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Turul ciclist al României

O ETAPA CALMA Șl FARA SURPRIZE
MEDIAȘ, 4 (prin telefon). 

Era și de așteptat ca după ex
traordinarele eforturi de joi, 
care au vînturat plutonul și 
clasamentele, să urmeze o eta
pă mai liniștită, de încărcare a 
bateriilor înaintea bătăliilor ul
timei linii drepte a actualei e- 
diții a Turului. Și lucrurile 
n-au .stat altfel azi (n.r. ieri), 
cînd etapa Bistrița — Mediaș 
160 km s-a desfășurat, pe cea 
mai mare porțiune a ei, fără 
evenimente deosebite. Vreme 
îndelungată, plutonul a călcat 
cu băgare de seamă peste co
vorul de frunze îngălbenite de 
parcă s-ar fi temut să nu-1 de
șire! Nici măcar cățărările 
de la Herlna (km. 12)' și Teaca 
(km. 34), adjudecate de A. Pe
dersen, n-au tulburat prea 
mult apele. La sprintul de la

'Rutina invariabil In față, Valentin Constantinescu (primul din stingă), 
actualul purtător al „tricoului galben*, a reușit, pirul la capătul eta
pei a Vt-a, sl-șl conserve poziția de lider. Foto : Aurel D. NBAGU

în acest final de săptămină, la Deva

ÎNTÎLN1RI INTERNATIONALE Df GIMNASTICĂ
în cadrul pregătirilor pentru 

importantele competiții ale se
zonului internațional de toam
nă, echipele de gimnastică ale 
țării noastre susțin întîlniri a- 
nticale de verificare în com
pania unor reprezentative de 
peste hotare. Echipa feminină 
va evolua în cadrul unui triun
ghiular în care vor mai fi pre
zente selecționatele Angliei și 
Cehoslovaciei, Iar cea mascu
lină va avea ca parteneră de 
concurs formația Angliei. între
cerile, cu exerciții impuse si

Mîine, în etapa a 3-a a Diviziei A, la fotbal

• învingător la Mediaș : Ovidiu Mitran (Metalul Plopeni) • 
Statu quo in toate clasamentele: continuă să conducă Valentin 
Constantinescu și România I • Azi, etapa a Vll-a, Mediaș - Bra
șov 152 km • Duminică, Turul va sosi în Capitală, la capătul 

Săcele — București 175 kmultimei etape, Brașov -

Reghin (km. 60), unde ar fi 
trebuit să cîștige N. Manola- 
che (CIBO Brașov), norocul i-a 
surîs lui Gh. Nefliu (Steaua), 
brașoveanului sărindu-i lanțul 
cu 5 m înaintea liniei de sprint! 
Am consemnat. în continuare, 
unele mici hărțuieli, cîteva de
panări (V. Mitrache a rupt ca
drul bicicletei) și o luptă surdă 
într-un pluton în care, spre a 
evita orice surpriză. Val. Con
stantinescu a rulat invariabil 
în față, căutînd — cu dibăcie 
și prudență — să controleze 
cursa. Au urmat, fa Tîrnăveni. o 

liber alese, se vor desfășura, 
azi și mîine, în Sala sporturi
lor din Deva. Colectivele de an
trenori au la dispoziție urmă
toarele loturi, din care vor fi 
alcătuite „sextetele" de bază : 
Daniela Silivaș, Eugenia Golea, 
Camelia Voinea. Ecaterina Sza
bo, Aurelia Dobre, Mireia Sidon, 
Lenuța Rus, Augustina Badea, 
respectiv Marian Rizan, Marius 
Gherman, Emilian Nicula, Ni- 
colae Bejenaru, Marius Tobă, 
Marian Stoican, Valentin Fân- 
tea. Adrian Sandu. 

cățărare (lan. 132) și un sprint 
(km. 135), pe unde au trecut 
primii norvegienii A. Pedersen 
și, respectiv, F. Namlredt, talo- 
nați de „tricoul galben". In 
sfîrșit, pe cînd răbdarea noastră 
(nu și a antrenorilor !), aproa
pe că ajunsese la limită, lupta 
s-a animat brusc, ridicînd me
dia orară Și salvînd spectaco
lul sportiv al etapei. înainte 
de Blăjel, Ov. Mitran (Meta
lul Plopeni) a pornit „ca din 
pușcă" și, cu prețul unor lău
dabile eforturi, s-a distanțat 
de ceilalți, anunțînd peste 1:30 
avans la cățărarea de lă 
km. 154. Coborîrea spre Me
diaș a fost de-a dreptul fas
cinantă, demnă de cele mai a. 
lese superlative. Plutonul s-a 
nrăvălit literalmente, cu 90 
km/h, în urmărirea fugarului. 
Numai că acesta a găsit re-

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare în pag. a 4-a)

De duminică, la Ostrava,

HALTEROFILII NOȘTRI VOR LUPTA PENTRU
MEDALIILE CAMPIONATELOR MONDIALE

Mîine, la ora 16,30 (ora 
Bucureștiului), la Ostrava, vor 
demara întrecerile Campionate
lor Mondiale de haltere. „Des
chizători de pîrtie" vor fi, 
conform regulamentului, parti- 
cipanții la categoria 52 kg. prin
tre care se va afla și reprezen
tantul nostru Traian Cihărean. 
Ceilalți componenți ai dele
gației române vor fi Attila 
Czanka (60 kg), A. Socaci (75 
kg), C. Urdas si P. Becheru 
(82,3 kg), Nicu Vlad (100 kg). 
Am numit, deci, un... buchet 
de multipli medaliați ai tutu
ror ultimelor mari întreceri — 
C.M. de la Sofia 1986, „euror 
penele" de seniori de la Reims 
ori cele de juniori de la Bel
grad, din începutul de vară al 
acestui an. Concluzia se impu
ne firesc : valoarea halterofi
lilor noștri, renumele cîștigat

campionatele Europene de lupte libere pentru juniori

SUCCESELE ROMÂNEStF— 
ROD AL SELECȚIEI RIGUROASE, 

PREGĂTIRII TEMEINICE 
SI AL DĂRUIRII ÎN CONCURS

Campioni europeni — de la stingă la dreapta: Romieă Rașovan 
(50 kg). Radu Ana (54 kg) și Dănuț Prefit (58 kg)

La numai cîteva zile după 
realizarea unei performanțe aș
teptate opt ani — o medalie la 
C.M. de seniori, obținută de 
Vasile Pușcașu —, luptele libe
re din tara noastră confirmă 
ascensiunea din ultima vreme, 
obținînd cel mai mare succes 
al acestui sport din întreaga sa 
istorie: ȘAPTE MEDALII LA 
CAMPIONATELE EUROPENE 
DE JUNIORI ȘI LOCUL I 1N 
CLASAMENTUL PE NAȚIUNI. 
Mai trebuie menționat faptul 
că toți cel șapte componenți 
al delegației țării noastre la 
C.E. de la Katowice au reușit 
să urce pe podiumul de pre
miere, succes care demonstrea
ză nu numai o excelentă pre
gătire, ci și o selecție rigu
roasă, dăruirea fără menaja
mente în Întrecere a tinerilor 
chemați să apere culorile Tri
colorului românesc.

Este momentul să spunem că 
această mare realizare a tine
rilor noștri reprezentanți la 
lupte libere se datorează în 

de ei în lumea înaltei perfor
manțe, ne dau îndreptățite nă
dejdi că și acum, în început 
de toamnă, vom putea numă
ra... bobocii — a se citi me
daliile cucerite de Nicu Vlad 
șl compapia.

Evident, disputa se anunță 
extrem de dificilă, mai ales că 
la Ostrava se va consuma ul
timul mare test premergător 
Jocurilor Olimpice — 1988. în- 
cît, scăzînd excepțiile pe care 
le-ar putea genera o acciden
tare sau alta, nu este exclus 
să no aflăm în fața unor ie
rarhii posibil repetabile și la 
J.O. In această idee, este de 
anticipat o puternică ofensivă 
a continentului asiatic pe 
„frontul" categoriilor mici (52 
și 56 kg în special), ca și con
tinuarea disputei pentru supre
mație la categoriile mijlocii și 
foarte mart între halterofi'ii 
bulgari și țel sovietici. Astfel.

Sorin SATMARI

(Continuare in pag. a 4-a) 

mare măsură activității compe
tente, dusă cu toată seriozita
tea de antrenorul emerit Ni- 
colae Pavel — care a preluat, 
acum un an și jumătate, ■ con
ducerea pregătirii lotului na
țional, ajutat de Petre Coman 
șl Gheorghe Uri an —, ca și a 
antrenorului federal Ion Crîsnic. 
Acest serios și harnic colectiv 
a procedat imediat la remanie
rea și întinerirea lotului, argu
mentele selecției fiind nu nu
mai talentul sportivilor, ci în 
primul rțnd disponibilitățile a- 
cestora de a se angaja la o 
muncă temeinică, fără preget. 
Și rezultatele n-au întîrziat să 
apară.

Joi seara, la Sala Sporturilor 
din Katowice, au răsunat de 
trei ori acordurile Imnului de 
Stat al României socialiste, iar 
Tricolorul românesc a fost înăl
țat tot de atîtea ori pe cel mai

Mihai TRANCA

(Continuare In vag 2-3)

SIMONA STAICU, DUBLĂ
ÎNVINGĂTOARE IN CONCURSUL
PRIETENIA LA ATLETISM

în Concursul Prietenia la 
atletism, desfășurat la Hava
na, tînăra noastră sportivă Si
mona Staicu și-a inserts de 
două ori numele pe lista învin
gătorilor, la 1 500 m și 3000 m. 
Timpii înregistrați: 4:24,26, res
pectiv 9:40,88. Trei atlete s-au 
clasat pe pozițiile secunde: Mi
reia Belu, la lungime, cu 6,21mț 
Elena Soican, la 400 m, în 54,51 
și Denisa Zăvelcă, la 800 m, în 
2:05,46. în fine, pe locurile trei 
ale podiumului de premiere au 
urcat Mireia Borțoi la 1500 m 
(școala românească de semifond 
confirmă —, vezi și victoria 
Simonei Staicu în aceeași pro
bă !), în 4 54,97, Anișoara Ghe- 
buță, la lungime, cu 6,20 m. 
și unicul dintre băieți care a 
fost medaliat — Mugur Mate- 
escu, la 400 metri garduri. în 
52,33.

LA BUCUREȘTI Șl CRAIOVA, BERDYURILE ETAPEI
® In Ghencea, campioana luptă să redevină... lideră 
® La Timișoara, derbyul revenitelor in Divizia A ® 
C.S.M. — Flacăra, un meci așteptat cu viu interes 
Brașovenii urcă spre Dealul Feleacului cu gîndul de a 
scăpa de- „lanterna roșie" @ In șos. Ștefan cel Mare, 
un test edificator susținut de două „europene" Q La 
Bacău, un meci al tuturor celor trei semne: 1X2® 
!n Giulești, incă un joc palpitant pentru... inimoșii su
porteri ai Rapidului ® Gălâțenii, de astă-dată sub 
furnalele... Hunedoarei ® Atacul (Craiova) sau contra

atacul (Pitestiull ? Aceasta-i intrebarea...

1. DINAMO 22007-04
2. Steaua 22006-14
3. F.C. Argeș 22006-34

4— S. C.S.M. S-va 21105-33
Flacăra 21104-23

S. Victoria 21103-23
7. F.C. Olt 21012-12
8. Univ. Craiova 21013-32
9. Petrolul 21013-52

10- „U“ cluj-N. 21011-32
11. Corvinul 21012-52

12—13. „Poli“ 20112-31
Oțelul 20112-31

14—16. S.C. Bacău 20114-61
Rapid 20111-31
Sportul Stud. 20113-51

17. A.S.A. 2 0 0 2 2-4 0
18. F.CJW. Brașov 20021-50

In turneul intcrna(ional Icminin de volei

ECHIPA NOASTRA, DE LA 2-0 LA 2-3

I
I

PROGRAMUL Șl ARBITRII 
JOCURILOR

STEAUA - F.G OLT
I. Velaa — Craiova ; C. Oorocan. V. Titorov 

stadionul Steaua
„POLI" - A.S.A.
a. Moroianu — pi. ; fi. Popescu, M. Constantinescu 
C.S.M. SUCEAVA - FLACĂRA
J. Grama — Buc. ; M. NIculescu, Gr. Macavel 
„U" CLUJ-NAPOCA - F.C.M. BRAȘOV

- SPORTUL STUD.
A. Porumboiu, A. Gheorghe 

stadionul Dinamo -
S.C. BACAU - VICTORIA
Al. Mustdfea — Pitești ; C. Gheorghe, V. Antohl
RAPID _ PETROLUL

L Iffna — Tim. ; N. Dinescu, M. Axente 
stadionul Rapid

CORVINUL - OȚELUL
O. Ștreng — Oradea ; V. Curt, G. Ionescu

UNIV. CRAIOVA - F.G ARGEȘ
M. Neșu — Oradea ; Gh. Constantin, S. Rotărescu

D'NAMO
I. Cof — Ploiești

... _______ _ _ f
V. Anghelolu — Biv-, : V \”xandru, D. Bucluman Toate partidele vor începe la ora 17.

BRASOV, 4 (prin telefon). 
Turneul internațional de volei 
al României si-a consumat as
tăzi (n.r. — ieri) partidele de
cisive. La începutul programu
lui, România B — în sextetul 
Mireia Zanfir. Tatiana Popa, 
Daniela Dinică, Monica Sus
man, Ioana CotoAnu, Monica 
Fetrașcu — a dispus cu 3—0 
(10, 13. 3) de formația de ti
neret a Cubei. Victorie logică, 
la scor pronosticat avînd. în 
vedere lipsa de experiență a 
adversarelor (majoritatea lor de 
16 ani), dar surprinzător de tru
dită. Poate pentru că „secun
dele" noastre au tratat cu oare
care ușurință jocul, ceea ce s-a 
simtit din angajamentul lor 
scăzut. Si. ca atare cubanezele 
au condus ostilitățile în primele 
două seturi (7—3. 9—7 10—8 și 
respectiv 5—0, 10—3. 13—10).
supunîndu-șl partenerele la e- 
forturi deosebite pentru a le 
încheia victorioase. Doar în cel 
de-al treilea set raportul real 
de forte a fost reflectat corect

de tabela de marcaj. Dintre ju
cătoarele noastre, o impresie 
bună au lăsat Monica Petrașcu. 
Daniela Dinică si Monica Sus
man. Au arbitrat corect M. 
Vlădescu (România) si B. Ba
ran (Polonia).

Partida vedetă a opus forma
țiile României A si Poloniei, 
de fapt pretendentele la primul 
loc. Surprinzător, dar nu și 
sub aspectul disputei victoria 
a revenit oaspetelor cu 3—2 
(—14, —8. 7, 8, 10). Si primul 
nostru sextet (in care pe par
curs au fost introduse si cîteva 
dintre „secunde") a iucat in
decis si a trebuit să facă efor
turi mari pentru a cîstiga ne 
muchie de cutit primul set de 
la 4—9 si 11—14. iar pe al doi
lea de la 4—7. La 2—0 la se
turi. totuși, se aștepta o victo
rie a echipei noastre, dar linsa 
de combativitate, slăbiciunile

Aurelian BREBEANU

(Continuare în vag 2-3)



Duminică in Divizia A la handbal (mjJ) „Cupa Steaua“ la basche

.SI IN ZILELE URMĂTOARE
în perspectiva numeroase

lor finale (ne permitem an
ticiparea) de săptămînă vi
itoare, sfîrșitul celei de a- 
cum, s-ar zice, își îngăduie 
un respiro. Cu alte cuvin
te Iasă loc mai mult etapei 
de masă a Daciadei, între
cerilor locale de tot felul și 
de dimensiuni oricum mai 
reduse, „sportului pentru 
toți" fără cine știe ce pre
gătiri prealabile. în curind 
încep și școlile, așa că o mi

că perioadă de repaus rela
tiv este, poate, binevenită, 
pentru examenele polispor
tive ale toamnei.

Și totuși avem 
țară, chiar și în 
șit de săptămînă
dens decît de obicei. înce- 
pînd de ieri, la Bistrița, se 
desfășoară „Cupa U.N.C.A.P." 
la oină, la care, desigur, 
sînt de văzut la lucru, cu 
cele de rigoare și cu înde- 
mînarea specifică și necesa
ră în acest sport, unii din
tre cel mai buni jucători 
din lumea satelor noastre.

Iar fiindcă am Început cu 
o anticipare, nu Intîmplător,

o finală pe 
acest sfîr- 
mai puțin

mai facem o derogare de la 
regula rubricii de față, în
temeiată pe faptul că o altă 
mare competiție — o finală 
— are loc Intre două ...fi- 
naluri de săptămînă. în zi
lele de 7 și 8 septembrie, în 
Capitală, In organizarea 
UCECOM șl a clubului bucu- 
reștean Voința, se desfășoa
ră a XV-a ediție a între
cerilor sportive pe țară ale 
cooperatorilor handicapați 
fizic, cu probe specifice și 
cu un scop cit se poate 
umanist : recuperarea fizi
că și morală a unor semeni 
care se întrec în primul 
rind cu ei înșiși. Dar și aici 
sînt recorduri, șl în rînduri- 
le acestor sportivi 
dorința și voința de a 
depăși, și în cadrul i 
patru categorii ale 
concurs (anual) se urmăreș
te o cit mai bună prezență 
din partea tuturor. învitîn- 
du-vă la aceste întreceri, 
considerate jubiliare, cre

dem că facem un act de re
cunoaștere a unuia dintre 
numeroasele eșaloane ale 
„sportului pentru toți".

există 
i le 
celor 

acestui

La Sibiu

CUPA ROMÂNIEI

LA PARAȘUTISM
Aeroportul din Sibiu va li, 

intre 6—13 septembrie, gazda 
Întrecerilor dotate cu Cupa 
României la parașutism, com
petiție organizată de Aeroclu
bul Central Român și aflată la 
a treia sa ediție. Vor participa, 
cu echipe mixte, alcătuite din 
cinci sportivi, 14 aerocluburi și 
patru secții afiliate care se vot 
Întrece la probele de acrobatic 
aeriană, cu lansare de la 2000 
m (4 manșe), aterizare la punct 
fix — 1000 m (6 manșe), lan
sare în grup (4 manșe). Dețină
torii Cupei, parașutiștii de la 
Aeroclubul „Mircea Zorileanu" 
din Ghimbav Brașov, speră să-și 
adjudece prețiosul trofeu si în 
acest an, pentru ca el să intre 
definitiv, prin ctștigarea a 
trei ediții consecutive. In vi
trina clubului. Se anunță, așa
dar, o interesantă ș! spectacu
loasă dispută între brașoveni 
și restul participanților, inte
resați și ei să-și valorifice la 
maximum șansele. Să notăm, 
că, după Cupa României, tot 
la Sibiu, se vor desfășura, în 
continuare, mai multe lansări 
pe apă pentru clasificări spor
tive (inclusiv pentru maeștri ai 
sportului) și, de asemenea, 
pentru insigne ale Federației 
Aeronautice Internaționale 
(F.A.I.), cu una, două sau trei 
diamante, in urma probelor de 
amerizare de la 1000 m (5 
manșe).

HI PISM

0 REUNIUNE 
DE MARE ATRACȚIE

Reuniunea de mîlne dimineață, 
de pe hipodromul din Ploiești, 
are mal multe puncte de atrac
ție. Primul șl cel mai important 
dintre ele este „Premiul Centru
lui Republican pentru creșterea 
cailor de rasă", alergare clasică 
pe distanța de 2200 m, cu o 
participare selectă, în frunte cu 
Bon, cîștigător de derby, alături 
de alți trăpași valoroși, cum sînt 
Orac, Ghirlanda, Craidon șl 
Runeșor, intr-un frumos handi
cap. Alt punct de atracție îl 
prezintă Criteriul cailor de 2 
ani, în care vor concura, printre 
alții, Robert, una din marile spe
ranțe ale turfului românesc, VI- 
ziru, Sondița, Galu șl Jindav. 
așezați și el într-un handicap cu 
șanse frumoase. Mal notăm pre
zența în program a componen- 
țllor lotului național într-un 
handicap de viteză ia tentativa 
unor noi recorduri.

i

-

PARTIDE ECHILIBRATE îll
Campionatul Diviziei A la 

handbal feminin programează 
mîine etapa a IV-a. „Capetele 
de afiș" sînt partidele de la 
Bacău și Rm. Vîlcea. în care 
formațiile gazdă — Știința și 
Chimistul — primesc vizita fe
roviarelor bucureștene, respec
tiv a handbalistelor de la Hi
drotehnica Constanța, ambele 
partide anunțîndu-se echilibra
te In celelalte jocuri gazdele 
par să aibă prima șansă. Va fi 
interesant de urmărit promova
ta Oțelul Galați, cu evoluții 
promițătoare pînă acum, la Tg. 
Mureș, în fața liderei clasa
mentului. Mureșul, echipă 'care 
a luat un start furtunos, anun- 
țîndu-se că este pusă pe fapte 
mari în actuala ediție a cam
pionatului.

Etapa a IV-a cuprinde meciu
rile : CONFECȚIA BUCUREȘTI 
— CONSTRUCTORUL TIMIȘOA
RA (Sala Floreasca, ora 10.30 ; 
Arbitri — Gr. Bolocan — St. 
Sticea, din Brașov ; ta Sala Ra
pid, de la ora 0,00 — Mecanică 
Fină București — Chimia Brăila, 
Div. B, fem.), TEROM IAȘI — 
DOROBANȚUL PLOIEȘTI (M. 
Fleșerlu — B. Amancea, din Pia
tra Neamț), RULMENTUL BRA
ȘOV — C.S.M. INDEPENDENȚA 
SIBIU (Al. Isop, din Pitești — 
Gh. Mihaiașcu, din Buzău), MU
REȘUL ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ — OȚELUL GALAȚI (V. 
Dan — I. Mariș, din Cluj-Napo- 
ea), ȘTIINȚA BACAU — RAPID 
BUCUREȘTI (V. VHduț — B. 
Vasiliu, din Iași) și CHIMISTUL - 
RM. VILCEA — HIDROTEHNICA 
CONSTANȚA (Gh. Șandor, din 
Oradea — N. Lancu, din Buzău), 
înaintea etapei a IV-a clasamen
tul arată astfel :

ÎNTRICLREA EEMININĂ MECIUL dec:

Pe traseul de la Cimpina

„CUPA PRIETENIA" LA MOTOCROS 
PROMITE DISPUTE INTERESANTE

„Cupa Prietenia" la motocros, 
ediția 1987, continuă mline pe 
traseul de la Cîmpina cu etapa 
a treia. La startul celor două 
clase din program se vor alinia 
echipele reprezentative de tine
ret și de seniori ale Bulgariei, 
Cehoslovaciei, R.D. Germane, 
Poloniei, Ungariei U.R.S.S. și 
României, printre oaspeți aflîn- 
du-se specialiști ai genului bine 
cotați în arena internațională.

Pregătirile motocroaiștilor 
noștri s-au desfășurat sub con
ducerea antrenorilor Gh. loni- 
tă și Șt. Chițu. „Ieri, ne-a 
spus maestrul emerit al spor
tului șt. Chițu, a avut Ioc un 
ultim test, majoritatea selec- 
ționabililor dind satisfacție 
deplină. Tinerii noștri sportivi

vor avea adversari puternici, 
unii care mizează pe o înde
lungată experiență, iar alții (de 
ce nu ?) și pe valoarea moto
cicletelor. Se anticipează în
treceri echilibrate, în care a- 
lergătorii noștri aspiră la un 
loc pe podium".

Țara noastră. In calitate de 
organizatoare, va alinia cîte 
două echipe : România I — 
Fl. Pop, D. Titilencu C. Tom- 
pa, C. Duță la 125* cmc, Al. 
Ilieș, E. Mulner, L. Tomoșvari 
la 250 cmc ; România II — P. 
Schmidt, I. Bogdan, L. Roșon- 
czi, E. D5r la 125 cmc, AL En. 
ceanu, P. Titilencu, Z. FOlop 
la 250 cmc. Primul start se 
va da la ora 10.

La Arena Timpuri Noi din Capitală 

STEAUA - DINAMO LA BOX 
ÎN CAMPIONATUL PE ECHIPE

Azi, etapă atractivă în Cam
pionatul Național de box pe 
echipe. între partidele intere
sante se află, ca întotdeauna, 
întîlnirea dintre pugiliștii de la 
Steaua și Dinamo București. 
După cum se știe, în meciui 
tur, disputat la Complexul din 
șos. Ștefan cel Mare, steliștii au 
cîștigat cu 7—5. De data aceas
ta, gazde sînt pugiliștii din 
Ghencea șl un nou succes al 
lor le-ar asigura șefia grupei și 
dreptul de a disputa finala cu 
cîștigătoarea seriei a Il-a în 
ambele echipe vor evolua cei 
mai buni boxeri al secțiilor res
pective: de la Steaua nu vor 
lipsi Marian Gîndac, Ion Guz- 
ganu, Marcelică Tudoriu, Daniel

Măeran, Viorel Mihăilă, Florian 
Vasile ș.a., iar de la Dlnamo 
Adrian Amzcr, Viorel Pop En- 
cean, Ion Dudău, Nicolae Tal- 
poș, Daniel și Marian Dumi
trescu, Ion Stan, Rudei Obreja, 
Viorel Neagu. Deci, nume bine
cunoscute ale pugilismului nos
tru.

Partida va avea loc pe rin
gul montat la Arena „Timpuri 
Noi“ din calea Dudești, cu în
cepere de la ora 18.

în deschidere, de la ora 16, 
se va disputa Întîlnirea dintre 
Metalul București și A.E.M. Ti
mișoara.

Deci, un „cuplaj" interesant, 
cu nu mai puțin de 24 de 
meciuri.

TURNEUL INTERNAȚIONAL FEMININ DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

evidente la execuțiile tehnice 
de bază (serviciu si preluare), 
deficientele în apărarea din 
ambele linii, precum si unele 
nesincronizări în acțiunile de 
atac aveau să iasă în evidență 
si mai pregnant in seturile ur
mătoare dominate clar de po
loneze. Efectiv, reprezentativa 
noastră nu s-a remarcat decît 
prin cîteva serii de servicii ale 
Eugeniei Cotescu si prin atacu
rile în forță ale Feliciei Po
pescu. N-a strălucit deloc — 
cum ni s-ar fi părut firesc — 
Mirela Bojescu în atac, ea pă- 
rînd a nu fi pusă la punct cu 
pregătirea sau a nu fi folosită 
cum trebuie de coordonatoare. 
Oaspetele au meritul că au lup
tat cu multă ambiție si au 
arătat o apărare foarte bună în 
ambele linii. De asemenea, ele

au acționat cu dezinvoltură si 
în atac, dovedindu-se extrem 
de eficiente mai ales pe cen
tru. Arbitrii V. Arhire și Oct. 
Manițiu au condus fără gre
șeală sextetele: ROMANIA A 
— Gabriela Dumitrescu (Mirela 
Zanfir) Eugenia Cotescu. Mi
rela Bojescu (Monica Petrașcu), 
Niculina Bujor (Daniela Dini- 
că). Speranța Gaman, Felicia 
Popescu (Ioana Cotoranu); PO
LONIA — Tereza Worek (Jo- 
lanta Ziebacz). Mirela Lewan
dowski (Anna Balicka), Marzena 
Nanyzewska. Agnieszka Bicn- 
kowska (Barbara Niewiadoms- 
ka), Jolanta Holenda si Izabela 
Szezepiorkowska. întrucît echi
pa Poloniei urmează să plece 
sîmbătă dimineață, ea nu va 
mai disputa ultimul ioc (cel cu 
România B). sîmbătă fiind pro
gramat doar un singur meci : 
România A — Cuba tineret, de 
la ora 15.

CLASAMENTUL (f)
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3
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masculin du-

1. Mureșul
2. Rulmentul
3. Rapid
4. Hidrotehnica
5. Știința
6. Chimistul
7. Confecția
8. Oțelul
9. Dorobanțul 

IC. TEROM 
U. Constructorul 
12. CSM Sibiu

în Campionatul 
minică se vor disputa jocurile 
etapei a Il-a. De menționat că 
echipele de pe „podiumul" e- 
dițiel anterioare — Steaua, Po
litehnica Timișoara și H.C. Mi- 
naur Baia Mare •— evoluează

0 12 
0 12 
0 12 
0 1 2
0 03

9 
9 
8
8 
7 
7
5 
i
4
4 
4
3

în deplasare, meciurile de la 
Tg. Mureș, Pitești și Bacău a- 
nunțîndu-se echilibrate.

Programul etapei este următo
rul : DINAMO BUCUREȘTI — 
DINAMO BRAȘOV (Sala F1O- 
reasca, ora 11,45, arbitri L, Con- 
druț — O. Marin, din Ploiești), 
A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. MU
REȘ — STEAUA (R. Antochi, I. 
Boschner, din Brașov), ȘTIINȚA 
BACAU — H.C. MINAUR BAIA 
MARE (R. lamandl — Tr. Ene, 
din Buzău), DACIA PITEȘTI — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA (Al. 
Virtopeanu — ȘL Georgescu, din 
București), METALUL BISTRIȚA
— RELONUL SAVINEȘTI (D, 
Gherghișan — C. Drăgan, din 
Iași) șl UNIVERSITATEA CRA
IOVA — „U* C.U.G. CLUJ-NA- 
POCA (M. StăncUă, din București
— I. Nicolae, din Ploiești).

STEAUA - S. K. A.
Ziua a doua a turneului in

ternational de baschet mascu
lin dotat cu „Cupa Steaua" a 
programat in sala Floreasca 
alte două partide. în debutul 
reuniunii, echipa noastră cam
pioană. Steaua, a primit re
plica formației Academia Mili
tară. Am asistat la un meci 
plăcut, cu multe realizări re
marcabile de ambele părți. în 
care „momentul apărării" nu 
a fost prea strict aplicat si de 
aici numărul mare de puncte 
înscrise — peste 220! Antre
norii campionilor caută diferite 
formule de echină centru abor
darea apropiatului campionat 
national, care începe peste o 
lună de zile, iar dintre tinerii 
baschetbalisti stelisti se remar
că Mircea Cristescu. cu mari 
sanse la titularizarea în „5“-ul 
de bază al echipei. Scor final 
119—105 (61—49) pentru Steaua. 
Au marcat: Ermurache 20. Ar
delean 14. Reisenbuchicr 9. 
Cristescu 16. Cernat 20, Mun- 
teanu 7. Opșitaru 15. Netolițchi 
3. Brănișieanu 5. V. loan 10 
pentru învingători. respectiv 
Frumosu 4. Zdrenghea 20. 
Scarlat 24. Braboveanu 16, Ma
rinescu 4. Panaiteseu 13. Ocze- 
lak 13, Măroiu 11.

Bun ari 
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Mult m 
dintre foi 
și Dukla 
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start prin 
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meroasele 
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ei să nu 
mult. Ai 
listii de 1; 
69 (47—36; 
zatori : G
Pubziri 1 
respectiv 
11, Mușii

Au arbi 
și B. Bădi

Azi, de 
două mec
— Acader
— S.K.A. 
narea ech

Turneul internațional de tenis de la IV

AZI SEMIFINALE, IAR MilNE FII
MAMAIA, 4 (prin telefon). 

Cea de a doua zi a Întrecerii 
feminine de simplu a oferit cl- 
teva meciuri viu disputate. Cel 
mai frumos dintre ele a coincis 
și cu o surpriză. Două talen
tate junioare (de 15 ani). An. 
gela Kerek și Loredana Bujor 
— adversare de cînd se știu — 
au atras mulți spectatori In 
tribunele Complexului Pelican. 
După ce a pierdut primul set 
cu 3—6, Loredana Bujor s-a 
concentrat extraordinar, astfel 
că In următoarele două seturi 
care s-au mai jucat i-a lăsat 
partenerei doar două ghemuri, 
cîștigînd cu 6—2, 6—0. învin- 
gătoarea s-a aflat In zi foarte 
bună, a reușit s-o „paseze" 
frecvent pe Kerek, realizînd 
apoi puncte cu spectaculoase 
retururi de dreapta și de re
ver, cu loburi, „scurte" și 
voleuri.

Favorita nr. 1 de pe tabloul

feminin, poloneza Magdalena 
Mroz, a reușit, după mai bine 
de două ore de joc, o foarte 
prețioasă victorie în disputa cu 
Ana Stranadova (Cehoslovacia), 
pe care a întrecut-o cu 8—2, 
3—6, 6—2. Monica Pecheanu 
și Claudia Neacșu s-au Intîlnit 
într-un meci de palmares. 
După ce a condus cu 4—0 
(pierzînd totuși setul cu 5—71). 
Pecheanu s-a impus net în ce
lelalte două, pe care șl le-a 
adjudecat cu 6—2, 6—1.

Celelalte rezultate din turul 
II feminin: Elena Klslukha 
(U.R.S.S.) — Andreea Vane
6—3, 6—2, Mădălina Voinea — 
Edina Kalteneker (Ungaria) 
6—4, 6—0, Diane Samungi — 
Rita Luche (R.D. Germană) 
6—3, 6—3, Natalia Biletskaia 
(U.R.S.S.) — Karin Balnova
(Cehoslovacia) 6—2, 6—1, Sil
via Czopek (Polonia) — Simo
na Petru 6—0, 6—2.

C. E. DE LUPTE LIDERE PENTRU JUNIORI
(Urmare din pag. 1)

înalt catarg, cinstind victoriile 
finale ale reprezentanților țării 
noastre: ROMICA RAȘOVAN

E. Elekes (t>8 kg), R. Cruceanu 
(115 kg) — medalii de argint

(50 kg), RADU ANA (54 kg) 
și DANUT PREFIT (58 kg), 
n_J campioni de juniori ai 
Europei. Pe podiumul de pre
miere au urcat și Endre Elekeș 
(68 kg), Petrișor Cruceanu (115 
kg) — care au obținut medalii 
de argint. Cătălin Bejenaru (63 
kg) și Alexandru Koteleș (88 
kg) — clasați pe locul 3.

Romică Rașovan este legiti
mat Ia Dinamo Brașov (antre
nor Ion Iancău), provenind de 
la Reșița, unde a fost descope
rit și pregătit de Ilie Ene. Ra

du Ana este legitimat la clubul 
Steaua (antrenori Gh. Șuteu și 
Al. Geantă) și provine de la 
C.S.Ș. Steaua, unde a fost an
trenat de Luca Rădoi), Dănuț 
Prefit este legitimat tot la 
clubul Steaua, iar primii pași 
spre performantă i-au fost în
drumați, la Buzău, de Ștefan 
Isfacho.

Felicitîndu-i pe toți medalia- 
ții, ca și pe componenții colec
tivului tehnic care s-a ocupat 
de pregătirea lor, amintim că 
duminică seara, tot la Katowi
ce, se vor încheia Campionate
le Europene de lupte greco- 
romane pentru juniori, unde

C. Bejenaru (63 kg), Al Koteleș
— medalii de bronz

sînt prezențl și alți tineri re
prezentanți ai țării noastre, de 
la care așteptăm vești bune.

in Divizia A de rugby (grupa a 2-a)

0 RUNDĂ A ECHIPELOR-GAZDĂ?
Duminică, o etapă completă in 

Divizia A de rugby, grupa a 2-a 
valorică. O etapă — după toate 
probabilitățile — a echipelor 
gazdă, ferm decise, cum ne-au 
asigurat antrenorii șl jucătorii, 
să-șl valorifice la maximum (în 
limitele corectitudinii) avantajul 
terenului.

Iată programul:
SERIA I, București: Mașini 

Grele — Gloria, stadionul Olim
pia, ora 10; arbitru Al. Pavlovici 
— București; Brăila: Chimia — 
Constructorul Constanța, teren 
Chimia, ora 9, Mihai Popa — 
Iași; Birlad: Rulmentul — Hi
drotehnica Focșani, stadion Rul

mentul, ora 9,30, Gh. Prlsecaru
— Iași ; Constanța : T.C. Ind. — 
U.R.A. Tecuci, teren Badea Clr- 
țan, ora 10, I. Vasillcă — Bucu
rești.

SERIA A n-a, Mirșa: Carpați
— Energia București, teren Mirșa, 
ora 10, Enciu Stoica, București ; 
Cugir: Metalurgistul — I.O.B. 
Balș, stadion Metalurgistul, ora 
13, Gh. Rășcanu Timișoara ; 
Cluj-Napoca : Universitatea 16 
Februarie — Rapid, stadion V. 
Babeș, ora 11, Gabriel Petrescu 
București; Oradea : U.A.M.T. — 
Olimpia P.T.T. Arad, teren Inst. 
pedagogic, ora 9,30, Gh. Voinea
— Buzău.
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întrecerea juniorilor I la polo

DOAR DOUĂ ECHIPE NEÎNVINSE
în Bazinul Dinamo din Capi

tală a continuat, ieri, turneul 
final al Campionatului Republi
can de polo al juniorilor I, cu 
două etape disputate în aceeași 
zi, fiecare cu derbyul ei.

Dimineață, meciul cel mai 
important se anunța a fi în- 
tîinirea dintre bucurestenele 
Steaua C.S.Ș. Triumf și Rapid, 
prima cu un lot mai omogen 
valoric, a doua cu doi divl. 
zionari A în echipă. „Conturi
le" au fost însă destul de re
pede încheiate, mal întîi' dato
rită apărării vulnerabile a giu- 
leștenilor, de altfel temători și 
lipsiți de forță și orientare în 
atac. învingătorii au reușit să 
profite, în aceste condiții, încă 
din primul „sfert", ...........
du-se apoi, relativ 
la 7—1. Rapidiștii 
braț jocul abia în 
treia și a patra (pe _ ,
cîștigat-o), cînd în apă au in
trat mai mulți... juniori II. 
Scor 8—4 (3—0, 3—1, 1—0, 1—3) 
pentru Steaua C.S.Ș. Triumf, 
golurile acestei formații fiind 
înscrise de Costache 2, Țoțan 
2, Totolici, Barabaș, Călinescu 
și Stama cîte unul, respectiv 
Abrii, Ghiță, Ceobanu, plus... 
autogolul de portar al lui Bică

Mal atractivă a fost partida 
dintre Dinamo C.S.Ș. 1 Bucu
rești și Crișul C.S.Ș. 2 Oradea, 
în pofida diferenței de scor: 
15—8 (4—3, 3—2, 3-—0, 5—3), în 
favoarea primei echipe. Timp 
de două reprize, disputa a stat 
sub semnul echilibrului, cu u- 
nele momente de tensiune la 
ambele porți, după aceea bucu. 
reștenii trecînd la o apărare 
mal fermă, care i-a făcut pe 
adversari să cedeze, să rateze 
chiar și în situații de „om în 
plus" (ba și un 4 m 1) șl să

distanțîn- 
ușor, pînă 
au echili- 

reprizele a 
care au și

piardă al doilea joc consecutiv. 
Au marcat : îțirvulescu 4, lor- 
dache 2, Toth 2, Voicu 2, D. 
Balanov 2, Apostol, Galcnco 
și Dr. Oiaru cîte unul pentru 
învingători, Tocilă 4, Stanco. 
viei 2, Bonca și Kagan cîte u- 
nul pentru învinși.

In ultimul joc al reuniunii, 
Vagonul Arad a întrecut, scon
tat, la scor pe Industria Linii 
Timisoara : 15—7 (3—0, 4—2, 
3—0, '5—5).

Derbyul după-amiezii, Rapid 
București — Vagonul Arad, 
s-a decis în ultima secundă de 
joc, cînd Rusu a reluat fulge
rător în poartă o minge reve
nită din bară I Pînă atunci, e- 
galitate pe reprize, dar cu e- 
chipa din Giulești aproape me
reu la conducere, care a și cîș
tigat finalmente" cu 9—8 (2—2,
2— 2, 2—2, 3—2). Autorii pune,
telor în acest f ■ - ■
Rusu 3, Ceobanu 2, vivc<tii, 
Abrii, Ghiță și Florian cîte 
unul (R), K. Ionescu 3, Jegariu 
3, Huber și Urs (V).

Steaua C.S.Ș. Triumf a între
cut confortabil, cu 13—6 (2—2,
3— 2, 3—2, 5—0), pe echipa o-
rădeană Crișul C.S.Ș. 2, care 
a ținut ritmul aproape trei re
prize, primind însă, cinci go
luri în ultimele două minute. 
Cele mai multe goluri: Toto- 
liei 5, Barabaș 4, Călinescu 
(St.), * - ■ -
(O.

în partida de încheiere a zilei, ■ ■ ■ -
20—5 (3—0, 
pentru
Industria 
cîștigătoarele 
două partide 
neînvinse.

George ROTARU
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I SE APROPIE ORA DE START A „EUROPENELOR"
I
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I

2). Autorii pune- I 
foarte strîns joc: I 
banu 2, Ciocan, *

I

Laza 2 și Stancovici
2,
2

victorie de... golaveraj,
6—2, 5-1, 6-2),

Dinamo C.S.Ș. 1 eu 
Linii Timișoara 

acestor ultime 
fiind singurele

PRIMA EDIȚIE A UNUI FRUMOS
CONCURS BRAȘOVEAN DE ȘAH

zența în concurs a celor doi_
ai săi, Mihai și Florin, de cat. 
I.). El i-a devansat cu nu mai 
puțin de 3,5 p (!) pe următorii 
clasați, Ciprian Solomon (S/L 
talurgia Bacău), Adrian Greavu 
(C.S.U. Brașov), Iulian Cioroia- 
nu și Valeriu Sezonov (ambii 
Steagul Roșu Brașov), toți cu 
cîte 7 p.

Turneul feminin (11 partici
pante) a revenit candidatei de 
maestră Daniela Popovici (Hi
dromecanica Brașov), cu 9,5 p. 
Daniela a făcut o singură re
miză cu colega sa de club, Ioa
na Ghica, cîștigînd toate cele
lalte 9 partide. Rozalia Blau 
(CFR Arad) și Ioana Ghica au 
ieșit la egalitate pe locurile 
2—3, cu 8,5 p, iar pe locul 4 
s-a clasat Arina Bergthaler 
(Soartac București), cu 7,5 p.

în „openul" jucătorilor de ca
tegoria a III-a, 26 participant^ 
cite 10 p au acumulat Mihai 
Bîrsau și Neculai Paveliuc 
(Steagul Roșu).

Parifc ȘTEFANOV

»
Prima ediție a „Cupei Stea

gul Roșu Brașov" la șah s-a 
desfășurat între 20—31 august 
la clubul întreprinderii, Orga
nizatorii (printre care îl men
ționăm pe Teodor Drăghici, 
președintele comitetului sin
dical, Constantin Oană, pre
ședintele clubului sportiv Stea
gul Roșu, Nicolae Brian, pre
ședintele secției de șah, și Ilie 
Cioroianu, unul din animatorii 
activității șahiste din Brașov) 
au asigurat condiții de joc plă
cute, străduindu-se să fie la 
înălțimea altor concursuri eu 
tradiție în țara noastră.

După ultima rundă, arbitrul 
principal Jenică Gongu, din 
București, a alcătuit clasamen
tele la cele 3 categorii de ju
cători șl jucătoare angrenați în 
întreceri. „Openul" principal 
(cu 28 de participanți) a fost 
cîștigat într-o manieră catego
rică de maestrul internațional 
timișorean Sergiu Grunberg de 
la A.E.M., cu 10,5 p din 11 
(ambiționat probabil și de pre-
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lități ale țării. La speologie au 
fost prezentate materiale șl teh
nici moderne de explorare și de 
folosire corectă a lor, noțiuni de 
escaladă ta subteran, folosind 
diverse tipuri de pitoane, inclu
siv autoforante Petzl, noțiuni de 
bivuac (în perete șl în peșteri) 
șl de prim ajutor ș.a. S-au e- 
fectuat exerciții în tehnica de 
amarare la coborîre și urcare, 
s-au proiectat diapozitive cu ca
racter speologic șl. bineînțeles, 
s-au vizitat peșterile din zonă, 
printre care și peștera Vîntului. 
La alpinism au fost înfățișate 
materiale specifice (făcîndu-se șl 
un Istoric al evoluției lor), teh
nici de pitonare a unui traseu; 
s-au exersat noduri întrebuințate 
în câțărări, s-au făcut exerciții 
de urcare liberă, de traversări și 
rapeluri (coborîre pe frînghie) și 
s-au proiectat diapozitive cu spe
cific alpin. (N. BATICU, coresp.)

ACȚIUNE TURISTICĂ, SPOR. 
TIVA Șl ECOLOGICA. Comisia 
pentru protecția mediului încon
jurător din cadrul Consiliului 
popular al municipiului Bucu
rești, împreună cu Comisia tu- 
rlsm-alpinism a C.M.E.F.S. și cu 
alte instituții și organizații din 
Capitală și din zona Brașov, a 
inițiat o largă acțiune de turism, 
sport și ecologie pentru pctrece-

rea vacanței și a concediului de 
odihnă în mijlocul naturii. în ta
băra de corturi de pe Valea 
Birsei, în perimetrul cabanei 
Plaiu Foii, zeci șl zeci de ti
neri și virstnlcl au petrecut în 
această lună momente de neuitat, 
datorate excelentului program 
turistico-sportiv și cultural-ștlin- 
țifie asigurat de organizatori. 
Fără o înscriere prealabilă, cu 
corturi proprii, cu echipamente 
personale și de bivuac adecvate, 
de la 1 august, elevi, studențl, 
oameni ai muncii din București 
șl alte localități ale țării au cu
noscut regiunea masivului Piatra 
Craiului prin Informații și pre
legeri, proiecții de diapozitive și 
excursii, s-au deprins să desfă
șoare, ta mijlooul frumuseților 
naturale, activități distractive și 
sportive, tatr-un cadru în care 
ordinea șl curățenia au fost la 
mare cinste, caracterul etic, ci
vic șl patriotic al întregii ac
țiuni evidențltadu-se permanent 
(I.N.).

„CUPA U.T.C." LA TELEGRA
FIE — SALA. La ediția a 5-a r 
Concursului republican de telegra
fie-sală dotat cu „Cupa U.T.C.", 
desfășurat la liceul Ion Maio- 
rcscu din Giurgiu, au fost pre- 
zenți 59 de tineri și tinere din 
majoritatea județelor țării. Cîștl- 
gătorul incontestabil al competi
ției — Marian Poterașu, din Bu
zău — a reușit să acumuleze 
2324,2 p, cu 439,5 p mal mult de- 
cît principalul său adversar, Că
tălin Manciu din Giurgiu, care 
la „Naționalele" din acest an ob
ținuse locul întîi. „Cu surprin
dere am constatat că de la a- 
ceastă tradițională întrecere au 
lipsit reprezentanții Județelor Bo
toșani, Brasov, Dolj, Galați, Mu
reș, Neamț, Sălaj, Tulcea și ai 
municipiului București, Regreta
bil că o serie de sportivi talen- 
ta|l șl bine cotați, precum Ga
briela Dabija șl Iulian Petru din

I
I
I
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I
I
I
I

Etapa a treia a Diviziei A 
stă sub semnul recentelor re
zultate deloc plăcute de la 
Bydgoszcz și Bacău, dar și 
sub cel al apropiatelor starturi 
în cupele europene. Cu alte 
cuvinte, o etapă de la care se 
așteaptă mult, motivația fiind 
dublă: pe de o parte, atenua
rea impresiei lăsate de loturi
le de frunte ale țării, iar pe 
de altă parte hotărîrea — spe
răm unanimă — a echipelor 
noastre fruntașe de „a-și găsi 
pașii", pentru a trece cu suc
ces pragul primei manșe a... 
primului tur al „europenelor".

în acest sens, nici un meci 
nu e lipsit de interes, chiar și 
acest Steaua — F.C. Olt, 
amintește de un recent 
tot pe Ghencea, dar care s-ar 
putea să aibă alte date — 
conducere tehnică nouă, dorin
ță de refacere a prestigiului. 
Steaua, după ce șl-a adunat 
jucătorii dispersați între Byd
goszcz și Bacău, are un exce
lent prilej de a-și regăsi omo
genitatea psihică și tactică cu
noscută, la numai 10 zile de 
meciul cu M.T.K.

care
8—0,

Meciul Dinamo — Spor iul 
Studențesc păstrează caracterul 
unui derby, chiar dacă studen

ții au „clacat" în fața suce
venilor. După cum se știe, 
„alb-negrii“ au jucat deseori 
bine pe Dinamo, motiv pentru 
care așteptăm un meci frumos, 
în care prima șansă revine, to
tuși gazdelor.

interesant în primul rînd prin 
rezistența pe care echipa lui 
C. Rădulescu o poate opune 
Corvinului fără... Gabor.

Meci important pentru Victo
ria, la Bacău, unde are de șters 
urmele unui scor nefavorabil 
și unde are un excelent prilej 
de a face un rodaj „afară", în 
așteptarea meciului tur de la 
Larnaka.

Univ. Craiova, pe teren pro
priu, în fața lui F.C. Argeș, e 
cam în aceeași situație, deoare
ce poate exersa arta contraca
rării... contraatacului pe care îl 
practică desigur și portughezii 
de la Chaves.

★
Acestea ar fi meciurile... cu

pelor europene. Dar șl celelalte 
sînt așteptate cu Interes.

Unul ar fî derbyul istoric 
Rapid — Petrolul, In care echi
pa lut C. Moldoveanu nu are 
nimic de pierdut în urmărirea 
punctului lui plus 1, deosebit 
de valoros mai ales în prima 
parte a campionatului.

„Derby-ul metalurglștilor* 
(Corvinul — Oțelul) se anunță

Meci de prim-plan, în sen
sul competiției. Ia Suceava 
unde echipa locală e avidă de 
puncte după „remiza" din Re
gie...

La Timișoara, o partidă re
pusă pe rol în urma promovă
rii simultane a lui „Poli" și 
a A.S.A. Tg. Mureș. încă un 
prilej de „baraj", pentru a 
trage concluzii asupra valorii 
seriilor II și III din Divizia B.

în sfîrșit, la Cluj-Napoca, 
un Joc în care „U" ar trebui 
să-și atrîngă rîndurile în fața 
lui F.C.M. Brașov, după două 
meciuri deloc convingătoare.

Va fi o etapă a reabilitării? 
Să sperăm că va fi, fie măcar 
prin prisma unei eficacități 
sporite, după sterilitatea înre
gistrată la Atena și Bydgoszcz.

MIINE ÎNCEPE
NOUL CAMPIONAT

PROGRAMUL ȘI ARBITRII
| ETAPEI DE MÎINE A DIVIZIEI B
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AL DIVIZIEI C

SERIA I : Gloria Buzău — F.C. 
Constanța : Gh. oflțeru (Bucu
rești), C.S. Botoșani — Ceahlăul 
P. Neamț : Al. Bolea (Bucu
rești), FEPA ’74 Blrlad — Șiretul 
Pașcani : I. Dogaru (Rm. VU- 
cea), Unirea Focșani — Politehni
ca lași : L. Măerean (Brașov), 
F.C.M. Progresul Brăila — Petro
lul Brăila : I. Nicullțov (Foc
șani), Steaua Mizil — Inter Vas
lui : M. Lică (București), Pra
hova C.S.U. Ploiești — Metalul 
Plopenl : A. Comănescu (Bacău), 
C.F.R. Bașcani — Delta Dinamo 
Tulcea : L Vereș (Sf. Gheorghe), 
Unirea Slobozia — Olimpia Rm. 
Sărat : M. Georgescu (Con
stanța).

SERIA A n-a : Mecanică Fină 
București — Sportul 30 Decem
brie : S. Deculescu (Călărași) — 
stadionul Mecanică Fină, Auto
buzul București — Sportul Mun
citoresc Caracal : M. Ionescu 
(Tîrgoviște) — stadionul Auto
buzul. Inter Sibiu — I.C.I.M. 
Brașov : D. Drăoea (Craiova), 
C.S.M.M. Pandurii Tg. Jiu — E- 
lectromureș Tg. Mureș : I. Ciolan 
(Pitești). Jiul Petroșani — Elec- 
troputere Craiova : C. Olteanu 
(Drobeta Tr. Severin). Gaz me-

. Capitală, care efectuaseră toate 
pregătirile în vederea participă
rii nu au fost invitați la această 
competiție! Dincolo însă de a- 
ceste neimpliniri, concursul s-a 
desfășurat în bune condiții, o 
contribuție importantă avînd fac
torii cu răspunderi pe linie spor
tivă din Județ, arbitrii din Bucu
rești — Vaslle Illaș, Zorian Soa
re, Zoltan Bolcsag, Mihai Man
ciu, Valentina Varlaam — și 
Romeo Burada din Roșiori de 
Vede (care a asigurat, cu ajuto
rul computerului de construcție 
proprie, buna organizare a în
trecerii). Competiția a prilejuit o 
verificare utilă a potențialului 
sportivilor în vederea participă
rii lor la „Cupa Bucovina" ce va 
avea Ioc în perioada 4—6 sep
tembrie Ia Suceava" — ne-a de
clarat Iosif Paolazzo, secretarul 
F.R. Radioamatorism, prezent la 
Giurgiu în zilele concursului. 
CLASAMENT, individuals 1. 
Marian Poterașu 2324,2 p, 2. Că
tălin Manciu 1884,7 p, 3. Eugen 
Dobre (Vrancea) 1311,5 p, 4. Dan 
Pantelis (Prahova) 1263,1 p, 5. 
Ionuț Plțlgol 1252,1 p, 6. Constan
tin Pițlgoi (Iași) 1091,5 
pe: 1. Giurgiu 101 p, 2.
3. Vrancea 88 p, 4—5. 
p, Suceava 6. Buzău 80 
VALERIU).

p; echi- 
Iași >2 p. 
Vaslui «6 
p. (Sorin

tan Mediaș — Progresul Vulcan 
București : I. Floricel (Brașov), 
Chimia Rm. Vîloea — A.S. Dro
beta Tr. Severin : D. Vaslle 
(București) — se dispută azi, de 
la ora 1(7, Tractorul Brașov — 
Sportul Muncitoresc Slatina : I. 
Metea (Aiud), C.S. — •
Metalul București : 
(Buzău).

Tîrgoviște — 
N. Gogoașă

Dacia Meca-
I.UJd. 
(Timi-

SEIWA A IH-a :
nlca Orăștie — Olimpia 
Satu Mare : I. Ferenczl 
șoara). Victoria F.I.U.T. Cărei — 
A.S. Paroșenl Vulcan M. Da
raban (Cisnădle), C.IX. SIghel 
— F.C. Bihor Oradea : P. IMescu 
(București), Metalul Bocșa — Mi
nerul Baia Sprie : c. Bîtlan 
(Oralova), Chimica Tîmăven! — 
Gloria Reșița : R. Cimpeanu (A- 
rad), Strungul Arad - ~ 
rad : I. Caraman 
C.SJ4, Reșița — A.SA. 
Timișoara : M. Ilieș 
F.C. Maramureș Baia 
Sticla Arieșul Turda : 
(Suceava), Armătura 
Gloria Bistrița : M.
(Iași).

■ U.T. A. 
(Oradea), 
Progresul 
(Odorhei),
Mare — 
Gh. Pop 
Zalău - 
Stănescu

Toate partidele, cu 
celei dintre Chimia Rm. 
A.S. Drobeta Tr. 
începe la ora 11.

excepția 
VUcea și 

Severin, vor

Echipele participante ta Cam
pionatul Diviziei C — ediția 
1987/88 — se vor alinia mîine la 
startul primei etape a turului 
competiției. Noua ediție a între
cerilor. la care participă 192 da 
formații repartizate după criterii 
geografice, în 12 serii, se va des
fășura, ca șl precedenta, după 
sistemul de punctare a victoriei 
cu 3 p, precum și cu un număr 
de cel puțin cinei jucători sub 
23 de ani în fiecare echipă (pe 
tot parcursul unul meci). Turul 
campionatului se va încheia pe I 
decembrie. Vom avea, deci, me
ciuri de „C“ duminică de dumi
nică, plus o etapă intermediară, 
joi 28 noiembrie.

Printre formațiile care alcătu
iesc acest campionat cu caracter 
de masă se vor număra ta noul 
sezon șl o serie de echipe redu
tabile, retrogradatele din eșalo
nul secund, cum stat, de pildă, 
Aurul Brad, Automatica Bucu
rești, Dunărea Galați, Carpați 
Mîrșa, Stea ua-C .F.R. Cluj-Napo
ca, Mureșul Deva șl altele. Evi
dent, la acestea se adaugă șl 
formațiile fruntașe din ediția 
trecută a campionatului, care se 
aflau la un pas de promovare, 
cum au fost Explorări Cîmpu- 
lung Moldovenesc, Luceafărul Ad- 
Jud, Cimentul Medgidia, Minerul 
Motru, Metalul Aiud. Avtatul 
Reghin ș.a.

Sperăm ca noua ediție a cam
pionatului să aibă o desfășurare 
pe deplin sportivă. Conducătorii 
echipelor, antrenorii lor vor trebui 
să acorde o mai mare atenție 
muncii de educare a jucătorilor.

ADMINISTRAȚIA Dt STAI 1010 PR0N0SP0R1 IWOPNTAlA
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DIN 4
EXTRAGEREA I : 
EXTRAGEREA a Il-a

FOND DE CÎȘTIGURI
• Reamintim parti

ASTĂZI, SIMBATA, este ULTI
MA ZI pentru procurarea bilete
lor ' *
din
loc . . ... .
dar. un nou prilej pentru dv, de 
a putea intra în posesia unor Im
portante cîștigurl In autoturisme 
„DACIA 1300’ și a unor mari 
sume de bani. Vă dorim succes 1

RASE LA TRAGEREA LOTO 
SEPTEMBRIE 1987
77 63 45 52 14 30 21 60 22
5 33 17 31 81 72 73 36 12

581.164 lei.
t>r că Iul din str. Doamnei nr. 2, în-

ta prima TRAGERE LOTO 2 
această lună, care va avea 

duminică, 6 septembrie. Așa-

cepînd de la ora 16. Radiodi
fuziunea va transmite, pe progra
mul I, aspecte de la efectuarea 
Operațiunilor de tragere, la ora 
17,43 — în pauza transmisiilor de 
fotbal. Numerele extrase vor fi 
transmise la radio în aceeași zi 
și, în reluare, a doua zi (o dată 
cu rezultatele concursului Prono
sport). la orele cunoscute.

• Duminică, 8 septembrie, un 
nou concurs PRONOSPORT. Re
amintim. desigur, șl Jucătorilor 
pronosportiști -.i TOT ASTĂZI 
este ULTIMA ZI pentru depu
nerea buletinelor.

• Tragerea Loto 2 de mîine, 
duminică, 6 septembrie, va avea 
loc in București, în sala dubu-

CURS DE INIȚIERE LA iNOT
X CLUBUL SPORTIV RA-
X PID organizează o ultimă 
X serie a cursului de inițiere
X și selecție la înot pentru
X copii între 5 și 16 ani.
X Cursul va începe luni, 7 
X septembrie, cu lecții zilnl-

ce care vdr avea loc (Ia 
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.

• Nu uitați nici la LOZUL IN 
PLIC I In această perioadă, re
țeaua noastră are în continuare 
spre vînzare, ta afara seriilor o- 
blșnulte, .LOZUL VACANȚEI", 
emisiune specială limitată de se
zon cu cîștigurl importante, în 
frunte cu autoturismele „DACIA 
1300“ șl cîștigurlle ta numerar. 
La sfîrșit de săptămînă, în plim
bările dv„ oriunde vă aflați, Ju- 
cațl la LOZ ÎN PLIC 1
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Mondiale de atletism

CURSE PASIONANTE, REZULTATE RIDICATE
ROMA, 4 (prin telefon, de la 

trimisul nostru special). Din 
punctul de vedere al specta
colului sportiv, ziua a cincea 

a Campionatelor Mondiale de 
atletism poate primi calificati
vul de cea mai frumoasă. Mo
tivul 7 Desfășurarea pasionan
tă a trei dintre finalele de joi. 
Astfel, cursa de 200 metri mas
culin a fost dominată în cea 
mai mare parte de alergătorul 
britanic Regis care a ieșit din 
turnantă cu un avans substan
țial. In apropierea grilei dina
intea sosirii, a fost ajuns, așa 
că, la fel ca la 400 metri gar
duri, s-a înregistrat o sosire 
strînsă, cu trei alergători în
prlm-plan. Pelicula video l-a

desemnat învingător pe ameri
canul Calvin Smith, campion 
mondial la Helsinki, timpul său 
fiind egal cu al urmăritorului 
său, francezul Queneherve, 
20,16, al treilea rămînînd Re
gis. 20,181 în proba 
intr-o finală cu 
tori de culoare, s-a 

o mare surpriză. 
Egbunike pornea nu 
prima șansă, ci și cu intenția 
declarată de a corecta recordul 
lumii, al Iui Lee Evans. El a 
pornit ca din pușcă, a alergat 
cu impetuozitate, dar s-a con
sumat prematur si nechibzuit, 
în schimb. Schonlebe, singu
rul european, a reușit un fi

nal mai bun, dominînd ultima 
parte a Întrecerii și înreglstrînd 
cu 44,33, un nou record euro
pean. La 110 metri garduri, ca 
Si tn finala cursei de 60 metri 
garduri de la C.M. de sală de 
la Indianapolis, principalii fa* 
vorițl erau campionul de la 
Helsinki, americanul Foster și

de 400 m. 
7 alergă- 
înregistrat 
Nigerianul 
numai cu

x

• Calvin smith,- învingător Ia... video ! • Silhc fiiadiselt, ja a dona victorie
• Azi, două românce în finala de 1500 m

canadianul McKoy. Ultimul a 
avut un start excelent, a con
dus pînă la gardul 5, unde a 
fost ajuns de Foster, s-a deze
chilibrat la gardul următor, a 
mai greșit și la următoarele 
două, așa că a ieșit din cursă, 
terminînd pe ultimul loc, In 
timp ce Foster s-a îndreptat 
nestingherit, spre victorie. în- 
vingătoarea „sutei”, Silke Gla- 
disch, a cîșt.fgat autoritar *1 
cursa de 200 metri, în 21,74, la 
doar trei sutimi de recordul 
lumii. Iar compatrioata sa. Sa
bine Busch, a confirmat pro
nosticurile, ocupînd primul loc 
in finala cursei de 400 metri 
garduri.

Atletele noastre au evoluat In 
preliminariile cursei de 1500 de 
metri, în cadrul cărora Doina 
Melinte a ciștigat prima serie 
în 4:05,41, confirmîndu-și va
loarea și respectîndu-și reputa
ția. Mitica Junghiata (4:05,60) a 
fost a 4-a în scria următoare, 
ambele calificîndu-se pentru. 
finala de sîmbătă. Paula Ivan 
a fost doar a 5-a, în 4:09,23, și 
n-a prins finala. Surprinzător 
de modest au evoluat și cele 3 
săritoare în lungime care, pen
tru a fi fost admise în finală, 
ar fi trebuit să obțină 6,58 m. 
Dar : Marieta Ucu — 6,50 m, 
Vali Ionescu — 6,30 m, iar Car
men Sîrbu — 6,00 m !! Sîmbătă, 
în penultima zi a Întrecerilor 
concurează Doina Melinte si 
Mitica JunShîata In finala 
cursei de 1500 metri și Sorin 
Matei tn calificările probei de

săritură în înălțime, standardul 
fiind de 2,29 m (recordul său 
este de 2,31 m).

Vineri după-amiază. nroba de 
100 mg a fost ciștigată de spor
tiva bulgară Ginka Zagorceva 
în 12,34 iar la săritura în lun
gime femei pe locul întîi s-a 
clasat Jackie Joyner (S.U.A.) 
cu 7,36 m. Pentru finala pro
bei feminine de aruncare a 
greutății 's-a calificat si atleta 

. româncă Mihaela Loghin cu 
rezultatul de 19,27 m.

REZULTATE TEHNICE, FEMI
NIN, 200 m ; 1. SILKE GLADISCH 
(R.D.G.) 21,74 ; 2. Florence Grif
fith (S.U.A.) ai,9« ; 3. Marlene
Ottey-Page (Jamaica) 22,06 ; 4.
Pam Marschall (S.U.A.) 22,1® • 5. 
Gwen Torrence (S.U.A.) 22,40 ; 8. 
Mary OnyaU (Nigeria) 22,40 ; 400 
metri garduri : i. SABINE BUSCH 
(R.D.G.) 53,62 ; 2. Debbie Fltothof-

King (Australia) 54,19 : 3. Corne
lia Ulrich (R.D.G.) 54,31 ; 4. San
dra Farmer (Jamaica) 54,38 ; 5.
Tuioja. Kuusisto (Finlanda) 54,62 ; 
6. Anna Ambrozlene (U.R.S.S.) 
55,68 ; MASCULIN. 200 m : 1. C. 
SMITH (S.U.A.) 20,16 ; 2. G. Que
neherve (Franța) 20,16 ; 3. J. Re- 
" .. ......................... ; 4. R.

5.
. .6.

Heard (S.U.A.) 20,25 ; 400 m : 1. 
T. SCHONLEBE (R.D.G.) 44,33 — 
nou record european ; 2. I. Eg
bunike (Nigeria) 44,56 ; 3. H. Rey
nolds (S.U.A.) 44,80 ; 4. R. Her
nandez (Cuba) 44,99 ; 5. D. Redmond 
(Marea Britanie) 45,06 ; 6. D. 
Kltur (Kenia) 45,34. 110 metri 
garduri : 1. G. FOSTER (S.U.A.) 
13,21 ; i. J. Rldgeon (Marea Bri
tanie) 13,29 ; 3. c. Jackson (Ma
rea Britanie) 13,J8 ; 4. J. Pierce 
(S.U.A.) 13,41 ; 5. I. Kasanov
(U.R.S.S.) 13,48 ; Ș. C. Sala (Spa
nia) "

gls- (Marea Britanie) 20,18 
da Silva (Brazilia) 20,22 ; 
Krîlov (U.R.S.S.) 20,23 ;

După concursul de la Ya- 
manashi, în care Adrian Gali, 
Luminița Zăvod și Cristina 
Bontaș au realizat frumoase 
succese, gimnastele noastre au 
luat startul și la Osaka. în
trecere în care au fost prezen
te tinere sportive din Jaoonia, 
Bulgaria, Cehoslovacia, U.R S.S., 
S.U.A. șl R.P. Chineză. De data 
aceasta, gimnastele române s-au 
impus și mai categoric: Lumi
nița Zăvod s-a clasat prima la 
individual co-mpus, ocupînd lo
cul întîi și la două aparate 
(bîrnă și sol), în timp ce Cris
tina Bontaș s-a situat pe locul 
doi la individual compus, pa
ralele și sol și a cîstigat să
riturile.

13.55.
Romeo VILARA

Printre culoarele de la Studio Olimpico

V. 
F.

TURNEUL DE TENIS
Oi U fllISHIIt Wljf

care a avut loc după cursa

CAMPIONATELE MONDIALE DE HALTERE
(Urmare din pag I)

He Yng Wang (R.P. Chineză). 
Sevdalin Marinov, Alexandr 
Varbinov, Borislav Ghidicov, 
Asen Zlatev și Antonio Kraslev 
(Bulgaria), N. Arsamakov, I. 
Zaharevlci, A. Karpati și V. 
Solodov (U.R.S.S.), M. Nerlin- 
ger (R.F.G.) au toate șansele 
să urce din nou pe podiumul 
marii întreceri. Tn această 
companie de super-elită repre
zentanții noștri au sanse bine... 
cîntărfte: Nicu Vlad se poate 
impune tn disputa cu Andor 
Sanyi (Ungaria), după cum și 
A. Czanka și A. Socaci sini, 
prin ultimele performanțe, 
printre cei mai buni ai cate-

gorillor lor. Cum, așa, îi știm, 
stat și excelent! oameni da 
concurs — lată întrunite con
dițiile pentru materializarea 
calculelor htrtiel. De asemenea, 
ascensiunea din ultima perioa
dă a lui Becherii șl Uraaș an- 
ticipează... frumoase surprize, 
tn fine, deși creditat cu șansa 
a doua, Trajan Cihărean — cu 
condiția unei evoluții la nivel 
maxim — poate spera intr-o... 
„fereastră” prin care se zărește 
locul fruntaș.

Estimări, calcule de tot felul 
speranțe... Validarea, sau nu, a 
tuturor acestora o va face însă 
numai concursul. Să-i așteptăm, 
așadar, pe podium pe cei mai 
puternici dintre sportivi.

TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI

• In obișnuita conferință de presă care a avut loc după cursa 
de 100 metri, noul recordman al lumii, Ben Johnson, a declarat: 
„M-am pregătit mult și cred bine pentru acest Campionat Mon
dial și mă voi antrena și în viitor cel puțin la fel: simt că încă 
mai am rezerve, că n-am dat totul. Recordul acesta de 9,83, 
pe care l-am prevăzut, mai poata fi îmbunătățit. Anul viitor 
este Olimpiada și doresc să nu-mi scape medalia de aur”. 
Delegația americană a contestat faptul că Johnson ar fi plecat 
pe „pistol", ceea ce nu ar fi fost regulamentar, tntr-atît s-a de
tașat încă din start de puternicul său rival, Lewis. Numeroasele 
aparate pentru tot felul de înregistrări au arătat însă că viteza 
de reacție în momentul startului a fost, la Johnson, de 129 miimi 
de secundă, iar la Lewis de 196 de miimi. Clar ! De altfel, repe
tarea cursei de zeci șl zeci de ori a dus la concluzia că între
cerea a fost perfect regulamentară. Starterul Ciparelli: 
„Zgomotul electronic declanșat dH senzorii montați în block- 
starturi nu mi-a dat nici un fel de informație cum că startul 
n-ar fi fost normal !“ • Fiind întrebat de ziariști cit ar fi aler
gat, de exemplu, în condițiile altitudinii de la Ciudad de Mexico, 
Johnson a răspuns: 9,75!! • Campioana mondială la maraton, 
norvegianca Greta Waitz, a anunțat că întrecerea de la Roma 
avea să fie ultima din bogata sa carieri și spera, evident, intr-o 
comportare cit mai buni. Se simțea chiar în formă — după cum 
a declarat cu puține zile înaintea startului. Dar, ta un antrena
ment de dimineață, organizat într-o pădurice de pini din apro
pierea capitalei italiene, a călcat într-o groapă ascunsă și și-a 
fracturat două degete de la picior, fapt care a necesitat punerea 
intr-un bandaj ghipsat. Vine acum la stadion, în cîrje... 
„Sinceră să fiu — a declarat — nu mi-am închipuit că acesta 
va fi sfîrșitul activității mele in sportul pe care l-am iubit atîta”. 
• Dacă la fotbal se spune că mingea este rotundă, ințelegîndu-se 
prin asta că se poate întîmpla totul, la atletism se poate zice 
cam... la fel. Dovada ? Recordmanul mondial la triplu, Willi 
Banks, săritor de aproape ÎS metri, nici n-a trecut de- califi
cări! A sărit 16,37 m. tn timp ce standardul a fost de 16,85 m. 
Campioana mondială Marlies Gbhf a fost eliminată în sferturile 
de finală ale probei de 100 m, clasindu-se doar pe locul 4. Să- 
ritoarea în înălțime Louise Richter, din S.U.A., care deținea anul 
acesta 2,02 m, n-a izbutit să treacă decît 1,93 m, si să se claseze 

a 8-a ! Marocanca Nawal 
el Moutaw-akil, campioana olim
pică a probei de 400 metri, s-a 
clasat în serie a 3-a, cu 57.21, 
nereușind să jungă in semifi
nale. (R. VIL.).

„Internaționalele” de tenis 
ale S.U.A. de Ia Flushing Mea
dow au continuat cu ultimele 
meciuri din primul tur și cu 
primele din turul secund. Iată 
unele rezultate din primul tur: 
Masculin: R. Krishnan — Anna- 
cone 6—0, 7—5, 6—1; Lundgren
— Cash 6—4, 4—6, 6—4, 6—4; 
Edberg — Rostagno 6—3, 7—6, 
6—2; Wilander — Ross 6—1, 
6-—1, 6—I; Feminin : Zvereva
— Paradis 6—3, 6—3; Shriver
— White 6—3, 6-3; M. Male
eva — Jordan 7—5, 6—2; Evert
— Sloane 6—1, 6—0; Hanika — 
Okamoto 6—0, 6—1.

Iată și primele partide din 
turul al doilea, în care favo- 
riții au obținut victorii. Mas
culin: Becker — Canter 6—4, 
6—2, 7—6; Gilbert — Berger 
4—6, 6—2, 6—4, 6—3; Jarryd — 
Fleming 6—3, 6—4, 6—2; Lendl
— Fleurian 6—4, 6—2,
Mansdorf — Freeman 
6—3, 6—2, 6—2; Feminin: 
dlikova — Durie 6—3,

Sabatini — Gomer 
Bunge — Fendick 
Lindqvist — Goles 
Bonder — Casale 
Henricksson

6—2;
2—6, 

Man-
6—2;
6-1;
6-4;
6—0;
6—1;
per 6—4, 5—7, 6—4; Kelesi — 
Relnach 4—6, 6—1,

★
VARȘOVIA, 4 

tn primul tur al 
dublu din cadrul 
tenis de Ia Bytom (Polonia), 
perechea română Adrian Po- 
povici — George Cosac a în
trecut cu 6—1. 7—5 cuplul 
Wojciech Kowalski (Polonia) — 
Andreas Henriksson (Suedia). ’

6—2,
6-4, 

Schim-

6-4.

(Agerpres). 
probei de 

turneului de

nocmiti in Mmiinit
• Selecționata olimpică a Ca

nadei, aflată to turneu în R.F. 
Germania, a jucat cu formația 
E.G. Dilsseldorf pe care a în
vins-o cu 4—1.
• în ziua a 3-a a competiției 

„Canada Cup“ : U.R.S.S. — Fin
landa 7—4 ; Canada — S.U.A. 
3—2 : Suedia — Cehoslovacia 4—0,

(Urmare din pag î)

surse să reziste, fiind crono
metrat în dreptul liniei de so
sire cu un benefieiu de 72 
sec., grație căruia a obținut 
o izbîndă pe care numerosul 
public prezent pe străzile Me
diașului a răsplătit-o cu flori 
și aplauze. Sprintul plutonului 
a revenit lui 
secundat de 
(Steaua). Cum

A. Raunehaug, 
Z. Lorincz 

Valentin Con-

stantinescu și coechipierii săi 
din formația România I au so
sit în același timp, clasamente
le generale, atît cel individual, 
cit șl cel pe echipe, au rămas 
nemodificate.

Azi. are loc etapa a Vil-a, 
Mediaș — Brașov 152 km, cu 
plecare la ora 12,50 și sosire tn 
centrul Brașovului, în jurul orei 
17.00. Duminică, cea de-a 25-a 
ediție a „Micii Bucle" se 
încheia pe traseul Brașov 
Săcele — Cheia — Văleni

Buftea — București 175 km. 
Sosirea caravanei în Capitală 
este prevăzută în 
17,00, la Stadionul

jurul orei 
Tineretului.
ETAPEI A
Ovidiu Mi-

va

PRONOSTICURI i
La ora la care rutierii părăseau Bistrița, tn vederea eta/pei a 

șasea, am întreprins sondajul care urmează, tnvitlnd mat mulțl 
membri ai caravanei să ne răspundă la întrebarea : cine va cîș- 
tlga „Mica Buclă" 19S7 t

Iată opțiunile lor, menite să sugereze starea de spirit existentă 
înaintea ultimei „linii drepte" a tntrecerti. D. Manea (arbitru 
principal) : V. Constantinescu sau C. Neagoe ; M. Ștefănescu 
(antrenor, CIRO Brasov) : V. Constantinescu ; D. Marin (fost 
campion, arbitru) : Nu știu să aleg intre V. Constantinescu, V. 
Mttrache și L. Kovacs ; N. Grigore (antrenor, IMGB) : O. Cetea; 
Ing. C Alexe (șeful secției de ciclism Metalul Plopenl) î V. Con
stantinescu : N. David (antrenor, Electromureș) : Cred că C. Ci- 
ruțașu mai are un cuvlnt de spus ; P. Breen (Norvegia) : Băieții 
mei încă n-au renunțat, să mal vedem ; T. Vasile (fost campion, 
membru al juriului) • V Constantinescu sau C. Căruțasu ; I. 
Stoica (antrenor. Steaua) : victoria finală va reveni tui O. Ce
tea ; M. Peloe (antrenor Set. Voința) : Fie V. Constantinescu, 

i fie O. Cetea ; C. Ciocan (antrenor. România If) : V. Constanti
nescu, dar ce ați zice de V. Mttrache 7

Așadar, tntrunind cele mal multe sufragii, liderul de pină la 
Bistrița al cursei. Valentin Constantinescu, căpitanul formației 
România I, anare drent favoritul sueetaWștilor, tnscrllndu-se ca 
principat candidat la adiudecarea actualului Tur, după ce, tn 

l edițiile 19S3 si 1984, s-a otasnt al dottea. Rămtnc numai să vedem 
1' dacă pronosticurile d« mai sus se vor adeveri, Constantinescu 

păstrlndu-șl vină la finiș avansul de zece secunde, sau daci nu 
cumva, t„ drum spre București, Mica Buclă va descoperi un alt 
tricou galben.

Pini duminici, ziua socotelilor finale, n-a mal rămas mult. 
(Ov. I.).1 I

CLASAMENTELE 
VI-a. Individual : 1. 
tran (Metalul Plopenl) 4.19:19, 2. 
A. Raunehaug (Norvegia) Ia 1:12
3. Z. Lorincz (Steaua) la
1:16, 4. A. Pedersen (Norvegia) la 
1:17, 5. E. Brouwer (Norvegia), 
Cr. Neagoe (România I), același 
timp. Echipe : 1. Metalul Plopenl 
13.00:31, 2. Norvegia la 1:12, 3.
România I la 1:17. CLASAMENTE 
GENERALE DUPĂ ȘASE ETAPE. 
Individual : 1. Valentin constan- 
t in eseu (România I) 22.32:20, 2. 
Ol. Cetea (România I) la 10 s, 3. 
L. Kovacs (România I) la 35 s..
4. Or. Neagoe (România I) la 40 
s„ 5. V Apostol (România n) și 
Val Buduroi la 41 s. Echipe : 1. 
România I 67.37:41. 2. România

Ia 1:19 3. Metalul Plo
ts 13:41. Cățărători : 

ă. Pedensen 54 p, 2. M. 
Orosz (Rlectromureș) S3 p, 3. V. 
Mttrache (România li) 32 p. 
Sprinteri: 1. A. Pedersen 52 p, 
2. V. Mitrache 49 p. 3. Z. Lorincz 
45 p.

6.

A DUPĂ ÎNFRINGEREA suferi
tă miercuri de M.T.K. (1—3, la Za- 
laegerszeg), antrenorul Verebes 
(M.T.K.) a felicitat formația în
vingătoare pentru jocul excelent 
prestat. El a mai spus că nu s-a 
resimțit prea mult lipsa llberou- 
lui Hires (suspendat pe 5 etape) 
și care mai are de stat pe tușă 
încă două runde, fiind bine în
locuit de Ldrincz. Se pare, to
tuși, a afirmat managerul, că 
Hires va evolua la București, în 
meciul cu echipa Steaua. Sîmbă
tă, în etapa a 6-a, M.T.K. va ju
ca din nou în deplasare, la De
brețin, un meci care nu pare a 
fi ușor.

• IN ETAPA A 23-a a campio
natului U.R.S.S.: Dinamo Minsk
— Dinamo Kiev 2—0, Spartak 
Moscova — Jalghlris 3—0, Har
kov — Zenit 0—1,. Dinamo Tbilisi
— Ț.S.K.A. 1—0, Erevan — Șah- 
tlor 2—1, Baku — Dnepr 0—1.

Guria — Dinamo Moscova 
în clasament continuă să condu
că Spartak Moscova cu 32 p. ur
mată de Dnepr 31 p, Jalghirls 
27 p.

• MECI DERBY în campiona
tul Elveției (et. 6). Cîștigătoarea 
Cupel, Young Boys Berna, a ju
cat pe teren propriu cu cam
pioana țării, Xamax NeuchâteL 
Meciul s-a Încheiat la egalitate; 
2—2. Alte rezultate: Basel — Bel
linzona 1—1, Lucerna — Slon 1—1, 
St. Gallen — Lausanne 0—0, Ser- 
vette — Aarau 2—0, F.C. Zurich 
— Grasshoppers o—1. în clasa
ment conduc trei formații, toate 
acumultnd 9 puncte! Xamax 
Neuchatel, Grasshoppers șl Lau
sanne, care au susținut cile 6 
jocuri.
• LA KARLSRUHE în meci a- 

mlcal de juniori: R.F. Germa
nia — Franța 2—1 (2—9).

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
BASCHET • Intr-un meet a- 

mical masculin desfășurat la Bei
jing, echipa locală „1 August” 
a întrecut cu scorul de 90—84 
(47—35) o selecționată din S.U.A., 
aflată în turneu in R.P. Chineză. 
• tn meci de calificare pentru 
Campionatul European feminin, 
selecționata R.F. Germania a În
vins pe teren propriu, cu scorul 
de 93—64 (44—35), formația Por
tugaliei.

CĂLĂRIE • Proba clasică pe 
echipe „Premiul națiunilor* din 
cadrul concursului internațional 
de la St. Gallen (Elveția) a fost 
cîșligată de formației Angliei, 
urmată in clasamentul final de 
Franța, Elveția. Olanda șl R.F. 
Germania.

HANDBAL • La Stockerau 
(Austria) a avut loc un meci 
amical între reprezentativele fe
minine ale Austriei și R.D. Ger
mane. Echipa R.D. Germane a

ciștigat cu 23—10 (10—8). Cele mal 
multe puncte au fost marcata 
pentru învingătoare de cfcra 
Mletzner 5, David, Urbanek, Col- 
berg -cite 3, respectiv Neuhold 8.

HOCHEI PE IARBA A La Lon
dra au început întrecerile Cam
pionatului European feminin. Iată 
rezultatele Înregistrate în primele 
meciuri dlspuliate : Scoția — 
Belgia 5—0 ; U.R.S.S. — Țara 
Galilor 3—0 ; Olanda — Franța 
5—0 ; Anglia — Austria 5—1.
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