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Splendid succes al atletismului românesc la C.M. de juniori

ALINA ASTAFEI, CAMPIOANĂ MONDIALĂ,

Ziua a treia a Campionatu- 
lui Mondial de atletism pentru 
juniori, ce se desfășoară în 
orașul canadian Sudbury, a fost 
marcată de splendida perfor
mantă a sportivei române 
Alina Astafei (care a început 
și și-a desăvîrșit pregătirea in 
cadrul clubului Steaua), aceas
ta cucerind medalia de aur la 
săritura în înălțime, stabilind, 
totodată, un nou record mon
dial de junioare, cu rezultatul 
de 2,98 m (vechiul record îi 
aparținea, de altfel, din acest 
an, cu 1,98 m). Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Elena Ele

Campionatele Europene de natafîe pentru Juniori

INOTĂTOAREA LIVIA COPARIU -

MEDALIE DE AUR LA 100 m LIBER

CU UN NOU RECORD AL LUMII 
LA SĂRITURA ÎN ÎNĂLȚIME!
Pe podiumul de premiere de la Sudbury. Cătălina Gheorghiu
(800 m) și Mugur Mateescu (400 mg) — ambii, medalii de argiat

sina (U.R.S.S.) — 1,96 m, Karpn 
Scholz (R.D.G.) — 1,92 m, Jo 
Jennings (Marea Britanie) —
l, 88 m, Gai Kapernick (Aus
tralia) — 1,88 m, Sarka Kas- 
parkova (Cehoslovacia) — 1,35
m. De menționat faptul că tî- 
năra noastră atletă a fost și 
la prima ediție a C.M. de ju
niori (Atena 1986) pe podium 
— locul II.

Reprezentanții noștri au mai 
obținut în această reuniune și 
două medalii de argint, Astfel, 
Cătălina Gheorghiu (de la 
C.S.M. Craiova, debutul făcin- 
du-1 la C.S.Ș. Mihai Emines- 
cu Iași) a urcat pe poziția a 
doua a podiumului de premie
re în proba de 800 m, cu 
timpul de 2:01,96, titlul reve
nind atletei Birthe Bruns 
(R.D.G.), recenta recordmană 
mondială de juniori a probei, 
care a alergat în timpul de

F.C. ARGEȘ S-A CALIFICAT IN FINALA
CUPEI BALCANICE INTERCLUBURI LA FOTBAL
Sîdiodtd, ia iDcchii retur: coninul — f.C. Argeș 0 1 (0-0)

Sîmbătă după-âmiază, com
plexul sportiv din Odorheiul 
Secuiesc, cu frumosul stadion 
și excelentul gazon, a găzduit 
a doua întîlnire din semifinala 
Cupei Balcanice intercluburi, 
dintre formațiile Corvinul Hu
nedoara și F.C. Argeș. în pri
ma partidă, disputată la Mier
curea Ciuc. rezultatul a fost 
egal: 1—1. Acest al doilea 
meci, urmărit de aproximativ 
4000 de spectatori și desfășurat 
în mare parte pe ploaie, a fost 
la fel de disputat ca și primul, 
dîrzenia excesivă a unor jucă
tori și exigența sporită a arbi
trului Ad. Porumbei u soldîn- 
du-se cu 4 cartonașe galbene 
(Tîrnoveanu. Pană, Stroia și 
Bănuță) și 3 roșii (Bănuță — 
min. 37. Vlădoiu — min. 86 și 
Suciu — min. 88). De data a- 
ceasta a învins F.C. Argeș cu 
1—0 (0—0) și s-a calificat în 
finala competiției. Un mcces 
meritat, mai ales dacă subli
niem faptul că piteștenii, deși 
în inferioritate numerică, au 
dominat după pauză și au avut 
mai multe ocazii. Corvinul a 
evoluat modest (suportînd greu 
absența Iui Klein și Gabor) în

deosebi în faza ofensivă (doar 
6 șuturi la poartă, unul singur 
pe spațiu).

Prima repriză a fust extrem 
de săracă în faze de poartă, 
doar cu un șut ai lui Ilaș pe 
lingă „vinclu" (min. 21) și o 
combinație Vlădolu-Grigoriu- 
Bănuță, ultimul „cap“ pe lingă 
bară, în min. 34. în min. 37, 
acesta din urmă a faultat inu
til și intenționat, deși primise 
cartonaș galben, fiind eliminat.

După pauză, din nou perioa
de de uzură și abia în min. 
78 am consemnat șutul lui Ori- 
goriu, deviat în corner de Io- 
niță. In min. 63, mare ocazie 
de gol pentru piteșteni, Gheoe- 
că a șutat imprecis din interio
rul careului, mingea l-a lovit 
pe Stroia și s-a dus în stîlpul 
din dreapta porții, după care 
a fost degajată. în min. 83 s-a 
înscris unicul gol: „libero-ul“ 
Speriata, care a juca* la 30—49 
m de poarta sa, a inițiat o fa
ză pe care a continuat-o Tăna- 
se, Vlădoiu * centrat în diago-

Constantin ALEXE

(Continua*-» w> n-- *-'<■

De miine, ia București. Campionatele Naționale de tir —seniori

VOR FI —SAU NU —CONFIRMATE 

IERARHIILE ULTIMILOR ANI ?
Miine încep la București 

Campionatele Naționale de tir 
pentru arme cu glonț și cu aer 
comprimat rezervate seniori
lor. Mai precis, marți, miercuri 
și joi, la Tunari, vor avea loc 
probele din prima categorie de 
arme, urmînd ca, joi Și vineri, 
sala Dinamo să găzduiască în
trecerile de la 10 metri. Piusul 
de interes pe care ediția din 
1988 o are. pe lingă lupta me
reu echilibrată pentru ciștiga- 
rea titlurilor de campion, con
stă în faptul că geest con
curs constituie ultima ocazie 
oferită trăgătorilor de a-și cîș-

tiga un loc în loturile națio
nale pentru Balcaniadă (Bulga
ria, Vrața, 11—16 august) și 
pentru celelalte întreceri im
portante ale sezonului de 
toamnă.

O lăudabilă inițiativă a fe
derației de specialitate a avut 
ca urmare introducerea in ca- 
ietul-program al competiției a 
unui tablou sinoptic conținînd 
numele campionilor naționali 
din perioada 1985—1988, adică

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag 2-3)

2:00,67. Pe locul trei s-a situat 
Dorota Buczowska (Polonia) — 
2:02,94. Primele două clasate 
s-au situat pe aceleași poziții 
și la campionatele europene de 
juniori de anul trecut. Cealal
tă medalie de argint pentru 
culorile tricolore a adus-o a- 
lergătorul de garduri Mugur 
Mateescu (de Ia clubul Dina
mo, provenind de la C.S.S. 4 
din București) la capătul unei 
curse de 400 m garduri înche
iată cu timpul de 50,70, în ur
ma americanului Kelly Carter, 
care și-a adjudecat titlul cu 
performanța de 49,50, medalia 
de bronz revenind'U-i concuren
tului sovietic Vadim Zovinov 
(50,88).

Iată învingătorii altor finale 
de la C.M. de juniori : mascu
lin — suliță : V. Ovcinikov 
(U.R.S.S.) 77,08 m ; 800 m :
Jonah Birir (Kenya) 1:50,03 ; 
400 m: Tomasz Jedrusik (Po
lonia) 46,19 ; lungime : Luîs 
Bueno (Cuba) 7,99 m. Feminin 
— 400 m : Grit Breuer (R.D.G.) 
51,24 ; 400 mg : Antje Axman 
(R.D.G.) 57,40 ; 10 000 m : Jane 
Ngotho (Kenya) 33:49,45.

AMERSFOORT, 31 (Prin te
lefon). Un frumos succes ro
mânesc în ziua a patra a 
Campionatelor Europene de 
natațic pentru juniori : LIVIA 
COPARIU a cucerit medalia 
de aur in proba de 100 m li
ber ! Sportiva originară din 
Sibiu (născută la 8 februarie 
1973. pregătită în cadrul gru
pei de sprint a lotului națio
nal, coordonată de antrenorul 
emerit Mihail Gothe) a luat 
un start excelent, situîndu-se 
de la început în frunte. Ea a 
rezistat în final atacurilor 
principalelor adversare, so
sind prima cu timpul de 56,76, 
înaintea Simonei Helmer
(R.D.G.) — 56,98, Ștefaniei
Ortwig (R.F.G.) — 57,13 etc.
A fost, de fapt, o frumoasă
revanșă luată de talentata
noastră înotătoare după so
sirea foarte strînsâ de sîmbătă, 
in cursa de 50 m liber, in 
care spectatorii au așteptat 
„verdictul" tabelei electro
nice pentru a cunoaște meda
liatele. A ciștigat Helmer, cu 
26,46, Copariu fiind a patra, 
cu timpul de 26,64.

în finalele de sîmbătă, Li via 
Copariu a mai fost prezentă 
intr-o dispută, ocupi nd locul 
6 la 100 m fluture — 1 :04,53 
(1. Jagueline Jacob, din R.D.G., 
1:01,53), Caria Negrea s-a 
situat tot pe poziția a șasea 
la 200 m spate — 2 : 20,60 (A- 
îexandrina Croitoru a cistigat

finala mică — locul 9 — în 
2 :19,43), probă îfi care, la 
băieți, Marius Crișan a fost al 
optulea — 2 :13,44, în timp ce 
în ștafeta feminină de 4 X 200 
m liber echipa noastră a sosit 
a șaptea 8 :35,27. Dintre rezul
tatele de duminică, mai amin
tim locul 7 pe care s-a situat 
Diana Ureche, medaliată Ia 
400 m mixt, de astă-dată în 
proba de 200 m mixt, cu timpul 
de 2 :24,49, precum și poziția 
a noua ocupată de cealaltă ro
mâncă ce a urcat în zilele pre
cedente pe podium — Corina 
Dumitru, 9 :01,60 la 800 m 
liber. La sărituri de la platfor
mă, Daniela Popa a ocupat 
locul 5.

C.E. de volei junioare

ECHIPA ROMÂNIEI. MEDALIE DE BRONZ I
ROMA, 31 (Agerpres). — 

Campionatul European de vo
lei pentru junioare, desfășurat 
la Bormio (Italia), s-a înche
iat cu victoria echipei U.R.S.S., 
care a întrecut, în finală, cu 
scorul de 3—0 (15—11, 15—11, 
15—6) formația Italiei. în me
ciul pentru locul trei, echipa

României a învins cu scorul de 
3—0 (16—14, 15—9, 15—4) re
prezentativa Bulgariei. Tinerele 
voleibaliste române au pres
tat un joc excelent, obținînd 
o binemeritată medalie de 
bronz — notează comentato
rul sportiv al agenției ANSA.

La Campionatele Naționale de gimnastică ritmică de la Brașov

GRATIA SI FRUMUSEȚEA a a a
SI-AU SPUS a

In Sala
Brașov s-au desfășurat, 
de trei zile, întrecerile 
pionatului
nastică 
participat

Sporturilor din 
timp 

Cani- 
gim- 

au 
ca

Național 
ritmică, la 

sportive 
tegoria a Il-a, I si 

bune gimnaste din 
10 județe (Bacău. Brăila. Bra
șov. Caraș-Severin, 
ța. Iași, Maramureș, 
Neamț, Prahova), 
nicipiul București.
văluit încă o dată frumusețea 
— dacă mai era nevoie

Cele mai

la 
care 
de 
maestre.

Constan- 
Mureș, 

plus Mu- 
ne-au dez-

— a-
cestui sport specific feminin, 
care este gimnastica ritmică. 
Astfel, publicul spectator din 
orașul de sub Timpa a putut 
admira evoluțiile unor gim
naste. cu un palmares bogat : 
Florentina Butaru. Adriana 
Stoenescu, Francisca Dumi
trescu, Irina Dodea. precum
Si mai tinerele, dar foarte ta
lentatele mezine. Ileana Ale-

Azi, în Sala Sporturilor din Constanța

STĂRI ÎN IUML FINAL AL
NAȚIONALE OE

Așadar, azi, la ora 17, în 
Sala Sporturilor din Constanța, 
va răsuna primul geng din 
turneul final al Campionatelor 
Naționale de box pentru seni
ori. Disputa se anunță extrem 
de interesantă și atractivă, mai 
echilibrată ca altădat', specia
liștii fiind unanimi în a spune 
că la actuala ediție este foarte 
greu să faci pronosticuri... 
Deci, pugiliștii (peste 100) 
înscriși la cele 12 categorii de 
greutate au șansele lor în 
lupta pentru primele locuri.

Organizatorii au luat toate 
măsurile pentru desfășurarea

CAMPIONATELOR
BOT SENIORI

in cele mai bune condiții a a- 
cestui ultim act al „naționale
lor" de box pentru seniori, e- 
sențial criteriu de selecție 
pentru reprezentarea la Jocu
rile Olimpice. Sala Sporturilor 
din marele nostru port mari
tim oferă posibilități de vizio
nare excelente și sintem con
vinși că întrecerile turneului 
final vor fi urmărite de un 
mare număr de iubitori ai a- 
cestui sport al bărbăției și cu-

Paul IOVAN

CUVÎNTUL...
cu, Elena Vasile si Elena Mar- 
ghidan.

Intr-o organizare excelentă, 
asigurată de C.J.E.F.S. Bra
șov, (prin prof. Doina Săvăs- 
tru, secretar al Consiliului 
județean) și C.S.Ș. Brașovia. 
concursul republican s-a ri
dicat la un bun nivel tehnic si 
artistic. mai ales datorită 
prestațiilor sportivelor de la 
loturile naționale, care, prin 
evoluțiile lor. au dat un 
plus de valoare si frumu
sețe competiției.

Conform regulamentului de 
desfășurare, primele care au 
deschis competiția au fost 
gimnastele de categoria a 
II-a. Constănțeanca Elena 
Marghidan — componentă a lo
tului de junioare — antrenoa
re Gabriela Păun, s-a impus 
ca cea mai bună la toate pro
bele, atît la concursul general, 
cît si De obiecte, obținînd ti
tlul de campioană. Pe echi
pe. titlul de campioană națio
nală a fost cuoerit de formația 
C.S.S. Reșița (antrenoare prof. 
Ileana Argeșeanu), urmată 
de CJS.Ș. 1 Constanta si 
C.S.S. Baia Mare. La aceas
tă categorie de clasificare 
a fost si proba fără obiect, 
inclusă de federație de mai 
mult timp pentru a îmbu
nătăți tehnica corporală atît 
de importantă în pregătire 
pentru sportive.

La categoria I. la indi
vidual compus, tit’ a fost 
împărțit între Ileana Aleeu 
(C.S.Ș. Ploiești. antrenoare 
prof. Luica Năstase) și 
Elena Vasile (C.S.Ș. Bra- 
sovia, antrenoare prof. Li- 
via Brebenaru). Situația de 
egalitate în punctajul fi
nal s-a produs la ultima pro
bă, cînd Ileana Aleeu. din 
neatenție, a scăpat pangli-

Elena DOBINCA

(Continuare in pag 2-3) (Continuare in pag. 2-3)
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Zilele trecute a avut loc. la 
Năvodari, o frumoasă serbare a 
rugbyului nostru juvenil. Aproa
pe 200 de cooli. Intre 7 și 14 ani. 
reprezentind 12 echipe de rugby 
In 4 și alte 6 de rugby in 12, au 
luat parte la o foarte reușită 
întrecere, organizată de A.S. 
Cili mi st ui Năvodari. jocurile 
desfășurindu-se pe plajă.

La rugby In S. pe primul Ioc 
s-a clasat Chimia Năvodari (an
trenor T—mn Colac), urmată în 
clasament de C.S.S. Rulmentul 
Bîrlad. i~- la întrecerea de rugby 
în 12 a cîștigat C.S.S. Triumf — 
Energia București (antrenor Ște
fan Popescu) ; pe locul doi Chi
mia Năvodari. Jocurile au fost 
urmărite de circa 7000 de elevi, 
participant! la tabăra internațio
nală a pionierilor șl școlarilor. 
De remarcat că jocurile de la 
Năvodari au constituit baza unei 
prime selecții pentru lotul re
prezentativ de copii I (13—14 
ani) și eonii II (10—12 ani).

Competiția, dedicată sărbători
rii (in această toamnă) a 75 dc 
ani de rugby în România, ar fi 
însemnet o reușită deplină da
că antrenorul constănțean Cor
nel Vlad nu ar fi aruncat pe o- 
brazul ei o pată neagră, retră- 
gîndu-sl nejustificat — exemplu 
total negativ și needucativ — e- 
chipa din întrecere.
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..CUPA COWTiHCIORir

o ntisin dimisi

Circa 
mâți și __  ___
spectatori entuziaști 
pat la tradiționalele 
sportive organizate cu 
„Zilei Constructorului".__ ___ _
ra 9 și pînă spre apusul soare
lui, baza sportivă Construcția 
I.A.C.E.D. București, din zona 
Vltan-Birzești. a găzduit dispute 
atractive la baschet, fotbal. te
nis de masă, tenis de cîmp, po
pice. lupte, judo haltere, box. 
sah și hochei pe iarbă, competi
tori fiind reprezentanții celor 20 
de asociații sportive din cadrul 
Centralei de Construcții Montaj 
București. Organizarea ireproșa
bilă a contribuit la succesul 
„Cupei Constructorului".

Cîteva rezultate — baschet (fi- 
nai) : I.C.E.D. — A.C.M. 6 86— 
73. hochei pe iarbă : I.A.C.E.D. 
— I.O.R. 4—3. popice : 1. D. Gre- 
cu (I.A.C.P.B.) ; 2. E. Cacovea- 
nu (I.A.G.S.c.) ; 3. V. Nicolae

; 1. Petre Anghel 
Duri (I.M.C.C.) ; 
1. Cr. Dumitres- 

2. D. Ursu

500 de sportivi (leglti- 
nelegitimați) șl 10.000 de 

au pârtiei- 
întreceri 
prilejul 

De Ia o-

(I.a.c.p.b.) ; 
(I.A.G.S.C.) ; 

(A.C.M. 1), șah : 
(I.U.T.) , 2. D. 
tenis de cîmp : 
cu (I.A.I.B.) ; 
(I.A.C.P.B.).

*

I

I

I

TIR
t Urmare din oao 1)

pe parcursul ultimului ciclu 
olimpic. Această trecere in re
vistă arată, bunăoară,- că la 
pușcă liberă 60 f.c., Paul Gruia 
și Mircea Ilea au cuoerit, fie
care, cite două titluri : va
reuși vreunul dintre ei depar
tajarea. acum, sau va cîștiga... 
un el treilea ? Dacă la pușcă 
liberă 3 noziții există 4 câști
gători (Joidea. Nicolescu. An
tonescu. Stan) pentru tot a- 
titea ediții ale „naționalelor*, 
în schimb, proba de pușcă 10 
metri a seniorilor demon
strează o superioritate netă a 
lui Eugen Antonescu, de trei 
ori campion în ultimii 4 ani. 
Situația este similară la pis
tol viteză, unde Corneliu Ion 
este cel cu trei succese (al pa
trulea aparține lui G. Crista- 
che). Interesant de remarcat 
Și că la pistol sport, Maria 
Macovei (campioană în 1964 și 
’85) a cedat poziția de lideră 
Anișoarci Matei f86 și ’87), 
care-și păstrează și în conti
nuare șansele de cîștig, edu- 
cînd, deci, „scorul" în favoarea 
sa. La pistol liber, Sorin Babii 
nu poate pierde titlul, căci a 
demonstrat o formă bună în 
ultima perioadă, motiv pentru 
care e probabil că va repeta 
reușita de anul trecut, cînd s-a 
impus cu 566 p.

zona
Con

dei ta- 
comi- 
cadrul 
româ- 
drept

In a doua jumătate a lunii 
iulie 6-a desfășurat, in 
montană Bunloc-Dirste, 
cursul de preselecție la 
planism. in organizarea 
siei de specialitate din 
Federației aeronautice 
ne. Competiția, avind
scop depistarea elementelor de 
valoare, cu șarje reale ce a 
progresa valoric, a programat 
zboruri de distanță, durată și 
câștig de înălțime. Condițiile 
meteorologice nefiind adecvate 
in perioada respectivă (vint cu 
viteze care depășeau limita de 
securitate admisă, ploaie) s-au 
desfășurat doar două probe. 
La întreceri au participat 
de concurenți reprezentind- 15 
asociații sportive, dintre 
lipsind 
riență, 
(Știința

deltaplaniști 
precum D. 

Constanța).

21

ei
cu expe-

Caraman
M Barae

î

Maria
It.'tai’.c

? 1

(Texiila Miercurea Ciuc), C. 
Tucă (Petrolul Cimpina), lo
tul național urmind a fi com
pletat după disputarea finalei 
campionatului național ce va 
avea loc la sfîrșitul lunii au
gust. Pentru moment, în aten
ția selecționerilor au 
primii șase clasați : 1. 
laru (Metalul Roman). 
Ștefan (Zefir Iași), 3. 
(I.NJf.T. București), J. 
ioveanu (I.N.M.T.
5.

intrat
L. Che- 
2. N.

I. Ignat 
G. Cra- 

Bocureș-i), 
I. Vicol (Ancora Galați), 6. 

N. Nangiu (Tomiris Iași). De 
remarcat timpul de 73 de mi
nute realizat de primul clasat 
in cea de-a doua manșă și di
ferența de 500 m în altitudine 
obținută de Maria Vizi ate anu 
(Ancora Galați), o premieră 
pentru deltaplanismul nostru 
feminin.

Vizinteanu (Ancora Galați), realizind o diferență de al
de 500 metri intre punctul de decolare si cel de ateri

zare. se anunță un element de perspectivă
Foto : O. PAȘENCO

NAȚIONALELE” DE
(UrrrdrC din ndg. 1)

GIMNASTICĂ RITMICĂ
punctată cu nu- 

pînă atunci ea 
autoritar. avind 

foarte frumoase, 
de brigăzile de 
note peste 9.60 (!). 
pe obiecte. Ileana 
mobilizat mai mult

ca. fiind 
mai 8.80 
condusese 
evoluții 
apreciate 
arbitre cu 
In finala 
Alecu s-a
si a reușit să se situeze pe 
primul loc la toate probele, 
ea fiind talonată de Irina De- 
leanu de 
București 
(C.S.Ș. 
cui să 
Deleanu 
constant

; la C.S.Ș. 
și Elena 

Brașovia). 
subliniem 

prin 
bune

Triumf
Vasile 

Este lo- 
că Irina 

evoluțiile ei 
se anunță o

BOX
{Urmare din pag. 11

rajului, nu numai din Constan
ța, ci și de pe întregul literal. 
Iată programul reuniunilor: 
luni, 
gala I, ora 18,30 
miercuri, ora 16 
18,30 — gala a 
17 — semifinala 
17 — semifinala 
ni că, ora 18: finala.

Pentru buna desfășurare a 
turneului, forul de specialitate 
a hotărî*, să desemneze ea ofi
ciali pe cei mai buni aibitri- 
judecători din țară. purtători 
ai ecusoaoetor A.I.B.V și 
E.A.B.A.. care, prin prestigiul 
și probitatea lor, vor asigura 
dis.vtarea partidelor pe carele 
vor conduce și judeca 
ritul regulamentului 
numele lor : Dumitru 
Banciu, Gabriel 
Gheorghe Chlvăr, Radu Iorgu- 
lescu, Jenei Vancea, Mitică E- 
ne, Alexandru Călărașu (Bucu
rești), Grigore DăncIIă (Drobe- 
ta Tr. Severin), Ion Damian 
(Călărași), Ștefan Muntean (Ti

mișoara), Nicolae Mocsar (O- 
radea), Gheorghe Maidan (Cim- 
pulung Muscel), Pavel Nedel- 
eea (Reșița), Hie Ștefănescu 
(Craiova) și Matei Căzăr.aru 
(Iași).

programul
ora 17; marți, ora 16 —

— gala a II-e:
— gala I. ora 
n-a: joi, ora
I; vineri, ora 
a II-a: dumj-

ir. spi-
Iată

Don
Dancin

nâtâțirea activităț

I
I
I
I
I

DIVIZIA NAȚIONAI
I
I
I
I SERIA A II-

I
I ȘI TRIALURILE CONȚINU

I
I
I
I
I
I

se va
- 2 p
= 1 P
■ 0 pi

urmează

SERIA I

COMUNICATULI
I
I

serie

I pe 3

Jiul Petroșani

86 de jucători cuprinși in prI au-

I
I

LOTUL *90 /I
I

LOTUL '91

LOTUL '92

F. 
F. 
F. 
F.

echî- 
folo—

va pregăti între 16 
la Snagov.

c. 
D. 
I.

-Op- 
din-

.. Cimpuluni 
Aripile Bacău 
Poiana Cimpina

(Metalul București),

A, o

Plițcă 
dăluță (SC Bacău),

anul competiționai 1988—1919, Fe- 
Romănă de Fotbal asigură desfă- 

următoarelor competiții oficiale

.1
și 26

14.
15.
16.
47.
13

privind componența seriilor campionatelor divizion

17. In 
derația 
șurarea 
la nivel republican în torxnulele prezen
tate mai jos :

a. Campionatul Diviziei naționale 
serie alcătuită din 18 echipe ;

b. Campionatul de „Speranțe**, o 
alcătuită din 18 echipe ;

c. Campionatul Diviziei B, alcătuit 
serii, fiecare serie avind cite 18 echipe ;

d. Campionatul Diviziei C, alcătuit pe 12 
serii, fiecare «erie avind cite 16 echipe ;

e. Jocurile de baraj pentru promovarea 
in Dnlzia c a echipelor ciștigătoare ale 
campionatelor județene de fotbal.

f. Campionatul republican al juniorilor I, 
sub 18 an:, cu participarea echipelor divi- 
zâonaneloir A, B, cluburilor sportive școlare 
și Centrelor naționale olimpice „Viitorul". 
Campionatul se va desfășura pe 8 serii, 
cu cite 14 echipe, stabilite pe baza crite
riului geografic. Au dreDt de joc juniorii 
născuți după 1 august 1970 ;

g. Campionatul republican al juniorilor 
II, sub 16 anii cu participarea echipelor 
de juniori ale cluburilor și asociițiilor 
sportix-e divizionare A, B, C, cluburilor 
sportive școlare. Centrelor naționale olim
pice „Viitorul- li, precum și unele echioe 
ale asociațiilor sportive din județe. Au 
drept de joc juniorii nâscuți după 1 au
gust 1972. Campionatul se va desfășura 
pe 42 de serii județene (Muni dpiul Bucu
rești 2 serii). Pentru fiecare juieț s? va 
stabili numărul de echipe ;

h. Campionatul republican de copii (nâs- 
cuți după 1 august 1973). cu participarea 
obligatorie a echipelor de copii ale clu
burilor și asociațiilor sportive divizionare 
A. B, c. C^.Ș. și, după posibilități, echi
pelor județene, pentru completarea seriilor. 
Campionatul se va desfășura pe muni
cipii și orașe, sistem tur-retur. stabilin- 
du-se numărul de echipe în funcție de 
condițiile fiecărui județ ;

1. Cupa României. în cadru! competiției 
naționale „Daciada“. Tncepind cu faza 
timilor- se va face tragerea la sorti 
tr-o singură urnă.

18. Ia anul competiționai 1333—1989, 
pele divizionare C sint obligate să 
^ască pe toata durata jocului 5 (cinci) 
jucători sub vîrsta de 24 ani (născuți in 
anul 1965), care vor putea fi înlocuiți cu 
jucători de aceeași virstă sau mai tineri.

La jocurile din campionatul de „Spe
ranțe". echipele vor include in formațiile 
lor, pe lingă jucătorii de rezervă de la 
echipele de seniori, și un număr de 5 
(cinci) jucători născuți după 1 august 1%7.

19. Cu titlu experimental. în ediția 1988— 
1983 a Campionatului de -Speranțe-, pentru 
stimularea jocului ofensiv, jocurile care 
se termină la egalitate după cel a 90 de 
minute regulamentare, vor fi urmata de 
executarea loviturilor de la H m. pînă la 
desemnarea ciștigâtoarei. conform Regu
lamentului U.E.F-A. pentru competițiile 
inter-cluburi. Echipa învingătoare va primi 
un punct, iar echipa învinsă nici unul.

Pentru joc cîștigat în timp 
se acordă două puncte, 
pierdut nici un punct, p 
pelor aflate la egalitate 
pionatul de „Speranțe" i
rînd pe baza rezultatelor 
doilea rînd in funcție de 
celelalte criterii prevăzute 
tul de organizare a activi 
Conform prevederilor Art. 
lam on tul de organizare a 
listice, omologarea jocuril 
natul de „Speranțe"

a. Joc cîștigat
b. Joc egal
c. Joc pierdut 
20. Echipele care

campionatele diviziilor naț 
C. sînt :

DIVIZIA NAȚION
1. Steaua București
2. Dinamo București
3. Victoria București
4. Oțelul Galați
5. Universitatea Craiova
G. Flacăra Moreni
7. Corvinul Hunedoara
8. F.C.M. Brașov
9. F. C. Argeș

10. Universitatea Cluj-Nap
11. A.S.A. Tg. Mureș
12. S. C. Bacău
13. Rapid București 

Sportul Studențesc H
C. Olt
C. Constanța 
C. Inter Sibiu 
C. Bihor Oradea

1. Folitehnica Iași
2. F.C.M. Progresul Brăila
3. Prahova C.S.U. Ploiești
4. Unirea Focșani
5. C.F.R. Pașcani
6. Șiretul Pașcani
7. F. C. Gloria Buzău
3. F. C. Ceahlăul Piat
9. Steaua Mizil

10. F.C.M. Delta Dinam
11. Metalul Plopeni
12. FEPA ’74 Bîrlad
13. C. S. Botoșani
14. C.S.M. Suceava
15. Petrolul Ploiești 
’u6. A.S.A. “*
17.
18.

1.
2. Gloria-Paridurii Tg. Jiu
3. Electroputere Craiova
4. Tractorul Brașov
5. Sportul „30 Decembrie"
6. C. S. Tirgoviște

la lot, 
a avut 

la finala pe o- 
se accidenteze ’a 

echipe. la a- 
s-au st-

candidată
Elena Vasile

ca
sâ 
Pe 
categorie.

ordine C.S.Ș. Brașovia, 
Triumf București si 

sportivă Flacăra

viitoare 
iar 
neșansa 
biecte 
picior, 
oeastă 
tuat în 
C.S.Ș. 
Asociația 
Roșie București.

La 
rentina 
Triumf 
noare 
Doina 
cu autoritate, 
ții impecabile 

incintind 
care a 

aplauze, 
titlul

categoria maestre.~FIo- 
Butaru

București/ 
prof._ Ana Motet,

Firică) s-a 
avind 
Ia

(C.S.Ș. 
antre-

Si 
impus 
evolu- 

rr.ai toate 
publicul 
răsplă- 

Butaru a 
campioa- 

individual 
obiecte 

mă- 
pan- 

preferat.

probele, 
spectator, 
tit-o cu 
obțin ut 
nă națională 
compus si' la 
(coardă. cerc, 
ciuci) și mai 
glică. obiectai 
obiect cu care a fost aproape 
de 
ții 
la 
la 
inimoasa si ta lcntata Adria, 
na Sloenescu (CAȘ. 1 Bncu-

de 
la 
patra ' 
minge, 

puțin la...
ei

podium în marile compcti- 
— locul IV la CAI. 1987.de 
Varna, si la C.E. 1988, de

Helsinki (!). Și a profitat 
si talentata

rești, an) renoare prof. 5 ic-
toria Tiran) care. prin e-
voiuția ei de-a dreptul es
ceotionalâ. eu duble si tri

eri sărituri în toa-
tă gama artisticului. a fă-
cut o „panglică" de nota 10.
obtinind titlul de camptoa-
nă. La această categorie de
virf a ciasifî zării — maestre
— frumos au mai evoluat : 
Irina Dodea. Francisca Dumi
trescu. Maria Lucan. Moni
ca Bitu. Cornelia Popa, Da
niela Apostn. Mioara Aims iei. 
Pe i 
oar.ă 
C.S.Ș. 
mată 
CSJȘ.

La
cu măciuci 
Baia Mare, 
trer.oarea 
do, a lăsat o impresie 
moașă. atxt la 
dt si la execuție, 
pe primul loc.

echipe, titlul de campi- 
a revenit formație: 
Triumf București, «r- 

de CAȘ. I București și
. Piatra Neamț.
proba de ansambluri — 

— echipa C.SA 
pregătită de an- 

prof. Rozalia Kan- 
fru- 

compozițle. 
situindu-se 
urmată. în 

ordine, de formațiile C.S.Ș. 1 
Constanta și C.S.Ș. Reșița.

Două importante 
unul ia Polonia 
gust), celălalt in 
(22—28 august) — 
scrise Pe agenda 
de juniori ’89. echipa care iși 
va încheia 
acest an. 
celelalte 
90 și ’91,

turnee 
(3-12
Iugoslavia 

se află in- 
selecționate:

aclivitatea in 
Dar ii urmează 

loturi de juniori, 
ambele participante

Gilcă
Moisescu (CSS

Bereș (IMUCSS Medgidia). 
Colceag (Unirea Focșani). 
Năstz&e (Dinamo), Fl. Jelea 
CL Grosu (Unirea Focșani), 
Deaconu, L- Dicu și M. Cioacă 
(Steaua). A. Săvoiu, A. Art im on 
și V. lonescu (Viitorul Timișoa
ra). M. Bâdos și D. Haidiner 
(Viitorul Hun*-'"<ra). Cr. Jicu

(Progresul București). 
Constanța), 

■ ■ ■■ s.
M.
Și Al.

Z. Blfck (Olimpia S. Mare), 
Atanasescu (Viitorul Pitești), 
Predescu („Poli" Timișoara). 
Boteseu șl S. Banc (Viitorul 
nedoara), S. Monea (Chimia 
vilcea). R. Turdeanu 
Secuiesc). O. Cuc și 
(Viitorul Timișoara), 
M. Șoim ușan si V. 
(Viitorul Bistrița). 
(Carpati Sinaia), M. 
(Viitorul Bacâu). Gh. 
Iasi). P. Moraru (CSȘ Iași),

S. 
Fl. 

Ad. 
Hu- 
Rm.
Tg.(CSȘ _ 

M. Bătrinu 
A. Avășan

Moldo van
Bf. Moacă 
Alemnâriței 
Zară (Polit.— - - n.

P. Gaeu (FXJ4. Brăila), M. 
Fodor (CSȘ Suceava), G. Panta- 
ile (CSȘ P. Neamț), A. Cernea 
(Progresul Buc.), B. Tudose 
fFCM Brăila), B. Burtea (Viito
rul Arad), L. Petrescu (FC Con
stanța), L. Buhăescu (Oțelul Ga
lați), R. Ivaa (VUtorul Buzău), 
M. Zadea (FC Constanța), V. Joi- 
țolu (Metalul București). C. Ma
nea (Sp. Studențesc), B. Brinzoi 
(VUtorul București), M. Jltaru 
(Dinamo), V. Matinca (Mecani
că Fină). C. Sitam (Polit. Iași), 
A. Călin (Viitorul Cralcva), M.

la preliminariile 
așa cum am subliniat 
ori. de modul cum 
te acum la drum 
soarta calificărilor.

se 
va

C.E. si, 
dese- 

porne^^

— Am făcut în 
mai multe selecții. : 
trenorul federal 
Ola, obiectivul tor

luna iulie 
afirmă an- 

Ghcorghe 
constînd

C. Joidea 
(UTA), L. Erli (Victoria Cărei), 
A. Demian (CSȘ Sibiu), T. Ga
bor (Viitorul Tg. Mureș), V. 
Stanciu (Oțelul Galați), Cr. Ște
fan (FC Argeș), L. Pușcalău 
(Viitorul Bacău), I. Moga (Viito
rul Bistrița). CI. Cazacu (Rapid). 
Antrenori: Gh. Staicu și M. Ți- 
țeica. Lotul se va pregăti intre 
15 și 24 august la Bușteni.

Trăistaru, D. Cazan, O. 
Gh. Vărzaru, Cr. Florea, 
ceanu, Cr. Lomnășanu 
Papa (Viitorul Craiova), 
fancu și C. Michnovici 
Suceava), M. «Clae și O. 
nean (FC Constanța), FI. 
(Viitorul Arad), D. Oprea (Oțe
lul Galați), ,R. Manole (Meț^ ’ 
București). Antrenori: Gh. i 
I. Pătrașcu și S. Iorgulescu. 
tul se 
august

Stingă, 
G. Goi- 
și M. 
ș. ște- 

(CSM
Mărgi- 

Novanc

Bă- 
Sima 
Bra- 

P.
Ba- 

Slo- 
Plo- 
Ga-

(Strungul Arad), C.
___ f.
(CMC Cluj), A. Mareș (CSȘ 
șov), M. Moroșanu (CSȘ 
Neamț), G. Cornaschi (CSȘ 
cău), N. Cătănuș (Olimpia 
bqzia), R. Simion (Petrolul 
iești), V. Grosu (Dunărea 
lăți), V. Filip (CSȘ P. Neamț), 
C. Căruntu (CSȘ Suceava), L.
Ilieșiu (Viitorul Bistrița). Antre
nori : I. Voica și V. Kraila. Lo
tul se va pregăti la Snagov în
tre 5 și 13 august.

1987.de


imbu-

ISERIA A IX-A

campionatul

Mureș TUR

23. Orele de începere a jocurilor în cam
pionatul 1088—1080.

a. La Divizia națională A și 
de «Speranțe" :

7. Chimia
8. I.C.I.M.

Buzău ; 7. Foresta Gugeștl ;
1 Babadag ; 9. Hidrotehnici Bu- 
Laminorul Viziru ; 11. Olimpia 

" ~ . 13. Pe-
Brălla ;

juniori, precum și unele prevederi și măsuri pentru
competițional 1988-1989.

ntar 
joc 
ni-

hul

da 
en- 
ice,

ba- 
>10-

Rm. Vilcen
Brașov

9. Gaz Metan Mediaș
10. A. S. Drobeta Tr. Severin
11. Metalurgistul Slatina
12. Electromureș Tg.

13. F.C.M. Caracal
14. Dacia Pitești
15. Dunărea Călărași

16. Metalul Mangalia
17. Minerul Motm

18. Metalul Mija

6. Chimia
8. Granitul
zău ; 10. Laminorul Viziru ; 11.
Rm. Sărat ; 12 Progresul Isaccea 
trolul Berea ; 14. Petrolul Brăila ; 1*.
ș. N. C.S.ș, Tulcea ; 16. Victoria ȚăndăreL

SERIA A III-A

In
»1

1. Gloria Bistrița
2. F.C.M. U. T. Arad
3.
4.
5.
6.
7.

Baia MareF. C. Maramureș 1 
C.S.M. Reșița 
Olimpia.Satu Mare 
A. S. Paroșeni Vulcan 
Strungul Arad

8. A.s.A. Progresul Timisoara
9. Metalul Bocșa

10. Dacia Mecanica Orăștie
1J. Armătura Zalău
12. Gloria Reșița
13. Chimica Tîrnăveni
14. Politehnica Timișoara
15. Avintul Reghin
16. Minerul Cavnic
17. C.F.R. Timișoara
18. Unirea Alba Iulian
•) Ordinea echipelor în serie este con

form clasamentului ultimului campionat la 
care se adaugă echipele retrogradate 
Divizia A și cele promovate din 
vizia C.

SERIA A IV-A
1. Conpcef Constanța ; 2. I.S.C.I.P. Ui-

meni ; 3. Montana Sinaia ; 4. Olimpia Slo- 
bozia ; 5. Petrolul F.b.H. Băicoi ; L Poi- 
tul Constanța ; 7. Progresul C.S.Ș. Med
gidia ; 8. Ș. N. Oltenița ; 9. Unirea Slobo
zia ; 10. unirea Cimpina ; îl Victoria
Lehliu ; 12. '
Urzicenl ;
15. Viitorul 
Medgidia.

1. Aurul Brad ; L Automecanioa Media; 
X Carpați ‘ Agnita ; 4. Carpați Mlrșa ;
C-F.R. Slrr.erla ; 6. C.S.U. Mecanica Sibiu
I. Energia Săsciori ; t. LP-A. Sibiu , 
aerul Lupeni ; 16. Minerul Știința Vulcan
II. Metalul Alud ---- - - - - - -
IX Mureșul 
Hațeg ; 15.
Clsnădie.

ț_ ». Mi

ll. Metalurgistul Cuglr ;
Explorări Deva ; 14. Retezatul
Șoimii *■ — _Llpova ; 14- Textila

Luna Div. națională A «Speranțe I

DIVIZIA NAȚIONALĂ C

SERIA I

dln 
Di-

1. Aurora Tg. Frumos ; 2. Avintul Fra
sin ; 3. Carpați Gălănești ; 4. Cetatea Tg. 
Neamț ; 5. Constructorul Iași ; C. C.S.M. 
Buoecea ; 7. Foresta Fălticeni ; I. Fortus 
Iași ; 9. I.T.A. celuloza Piatra Neamț ;
10. Laminorul Roman ; 11. Metalul Avintul 
Botoșani : 12. Metalul Rădăuți ; ÎS. Meta
lul Roman ; 14. Minerul Gura Humorului ; 
15. Steaua Minerul Vatra Doinei ; 16. Zim
brul Șiret.

6.

SERIA A
1. C.S.M. Borzești ; 2. 

lăți ; ‘
Galați ; 
Municip.

3.

ll-A
Gloria CJ R. Ga- 

; 4. Mecar.csport
Vaslui ; 6. Mecon

7. Mineral
9. Pe-

Inter Vaslui
5. Mecanica 
Gh. Gheorghiu-Dej ;

Comănești ; 8. Partizanul Bacău :
Jf^trolul Moinești ; 10. Proletarul Bacău ; 11. 

Steaua Mecanica Huși ; 12. Șantierul Naval 
Galați ; 13. Știința Navrom Galați ; 
tila Buhuși ; 15. Unirea Negrești ; 
torta C.F.R. Tecuci.

14. Tex-
16. Vlc-

SERIA A lll-A
1. Automobilul Voința Odobești : 

blum Macin ; 3. A.S.A. Buzău ; 
loza Adjud ; 5. C. S. Progresul

3.
2. Arru- 
4. Celu- 
Brăila ;

ACEASTĂ LUNĂ..
loturilor de juniori

unor loturi co- 
deocamdată și... 

ntru că e 
i un verdict 
ial. Cîteva

îbite ne-au im- 
foarte adevărat, 

li ele să se 
netrii ceruti 
Hanță ?

ir

în- 
de

că urmează 
>tii?

sc-

9.

Victoria Floreștl ; 12. unirea 
14. Victoria ““
Chlrnogl ;

Muntenii Buzău ;
16. Voința LC5.

SERIA A X-A

AVGUST 
SEPTEMBRIE 
OCTOMBRIE 
NOIEMBRIE 
DECEMBRIE

15,00
14,00
13,00

SERIA A V-A
L Autobuzul București ; X A.SJ.C. Huzu

rești ; 3, Automatica București ; *. CFJL- 
B.T.A. București ; 5. Chimt» Victoria
Turnu Măgurele ; 6. Daoublana București ; 
7. Dunăreană GINAV Giurgiu ; L r.C.Ml 
Victoria Giurgiu ; I. t m București ; M. 
MECON București ; n. Metari București ; 
U. Petrolul Poieni ; 13. BOVA Roșiori ;
14. Petrolul Roata de Jos ; IX Unirea Ale
xandria ; 16. Viscolii București.

x Carpațl 
X Clmeatul 
fbe . 
rai Baraolt ; 7.
Precizia Sicrie ; ». Progresul
Secuiesc ; IX Rapid M. Chic ; 
SAvtoeștl ; IX Unirea Cristuru

Brașov ; 
Hoghlz ;

15.30
14.30
12.30
11.30
10.30

SERJA A VI A

SERIA A VI A

Viitc:

SERIA A VW A
L Automecantea Reșița . L A. s. SV.mxr- 

Unul sirbesc ; X C-S.M. Caransebeș : *-
C^.M. Lugoj ; S. C.SJL Vagce=l Arai ; 
8. C.F.R. Victoria Caransebeș ; 
gia Auto Timișoara ; X Mizm-il 
S. Minerul Moldova Nouă ; *.
Ora'.ița ; 11. Motorul I.M A- Arad ; 3L Pe
trolul Arad ; 12. Strungul CtUșineu-Crt* ; 
14. U. M. Timișoara ; 15. Unirea Sincicoire 
Mare ; M. Unirea Tomnatic.K.

«1 turneului <jb Bclfit

X Carpați Cova 
. 4. Electro Sf. G1 

5. LM-A.SJL Sf. Gheorghe ; 4. 1 
“ Nitramonla Făgăraș

SERIA A Xl-A

SERIA A XII-A

If.

februarie
MARTIE 1—20
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14,00
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11,39
13,00
13,30

15,30

campionatele divizionareb. Jocurile din ____ ________
B ți c vor începe la ora 11 ;

e. Echipele din campionatul ________
republicani II vor juca la ora o, iar e- 
ctiApele din Campionatul republican al ju
niorilor I, la ora 13.

M. Potrivit botărîrli Biroului Federației 
Bosnâne de Fotbal, haremurile minime de 
realizat in 
mătoarele :

— pentru 
minim este

— pentru 
minim este

— pentru 
minim este

Echipele

juniorilor

campionatele 1988—1989

echipele divizionare 
de 20 puncte ;
echipele divizionare 
de 24 puncte ;
echipele divizionare 
de 20 puncte.
care nu realizează

A

B

c

sint ur-

baremul
baremul

baremul

se poate, 
toți 
trebui 

întreagă 
pretențioase 

noas-

jucă- 
să 
de

ici nu 
care 
vor 

;ă 
ne,

obligația
si profesională 
de a nu face 

t vreunuia ’n de- 
uia, pentru a ră- 
i numai cei care 
in toate punc-
•e.

alcătuit si lotul

el
Vii-
per-

pentru 
„Cupa 

puțin
că într-un

I
I
I
I
I

piat — fiind din_ prima cate
gorie valorică.
tră in 
meste 
tactică 
cestea 
că responsabilă 
duce spre calificările pe care 
le dorim.

Șansa noas- 
această dispută se nu- 

talentiâ. 
și ambiția, 
dublate

inteligenta
Toate a- 

de o mun- 
ne pot oon-

— Există în cele trei loturi 
- lărgite nuclee de jucători pe 

care se poate conta deja ?

doar 
izată 
im 
titru _ _____ ___
3SC Acești copii
lor și cu
erele pe care 

loturi.

totul 
le 

la loturi. la 
:stora. Ce vreau 

noi, cei care ne 
aceste loturi, cu
lte bine ce 

jucători.

— Există, 
pe Săvoiu, 
Artimon. < 
Beres- Cei 
Ia activ mai i 
internaționale. I 
un turneu final 
european, cel 
La selecționata 
foarte 
lor de la 
Mai greu e 
fiind abia la 
Dar sînt și în cadrul acestuia 
talente autentice, asta 
afara oricărui dubiu, 
le rămîne decît să se... 
prime și in continuare 
cum au făcut-o la aceste 
me trialuri si mai ales să-și 
demonstreze 
cind vor 
internaționale.

La 1
Ticu, 

Gabor.
care 

multe meciuri 
între care si 
de campionat 
din Spania.

i *91 există 
talentatul ’ grup al ce- 

Viitorul Craiova.
cu lotul ’92, el 

început de drum.

’90 îi avem 
Haidiner, 
Moisescu, 
au deja

e în 
Nu 
ex- 
așa 
pri-

valoarea atunci 
aborda întîlnirile

August este luna 
natei *89. a 
Polonia și 
lecționatele 
obligații de
mai mari, pentru că pe agen
da lor 
narii 
oficiale 
tantă. 
tăm 
lor

seiectio- 
tunneelor ei din 
Iugoslavia. Se- 

'90 și *91 au însă 
reprezentare mult

Lotul reprezentativ de fotbal 
al tării noastre, care ne află 
Intr-un turneu de pregătire «t 
jocuri în Belgia, a susținut, 
simbătă, primul meci, avtnd 
ea adversară formația Poderie. 
Superioară pe toate planurile, 
selecționata României 
nut victoria cu 5—1 
prin golurile marcate, 
ne, de Lăcătuș, Hagi,
dici. Matcut și Rednic. Antre
norii E. Jenei și C. Drăgușin 
au folosit următoarea 
ție : Moraru (Lung) - 
Andone (Belodedici), 
E. Săndoi (Iovan) — 
Matouț, Rotariu, Hagi 
— Lăcătuș, Geolgău

Ibaiemurile 
minime stabilite vor fi penalizate și 
activa in campionatul următor după 
urmează :

a. Echipele divizionare A
• dacă realizează 19—18 puncte cu 1 

punct penalizare ;
• dacă realizează sub 18 puncte 

(două) puncte penalizare.
b. Echipele divizionare B
• dacă realizează 23—22 puncte cu 

punct penalizare ; 
dacă realizează 21—20 puncte 
(două) puncte penalizare ; 
dacă realizează sub 20 puncte 
(trei) puncte penalizare. 
Echipele divizionare C 
dacă realizează 19—18 puncte cu 
punct penalizare ;
dacă realizează sub 18 puncte 
(trei) puncte penalizare.

Potrivit acestei hotăriri, pentru nereali- 
zarea haremurilor minime in ediția 1987— 
UM stat penalizate in campionatul 1988— 
IMS următoarele echipe : Victoria Cărei 1 
(ufl) punct penalizare ; Petrolul Brăila 3 
(trei) puncte penalizare ; Metalul Bucu
rești 3 (trei) puncte penalizare ; Progresul 
București 3 (trei) puncte penalizare.

vor 
cum

(un)

CU 2

1 (un)
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3
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cu 3
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DIVERSITATEA CRAIOVA 
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(min 20) ““ ------ “
Si 7» Si 
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Spirido- 
(mia. __ 
Universitatea _________
Ctoreiaau. Irimescu. N. zam- 
fix Băca — St- Stoica. Ciu
rea. Pmilea n P. Badea — 
Btax Bită. Au mal jucat : 
Dumitra Carabaș șl Roșu. 
(C. V1RJOGH1E — coresp.).
• UNIREA BOCȘA — UNI

REA SINNICOL.AU MARE 
5-1 (4-0)
pes (mln 
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3» si Otiman (min. 52). res
pectiv CarpinLsan (min. 75
— din 11 m'. (T. TĂRÂM)
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___ . . ___ Bicu

Biți (mln. 27, 68
Ciurea (min. 40) 

cratoveni. respectiv 
(min. 42). Tachc
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24 si 30),
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Duță 
(mln.

I
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a obți- 
(2—1), 

in ordi- 
Belode-

forma- 
- Ciueă, 
Rednic. 
Sabău, 
(Klein) 

(Vaișco-
vici). în următorul meci, selec
ționata țării noastre întilnește 
echipa Waregem, care activea
ză în prima divizie a campio
natului belgian.

Bolocea 
vrem As

RL.:: . G
Dobre. Arh-aa si RLZcă

Tn cel de al doâre «sec 
s-au totilnit laser Săfcâs £ 
Goztepe Izmir. Victoria a re
venit sibieaiicr cu de
2— 0 (2—8). Autorii SO:-r_3C : 
Boar (mln. 8) si Jure* CEiz. 
25). Inter : Alexa — Laures- 
tiu L Ene. Boar. Doteosă — 
Majaru Jurcă. M. stăoeseu
— C. Zamfir. Radu H. Cara
ba. Au mai jucat : V. Mar
cel. Armenean. Vis 11. Cozma 
Btrsan Șoarece si Ghecrgh:— 
Dum'rdcă. pentru Jocurile
3— 4 s-au intflnit Sportul Stu
dențesc cu Goztepe Izmir. 
Scor : 3—1 (1—0). Au toscris 
Lucacl (min. 45). S. Râduca- 
nu (mln. 62), Dobre (min. »S). 
respectiv Ahkan (mia. S4) 
Iar in finală F.C. Biter Sibiu
— Lotir. de tineret 2—1 Q—*>■ 
Au Înscris:
41), Casuba (mln. 59)

Radu II (min.
respec-

F.C. ARGEȘ S-A CALIFICAT ÎN FINALA CUPEI BALCANICE
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W. respectiv Bicu 
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respectiv
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Șt Stoica (Roșu). 
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I70 Costăchescu ;
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E-
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ARGEȘ : SPERIATU
DUARD. PÎRVU. STANCU, 
P TANASE — Bănuță, St. 
BADEA,
Marcel)
doiu. Grigoriu
Gheoacă).

(Vaslui). ajutat la linie de 
V. Antohi și Șt Rotărescu 
(ambii din Iași), a oondus 
bine 
mâții : 
NIȚA 
ciu, Stroia, Tîrnoveanu — 
PETCU, Nicșa, Bardac — 
ILAȘ, Hanganu. Bozga

(Urmare din pag. 1) 8 jucă- 
iar in

senii au rămas în 
tori de cîmp (!).
min. 88, Suciu a lovit in
tenționat. cu cotul. cind
faza se petrecea în altă
parte a terenului Si a vă
zut si el cartonașul ro
șu !?...

sînt înscrise prelimi- 
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superioare ce- 
pînă acum.

Laurențiu DUMITRESCU

nală și, de pe o poziție 
de extremă dreaptă. fun
dașul EDUARD a pătruns 
si a înscris din apropiere. 
In min. 86. a fost eliminat 
Vlădoiu (pentru atac vio
lent fără balon) și arge- Arbitrul Ad. Porumboiu

următoarele 
CORVINUL 

— Bejenariu.

for- 
IO- 
Su- Pană (min. 75 M.

- Tirchineci. Vlă-
(min. 59
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Campionatul Mondial de șah pentru copii $i juniori SPORTULIN LUME
CORINA PEPTAN (10 ani) CONTINUA
SĂ FIE LIDERĂ,
TIMIȘOARA, 31 (prin telefon). 

După o zi de pauză la Casa 
Tineretului a avut loc un nou 
start al competiției, cel pentru 
a doua sa jumătate de desfă
șurare cuprinzînd alte 6 runde, 
ultimele, decisive, la capătul 
cărora vor fi cunoscut! lau- 
reații și laureatele întrecerii. 
Și, iată, cu deosebită satisfac
ție consemnăm faptul că, in 
grupa fetelor de 10 ani, con
tinuă să fie lideră o româncă, 
revelația de pînă acum a C.M., 
Corina Peptan. Ea a cules a 
6-a victorie consecutivă, învin- 
gînd-o pe Emilia Gingiorva 
(Bulgaria) și conduce detașat 
în clasament cu 6 p. Cea mai 
apropiată de Peptan este Mo
nika Bubrowska (Polonia) cu 
4.5 p, în timp ce cu 4 p sînt 
clasate, printre altele, două 
dintre jucătoarele noastre, A- 
dela Frățilă (care cîștigă la 
portoricana Maria Santori) și 
Hajnalka Bcssenei (remiză cu 
Irina Pușcariu). In grupa băie
ților de 10 ani, o partidă-derby, 
cea dintre Fr. Ncmeth (4,5 p) 
și americanul John Viloria (5 
p) se mai juca la ora trans
misiei, cu bune șanse de vic
torie pentru reprezentantul 
nostru.

Vești bune și de la catego
ria băieților de 12 ani, unde 
G. Schwartzman continuă să 
fie neînvins, cu un total de 
5 p. Porubin l-a învins pe D. 
Martin (Țara Galilor) șl tota
lizează 4 p, iar M. Grunberg 
cîștigă la J. Parker (Anglia) 
și are, de asemenea, 4 p. La 
fete, categoria 12 ani, lideră 
este Zhu Chen (R. P. Chineză) 
cu S p. Ea a cîștigat la Maria

DUPĂ 6 RUNDE!
Valeeva (Bulgaria). Ana Maria 
Osiceanu a ajuns la 4 p, prin 
victoria obținută în fața lui 
Yvonne Krawiec (S.U.A.).

La 14 ani, foarte bine s-a 
comportat A. Istrățescu (4,5 p), 
cu o muncită remiză la Gata 
Kamski (U.R.S.S.), unul din
tre favoriții grupei (5 p). Con
semnăm, totodată, și remiza 
Iui R. Szuhanek — acum cu 
3,5 p — în partida cu S. 
Berndt (R.F.G.). La fetele de 
la aceeași categorie de vîrstă, 
un ait derby, între Tea Lancha- 
va (UJÎ.S.S.) și Magda Gus- 
kowska (Polonia). Prima cîști
gă runda și totalizează acum 
5 p, iar învinsa ei rămîne cu 
4 p. O remiză prețioasă este 
de consemnat în dreptul Eleo- 
norei Balint (4,5 p), în partida 
cu incomoda Eva Repkova 
(Cehoslovacia). Ioana Morariu 
face 4 p, după victoria la o- 
landeza C. Slingerland.

In fine, la categoria 16 ani. 
dispută interesantă între I. Gu
revich (S.U.A.) și M. Sadler 
(Anglia). Primul cîștigă și a- 
cumulează 5,5 p, urmat de A. 
Sirov (U.R.S.S.) cu 5 p. Tot 
9 p are și R. Watanabe (Bra
zilia). La fete, Alisa Galiamo- 
va (U.R.S.S.) face 5,5 p, prin 
victoria la compatrioata sa, 
Sofiko Tereladze (4 p), și este 
deocamdată lideră, dar ne in
teresează, în principal, partida 
dintre Luminița Radu (4 p) șl 
Diane Thompson — S.U.A., de 
asemenea cu 4 p, care continuă 
la ora transmisiei. O victorie 
a Luminiței în fața american
cei o va menține în preajma 
liderei de pînă acum...

Radu VOIA

C.E. de tenis de masa COMPORTARE FOARTE BUNA A SPORTIVILOR
pentru juniori NOȘTRI IN GROPELE PRELIMINARE

NOVI SAD, 31 (prin telefon 
de la trimisul nostru special), 
în modernul complex „Spens" 
din localitate, sîmbătă dimi
neață au debutat întrecerile 
celui de al 31-lea Campionat 
European al juniorilor și cade- 
ților la tenis de masă. Așa 
cum se anticipa, asistăm la 
dispute mult mai echilibrate 
decîte precedentele. neputîn- 
du-se spune că există învingă
tori și învinși siguri dinainte, 
fapt ilustrat și de unele sur
prize consemnate mai ales la 
nivelul juniorilor, dar și de 
foarte multe scoruri individu
ale extrem de strînse, cu se
turi terminate în prelungiri, 
unele chiar la 27—25 !

în acest context, al unei 
lupte aprige pentru un loc cît 
mai bun în noua ierarhie con
tinentală — să notăm că, pînă 
acum, s-au disputat peste 180 
de partide — reprezentativele 
României au avut o compor- 
tare de ansamblu foarte bună 
dacă ținem seama că juniorii, 
junioarele și cadetele au ter
minat neînvinse in grupele 
respective și doar cadeții, la 
primul lor contact internațional 
făcind parte și dintr-o grupă 
foarte dificilă, au cedat pasul, 
emotivitatea și lipsa de experi
ență spunîndu-și cuvintul.

Așadar, jucînd alături de 
Belgia, Luxemburg și Spania, 
juniorii noștri Călin Creangă, 
Daniel Cioca și Romulus Re- 
visz s-au detașat net, obținînd 
victorii pe linie, cu 5—0. cedind 
doar trei seturi pe parcursul 
celor 15 intîlniri. Desigur, 
greul de abia începe, partidele 
din celelalte grupe reliefînd 

forma foarte bună a reprezen
tativelor U.R.S.S., R.F. Germa
nia, Suediei, Olandei, Franței, 
Angliei ș.a., care, la rîndul lor, 
au obținut victorii în fața unor 
formații bine cotate (Iugosla
via, Polonia, Cehoslovacia), dar 
ce va fi mai departe este 
greu de spus, deoarece doar 
seara tîrziu se va completa ta
bloul grupelor din faza a doua, 
care se va alcătui Pe baza unor 
oalificări directe, coroborate cu 
trageri la sorți ale primelor 
două clasate în fiecare serie 
preliminară. Va fi o fază ex
trem de importantă a competi
ției, ținînd seama că învingă
toarele în aceste patru serii de 
elită vor urca pe podium.

O cursă asemănătoare cu a 
băieților au făcut-o și junioa
rele, în cele trei jocuri — cu 
Italia, Austria, Țara Galilor — 
intrind toate cele patru fete 
(Otilia Bădescu, Emilia Ciosu, 
Maria Bogoslov, Adriana Kiăs- 
tase), pentru oa fiecare să 
simtă atmosfera de concurs cu 
paleta în mină. Firește au fost 
numai victorii: 3—0 cu Italia 
și Țara Galilor, 3—1 cu Aus
tria, fără nici un fel de pro
bleme. Din celelalte grupe s-au 
evidențiat în special Iugosla
via, Cehoslovacia, Franța, Po
lonia, U.R.S.S., R.F. Germania, 
Olanda ș.a.

Cadetele au știut să surmon- 
teze handicapul emoțional, Io
nela Copaci și Georgeta Cojo- 
caru terminînd învingătoare in 
grupa lor. fără să lase adver
sarelor nici un meci: 3—0 cu 

ACTUALITATEA LA TENIS

Franța, R.F. Germania, Turcia 
și Islanda. în cazul lor, re
partiția în cele două grupe se
mifinale se face prin tragere 
la sorți, pînă la ora transmisiei 
noastre printre posibilele ad
versare aflîndu-se Cehoslova
cia, Iugoslavia, U.R.S.S., Olan
da, Polonia, Italia ș.a., care au 
demonstrat un real potențial 
de joc.

Din păcate, cadeții nu au pu
tut ține pasul, deși nu se poate 
spune că nu s-au străduit, 
multe seturi și implicit partide 
pierzindu-le pe muchie de cu
țit, Cristian Toi și Cătălin Ne- 
grilă neputîndu-se concentra 
tocmai în momentele decisive, 
cînd au greșit din această cau
ză foarte mult și pe plan teh
nic. Deci: 2—3 cu Italia, 3—2 
cu Finlanda, 0—3 cu Anglia și 
Danemarca, 1—3 cu Iugoslavia. 
Drept urmare, ei trebuie să se 
mulțumească cu o poziție de 
mijloc la echipe, cu speranța 
că în probele individuale vor 
urca mai sus.

Au fost stabiliți și capii de 
serii pentru probele de simplu 
la juniori, sportivii noștri ocu- 
pînd următoarele poziții: 1 — 
Daniel Cioca și Otilia Bădes
cu; 3 — Călin Creangă; 4 — 
Emilia Ciosu; 7 — Adriana 
Năstase; 20 — Maria Bogoslov.

Luni va fi, așadar, o zi foar
te grea pentru cele trei for
mații ale țării noastre, anga
jate acum în luptă directă 
pentru medalii.

Emanuel FÂNTANEANU

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
PAULA IVAN, PRIMA PE O 

MILA

LONDRA (Agerpres). — Proba 
feminină de o milă din cadrul 
concursului internațional de atle
tism de la Edinburgh, contind 
pentru „Marele Premiu — IAAF", 
a fost ciștigatâ de sportiva ro
mână Paula Ivan, cu timpul de 
4:25,80, urmată de Regina Jscobs 
(SUA) — 4:31,92 și Alisonn Weith 
(Anglia) 4:34,91. Alte rezultate: 
masculin: 400 m garduri: Danny 
Harris (SUA: 49.59 ; 1000 m ;
Said Aouita (Maroe) — 2:18,32 ;

Dublă victorie la handbal feminin (j)

ROMÂNIA - BULGARIA 28-21 (10-12) 
Șl 27-25 (12-9)

Ultimele două teste ale re
prezentativei României de 
handbal junioare cu for
mația similară a Bulgariei, 
înaintea participării la „Tur
neul Prietenia" (2—8 august. 
Polonia), au fost trecute cu 
bine. In sala Giulești ; 28—21 
sîmbătă și 27—25 duminică.

în prima 
diferite de 
jocului. La 
neinspirate 
min. 1. 8, 10. 
(min. 17. 
irosite (min. 11, 25), lungi pe
rioade în care nu au în
scris nici un gol (între min. 
7—14 și 22—30), o aoărare pe- 
netrabilă 
dalena 
fază ; 
12. în 
te : un 
rina Sloeneseu 
un portar 
(Ramona 
apărat si 
șapte lovituri 
să, cîteva 
tactice cu 
belă (min. 
rezolvări pe 
38 și 56. în 
eficacitate 
favorabil : 
jucătoarele 
în 
nit 
duse 
întîi. 
au și 
lat la 

zi, două feluri 
desfășurare a 

început : atacuri 
(Sorina Lefter 

29) ; Lenuța Borș 
28), contraatacuri

si un portar (Mag- 
Albert) mai puțin pe 
scor defavorabil : 10— 
ultimele 30 de minu- 
pivot excelent

7 i 
in mare 

Mihalache), 
patru din 

de pedeap- 
reușite scheme 
efect și pe ta- 

35. 46. 53). bune 
contraatac (min. 
inferioritate !). o 

bună : scor net 
18—9. Duminică,
noastre, ca si 

precedentă, au por- 
greu. au fost con- 

toată

(Victo- 
goluri). 

formă 
care a 

i cele

ziua 
mai 
aproape toată repriza 

dar. din min. 22. cînd 
egalat (7—7). s-au insta- 

îrma tocului, astfel că

22.

pauza le-a găsit în avan
taj : 12—9. în continuare, ele 
s-au repliat bine în apă
rare. au întreprins de cele mai 
multe ori izbutite contra
atacuri (min. 31. 32, 34. 35.

200 m: Calvin Smith (SUA) — 
20,57 ; săritura în înălțime : 
Jim Howard (SUA) — 2,17 m; fe
minin: aruncarea greutății: Na
talia Lisovskaia (URSS) — a,59 
m; 100 m garduri: Sally Gunnell 
(Anglia) — 12,80.

DUMITRESCU Șl VAȘTAG 
ÎNVINGĂTORI IN TURCIA

ISTANBUL (Agerpres). La
competiția internațională de 
box „Trofeul Bosfor*, de la Is
tanbul, pugiliștii români Daniel 
Dumitrescu (categ. pană) ș»

44. 55). chiar si in inferiori
tate numerică (min. 38). 
au efectuat citeva reușite 
combinații încheiate cu go
luri (min. 34. 38. 46). Cete 
mai bune realizatoare : Sori
na Lefter (9). Mariana Din că 
(5). Rodi ca Constantinesco 
și Daniela Țureanu (câte 4). 
Evident că antrenorii lo
tului nostru — Gheorghe 
Sbora și Dragos Cojocaru — 
au sesizat minusurile ivite 
pe parcursul celor 120 de 
minute, printre care si o 
scăzută preocupare pentru a- 
tac la unele jucătoare si o 
lipsă de orientare în teren 
atunci când Sorina Lefter 
se afla pe banca rezervelor. 
Au arbitrat foarte bine Jean 
Mateescu si Valter Dăacez- 
cu (sîmbătă), Ștefan Geor- 
gese« și Alexandru Vîrtopeami 
(duminică).

★
• în aceeași sală, în buna 

organizare a clubului Ra
pid. s-a desfășurat cea de a 
X-a ediție a „Cupei Elibe
rării" la handbal feminin, la 
care au fost prezente divizio
narele A Textila Zalău. Do
robanțul Ploiești. Mecanică
Fină si Rapid, Oțelul Galați 
din eșalonul secund si for
mația de tineret a României. 
Turneul. început vineri si
încheiat duminică. a fost
cîștigat de Textila Zalău 
(antrenor Gheorghe Tadici), 
care a învins De rînd forma
ția de tineret cu 24—21 Me
canică Fină cu 31—19. Rapid 
cu 32—27, Dorobanțul Ploiești 
cu 37—19 și a pierdut Ia O- 
telul Galati cu 26—29.

loan NOVAC. 

Francisc Vaștag (categ. semimij- 
locie) s-au clasat pe locul intîi. 
Gian! Gogol (categ. ușoară) șl 
Rudei Obreja (categ. mijlocie 
mică) s-au situat pe locul al 
doilea.

DOUA
REMIZE ALE ȘAHIȘTILOR IN 

POLONIA...
VARȘOVIA, 31 (Agerpres). 

In runda a 12-a a Turneului in
ternațional de șah de la Nalen- 
chowe (Polonia), Solojenkin a 
cîștigat la Szimczak, în timp ce 
partidele Andonov — Bărbules- 
cu; Paunovici — Petkevici; Pal- 
koviez — Pandavos; Schen — 
Tomașevski; Gdansk! — Boitke- 
vicl s-au încheiat remiză. In 
clasament, pe primele locuri se 
află Andonov (Bulgaria) șl Boit- 
kevlci (URSS) cu cite 8 p. Maes
trul român Dan Bărbulescu ocu
pă locul 1 cu I puncte.

Rezultate din turneul feminin: 
Sikova (Bulgaria) — Ghindă 
(România) remiză: Levitina — 
Kasoșvlll (ambele URSS) remiză; 
Jalovec (Polonia) — Wagner 
(RDG) 9—1; Sweczlk (Polonia) 
— Szalal (Ungaria) 1—6. In cla
sament conduce Kasoșvill cu 8,5 
puncte.
...Șl UNA A HANDBALISTE

LOR, LA VILNIUS
MOSCOVA, 31 (Agerpres). 

In penultima zi a Turneului in
ternational feminin de handbal 
de la Vilnius, selecționata Româ
niei a terminat la egalitate: 26— 
26 (14—12) cu formația RSS Li
tuaniene. Principala realizatoare 
a echipei române a fost Mariana 
Tîrcă, autoarea a 12 goluri. Alte 
rezultate: RSFS Rusă — Selec
ționata Olimpică a SUA 25—23 
(•—13) ; URSS — URSS (tineret) 
34—11 (15—3).

BASCHET • Rezultate înregis
trate ta competiția pentru junioa
re, ce se desfășoară in Bulgaria: 
URSS — Franța 91—47 (45—21); 
Cehoslovacia — Spania 85—71 
(46—38); Italia — Belgia 64—44 
(36—17): Iugoslavia — RF Ger

mania 70—69 (după prelungiri) ;
Bulgaria — Ungaria 61—58 (17— 
24).

BOX • Americanul Michael 
Nunn este noul campion mondial 
la categoria mijlocie (versiunea 
FIB), după ce l-a învins prin 
k.o. tehnic, în repriza a 12-a, pe 
compatriotul său Frank Tate. 
Gala s-a desfășurat pe ringul 
din Las Vegas.

CICLISM • Cursa de la Chaam 
(Olanda) a revenit rutierului o- 
landez Steven Rooks, cronome
trat pe distanța de 120 km cu 
timpul de 2h 47:17 • Etapa a
6-a a Turului Poloniei, aflat la 
a 45-a ediție, a revenit rutieru
lui sovietic Djamolidin Afcduja- 
parov, cronometrat pe 178 km în 
4h 14:39. Tn clasamentul general 
individual continuă să conducă 
Arvid Tammesalu (URSS). urmat 
la 17 s de polonezul Andrzej 
Mezerjewski.

MUNCHEN (Agerpres) Turne
ul femtata de la Hamburg a 
programat ultimele partide din 
optimile de finală, încheiate cu 
următoarele rezultate : Graf — 
Goles 6—4, 6—2 ; Katarina Ma
leeva — Novotna 8—3, 6—1 ; Zu- 
brakova — Sanchez 6—2, 6—3 ; 
Reggi — Viera 6—2, 6—1.

NEW YORK. 31 (Agerpres). In 
turneul de la Stratton Moun
tain (Vermont), contind pentru 
„Marele Premiu*. australianul 
Darren Cahill l-a învins cu 6—2, 
6—7, 6—2 pe americanul Michael 
Robertson, americanul Jay Ber
ger l-a întrecut cu 6—2, 6—3 pe 
suedezul Peter Lundgren, iar 
Roger Smith (Bahamas) a dis
pus cu 6—1. 6—4 de Eric Amend

BOGOTA (Agerpres). — în 
meci contând pentru «Cupa Li- 
bertadores*. echipa columbiană 
Millonarios a învins, pe teren 
propriu, cu scorul de 3—0 (1—0), 
formația uruguayană Wanderers. 
Golurile au fost marcate de 
Iguaran (2) și Juarez. Tot în 
cadrul „Cupei Libertadores*. e- 
chipa argentiniană San Lorenzo 
a învins, pe teren propriu cu 
scorul de 2—0 (0—0), formația 
Barcelona din Ecuador.

MONCHEN (Agerpres). Selec
ționata R.P. Chineze, aflată în 
turneu în R.F. Germania, a e- 
voluat la Emmendingen în com
pania formației locale. Fotbaliș
tii chinezi au cîștigat cu scorul 
de 4-2 (1-0). a .

BERLIN. 31 (Agerpres). Echi
pa bulgarâ de fotbal Beroe Sta
rs Zagora, ta turneu ta R.D. 
Germană, a evoluat, la Halle. în 
compania formației locale Che-

• PE SCl.’RT •
GIMNASTICA • După execu

tarea exerciUilor obligatorii din 
cadrul întrecerilor feminine t-le 
campionatelor URSS, pe primul 
loc se află Elena Șușunova, cu 
39,15 p, urmată de Olga Strajeva
— 39,075 p și Natalia Loșcenova
— 38,925 p.

POLO • în cadrul Turneului 
de la Sevilla, selecționata URSS 
și Iugoslaviei au terminat la e- 
galitate: 13—13, echipa RF Ger
mania a întrecut cu scorul de 
17—15 formația Cubei, iar repre
zentativa Spaniei a dispus cu 8—7 
de echipa Australiei *£ Meciurile 
din ziua a patra a Campionatu
lui European de juniori, ce se 
desfășoară în localitatea olande
ză Veenendaal, s-au încheiat cu 
următoarele rezultate: Iugoslavia
— RF Germania 16—10 (5—2, 3—2, 
2—4, 6—2): URSS — Grecia 11—4 
(2—1, 2—0. 5—3, 2—0): Bulgaria — 
Turcia 13—8 (1—2. 1—2. 5—3, 6—1). 
In clasament conduce selecționa
ta URSS, cu 8 puncte. 

(S.U.A.). în ziua precedentă, 
Roger Smith, situat pe poziția a 
150-a în ierarhia mondială, fur
niza o mare surpriză, eliminîn- 
du-1 cu 6—2. 6—3 pe Ivan Lendl, 
principalul favorit al concursu
lui.

PARIS, 31 (Agerpres). In tur
neul internațional de la Bor
deaux. eontînd pentru ..Marele 
Premiu" francezul Yannick 
Noah l-a eliminat cu 6—2, 1—6, 
7—6 pe argentinianul Franco Da
vin. austriacul Horst Skoff a 
dispus cu 6—2. 6—2 de peruanul 
Pablo Arraya, suedezul Joc' -hn 
Nystrom l-a învins cu 6—4. 6—4 
pe francezul Thierry Pham, iar 
Ronald Agenor (Haiti) a cîștigat 
cu 6—2 6—3 partida cu Jerome
Potier (Franța)- 

mle. Meciul s-a terminat la e- 
galitate: 2—2 (0—1).

ATENA, 31 (Agerpres). La A- 
tena s-a disnutat meciul amical 
dintre selecționatele de tineret 
ale Greciei și Turciei, încheiat 
nedecis : 2—2.

MADRID, 31 (Agerpres). în pe
rioada 12—14 august, în localita
tea spaniolă La Coruna se va 
desfășura un turneu internațio
nal de fotbal, la care și-au a- 
nuntat participarea echipele 
P.S.V. Eindhoven, F.C. Liverpool. 
Atletico Madrid și Real Sociedad.

SOFIA, 31 (Agerpres). în pri
ma zi a turneului internațional 
de fotbai de la Sofia, echipa 
Dynamo Berlin a învins cu sco
rul de 2—0 (1—0) formația spa
niolă Real Zaragoza, iar Vito- 
șa Sofia a întrecut cu 5—4 (du
pă executarea loviturilor de la 
11 m) pe Dinamo București. La 
sfîrsitul timpului regulamentar 
de joc scorul a fost de 1—1.

RUGBY • La Sydney, în pre
zența a peste 20 000 de specta
tori, s-a disputat meciul amical 
dintre selecționatele Australiei și 
Noii Zeelande. Rugbyștii neoze
elandezi au obținut victoria cu 
scorul de 30—9 (12—3).

ȘAH • După 10 runde, în Tur
neul de la Biel (Elveția), se 
menține lider marele n aestru 
Ivan Sokolov cu 6,5 p, urmat de 
Torre și Gulko cu cite 6 p, Ro- 
manișin — 5,5 p etc. în runda a 
10-a Sokolov a remizat cu Gulko, 
iar Torre a cîștigat la Ziger.

volei • Echipa feminină (ti
neret) a Perului și-a început 
turneul în RP Chineză jucînd la 
Chengdu cu selecționata secundă 
a țării-gazdă. Voleibalistele chi
neze au obținut victoria cu sco
rul de 3—2 (10—15, 15—4. 15—6,
3—15, 17—15).

YACHTING > Campionatul 
Mondial la clasa „Optimist" s-a 
încheiat. Ia La Rochelle (Franța), 
cu victoria concurentului italian 
Hugo Vanelo. Pe locurile urmă
toare în clasamentul final s-au 
situat sportivii spanioli Lulz 
Martinez și Gabriel Tarrasa.
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