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0 BUNA VERIFICARE A PREGĂTIRII
SI FORMEI
3

IAȘI, 4 (prin telefon). Un cer 
fără urmă de nori, o apâ-oglin- 
dă a Lacului Dorobanțu au con
stituit cadrul ideal de dispu
tare a probelor din prima zi a 
Campionatului Național de ca
notaj pentru seniori și senioa
re. După cum scriam și în a- 
vancronica întrecerii, dată fiind 
apropierea J.O., s-a concurat 
în formula echipajelor olimpi
ce, cu mențiunea că titlurile 
de campioni au fost atribuite 
tuturor cluburilor care au con
tribuit cu sportivi la ambarca
țiunile (învingătoare pe linie) 
ale loturilor

Impresia 
aceea a unei 
nivel valoric 
antrenorii 
Germană și U.R.S.S., prezențl 
aici deocamdată ca spectatori 
(peste două zile elevii lor se 
vor alinia la startul Regatei 
internaționale Iași), au apre
ciat că ambarcațiunile tricolo
re se află la cote de vîrf în 
ceea oe privește tehnicitatea, 
potențialul lor general și că a- 
cum, la Iași, au evoluat, pro
babil, cîțivâ viitori medaliat! 
olimpici.

Programul primei zile a avut

naționale.
dominantă a fost 
competiții de înalt 
și, de altfel, chiar 

laturilor din R.D.

cîteva „capete de afiș" : proba 
de 2 v. feminin, cu Elisabeta Lipă 
și Liliana Genes în „rolul" 
principal; proba de simplu fe
minin. în care Marioara Po
pescu și-a devansat cu aproape 
un minut adversarele; 4 r. femi
nin (Anișoara Bălan, Veronica 
Cogeanu, Doina Ciucanu, Ani
șoara Mînca) ; 4+1 masculin 
(loan Snep, Valentin Grobu, 
Ovidiu Cocuți, Ștefan Vital + 
Florin Micu); 2 r. masculin (Dâ- 
nuț Dobre, Dragoș Neagu) și, 
în fine, 2+1 masculin (Vasîle 
Tomoiagă, Dimitrie Popescu + 
Gheorghe Marin). în celelalte 
probe, in care nu au fost pre- 
zenți sportivii loturilor, lupta 
s-a dat,'firește, între reprezen
tanții ” cluburilor Dinamo și 
Steaua, cu frumoase interca
lări pe podium ale canotorilor 
de la Marina Mangalia, Poli
tehnica Timișoara și Petroinar 
Constanța. în același timp, am 
notat și cîteva „umbre" care 
au punctat această zi, cum ar 
fi, de exemplu, cele numai 3 
echipaje aliniate în cursa de 
8+1.

Sorin SATMARI

„TRICOLORILOR

(Continuare în vag. 2—3)

Timi» de o sâplâinînă. pc lacul Basc»»

ÎNTREAGA 99 FLOTILĂ“ DE CAIAC-CANOE
LA STARTUL CAMPIONATELOR REPUBLICANE
Caiaciștii și canoiștii și-au 

urcat ușoarele lor ambarcații 
pc remorcă, pareînd la baza 
Bascov de lingă Pitești, spre a 
participa — timp de o săptă- 
mînă — la un adevărat „serial** 
nautic. întâi se va da startul 
în Campionatul Republican 
pentru seniori. Ediția din acest 
an a popularei competiții se 
desfășoară, cum se știe, sub 
semnul marii regate de la sfîr- 
șitul lunii septembrie. Jocurile 
Olimpice, întrecere pentru care 
se pregătesc și caiaclștii, și ca
noiștii noștri fruntași. în plan 
apropiat, însă, concursul va 
constitui, totodată, un test util 
pentru Campionatele Balcanice, 
programate săptămîna viitoare. 
Pe Lacul Pancearevo, din a- 
propierea Sofiei. Alături de e- 
chipajele cluburilor și asocia
țiilor sportive vor lua startul, 
așadar, și membrii lotului nos
tru reprezentativ : Aurel Maca- 
rencu. Daniel Stoian, Angelin 
Vclea, Grigore Obreja. Glicor- 
ghe Andriev, Ionel Constantin,

Ionel Lețcae, apoi Tecla Bor- 
cănea. Luminița Munteanu, Ma
rina Bituleanu, Sanda Niculae 
și altele.

Programul Campionatelor Re
publicane de caiac-canoe pen
tru seniori cuprinde serii, re
calificăm, semifinale (astăzi și 
miine), finalele pe 500 și 1000 
m urmînd a se desfășura du
minică.

Caiacul și eanoea' își vor con
tinua „serialul** de o săptămî- 
nă cu întrecerile Campionate
lor Republicane pentru tineret 
și juniori, competiții cu mulți 
vîslași dornici de afirmare, 
care-și vor disputa întîietatea. 
tot pe lacul Bascov, începând 
de luni pînă joi. în cazul lor, 
în „plan apropiat** va fi 
„Concursul Prietenia" (19—21 
august, în R.D. Germană), 
campionatele de pe lacul Bas- 
cov constituind un bun test 
pentru alcătuirea echipajelor 
care se vor alinia pe lacul 
Grunau.

Proletari din toate țările. unltt-oSt
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Astăzi, cu începere

de la ora 17

PRIMUL CUPLAJ
AL „CUPEI 
DINAMO"

LA FOTBAL
Astăzi, pe stadionul Dinamo, 

primele două partide în ca
drul „Cupei" inițiate de clubul 
organizator. (Să menționăm că 
in echipa Dinamo vor juca si 
internaționalii reveniți din 
Belgia, după încheierea turneu
lui echipei naționale).

In deschidere, Ia ora 17:
RAPID - S. C. BACÂU

în partida vedetă, care va 
începe la ora 19 :
DINAMO - FLACĂRA MORENI

A doua zl. simbătă. echipele 
învingătoare vor juca intre ele 
in meciul vedetă, 
sustinind uvertura 
pentru desemnarea 
toarei.

învinsele 
cuplajului 

învingă-

După evoluția buni clin meciul 
anterior, Sava Melinte (la po
dea) a fost întrecut la puncte 
de Ludovic Angyal 
Aiud), care a ajuns 

semifinale
Folo : Nicolae PROFIR

(Metalul 
astfel in
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DISPUTE SPECTACULOASE II SEMIFINALELE

DE IERI IA BOI
iu gala tic azi vor li desemnau ceilalți iinaliștt

CONSTANȚA, 4 (prin tele
fon). în Sala Sporturilor din 
localitate au început joi în
trecerile semifinale ale Cam
pionatelor Naționale de box, 
perspectiva de calificare și de 
participare apoi la lupta direc-' 
tă pentru cucerirea titlului de 
campion mărind ambiția spor
tivilor rămași în competiție. 
Am asistat ia dispute intere
sante, boxerii oferindu-ne un 
spectacol pugilistic de calitate.

nu lipsit însă și de surprize. 
Primul sportiv calificat în fi
nale — ce vor avea loc dumi
nică, de Ia ora 18 — a fost 
„semimusca" Ovidiu Dragomir 
(Prahova A.S.A. Ploiești), în
vingător la limită (3—2) în par
tida cu Florian Hîrcea (C.S.M.

Petre HENT 
Mihai TRANCA

(Continuare în pag. 2—3)

■>

Campionatul Mondial de șah pentru copii și juniori

CORINA PEPTAN (România) CEA DINȚII LAUREATĂ!
rjiHie. foarte

TIMIȘOARA.
fon). Vom inceps cu 
știre a după-amiezii de

ttflâra noastră reprezentantă nu mai poate rata medalia de aur;
4 (prin tele- 

ultima 
joi, 

dar care esle prima, ca im
portanță, pe tabela de rezul
tate și dătătoare de bucurie: 
Corina replan, micuța noas-

întrecerile celor mai valoroși trăgători

E. ANTONESCU, LA AL TREILEA TITLU INDIVIDUAL
Ziua a treia a Campionate

lor Naționale de tir. desfășu
rate la București, a fost mai 
puțin interesantă decît prece
dentele. In primul rînd pentru 
că rezultatele au fost in scă
dere. poate și din cauza căldu
rii excesive, care a deranjat 
în mod evident pe trăgători, 
obligati să rămînă in hainele 
de concurs, confecționate din 
piele... Vom începe cu proba 
de pistol viteză, găzduită, ca 
de obicei, de standurile de la 
Tunari. Prima manșă, derula
tă miercuri, a adus cu sine un 
prim eveniment neplăcut, fap
tul că, deranjat vizibil de un 
cartuș defect, la focul al pa-

trulea de la ultima serie de 
4 secunde, multiplul nostru 
campion Corneliu Ion a pier
dut-o pe ultima, a cincea. si 
a ieșit astfel nu numai din 
cursa pentru titlu, dar si din 
cea pentru calificarea în fina
lă. A doua zi. joi. Marin Stan, 
dorind cu tot dinadinsul să 
tragă numai decari tot la 4 
secunde, a întîrziat si el mult 
prea mult si a ratat... două 
siluete ! Așa că, în finală, cei 
8 trăgători cu cele mai bune 
rezultate din proba propriu- 
zisă au fost conduși de către 
Cristache și Sudu. ambii cu 
cite 592 de puncte. Era evi
dent că dintre acești doi tin-

Lași se va alege noul campion. 
El a fost Cristache, cu 93 de 
puncte in finală, fată de doar 
94 ale arădeanului. Dinamovis- 
tul cucerește astfel încă un 
titlu, al doilea al său în ul
timate cinci ediții ale campio
natelor naționale.

Trăgătorii de pușcă s-au mu
tat ieri, in sala de la Dinamo.

Radu TIMOFTE

(CorMvuare fn pag. S—3)

tră competitoare la categoria 
10 ani, a obținut cea «îe a 9-a 
victorie, învingi nd-o ue por- 
toricana Maria Santori și acu- 
mulind astfel 9,5 p în clasa
mentul grupei. Ea nu mai poa
te fi întrecută, nici măcar a- 
junsă, în ultima rundă, cea 
de sîmbătă dimineață. Corina 
Peptan este, așadar, prima 
laureată a competiției, cam
pioană mondială !

Ziua de întreceri a Început, 
bineînțeles, cu disputarea în
treruptelor din runda prece
dentă, a 9-a. Cea mai echili
brată, partida dintre G. 
Schwartzman și D. Hansrath 
(R.F.G.). Campionul țârii noas
tre la categoria 12 ani a câști
gat, dar la mutarea a 76-a ! 
Un punct prețios pentru Gaby, 
care îl face să rămină in plu
tonul fruntaș. Mai consemnăm 
șl alte rezultate din runda 
precedentă ale reprezentanți
lor noștri: M. Griinberg — J. 
Waitzkin (S.U.A.) 1—0, Viole
ta Todorovici — Andreea Sa- 
su-Ducșoară 0—1, Magda Gus-

kowska 
riu, Luminița 
■dra Ignătescu _ _
Bo'.sari remize. Ana Maria Q- 
siceanu — M. Grabies 0—1.

După-amiază, penultima run
dă, cea de a 10-a... Rezulta
tul cel mai important l-am 
consemnat în primele rînduri 
ale cronicii. Iată altele din 
grupa Cori ne i Peptan,- tn or
dinea meselor: Lendvay — 
Miloradovici 1—0, Urminska — 
Bobrowska 0—1, Miauchi — 
Pușcariu 0—1, Gingiorva — 
Houska 0—1, Adela Frătilă — 
Sanchez 1—0. în clasament: 
Corina Peptan 9,5 p, M. Bo- 
browska șl E. Lendvay cite 8 
p, Irina Pușcăria 6 p. Adela 
Frătilă și “ ~
5,5 p

Disputa se îndirjește șl Ia 
categoria 
Aici notăm frumoasa 
slune a timișoreneei Eleonora

(Pol) — Ioana Mora- 
Radu — Ruxan- 
și Galiamova —

M. Rosenberg rite

fetelor de 14 ani.
ascen-

Radu VOIA

(Corr inuare in pag. 8—3)

A început Balcaniada de baschet pentru juniori

DEBUT VICTORIOS AL ECHIPEI NOASTRE

Drumeție montană nu numai în proiecte, ci și în fapte !... Iată 
un frumos - exemplu pe care nî-l oferă acest grup de elevi, membri 
ai cercului de turism al Casei pionierilor și șoimilor patriei din mu
nicipiul Giurgiu. După un scurt popas la Cimpulung Muscel, elevii 
giurgiuvenl urcă, în pas voios, prin localitatea Voina, spre Iezer, 
unul dintre obiectivele de vacanță pe care și le-au propus in această 
„recreație mare" a anului școlar.„ Foto : Aurel D. NEAGU

FOCȘANI, 4 (prin telefon). 
Ediția a 26-a a Campionatu
lui Balcanic de baschet rezer
vat juniorilor a început in 
sala sporturilor „Vrancea”*, în 
fața unui public destul de nu
meros. care a încurajat căl
duros reprezentativa ROMÂ
NIEI, în meciul susținut de a- 
ceasta în compania selecționa
tei ALBANIEI. Juniorii noștri 
au cîștigat cu 96—74 (50—40) 
în fața unor parteneri de în
trecere care au manifestat o 
mare combativitate în apărare 
șl o bună precizie în aruncă
rile la coș de la scniidistanță 
și distanță. în aceste condiții, 
echipa română a trebuit să 
facă eforturi deosebite pentru 
a cîștiga, la capătul unei par

tide aprig disputate (în ciuda 
diferenței de scor), în care a 
beneficiat de superioritatea de 
talie, în special prin Popa, care 
a evoluat excelent atît în a- 
tac, cît și în apărare. Remar
cabil și aportul conducătoru
lui de joc Sinevici, ca și cel 
al lui Koșnovschi. Desprinde
rea s-a datorat, în mare mă
sură, faptului că formația 
noastră a practicat în repriza 
secundă o apărare mai agre
sivă (ceea ce ar fi trebuit să 
facă de la început), precum și 
seriei de coșuri, recuperări și 
capace . realizate de Popa. Au 
marcat : Popa ,32, Sinevici 14, 
Koșnovschi 13, Cristescu 8. 
Bobrovschi 5, Bota 8. Corui 5. 
Păun 2, Săftcscu 4, Hălmăgca-

nu 4. Pelger 1 pentru echipa 
României. Coșgeterli oaspeți
lor : Damo 19, Rama 15, Sken- 
deri 11. Au arbitrat, bine: A. 
Ozcelik (Turcia) — CT Dumî- 
trachc (România).

în deschidere s-au întîlriit 
selecționatele TURCIEI șl GRE
CIEI, care au oferit un meci 
foarte disputat, cu multe răs
turnări de scor. Rezultatul de 
71—67 (32—30) în favoarea e- 
chipei Turciei a fost decis in 
ultimele minute. Arbitri : B. 
Pavli (Albania) și I. Antonescu 
(Romania).

Programul de vineri, de la 
ora 16.30 : Grecia — Albania 
și România — Turcia.

Dumitru STANCULESCU



Reportaj de sezon

0 TABĂRA 95
Ce n-au astîmpăr elevii in 

timpul anului școlar, dar a- 
cum, în vacanța de vară, sînt 
ca argintul viu ! Au încheiat. 
Ia mare, cu joaca pe plajă și 
în apă, iau trenul și se duc la 
munte. Greu, deci, ca reporter, 
să te ții după el. Sigur, vorbim 
îndeosebi, de acele locuri unde, 
ca să ici un interviu de cîteva 
rînduri, trebuie să aștepți să-ți 
cadă intervievatul din văzduh, 
întîi. să-ți cadă, pentru a-i 
pune întrebarea, răspunsul ur- 
mînd a-1 primi abia cînd revi
ne după al doilea salt: la 
Turnul de parașutism „23 Au
gust" din Capitală, uriașa um
brelă multicoloră nu stă o cli
pă locului !

Fără îndoială, se poate pro
ceda și altfel. 11 rogi, de pil
dă, pe tovarășul Gheorghe 
Grădinara, comandantul aces
tei frumoase și instructive ta
bere de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei, orga
nizată de C.C. al U.T.C.. șâ-i 
scoată la „raport" Pe cei mai 
talentați și mai silitori elevi- 
parașutiștk Pe Cristian Silves
tru, de exemplu, acum în clasa 
a XH-a la Liceul Agroindus
trial din Tulcea, pe Cristian 
Plăcintă ori pe Dan Chitic, și 
ei în clasa a Xlî-a, colegi la 
Liceul industrial din Hirlău. 
Ei bine, răspunsul la întreba
rea „Cum te simți, aici, in ta
bără?" diferă. La sol, el este: 
„Foarte bine". în aer, însă, 
cînd elevul parașutist începe 
să urce ori să coboare lin cu 
parașuta, răspunsul capătă ceva 
din senzația care îl încearcă : 
^Excepțional!“, „Ai impresia 
că zbori, că plutești prin văz
duh !“

La Ploiești, Iași. Cluj-Napo- 
ca, Suceava, Baia Mare s-au 
ridicat in ultimii ani turnuri 
de parașutism asemănătoare.

LA ÎNĂLȚIME
dar . decanul de virstă; de înăl
țime și frumusețe rămîne cel 
de la Complexul sportiv „23 
August" din Capitală. „El are 
— își începe lecția teoretică 
maestrul emerit al sportului 
Vasile Sebe — 86 m înălțime, 
4,20 m Ia bază și 4 m sus, la 
fleșa metalică a cărei deschi
dere este de 12 m". Elevii 
Marius Cojoacă (Drobeta Tr. 
Severin), Gabriela Salahoru 
(Pașcani), Constantin Găraru 
(Reșița), Bogdan Eftimie (Iași) 
și ceilalți viitori parașutiști 
aflati aici. în tabără, stau în 
cerc, unii își iau notițe, iar la 
sfîrșit pun întrebări. Fostul pa
rașutist răspunde cu lux de 
amănunte. Normal: s-a numă
rat printre acei sportivi care, 
in urmă cu aproape 40 de ani, 
au cărat intîile tarei cu mortar 
la temelia celui mai 
zvelt edificiu sportiv 
noastră.

Elevii stau în cerc 
cînd emoțiile 
coboritului cu parașuta au luat 
sfîrșit, iar deasupra bătrînului 
■turn s-a aprins becul cel roșu 
de avertizare. Fiecare detașa
ment își prezintă programul 
cultural-artistic pregătit cu 
mult înainte. Da, o tabără la 
înălțime, atît la propriu, cit și 
la figurat, cu instructori — co
mandanți de detașamente — e- 
nergici. receptivi, omniprezenți: 
profesorul de educație fizică 
Florin Almar (Hirlău), maistrul 
Emil Grecescn (Caraș-Severirr), 
Vasile Huianu (Tulcea) și alții. 
Și-a încheiat pregătirile o se
rie, în tabăra de la „Turn" vin 
să minuiască suspantele din fir 
de mătase ale parașutelor alți 
elevi : din Argeș, Galați, Ciur; 
giu — vacanța școlară are aici 
examenul ei de maturitate !

jk',' •.!.'.!,o jm

Marele „orar“ al vacanței școlare de vară cuprinde fi lecții de 
parașutism. Bunăoară, la Turnul de la Complexul sportiv „23 

August* din Capitală

C. M

înalt și 
din țara

__ și seara, 
urcatului și

Vasile TOFAN

DE ȘAH PENTRU COPII
(Urmare din pag. 1)

Pen- 
Eva

Balint, care ciștigă la Noemi 
Lendvay, promovând pe locul 
2 în clasament cu 7,5 p. Un 
punct mai mult are sovietica 
Tea Lanchava, care a ir.tre
cut-o pe Ioana Morariu. 
tru locul 3 concurează
Repkova (Cehoslovacia), cu 7 
p, și Andreea Sasu Ducșoară, 
cu 6,5 p. învingătoare asupra 
polonezei Guskowska.

în continuare, vom consem
na doar rezultatele care ne 
parvin la ora transmisiei. în 
ordinea categoriilor de virstă:

12 ani (f): Zhu-Chen — Kra- 
wiec 1—0, Bartosik — Nicolcea 
ți Grabies — Miloradovicj re
mize. Conduce Zhu-Chen (R.P. 
Chineză) cu 9 p, urmată de 
Bartosik și Grabies cu cite 8 p.

16 ani <t): Dabrowska — 
Bot.sari 0—1, Alina Cietu — 
Pai zis (Italia) 1—0, Alina Ada- 
mescu — Paasikangas (Finlan
da) 0—1. Se joacă încă parti
dele Fruiteau — Galiamova, 
Vilegas — Luminița Radu și 
Ignătescu — Țereladze.

10 ani (b): Hasbun — Por- 
tilho 0—1, Munteanu — J. 
Viloria 0—1, Zainea — Nemeth 
0—1. Jakubowski — Teodore 
remiză. In clasament: Hasbun 
și Viloria cu cite 8 p. urmați 
de Nemeth cu 7,5 p.

12 ui (b): 3. Polgar —
Hansrath 1—0, Schwartzman

— Kamski întreruptă, Almas-
si — Nisipeanu 0—1, 2__.
berg — Porubin 0—1, Tzitroni
— Parker 1—0. în clasament: 
3. Polgar 8^, apoi Schwariz- 
man 7.5 (1), Nisi peana 7 p. 
Urmează: Hansrath, Porubin 
și Tzifroni cu cite 6,5 p.

14 ani (b): Z. Polgar — Liss 
0—1, Istrătescu — Formiconi 
(Argentina) 1—0, Kamski — 
Steingrinsson 1—0, Polak — 
Ceatalbașev 1—0, Clausens 
(Belgia) — Kumaran (Anglia) 
0—1. în clasament: Liss (Is-

Grun-

ÎNTRECERILE
(Urmare din pag. I)

unde a fost ceva mai răcoare. 
Cei mai bine s-a simțit tot 
Eugen Antonescu, dinamovistul 
cucerind, o dată cu victoria în 
proba de la 10 metri, cei 
de-al treilea său titlu indivi
dual la ediția 1988 a 
lelor" și demonstrând 
această oră candidează 
se mari ia poziția de 
bun pușcaș al nostru.
ba de sală, a pus între el și 
al doilea clasat, C. Stan, 9 
puncte, ceea oe este foarte 
mult pentru o asemenea pro
bă. în aceste condiții, finala 
n-a avut istoric. în primul rînd 
pentru că nici unul dintre cei
lalți calificați n-a realizat per
formanțe 
loroase.

Tot ieri s-a desfășurat 
proba de

„națio- 
că la 

cu șan- 
cel mai 
în pro-

cu adevărat

pușcă 10 metri

va-

si
a

„NAȚIONALELE" DE CANOTAJ
(Urmare din pag. 1)

REZULTATE TEHNICE, fe
minin, 2 visle : 1. Lot olimpic 
(Elisabeta Lipâ, Liliana Genes) 
7:06,53, 2. Metalul (Georgeta 
Soare. Iulia Bobeică) 7:31,04, 3. 
Steaua (Doina Ignat, Liliana 
Chichifoi) 7:39,94; simplu: 1. 
Marinara Popescu (Lot olimpic) 
7:57.15, 2. Aurora Trif (Steaua) 
8:40.74, 3. Crina Serdiuc (Stea
ua) 8:45,48 ; 4 rame : 1. Lot
olimpic (Anișoara Bălan. Vero
nica Cogeanu. Doina Crucanu, 
Anișoara Minea) 6:34,76, 2. 
Steaua 7d)l,12, 3. Dinamo
7ș06^0; masculin, 4+1 : 1. Lot 
olimpic (loan Snep, Valentin 
Grobu, Ovidai Cocuțl, Ștefan 
Vitai + Florin Micu) 6:36,03, 2. 
Petromar Constanța 6:57,53, 3. 
A.S. Marina Mangalia 7:02,67 ; 
2 rame : 1. Lot olimpic (Dă
ri uț Dobre, Dragoț Neagu)

7:36,60, 2. Politehnica Timișoa
ra 7:55,87, 3. Marina Mangalia 
8:09,70 ; 2+1 : 1. Lot olimpic
(Vasile Tomoiagă, Dimitrie Po
pescu + Gheorghe Marin) 
8:09,99, 2. Politehnica Timișoa
ra 8:51,18. 3. Olimpia Călărași 
(a terminat proba la pas dato
rită unei defecțiuni tehnice dar 
a intrat în posesia medaliilor 
de bronz) ; 4 rame : 1. Dinamo 
6:35,35, 2. Steaua I 6:40,83, 3. 
steaua II 6:44,24 ; 8+1 : 1. Di
namo 5:57,40, 2. Steaua 6:06,40, 
3. Politehnica Timișoara 6:51,30.

• Pe terenurile C.S. Politehnica
București s-au desfășurat Cam- 
pionatele municipale de tenis ale 
juniorilor. Conform așteptărilor, 
la feminin a învins Monica Pe- 
cheanu-Chirilă (Dinamo Bucu
rești). La masculin, locul 1 a 
fost ocupat de foarte tînărul (14 
ani) Dinu Pescariu (TCB), care 
a făcut o dată In plus, dovada 
talentului și a cunoștințelor sale. 
Dar lată rezultatele finalelor : 
feminin — Monica Chirilă — 
Claudir Neacșu (Steaua) 1—6, 
6—2. 6—3 (în semifinale : Chirilă 
— Ana Maria Stefănescu, CCIAG, 
6—2, 6—1 : Neacșu — veneția
Sehiopu, Dinamo, 7—5, 6—3) ; 
masculin : Dinu Pescariu — Mi
hai Biescu (Steaua) 4—6, 6—4,
6—1 (în semifinale : Pescariu — 
Hari Nicolae. Progresul, 6—3, 7—5, 
Biescu — Silviu Matei, Dinamo, 
6—4 5—7. 6—4).
• S-a încheiat selecția a doua

a copiilor, desfășurată pe mal 
multe baze din Capitală. Au par
ticipat aproape 500 de copil, primii 
32 de la flecare categorie cîști- 
gîndu-și dreptul de participare la 
Concursul Republican. S-a jucat 
sist«- - eliminatoriu pînă în fa
zele finale, unde sportivii au 
fost departajați după sistemul 
turneu (flecare cu flecare). Iată 
nrimii patru clasați : 8—10 ani, 
fete : 1. Raluea Tarazi (Dinamo) 
2 victorii (6—5, 6—1 cu Ivanovici, 
6—3, 6—1 cu Szabo) ; 2. Marta
Szabo (Sănătatea Sighet) 2 v 
(6—4, 6—1 cu Fodorean, 6—3, 6—3 
cu Ivanovici) ; 3.
(Tricotextil Sighet) 

6—5 cu Fodorean) ; 
dorean (UTA) 1 v 
Tarazi) ; •—■■■- - 
ca (UTA) 
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Șl JUNIORI
raci) 8 p, Istrățescu și Kamski 
(U.R.S.S.) cu cite 7,5 p, Kuma- 
ran “ 
cite 6.5 p.

16
sen 1—0, Gurevich — Jeppson 
1—0. Watanabe — Sadler și 
Le Siege — Handouchi remize. 
Conduce Sirov (U.R.S.S.) cu 9 
p, urmat de Gurevich (S.U.A.) 
cu 8,5 p, Sadler (Anglia) 7 p. 
Apoi, cu cite 6,5 p, Anlonsen 
(Danemarca), Watanabe (Bra
zilia), Le Siege (Canada), 
Tong (R.P. Chineză).

7 p. Polgar si Formiconi

ani (h): Sirov — An ton -

SEMIFINALELE DE IERI
(Urmare din pag. 1)

Drobeta Tr. Severin). Cei doi 
sportivi au încercat să-și adu
ne punctele necesare victoriei 
duelînd elegant de la distanță, 
cu directe și un-doi-uri. Cel 
care a avut resurse fizice pen 
tru a susține această tactică 
pe tot parcursul meciului a 
fost sportivul ploieștean, care 
a obținut astfel victoria. Dra- 
gomir va avea de înfruntat în 
finală pe campionul categoriei, 
Marian Gândac (Steaua), care 
s-a calificat in ultimul act al 
competiției după un meci echi 
librat cu colegul său de club 
Marian Popa, pe care l-a în
trecut la puncte.

Partidă de mare tensiune la 
categoria cocoș : Nicolae Iancu 
(Victoria București) a dat o 
replică viguroasă campionului 
Ion Guzganu (Steaua). Meciul 
lor s-a desfășurat sub semnul 
echilibrului timp de două re- 

~7

CELOR MAI VALOROȘI TRĂGĂTORI
senioarelor. Dominînd 
concursul propriu-zls (388 
cît mai ales finala (103,2 
cea mai bună din toate cele 8 
concurente). Daniela Zamfir a 
intrat, tot fără probleme. în 
posesia titlului. O surpriză 
Plăcută a constituit-o Constan
ta Bănică, locul secund în fi
nalul întregului concurs, prin
tre învinsele sale numărîndu-se 
favorite precum Aurora Ștefan 
(acum pe locul 3, după o fi
nală slabă) ori Daniela Toa
der (după o probă propriu- 
zisă sub așteptări...).

REZULTATE TEHNICE, pis
tol viteză : 1, 
(Dinamo) 690 p 
național ; 2. V. 
Arad) 686 p ; 
(Steaua) 685 p ; 
(Steaua) 683 p ; 
(Dinamo) 683 p ; . 
(Steaua) 681 p ; pușcă

atît 
P).
p,

G. Cristache
— Campion 

(U.T.
Calotă 

Ionașcu 
Vișan 

Tlrloiu 
10 me-

Suciu
3. ’ G.
4. L.
5. O. 

I 6. C.

tri, masculin : 1. E. Antones
cu (Dinamo) 689,3 p — cam
pion national ; 2. C. Stan
(Steaua) 680,4 p ; 3. Ș. Bui- 
diu (Steaua) 679,7 p ; 4. F. 
Păunescu (Dinamo) 675,1 p ; 
5. I. Joldea (Dinamo) 675,1 
p ; 6. C. Cioc (Metalul) 674,4 
p ; echipe : 1. Dinamo 1 730 p 
— campioană națională; 2.
Steaua I 1 724 p ; 3. Steaua II 
1697 p ; pușcă 10 metri, fe
minin : 1. Daniela Zamfir (Di
namo) 491,2 p — campioană 
națională ; 2. Constanta Băni
că (Steaua) 486,8 p ; 3. Au
rora Ștefan (Olimpia) 485,6 p ; 
4. Daniela Toader (Dinamo) 
483,2 p ; 5. Aurelia Bistriceanu 
(Steaua) 482,5 p ; 6. Eva Olah 
(C.S.U. Brașov) 481,7 p ; echi
pe : 1. Steaua I 1142 p — 
campioană națională : 2. Di
namo 1137 p : 3. A.S.A. Meta
lica Oradea 1135 p.

prize, cînd s-au schimbat lo 
vituri prin surprindere, izola
te, ambii sportivi luptînd pru
dent. In rundul 3, în urma re- 
cepționării unor lovituri Ja 
corp, Iancu cedează fizic și 
este la un pas de k.o. Sesizînd 
slăbiciunea adversarului său, 
Guzganu mărește ritmul de 
luptă, atacînd cu serii dure la 
față. Arbitrul Radu Iorgulescu 
sesizează prompt dificultatea 
Iul Iancu, numârîndu-1. Meciul 
se reia, dar Iancu nu-i mai 
poate face față sportivului ste- 
list. Este din nou k.d. șl ter
mină greu meciul în picioare, 
în aceste condiții nu putea fi 
decît un singur verdict: învin
gător — Ion Guzganu. Celălalt 
finalist al categoriei este Rclu 
Nistor (Steaua). Învingător în 
întîlnirea cu Petre Drogeanu 
(Cimentul Medgidia) în urma 
unei evoluții sub așteptări. Nu 
este mai puțin adevărat că 
fostul campion al țării a fost 
vădit incomodat 
încurcăreț al lui 
care, este drept, a 
mult, lăsînd astfel 
falsă impresie de
le. în puținele momente de box 
curat (repriza a treia), Nistor 
a plasat cîteva lovituri mai 
clare, convingind juriul.

Un alt fost campion național, 
Ionel Panaite (Constructorul 
Galați), s-a calificat în finala 
categoriei semiușoară, învin- 
gîndu-1 pe tînărul și curajosul 
Ion Dudău (Dinamo). Trimis la 
podea în repriza secundă, Du
dău a codat treptat, pierzînd 
la puncte. Așteptat cu interes 
deosebit, meciul dintre Daniel 
Măcran (Steaua) și Nedim Re- 
gep (Cimentul Medgidia) a o- 
ferit o luptă cu multe... ame-
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DUMINICĂ

participați cu cit mal

O NOUA OCAZIE 
DE A VA ÎNMULȚI 
ȘANSELE DE REU
ȘITA! • ELEMENT 
DE MARE ATRAC- 
TIVITATE, CONS- 
TIND IN POSIBILI
TATEA DE A SE 
OBȚINE CIȘTI- 
GURI Șl NUMAI 
PENTRU 2 NUME
RE. • ULTIMA ZI 
DE PARTICIPARE 
CU NUMERELE 
FAVORITE: SiM- 
BATA. 6 AUGUSTI

I w 
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I. D. M. S. ANUN
In ziua de 12 august 1988, orele 10 dimineața, vinde prin li

citație publică autoturisme diferite mărci, dlsponibilizate prin Decretul nr. 277/1979.
Licitația se ține în sala I.D.M.S. din București, Bd. Magheru 

nr. 6—8, et. V, camera 17, sector 1.
La licitație poate participa orice persoană care consemnează 

la C.E.C. o garanție de 10% din prețul de începere a licitației 
autoturismului.

Autoturismele se vînd cu plata integrală.
Dosar sie de stare tehnică a autoturismelor pot fi consultate 

la întreprinderea deținătoare.
Listele cu caracteristicile, prețurile de începere a licitației 

precum și adresele unde pot fi văzute autoturismele sînt afi
șate la următoarele magazine auto-moto-velo-sport ale I. 
din :

— Sos. Minai Bravu «7—49, Bl. P 16, sector 2
— Sos. Pantelimon nr. 312, sector 2
— Șos. Colentina, Bl. 64, sector 2
— Bd. Magheru nr. 22. sector 1
— Mag. Sport-turism, str. Socului nr. 53, sector 2
— Bd. Nlcolae Bălcescu nr. 36, sector 1
— Mag. auto din str. Valea Cascadelor nr. 24, sector 6.
Informații suplimentare la telefon 11.39.50 — int. 193.

I.D.M.S.
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„CUPA I.M.G.B." L
Prima etapă a competiției 

internaționale cicliste „Cupa 
I.M.G.B.", desfășurată pe tra
seul București — Giurgiu și re
tur, a fost cîștdgată de Vasile 
Mitrache (Dinamo), în 2h 36:01. 
Pe locurile următoare, in a- 
celași timp cu învingătorul, s-au 
clasat coechipierii săi Gheorghe

Lăutarul 
leriu Pi 
Poznans 
Răcășan 
va dispi 
rești — 
Daia — 
(135 km»

umisisimii» oi $m lort-PMi
• începem rubrica noastră prin 

a da o veste deosebit de îmbucu
rătoare numeroșilor pasionați ai 
sistemului PRONOSPORT : după 
o scurtă perioadă de întrerupere, 
se reia seria concursurilor care, 
săptămin-!. s? bucură de o mare 
popularitate, de altfel justificată, 
avînd în vedere importantele cîș- 
tiguri atribuite ; începînd de sîm- 
bâtă. 21 august, participanfii vor 
putea din nou să-șl Încerce cu 
regularitate șansele. Pentru a se 
putea pregăti cît mai din vreme, 
consemnăm mai ios partidele În
scrise în primul concurs al nou
lui sezon fotbalistic, care începe 
la 20 august a.c. ! 1. Inter Sibiu 
— ,.U“ ciuj-Napoca ; 2. F.C. Ar
geș — Sportul Studențesc ; 3.
Rapid Buc. — Flacăra Moreni 
(nauză) • 4. Rapid Buc. — Fla
căra Moreni (final) ; 5. Steaua —

F.C.M. I 
— Corvi 
Constant 
(pauză) 
a.s.a. q 
S.C. Bad
10. S.C 1
11. Victd 
F.C. Bin 
Iova (pa 
Universi 
această 
participa

O Asta 
avea Iod 
clubului 
Tragerea 
tămînii. 
Operația 
urmate 
vor putd 
program] 
rele e--s



Divizionarele A in febra pregătirilor
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LA SIBIU, OPTIMISM Șl ÎNCREDERE

CU PRIMUL CAMPIONAT AL ȚARII

LA REÎNTÎLN8REA
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Inter Sibiu în Divizia A ! 
Socotelile exacte ale celor mai 
vechi suporteri din acest oraș 
stabilesc că reprezentanta fot
balului local revine pe prima 
scenă după 39 de ani ! Au a- 
vut răbdare prietenii sportului 
cu balonul rotund din mindra 
așezare de pe Cibin ! „Da, au 
avut si au o frumoasă iubire 
pentru fotbal spectatorii sibi- 
enj în totalitatea lor, ne spu
nea Angelo Niculeseu, un nu
me care nu mai are nevoie de 
alte prezentări. Un lucru eare 
m-a impresionai deosebit de 
cînd mă aflu, in calitate de 
consilier tehnic, la clnbu] In
ter, din primăvara acestui an, 
a fost tocmai această nezdrun
cinată încredere a miilor de 
locuitori ai orașului, și nu nu
mai ai orașului, ci și din loca
litățile apropiate, in echipă. 
Inter a făcui si unele parti
de mai slabe, dar nimeni nu 
și-a părârsit locul din tribună, 
nimeni nu a abandonat forma
ția favorită. La Sibiu' există 
un public cald și cu o mare 
sete de fotbal. Intrarea in pri
ma divizie reprezintă cel mai 
prețios cadou făcut unui ase
menea public...".

Avînd si obligația aceasta 
morală fată de spectatori, dar 
și o misiune mult mai grea ca 
în trecutul sezon. Inter a înce
put din vreme și cu toate for
țele pregătirea pentru „socul" 
reprezentat de întilnirea cu 
Divizia A. La 16 iulie, între
gul lot alerga pe pantele de 
la Păltiniș, unde programul 
de pregătiri de mare intensi
tate s-a desfășurat pînă la 23 
iulie. De atunci, „cartierul ge
neral" s-a fixat acasă, la Si
biu, unde seria de antrena
mente și jocuri s»a desfășurat,

punct cu punct, după graficul 
fixat de conducerea tehnică. 
Aceasta îi cuprinde. în afara 
antrenorului emerit A. Nicu- 
lescu, pe experimentatul nos
tru tehnician C. Ardelcanu 
secondat de V. Hizo. Medicul 
echipei este dr. D. Marinescu, 
iar masor — L Birăneseu.

„Toți jucătorii au răspuns 
Cu conștiinciozitate șl disci
plină te solicitările, defri o- 
țoare, ale programului, In ea
re am introdus toate elemen
tele de actualitate privind an 
trenamentul de performanță 
Noii jucători din lot an ridleat 
ronsiderabil valoarea de an
samblu a acestuia și sub as
pect tehnic. $1 snb cel tactic. 
Unitatea sufletească cămine 
mai departe puternică, Înca
drarea celor sosiți în acest în
ceput de sezon făcîndu se re
pede. printr-o atitudine sin
ceră șl deschisă a ambelor 
grupuri, al celor vechi și al 
fotbaliștilor transferați acum. 
Sperăm ca și omogenitatea de 
joc să se realizeze la fel de 
repede. Nădăjduiesc ca, dacă 
nu vom avea accidentări, să 
jucăm un rol de prim-plan în 
noul campionat". Sînt aprecieri 
aparținind tot antrenorului A. 
Niculescu. Cit il privește pe 
antrenorul C. Ardelcanu. el 
ne-a «pus in puține cuvinte ce 
simte de cind a venit la Si
biu : „Am găsit o atmosferă 
minunată, eare te stimulează. 
Sper să nu dezamăgim nume
roșii și entuziaștii noștri su
porteri". Conducerea clubului 
(M. Găldean — președinte de 
onoare, G. Leicu — președinte 
retribuit, M. Dancu — respon
sabil organizatoric) a depus 
mari eforturi pentru ca cele 
mai bune condiții să fie asi-

gurate întregului proces do 
instruire.

Lotul de jucători cu care 
Inter intră pe prima seenă a 
fotbalului nostru este următo
rul : V. Mareei, Alexa, C. Ra
du— portari; Laurcnțiu, Boar. 
I. Ene. B. Popescu, Coto- 
ra, Armenean. Cosma, Sișoe 
— fundași ; Jurcă. Șoarece, 
Văsii, Majaru. Ciobailu, M. 
Stănescu — mijlocași; Ra
du II, C. Zamfir. Cașuba. Bir- 
san — atacanti. Toate li
niile au primit întăriri prin 
venirea unor jucători experi
mentați. Alături de eL întU- 
r.im pe fotbaliștii care alcătu
iesc grupul de bază al iotului 
Programul meciurilor depu
tate pină acum a cuprins ln- 
tilniri in cadrul turneului or
ganizat la Sibiu (Invitate : 
Gbztepe — Turcia. Lot-.J de 
tineret. Sportul Studențesc). 
Miercuri a evoluat in localitate 
F.C. Constanța, rezultatul 
fiind de 3—1 pentru gazde. Au 
marcat : C. Zamfir (min. 11). 
Majaru (min. 34). Stănescu 
(min. 33). golul constânțenilor 
fiind semnat de Zahiu (min. 
2). La sfirșitul sâptămin.i. In
ter se va afla la Petroșani, la 
turneu] organizat de Jiul (6 și 
< august) și la care vor mai 
fi prezente o formație din Si
ria și Universitatea Craiova, 
în continuare, la 10 august, joc 
la Alba Iulia. cu Unirea. și 
înră o partidă de perfectat 
pentru ziua de 13 augyst.

La Sibiu, cum se vede, mult 
optimism, un optimism justi
ficat, credem noi, față de mo
dul cum a fost pregătită re
apariția, după atiția ani. a a- 
cestei mari inimi sportive în 
prim-planul fotbalului româ
nesc.

Eftimie IONESCU

Divizionarele B înaintea startului

MULTE NUME NOI LA TRACTORUL BRAȘOV
După un stagiu de pregătire 

centralizată efectuată la Geoa- 
g-u Băi, echipa Tractorul s-a 
înapoiat la Brașov, unde, zilele 
trecute, a susținut primul meci 
amical in compania formației 
I.C.I.M. Brașov. Seria partide
lor de verificare continuă cu 
C.F.R. Timișoara (la Brașov), 
Șiretul Pașcani (tot la Brașov) 
și Metalul Mija (la Sinaia).’

„Pregătirile propriu-zise au 
început la 18 iulie, pentru că 
dorim ca echipa să aibă o 
comportare bună, ne-a spus P. 
Dumitrescu, președintele clubu
lui brașovean. Ne-am propus 
ca in această ediție a campio
natului să ne numărăm printre 
fruntașele seriei a D-a, mai pre
cis vrem să ne clasăm oe unul 
din primele patru locuri. Este 
on obiectiv pe care putem să-I 
indeplinim. deoarece conduce
rea uzinei a asigurat condiții 
optime de pregătire și. în ge
neral. de desfășurare a activi
tății competiționale. înainte dc 
începerea pregătirilor lotul a 
fost remaniat, așa că suporterii 
vor vedea echipa evoluînd Ia

un nivel calitativ mai bun de
cît în campionatul trecut".

Remanierea lotului constă în 
plecarea jucătorilor Fclbert — 
Ia I.C.I.M. Brașov, iharcăș — 
la Montana Sinaia, Hintca — 
la Torpedo Zărnești (unde va 
activa ca jucător si ca antre
nor), Neagu — ia Precizia Să- 
cele și Călin Moldovan — îm
prumutat pentru un an la 
I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe. Nou
tățile sînt: Moșoman, mijlo
caș, de la I.C.I.M. Brașov. Pes- 
caru, portar, de la Montana Si
naia, Cîrstea, fundaș central, 
de la Precizia Săcele și Danie- 
lescu, fundaș stingă, de la E- 
lectro Sf. Gheorghe. Lotul, care 
este pregătit de antrenorii 
Marcel Goran (principal) și 
Horia Popescu (secund) măi 
cuprinde pe jucătorii : Diugan, 
Rizea. Ungureanu (j) — portari, 
Anghcl, GoTan. Șișcă, Aldca, 
C. Mureșan, Manta, Fl. Dumi
trescu, Ghioane — fundași, 
Handrea, Glăvan, Beleaua — 
mijlocași. Varga, Ad. Vasiie, 
FL Vasiie, Dumitriu, Glăvan, 
Popescu — înaintași, (p. v.).

STEAUA MIZIL-CU DORINȚA 
DE A URCA ÎN CLASAMENT
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S.C. Bacău a avut o vacanță, 
să-i zicem, agitată. Conștientă 
de marile ei tare din campio
natul trecut (responsabilitate 
diminuată în faza de apărare, 
circulație anevoioasă a jucăto
rilor fără minge, dificultăți la 
finalizare, după cum ni le e- 
numeră antrenorul Nicolae Vă- 
tafu), convinsă că totul nu-i 
decît o problemă de disponibi
litate și de atitudine, și-a com
primat vacanța la maximum, 
reluînd pregătirile pe 10 iulie, 
adică cu 4 zile înaintea terme
nului „oficial" preconizat de 
federație. Stînjeniți, parcă, de 
modestul loc 12, Ia granița zo
nei fierbinți a clasamentului, 
băcăuanii s-au deplasat in cor- 
pore la Eforie Nord, unde cura 
helio-marină și „nămolul" au 
fost întrerupte adeseori de 
jocurile de fotbal și de cele 
complementare (handbal, volei, 
baschet), în care băieții se 
prindeau. în limbaj specific, 
acest mod de a traversa peri
oada dintre două sezoane se 
numește vacanță activă, în 
care băcăuanii s-au angajat cu 
dorința de a face un efort su
plimentar, care, deosebindu-i 
de alții, să le și confere atu- 
uri pe măsură, intr-un viitor 
campionat străbătut (de data 
aceasta) pe scara principală. 
Așadar, cînd s-a întors de la 
Eforie Nord și a făcut apelul, 
S.C. Bacău a constatat că lip
sesc Mitici (care a primit dez
legare) și Cr. Sava (care a reu
șit Ia examenul de admitere la 
o facultate clujeană), dar că 
răspunde, în schimb, prezent,

Agachi, disponibil pentru o in
trare progresivă în programul 
de antrenament, după efectua
rea, cu succes, a unei operații 
grele, la tendonul rupt.

Dar iată că graba nu s-a ma
nifestat numai In devansarea 
date] convocării, ci și în lan
sarea în jocurile de verificare, 
căci, după numai o săptămină, 
echipa a plecat în Polonia, 
unde a susținut trei meciuri 
dificile, în compania a trei di
vizionare A : Stal Mielec (scor 
1—2), Jagelonia Byalistok (0—2) 
și Wisla Cracovia (2—0). Cele 
trei goluri băcăuane au fost 
marcate de Borcea, din 11 me
tri, Șoiman și Grigoraș, enu
merare care nici n-ar fi trebuit 
poate să fie evidențiată, dacă 
nu ar cuprinde un nume com
plet inedit, pe al lui Grigoraș, 
a cărui rezonanță nu „bate-, 
deocamdată, peste barierele 
municipiului. Ei bine, Grigoraș 
este un fotbalist de 23 de ani, 
care în sezonul trecut a mar
cat 22 de goluri in contul di
vizionarei „C“ Victoria Bacău, 
de pe postul său de „vîrf“ 
(înalt, suplu, tare pe picioare, 
cu detentă serioasă). El repre
zintă una din cele două noi 
achiziții ale echipei, cealaltă 
fiind Ptpovici (de la Partizanul 
din localitate), mai tînăr cu 
doi ani, cu tehnică aproape ra
finată, cu fizic impunător, dar 
încă deficitar la viteză. El 
este, de asemenea, vîrf de atac, 
simptom clar că S.C. Bacău a 
resimțit lipsa unui fotbalist

corespunzător pe acest post, 
după cum se vede neacoperit 
de Scînteie, în ciuda promisiu
nilor pe care le-a afișat la 
debut. (Constatare sprijinită și 
de faptul că golgeterul echipei, 
Tismănaru, este un mijlocaș, 
un om care vine din linia a 
doua pentru a suplini, nu o 
dată, carențele coechipierilor 
cei mai avansați).

Pregătirile Bacăului s-au îm
plinit cu noi meciuri de veri
ficare, într-o atmosferă de a- 
deziune totală la exigențele 
antrenorilor, dispuși să facă 
..tabula rasa" peste un sezon 
lipsit de strălucire, pentru a 
se relua totul de la punctul 
zero, cu șanse egale pentru 
toată lumea în disputa titulari
zărilor. Așa se face că, dacă, 
prin absurd, campionatul ar 
începe miine, sub culorile alb- 
roșii ale Bacăului ar putea fi 
văzuți portarul Arvinte, care, 
deocamdată, a cîștigat duelul 
cu fostul titular Cîmpeanu, și 
chiar amintitul Grigoraș, care, 
in continuare, fără complexe, 
a marcat nu numai la Craco
via, dar și la Piatra Neamț, 
intr-un recent 3—1 cu echipa 
lui Simionaș. De aceea, tur
neul bucureștean care începe 
astăzi, și în care S.C. Bacău 
se va angrena, va fi mai îna
inte de toate un examen pen
tru nonșalantul „vîrf“ venit 
din „C‘. ca să stingă puțina 
glorie a lui... Scînteie.

Ion CUPEN

în campionatul trecut. Steaua 
Mizil ocupa locul 4 tn clasa
ment după desfășurarea primei 
sale părți. în finalul sezonului 
de primăvară. însă, ea a co- 
borît pe locul 10. Robert Cos- 
moc, antrenorul principal al 
„roș-albaștrilor“. explică acest.., 
pas înapoi : „Cind am preluat 
echipa, doar cu citeva etape 
înaintea încheierii competiției, 

aceasta avea un serios deficit 
de potential fizic. Slăbiciunile 
din apărare, greșelile persona
le. neatenția din fazele fixe au 
dus Ia primirea multor goluri. 
Dacă retrogradarea s-ar fi fă
cut numai după acest criteriu, 
atunci echipa din Mizil ar fi 
luat locul retrogradatei Unirea 
Slobozia ! Avînd ca reper aces
te neajunsuri, am demarat 
pregătirile noastre pe platouri
le din preajma stațiunii Sinaia. 
După felul cum răspund jucă
torii la programul acestei eta
pe precompetiționale de mare 
importantă, pot să spun că 
echipa din Mizil va avea o 
altă fată in sezonul de toam
nă...".

Da. divizionara B Steaua 
Mizil este în prezent conectată 
la priza marilor eforturi, care 
se vor răsfringe pozitiv în

jocurile din campionat. Sigur 
că sînt multe de pus la punct, 
cum recunoaște si antrenorul 
secund Mihai Mocanu. „Echipa 
este eterogenă si ea virstă si 
ca valoare, de aici decurgind 
marile ei probleme". „Esențialul 
este, afirmă un vechi specia
list. medicul sportiv dr. V. 
Cristea, testele dovedind acest 
lucru, că jucătorii pot primi 
Ia antrenamente «încărcătura" 
Ia parametrii ceruți de perfor
manta sportivă".

Iată lotul celor 24 de jucători 
prezenți în pregătirile de la 
Vadul Cerbului : Mirzea. Ila- 
ralambie. Bagiu (de la C.S.M. 
Lugoj) — portari : Stanciu, 
Costin, Mihalache, N. Lazăr, 
Nuțu (Armătura Zalău). Dră- 
gilă (Steaua Buc. — „speran
țe") — fundași : Goia, Galeș. 
Coznia. Brcniuc. Niculiță, Bă- 
lăceanu (revenit de la Minerul 
Filipcștli de Pădure), Nicolae 
(Minerul Moldova Nouă). Gru
ia și Butoi (ambii de la Steaua 
Buc. — „speranțe") — mijlo
cași : Ene, C. Lazăr, Radu. Di
nu (de la juniori). Dumitru 
(Steaua Buc. — „speranțe"). I. 
Gușă (Petrolul) — înaintași. 
(S. TRANDAFIRESCU).

DATELE DE DISPUTARE A ETAPELOR 

DIN DIVIZIILE B Șl C (turul)
DIVIZIA B : Etapa I — 

28 VIII ; etapa a II-a — 4 IX ; 
etapa a III-a — 11IX ; etapa 
a IV-a — 18IX ; etapa a V-a
— 25 IX ; etapa a VI-a — 2 X ; 
etapa a VII-a — 6 X ; etapa a 
VIII-a — 9 X ; etapa a IX-a — 
16 X; etapa a X-a — 23X; 
etapa a Xl-a — 30 X j etapa a 
XII-a —- 6 XI ; etapa a XlII-a
— 13X1 ; etapa a XIV-a — 
20 XI ; etapa a XV-a — ,27 XI; 
etapa a XVI-a — 4 XII ; etapa 
a XVII-a — 11X11.

DIVIZIA C : Etapa I-a — 
4IX ; etapa a II-a — 11 IX ; 
etapa a III-a — 18 IX-a ; etapa 
a IV-a — 25IX ; etapa a V-a
— 2 X ; etapa a VI-a — 6 X ; 
etapa a VII-a — 9 X ; etapa a 
VIII-a — 16 X ; etapa a IX-a
— 23 X ; etapa a X-a — 30 X ; 
etapa a Xl-a — 6 XI •, etapa 
a XII-a — 13 XI ; etapa a 
XIII-a— 20X1; etapa a XIV-a
— 27 XI ; etapa a XV-a — 
4 XII.

MECIURI AMICALE#MECIURI AMICALE MECIURI AMICALE «MECIURI AMICALE
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• Nu Uita ’ că MAI SÎNT 

DOUA ZILE la dispoziția partici- 
pantllor War numai două !) pen
tru a-și procura bilete cu nume
rele favorite la TRAGEREA 
LOTO 2 de duminică. 7 august !
• CISTIGURILE TRAGERII 

LOTO DT ' 29 IULIE 1988. Cat. 1: 
I variantă 100% — autoturism Da
cia 1300 și 3 variante 25% a 
17.500 lei : cat. 2 : 7 variante 100% 
a 8.020 lei șl 5 variante 25% a 
2.005 lei ; cat. 3 : 3 variante 100% 
a 5.090 let și 40 variante 25% a 
1.272 lei : cat. 4 : 34,75 variante a 
1.904 lei ; cat. 5 : 161.25 variante 
a «0 lei : cat. 6 ; 320.50 variante 
a 206 lei . cat. X : 2.006,75 va
riante a 100 iei. Report la cat 1 : 
19.704 .ei. Autoturismul „Dacia 
1300*' a revenit participantului 
COMȘA IOAN din Mediaș.

• VICTORIA — IN SERIE, tn 
partida cu Poiana Cîmpina (6—0). 
golurii- au fost înscrise de Cul- 
cear (min. 10. 40), Coraș (min. 
55), Lais (min. 60), Ursu (min. 
65) și Uleșan (min. 75). în me
ciul cu Unirea Cîmpina (tot 6—0). 
golurile au fost realizate de Co
ras (mm. 32 și 35). Damaschin 1 
(min 56 și 60). Cartianu (min. 65 
— autogol) și Culcear (min. 80). 
(E. Stroie — coresp.).
• TEXTILA BUHUȘI — S. C. 

BACĂU 2—3 fl—2). Pentru divi
zionara C au marcat Gaciu (min. 
31) și Strîmbei (min. 60), iar 
pentru băcăuani Grigoraș (min. 
9 și 35) si Scînteie (min. 47). An
trenorii Vătafu si Munteanu au 
început meciul eu următoarea e- 
chină : Cîmpeanu — Andrieș, 
Borcea, Arteni Cludin — Bur- 
leanu. Popovici Grigoraș, Tismă- 
naru — Soiman. Scînteie. Au mal 
jucat : Arvinte, Vasilache, An-

dronic, Ivanov, Penoff și Fulga. 
(I. Vieru — coresp.).

9 U.T.A. — SPORTUL STU
DENȚESC 1—1 (0—6). Util joc de 
verificare pentru ambele echipe. 
Pentru U.T.A. a înscris Vancea, 
in min. 32, ia* pentru bucureșieni 
Stănici. in min. 75. Divizionara 
A a aliniat formația : Voicîlă — 
M. Marian. Pană. Iorgulescu 1 
Munteanu n — Pologea. Cristea. 
Ticleanu — Tîrlea Iorgulescu n. 
Stăni'. Au mai jucat : R. Lu- 
cescu. M. Popa Achim, S. Ră- 
ducanu, Olteanu Manole și Măr
gărit. </' Bei-becaru — coresp.).

e A.S.A. TG MUREȘ — F.C.M. 
BRAȘOV 2—4 (2—2). Golurile
mureșenilor au fost realizate de 
Minea II (min. 27) șl Stoica 
(min. 33). iar pentru brașoveni 
au marcat. în ordine. Comănescu 
(min. 2), C’gan (min. 20). Barbu 
(min. 53) și Pîrvu (min. 83). 
A.S.A. : Naște — C. Moldovan. 
Jenei, Botezan, Fodor — Erbs,

Stoi Minea H — Ciorcerl, Al- 
bu. L. Moldovan (au mai jucat: 
Szabo. Pin tea si Szanto). F.C.M. : 
Polgar - Comănescu, Naghl, 
Drăgan. Ghergu — Ciurea, Bucur, 
A vădanei — Caciureac, Cigan. 
Barbu (au mai jucat : Șanta, 
Andrași. E. Moldovan. Pîrvu, V. 
Stefan). (C. Albu — coresp.).

a ELECTROMUBEȘ TG. MU
REȘ — T H.C. CAIRO 1—0 (1—#)• 
Gol înscris de Varga. în min. 30. 
(Gh. Botezan — coresp.).

• PETROLUL PLOIEȘTI — 
C.F.R. TIMIȘOARA 3—1 (1—0). O. 
Grigore (mtn. 45) și Mocanu 
(min. 8. și 38) au înscris pentru 
Petrolu» Pavlov (în min. 50) 
pentru timișoreni. (O. Bălteanu
— coresp.).

a CORVINUL — GLORIA RE
ȘIȚA 3—0 (1—0). Au înscris :
Petcu (min. 39), Gabor (min. 60)

și Hanganu (min. 75). Corvinul 
a început jocul cu următorul 
„ii • : Ioniță — Tîrnoveanu. Be- 
jenaru, Stroia. Ciocan — Nieșa, 
I. Petcu. Bardac — Gabor. Han
ganu. Bozga Au mai jucat t 
Buzoianu. Ardelean. Ilas, Mesza- 
roș. (I. Vlad — coresp.).

• F.C.M. PROGRESUL BRAILA 
— ȘTIINȚA NAVROM GALAȚI 
3—0 (2—0) A j marcat Văsii (min. 
36), Neboianu (min. 39) șl Glonț 
(min 57). (N. Costin — coresp.).

• POIANA CÎMPINA — STEAUA 
mizil 8—1 (1—1). Achim (min. 
20) Postolaehc (min. 55) și Ta- 
bacu (min. 70) au înscris pen
tru cîmpineni Goia (în min. 25) 
pentru oaspeți. (C. Popescu — 
coresp'

• C.F.R. VICTORIA CARAN
SEBEȘ — „POLI" TIMIȘOARA 
0—3 (0—3). Au marcat : Banu 
(min. 15 s‘ 37) și Trălstaru (min. 
43). (N, Magda — coresp.).



,,Turneul Prietenia” la handbal masculin

ECHIPA ROMÂNIEI-PE LOCUL SECUND
Cu cileva zile în urma, in 

capitala R.P.D. Coreene, Phe
nian, s-a încheiat ediția din 
acest an a puternicei și tradi
ționalei întreceri de handbal 
rezervate juniorilor. „Turneul 
Prietenia". Reprezentativa tării 
noastre, avind la conducerea 
tehnică pe Otto Heel (antre
nor principal). Florin Voicules- 
cu și Ioan Negovan. a ocupat 
locul doi în clasamentul final.

Pentru a obține cîteva de
talii despre competiție. în ge
neral. si despre comportarea 
handbaliștilor români. în spe
cial. am solicitat opinia antre
norului — - -
noscut 
tenia 
dintre 
treceri __________ __s------- ..
ne-a spus el. Și dacă în spri
jinul 
deeit 
multi 
eluși_____  ___
five de tineret si chiar de se
niori din 
Uci pante 
cum sint 
diale. de 
suficient. ______ .__  __
Phenian nu a făcut, nici ea. 
excepție de la această. s-o 
numesc, regulă. Puternica for
mație a Uniunii Sovietice, cea 
a R.D. Germane, apoi echipa 
Cehoslovaciei au prezentat lo
turi foarte valoroase. In evi
dent progres sînt si tinerii 
handbaliști din R.P.D. Coreea
nă, in fata cărora noi am 
pierdut, de altfcL Clasarea 
echipei României pe locul se
cund este si urmarea faptului 
că am fost lipsiți de contribu
ția a doi jucători valoroși. Ro
bert Lieu si Adi Popovici. ră
mași acasă pentru examene de 
admitere la facultate. Treci ud 
la lucrurile pozitive — ca să 
spun așa —. remarc prestația 
bună in apărare, agresivă, a-

Otto Heel. „Este cu- 
faptul că Turneul Prie- 
sc constituie intr-una 
cele mai valoroase in

ia nivelul juniorilor.

aduce 
foarte

afirmației nu as 
argumentul că 
dintre jucători sint in- 

in formațiile reprezenta-

țările respective, par
ia mari competiții, 
campionatele mon- 
pildă — si tot ar fi 

întrecerea de la

vansatâ și mobilă, la aceasta 
contribuind întreaga echipă. Un 
aport în plus l-au avut portarii 
Sorin Toacsen si Cătălin Mi- 
trea. în ofensivă am mizat 
îndeosebi, și în multe situații cu 
succes, ne contraatac si Pe 
faza a doua, echipa fiind foar
te mult ajutată de evoluția 
bună a lui Mitică Bontaș. Ho- 
ratiu Gal, Dragos Dobrescu și 
a extremelor Ionel Ene 
Cristinel Ferneșan. Bonlas 
fost, de altfel, considerat 
cel mai tehnic jucător al tar; 
neului. In concluzie, trebuie să 
spun că rezultatul putea fi și 
mai bun. dar locul doi nu este 
de neluat in seamă. Citeva cu
vinte despre organizare. Con
cursul a avut loc ia cea mai 
mare sală de sport din Phe
nian. cu o rapacitate de 1* ••• 
de locuri. Gazdele noastre au 
fost deosebit de amabile, olr- 
rindu-ne. in zilele de pauză, 
posibilitatea să vizităm multe 
obiective economice si soeial- 
culturale realizate in anii era 
strnetiei socialiste ia tara prie
tenă".

Rezultatele echipei Rominiei : 
24—14 (14—8) cu Polonia.
31—33 (16—12) cu R-P.D. Co
reeană. 19—15 (12—7) cu Un
garia si 32—28 (16—14) cu 
Bulgaria — >n serie. Ia turneul 
final : 24—24 (13—12) cu 
U.R.S.S. si 25—27 (12—19) cu 
Cehoslovacia. In clasamentul 
final, pe primul loc s-a clasat 
reprezentativa Uniunii Sovieti
ce cu 5 p.

si
a 

si

L Gt.

• In prim- zi a competiției in
ternaționale de handbal pentru 
junloar- „Turneul Prietenia*, ce 
se desfășoară in orașul polonez 
Plotrkow Tribunalskl. echipa Ro
mâniei a întrecut cu scorul de 
31—2? (18—12) selecționata secun
dă a Poloniei. Alte rrzultate : 
U.R.S.S. — R.D. Germană 25—1»; 
Polonia — Bulgaria 22—21.

Campionatele Europene de tenis de masă pentru juniori

DEBUT BUN ÎN PROBELE INDIVIDUALE
NOVI SAD, 4 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special). 
Maratonul tenisului de masă 
care are 
„Spens", acesta găzduind 
de a XXXI-a ediție a 
pentru juniori și cădeți, a 
tinuat joi cu jocurile din 
mele tururi ale probelor 
dividuale, programul desfășu- 
rindu-9e non-stop pe parcursul 
a peste 12 ore de joc, la cele 
20 de mese, timp in care s-au 
derulat 279 de partide !

Cei mai— grăbiți au fost ju
niorii înscriși in probele ck 
dublu, ei fiind aceia care au 
deschis programul zilei. AHin- 
du-se printre favoriți. repre
zentanții țării noastre urmează 
să ia startul in această probă 
abia vineri seara, tirnu. Să 
notăm insă că Daniei Cioca 
face cuplu cu englezul M. Syed

tenisului de 
loc in complexul 

cea 
C.E. 
con- 
pri- 
in-

UIMII Dl Ml»
Bh II. ttHlMl

MTJiCHEN. 4 (Agerprrat In 
prima xi a Turneului interna
țional de pete pe api de la 
Duisburg au fest caesenmate 
următoarele rezuKate: Iugo
slavia — Roknăaia 13—0 (4—L 
3—X 1—L ♦—5» î RF Gersaa- 
nia — Olanda 6—4 • S-U-A. — 
Spania 16—6; Australia — Un
garia *-7.

(favoriți nr. 2), Călin Creangă 
cu B. Billington (Anglia), 
Romulus 
Persson.
Bădescu 
rite nr.
— Mariana Năstase așteaptă ră 
intre în concurs tot vineri sea
ra, nejucind în primul tur, a- 
tenția s-a îndreptat spre cei 
mai tineri jucători — cadeții și 
cadetele —, ei avind o zi plină, 
precum și spre probele 
simplu juniori și mixt.

La dublu, Cristian Țol și Că
lin Creangă au trecut cu 
de spaniolii E. Gonzales — 
Rosario, pe care i-au învins cu 

’2—9 (18, 13), calificindu-se în 
„16*-zecimi, ca și tonala Copaci
— Georgeta Cojocaru, și ele 
învingătoare cu 2—0 (13. 9) in 
meciul cu A. Koodal — A. 
Meddings (Anglia).' Dar greul 
abia începe. La scurt timp 
după inebeierea meciului de 
dublu. fetele și-au susținut 
șansa ia primul tur la simplu 
(tabloa cu 64 de competitoare), 
Iooela Copaci depășind-o eu 
2—6 (16. 20) pe luxemburgheza 
C. Corci, iar Georgeta Cojoca
rii pe D. Nichole (Anglia), tel 
cu 2—9 (6. 20).

Dintre juniori, singurul care 
a intrat in primul tur al probei 
de săapia (12* de conerrenți 
pe tabica) a fost Romulus Re-

_ . iar
Revisz cu suedezul F. 

Cum și la dublu Gtilia 
— Emilia Ciosu (îavo- 
1) și Maria Bogoslov

do

bine 
S.

visz, care l-a depășit cu 2—U 
(14, 19) pe S. Wart (Tara Gali
lor), el și colegii săi urmînd 
să susțină meciurile din turul 
următor tîrziu după închiderea 
ediției. La rîndul lor, primii 
favoriți ai probei de dublu 
mixt, Călin Creangă — Otilia 
Bădescu, au făcut un meci de 
„încălzire" în compania po
lonezilor P. Skierski — A. 
Mikjanec. pe care i-au depășit 

15), pe aceleași 
înșertindu-se și 

Mariana Năstase, 
(U.R.S.S.)

cu 2—0 (14, 
coordonate 
meciurile 
Dumitru Samsonov
— J. Mullen, A. Coivn (irlanda) 
2—0 (4, 12) și Romulus Revisz, 
Maria Bogoslov — R. Hoyland, 
Helga Marthinsen (Norvegia) 
2—0 (8, 12). Dar marea surpri
ză s-a consemnat în meciul 
Emilia Ciosu, Andrei Marzunov 
(U.R.S.S.) — favoriți nr. 2, cu 
L. Ricci, A. Arisi (Italia), ita
lienii formind un cuplu mai o- 
mogen și ciștigind cu 2—0 (17, 
18), deși pe parcursul jocului 
învinșii s-au aflat deseori la 
conducere. în sfîrșit, la cădeți, 
Cătălin Negrită a pierdut la 
belgianul F. Vandermesse cu 
1—2 (—18, 19, —9). Cu mult 
după ora transmisiei noastre, 
jucătorii români vor continua 
să se afle în concurs, sperăm 
cu scoruri favorabile.

Emanuel FÂNTÂNEANU
j.

ACTUALITATEA ȘAHISTĂ

De astăzi, in Iugoslavia JUNIORII ÎNOTULUI
Șl SĂRITURILOR ÎN APĂ IȘI DISPUTĂ TITLURILE BALCANICE

Balcaniada pentru juniori la 
înot și sărituri în apă este o 
întrecere care a prilejuit, ca și 
în alte sporturi, afirmarea mul
tor talente din țările eonci 
noastre geografice, chiar o 
trambulină de lansare spre a- 
devărata performanță. Este și 
motivul pentru care ediția din 
acest an. găzduită de capitala 
Iugoslaviei, constituie o com
petiție așteptată cu interes de 
specialiști, aflați „pe fază" 
pentru a nota si comenta prin
cipalele momente, posibilele — 
și probabilele — progrese ale 
unuia sau altuia dintre prota
goniști.

Pentru mulți dintre concu- 
renți, disputele de acum, de pe 
cele opt culoare ale bazinului 
de dimensiuni olimpice sau de 
la trambulină și platformă. în
seamnă ocazia participării la o 
primă întrecere internațională 
oficială. După cum sînt o se
rie de sportivi care au o anu
me experiență in astfel de dis
pute, în această categorie in 
U’înd și înotătorii noștri, de 
14—15 ani, Diana Ureche. Co-

rina Dumitra, Atex-endrina 
Croitoru, Caria Negrea, Marios 
Crișaa. abia reîntors! de la 
Campâor.atele Europene ale 
„speranțelor', unde primele 
două au urcat, se știe, pe po
diumul de premiere la 490 m 
mixt, respectiv 200 m fluture. 
Alături de ei, în lot apar ti
neri din diferite centre ale na- 
tației românești — cu totul sînt 
11 centre, cei mai numeroși 
reprezentanți avîndu-i Bala 
Mare, Brăila și Reșița. La să
rituri, predomină grupul sibian 
(Cibu, Baca, Fredcl), la f- te 
mâsurindu-și posibilitățile Lua
na Ciufuligă, Ioana Voics — 
de la Progresul București 
orădeanca Monica Mate.

Programul întrecerilor se 
tinde pe durata a trei zile, 
astăzi și pir.ă duminică. Con
cursul de înot, spre pildă, cu
prinde in reuniunea inaugurală 
probele de 200 m liber, 400 m 
mixt, 100 m bras, 200 m spate, 
4X200 m liber, miine au loc 
cursele de 50 m liber, 100 m 
fluture, 400 m liber. 100 m 
spate, 200 m bras, 4X100 m li

U

în
de

DISPUTA INTRE
Consiliul Mondial al boxului 

CWEtC). cu sediul la Ciudad 
de Mexico, una dintre cele 
trei organizații mai reprezen
tative ale pugilismului profe
sionist, a decis ca boxerii ce-1 
slut „legitimați* să nu mal 
evolueze cu adversari din atit 
de discutata IBF. pe care o 
acuză direct de amestec ile-

I

W.B.C. Șl I.B.F. 1 
gal in treburile sale. In caz contrar, respectivii pugilist! 
vor f! radiattzhn listele WBC. 
SI primul caz n-a Jntirziat : 
mexicanul Jorge Vaca a tos* 
exria din clasamentul WBC 
deoarece a boxat, fn Jamaica, 
cu Simon Brox’. campion 
mondi-.’ IBF !

CEL MAI TINĂR PILOT TRANSOCEANIC
Anul trecut s-au împlinit 

sase decenii de cînd pilotul 
Charles Lindberg, la bordul 
avionului .Spirit of St. 
Louis" a realizat prima tra
versare a Atlanticului, din A- 
merica spre Europa, aterizînd 
pe aeroportul Le Bourget din 
Paris. De atunci, numărul ce
lor care au trecut Atlanticul, 
într—»n sens sau celălalt, a 
crescut atit de mult incit nici 
nu sc mai poate tine o evi
dență a lor. Si totuși, o ast-

START IN PATRU PROBE I
Noua recordmană mondială 

la 100 m Florence Griffith- 
Joyner, dorește ca la apro
piatele Jocuri Olimpice să la 
startul în patru probe de a- 
tergare : mo m. 200 m. 4 x 
1"" m (la ștafetă ea deține 
‘ip-1 mondial cucerit anul

fel de travo-sare a mal prile
juit o premieri. Recent a a- 
terizat pe același Le Bourget 
un avion venind de asemenea 
din America, avind Insă de! 
pilot! la bord, pe Randy Co- 
ningham șl pe Cristopher Lee 
Marshall. Noutatea constă in 
faptul că Marshal] este in vir- 
stă de numai... 11 arii I El 
este cel ma! ttnăr pilot care 
a reușit traversarea 
Iul.

Oceanu-

trecut la Roma) și-
400 m. „Cred că sînt
la această oră. să___ „
m în jar de 48 secunde. A?
fi vrut chiar să particip și la 
această nrobă. dar. din cauza 
programului competiției. nu 
este posibil așa ceva. Ștafeta

la... 4 X 
capabilă, 
alerg 400

ber. iar tn uiâma zi sin* la Joc 
titlurile balcanice la 199 ai li
ber. 2W a Datare. 2M m mixt. 
909 și 1509 m fiber. 4X160 m 
mixt.

Sigur eă așteptăm de la re
prezentanții țârii noastre • 
comportare oe măsura tradiției, 
a disporăbi-itâților lor. asllri 
incit bilanțul general să ce
nue șirul unor comportări re
marcabile. Anul trecut. te<ai 
României s-a Înapoiat de la 
Izmir cu nu mai puțin de <5 
de medalii, princ.palele perfo r
mere numindu-se IĂvia Coparia 
(proaspăta campioană europea
nă își continuă acum pnegă'-i- 
rile in cadrul lotnkfi olimpirt.

Sighiarto. Ramocta 
i. dar pe pt-dxucn as 
Alexandrina Croitoro. 

mec R:- 
Marius Crișan, pre

ia actualul dspă
na Veicu sau Bc<âan 

u de apărat tipărite ca- 
~ surprize

Andreea 
Terșanschi 
urcat și J 
Corina Dumitru, 
șioru 
zenți 
cum 
Cibu 
cerite la platformă, 
plăcute ne vor of< 
dată, tinerii sperti.

UQ

to

G. R.

a 7-a a canfplonatulul unional 
de șah. de la Moscova, disputată 
Intre marii maeștri Anatoli Kar
pov și Gări Kasparov, s-a înche
iat remiză. Egalitatea a fost con
semnată. de asemenea, în parti
dele : Gavrikov — Iusupov ; Ma- 
laniuk — Halifman șl Haritonov 
— Iudasin. în clasament conduce 
campionul mondial Gări Kaspa
rov. cu 4,5 puncte.

b i;*l Rd al tsmeolai din Belgia

itiii usiu MmziMuiv - r.c. iitiist 3 0 (2 0)
se

★

LA BVEVOS AIRES, tn mec! 
peslra -Cupa Libertadores*. 
campioana Argentinei. echipa 
■cvcHO Old Boys, a invins eu 
scorul de 1—9 (•—•) formația Fi- 
lanbanco CEcuadon. Unicu! gol 
a fosa marcat, ia minutul 53. de 
Jorge Tbei-er.

L.K INNSBRUCK, intr-un mcci 
uuernatăonal amical, echipa vest- 
germată Werder Bremen a Între
cut ca scorul de 3—9 (1—0) for-

F. C. 
cut-o 
goluri 
dine, 
Vaișcovici.

★

Lierse, pe care a între
cu a—0 (2—0). Cele trei 
au fost înscrise, în or- 
de Hagi, Lăcătuș și

★

matia locală F.C. Tirol. Golurile 
au fost înscrise de Riedle (min. 
35) și Neubarth (min. 58).

ÎNTR-UN MECI internațional a- 
mical, formația vest-germană Ba
yer Leverkusen deținătoarea Cupei 
U.E.FA., a învins pe teren pro
priu cu scorul de 1—0 (0—0) for
mația olandeză P.S.V. Eindhoven. 
Unicu' gol al partidei a fost 
marcat, în minutul 72. de Les
niak.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

ORA5UL TENISULUI—
Localitatea Basiad (stațiune 

balneară pe coasta de sud- 
vest a țării) este denumită 
.Afeca tenisului suedez*. Aici 
au avut loc in luna iulie o 
serie de evenimente tenisls- 
H*‘ de importantă majoră : 
Campionatele Naționale ale 
Suediei, pentru toate catego
riile (circa 1300 de meciuri). 
Openu feminin șl masculin, 
un meci de Cupa Davis si 
turneu! pentru juniori Kalle 
Anka (cu aproape 15 000 de 
participant! In trei categorii 
de virată : 11. 13 și 15 ani). 
Dacă In timoul verii la Bas- 
tad este un mare aflux de 
oameni oe timpul sezonului 
rece în localitate abia de mai 
rămin vrec 3500 dintre local
nici. In cu.-su! competițiilor 
desfășurate la Bastad s-au e- 
vid'nțlat eu ani In urmă. 
Bora Wilander. Edberg. 
Carlsson s.a.

Rubrică realizată de
Romeo VI LARA 5

ATLETISM • In cadrul cam- 
pkmateior V.R.S.S.. care se des- 
fAșoarft la Kiev, Laima Baikaus- 
kaue a ciștigat proba feminină de 
150t m. cu timpul de 4:80.66. ur
mată de Svetlana Kitova-4:01,02. 
Tatiana Samolenko s-a- situat pe 
locu* șase, în 4:04,44. Proba mas
culină de 800 m a revenit luî 
Andrei Sudnik 1:4€,02, iar în cea 
de 5000 m primul a trecut linia 
de sosire Vitali Tișcenko 13:40.23 
• Cu prilejul unui concurs In
ternațional desfășurat la Rapper- 
swi! (Elveția) englezul Sebastian 
Coe a terminat învingător în 
proba da 1500 m, cu timpul de 
3:37 74 îndeplinind astfel bare- 
mu’ de selecție pentru Jocurile 
Olimpice..

AUTOMOBILISM A Prima eta
pă a competiției ..Raliul Argen
tinei" probă contînd pentru 
Campionatul Mondial de raliuri, 
a fost cîstifiată de pilotul austriac 
Franz Wittmann (,,Lancia“). Pe 
locul do’ a sosit argentinianul 
Jorge Hecalde (,,Lancia“).

CICLISM a Prima etapă a Tu
rului Danemarcei a revenit ru
tierului elvețian Urs Freuler, în
registrat pe distanta de 164 km 
cu timr» i de 4.41:03. Pe locurile 
următoare s-au clasat italianul 
Paolo Rosola la 3 secunde șl 
francezul Jean-Louis Peillon la 
9 secunde. *•> Turul Portugaliei a

continuat cu etapa a 5-a, cîști- 
gatâ la sprint de rutierul portu
ghez Paulo Pinto, care a parcurs 
137 km în 4.31:09 (medie orară de 
39,387 km). Lider al clasamentu
lui general se menține Antonio 
Martinez (Spania), urmat la 2:34 
de Luis Sequeira (Portugalia).

HANDBAL A în partida inau
gurală a competiției feminine ce 
se desfășoară în Leichtenstein, 
selecționata Cehoslovaciei a în
trecut cu scorul de 19—17 (5—8) 
echipa R. F. Germania.

HOCHi? PE IARBA A La Luk- 
now s-a disputat meciul amical 
dintre echipele Indiei șl Pakista
nului. care se pregătesc în vede
rea Jocurilor Olimpice. Partida 
s-a încheiat cu scorul de 2—1 
(1—1) în favoarea jucătorilor in
dieni.

TENIS a In finala turneului 
feminin de la Aptos (California), 
iucătoarea engleză Sara Gomer a 
învins--» cu 6—4. 7—5 pe ameri
canca Robin White. A în concur
sul de la Indianapolis (S.U.A.), 
jucătorul vest-german Boris 
Becker l-a întrecut cu 6—3, 6—7, 
6—2 pe Todd Nelson (S.U.A.), 
americanul John Ross l-a elimi
nat c i 6—3. 7—5 pe australianul 
John Fitzgerald, iar suedezul Pe
ter Lundgren l-a învins cu 6—1, 
6—4 pe Ken Flach (S.U.A.).
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