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GIMNASTELE Șl GIMNAȘTII NOȘTRI, IN PRIM-PLAN
Ceva mai mult de o lună a 

mai rămas pînă cînd, la Ro
tterdam, sc va da startul în

cea mai mare competiție de 
gimnastică a anului, Campiona
tele Mondiale. Pregătirile au

EmiHan Nlcula

La Pitești, pe lacul Bascov

UIACIȘTII 
RfUȘITĂ Șl

Pe Lacul Bascov de lingă 
Pitești s-au încheiat întrecerile 
pentru desemnarea titlurilor 
de campioni republicani ți ai 
Daciadei la caiac-canoe, se
niori. Concursul, care a reunit 
la start performeri din mai 
toate secțiile nautice din țară, 
a fost dominat de sportivii clu
bului Steaua (218 p în clasa
mentul generai), mai combativi, 
mal încrezători în forțele pro
prii. In evident progres față 
de anul trecut s-au prezentat 
caiaciștii și canolștii de la Di
namo București, care, în cele 
13 probe desfășurate pe 500 și 
1 000 m, au acumulat 186 p. A 
fost o regată frumoasă, bine 
organizată de federație si 
C.J.E.F.S. Argeș, o întrecere 
viu disputată, cu timpi compe. 
titivi — în unele probe —• pe 
orice pistă nautică internațio
nală.

Cum se aștepta. Aurel Maca- 
rencu a cîștigat ambele finale 
de canoe simplu. Sportivul de 
la Steaua a avut în cursa de 
500 m un adversar puternic, 
dornic de afirmare, un tinăr de 
la Danubiu Tulcea — Vasile 
Condrat — 21 de ani. A fost 
una din cele mai disputate pro
be, multiplul campion Aurel 
Macarencu și Vasile Condrat 
vîsiind „canoe lingă canoe" 
pînă aproape de finiș, cind, cu 
un ultim efort, stellstul a reu
șit să împingă primul barca 
dincolo de linia da sosire. 
Timpii realizați de ei stnt tn 
fruntea topului internațional la

$1 CANOIȘTII, ÎNTR U 
VIU DISPUTATĂ RLGATĂ 

canoe : Aurel Macarencu
1:32,76 ; Vasile Condrat 1:52,97. 
Pe locul 3, Petru Zgurschi (Di
namo) 1:56,75. Iată și rezulta
tele înregistrate la canoe-simplu 
1000 m: 1. Aurel Macarencu 
(Steaua) 4:05,94, 2. Gheorghe 
Andriev (Dinamo) 4:07,22, 3.
Vasile Condrat (Danubiu Tul
cea) 4:07,39.

Campioni scontați și în cele, 
lalte finale. Tecla Borcănea 
(Steaua) a trecut prima linia de 
sosire la caiac-simplu (1:58,85), 
urmată fiind de reprezentanta 
„noului val“ dinamovista Sanda 
Nicolae, 1:59,93, și de colega ei de 
club Ana Larie 2:04,20. Bine 
sincronizate, cu un plus de 
voință și tenacitate, tinerele 
Marina Ciucur — Luminița 
Munteanu (Dinamo) s-au impus 
în proba de caiac-dublu (1:46,11), 
pe locul 2 situîndu-se Mihaela 
Nedejde — Genoveva Marina- 
che (Steaua) 1:48,26, iar pe 3, 
Silvia Beliciu — Liliana Vlăs. 
ceanu (C.S.M. Pitești. C.S.Ș. 
Tulcea) 1:51,28. Cea de a treia 
finală feminină — caiac patru 
— a oferit, ca de fiecare dată, 
o notă de spectaculozitate, prin 
frumusețea cursei, cu 10 am- 
barcații la start. Clasament : 1. 
Luminița Munteanu, Marina 
Ciucur, Ana Larie, Liliana 
Vlăsceanu (Dinamo — CSȘ 
Tulcea) 1:35,68, 2. Tecla Borcă
nea, Mihaela Nedejde, Geno-

Vaille TOFAN

intrat, cum se spune, în linie 
dreaptă, echipele verifieîndu-și 
tot mai insistent forma și for
ța în vederea dificilului exa
men din luna octombrie. în 
acest context, reprezentativele 
țării noastre au susținut, sîm- 
bătă și duminică, în Sala Poli
valentă din Deva întreceri in
ternaționale în compania unor 
adversari de certă valoare. în 
concursul feminin au fost 
prezente trei reprezentative 
(România, Cehoslovacia, An
glia), în timp ce la masculin în
trecerea a avut un caracter bi
lateral (România — Anglia). Se 
poate aprecia că gimnastele și 
gimnaștii noștri au trecut cu 
bine un examen important, 
prezentarea exercițiilor impuse 
și liber alese în fața exigentu
lui public spectator și a brigă
zilor de arbitrai constituind un 
bun prilej pentru aprecierea 
modului în care s-au desfășu
rat pînă acum pregătirile.

La feminin, gimnastele româ
ne au dominat copios competi
ția, situîndu-se pe primele 7 
locuri la individual compus în 
ambele întîlniri bilaterale. în 
absența Danielei Silivaș, pe 
care colectivul nostru tehnic a 
menajat-0 în urma unui ușor 
traumatism, Aurelia Dobre a 
devenit „gimnasta nr. 1“ a 
echipei, cîștigînd cu autoritate 
locul I. Atît la impus, cit și la 
liber, toate notele ei au fost 
de peste 9,80, la bîrnă liber ales 
ea primind 10. Aceleași fru
moase aprecieri se pot face șl 
la adresa Ecaterinei Szabo, 
care și-a făcut o promițătoare 
reintrare în echipa națională, 
de asemenea cu notări foarte

(Continuare In pag. a 4-a)
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Turul României la
„.Turului ciclist al Româ

niei 19Bfl e de-acum cunos
cut. Răsplătindu-1 cu laurii 
celei de a 25-a ediții ju
biliare. cea mai populară 
competiție a mortului nos
tru cu pedale i-a făcut 
parcă dreptate căpitanului 
de azi al echipei naționale, 
căci tn două rinduri. In 
1983 st 1986. Valentin Con- 
stantinescu s-a clasat al 
doilea, foarte aproape de 
„tricoul galben**.

Născut Ia 1 iulie 1962. la 
Băicoi, județul Prahova, 
descoperit pentru perfor
mantă de Constantin Ciocan, 
la Metalul Plopeni. Con- 
stantinescu a confirmat zi
cala că valoarea nu așteap
tă numărul anilor, trectn- 
du-si in oont. pînă la o 
vîrstă considerată Încă fra-

După C. E. de lupte greco-romane pentru juniori

FRUMOASELE SUCCESE DOVEDESC
SUFICIENTE RESURSE
Șl LA ACEST STIL

La puține zile după răsună, 
torul succes realizat de junio. 
rii români la Campionatele Eu. 
ropene de lupte libere, colegii 
lor de la stilul greco-romane 
și-au făcut și ei datoria, ur- 
ctnd de șase ori pe podiumul 
de premiere al competiției con. 
tinentale de la Katowice. Me
daliile reprezentanților noștri 
la Campionatele Europene de 
juniori confirmă faptul — bine 
cunoscut, de altfel — că luptele 
greco-romane din România 
dispun de suficiente posibili.

wice. Noul campion al Europei 
la categoria 63 kg este sporti
vul Ender Mcmet, legitimat la 
clubul Steaua (antrenori Gh. 
Suteu și M. Cristea). El provi. 
ne de la C.S.Ș. 2 Constanța, 
unde a fost descoperit și ini. 
țiat in tainele luptelor de an
trenorul Marian Rada. Adrian 
Munteanu, medaliat cu argint 
la categoria 54 kg, este legiti
mat Ia Letea Bacău (antrenor 
Petre Husaru). Cei patru tineri 
clasați pe locul 3 stnt Valentin 
Rebegea — descoperit Și pre-

EnOer Stemei Adrian Munteanu

Valentin Rebegea Alexi Baoanov
tăți de afirmare pe plan inter
național, de elemente bine do
tate pentru practicarea la ni
vel de înaltă performanță a 
acestei discipline sportive. To
tul depinde, deci, de preocu. 
părea pentru selecția și pre
gătirea corespunzătoare a tine
rilor luptători, merite în aceas
tă direcție revenind colectivului 
de tehnicieni format din Victor 
Dolipschi (antrenor principal), 
Carol Badea șl Ion Dragomir.

Dar iată cîteva date despre 
performerii noștri de la Kato-

Lauren{iu Iacob Fiorin Iacob 
gătit, la Bacău, de antrenorul 
I. Butucaru (interesant că Re
begea are doar 16 ani!), Alexi 
Bacanov — de la Delta Tulcea, 
antrenor Dumitru Popa, Lau- 
rențiu Iacob — Rapid Bucu. 
rești, antrenori M. Buluslca și 
AL Constantin, si Florin Iacob 
— Dinamo București, antre
nori N. Martinescu si Al. 
Ruzsl.

Pentru succesele de la Ka. 
towice, le adresăm felicitări 
atit lor. cit si tehnicienilor care 
i-au pregătit. (M. TrX

Campionatele Mondiale de haltere

PERFORMANȚE VALOROASE
OSTRAVA, 7 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special). 
Știam că venind în această lo
calitate industrială din Ceho
slovacia vom găsi un centru 
sportiv de anvergura, cu atit 
mai mult, cu cît interesul pen
tru Campionatele Mondiale de 
haltere depășește orice așteptare. 
In impresionantul Palat al 
Sporturilor din Ostrava, care-si 
merită pe deplin numele, du
minică au luat loc cîteva mii 
de spectatori si se poate spu
ne că primele întreceri au con
firmat pe deplin previziunile. 
Astfel, chiar in prima zi de 
concurs, la categoriile minime 
(52 kg și 56 kg) s-au înregis
trat două noi recorduri mon
diale. performante de excepție, 
care confirmă progresul aces

tei discipline. Se poate spune 
că favoriții s-au impus. în 
frunte cu bulgarii Marinov si 
Terziski, în ordinea categori
ilor, dar aceasta s-a petrecut 
cu mari emoții pentru sporti
vii respectivi. Astfel, la cate
goria 52 kg, Marinov a cîștigat 
cu record mondial egalat. 262,5 
kg, dar al doilea clasat, chi
nezul He Zhuociang, putea les
ne să se impună dacă la stilul 
aruncat nu s-ar fi mulțumit 
să facă ultima încercare 
(lucru de neînțeles) la 147,5 kg 

Si ar fi îndrăznit mai mult. 
Că asa stau lucrurile o do
vedește faptul că la cea de a 
4-a încercare. în afară de con
curs. el a izbutit 153 kg — 
nou record mondial — perfor
mantă care. • realizată în con-

ÎN PRIMA ZI
curs (la a treia încercare), i-ar 
fi adus detașat titlul de cam
pion al lumii ! La categoria 56 
kg, Neno Terziski, în mare 
formă, a reușit un senzațional 
record al lumii, cu 171 kg la 
aruncat, dar si el a ridicat a- 
ceastă greutate tot dintr-a pa
tra încercare... Oricum, recordul 
lumii este valabil. In concurs 
însă el a „aruncat1* doar... 162.5 
kg. Sportivul bulgar a totali
zat 287,5 kg, în timp ce al 
doilea clasat. Liu Shoubin 
(R. P. Chineză). 275 kg. Iar 
dacă am socoti si a patra în
cercare de la aruncat. Terziski 
ar fi realizat un nou record 
mondial la totalul celor două 
stiluri. Tot la această categoria 
(56 kg), Jing lang (R. P. Chi
neză) a început Întrecerea la

ciclism ÎNVINGĂTORUL...
gedă într-un sport cu exi
gentele ciclismului. 11 titluri 
de campion si multe alte 
izbinzi de anvergură. La re
cent încheiata ediție a „Mi
cii Bucle", el a iustificat. 
cu prisosință. Încrederea ce 
i s-a acordat.
clar o 
Vaslui.
resurse, 
llgentă. 
souplesse", 
cind dezlănțuit, o 
numai ușoară 
scurtă n-a fost, 
avut mereu alături umărul 
de nădejde al coechipierilor 
din formația România I 
(C. Căruțașu. L. Kovacs. C. 
Naagoe. O. Celea. V. Budu- 
roi) si sfaturile antrenoru
lui Ion Ardeleana (la club, 
la Dinamo. Constantinescu

A cîștigat 
etapă. Focșani — 
după care a gă3it 
fizice si de Înțe
să controleze 

cind
,en 

prudent, 
cursă care 
si numai 
Firește, a

e pregătit de Nicolae Voi- 
cu). dar ar eciem că. din
colo de ele. proaspătul lau
reat ai-a meritat pe deplin 
un succes udat cu multă 
sudoare. Mereu stăpin pe 
situație, acționind cu abi
litate și sînge rece, luptă
tor si. totodată, strateg el 
a impus plutonului .legea" 
si ritmul care i-au convenit.

După locul 2 in Turui 
Insulei Rhodos si 3 In cel 
al Turciei (ambele in 1983). 
după victoria de etapă. În
delung elogiată, in Turul 
Italiei pentru amatori (1986). 
Valentin Constan tinescu a 
obtinut. iată, cea mai pre
țioasă izbindă a carierei sale. 
Felicitîndu-1. II dorim să nu 
se oprească aici I

Ovidlu IOANIȚOAIA
Mereu in fată, conducind plutonul, 
Valentin Constantinescu (In mijloc) 

Foto : Aurel D. NEAGU

smuls la 127,5 ke. a ratat toate 
cele trei încercări, deși recor
dul său personal era de 135 
kg ! în schimb, el a obtinut 
medalia de argint la aruncat cu 
160 kg. dar n-a mai intrat tn 
clasamentul general. Firește, 
dacă nu ar fi ratat la smuls 
lupta pentru primul loc la to
tal ar ft fost mai pasionantă.

în orice caz întrecerile au 
demarat tn mod spectaculos, 
mai cu seamă in ce privește 
situat'a In clasnmentele finale. 
Ne referim atît la... ratări, dt 
M la recordurile lumii realizate, 
într-o companie foarte puter
nică. tînărul nostru reprezen
tant Traian Cihărean (52 kg), 
emotiv, prezent pentru prima 
oară la un concurs de o ase
menea amploare a concurat 
sub posibilitățile «ale, ratlnd 
toate încercările, deși la antre
namente sl la concursurile de 
•casă deține performante care

Serin SATMARI

(Continuare In pa*. a <-a)



REZULTATE SCONTATE
ÎN DIVIZIA A LA HANDBAL (m)

Etapa a H-a a Diviziei A la 
handbal masculin s-a încheiat, 
în general, cu rezultate scon
tate, ieșind în evidență doar 
scorul egal din partida dintre 
Știința Bacău și Mțnaur, pre
cum și victoria la limită a 
Metalului Bistrița în meciul 
cu Relonul.

DINAMO BUCUREȘTI — 
DINAMO BRAȘOV 28—23 
(16—10). Bucureștenil au lnee- 
put jocul In forță și, după ce 
în min. 11 conduceau cu T—2, 
credeam că vom asista la un 
scor fluviu. Treptat, jocul s-a 
echilibrat, dar nu din cauza 
brașovenilor, duminică mai a- 
patici și mai neinspirați decît 
cu o săptămînă în urmă, ei 
prin scăderea evidentă a pres
tației gazdelor. Și mulți din
tre spectatorii prezenți in Sala 
Floreasca au sancționat prompt 
această stare, repriza secun
dă desfășurindu-se într-o li
niște aproape deplină. Un fapt 
îmbucurător, totuși, prezența 
in teren — în echipa bucureș- 
teană — a șapte jucători foarte 
tineri. Marcatori : Dogărescu 
6, Simion 5. Durau 4, Flange» 
3, Ucu 2, Bedivan 2, Jialiu 2, 
Zaharia 1 și Antonescu 1 pen
tru învingători, respectiv Roș
ea 6, Nicolescu 5, Donca 4, 
Donosa 2, Cian 2, Fielk 1, Mi
ele 1, Holgyeș 1 și Vasilache 
(portar !) 1. Satisfăcător arbi
trajul ploieștenilor I,. Condruț 
și O. Marin. (Mihail VESA).

A.S.A. ELECTROMURES TG. 
MUREȘ — STEAUA 24—27 
(12—13). Joc de mare luptă, în 
care gazdele nu s-au intimidat 
în fața campionilor. Mureșenii 
au condus cu 3—1 (min. 5), 
4—2 (min. 6), după care S-a 
mers „cap la can", steliștii bl
ind conducerea în ultimele se
cunde ale primei reprize. Du
pă reluare, ei s-au detașat la 
17—13 (min. 35). avantajul 
mentinîndu-se pînă la fluie
rul final. De notat că I. Mol
dovan (A.S.A.) a ratat trei a- 
nmcări de la 7 m, Iar Stingă 
(Steaua) — una. Mai tehnică, 
echipa Steaua a ciștigat me
ritat. Au înscris: I. Moldovan 
8, Furnea 6, Mureșan 5, R. 
Moldovan 3, Ciobanu 2 pentru 
gazde, respectiv Dumitru 10, 
Stingă 7, Berbece 5, Ghimeș 3, 
Mirică 1 și Cr. Ionescu 1. Ar
bitri : R. Antochi — I, Bosch-

ncr, din Brașov. (A. Szabo — 
coresp.).

ȘTIINȚA BACĂU — H. C. 
MINAUR BAIA MARE 25—25 
(13—14). Echitabil rezultatul 
de egalitate. Gazdele au con
dus cu 4—1 șl 5—2 ; oaspeții 
au echilibrat meciul și au pre
luat conducerea — 23—19
(min. 51). Studenții au egalat
— 24—24 — si. într-un final 
palpitant, egalitatea s-a men
ținut. Au marcat : Vlad 8, Va- 
silca 6, Chirilă 4, Berbecaru 3, 
Bondar 2, Gîrlescu 1 și Beșica
1 pentru gazde, respectiv An- 
dronic 6, Voinea 5, Porumb 5, 
Stamate 4, Marta 3, Covaciu 1 
șl Halmagy 1. Au condus : R. 
Iamandi — Tr. Ene, din Bu
zău. (S. Neniță — coresp.).

DACIA PITEȘTI — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 22—30 
(9—18). A fost un joc viu dis
putat, în care valoarea timișo
renilor și-a spus cuvîntul. 
Marcatori : Cosma . 10, Gra- 
bovschi 4, Paraschiv S, Mi- 
hăilă 2, Neagu 1, Oprea 1 și 
Albu 1 pentru Dacia, respec
tiv Matei 8, P. Dan 6, Vasila- 
che 5, Folker 4, Istode 2, Ignat 
2, Ionescu 1, Gal 1 și Hant 1. 
Arbitri : Al Vîrtopeanu — Șt. 
Georgescu, din București, (N. 
Fețeanu — coresp.).

METALUL BISTRIȚA — RE
LONUL SĂVINEȘTI 20—19 
(12—8). Prima repriză a reve

nit clar gazdelor, secunda — 
oaspeților, într-un meci echi

librat. Victoria bistrițenilor es
te meritată. Au înscris : Ter- 
mure 7, Cojocaru 5, M. Dan
2. Liîehner 2, Irimies 8. Fur
da 1 și Aidica 1 pentru învin
gători, respectiv Șt. Bursue 6, 
Zamfir 6, Mucenica 3, Iurea 2 
și Cr. Bursuc 2. Au arbitrat : 
D. Gherghișan — C. Drăgan, 
din Iasi. (1. Toma — coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA
— UNIVERSITATEA C.U.G. 
CLUJ-NAPOCA 26—22 (13—7). 
O partidă modestă, în care 
gazdele, cu un joc mai bun în 
apărare, au obținut o victorie 
meritată. Au înscris : Prică 6> 
Ionică 5, Marian 4, Dumitru
3, Neagu 3, Agapie 2, Răduță
2 și Giurgiu 1 pentru învin
gători, respectiv S. Pop 5, Bo- 
torce 5, Crainic 5, Kiss 5 și 
Jurcă 2. Au arbitrat : M. Stăn- 
cilă, din București — N. laneu, 
din Buzău. (V. Popovici — co
resp.).

la rugby, in grupa a ll-a valorică

DIN NOU SCORURI-FLUVIU
Un singur meci în Capitală 

în Divizia A de rugby, cel 
dintre echipele bucureștene 
MAȘINI GRELE și GLORIA 
(în cea de a 2-a grupă valo
rică). aprig disputat, pînă în 
ultimele secunde de joc. Firesc, 
pentru că ambele formații, ve
nind după un eșec, au avut 
dorința de a obține un prim 
succes în campionat. Reușita 
a fost de partea „XV“-lui Ma
șini Grele, cu 22—17 (9—8), cu 
I. CONSTANTIN (fostul titu
lar al naționalei) în zi extrem 
de productivă, autorul a 18 
puncte pentru echipa sa. 8 din 
l.b. si tot atitea prin dropuri ! 
M. G. și-a completat zestrea 
de puncte, prin MATACHE — 
eseu aproape de finalul par
tidei. Pentru Gloria au înscris 
FECIORU Si RADU — eseuri 
Si BUJOR — un drop si 2 l.p. 
învinșii au ratat si ei multe 
ocazii de a realiza un rezul
tat favorabil (in primul rînd. 
transformările celor două e- 
seuri !). fiind uneori, la cîrma 
jocului, dar acțiunile mult prea 
individualiste sau incoerente 
ale „treisferturilor" si liniei a 
IlI-a au reprezentat tot atitea 
stavile. în aceste condiții. 
M.G.. care a iucat mai ordonat 
(si pentru că s-a aflat în a- 
vantai aproape tot timpul), 
și-a aoropriat victoria, pe me
rit. chiar dacă emoțiile au în- 
sotit-o în ultimele minute... 
Excelentă prestat’a brigăzii de 
arbitri formată din Al. Pavlo- 
vicl — A. Găeeatu ambii din 
București + I. Kărnuțiu din 
Cluj-Napoca.

Tiberiu STAMA

Tată, succint, si filmul ce
lorlalte meciuri din etapa a 
ll-a a Diviziei A gTupa a Il-a 
valorică.

SERIA I
CHIMIA BRĂILA — CON

STRUCTORUL CONSTANȚA 
6—4 (3—4). Gazdele s-au im
pus după pauză, cînd au în
tors rezultatul. Realizatori : IO- 
NITĂ — drop si NITĂ — l.p.,

respectiv MARDARE — eseu. 
A condus M. Popa — Iași. (N. 
COSTIN, coresp.).

RULMENTUL BÎRLAD — HI
DROTEHNICA FOCȘANI 32—13 
(22—3). Victorie clară a rul- 
mentiștilor. realizată de MA- 
NOLACHE — 2 eseuri. ARHIP, 
ABUTOAIE si RĂȘCANU — 
cîte un eseu. STEFĂNICA — 
2 l.p. și 3 transf.. respectiv 
AMARIEI — eseu și VACAR
— drop si 2 l.p. A arbitrat 
Gh. Prisecaru — Iași. (M. 
PAIU, coresp.).

T. C. IND. CONSTANȚA — 
U.R.A. TECUCI 53—9 (25—6). 
Joc dominat de gazde. încă din 
start : TUTOIANU — 3. BLAJ
— 2. MATEI. MENABIC șii KE- 
PERD — eseuri. MIHAI — e- 
seu transformat. MIRCEA — 
l.p. si 3. transf. NICA — 2 
transf. si CĂLIN o transf., res
pectiv CONDRACHE — eseu 
de penalizare, l.p. sil transf. A 
condus I. Vasilicâ — București 
(C. POPA, coresp.).

SERIA A ll-a
CARPATI MÎRSA — ENER

GIA BUCUREȘTI 12—15 (3—9). 
Oaspeții cu un ioc combinativ 
remarcabil, si-au apropriat vic
toria prin GORDINI — 3 l.p. 
si BUGA — 2 drop-uri. res
pectiv PAȘCĂLAU si VFRCU 
eseuri transformate. (M. VER- 
ZESCU,, coresp.).

METALURGISTUL CUGIR — 
I.O.B. BALȘ 28—4 (10—0). Joc 
foarte bun al gazdelor, care 
s-au impus în toate compar
timentele. Realizatori : MA
NEA — eseu. 2 transf., 2 l.p. 
și 2 drop-uri. BORZ si PO
PESCU — cite un eseu, res
pectiv CIOCOLVĂ — eseu. 
Au fost eliminați de pe teren, 
pentru lovire reciprocă. Po
gan (Metalurgistul) si Ungu- 
reanu (I.O.B.). A arbitrat Gh. 
Răscanu — Timișoara. (M. 
VÎLCEANU, coresp.).

„V“ 16 FEBR. CLUJ-NAPO- 
CA — RAPID 16—21 (7—9). Un 
meci relativ echilibrat doar In 
prima repriză, pentru că după

în Campionatul Național de box pe echipe

STEAUA DINAMO 5-7, INTR-O
Etapă interesantă in Campio

natul Național de box pe e- 
chipe ; ea a programat si der- 
byul seriei I (returul) dintre 
formațiile Steaua si Dinamo.

Cei care nu au venit sîm- 
bătă la Arena «Timpuri Noi" 
din Calea Dudesti au ee re
greta. întîlnirea dintre spor
tivii celor două reputate secții 
ale pugilismului nostru a avut, 
de data aceasta, toate caracte
risticile unei reuniuni valoroa
se. Surprinzător — avînd In 
vedere criza de efectiv — vic
toria a revenit lui Dinamo, cu 
7—5. deci la același scor cu 
care Steaua a ciștigat întîlni
rea din tur. La „semlmuscă" 
Marian Gîndac (Steaua) si 
Viorel Enccan Pop au oferit o 
partidă electrizantă, cu multe 
schimburi de lovituri și, a- 
tunci cînd nimeni nu se mai 
aștepta, dinamovistul a recep
ționat o directă, a fost nu
mărat și a pierdut: Steaua — 
Dinamo 1—0. „Muștele" Cris
tian Morea si Adrian Amzer 
au luptat fără menajamente, 
egalitatea mentinîndu-se pînă 
în finalul meciului, cînd dina
movistul a plasat cîteva lovi
turi elare. care l-au asigurat 
victoria : 1—1. Stelistul Ion
Guzganu (în continuu progres)
1- a obligat pe Radu Petric să 
abandoneze în rundul trei șl...
2— 1. Partidă foarte dîraă la „pa
nă". Dumitru Creștin (Steaua) 
nu s-a lăsat impresionat de 
cartea de vizită a lui *fiioolae 
Talpos si a boxat de la egal 
la egal cu acesta pînă In ul
timul minut al întrecerii, cînd 
dinamovistul a plasat un cro
șeu si stelistul a fost numă
rat, iar scorul a devenit 2—2. 
La următoarea categorie, „semi- 
usoară". antrenorii dinamovisti 
au făcut o interesantă mutare : 
l-au prezentat în ring Pe Da
niel Dumitrescu. In locul fra
telui său Marian, care a fost 
întrecut în meciul anterior de 
Daniel Măeran. De data aceas
ta. am urmărit o partidă de 
înalt nivel tehnic si spectacu
lar care ne-a reamintit de ex
celentele confruntări dintre Ca- 
listrat Cutov si Paul Dobrescu. 
A fost un meci cu de toate : 
lovituri puternice, eschive, joc 
de picioare — pe scurt, întreg 
arsenalul de Drocedee 
de excepție. în repriza ultimă 
atunci cînd practic s-a hotărît 
clștigătorul, Dumitrescu a pla

sat un 
Măeran 
continuare 
impus si a ciștigat : Steaua — 
Dinamo 2—3. La „ușoară", di
namovistul Ion Stan, pus la 
punct cu pregătirea fizică, a 
ciștigat primele două reprize 
în fata campionului Viorel Mi- 
hăilă si. cu toată revenirea 
stelistulul din ultimul rund. 
Stan a fost declarat Învingă
tor, mărind avansul echipei sale 
la 2 puncte. „Semimijlociul" 
Dănut Nicolae l-a Întrecut si 
de data aceasta pe Dragomir 
Ilie : Steaua - 
Apoi lucrurile 
normal. Steliștii Costică Dolcan 
(mijlocie mică) Constantin Ilie 
(semigrea) și Patrieă Adam 
(supergrea) au pierdut Înainte 
de limită în fata dinamovlsti- 
lor Rudei Obreja. Viorel Neagu 
și Valentin Vrinceanu, iar Va- 
sile Florian (mijlocie) sl Nico
lae Crefu (grea) au ciștigat 
prin neprezentarea adversari
lor : Steaua — Dinamo 5—7.

în deschidere s-a disputat 
partida Metalul București —

tehnice

pauză oaspeții, mai omogeni, 
s-au detașat. Au înscris : 
DIMA si RANGA, din eseuri. 
STANCIU — 3 l.p. și 2 transf. 
pentru Rapid. LEOCA — eseu 
și NICHITA — 4 l.p. pentru 
„U“. A condus G. Petrescu — 
București, 
coresp.).

U.A.M.T. 
PIA P.T.T. 
Mai activi 
orădenii s-au impus, mai ales 
după pauză. Realizatori : SO- 
LOMIE — eseu transformat de 
PA VĂL. CSORNAI si PĂTCAS 
cîte un drop, respectiv ROTA- 
RIU — l.p. A condus Gh^-Voi- 
nea — Buzău, 
coresp.).

în clasament 
Ind. Constanta 
urmată de Rulmentul Bîriad 
6 p (53—22) — în seria I si 
Energia București 8 p (55—15), 
urmată de Metalurgistul Cugir

P
D

(Olimpiu LAZĂR

ORADEA — OLIM- 
ARAD 12—3 (3—3), 
în locul „la mină".

(Ilie GHIȘA.

conduc : T. C.
6 p (70—16).

Polo

6
6

(48—20)
(48—33)

TRIAL

si Rapid București 
— în seria a II-a.

AL LOTULUI
ora 18, pe Stadionuljei. de Ia

Steaua din Capitală va avea loc 
un trial pentru alcătuirea lotului 
reprezentativ de rugby, ta vede
rea apropiatului sezon interna
țional oficial. Participă jucătorii 
fruntași aflațl ta vederile selec
ționerilor, cu excepția conipoinen- 
ților selecționatei de tlnieret. pre
zentă la un turneu in U.R.S.S.

FRUMOASA GALA NO
năpraznic croșeu si 
a fost numărat. în 

dinamovistul s-a

Dinamo 3—4. 
s-au derulat

A.E.M. Timișoara, Încheiată cu 
un scor de egalitate. 8—6. Dar, 
trebuie să 
reștenii au 
selecționată, 
mal multe 
Construcția, 
I.M.G.B.. Rapid.

Paul IOVAN

spunem că bucu- 
folosit o adevărată 

cu sportivi din 
secții : Autobuzul. 

Timpuri Noi.

La Constanta, pugilistii de la 
Farul au obtinut o victorie ca
tegorică In fata echipei A.S.A. 
Buzău cu 10—2. De Ia gazde 
o bună impresie au lăsat V. 
Sachin. I. Lavrente. F. Abla- 
lim, M. Constantin, St. Drișcu, 
V. Damian șl P. Fedea. (Ch. 
GOLDENBERG, coresp.).

La Galați, B. C. Constructo
rul — Prahova A.S.A. Ploiești
6-8.

Etapa următoare a Întrecerii 
va avea loc la 25 septembrie, 
după următorul program : 
S. C. Brăila — Metalul Bucu
rești ; A.E.M. Timișoara — Fa
rul, Prahova A.S.A. Ploiești — 
Steaua si Argeș-Vîlcea — B. C. 
Constructorul Galați.
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Penultima etapă a Diviziei A de lupte

SITUAȚIA DIN CLASAMENTE SE Lift
Duminică, In București și 

alte localități s-au disputat în
trecerile penultimei etape a 
Diviziei A de lupte libere, ma
joritatea intîlnirilor fiind 
racterizate de dispute 
pentru puncte. De cele 
multe ori au terminat 
rioase echipele favorite, rezul
tatele înregistrate în această 
etapă limpezind „apele" atît în 
fruntea clasamentelor, cît și în

Vașcan și A. Cătinaș, cei mai 
valoroși sportivi din echipa 
clujeană. Au arbitrat bine Gh. 
Szabat

ca. 
aprige 

mai 
victo.

(București), V. Juncu
(Bacău) și
lați).

A. Șandragan (Ga

Mihai TRANCA

subsolul acestora.
BUCUREȘTI. Capitala a găz

duit toate cele trei reuniuni ale 
seriei I, două dintre ele avînd loc 
în sala Giulești. în cea organi. 
zată de formația Rapid, care a 
primit vizita echipelor Voința 
Cluj.Napoca și A.S.A. Oradea 
(toate trei ocupînd poziții în 
prima jumătate a clasamentu
lui), giuleștenii și-au valorifi. 
cat avantajul „terenului pro
priu", obținînd victorii în am
bele întîlnirl. Cu aceste suc. 
cese, elevii antrenorilor S. Po
pescu și Gh. Zaharia și-au asi
gurat dreptul de a participa în 
turneul final.

în prima partidă, formația 
din Giulești a depășit destul de 
clar (6—3) pe Voința Cluj- 
Napoca, punctele învingătorilor 
fiind realizate de M. Rădoi, S. 
Trocea. FI. Ioniță, FI. Dănaci, 
N. Ghiță și C. Poteraș. De la 
oaspeți au ciștigat A. Șuteu 
(sportiv și antrenor al echipei), 
I. Vașcan și A. Cătinaș. Parti
da de la cat. 74 kg a fost amî- 
nată, D. Ioniță (Rapid) fiind 
în lotul național. în cea de a 
doua întîlnire, Rapid a depășit 
și mai clar pe A.S.A. Oradea, 
cele șapte puncte ale rapidiș- 
tilor fiind obținute de S. Tro
cea, FI. Ioniță, FI. Dănaci, N. 
Ghiță, C. Poteraș, C. Pavel și 
F. Vîlsan. Deși scorul de 7—2 
(un meci amînat) pare destul
de sever, întîlnirile la multe
categorii au fost viu disputate 
și echilibrate. Dintre orădeni 
au terminat învingători 
Poiană si D. Dumilraș.

Cea mai disputată și echili
brată întîlnire a reuniunii a 
fost programată ultima : A.S.A. 
Oradea — Voința Cluj-Napoca. 
La sfîrșitul concursului, rezul
tatul a fost favorabil orădeni- 
lor : 5—4, dar clujenii mai păs
trează șansa egalării, meciul 
lui M. Năsălean cu L. Oegaș 
(amînat), puțind să le aducă 

punctul egalizator. De la A.S.A. 
au ciștigat meciurile B. Poia
nă, FI. Țigău, C. Scarlat, M. 
Mustocea si P. Mare, iar de la 
Voința, A. Șuteu, I. Popa, L

B.

în sala 
București, 
șele clasamentului, a organizat 
reuniunea la care au mai fost 
prezente Vagonul Arad și Jiul 
Petrila. Datorită faptului că 
echipa organizatoare a fost in
completă, patru sportivi ai săi 
făcînd parte din echipa U.G.S.R. 
(meciurile acestora au fost a- 
mînate), singura partidă care 
s-a disputat la toate categoriile 
a fost cea dintre formațiile vi- 
zitatoare, Jiul Petrila și Vago- 

ter-
re- 

ară- 
mai 

dificilă în clasament. Partidele 
dintre Vulcan și celelalte două 
formații s-au încheiat la sco
rul de 4—2
(patru meciuri aminate). (Aurel 
SOARE — coresp.).

Cea de a treia reuniune pro- 
gramată in București, în orga
nizarea echipei URBIS, a fost 
găzduită tot de sala Giulești, 
competitoare fiind Danubiana 
București, C.A. Lupte Tg. Jiu, 
U.M. Timișoara și, firește, 
URBIS. Fiind vorba despre pa
tru echipe de valori apropiate, 
trei dintre ele amenințate de 
retrogradare (U.M. Timișoara. 
URBIS și Danubiana), întîlni
rile dintre ele au fost aprig 
disputate. Singura care s-a de. 
tașat, obținînd punctele ce o 
pun ,Ja adăpost", a fost Danu
biana. Elevii antrenorului Al. 
Radu au dovedit o pregătire 
superioară si au obtinut vic
torii prețioase : 6—4 eu U.M. 
Timișoara, 5—5 cu C.A. Lupte 
Tg. Jiu (una dintre fruntașele 
seriei) și 7—3 cu URBIS. Din 
echipa învingătoare s-au re. 
marcat Gh. Bordeuș, S. Vică, 
Fl. Costache, D. Ilinca, I. Tu- 
dor, Șt. Scarlat și P. Simion.

Deși valoarea echipei din 
Tg. Jiu, dovedită pînă acum 
în această competiție, îl dădea 
dreptul (șl obligația) să obțină 
mai mult în etapa de duminică, 
elevii antrenorilor Al. Motorga 
și A. Gorjanu, dintre care s-au 
remarcat numai E. Livezeanu, 
C. Milici și M. Diaconescu, nu 
s-au comportat Ia nivelul aș
teptărilor. întîlnirea dintre 
C.A.L. Tg. Jiu și U.M. Timi-

Progresul, Vulcan 
una dintre frunta-

nul Arad. Meciul lor s-a 
minat la egalitate (5—5), 
zultat avantajos pentru 
deni, care au o situație

pentru Vulcan

șoara s-a
5— 4 pent 
(un meei 
drecl — ' 
Ia lotul na 
URBIS și 
fost oiștii
6— 4, buc,
părăseasc: 
(M. ).
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pentru L< 
— coresp.;

ZALĂU 
și-au val< 
pășind la 
atît pe Ci 
ra, cit și 
șov. Cor 
roșu : 6— 
coresp.).

BRAIL/ 
brată, cu 
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ROBERT $1 DEDITEL AU ClȘTIGAT CELE DOUĂ PREMII CLASICE
Criteriul cailor de 2 ani a reve

nit, conform așteptărilor, Iul Ro
bert, care în finalul cursei și-a 
dominat cu autoritate adversarii, 
valoarea realizată (1:25,9/km) 
fiind la o zecime de secundă ‘ 
recordul generației, deținut 
Stilaț (:1:35,3,km). Antrenorul 
I. Nicolae are meritul de a-1 
prezentat ta frumos progres, 
de altfel și pe Rena, cu oare __ 
asemenea a obținut victoria. Cea
laltă cursă clasică, Premiul Cen
trului Republican, a revenit lui 
Dedițel, pe care proaspătul an
trenor V. Moise l-a adus și n 
ține în mare formă. Alte două 
formații au obținut cîte două vic
torii : D. Toduță cu Voinica și 
Hurduc, conduși excelent de I. 
Florea și, respectiv, C. Cinstea. șl 
N. Nicolae cu Tufănela și Dingo, 
la succesul acesteia din urmă a- 
vtad mari merite amatorul C.

de 
de 
R.
fi 

ca 
de

Dobre. Ltdnd un frumos start și 
susținut energic de V. Gavrilă, 
Carpen n,u a dat nici o speranță 

realizat 
am (tt- 
ptaă la 
ei), Iar 
succes

adversarilor, Ramon a 
prima victorie din acest 
nărui I. Costeanu luptând 
epuizare pentru obținerea 
Adona a adus un nou 
campionului G. Tănase. Salutară 
prezența curselor cu 14 partanțl, 
dar lipsa tichetelor pentru caii cu 
numerele 13 și 14 a produs ne
mulțumiri publicului parior.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Adona (Grigore) 1:43,7.
Cota : cîșt. 50. Cursa a H-a : 1. 
Tufănela (JN. Nicolae) 1:36.7 ; 2. 
Cușma ; 3. Adina. Cota : cîșt. 14, 
ev. 36. ord. triplă 900. Cursa a 
IH-a : F. P Robert (R. I. Nico
lae) 1:25,9 ; 2. Dinam. Cota : cîșt. 
1.20, ev. 99, triplu I—TI—TCI 
Cursa a IV-a : 1. Dfaga (Dobre)

795.

HI P I S M
1:29,0 ; 2. Vica ; 3. Hlpolit. Cota : 
cîșt. 150, ev. 115, ord. triplă 3195. 
Cursa a V-a : 1. Voinica (Florea) 
1:27,4. Cota : cîșt. închis, ev. 240, 
triplu HI—IV—V 2110. Cursa a 
Vl-a : 1. Dedițel (Moise) 1:27,1 ; 
2. Craidon ; 3. Sorel. Cota : cîșt. 
50, ev. 49, ord. triplă 346. Cursa a 
VH-a : 1. Betna (Simlon) 1:31,4. 
Cota : cîșt. 35, ev. 49, triplu 
V—VI—vn 694. Cursa a VHl-a : 
1. Hurduc (Cârstea) 1:26,3 ; 3. 
Humor ; 3. Răsad, cota : ctșt. 30. 
ev. 53. ord. triplă 1019. Cursa a IX-a - - - _
1:30,1 ; 2. Felix ; 3. Delicat. Cota : 
eîșt. 36, ev. 34, ord. triplă 1088. 
triplu VH—vm—IX 658. Cursa a 

(I. Costeanu) 
Cota : cîșt. 25.

1. Carpen (V. Gavrilă)

X-a : 1. Ramon 
1:31,0 ; 2. Raluca.
ev. 29, ord. 160.

A. MOSCU
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Cristian Galenco, Francisc Toth 
(căpitanul echipei, cu un activ de 
olbeva Jocuri in primul eșalon di
vizionar, in teamul campion al 
dinamoviștitor bucureșteni). Lau- 
rențiu Voicu, Dragoș Olaru, Dan 
Balanov, Cristian Maxim, Maxim 
Costiuc, Cătălin loniță și Florin Tudora.

Locui secutnd in actualul cam
pionat a fost ocupat de Vagonul 
Arad (antrenor Horia Capotescu), 
formație combativă, lipsită de 
complexe, în stare să pună pro
bleme oricărui adversar, locul al 
treilea revenind poloiștiior de ia 
Steaua C^S.Ș. Triumf București 
— antrenori Virgil P leș ca și Li- 
viu Pleșca.

în ultimele două sile ale tur
neului, Iubitorii sportului cu min
gea pe apă au. asistat, în general, 
la partide diîrz disputate, ale că
ror rezultate au deschis, pe rând, 
seorune de întrebare asupra ordinii 
finale a clasamentului. Mal toții, 
Industria Unii Timișoara, pinĂ 
atunci surclasată de trei ori. a 
câștigat cu 10—8 (2—0, 4—2, 0—3,
1— 3) „directa* cu CrLșUl CJ3.Ș.
Oradea, si ea întrecută de tot •- 
tîitea ori, însă la scoruri mai 
strânse. In continuare, Steaua 
CJS.Ș. Triumf, una dintre cete 
două iMtovinse, candidată la titlu, 
a pierdut meciul ou revelația ddn 
acest turneu, Vagonul Arad, oare 
a manifestat o creștere de formă 
etapă de etapă. Arădenii (pu Răz- 
van Ionescu declarat cel mai bun 
jucător al turneului) au deschis 
scorul în primul ,«sfert“ și, eu o 
ambiție exemplară, au reușit, 
prin celelalte trei „egaluri- de 
repriză, o victorie la limită, cu 
8—7 (0—1, 3—3, 1—1, 3—3). cilipă
ce, în ultima secundă stellstufl 
Totolicl (goligeterul turneului, eu 
14 goluri) a ratat un 4 m. Viitoa
rea campioană, Dinamo C.S.Ș.
a primit o replică demnă de o 
fostă campioană (janul treeirt ti- 
tiul a mers ân Giulești). Rapid 
deși a venit eu ..«șansa a doua, 
a pus destule probleme partene
rilor , în pofida scorului la eare 
au cedat : 11—€ (2—1, 5—1, 2—3,
2- 1).

In reuniunea de Încheiere, Va
gonul Arad a depășit net pe Crl- 
șul C.S.Ș. Oradea (adevărată de
cepție a turneului, cu I tatrSn- 
geri) : 15—0 (5—1, 4—0, 2—1. 4—4), 
așteipttad ctu mari emoții ,1 cu... 
speranța ultima partidă, cere 
urina să decidă ordinea pe po
dium. fartre timp, Rapid a smuls 
o victorie la un gol diferență : 
11—10 (3—3, 2—3, 2—2, 3—3) în 
fața Industriei Linii. Meciul din
tre Dinamo C.S.Ș. 1 șl Steaua 
C.S.Ș. Triumf, ta care a doua e- 
ehdipă nu avea decît varianta vic
toriei, l-a arătat pe tinerii polo- 
Iști din Șos. ștefan cei Mare ho- 
tătrîți să-și fructifice șansele, 
câștigătorii fiind, practic, desem
nați In ,,sfertul" al doilea. Scor : 
13—10 (1—1, 5—1, 2—3, 5—5).

Clasament final : 1. DINAMO 
C.S.Ș. 1 BUC. 10 p, 2. Vagonul Arad 
6 p, 3. Steaua C.S.Ș. Triumf Buc. 
6 p. 4 Raipid Buc. 5 p, 5. Ind. Li
nii Tim. 1 p (ambele penalizate 
cu un punct), S. Crișul C.S.Ș. 2 
Oradea 0 p.

George ROTARU

ADEVĂRATUL SUPORTER
I LA NEVOIE SE CUNOAȘTE

I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I

Ce distantă, enormă, ca de la 
cer la pămint. intre atitudinea 
suporterilor Rapidului — înain
tea si la sfîrsitul meciului ou 
Petrolul — fată de echipa lor 
favorită 1 O diferență de com
portament pe care numai tre
cerea. bruscă, de la iluzie la 
deziluzie o poate aduce. Căci 
nu putem crede că an public 
atit de atașat echipei feroviare, 
în start de partidă, • fost sin
cer ta a-i dori dună aceea că
derea ta ..B". litera alfabetului 
pe eare. după ultimul fluier de 
arbitru, la 0—1. tribuna a sean- 
dat-o îndelung.

Necăjiți de întorsătura pro
dusă pe tabela de scor, susți
nătorii echipei 1! sterseseră a- 
cestela eu buretele sl destulele 
lucruri frumoase arătate pe 
parcursul primelor 48 de minu
te, când. ta pofida numelor noi. 
anonime, apărute ta formație 
Rapidul reusise să-si creeze 
tot atîtea situații de «ol pe dt 
avusese, de pildă. Dinamo ta 
compania aceluiași partener de 
întrecere.

Mica dramă petrecută dumi
nică ta ..potcoavă" a pornit de 
la faptul că. spre deosebire de 
echipa din sos. Stefan eel Mare, 
Rapidul a abordat jumătatea a 
doua a meciului de la •—0. 
când pentru întreaga echipă (dar

mai ales pentru noile vîrfuri, 
V. Radu si Ghinea) începuse 
palpitanta numărătoare inver
să. Ce a urmat, se cunoaște. 
Incomplet refăcut! si în con
secință fără resurse. Pușcaș si 
Pistol (ce nume de șuteuri!) 
n-au găsit nici el. deși au În
cercat deseori, plasa porții apă
rată. trebuie spus, de un Jipa 
atent la tot ceea ce scăpa a- 
părăril imediate, care, ca și 
ta trecutul campionat, a dus 
tot greul jocului. Noul antre
nor al Petrolului, Constantin 
Moldoveana, a promis că. spre 
deosebire de predecesorul său. 
Mircea Dridea, el va face ca 
echipa să joace mai mult pe 
atac. După un med etștigat. 
ta Glulești. pe .cartea defen
sivei". nu-ti vine la lndemînă 
să-i reproșezi că nu s-a tinut 
de euvînt. în interesul lui si 
al echipei, poți doar «ă-i 
reamintești de înțeleaptă zicală 
.Ulciorul nu merge de multe 
ori la apă". Este un adevăr cu 
atit mai valabil. In momentul 
de față, pentru Petrolul, cu cit 
ea »i-a trecut un +t în .clasa
mentul adevărului". O . eîfră 
oare, de aci înainte, invită la 
mai mult. Firește, nu așa cum 
a înțeles s-o facă Rapidul I

Gheorghe NICOLAESCU

meroase acțiuni reușite, gratie 
activității laborioase a liniei de 
mijloc, cu un Coiocaru omni
prezent. secondat de tânărul 
Stere si de „bătrînul" Augustin. 
Acestora li s-a alăturat Ni(u 
C. Solomon și Mirea, siguranța 
lor în apărare di nd încredere 
întregii echipe. Dar să nu-1 o- 
mitem nici Pe Henzel. jucător 
de fină tehnicitate «d mare vi
teză. șarjele lui personale 
dezmembrînd. în citeva rînduri. 
defensiva băcăuană. Sub posi
bilități au evoluat Vaișcovici si 
Caciureac. ei fiind de altfel 
inlocuiți după pauză.

Referindu-ne la S.C. Bacău, 
handicapată de indisnonibilita-

MANIERE DE

tea lui Soiman 'si An • it s ea 
a făcut mari eforturi s ristige 
intilnirca si atita timp cit a 
jucat cu efectivul complet me
ciul a fost extrem de echilibrat, 
fazele alternind Ia ambele porti. 
Insă din clipa în care Tismă- 
naru a primit cartonașul rosti 
echilibrul s-a rupt omul în 
minus neputînd fi suplinit cu 
toată marea risipă de energie 
a celorlalți jucători râmași în 
teren. în aceste condiții, insta
lată în jumătatea de teren ad
versă. Victoria a reușit obține
rea celor două puncte

Gheorghe NERTEA

JOC DIFERITE,
REZULTAT EGAL

alina 
(Gr.
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DE LA F.R. SCHI-B1ATL0JJ
Probele de control a pregă

tirii fizice generale pentru 
disciplinele nordice si biatlon 
se vor desfășura centralizat la 
Poiana Brașov. In zilele de 3 
și 6 octombrie a.e.

Ul REPUBLICAN DE YACHTING
din (A.S.I.M. C-ța), departajați

ipio- doar de 2 p (16,7 p, respectiv
ting, 18,7 p). La clasa Finn s-a Un-
I de pus juniorul Radu Pîslaru de

la la A.S. Electrica Buc., care
t și conduce atit în întrecerile ju

de niorilor, cit ți în cele rezer-
ctri- vate seniorilor. Pe locurile

imediat următoare se situea- 
ășu- ză D. Frățilă (Electrica C-ța)
3—5. și C. Trandafir (Stiința-Por-
este tul) departajați eu 2,4 p. La
nele clasa 470, M. Radu — M. Fă-

La gărâșanu de la C.S.U. Aero-
dam nautica sînt tatonați îndea-
ero- proape de FI. Făgărășanu și
oate A. Sod (de la aceeași asocia-
ntru ție), despărțiți doar de 3 p.

în întrecerile continuă, ultima
M. regată (a 6-a) fiind progra

me.) mată miercuri. (C. POPA —
ntin coresp.).

| ARGUMENTELE 
| DE LA

Mai erau doar două minute 
Ipină la finele partidei de h 

Bacău ai ae părea că aceasta 
se va încheia eu o remiză 

Ialbă. Dar a venit minutul 88 
si Mirea a reluat, din apro
piere, balonul, eu capul, ta 

I plasă, consfințind victoria echi
pei bucureștene. Un succes fi
resc. gindindu-ne la faptul că I întreaga repriză secundă Vic
toria. in superioritate numerică 
(gestul necugetat a lui Tisrnă-

SUCCESULUI 
BACĂU
naru. eliminat, ne bună drep
tate, ta minutul 30 a costat 
seump echipa băcăuană), a Ju
cat, eum se spune, la o poartă. 
Si n-a jucat oricum. A făcut-o 
bine, chiar dacă a prezentat o 
formație din eare au absentat 
duminiOă câțiva titulari (Topo- 
linschi. Zare. Vlad. Iordache. 
Tălnar). cu Dican — improvizat 
— fundaș stînga. Echipa este 
ta vervă, a imprimat un ritm 
susținut si a construit nu

Pe gazonul excelent al „Mu
nicipalului" din Cluj-Napoca 
s-a jucat o partidă care n-a 
strălucit prin spectaculozitate. 
A fost, în schimb, un meci 
aprig pentru punctele puse în 
joc, ca o partidă de calificare, 
fiecare echipă propunîndu-și 
să le obțină prin mijloace dife
rite. „Șepcile roșii" AU ATA
CAT, aceasta a fost maniera 
lor de joc, ofensiva neîntre
ruptă spre buturile lui Polgar 
desfășurîndu-se din primul ți 
pînă în minutul de prelungire, 
spre careul brașovenilor arun- 
cîndu-se literalmente ți mij
locașii, și fundașii laterali, ți 
Ciocan. Numai că această pre. 
siune continuă asupra defensi
vei oaspeților nu a avut ți 
limpezimea necesară destrămă
rii el, acțiunile fiind, de regulă, 
stereotipe, centrările, înalte, 
ușor de respins. Boeru s-a zbă
tut ta prima linie, dar celălalt 
vtrf, Cîmpeanu II, izolat ta 
„cleștele" Naghi.Șulea nu a 
reușit decît o dată, în repriza 
secundă, să-și creeze culoar de 
șut. Mai mult, fundașii urcind 
mereu în atac, apărarea s-a lă
sat de cîteva ori descoperită și 
acest fapt accentua șl mai mult 
supărarea antrenorului Remus 
Vlad. „E adevărat, Ciocan a 
avut o bună ocazie de a marca,

sublina el, dar el uită că 
principala sa misiune este a. 
ceea de ultim apărător. Și pri
mim prea ușor goluri".

De partea cealaltă. F.C.M. 
Brașov a abordat partida deci, 
să SA NU PIARDA și ca să nu 
piardă și-a propus să nu pri
mească gol, așezindu-se în apă
rare pe trei rînduri. Pînă și 
cele două vîrfuri, Barbu și 
Kramer, au jucat mult retrase, 
dar atunci cînd au avut posi. 
bilitatea — și au avut-o de cî
teva ori — au lansat contra
atacuri foarte tăioase, foarte 
aproape de gol. Brașovenii au 
jucat la Cluj-Napoca mai bine 
decît în toamna anului trecut, 
cînd au pierdut cu 1—0. Ei au 
avut în... antrenorul lor un 
apărător lucid, iar in cei din 
jurul lui zece coechipieri care 
au luptat pînă la epuizare. Și. 
au obținut primul lor punct in 
actualul campionat I

Laurențiu DUMITRESCU

; ȘEDINȚA BIROULUI
i FEDERAL. Vineri, de la ji
J ora 10, la sediul Fede- [ 

rației Române de Fotbal > 
va avea toc ședința Bi
roului federal.

I
I 
I

REZULTATELE
SBR1A I

Carpați Găilănaști. — Electro Bo
toșani Ir—0 (1—0), Aurora Tg.
Frumos — Cetatea Tg. Neamț 
2—0 (0—0). Constructorul Iași — 
Zimbrul Șiret 5—0 (0—0), Steaua 
Minerul Vatra Dornel — TEPRO 
Iași ®—0 (1—0), Chimia Fălticeni 
— Minerul Gura Humorului 5—4 

1(2—4), Metalul Avtntul Botoșani 
— Metalul Rădăuți 1—0 61—0). 
I.T.A. Celuloza P. Neamț — Avân
tul Frasin 2—0 (0—0), A.S.A. Ex- 

Iplorări Cîmpsulung Moldovenesc 
— Rdonul Săvlnești 4—0 Ș2—0).

SERIA A H-a

I Partizanul Bacău — Luceafărul 
Atfjud a—1 (0—0), Fores ta Gu-

gești — C.S.M. Boraesștt 0—0, la
minorul Ronwi — Cmwtructorul 
HMrotehntoa Focșani S—0 (I—0). 
Pro-ietarul Bacău — PeitroM Moi
ne, ti 0—1 (0—0), MECON Mun. 
Gh. Gheorghiu-Bej — Steaua Me
canica Huși S—0 (0—0), Unirea 
Negrești — Aripile Victoria Bacău 
1—2 ^—1) , MoiMosln Vas-lud — 
Textila Buhuși 2—S (1—1), Mine
rul Com&nești — Mecanica Vaslui 
0-0.

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

SERIA A Bl-a
Fortul Constanța — Arrubium 

Mficln 2—0 (0—0), Gloria Galați
— Minerul Mahimtidia 2—0 (1>—0),
D.V.A. Galați — Victoria I.RA. 
Tecuci 1—1 (0—0), Progresul Isac- 
oea — Mintaorui Vizirii 4—0 
(2—0). Metalul Mangalia — Dună
rea C.S.U. Galați 2—0 (1—0) Ș.N.- 
C.S.S. Tuleea — OONPREF 
Constanța 2—1 (0—1), CA. Pro
gresul Brăila — IJW.U.-C2S45. 
Medgidia 1-4 (0—1). Cimentul
Medgidia — Chimia Brăiffla 2—0 
(0-0). SERIA A IV-a.

ș.N. Oltenița — Chimia Buzău 
5—0 (3—0), Utilaje Grele Giurgiu
— Metalul Buzău 2—1 (1—0), Vic
toria Munteni Buzău — Unirea 
Urziceni 0—2 <f>—1), Carpați Ne- 
holu — Petrolul Roata de Jos 2—0 
(2—0), Dunărea Călărași — F.CJM. 
Dunăreană Giurgiu 3—0 (1—0),

ȘI VIU DISPUTATĂ REGATĂ
(Danublu) 1:47,17; caiac-dublu 

—— — 1. Daniel Stoian, Angelin
Velea (Steaua) 1:35,49, 2. Gh. 

ara- Nițu, M. Firfirică (Steaua)
«‘ea 1:37,24, 3. D. Bercea, M. Duică
lena (Dinamo) 1:38,96 ; canoe-dublu—
CS? 1. Vasile Afanase, Vasile Lehaci

(Steaua) 1!45,12, 2. I. Luca, G. 
Haralambie (Steaua) 1:46,17, 3. 

teae F‘ Gurei> D- Beția (Dinamo)
ulău 1:46,90 ; caiac 4 — 1. AI. Popa,
latei A. Scoică, I. Constantin, N.

Feodosei (Steaua) 1:24,09, 2.
V. Polocoșer, I. Miloșoiu, P. 
Voicu, B. Petro (Dinamo, lot 
olimpic) 1:24,44, 3. F.
Scoică, L. Horvath, S. 
Nagy, F. Niță (Dinamo. 
UTA, Marina Orșova) 1:27,23 ; 
1000 m : caiac simplu — 1. Ionel 
Lețcae (Steaua) 3:43,81, 2.
Adrian Scoică (Steaua) 3:45,53, 
3. Ionel Oprea (Dinamo) 3:46,04; 
caiac dublu — 1. Daniel Stoian, 
Angelin Velea (Steaua) 3:23,58,

PRIMEI ETAPE A CAMPIONATULUI DIVIZIEI C
• Echipe core au cîștigat in deplasare : Petrolul Moinești, Ari
pile Bacău, Textila Buhuși, Unirea Urziceni, Minerul Motru, C.S.M. 
Lugoj, Petrolul Țicleni, Vagonul Arad, Steaua-C.F.R. Cluj-Napoca, 
Minerul Băița, Oțelul Reghin, Metalul Reghin ți Poiana Cimpina
• Dintre fostele divizionare B, Minerul Gura Humorului, Dună
rea Galați, Automatica București ți Aurul Brad au pierdut în 
deplasare * Scorul etapei : C.F.R. Victoria Caransebeș - Meca
nizatorul Șimian 7-0 • Etapa a II-a se va disputa duminică 13

septembrie

Victoria Țăndărei — I.S.C.I.P. Ui
meai 3—0 (3—0), A.S.A Buzău — 
Olimpia Slobozia 1—0 (0-0), Vii
torul Ciiimogi — Petrolul Berea 
1—0 (0—0) SERIA A V »

Cdmentul Steni — TChnometal 
București 1>—0 Șl—0), I.VJ’.S. Chl- 
tfla — MECON București 1—0 
(0—0), I.M.G. București — Cbimia 
Găeștl 1—0 (0—0), Avicola Creve- 
dla — Automatica București 2—1 
(O—O), Abatorul Bucureștii — Da
nubiana București 2—4 (6—0), E- 
lectrica Tiitu — Minorul Șotinga 
2—0 (0—0), Metalul Mija — CJ.R. 
B.TA. București 3—0 p—0), Vis
colii București — Petrolul Tirgo- 
vlște 3—0 (2—0).

SERIA A Vi-a
I.O.B. Balș — ROVA Roșiori 

1—0 (0—0) Unirea Pitești — Elec
tronistul Curtea de Argeș 3—1 
(1—0), Muscelul Cîmipuiung — 
Chimia Victoria Tr. Măgurele
1— 0 (1—0), Automatica Alexan
dria — Dacia Metalul Rtm. Vîlcea
2— 0 (1—0), Progresul Corabia — 
Dacia Pitești 0—0, Viitorul Dră- 
gășani — Recolta Sitoieănești 2—1 
(12—0) Textila Roșiori — Progre
sul Bălleștl 2—0 (2—0), C.F.R. Cra
iova — Constructorul T.CX Cra
iova 1—1 (0—0).

SERIA A Vn-a
Metalurgistul Sadu — Automatica 

Reșița 0—0, Minerul Mătăsarl — 
Minerul Motiru 0—2 (0—0), Mine
rul Oravița — C.S.M. Caransebeș
3— 0 (2—0), Dterna Orșova —

C.S.M. Lugoj 0—3 (0—2), Minerul 
Anina — Metalul Oțelu Roșu li—0 
(0—0), C.F.R. Victoria Caransebeș 
— Minerul Mecanizatorul Șimian 
7—0 (1—0), Minerul Moldova 
Nouă — Minerul Rovinari 2—1 
(0—1), Termocanskructorul Dro- 
beta Tr. severin — Petrolul Ti- 
elenâ 0—1 (0—1).

SERIA A VHI-a
Auto Vulcan Timișoara — Glo

ria Beiuș 3—a (2—0), Motorua 
I.M.A. Arad — Minerul Șuncuiuș 
2—0 (2—0) Recoata Sailonta — șoi
mii Llpova 1—0 (0—0), U.M. Ti
mișoara — Strungul Chișiineu Crlș 
2—1 (0—0), Oțelul Or- Petru 
Groza — C.S.M. Vagonul Arad 
0—1 (0—0), A.S. stomartinul Sâr
besc — C.F.R. Timișoara 1—0 
(0—0), Unirea Tomnatic — Unirea 
Valea lui Mihal 2—1 p—1), în
frățirea Oradea — Unirea Sînni- 
cotau Mare 4—0 (1—0).

SERIA A IX-a
Minerul Turț — Steaua C.F.R. 

Cluj-Napoca 0—1 (0—0), Oașul Ne
grești — Minerul Bălța 2—3 (0—3) 
Minerul Băiuț — Olimpia Gherla 
2—0 (1—0). Minerul Sărmășag — 
Minerul Borșa 2—0 (2—0), indus
tria Stemei Cîmpia Turzii — Chi
mia Tășnad 4—0 (2—0). Motorul
I.R.A, Cluj-Napoca — CUPROM 
Bala Mare 3—2 (1—2), Someșul 
Satu Mare — Laminorul Victoria 
Zalău h—1 (1—1). IZOMAT Șim-

leul Sllvanlel — Minerul Cavnic 
0—0.

SERIA A X-a
Minerul Știința Vulcan — Au

rul Brad 2—0 (1—0), Minerul Lu- 
peni — Tinnavelle Blșj 1—0 (0—0), 
I.P.A. Sibiu — Automecanlca Me
diaș 3—0 (1—0), Metalul Aiud — 
C.S.U. Meea-nîoa Sibiu 1—0 (1—0), 
Textila dsnădie — Carpați Mîrșa
1— 1 (1—1). Metalurgistul Cugir — 
C.F.R. Slmerla 5—0 (2—0). Meca
nica Alba lulia — Mureșul Deva 
0—0, Nitramonia Făgăraș — Uni
rea Alba Iulia 3—2 (2—2).

SERIA A XI-a
Metalul Sighișoara — Chimfo- 

rest Năsăud 1—1 (1—0). Lacul
Ureu Sovata — Unirea Cristuru 
Secuiesc 3—1 (2—0). Avîntul Re
ghin — Oțelul Reghin 0—2 (0—1). 
Hebe Stageo-rz Băi — Metalul Re
ghin 0—2 (0—1), Progresul Odor- 
belu Secuiesc — Minerul Bălan 
3—1 (1—0), Mecanica Bistrița — 
laminorul Beclean 5—o (3—0), 
Metalotehnioa Tg. Mureș — Mi
nerul Rodna 1—0 (1—0), A. S. Vi
itorul Gheorgheni — Mureșul Lu
duș 1—0 CO—0).

SERIA A XII-a
Carpați Covasma — Victoria Fto- 

rești s—1 (1—1), Minerul Fllipeș- 
tti de Pădure — Poiana Cimpina
2— 3 (1—2), Electro Sf. Gheorghe 
— Cimentul Hoghiz 3—0 (1—0). 
Minerul Baraolt — I.M.A.S.A. Sl. 
Gheorghe 0—0, Unirea Cimpina — 
Metalul Tg. Secuiesc 1—0 (1—0), 
Petrolul F.S.H. Băicoi — A.S.A. 
Chimia Ploiești 2—1 (0—0). Mon
tana Sinaia — Precizia Săce’e
3— 1 (0—0), Mobila Măgura Cod- 
lea — Carpați Sinaia !•—0 (1—0).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.

wiinisiphm or sui torn ppomhooih isiron'HWl

2. D. Soroceanu, I. Miloșoiu 
(Dinamo) 3:26,07, 3. G. Nițu, M. 
Firfirică (Steaua) 3:26,26; ca
noe dublu — 1. Gh. Andriev, 
P. Zgurschi (Dinamo) 3:40,63, 2. 
V. Afanase, V. Lehaci (Steaua) 
3:43,38, 3. F. Gurei, D. Bețiu 
(Dinamo) 3:44,57 ; caiac 4—1. 
A. Popa, A. Dulău, I. Constan
tin, N. Feodosei (Steaua) 3:05.45, 
2. B. Petro, P. Voicu, M. Năs- 
tase, G. Moldoveanu (Dinamo, 
lot olimpic) 3:07,04. 3. F. Scoi
că, L. Horvath, S. Neey, N. Ră- 
doi (Marina Orșova, U.T.A., 
Triumf) 3:07,40.

• CÎȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 2 SEPTEM
BRIE 1987. Cat. i: 1 variantă 26% 
a 46.577 lei; cat. 2: 2 variante 
100% a 11.644 lei și 8 25% a 2.911 
lei; cat. 3: 14,25 a 3.269 lei; cat. 
4: 50,50 a 922 lei; cat. 5: 184,25 
a 253 lei; cat. Xî 137,75 a 338 lei; 
eat. Z: 2.585,75 a 100 lei. CîștiguJ 
de 46.577 lei de la cat. 1 a re
venit participantului DURBAlAU 
ȘTEFAN din Săcele, jud. Brașov.
• Pentru pârtie’pan ții trageri

lor PRONOEXPRES, reamintim 
Că. ASTAZI MARTI, este ULTI
MA Zi pentru procurarea bilete
lor la tragerea de mîine. miercuri. 
9 septembrie.

@ Informăm pe cei interesați 
că. de1 ieri, a început vînzarea bi
letelor de participare și la TRA

GEREA EXCEPȚIONALA loto 
de dum’nică, 13 septembrie. In 
cad ml a 7 extrageri îin două 
faze, cu un total de 66 de nu
mere, participaniții la această tra
gere au posibilitatea obținerii 
unor importante câștiguri în au
toturisme ,,DACIA 1300“ (la am
bele faze ale trageri’), mar' sume 
de bani și excursii în U.R.S.S. 
Extrageri „legate** (cîte două sau 
oîte trei), dindu-se posibili atea 
de a se obține cîștiguri și pen-ru 
3 numere din 24 și. res-pectiv. d n 
13 extrase. Precizăm, de aseme
nea, că biletele de 25 lei partici
pă la toate extragerile. avlnd 
deci, acces la toate cele 13 cate
gorii de cîștiguri consultați pros
pectul tragerii, și jurați din timp 
numerele dv. preferate !



Tnrncal international de Baschet „Cupa steaua"

ClȘTIfiflTOAREA TROFEULUI, CAMPIOANA ROMÂNIEI
Final spectaculos în Turneul 

international de baschet mas
culin dotat cu „Cupa Steaua1', 
găzduit de Sala Floreasca din 
Capitală. Partida decisivă pen
tru locul I. disputată între cam
pioana tării noastre — Steaua 
— si reprezentanta baschetului 
sovietic — S.K.A. Riga — a 
prilejuit o Întrecere atractivă, 
îndeosebi în repriza I, cînd 
fazele rapide, numărul mare al 
aruncărilor la cos si evoluția 
scorului au concurat la reali
zarea unui aplaudat spectacol 
sportiv. Cîteva secvențe înre
gistrate pe tabela electronică 
în această partidă — Steaua —
S.K.A. : 11—10 (min. 6), 19—20 
(min. 10). 24—24 (min. 12).
24—27 (min. 13). 32—30 (min. 
16). iar de aid bucureștenii 
s-au desprins irezistibil, gratie 
bunei prestații. în special a 
jucătorilor Brănisteanu, Cernat. 
Ermurache, Opșitaru si Reisen- 
biichler. Apărarea „în zonă" a- 
plicată de Steaua nu a conve
nit oaspeților, ale căror ac
țiuni ofensive au fost deseori 
stopate prin intercepții. în re

CAMPIONATELE MONDIALE DE HALTERE
(Urmare din oag. I)

l-ar  fi dus cel puțin pe lo
cul 6 !

Aseară, tîrziu. a intrat în 
concurs reprezentantul nostru 
A. Czanka (cat. 60 kg). Pină la

S AU STABILIT CRUPELE

€.N. DE (îI'INASTICl

DE LA ROTTERDAM
AMSTERDAM, 7 (Agerpres.) 

La Rotterdam a avut loc sta
bilirea grupelor Campionatelor 
Mondiale de gimnastică, ce se 
vor desfășura între 18 șt 25 oc
tombrie în acest oraș olandez.Selecționata feminina a Româ
niei va evolua in grupa B, ală
turi de echipele R.F. Germania, 
Greciei șl Israelului. Reprezen
tativa U.R.S.S. face parte din 
grupa A, împreună cu formațiile Belgiei, R.D. Germane ei 
Italiei.

In competiția masculină, gim- naștil români vor concura in 
grupa D, alături de formațiile 
Braziliei, Norvegiei, Angliei și 
Talwanulul.

20.000 DE MARATONIȘTI 
LA CIUDAD DE MEXICO!
CIUDAD DE MEXICO, c 

(Agerpres). — Organizatorii 
tradiționalului concurs interna
țional de maraton de la Ciudad 
de Mexico au comunicat că Ia 
actuala ediție a întrecerii, ce 
se va desfășura la 27 septem
brie. si-au anunțat participarea 
peste 20 000 de concurenti.

ȘAHIȘTII NOȘTRI, ÎNVINȘI IN „TRIUNGHIULARUL" DE LA BRĂILA
Timp de patru zile, în foaiere

le sălii Polivalente din Munici
piul Brăila s-a desfășurat triun
ghiularul de șah dintre echipele 
de juniori (pină Ia 17 ani) ale 
Bulgariei, Poloniei șl României. 
Tinerii noștri jucători s-au com
portat neașteptat de slab, astfel 
că ocupă ultimele locuri în cla
samentul final. A cîștigat Bul
garia cu 21,5 p, urmată de Polo
nia 17,5 p, România A 11 p și 
România B 8 p. Cele mal bune

ATLETISM • Sovieticul Valori 
Rîjov a terminat învingător în 
maratonul de la Sapporo, fiind 
înregistrat pe distanța de 42,195 
km cu timpul de 2h24:28. Pe 
locurile următoare s-au situat 
japonezul Tatsuyuki Tajirl — 
2h 33:13 și canadianul Roy Davis
— 2h 38:02. Cursa s-a disputat pe 
o ploaie persistentă care a In
fluențat asupra rezultatelor. La 
feminin, cel mai bun timp — 
2h 42:17, l-a obținut Lutsla Bell- 
aev (U.R.S.S.).

AUTOMOBILISM • „ Mamie 
Premiu" al Italiei, probă contând 
pentru Campionatul Mondial re
zervat plloțllor de formula I. s-a 
desfășurat pe circuitul de la 
Monza ș! a fost cîștigat de brazi
lianul Nelson Piquet (..Williams
— Honda"). L-au urmat compa
triotul său Ayrton Senna (..Lotus
— Honda") și englezul Nigel Man
sell (..WiWIams — Honda"). tn 
clasamentul general continuă să 
conducă Piquet, cu 63 nunele, se
cundat de Sanna — 49 puncte. 

priza secundă, antrenorii ro
mâni au recurs la dese schim
bări. în scopul verificării tutu
ror jucătorilor înaintea Cam
pionatului Republican (care va 
începe la 10 octombrie), dintre 
cei folosiți evidentiindu-se însă 
doar Căpușan. Scorul final al 
întîlnirii : 102—93 (57—41) pen
tru Steaua. Punctele învingăto
rilor : Reisenbiichler 20. Ermu
rache 19. Opșitaru 17. Brănis
teanu 17. Cernat 13, Căpusan 
13. Netolijchi 3 ', coșgeterii oas
peților : Dolgov 15. Valeinia 15. 
Levițki 13. Steaua a fructi
ficat 9 aruncări de dte 3 
puncte, fată de numai 2 ale 
partenerilor. Arbitri : N. Con- 
stantinescu și M. Oprea.

în deschidere : Dukla Olo- 
moue — Academia Militară Me
canică Fină București 95—78 
(55—31).
Clasament final : 1. Steaua 

6 p. 2. S.K.A. Riga 5 p. 3. Du
kla Olomouc 4 p. 4. Academia 
Militară 3 p. Coșgeterul com
petiției : FI. Ermurache 60 p.

Dumitru STÂNCULESCU

încheierea ediției nu nc-au 
parvenit rezultatele.

Rezultatele categoriei 56 kg. To
tal : 1. NENO TERZISKI (Bulga
ria) 287,5 kg ; 2. Liu Shoubln
(R. P. Chineză) 275 kg ; 3. Ll-Jae- 
Son (R.P.D. Coreeană) 265 kg ; 4. 
Tohru Hara (Japonia) 255 kg ; 5. 
Zsolit Lukacs (Ungaria) 252,3 kg ;
6. Kim Gui Sik (Coreea de Sud) 
250 kg. Smuls: 1. Shoubin 130 kg; 
2. Terziski 186 kg ; 3. Li Jae Son 
120 kg. Aruncat •; 1. Terziski 162,5 
kg ; (la a 4-a încercare, 171 kg — 
record mondial) ; 2. Jtog lang 
(R. P. Chineză) 160 leg ; 3. Shou
bin 145 leg.

GIMNASTELE SI 6IMNAȘTII
(Urmare din pag I)

burie la toate aparatele. Came, 
lia Voinea a fost aplaudată la 
scenă deschisă pentru excep
ționalul exercițiu la sol liber 
ales (notat cu 10).

în concursul băieților, egali, 
tate pe primul loc între cam
pionul absolut al țării, Marian 
Rizan, ți „veteranul" Emiliao 
Nicula, cel dinții impunîndu-se 
mai ales Ia cal cu mînere (9,90) 
și paralele (9,80), în timp ce 
Nicula a realizat exerciții va. 
loroase la inele (9,80) ți bară 
fixă (9,90).

Rezultate tehnice, echipe femi
nine : România — Cehoslovacia 
303,65 — 378,35 ; România — An
glia 333,65 — 375,40 ; individual
compus : Aurelia Dobre 79.30, E- 
caterina szabo 70,85, Camelia Voi
nea 78,65, Eugenia Golea 78,25, Ce
lestina popa 77,95, Mirella Sidon 
77,35. Avgustina Badea 77,00 ; mas
culin, echipe : România — An
glia 576,40 — 565,10 ; individual
compus : Marian Rizan și Emilian 
Nicula 115.20, Valentin Plntea 
115,10, Marius Tobă 113,80. Marian 
Stol can 113,75, Andrew Morris 
113,55, Nicolae Bejenaru 113,50. 
Marian Colăcel 113.40. (Ct. M.) 

rezultate Individuale aparțin 
Gențlanei Voinescu și bulgarului 
V. Spasov, cu cîte 3 p (din tot 
atîtea posibile). De menționat și 
rezultatul campionului nostru la 
categoria copii, Gabriel Schwartz- 
man (11 ani), cel mal tânăr par
ticipant la întreceri, care a ob
ținut 2,3 p. La fel, junioara bul
gară Katarina Aladjova, campi
oana mondială de cadete. (TR. 
ENACHE-coresp.).

• PE SCURT •
BASCHET • Meciurile disputate 

te in ziua a treia a Campionatului 
European feminin, ce se desfă
șoară în diferite orașe din Spa
nia, s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Franța — România 
72—63 ; URSS — Ungaria 110—70 ; 
Suedia — Polonia 84—91 ; iugosla
via — Spania 60—58 ; italia — 
Bulgaria 85—74 ; Cehoslovacia — 
Finlanda 100—55. > în finala tur
neului masculin de la Pleven, e- 
chipa sovietică statiba Vilnius a 
întrecut cu scorul de 92—86 (45— 
56) formația locală Spartak.

CICLISM e Proba de fond 
(profesioniști) din cadrul Cam
pionatelor M-ondiale de la Villach 
(Austria) a revenit rutierului Ir
landez Stephen Roche, cronome
trat pe 276 km în 6h 50:02 (me
die orară 40,390 km). Cu această 
victorie, Roche realizează o

TENISMENII POPOVICI Șl COSAC 
IN finala de dublu la bytom

varșovia, 7 (Agerpres). în se
mifinalele probei de dublu din 
cadrul turneului internațional de 
tenis de la Bytom (Polonia) pe
rechea Adrian Popovici — Ghe- 
orghe Cosac a întrecut cu 1—6,
7— 6, 7—6 cuplul polonez Lewan
dowski — Koszka. în finală, ju
cătorii români vor Întâlni pe so
vieticii Visând șl Gavrihldze care 
au eliminat cu 6—2, 6—7, 6—4
perechea olandeză Vekereen, 
Manson. Rezultatele înregistrate 
în semifinalele probei de simplu: 
Visând (U.R.S.S.) — Kowalski
(Polonia) 7—6, 6—2; Schaal (O- 
landa) — Kociko (U.R.S.S.) 6—2,
2—6, 6—4.

FLUSHING MEADOW, 
DEOCAMDATĂ LINIȘTIT...
Flushing Meadow s-a mai liniș

tit în turul 3, favorițil ctștigtad 
nu numai clar, ci și rapid. Totuși, 
um eveniment poate fi evidențiat, 
autorul lui este „bătrânul" jucă
tor indian Rainesh Krishnan (i-a 
fost adversar și lui Năstaise, vă 
mai amintiți ?) învinglndu-1 în 
trei seturi pe Joljan Kriek (6—4, 
6—3, 6—4). Să mai vedem Insă 
pînă unde îl va duce această „a 
doua tinerețe" pe scara „interna
ționalelor" S.U.A., ediția 1937... 
Dar iată rezultatele. masculin ; 
Edberg — Evemden 6—2, 6—4,
6—4 ; Willander — Pimek 6—a,
6— 0 6—1; Mecir — Hlasek 6—4, 6—4, 
2—6, 5—4 ; woodforte — Srejber
8— 2, 6—1, 6—1 ; Cesnokov — Pe
rez 6—1, 6—2. 6—2 ; feminin : Graf 
— Tarabini 6—2, 6—0 ; Evert — 
Zvereva G—1, 6—2 ; Shriver —
Golarsa (Kall a) 6—1, 6—2 ; Gar
rison — Katerina Malceva 7—4,
7— 0 : Manuela Maleeva — Fernan
dez 4-2, 0-6, 6-3 ; McNeil —
Provls (Australia) 8—7, 8—1, 7—4! 
Hanika — Demongeot 6—4. 8—1 ; 
Novotna — Ilalard (Franța) 0—0, 
6—0.

ULTIMELE REZULTATE ALE CAMPIONATELOR MONDIALE DE ATLETISM
Duminică seara s-a disputat șl 

finala probei de săritură în înăl
țime din cadrul Campionatelor 
Mondiale de atletism, Ja care a 
participat, între alții, reprezen
tantul nostru Sorin Matei, cla
sat. In final, pe poziția a 6-a. eu 
2,32 m, record personal, Întrece
rea revenind suedezului Sjoberg, 
cu 2,38 m. Iată rezultatele complete 
ale ultimelor finale — FEMININ, 
4 X 100 m : 1. S.U.A. (BROWN, 
WILLIAMS, GRIFFITH, MAR
SCHALL) 41.38 ; 2. R.D.G. (Gla- 
discl'i Oschkenat, Behrendt, Gohr) 
41,95 ; 3. U.R.S.S. 42,33 ; 4. Bulga
ria 42.71 ; 5. R.F.G. 43,20 ; 6. Ca
nada 43.26 ; 4 X 400 m : 1. R.D.G. 
(NEUBAUER, EMMELMANN
MULLER, BUSCH) 3:13,63 ; 2.
U.R.S.S. dureenko, Nasarova, 
Pinigina, Brizkina) 3:19,30 ; 3.
S.U.A. 3:21,04 ; 4. Canada 3:24.41 ; 
5. R.F.G. 3:24.94 : 6. Jamaica
3:27.31 ; suliță : 1. FATIMA WHIT
BREAD (MAREA BRITANIE)
76.64 m : 2. Petra Frike (R.D.G.) 
71,76 ; 3. Beate Peters (R.F.G.) 
68,62 ; 4. Theresa Sanderson (Ma
rea Brltante) 67.34 ; S. Susanne 
Jung (R.D.G.) 67,46 ; 6. Tiina Lll- 
lak (Finlanda) 66.82 ; MASCULIN, 
1300 nt : 1, A. BILE (SOMALIA) 
3:36.80 ; 2. J. L. Gonzales (Spa
nia) 3 ^8,03 ; S. J. Spivey (S.U.A.) 
3:38.82 ; 4. 3. Cbesire (Kenla)
3:30.30 ; 5. A. Khalifa (Sudan) 
3:39,81 ; «. J. P. Harold (R.D.G.) 
3:40.14 ; 3000 m : 1. S. AOUITA 

performanță unică In Istoria ci
clismului : eîștigarea, tn același 
an, a Tururilor Italiei șt Fran
ței șt a titlului de campion 
mondial.

HANDBAL • Intr-un mori 
masculin, echipa vest-germană 
V.F.L. Gummersbach a învins 
pe teren propriu, cu scorul de 
27—22 (12—11), selecționata Is-
landei.

HOCHEI PE IARBA • în ca
drul Campionatului European fe
minin, ce se desfășoară la Lon
dra, selecționata U.R.S.S. a În
trecut cu scorul de 4—1 formația 
Scoției. Alte rezultate: Olanda
— Belgia 9—1, Spania — Austria 
6—0, Irlanda — Italia 7—0.

VOLEI • în cel de-al doilea 
meri al turneului pe care-1 în
treprinde în Japonia, selecționa
ta feminină a S.U.A. a jucat cu 
echipa orașului Osaka. Voleiba
listele americane au terminat în
vingătoare cu scorul de 3—9 
(15—7, 15—11, 15—11).

A 39-a aniversare a R.P.D. Coreene

VIAJA SPORTIVĂ PULSEAZĂ PUTERNIC 
ÎN TOATE ANOTIMPUUILL

Miine se împlinesc 39 de ani de la proclamarea R.P.D. 
Coreene (9 septembrie 1948), perioadă ta care oamenii mun
cii din tara prieteni au dobîndit succese remarcabile ta 
toate domeniile de activitate. La începutul acestui an, îna
inte de a pleca spre capitala R.P.D. Coreene, știam din li
rele de lectură despre „Tara dimineților liniștite", că a 
treia naștere a Phenianului (celelalte două au avut loc In 
1512 — anul primei atestări documentare — și 1945, <ând a 
fost eliberat de sub ocupația străină) poartă semnătura datei 
de 31 iulie 1953, zi ta care a fost adoptată legea pentru re
construcția orașului, practic pustiit de un război nimicitor. 
Pe traseul de peste o jumătate da oră, de la aeroport la 
hotel, ni s-a dezvăluit privirilor o adevărată metropolă, din 
care au dispărut bordeiele galbene de altădată, Phenianul 
fiind unul dintre putinele orașe de pe glob care se pot 
mindri eu faptul că reprezintă o „capitală fără periferii".

...în peisajul frumoasei 
urbe, populată de aproape 
2 000 000 de locuitori, o 
construcție aparte o repre
zintă impunătorul stadion 
cu o capacitate de 80 000 
de locuri, cu gazon șl pistă 
de atletism din material 
plastic. Am vizitat în con
tinuare „Palatul sporturi
lor", cu tribune pentru a- 
proape 20 000 de spectatori, 
cele două patinoare artifi
ciale (unul pentru concur
surile de patinaj artistic și 
hochei, iar celălalt cu pistă 
de 250 de metri), modernul 
bazin de înot, cu activi
tate non-stop, toate aceste 
edificii fiind o reușită îm
binare a frumosului cu u- 
tilul. în drum spre uriașul 
parc „De Song San", desti
nat odihnei oamenilor mun
cii și acțiunilor polisporti
ve, ne oprim pe malul 
drept al fluviului Tedon- 
gan, unde este în construc
ție un mare complex spor
tiv, cu diferite săli și tere
nuri, cu pistă artificială de 
patinaj viteză, de dimen
siuni olimpice, hotel cu 25 
de etaje. „Și în celelalte 
orașe șl sale ale țării noas
tre, ne-a spus Kim Ywon 
Kiun, adjunct al secției teh
nice a Comitetului de Cul
tură Fizică « Sport, exiș
ti săli țl numeroase tere
nuri care găzduiesc concur
suri de performanță ți com
petiții de masă eu finale 
din 5 in 5 ani".

(MAROC) 13:26,44 ; 2. D. Castro 
(Portugalia) 13:27,39 ; 3. J. Buo 
kner (Maraa Brltanle) 13:27,74 ; 
4. P. Delete (Elveția) 13:0,96 ; (. 
V. Rousseau (Beffigla) 13:28,38 ; 8. 
L Ignatov (Bulgaria) 13:21.88 ; 
4 X 498 m : 1. S.UA. (EVERETT, 
HALEY, MCKAY, REYNOLDS) 
2:57,29 ; 2. Marea Brltanle 2:58,86 
(nou record european) ; 3. Cuba 
2:39,16 ; 4. R.F.G. 2:59,98 ; 8. Ke
nla 3:611,67 ; 6. Jamaica 3:04,63 ;
maraton: 1. D. WAKlHURU (KE-

ȘTIRI DE LA ADVERSARELE ECHIPELOR 
NOASTRE IN CUPELE EUROPENE

în etapa a 5-a din BELGIA, 
Malines (care va întîlnl în Cupa 
Cupelor pe Dinamo București) a 
obținut un rezultat valoros în 
deplasare, cu Raring Jet: 2—0. 
Ea se află tn plutonul fruntaș al 
clasamentului, având 7 punete. 
după Antwerpen (7 p din 4 
jocuri). AnderlecM 7 p (• j), dar 
înaintea lui Waregem șt F. C. 
Bruges și ele tot eu 7 p (8 j). 
Alte rezultate: Courtrai — Char
leroi a—4. La Gantolse — Ware
gem 1—3, Beveren — Beerschot 
4—8, Anderlecht — Molembeek
1— 0, Cercle Bruges — F.C. Llftge
3—1, St. Trond — Wlnterslag 3—1. 
Standard Llfege — F. C. Bruges 
1—0.

In PORTUGALIA, în etapa a 
3-a, Chaves (care va juca cu U- 
nlversitatea Craiova In Cupa 
U.E.F.A.) a realizat o victorie 
categorică pe teren propriu, tn- 
vingînd cu 4—0 pe Rio Ave. Și 
ea este In plutonul fruntaș al 
clasamentului, au 4 p, după FX3. 
Porto șl Sporting, ambele ou 
cite 3 p. Alte rezultate: Portl- 
monense — Benfica 1—3, Porto 
— Boavlsta 2—9. Setubal — Be- 
lenenses 1—3, Maritimo — Aca
demic» 8—4. Sporting — Fanenso
2— 0, Saliguelros — Panaflel 2—a. 
Braga — Varzim 1—1, Elvas — 
Esplnho 4—1. Covllha — Guima
raes 1—3.

în campionatul POLONIEI. 
G.K.S. Katowice (adversara 
Sportului Studențesc în Cupa 
U.E.F.A.) a susținut o partidă 
dificilă cu campioana țării, Gor- 
nik Zabrze. Meciul s-a j*cat la 
Katowice șl scorul a fost egal, 
după o întâlnire pasionantă : 3—3.

Trecînd la activitatea „la 
zi" atît a performerilor (a- 
tleții, luptătorii, halterofi
lii, gimnaștii, canotorii, fot
baliștii, boxerii sau judoka 
afirmîndu-se tot mai mult în 
arena internațională), cît și 
a nenumăraților oameni de 
diverse vîrste ți profesii 
îndrăgostiți de o disciplină 
sau alta, am aflat că viața 
competlțională pulsează cu 
intensitate în toate anotim
purile. Cum cea mai mare 
parte a peninsulei coreene 
se găsește la peste 500 m 
altitudine față de nivelul 
mării, majoritatea sportivi
lor trăiesc la... înălțime, va
ra participînd, cu precăde
re, la concursurile de ca
notaj, atletism, fotbal și 
baschet, iar iarna la între
ceri de patinaj și schi. Am 
urcat și în stațiunea mon
tană Samdjien, din masivul 
Pektusan, unde iarna în
cepe în septembrie și se 
termină în aprilie, oraș 
care constituie principalul 
punct de atracție al iubito
rilor de sporturi hibernale. 
Ne-am oprit la pista de 
patinaj de 400 tn șl pe pîr- 
tiile de schi, am vizitat 
cabane confortabile, pretu
tindeni fiind impresionați, 
înainte de toate, de prezen
ța oamenilor, al căror zim- 
bet luminos se potrivește 
cum nu se poate mai bine 
eu peisajul tn care trăiesc 
șl muncesc...

Troian IOANIȚESCU

N1A) Hi 11:48 ; 1. A. Salah (Dji
bouti) sh 12:» ; ». G. B ordin
ffltaUa) ah i«:4fl ; I. S. Mone- 
ghetM (Australia) 2h 1S:4» ; 1.
H. Jones (Marea Brltanle) 21» 
12:34 ; 6. J. Ikangaa (Tanzan aJ 
2h 13:43 ; înălțime : 1. P. SJO- 
BERG (SUEDIA) 2,38 m ; 2. L
Paklln (UH.SjS.) 2,38 ; 3. G. Av
deenko (IU.R.S.S.) 2.38 ; 4. D.
Mftgenburg (R.F.G.) 2.35 : 5. C.
Saunders (Insulele Bermude) 2,32; 
6. S. Matei (România) 2,32.

Alte rezultate : Legla Varșovia
— Gornik Walbrzych 1—0, By
tom — Slask Wroclaw 1—1, Lech 
Poznan — Stal Wola 0—0, Lech 
Gdansk — L.K.S. Lodz 0—0, Wid- 
zew Lodz — Gdynia 1—0, Zagle- 
ble Lublin — Pogon Sczeczltt 
1—1, Byallstok — Poznan 2—1. 
După t etape, pe primele locuri 
se află L.K.S. Lodz cu 11 p. ur
mată da Gornik Zabrze 10 p, 
Wroclaw I p.

bl UNGARIA, din cauza unul 
meri de pregătire el lotului na
țional nu s-a desfășurat etapa 
de campionat. Ea va avea loe 
stmbătâ. clnd M.T.K. va juca tn 
deplasare, la Debrețin.

în CIPRU nu a Început taică ao- 
tualut campionat.

★BULGARIA (et. 8). Beroe Sta
rs Zagora — Cernomoreț 1—0, 
Sllven — Plrin 2—0, Lokomotiv 
Plovdiv — Lokomotiv Oreahovița 
1—9, Etăr — Sredeț 3—3, Pemik
— Trakla Plovdiv 1—1, Vrața — 
Spartak Varna 3—1, Lokomotiv 
Sofia — Spartak Pleven 8—0, VI- 
toșa — Slavia 0—0. Pe primele 
locuri: Lokomotiv Sofia 19 p. 
Slavla 9 p, Sredeț 8 p.

CEHOSLOVACIA (et. 8). Slavla 
Praga — Spartak Hradee Kralo- 
ve o—O. Vitkovioe — Banlk Os
trava 1—1, Sparta Praga — Spar
tak Tmava 3—1, Inter Bratislava
— Sigma Olomouc 1—1, Plastilta 
Nitra — Dukla Praga 1—1, Du- 
najska Streda — Bohemians Pra
ga 2—8, Dukla Banska Bystrica
— Tatran Preșov 1—0, Zul Jillna
— Ruda Hvezda Cheb 2—0. Cla
sament: 1. Banlk Ostrava — 3 n, 
2. Sparta Prag» — 3 p, 3. Sigma 
Olomouc — I p.

«mitW* si *6 mint «ton > wd I97H BucureșU «tr V Coate M of. P.T.t.H. I tsâ. esntraiă 11.78.70 )t 11.80.89; ooresp 10.34.80: Interurban 437. telew 10 350 Comsp. Talriae’ (98) Nr. il.M)J8 
Tiparul ' P .Informație* Pantru tirăinâiate abonamente prin RomprestllateUe «actorii? ezport-lmport presă P.O.B. 13-8*1 telse 107*. prefir București Cale* Grivlțel ar. *4-88 l* 30

S.UA

