris Vilnius. Basohetba- 
ișstii sovietici au terminat din 
iou învingători.
■u scorul de 
>rimul mec! 
u 93—74.
BOX • La Marbella (Spania), 

a meci pentru titlul mondial ta 
■alegoria „Welter" (versiunea 
V.B.C) puglllstul englez Lloyd 
loneyghan l-a învins prin K.O.. 
n prima repriză, pe americanul 
tone Hatcher.

au terminat
. de data aceasta 
84—55 (48—23). tn 
gazdele cîștigaseră

GIMNASTICA • competiția fe
minină de la Zalaegerszeg (Unga
ria) s-a Încheiat cu victoria 6- 
chipei R. D. Germane — 387,90 p, 
urmată de formațiile Ungariei — 
380,25 p șl Olandei — 373,10 p. La 
individual compus, pe primul toc 
s-a situat Doerte Thuemmler 
(R. D. Germană), cu un total de 
77.70 p.

HANDBAL • Turneul feminin 
desfășurat în - —
(Cehoslovacia) 
reprezentativa 
vjngătoare cu
(10—12) ta finala disputată 
selecționata R. D. Germane.

orașul Olomouc 
a fost cîștigat de 
Cehoslovaciei, tn- 
scorul de 24—25

eu

MOTOCICLTSM • Pe circui
tul de la Misa.no Adriatico (Ita
lia) s-au desfășurat întrecerile 
unu! concurs din cadrul Campio
natului Mondial de viteză. In 
cea mal disputată cursă, la clasa 
500 cmc., victoria a revenit ame
ricanului Randy Mamaia („Ya
maha"). care a realizat o medie 
orară de 157,103 km. La clasa 125 
cmc, pe primul loc s-a Clasat Ita
lianul Fausto Gresin! („Garelli").

TENIS • Suedezul Peter Lund
gren 3 terminat învingător ta 
turneul de la Rye Brook (S.U.A.), 
în finala căruia l-a întrecut cu 
6—7, T—5, 6—3 pe americanul John 
Ross. • tn finala turneului feminin

• O nouă etapă în Cupa KaMeâ 
(runda a 2-a, în cele 8 grupe). 
Bologna 
basso —
Spăl 3—1.
9 p (trei victorii) 
Cesena 6 p '
Como 
Monza
9 p j
4—2
gltana ____„_
to — AscoM 1—0. Conduce Reggi- 
ana cu 6 p, urmată de Brescia 
* p ; AvriHino — Centese 1—5 
(singurul gol a fost marcat de 
austriacul Schachner în min. (ST). 
EmpoH — cremoneSe 3—2, Pia
cenza — Sanbenedettese 2—1. Con

— Verona 3—1. campo- 
Cesena 1—2, Messina — 
. Conduce Bologna cu 

urmată de 
; Bari — Barletta 1—0, 
Parma 1—i, Milan — 

2—0. Milan șl Parma au cite 
Brescia — jnternazton,aJe 
(după hl m) I ; Reg- 
— Catania 3—1. Taran-

SCURT 9 PE SCURT
de la Mahwah (S.U.A.). campi
oana bulgară Manuela Maleeva a 
lnvtne-o cu 1—6, 6—4, 6—1 pe j.u- 
cătoarea vest-germ ană Syîvta 
Hanika.

VOLEI • Rezultate tnregistraite 
ta turneul masculin „Memorialul 
Vladimir Savi#*, ce se desfășoară 
la Tall in : — — — - ————
3—1 (15—10,
Japonia —
15-3. lff-2.
Cuba 3—2
15—2, 19—9) ; Bulgaria
Slovacia 3—1 (14—16, 15—M, ÎS—IA, 
15—13).

U.R.S.S. — Franța 
li—15, 15—01, 15—12);
Potenta 3—1 (14—16,
Iff—13) J S.U.A. — 

(11—IS, 18—6, 5—18,
Ceho-

duce Avellino 9 p. urmată 
Empoli 7 p ; Modena — Fioi cmli- 
na 0—2, Padova — Livorno 3—3 
(după 11 m), Napoli — Udtoesff 
2—0. Conduc Napoli șl Fiorenti
na cu cîte 6 p ; Genoa — Triesii» 
na 1—0, Monopoli — Cagliari 4—2 
(după 12 m), Pescara — Roma
4— 3 (după 11 m ! Conduce Ro
ma ou 8 p, urmată de Pescara 7 
p ; Arezzo — Torino 1—5 (aus
triacul Polster a înscris două go
luri), Atalanla — Cosenza 2—I ; 
Vicenza — Sampdoria 1—2. Con
duc Torino șl Sampdoria cu Cite 
8 p ; Casertana — Pisa 0—1, J«r 
vesTtus — Catanzaro 3—0, Lazio — 
Lecce 1—0. Conduce Juventus cu 
* p, urmată de Pisa 7 p.
• Meaturi. In avans în etapa a

5- a a campionatului Angliei : Dut
ton — Arsenal 1—1, MaTrcJicstee 
Untied — Chelsea 3—1, Ports
mouth — West Ham 2—1. Shot- 
fieM Wednesday — Coventry 0—8, 
Manchester United conduce to 
etasamenit cu 1 p avans față de 
Q. P. Rangers (cu un joe mat 
puțin).
• Finala campionatului statu? 

Iul Sao Pauito, disputată în pre
zența a 118 000 de spectatori, în
tre Saa Paulo și Corinthians, a 
revenit pitari echipe ou 2—1, 
după ce în prima manșă scorul 
fusese egal t 0—0. Siao Paulo ou- 
oerește pentru a li5-a oară titlul 
acestui stat.
• Turned! pentru tineret de la

Skoplje a fost cîștigat de forma
ția locală Vardar, care a lirtrcouit 
ta finală cu 2—1 (2-4) echipa
bdtgairă Ptetn Blagoevgrad.
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