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Balcaniada de caiac-canoe de la Sofia
=S-SHS!.. mi

13 MEDALII PENTRU
Campionatele Balcanice de 

caiac-canoe, desfășurate recent 
pe Lacul Pancearevo din apro
pierea Sofiei, s-au încheiat cu 
un frumos bilanț pentru spor
tivii noștri : 13 probe — 13
medalii ! 7 de aur. 5 de argint 
si una de bronz. întrecerea a 
fost dominată de performerii 
români, care s-au situat te 
primul loc în clasamentul pe 
națiuni (52 p). urmați fiind de 
visiașu din Bulgaria (48 p).
Iugoslavia (18 p) si Grecia 
(11 p).

Astfel. în probele pe dis
tanta de 500 m. pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului de 
premiere au urcat Ionel Leteie 
— K 1 (1:44.43). Daniel Stoian. 
Angelin Velea — K2 (l:MAl). 
Alexandra Popa. Ionel Con
stantin. Boris Petro. Ionel Let- 
cae — K4 (1:29.66). Pe jocuri 
secunde s-au situat Luminița

SPURTIVII ROMANI
Munteanu — K 1 (1:57.69),
Grigore Obreja, Gheorghe An- 
driev — C2 (1:46,07). Tecla 
Borcănea. Marina Bituleanu — 
K2 (1:49,70), Aurel Macarencu 
ocupind. în finala de canoe 
simplu, locul 3 (1:55.11), după 
Nikolai Buhalev (Bulgaria) 
1:52.87 si Ivan Sabijan (Iu
goslavia) 1:54,38.

Iată si rezultatele sportivilor 
noștri în probele de 1000 m. 
Pe primele locuri : Ionel Con
stantin (Kl) 3:39.97 : Daniel 
Stoian. Angelin Velea (K 2) 
3:21.29 ; Grigore Obreja. Gheor- 
ghe Andriev (C 2) 3:42 09;
Popa. Petro. Constantin, Let- 
eae (K 1) 2:03.51. Medalii de 
argint : Aurel Macarencu (C1) 
43X3.55 precedat de Ivan Sa
bi jan (Iugoslavia) 4:03.44 ; 
Munteanu. Niculae, Bitul «nu. 
Borcănea (K 4 f) 1:38,31.

MARIAN GHEORGHE SI ECHIPA STEAUA,7 1

CAMPIONI Al ȚĂRII LA PENTATLON MODERN
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Fiecare aniversare a zilei de 23 August, 
prilej de binevenite si emoționante bilanțuri. 
Ne mîndrim cu ceea ce am realizat, ne su
flecăm mînecile pentru ceea ce — la zi — 
„avem pe șantier", ne planificăm și ne am
plificăm elanurile pentru ceea ce ne stă în 
fată la „viitorul 1“ sau la „viitorul 2".

Si.. nu de puține ori. avîntul nostru con
structiv primește impulsuri nu numai din 
concretul convingător al edificiului prezent, 
ci si din evocarea stărilor de lucruri _ din 
vremurile pe care — cu o 
plină de sugestii — le i 
23 August".'

Aceste gînduri mi-au 
zile, cînd mi-am propus 
despre „sportul muncitoresc, azi".

Și n-am putut evita comparația cu „Spor
tul muncitoresc. Ieri"...

Mi-am adus aminte că. în copilăria mea. 
la Tîrgoviște. exista o asociație sportivă, mai 
exact o echipă de fotbal, din campionatul 
districtual, care se numea A.M.T. (Avîntul 
Muncitoresc Tîrgoviște). Că juca în tricouri 
în dungi verticale negru si roșu, că se «bă- 
tea în lipsuri materiale si înfrunta tot felul 
de piedici, că avea mii si mii de simpati- 
za.nți, că oficialitățile n-o vedeau cu ochi 
buni și că pînă la urmă, cînd vremurile 
s-au înăsprit, a fost desființată.

Mă gîndesc la A.M.T.-ul de atunci. la

din 
expresie simplă, dar 
numim „înainte de

venit, acum âteva 
să scriu un cursiv

tinerii de pe strada mea care jucau sub cu
lorile sale, si privirile îmi cad pe pagina a 
doua a ziarului ..Sportul", unde citesc câ 
echipa de fete Otelul Tîrgoviște a promovat 
în Divizia A la volei si că. în turneul de 
baraj de la Buzău, a fost susținută 
„numeroasa galerie a otelarilor"...

Mi-am permis această evocare în antiteză 
(căreia îi veți ierta, desigur. tenta urea 
personală...) pentru a sublinia coordonatele 
de azi ale sportului muncitoresc. Ale aces
tui sport viguros si impetuos care înseamnă 
stadioane si bazine lingă incinta fabricilor ;
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care înseamnă șuvoiul amplu, neîntrerupt al 
„Daciadei" : care înseamnă mii si mii de 
asociații sindicale, cu milioane de membri : 
care înseamnă C.S.M.-uri si F.C.M.-uri di
vizionare ; care înseamnă zeci si sute 
„linii de clasament" avînd drept cap de rind 
pe Minerul. Otelul. C.F.R.. Metalul. Petrolul. 
Chimica sau Electro : care înseamnă aur, 
argint sau bronz pe podiumuri europene si 
mondiale : care înseamnă — dincolo . sau 
înainte de toate acestea — tinerețe ^liberă 
să-și manifeste energiile si să se împli
nească, să-si valorifice talente si aptitudini.

Azi, în fruntea marii coloane a sportului 
românesc. în pas apăsat, cu seninul în pri
viri. „TREC RÎNDURI. RÎNDURI, MUNCI
TORII'

de

Radu URZICEANU

La întreprinderea de armături industriale din Zalău

MULTI OAMENI Al MUNCII S-AU ATAȘAT DE SPORT
•> 1

• De la o disciplină sportivă în 1974, la 11 în 1988 ®
Sute de prăcticanți ai gimnasticii la locul de muncă...

• 4 0Q0 de participanți la acțiuni turistice
Toți sălăjenii știu că între

prinderea de armături indus
triale din fontă și oțel din Za
lău este cea mai mare unitate 
industrială a județului. A aces
tei zone care abia în ultimii 
20 de ani, după împărțirea ad- 
ministrativ-teritorială a țârii, 
a cunoscut adevăratul salt spre 
civilizația industrială, spre ci
vilizație în general. Creație a 
acestor mănoși ani. „Armătura" 
a devenit o firmă cunoscută în 
țară și peste hotare nu numai 
prin produsele variate și, de 
calitate ale întreprinderii, ci și 
prin alte laturi ale activității 
desfășurate de oamenii muncii

de aici. Oameni care adaugă 
faptelor de muncă, realizărilor 
tot mai frumoase in producție, 
alte fapte și preocupări la ni
velul... firmei.

Ei au reușit să-și facă un re
nume și. pe tărîmul sportului, 
mulți dintre cei mai valoroși 
performeri ai Zalăului numă- 
rîndu-se printre lucrătorii în
treprinderii. „Asociația sportivă 
— ne spunea președintele, ei. 
Patriciu Suciu — a luat ființă 
în 1971, pe făgașul performanței 
înscriindu-se trei ani mai tîr- 
ziu prin preluarea echipei de 
fotbal a C.S. Zalău, atunci în 
eșalonul al treilea. După 14 ani,

A X-a ediție a Campionatului Balcanic de handbal-tineret

asociația are nu mai puțin de 
11 secții de performanță : fot
balul, care a urcat în „B“, 
luptele libere în „A“, atletis
mul, tenisul de masă, culturis
mul, automobilismul și radioa
matorismul pînă la nivel națio
nal, voleiul (feminin) în „B“, 
șahul, popicele și tenisul de 
cîmp (cea mai nouă secție), 
deocamdată la nivel local... A- 
vem și sportivi cu performanțe 
bune la nivelul țării, cum sint 
demifondista Margareta Ghile, 
maratoniștii loan Nicorici și 
Petre Sentea, luptătorii Vasile 
Grec și Iosif Szabo, culturiștii 
Ecaterina Platon, Lazăr Csaba 
și Liviu Ungurușan,, voleibalis
tele Dorina Brișcan și Simona 
Orțan, automobiliștii Ștefan 
Nagy și Vasile Ernst etc... Dar 
ceea ce socotim o mare reali
zare este faptul că în colecti-

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2-3)

ASTĂZI - PRIMELE PARTIDE
Astăzi după-amiază, în Sala 

Sporturilor din Bistrița se va 
auzi primul fluier al arbitrilor, 
care va inaugura ediția a X-a 
a Campionatului Balcanic de 
handbal masculin pentru for
mațiile de tineret. Echipele 
participante — Bulgaria, Gre
cia, Iugoslavia, Turcia, Selec
ționatele A și B ale României t- 
și-au încheiat pregătirile. După 
festivitatea de deschidere, pro
gramată la ora 15.30, în partida 
inaugurală se vor intîlni hand- 
baliștii români. Va fi un bun 
prilei pentru cele două cupluri 
de antrenori — Oprea Vlase — 
Ștefan Birtalan si Otto Hell — 
Florin Voiculescu — să testeze 
valoarea și nivelul atins în 
pregătiri de elevii lor în per
spectiva jocurilor cu adversarii 
valoroși din celelalte echipe de 
peste hotare. Misiunea primei 
noastre reprezentative, în spe

cial, nu este deloc ușoară, cu 
atit mai mult, cu cit „plavii", 
campionii en titre, vor face cu 
siguranță totul centru un nou 
titlu, ca și handbalistii bulgari, 
greci sau turci, în evident pro
gres in ultimii ani.

în primele zile de întreceri, 
meciurile se vor disputa după- 
amiază. iar duminică 21 august 
(ultima reuniune) — dimineață, 
după care va urma festivitatea de 
premiere. în afara medaliilor de 
aur. argint și bronz care vor fi 
decernate primelor trei clasa
te în clasamentul final (2 punc
te pentru med cîștigat. 1 punct 
pentru meci egal si 0 pun-te 
pentru joc pierdut) organizato
rii vor mai acorda premii pen
tru cel mai tehnic jucător, cel

(Continuare In pag. a 4-a)

S-a încheiat ieri, la baza 
hipică a clubului Steaua din 
Capitală, Campionatul Național 
de pentatlon modern pe anul a- 
cesta, întrecere care a angrenat 
sportivi de la Steaua, Politeh- 
nica-Industria Linii Timișoara 
și Olimpia București. A fost o 
ediție de campionat dominată 
autoritar de echipa Steaua, cîs- 
tigătoare a patru din cele cinci 
probe, și cu tot atîtea victorii 
individuale, realizate prin Cor 
nel Isac și Marian Gheorghe. 
Acesta din urmă, printr-o evo
luție constantă și echilibrată 
în toate cele cinci probe. a 
obținut un nou titlu de cam
pion al țării. Mai concludent 
ca oricînd a fost și succesul 
formației militare în competi
ția pe echipe. Steaua distanțîn-

2150 p. In ziua a doua a între
cerii, simbătâ 13 august, au fost 
programate doua probe. Dimi
neața, la Poligonul Tunari ti
rul, iar după-amiaza la bazinul 
23 August — proba de inot. La 
Tunari a triumfat Lucian Țin
tea, de la Politehnica I.L.. care 
a realizat 195 din cele 200 de 
puncte posibile pe ținte, care 
i-au adus un punctaj de 1022 p. 
L-au urmat doi sportivi de la 
Olimpia, Marian Stoide cu 193 
— 978 p și Dragoș Pătru: cu 
192—956 p. Pe echipe locul în- 
tîi a revenit Politehnicii I.L. 
cu 2890 p. urmată de Olimpia 
cu 2736 și Steaua cu 2560 p. 
După-amiaza, la înot, un alt 
concurent a fost desemnat drept 
învingător al probei. Este vor- 
va de Corneliu Isac. de la

Echipa Steaua (Corneliu Isac, Marian Gheorghe si B >gdan 
Vladu — de la stingă la dreapta), din nou campioană a tării

la pentatlon modern 

du-se de formația situată pe lo
cul secund cu aproape 1500 de 
puncte !

Debutul în campionat s-a fă
cut cu proba de scrimă, desfă
șurată la sala Floreasca II. 
Lupta dintre Marian Gheorghe 
și Lucian Țintea pentru ocu
parea locului I a oferit un 
spectacol deosebit de interesant, 
încheiat cu victoria campionu
lui țării. Marian Gheorghe, 
care a acumulat 1023 puncte. 
El a fost urmat de Lucian Țin
tea cu 1000 p iar poziția a 
treia a revenit tînârului pen- 
tatlonist de la Steaua, Corneliu 
Isac cu 931 p. Pe echipe victo
ria în probă a revenit, firesc, 
formației Steaua cu 2592 p, ur
mată de Politehnica I.L. Timi
șoara cu 2412 p și Olimpia cu

REZULTATE PENTRU TOPURILE MONDIALE LA
• O victorie mai limpede ca oricînd în ierarhia echipe

lor • Și băieții au avut performerii lor
A fost frumos, zilele trecute, 

în preajma ochiului de apă cu 
limpezimi de cleștar de la 
complexul „23 August". Au 
fost trei după-amieze captivan
te pentru spectatori (tribune 
pline !). solicitante pentru spe
cialiști a fia ți cu privirea cînd 
spre disputa" propriu-zisă. de 
De cele zece culoare, cînd ce 
cronometre sau. în final. pe 
topurile internaționale. A fost, 
in fond, forfota obișnuită unei 
comnetitii de amploare. cum 
se dovedește Balcaniada îno
tătorilor.

La ceas de bilanț, impresio
nează între altele victoria Echi
pei noastre în clasamentul ge
neral. o victorie care nu e

prima dar e mai convingătoare 
ca oricînd — 79 de puncte mai 
mult decît a doua clasată. 
Grecia ! Contribuția hotărâtoare 
au avut-o cine se Îndoiește ?. 
fetele (110 o peste totalul spor
tivelor din Bulgaria), ele lă- 
sînd partenerelor de întrecere 
bucuria unui singur succes de 
probă din 16 curse desfășura
te. obtinut de iugoslava Edita 
Grubsici. la 100 m bras, pro
cedeu ce a produs, pe distanta 
dublă, marea surpriză .sem
nată" de Marina Miclea. Bă
ieții i-au avut drept performeri 
pe Flavius Vișan, același ex
perimentat si util sportiv, pe 
Marian Satnoianu, tînărul brăi- 
lean în remarcabil progres, si

Foto : Eduard ENEA

Steaua, care a înotat cei 300 
de metri prevăzuți de regula
ment într-un timp remarcabil, 
3:14,9, performanță care i-a â- 
sigurat un punctaj superior, 
1316 p. Un rezultat de ase
menea bun a realizat și Bogdan 
Vladu, tot de la Steaua : 3:15,0 
—1312 p. Și. parcă pentru a 
sublinia superioritatea netă a 
pentatloniștilor steliști in a- 
ceastă probă, pe locul trei s-a 
situat Laurențlu Mosor cu 
3:20,5—1268 p. Punctajul total 
în probă al echipei Steaua i-a 
permis acesteia să se distanțeze 
în clasament : 1. Steaua 3880 p,

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag a 4-a)

BALCANIADA DE ÎNOT
mai ales pe Ionuț Mușat-Ha- 
rabagiu. creditat cu un rezul
tat (22.70) pentru prima partea 
topului mondial la 50 m Fber. 
Aplauzele se cuvin de drept 
Si de fapt la o asemenea reu
șită de ansamblu a înotului 
românesc. însă victoria nu 
trebuie supradimensionată fie 
numai pentru amănuntul că. 
spre Dildă. celebra BogomHcva 
si colegii ei din lotul ilimpic 
bulgar, cu un alt plan de pre
gătire. au absentat de la com
petiția găzduită de București.

Momentele semnificative «înt. 
de bună seamă, numeroase In
tr-o astfel de întrecere. Dintre 
toate, au reținut atentia co
mentatorilor în primul rind

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag. a 4-a)



UN „PREMIU DE FRUMUSEȚE"
în ceea ce privește desfășura

rea recentelor Campionate Nați
onale de atletism, de la Pitești, 
din capul locului dorim să fa
cem o anume precizare, care se 
refsră nu doar la această a 72-a 
ediție a competiției, ci, în gene
ral. la aceste întreceri clin ulti
mii ani. Ăsa cum ar fi firesc, 
din punct de vedere etic, sportiv 
și ehiar metodic. Campionatele 
Naționale trebuie să fie. ca pre- 
tutinden în lume, cea mai im
portantă competiție a sezonului 
de concursuri interne, o adevă
rată trecere în revistă, la nive
lul ce m?* ridicat, a tot ce are 
mai bun atletismul nostru. De a- 
ceea. atleții fruntași (pentru că 
este vorba, totuși, despre niște 
atleți de frunte, calificați la a- 
ceastă etană finală în baza în
depliniri’’ 
dardurb . _ 
că doar un simplu act de pre
zență c - r- “ ----- -" "x 
realizeze rezultate cît mai bune, 
dacă nu chiar cele mai bune da 
pînă acum.

în această privință, spre lau
da lo' Piteștiul a evidențiat 
cîțiva perfo -meri autentici. Este 
vorba. în primul rînd, de Tudo- 
rița Chidu (antrenor Ion Neac- 
șu cîștigătoarea cursei de 800 
m, cu '57.80. rezultat de certă 
valoar- internațională, de Iolan- 
da Oanță (antrenor Mihai Zaha- 
ria). învingătoare la 400 m, cu 
50.55 s — nou record național, 
de asemenea, de o bună valoare, 
și la 200 m. eu 22.82 s, de tînă- 
ra de 20 de ani, Aurica Bujniță 
(antrenoare Ioana Pecec), car? a 
aruncat sulița la 63.22 m, de 
mărsăluito°rea Victoria Oprea 
(antrenor Ion Păiș), înregistra
tă cu 44.59 pe 10 km — cea mai 
bună performanță națională pe 
această distanță, echivalentă u- 
nui record, de juniorul Mugur

prealabile a unor stan- 
p.r fi normal să nu fa-

■*â șe străduiască să

Mateescu (antrenor C-tin Miha
il)., campion la 400 mg, de Lili
ana Năstase (antrenor Doru 
Crișanl la heptatlon, cu 6344 p 
— la numai cîteva puncte de 
recordul ei national, de Eugen 
Popescu (antrenor Victor Cincă) 
la înălțime. cu 2.32 m record 
persona*. Văii Ionescu și Marie- 
ta iic . la lungime cu 7,04 m și 
6,98 m performante meritorii etc.

Trei dintre juniori au devenit 
camovn’ ai seniorilor : Alina A- 
saftei ia Înălțime (1.92 m), Ma
teescu (51.43 ș) și Bogdan Tudor 
la lungime (7.S5 m>. acesta din 
urmă avind incă doi ani de ju
niorat! De asemenea, destul atleți 
de la categoria tineret au cucer t 
titluri naționale de seniori: Da
niel Grav a greutate (18.97 
m> și disc (6G.32 m). Valentin 
Coroja la 1500 m (3:46.16) Si 5000 
m (14d)5.6S). Valentin Chiriac la 
100 m (10.73) și 200 m (21.24). 
Daniei Cojocaru a WO m (47:0) 
ș.a. Unele dintre aceste perfor
manțe slnt promițătoare. altele 
însă doar intr-o mică măsură...

Ar. fost Insă și campioni 
rezultat* modeste, comparate 
doar cu lista internațională,
cu prestațiile de Ia alte ediții ale 
camnionatelor și de la alte con- 
cursur’ interne. La 10000 m, spre 
exemplu, s-a alergat 30:45.54. ca 
și cu multi ani în urmă, la fel 
la 110 mg (13.92), la triplu C-6.67 
m), la pralină (5,00 m). Vă pu
teți închipui, dacă acestea au 
fost rezultatele campionilor, cam 
cum au fost cell următoare. în
deosebi cele din partea a doua 
a clasamentelor acestor probe, 
dar șl ale altora 1

Un cuvin* bun despre suMta- 
șul plciestean Dumitru Negoițâ. 
In 1935 la Stara Zaeora. la Bal- 
cani-'d el a aruncat peste 92 m. 
a ciștit’at Universiada de Ia Ko-

cu 
nu 
ci

La „Naționalele"

„NOUL VAL"
Campionatele Republica >ie de 

caiac-canoe pentru tineret, 
desfășurate pe Lacul Bascov de 
lingă Pitești, fac parte din 
acea primă ..grupă valorică11 a 
întrecerilor nautice în care 
„noul val“ se ridică peste cota 
obișnuitului. Cursele talentate
lor și ambițioșilor „tineri oină 
în 23 de ani“. cum precizează 
regulamentul răsplătesc — 
prin dîrzenia si spectaculozita
tea lor — pe cei care s-au în
cumetat să stea cîteva ore bu
ne în tribunele dogorite de 
soare.

In proba de canoe dublu 1000 
m au învins Grigore Obreja și 
Gheorghe Andriev, tinerii ca
re, în acest sezon, la .mrea 
regată internațională de 
Duisburg, au trecut linia 
sosire la un ..ac“ de barcă 
învingător, lăsînd în urma 
multe echipaje cu pretenții la 
apropiatele J.O. Rezultate : 1. 
Obreja. Andriev (Danubiu Tvl- 
cea. Dinamo București) 3:58.68, 
2. Nicușor Uidilescu. Fănel Mi
los (Steaua) 4:02,98, 3. Vasile 
Zahar. Stelică Miron (Steaua, 
Ancora Galați) 4:03,96,- în fina
la de canoe simplu 1000 m, 
însă. Grigore Obreja a vîsiit 
precum Aurel Macarencu în- 
tr-o cursă de C.M.. în dreptul 
bărcii lui aflîndu-se mereu
Gheorghe Andriev. prietenul și 
coechipierul luj din „dublu".
Clasament : 1. Obreja 4:09,38,
2. Andriev 4:12.99. 3. Roman
Partnoi (Dinamo) 4:23,09.

Alte două finale de un fru
mos spectacol sportiv : cea de 
caiac simplu 500 m. în care a 
cîștigat Boris Petro (din echi
pajul reprezentativ de caiac 4) 
si cea de caiac simplu 1000 m. 
unde a învins Daniel Stoian 
(campion mondial la Montreal, 
împreună cu Angelin Velea. la 
caiac dublu). Timpii înregis
trați evidențiază lupta foarte 
sțrînsă dintre cel doi ambițioși 
Si talentați tineri performeri. 
Rezultate : K1 — 500 m : 1. 
Boris Petro (Dinamo) 1:46.11, 
2. Daniel Stoian (Steaua) 
1:46,30. 3. Alexandru Popa
(Steaua) 1:47,08 ; K1 — 1000
m : 1, Stoian 3:46,34. 2. Petro 
3:46,83. 3. Ion Oprea (Dinamo) 
3:49,36.

In întrecerile rezervate fete
lor. Mihaela Nedejde de la 
Steaua rămîne șefa de pro
moție a „clasei de tineret", 
scoală românească de caiac-

be. Apei sulița a fost modifica
tă , iar rezultatele sale, modeste. 
Negoitâ n-a renunțat însă, 
cum au făcut multi dintre 
câtorii renutați cu vechea ; 
a strinc din dinți si iată, 
devenit campion național 
noua sul tă (78.76. m) I.

Campionatele Naționale 
atletism trebuie repuse 
drepturile firești ; 
de Atleti m are

așa 
arun- 
suliță, 
a 
Și

re-
cu
de 

___ in 
Federația 

datoria 
să ceară și să impună aceasta, 
după cum va trebui să măreas
că exigența in privința standar- 
durilor de participări Secțiile 
de atletism de PERFORMANȚA 
din cluburi și asociații au, de 
asemenea, datoria să realizeze o 
triere corectă a atleților, deba- 
rasindu-se — fără supărare : — 
de atît de multele nonvalori ca
re incarcă și .r 
nutil efectivele.

insă, 
acțiuni 
fără de

presupune 
că. serioase

încurcă i-
Aceasta 

rîpli- 
selecție, 
e nimic 

țînd, 
să ne

In 
de
ca: 

adm:

PENTRU PARTIDELE LUMINIȚEI RADU
Medaliata cu argint la CM. de șah pentru junioare,

o jucătoare in plină afirmare

STE

Ediția
Natiora’e a!<
următorul cl
rilor. duoă
DINAMO BL
bați si “ fer
resti 7 h
resti 4 (2-rSl
2 5. j

bună stiii 
uri căciula !
72 a a Campionatelor 

seniorflor a avut 
>ament al clubu- 

cucerite : 1. 
L’RESTI 12 HO băr- 
rl). 2. Rapid Bucu-

3. Steaua
4. C.S.M.

!1 Petroșani, 
Știința C.F.R, 

Petrolul Ploiești, 
București, 
P.T.T. "

Plopeni,

Bucu
ri: ești 
C.S.M. 

Suceava, Știința C.F.R. Ba
tiu, Petrolul Ploiești, Me
talul București, Neptun
Cimpina. P.T.T. București, și 
Metalul Plopeni, cite 1 (1+0),
Olimpia Slobozia. Metalul Hune
doara. C.S.M Delta Tulcea, Me
talul Tir-oviște. C.S.M. universi
tatea Craiova și C.S.U. Galați 
cite 1 144-11.

de caiac-canoe pentru

Romeo V1LARA

tineret

A JUSTIFICAT ÎNCREDEREA

nautic, campioni naționali în
Grigore Obreja si Gheorghe Andriev revelația acestui sezon 

proba de canoe dublu 1000 m

canoe fiind apreciată pentru 
silitorii ei elevi. în finala pro
bei de
Mihaela
(2:01,66)
club,
(2:04,12). pe locul 3 clasîndu-se 
Liliana Vlăsceanu (Dinamo) 
2:05,57. Mihaela Nedejde. a cîs-

calac simplu 500 m. 
Nedejde s-a imaus 
în fața colegei ei de 

Genoveva Marinache

tigat, cu LiTana Vlăsceanu, și 
cursa de caiac dublu (1:51,20). 
în urma lor : 2, Genoveva Ma- 
rinacho. Emilia Catană (Steaua). 
Voința Tg. Mureș) 1:55,45, 
Elena Plopeânu. Iolanda Ioniță 
(C.S.M. Pitești. Marina Orșova) 
1:55.65.

Vasile TOFAN

JIMOiM li LA CANOTAJ
Desfășurat pe lacul Dorobanți 

(Iași), concomitent cu întrecerea 
juniorilor I, Concursul Republi
can al j uniorilor II s-a încadrat 
în aceeași notă generală, tînăra 
generație a schifului disputîn- 
du-șl locurile pe podium cu mul
tă ambiție, dar decalajele valo
rice au avut un cuvînt hotărîtor, 
învingătorii ciștigînd cu avansuri 
apreciabile.

REZULTATE TEHNICE, femi
nin, 4+1 rame : 1. Voința Timi
șoara (Maria Miscovici, Aurelia 
Zsiroș, Georgeta Schlper, Aurelia 
Bălan + Cristina Secliereș) 
5:55,43, 2. Voința Arad 5.59,65, 3.
C.S.Ș. Marina Orșova 6:24,14; 2 
vîsle: 1. Dinamo (Lizica Lostun, 
Florica Andrei) 5:47,04, 2. Ceah
lăul P. Neamț 5:52.01, 3. C.S.Ș. 3 
Steaua 5:56,02 ; simplu: 1. Săn- 
diea Pavel (C.S.Ș. 2 Constanța) 
6:11,99, 2. Lenuța Pali (Ceahlăul 
P. Neamț) 6:17.90, X Maria Cbi- ■ 

. voiu (Olimpia Buc.) 6:18,10; 4+1 
vîsle: 1. Olimpia București (Vio
rica Neacșu, Voichița Bădălan, 
Gabriela Tudorache, Monica Dru-

ÎNTRECERI ALE POLOIȘTILOR JUNIORI

o.

gâ + Carmen Nlculescu) 5:22,51, 
2. C.S.M. Iași 5:43,42, 3. C.S.Ș. 2 
Constanța 5:49,36; masculin, 4+1 
rame: 1. C.S.Ș. 2 Constanța (E. 
Neculau, G. Susnea, F. Plalan, 
V. Talapan + C. Florea) 5:20,00.
2. C.S.Ș. Marina Orșova 5:27,01,
3. C.S.Ș. Triumf 5:46,23; 2 vîsle:
1. C.S.Ș. 2 Constanța (S. Răstoa
că, T. Pintilie) 5:44,80, 2. C.S.Ș. 
Deva 5:53,58, 3. C.S.Ș. Politehni
ca Timișoara 6:04,19; simplu: 1. 
Claudiu Marin (C.S.Ș. 2 Con
stanta) 5:57,29. 2. Gh. Viruzav.
(C.S.Ș. Politehnica Tim.) 6:09,97,

Silviu Cașvan (C.S.Ș. Foliteh- 
~ - -------- 4+1 vîsle: 1.

(C. Badea, A. 
G. Zaharia + 
2. C.F.R. Ti- 
C.S.Ș. Triumf

3.
nica Tim.) 6:40,32 ;
C.S.Ș. 2 Constanța 
Chivăran. I. Paris, 
C. Florea) 5:14.57, 
misoara 5:24.75, 3. 
5:30,02.

Turneul final al competiției 
rezervate poloiștilor juniori III 
S-a încheiat la Cluj-Napoca cu 
victoria echipei Rapid Bucu
rești. Formația antrenată de 
P. Chețan a totalizat 8 p, în 
urma rezultatelor de 12—2 cu 
CSȘ Viitorul Cluj-Napoca, 7—4 
cu Voința Cluj-Napoca, 10—3 
cu Steaua-Triumf, 8—6 cu Va
gonul Arad, 7—8 cu CSȘ 1 Di
namo. Pe poziția secundă s-a 
clasat Vagonul (antrenor E. Ho- 
molka), tot cu 8 p: 6—3 cu 
CSȘ 1-Dinamo, 8—7 cu Voin
ța, 12—5 cu Steaua-Triumf, 9—4 
cu Viitorul. Pe locul 3, Steaua-

Triumf (antrenor A. Ionescu) 
6 p 10—6 cu Voința, 12—5 cu 
Viitorul. 9—4 cu CSȘ 1-Dinamo. 
în continuare : CSȘ 1-Dinamo 
6 p (8—3 cu Viitorul, 4—4 cu 
Voința), 
0 p. Golgeter a fost 
(Vagonul), cu 17 p.

Voința 3 p, Viitorul
I Crîșan

• DE MÎINE, la 
loc turneul final al 
tului național de juniori. Sînt 
calificate echipele Steaua-Tri
umf, Dinamo-CSȘ 1, Rapid 
București, Vagonul Arad, Cri- 
șul Oradea, I.L. Timișoara. 
(Gh. Nistor, coresp.).

Aițad, are 
campiona-

Cortina s-a lăsat, după Cam
pionatul Mondial de șah pentru 
copii și juniori (16 ani), dar e- 
courile continuă. Cei mai mulți 
dintre cei ce. îndrăgesc sportul 
minții — cu miile la noi — 
sînt îneîntați de apariția pe fir
mamentul performanței a foar
te tinerei jucătoare din Sadul 
Gorjului, Corina Paptan — me
daliată cu aur la 10 ani. Foar
te mulți, iii același timp, 
să releve modul cum s-a 
primat în marea întrecere 
histă de la Timișoara și o 
reprezentantă a României, 
mini ța Radu — medaliată 
argint la junioare miei, intr-un 
turneu, care, ca dificultate, 
le-a depășit pe toate celelalte 
cum apreciază majoritatea teh
nicienilor.

Este exprimat, firește, un a- 
devăr. Turneul junioarelor de 
16 ani, cu. multe partide'de o 
remarcabilă valoare tehnică a 
reunit totodată jucătoare exce
lent cotate în țările lor, în 
frunte cu Alisa Galiamova 
(U.R.S.S.), laureata competiției. 
Ana Maria Botsari (Grecia), 
componentă a echipei olimpice, 
Sandra Villegas (Argentina), o 
șahistă care se anunță viitoare 

deschideri, Soti- 
(U.R.S.S.). sporti- 
de oțel“, cum au 

mulți antrenori 
Dabrowska (Polo-

specialistă in 
ko Tereladze 
va „cu nervi 
jaracterizat-o 
sau Krystina _
nia), cea mai incomodă jucă
toare pentru toate concurentele, 
avînd o evoluție extrem de 
oscilantă, alta la fiecare rundă, 
bineînțeles pe fondul însușirii 
teme’nice a jocului de șah.

In atari condiții, medalia de 
argint obtin-ută de Luminița 
Radu apare ca o realizare dem
nă de luat in seamă, cu atît 
mai mult cu cît ea a fost una 
dintre cele mai laborioase ju
cătoare dim lotul României. Ore 
de studiu înaintea fiecărei par
tide, altele după încheierea lor. 
în plus, dintre fetele noastre, 
a fost șahista care a oferit ce
le mai ingenioase soluții, rod 
al unei fantezii educate, pen
tru a ne exprima așa, astfel că 
sugestia de a acordă partidelor 
sale jucate la Timișoara un 
premiu de frumusețe ni se 
pare îndreptățită.

Un fapt care poate a scăpat 
unora dintre cei prezenți la 
marea întrecere a celor mici...

în zilele disputei, de la Bucu
rești telefoanele solicitau

ACTUALITĂȚI

co-ntenit amănunte : Cum joacă 
Luminița ?... La cine a cîștigat 
astăzi ? . De ce numai remiză 
cu Galiamova ?... Care a fost 
cea mai atractivă partidă ?... 
etc. Erau cei din familie (pă
rinții Luminiței sînt mari ama
tori de șah) și de la clubul 
sportiv Calculatorul I.I.R.U.C.,

După 
cauzați 
lergăto 
peste 
toate < 
tivitate 
du-stS 
pionatl 
pe tra: 
organi2 
din lo<

Cele 
prograi 
125 cmi 
nate d 
Clubul 
antrend 
gat pe 
prima 
Miilnes 
Pop a 
curse

c
Fior

ne-

@ LA PREDEAL este în curs 
de desfășurare Turneul interna
țional feminin de șah al Româ
ni?!. La star*, s-au prezentat șa
histe fruntașe din patru țări : 
Cehoslovacia, Polonia, U.R.S.S. 
si România. După consumarea 
primelor trei runde, tînăra ma
estră F.I.D.E. Mădălina Stroe și 
maestra sovietică Elena Bîstria- 
kova au obținut fiecare cîte 2 
puncte. Marea maestră Margare
ta Muresan și maestra internați
onală Cristina Bădulescu au cîte 
1.5 p și o partidă mai puțin.

O ÎNCEPÎND de luni, la Brăi
la. se desfășoară Turneul inter
nai iona' al tării noastre pentru 
juniori mari (20 ani).

în . paralel au loc trei turnee 
„open“ "1 un turneu de maeștri, 
cu particioare internațională. în- 
trecei’ile sînt programate în sala 
polivalentă ..Danubius44.

41 TRADIȚIONALUL Festival 
șahist bucureștean dotat cu „Cu
ra de vară** va avea loc în pe- 
rioada 19—31 august. Iau parte 
jucători și jucătoare de toate 
categoriile, inclusiv cei neclasi- 
ficati. în cadrul concursului vor 
avea lc'» si întreceri de șah-rapid 
și șah-fulger. înscrierile se fac 
la sala Calculatorul, str. 13 De
cembrie 21.

„Cupa Voința*4 la ciclism

PLUTONUL URCA PE MUNTE
Cea de a 32-a ediție 

cicliste internaționale 
ința*” 
gători din țară, precum și 
componenții echipei „Start4* 
lonia). In etapa inaugurală, 
fășurată spre Cheia, nimic 
semnalat pînă la întoarcere, 
sprintul a fost cîștigat de 
Santa (Steaua) urmat de D. 
cășan (Dinamo) șl J. Skovronek 
(Start). La cățărarea de la Mă-’ 
neciu, învingător a fost J. Sko
vronek, urmat de N. Nicolae (Di* 
namo) și D. Irimias (Voința Cluj- 
Napoca). De aici s-au desprins 8 
alergători care și-au mărit trep
tat avansul. în centrul localității 
Vălenii de Munte, sprintul și l-a 
adjudecat M, Orosz (Electromu- 
reș Tg. Mureș), secondat de K. 
Wiatr (Start) și C. Căruțașu 
(Dinamo). Am sperat că, față de 
cei 3 sportivi polonezi, cicliștii

a cursei 
..Cupa Vo- 

a reunit la start iOO aler- 
pe 

(Po- 
des- 

de 
cînd 

p.
Ra-

noștrl (C. Căruțașu, C. Nicolae, 
M. Orosz, N. Aldulea, L. Kovacs) 
vor adopta o tactică adecvată, de 
colaborare. Nu a fost așa, ast-. 
fel că victoria de etapă a apar
ținut unui oaspete.

Clasament-: 1. K.
3h30:50, m.o. 38,500 km. 2. L. Ko- 
vacS (Voința Arad), 3. J. ' 
ronek, 4 ■
sec., z. Albin (Start).
dulea (Metalul Plopeni), 
Căruțașu, 8. M. Orosz, toți la 55 
sec. Plutonul, - - ■
fost cîștigat 
(I.M.G.B.), a 
minute !

Etapa a 2-a 
Buzău — Măgura 
Vălenii de Munte — Ploiești, 100 
km) va avea un profil accentuat 
montan.

Wiatr
,, . Skow-

C, Nicolae, toți la 39 
6, N. Al- 

7. C.

al cărui sprint a 
de C.

venit la

(Ploiești —

Olteanu 
peste 8

Mizil 
Ctslău 

Ploiești.

Horaliu SIMA

Luminița 
argint la 

dificile

Radu, medaliata 
C.M., înaintea unei 
mutări pe eșichier 

Foto : Gabriel MIRON

care doreau să afle vești cît 
mai repede de la fata și res
pectiv colega lor de sport. Pen
tru că Luminița este realmente 
produsul șahului-4e la Calcula
torul. nucleu care a format și 
pe celălalt medaliat cu argint 
la actuala ediție a CM. de șah 
pentru copii, Gabriel Schwartz- 
man. Antrenorul Paul Segheaio 
și inginerul Sorin Grațianu, 
coordonatorul aotivității șahiste 
la Calculatorul, au fost în mă
sură să ne ofere amănuntele 
de rigoare.

Oricum, este un gest frumos, 
oare atestă prețuirea unui 
sportiv și satisfacția pentru 
reușitele sale. în cazul Lumi
niței, o sportivă de excepție — 
cel mai bun produs al șahului 
românesc la categoria ei de 
vîrstă — maestră a sportului, 
cîștigătoare a uneia din grupele 
finalei „B“ a Campionatului 
Național de senioare și parti
cipantă pentru a doua oară la 
turneul pentru desemnarea ce
lei mai bune șahiste a țării. Și 
un detaliu în plus : eleva care 
a trecut cu brio treapta a 
Il-a a liceului, la „matematică- 
fizică nr. 4“. Așa cum stă bine 
unei sportive de frunte și care 
caracterizează TOATE șahistele 

. din tînăra generație. Talentate; 
și harnice !

Tiberiu STAMA

cadrul 
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MULJI OAMENI Al
f Urmare din gag. 1)

vul nostru muncitoresc sportul 
a devenit prietenul celor mai 
mulți".

Și nu putea să fie altfel, de 
vreme ce însuși directorul în-, 
treprinderii, ing. Pompiliu Ta- 
maș, a fost și este un neobosit 
promotor al exercițiului fizic 
sub multiple forme. Poate câ 
mai ales datorită lui — și e- 
xemplului lui — oamenii mun
cii din întreprindere s-au ata
șat, puternic și în număr mare, 
de sport. Prima dragoste a fost, 
deci, fotbalul. Și, iată, că în, 
spatele echipei de performan
ță — în campionatul intern — 
se află acum nu mai puțin de 
28 de echipe cu peste 600 de 
jucători. Cu alte cuvinte, din 
10 lucrători unul joacă fotbal 
în ech'pe de secții, ateliere, 
servicii. Cele mai bune, ni s-a 
spus, sînt formațiile reprezen- 
tînd Sculăria, Turnătoria și Me
canicul șef... Halatul de lucru, 
salopeta sînt schimbate frec
vent. de mulți. cu echipamen
tul de sport. După muncă, re- 
creerea este binevenită, săhă- 

•toasă. „Dar sport fac oamenii 
muncii din cîteva secții — ne 
mai spune președintele asocia
ției — și în salopetă, adică în 
pauza zilnică. Sînt cei peste 800 
de lucrători din secțiile de 
Montaj, TESA, Aprovizionare 
și Sculărie, practicanți ai gim- 
nas icii la locul de muncă, iar 
exemplul 
urmat și

Să mai 
pionatele 
vează 8 echiDe 
volei cu peste 100 de jucători 
(și nu întîmplător selecționata

______ . — ~ IIlUHtd; Kll 
lor va fi, desigur, 

de alț.i...",
adăugăm că în cam- 
„de oasă“ mai acti- 

masculine de
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cut ti 
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hiști, 
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pionatele de motocros pe echipe

VINGATORl LA DOUA CLASE
întrerupere, 

?ea unor . a- 
concursuri 

rosiștii de 
i reluat ac- 
lală, aliniin- 
Eartul Cam- 
^pe echipe, 
ipulung, în 

Muscelul

ke clase din 
seniori și 

u fost domi- 
reprezentanții 
aua. Elevii 
ață au cîști- 
Kl. Ilieș — 

cmc și E. 
Idoua, iar FI. 
11 în ambele 
ksînd impre-

sia, de la început, că nu pot 
pierde titlurile puse în joc, dacă 
nu vor interveni... nedoritele de
fecțiuni mecanice. Cele mai 
populate clase au fost disputele 
juniorilor care s-au încheiat cu 
rezultatele scontate: stelistul A. 
Roman a învins în ambele man
șe la 50 cmc, dar pe echipe vic
toria a revenit tinerilor moto- 
crosiști de la Poiana Cimpina, 
care au avut ca principal reali
zator pe M. Dinescu-jr, iar la 80 
cmc succesele pe manșe și le-au 
împărțit I. Milea (Muscelul) și 
campionul probei, C. Chincea 
(Torpedo).

Primele locuri in cele 4 clasa
mente au revenit echipelor Stea
ua la 250 cmc și 125 cmc, Torpe
do Zărnești la 80 cmc și Poiana 
Cimpina la 50 cmc.

î
I
I
I
I
I

UL F. R. TENIS
pene și Răzvan Constantinescu

t cel de-al doilea turneu

I
I

turneu din 
F.R.T. s-a 

na, pe cele 
baza 

ate și 
i de

Nep- 
CU 0 

joc

s-anpurilor - 
seturi. Fe- 
în general, 

pură de pe 
k un singur 

peste fileu 
pecît adver- 
l fost mai 
przenie care 
Mor comba- 
Mirpene și 

și-a do- 
L tenacitatea 
fc. Ea a re- 

ultlmă in- 
k, victoria 

capătul u-
Lvel tehnic 
halj. Curpe- 
belF'iCi’vr
F—6.
hă s-au în- 
pniști ca și 

cel de la 
avan Con- 
Ln Popovici. 
Lceasta, pri- 
[—6 —, care 
pnșa pentru 
lucurești.
Ia proba de 
ția surprin- 
le a cuplu- 
ha Metalul, 
[ariana Col- 
Breu decît 
ftoarele cîs-

est turneu 
J?ucure de 

p:,r- 
|Mt' locale, 
pmpina are

tradiție în tenis, eu numai cîți- 
va ani în urmă avînd echipă 
în prima divizie.

Rezultate tehnice, simplu, fe
minin, finală : Florentina
Curpene — Diane Samungi 
(ambele ICIM Brașov) 0—6, 
6—4, 7—6 ; semifinale: Curpene
— Otilia Pop (Progresul) 6—2,
6— 0; Samungi — Mirela Bu- 
ciu (Steaua) 6—2, 6—2; sfer
turi : Curpene — Gabriela Mi- 
trică (Steaua) 6—3, 6—3 ; Pop
— Daniela Ivana (Steaua) 4—6,
7— 5, 6—3; Buciu — Monica 
Pecheanu-Chirilă (Dinamo) 6—2,
6— 0 ; Samungi — Monica 
Năstase (CCIAG) 6-0, 6—0; 
masculin, finală: Răzvan Con
stantinescu (CCIAG) — Adrian 
Popovici (Steaua) 2—6, 6—4,
7— 6 ; semifinale : Constantines
cu — Daniel Dobre (Steaua) 
6—4, 6—1 ; Popovici — Bela 
Mozeș (Dinamo Brașov) 6—2, 
6—2 ; sferturi: Constantinescu
— Ciprian Porumb (CCIAG)
6—4, 7—6 ; Popovici — Lucian 
Vespan (CCIAG) 6—2, 6—4 ;
Mozeș — Cătălin Iftimie (Di
namo) 6—0, 6—1 ; Dobre — Do
rin Grigoraș (Steaua) 6—1, 2—6,
6— 1 ; dublu, feminin, finală : 
Samungi, Buciu — Curpene, 
Gabriela Precup (ambele ICIM 
Brașov) 6—4, 6—2 ; semifinale : 
Samungi, Buciu — Mitroi, Col- 
țoiu 6—3. 6—3; Curpene, Pre
cup — Monica Radu (Focșani), 
Maria Romanov (Politehnica 
Buc.) 6—0. 6—4 ; masculin, fi
nală : Dorel Pop, Dobre (ambii 
Steaua) — Lucian si Iulian Ves
pan (CCIAG) 6—2, 6—4 ; semi
finale : Pop, Dobre — Popovici, 
Mozeș 6—3, 2—6, 7—6 ; L. Ves
pan, I. Vespan — M. Voinea, 
Bogdan Lacea (Dinamo, CCIAG)
7— 6 7—6.

Sandi IONESCU, coresp.

S-AU ATAȘAT DE SPORT
Lit anul tre- 
pură : Cupa
L 150 de șa- 
H ai tenisu- 
kape 100 de 
nisului de 
numeroși a- 
Lre participă 
kă pe între- 
npiu, pe ju- 
fe echipe și 
tormanță că
iți a în cana
le la fotbal, 
is de masă, 
es că în jur 

[i ai muncii 
treimi din 

rte activă la 
(excursii, 

te către locuri 
jrement... Și 
fnți la acea 
are care e 
rganizată, de 

la Brădet, 
tnoas-< con- 
e (cotffcinate 
iral-artistice) 
tatelor inter- 

cu drag și 
In timpul 

ie deopotrivă 
esitate...
i înainte de 
ie inițiativă 
ior muncitori 
loan Bănuț, 
voluntari în 
toți cei dor
se opresc o 
ile de volei, 
înșiși lingă 
pe cele de

1 și tenis de 
oul de mun- 
:eului indus- 
at de între-

I

prindere, sau pe alte baze spor
tive ale orașului pe care Ar
mătura le închiriază spre fo
losul oamenilor ei... Pină ce 
nevoile vor fi și mai bine sa
tisfăcute prin alte adausuri la 
zestrea materială, constînd din- 
tr-o sală de atletică grea, o 
popicărie (dotate cu anexele de 
rigoare) și alte 4 terenuri de 
tenis la care iubitorii de sport 
lucrează, în timpul liber, cu 
mult elan și spor, știind că in 
curînd vor fi beneficiarii lor...

I
I
I
I
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Tragere multiplă 
LOTO

BANIAUTOTURISME.EXCURSII
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Cinci minute cu Geolgău

„AM MUNCIT LA ANTRENAMENTE
CA ÎN PRIMA TINEREȚE44

Duminică. in Giulești... ves
tiarul Universității Craiova... 

prosoape, foarte multe prosoa
pe. ude leoarcă... sticle de apă 
minerală, la tot pasul, golite 
în grabă., abur de la dușurile 
de alături... ambiantă ca du
pă o partidă disputată la Tro
pice ! într-un colt al cabinei. 
Geolgău. „ultimul mohican" al 
marii echipe, prima performe
ră a fotbalului nostru. Este 
ceea ce cronicarii italieni te 
etichetează cu un „vecehio". 
II simt abătut si-1 întreb dacă 
nu cumva penalty-urile sint de 
vină, echipa lui pierzind. cum 
se știe. în ambele zile, la 11 
metri. „Nu. nicidecum" vine 
replica lui Geolgău. care. apoi, 
se explică : „Mai degrabă mă 
simt obosit. Nu-i deloc simplu 
să joci două meciuri la rind 
pe o căldură canisularâ. Am 
transpirat, fiecare, cit Dentru 
10 partide, dar asta nu ne 
strică deloc !“

— La masa presei de unde 
abia am coborit. e unanimă 
părerea că ai fost unul dintre 
cei mai buni jucători ai 
turneului !

— Nu știu dacă chiar așa au 
stat lucrurile. Cert este că am 
alergat foarte mult si în ideea 
de a impulsiona întreaga echi
pă. de a fi un exemplu pen
tru marele grup al tinerilor.

I
I • ȘTIRI « ȘTIRI •

I
I
I
I

• DE LA CLUBUL RAPID 
BUCUREȘTI. Mîine, de la ora 17, 
la sediul clubului de la stadio
nul Giulești, va avea loc obiș
nuita ședință cu suporterii fero
viari, ca de obicei înaintea des
chiderii fiecărui sezon oficial. 
Totodată, clubul Rapid aduce la 
cunoștință că s-au pus în vîn- 
zare leff’timatiile-abonamen-t 
intrare la meciuri. Doritorii 
pot procura de la agenția 
de Nord și de la stadionul 
le-4’.

de 
le 

Gării 
Giu-

I Tg.
4—3

I

A IN TURNEUL de la 
Jiu : Pandurii — U.T.A. _ _
(2—2), Minerul Motru — U.T.A. 
2—6 (1—4) și Pandurii — A.S. 
Paroseni 2—1 (2—0). (M. Băloi — 
cores*) J

I
va 
a-

I

• STADIONUL Autobuzul 
găzdui joi o atractivă partidă 
micală, față in față aflîndu-se 
echipele Autobuzul și Dunărea 
Călărași. Meciul va incepe la 
ora 17.

I
UNIREA FOCȘANI — F. C. 

ARGEȘ 2—3 (1—3), Au mar
cat Bivolanj (min. 12) și Ar- 
geșanu (min. 48) pentru focșe- 
neni, Vlădoiu fmin. 18 si 40) 
și Eduard (min. 30) pentru pi- 
teșteni. Divizionara A a evo
luat în următoarea formulă de

— Eduard,
Tanase —

M. Mar- 
Iftode, Vlă- 

fost folosiți : 
Pîrvu și Tir- 

echipă : Hristea 
Simion. Ștefan.
Gheorghe, Bjidea, 
cel — D. Zamfir, 
doiu. Au mai 
Stancu. Pană,
chineci. (FI. Jecheanu-coresp.).

MAI MULTE 
TRAGERI 
OBIȘNUITE 
1NTR-UNA 
SINGURA!
MARI 
AVANTAJE 
Șl ȘANSE DE 
REUȘITA! 
SE POT OBȚINE 
CÎȘTIGURI 
CUMULATE, 
PE BILETE 
IN VALOARE 
DE 25 DE LEI. 
ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE, 
SIMBĂTA, 
20 AUGUST!

-♦-4-

in— Poate si noifî tău rol 
echipă determină un asemenea 
travaliu...

— Acum ioc. intr-adevăr, 
altceva. Un mijlocaș central, in 
principal cu 
dona, dar și 
la... gol.

— Este și

sarcini de a eoor- 
de a urca în fată.

o obligație pen
tru... Geolgău. autorul golului 
calificării de la Bratislava. 
Apropo de acest gol care nu 
se uită : ce ti-ai spus cind. in 
primăvară, ai fost rechemat la 
reprezentativă ?

— Se-ntelege că am fost 
fericit. Vreau să se știe. însă, 
că nu mă resemnasem cu sta
tutul de rezervă chiar si la 
echipa de club. Stimulat si de 
noul meu antrenor, am muncit 
fără menajamente, la pregătiri, 
ca în prima tinerețe.

— Te exprimi ca unul dintre 
fotbaliștii mai virstnici. Ciți 
ani ai ? Te rog să ne rea
mintești...

— Numai 27. dar joc de vreo 
10 la Universitatea, vă rog eu, 
de astă dată, să reamintiți — 
singura mea echipă...

— ...Care, nu putem ignora... 
amănuntul, peste citeva zile la 
startul intr-o nouă ediție de 
campionat. Ce speră de Ia ea 
căpitanul echipei?

— Apreciind prin prisma pri
melor reprize jucate acum. în 
„Cupa Victoria", cind eram cu 
totii cu forțele proaspete, ca 
Si după... aplauzele Primite, am 
tot dreptul să sper măcar la 
un loc 4. Nu mă împac deloc 
cu ideea că, după 11 ani, toam
na cupelor europene care se 
apropie ne găsește în... afara 
prestigioaselor întreceri.

Gheorghe NICOLAESCU

PROGRAMUL TURULUI
ETAPA 1 (4 septembrie)

C.S.M. Bucecea — Minerul Gu
ra Humorului. Avîntul Frasin — 
Celuloza Piatra Neamț, Fortuș 
Iași — Cetatea Tg. Neamț, Meta
lul Rădăuți — Foresta Fălticeni, 
Metalui Roman — Laminorul Ro
man, Steaua Minerul Vatra Bor
nei — Metalul Botoșani, Aurora 
Tg. Frumos — Constructorul 
Iași, Zimbrul Șiret — Carpați 
Gălănești.

ETAPA A rr-a (11 septembrie)
Carpați 

G. H. — — Avîntul, Minerul
Zimbrul, Constructorul

C.S.M.. Metalul B. — Aurora, 
Laminorul — Steaua Minerul. 
Foresta — Metalul Roman, Ceta
tea — Metalul Rădăuți. Celuloza 
— Fortus.

ETAPA A IlI-a (18 septembrie)

C.S.M. — Metalul B„ Minerul 
G.H. — Constructorul, Fortus — 
Carpați, Metalul Rădăuți — Ce
luloza. Metalul Roman — Ceta
tea, steaua Minerul — Foresta. 
Aurora — Laminorul, Zimbrul — 
Avîntul.

ETAPA A iv-a (25 septembrie)
Carpați — Metalul Rădăuți. A- 

vîntul — Fortus, Constructorul — 
Zimbrul. Metalul B. — Minerul 
G.H., Laminorul — C.S.M., Fo
rests — Aurora, Cetatea — Stea
ua Minerul, Celuloza — Metalul 
Roman

ETAPA A V-a (2 octombrie)

C :-'M — Foresta. Minerul G.H. 
— Laminorul. Constructorul ~
Metalul B.. Metalul Rădăuți —
Avîntul, Metalul Roman — Cer- 
păți. Steaua Minerul — Celuloza. 
Aurora — Cetatea, Zimbrul 
Fortus.

ADMINISTRAȚIA DE STAT tOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

la 
ora 

fi 
ora

• Tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES de. astăzi, miercuri, 17 
august va avea loc in sala clu
bului din str. Doamnei nr. 2, 
începîn- de la ora 15,00. 
Sint invitați să participe toți cei 
interesați, accesul in sală fiind 
liber. Aspecte de la operațiunile 
de tragere vor fi transmise 
radio, pe programul I, la 
16,15 ; numerele extrase vor 
transmise și în reluare, la 
23,05 și mîine, joi, la ora 8,55.

O Vreți să vă asigurați partici
parea, în același timp. Ia 4 tra
geri obișnuite LOTO ? Această

DIN NOU DESPRE DISCIPLINĂ

Șl... CUNOAȘTEREA 

REGULAMENTULUI DE JOC!
Febra startului oficial se 

simte. Urmează să înceapă noul 
campionat si echipele și-au 
intensificat meciurile de pre
gătire și omogenizare, dar de
sele. multele schimbări de ia- 
cători ne-au arătat că antre
norii în cauză încă mai caută 
.,ll“-le cu care să înceapă 
prima partidă.

Mai mult ca oricînd, cluburile 
au organizat destule competiții 
în acest scop, cum a fost cea 
mai recentă în Capitală. „Cupa 
Victoria", organizată pentru 
prima oară de asociația bucu
re steană.

Si în cele două zile de între
ceri. în ciuda căldurii canicu
lare. in tribunele Stadionului 
Giulești s-au aflat de fiecare 
dată cite 10.000 de spectatori, 
veniți la reîntîlnirea eu fot-
balul.

Au fost patru partide cu
destule .momente bune, dar și 
cu altele care au arătat că
încă mai e de lucru (mai ales 
la finalizare, tot aici !). cu
dispute aprige, care, din păca
te. uneori au depășit litera re
gulamentului. Așa a fost în 
meciul Rapid — F.C.M. Brasov, 
JOC DE VERIFICARE. SOL
DAT CU PATRU CARTONAȘE 
GALBENE SI DOUĂ ROȘII. 
Nu vom scuza greșelile - arbi
trilor de tușă. P. Iliescu si AI. 
Crișan. nici unele decizii... dis
cutabile ale centralului D. Pe
trescu, dar trebuie să spunem 
că cele 6 cartonașe s-au acor
dat justificat si că (jucătorii 
să la aminte) în cupele euro
pene. de pildă, exigenta at fi 
fost si mai mare, că Barbu 
(F.C.M.). care s-a băgat la 
hartă, si Matei (Rapid), tare 
l-a lovit Pe brașovean, cu pi
ciorul. cind era căzut la Dă- 
mint. ar fi fost sancționați se
ver și nu introduși în fornx.- 
tii a doua zi. cum s-a întîm- 
plat cu cei doi. Se pare că s-e 
uitat ce s-a spus după termi
narea campionatului trecut, 
atîit de curînd. cind s-au cri

CAMPIONATULUI DIVIZIEI
SERIA I

ETAPA A Vl-a intermediară (6 
octombrie)

Carpați — Steaua Minerul, A- 
vîntul — Metalul Roman, Fortus
— Metalul Rădăuți, Metalul B.
— Zimbrul, Laminorul — Con
structorul, Foresta — Minerul 
G.H., Cetatea — C.S.M.. Ceh loz»
— Aurora.

ETAPA a Vil-a (Ș octombrie)
C.S.M. — Celuloza. Minerul 

G.H. — Cetatea, Constructorul — 
Foresta. Metalul B. — Lamino
rul, Metalul Roman — Fortus. 
Steaua Minerul — Avîntul, Auro
ra — Carpați, Zimbrul — Meta
lul Rădăuți.

ETAPA A VIIl-a (1« o, tem briei

Carpați — C.S.M., Avîntul — 
Aurora, Fortus — Steaua Mine
rul. Metalul Rădăuți — Metalul 
Roman, Laminorul — Zimbrul. 
Foresta — Metalul Cetatea
— Constructorul. Celuloza — Mi
nerul G.H

ETAPA A IX-a (23 octombrie)
Minerul G.H. — Carpați, C.S.M.

— Avîntul, Constructorul — Ce
luloza, Metalul B. — Cetatea, La
minorul — Foresta, steaua Mi
nerul — Metalul Rădăuți, Aurora
— Fortus, Zimbrul -- Metalul 
Roman.

ETAPA A X-a (30 octombrie!
Carpați — Constructorul, Avln- 

tul — Minerul G.H., Fortus — 
C.S.M.. Metalul Rădăuți — Auro
ra, Metalul Roman — Steaua

adevărată performanță poate fi 
realizată participînd la TRAGE
REA MULTIPLA LOTO ce va a- 
vea loc duminică, 21 august 1C88! 
La această acțiune cu caracter 
aparte se vor efectua 8 extrageri, 
de cîte 9 numere fiecare; avînd 
în vedere că extragerile sint gru
pate după sistemul „legării44 do
uă cîte două, există posibilitatea 
de a se cîștiga și cu 3 numere 
din 18 extrase. Procurindu-vă bi
lete în valoare de 25 de lei, vă 
veți putea asigura accesul la toa
te cele 72 de numere extrase, și, 
implicit, la toate categoriile de 

ticat cu atîta asbrime actele de 
indisciplină. Jucătorii. parcă, 

„n-au auzit, n-au văzut"!
Oare în această perioadă de 

pregătiri să nu se fi vorbit ni
mic despre disciplină ?

Dar despre REGULAMENT ? 
Tot brașoveanul Barbu e in 
prim-plan si tot în meciul cu 
Rapid. în minutul 7, arbitrul 
a dictat LOVITURA LIBERĂ 
INDIRECTĂ și a stat tot tim
pul cu brațul ridicat, dar Bar
bu. probabil, nu știa despre ce 
e vorba. Și-a așezat balonul, 
si-a luat elan și. de la 20 de 
metri, a ȘUTAT DIRECT LA 
POARTĂ. Și ca să ne convin
gă că nici el nu cunoaște re
gulamentul portarul Toader a 
plonjat și a parat șutul cu 
mare dificultate, un sut care 
s-ar fi putut solda doar cu un 
aut de poartă dacă nu atin
gea balonul, fiindcă DIN LO
VITURA LIBERA INDIRECTĂ 
NU SE POATE ÎNSCRIE GOL 
decît dacă mingea. înainte de 
a intra în poartă, a fost atin
să sau iucată de un alt jucă
tor (n.n. inclusiv portarul) de
cît cel care a executat lovitura 
(Art. 13 din Regulamentul de 
ioc).

Iată lucruri Pe care fotbalis
tul trebuie să le cunoască încă 
de la vremea junioratului. Din 
păcate, cum s-a întîmplat si 
în campionatul precedent (și în 
altele), jucători de Divizia A 
ne demonstrează că nu cunosc 
regulamentul, ceea ce poate 
pricinui destule necazuri echi
pelor lor. Mai sint portari care 
încă nu știu regula „celor pa
tru pași", care mai joacă ba
lonul în suprafață cu un co
leg de echipă, după ce au urine 
mingea (deși n-au voie !>. sau 
alții care cer fault sau hent 
și țipă la arbitru, deși acesta 
aplică corect legea avantajului.

Așadar, destule lucruri de 
remediat, deși noul campionat 
bate la ușă.

Constantin ALEXE

C - EDIȚIA 1988-1989
Mi- ruL Foresta — Zimbrul, Ce
tatea — Laminorul, Celuloza — 
Metalul B.

etapa A XI-a (6 noiembrie!
C.S.M. — Metalul Rădăuți, Mi

nerul G.H. — Fortus, Construc
torul — Avîntul, Melatul B. — 
Carpați, Laminorul — Celuloza, 
Foresta — Cetatea, Aurora — Me
talul Roman, Zimbrul - Steaua 
Minerul.

ETAPA Z XlI-a (13 noiembrie)

Carpați — Laminorul. Avîntul
— Metalul B., Fortus — Con
structorul, Metalul Rădăuți — 
Minerul G.H., Metalul Roman — 
C.S.M., Steaua Minerul — Au
rora, Cetatea — Zimbrul Celulo
za — Foresta

etapa a xm-a tzo noiembrie)
i 

Constructorul — Metalul Rădăuți, 
C.S.M. — Steaua Minerul, Mine
rul G.H. — Metalul Roman, Me
talul B. — Fortus, Laminorul — 
Avîntul, Foresta — Carpați. Ce
tatea — Celuloza. Zimbrul — Au
rora.

ETAPA A XlV-a (27 noiembrie)

Carpați — Cetatea, Avîntul — 
Foresta, Fortus — Laminorul, 
Metalul Rădăuți — Metalul B„ 
Metalul Roman — Constructo
rul, Steaua Minerul — Minerul 
G.H., Aurora — C.S.M.. Zimbrul
— Celuloza.

ETAPA A XV-a (4 decembrie)
C.S.M. — Zimbrul, Minerul 

G.H. — Aurora, Constructorul —
Steaua Minerul, Metalul B. —
Metalul Roman, Laminorul —
Metalul Rădăuți, Foresta — For
tus, Cetatea — Avîntul, Celuloza 
— Carpați.

cîștiguri, inclusiv cu șansa de a 
obține cîștiguri cumulate, la am
bele faze ale tragerii. Toate a- 
gențiile din rețeaua noastră vă 
stau la dispoziție, cu toate infor
mațiile necesare, inclusiv cu 
prospecte, care se distribuie gra
tuit.
• Nu uitați că, în această săp- 

tămînă, are loc și tragerea obiș
nuită LOTO, pînă la care MAI 
SÎNT DOUA ZILE, pentru procu
rarea de bilete cu numere favo
rite!



Turneul Prietenia la rugby

ÎN PRIMUL MECI, ROMANIA - BULGARIA
GABROVO, 16 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special). 
De marți la amiază rugbyștii 
noștri juniori participants la 
Turneul Prietenia sînt oaspeții 
acestui oraș montan, situat la 
210 km est de Sofia. Competi
ția rugbyului juvenil a suferit 
o modificare de ultim moment, 
echipele Cehoslovaciei și Polo
niei sosind cu o întîrziere de 
o zi. Ceea ce i-a determinat pe 
organizatori să amine în conse
cință, Întregul program. Astfel, 
partidele vor Începe mîlne 
(n.r. astăzi) în ambele grupe, 
care au fost alcătuite (în func
ție de rezultatele anului tre
cut) după cum urmează î gru
pa I ! U.R.S.S., Polonia. Ceho
slovacia și grupa a Il-a: Româ
nia, Bulgaria, R.D. Germana. 
Cum se vede, un program re
lativ ușor pentru sportivii noș
tri, care ar trebui să se cali
fice, fără probleme, în finală.

Intr-un fel, această decalare 
a programului cu 24 de ore a 
convenit echipei noastre, an
trenorii P. Ianusievici și O 
Chihaîa avînd o posibilitate în

plus să-și verifice lotul. Luni, 
îndată după sosirea la Sofia, 
rugbyștii români au și efectuat 
un antrenament intensiv pe u- 
nul din terenurile Complexului 
Olimpic din capitala Bulgariei, 
antrenament pe care l-au repe
tat marți la Gabrovo, pe te
renul unde se va juca.

O accidentare l-a obligat pe 
Huța (Baia Mare) să-i cedeze 
locul lui Szvercsak (Oradea), 
astfel că echipa preconizată a 
debuta în primul meci — cu 
Bulgaria — ar fi următoarea : 
Brici — Cristea, Popescu, Spă- 
tăreanu, Szvercsak — Pintea, 
Surigiu — Șerban, Drăguceanu. 
Rădoi — Gîrbu, Nedelcu — Po- 
peanu, Negreci, Sandu.

Al doilea joc al rugbyștilor 
români, cu R.D. Germană, va 
fi programat vineri după-amia- 
ză. Duminică vor avea loc me
ciurile de clasament; adică e- 
chipele situate pe locul 1 In 
cele două grupe vor juca între 
ele. la fel cele de pe locurile 
2 și 3.

Ti beri u STAMA

REZULTATE PENTRU TOPURILE MONDIALE
(Urmare din pag 1)

cele legate de performanțele ca 
relevantă pe plan international. 
Nimic mai firesc: cea mai 
mare competiție ooiisDoritvă 
bate la ușă... Protagoniste ale 
ediției cu numărul 19 în des
fășurarea J.B. au fost si dm 
acest punct de vedere. înotă
toarele din România. Fetele 
din grupul de elită al .Vatiei 
noastre fie că au urcat viguros 
trepte în ierarhia timpilor în
registrați în ’88. fie că au con
firmat acum rezultate obtirrite
mai Înainte. Astfel, camo- vina 
lumii si a Europei Taman 
Costache, a oprit cronomerele 
la 25.50. mentmindu-se atre 
cele mai rapide de oe mapa
mond. devansstă anul iresta 
doar de realizarea fantasti
cului 2A9B (Wenyi Tmk. dE* 
R.P. Chineză), la o oaie* ae- 
cime de a—ricanca Mr eu — 
25.40 la eaMate ea 3W> 
trioa’-a ultimei. Fetter. O aș
teptăm încă ne sUeMaaac* M 
la 100 metri, la JMttoarieje- 
din 28—31 aocnrt. jnde ea »a 
fi mai aproape de farrsa re=s- 
tru J.O.“ com —bBaMaS am~ 
trenorul său. Mihai) CWW X-
putem uita, in tor. i de aeei 
55.40 de anu! •rec’jt reexrd al 
țării. Prin :ztt.".z3e In coase- 
titia balcanică. I aiaîuita B»- 
breseu Iăvia Canari* sau Ftela 
Pura se mențin la rrij-i: — 
Drim-Dlanul curselor de mauL 
fiecare înrea;strînd in CanfioS

TtMSMWJL MIHil W, 
hyiiGW

Tenismanul român Mihai 
Vanță a terminat învingător in 
concursul international desfă
șurat la Herren-Einzel (R. F. 
Germania), cîștigind finala dis
putată în compania reprezen
tantului tării gazdă K. Giesaer. 
cu scorul de 6—1. 6—2. în se
mifinală, jucătorul nostru îl 
întrecuse pe M. Naewie (R.F.G.). 
cu 6—0. 6—1. Iată celelalte 
scoruri înregistrate pe par
curs : 6—1, 6—0 cu M. Strobel 
(R.F.G.). 6—2. 6—1 cu W. Kno
tting (R.F.G.) 6—3. 6—2 cu C. 
Schmitt (R.F.G.).

PE EȘICHIERUL
MOSCOVA, 16 (Agerpres). Cu 

trei runde înainte de încheierea 
Campionatului de șah, al U.R.S.S. 
de la Moscova, în clasament con
duce Karpov cu 9,5 p, urmat de 
Kasparov șl Salov 9 p, (1), 
Iusupov 8 p etc. In runda a 
14-a Malaniuk a cîștigat la Ga
vrikov, Iar partidele Karpov — 
Smîslov, Vaganian — Halifman, 
Einhorn — Iudasin, Iusupov — 
Smirin, Sokolov — Elvest s-au 
terminat remiză.

VARȘOVIA, 1« (Agerpres). —în 
Turneul internațional „Memoria
lul Ăkiba Rubinstein", de la Po- 
lianita ZdroJ, după 8 runde con-

INTERNAȚIONAL
duce maestrul sovietic A. Goldin 
cu 6 p, urmat de Cernin 5.5 p, 
Drașko 5 p, Zeitlin 4,5 p etc. Re
zultate tehnice: Goldin — Sta- 
nișevski remiză ; Levitt — 
Țesk« 1—0 ; Bronstein — A. Pe
trosian remiză Zeitlin — Iesni- 
kovski 1—0.

BOGOTA, 16 (Agerpres). ' Tn 
runda a 3-a a Turneului interna
țional de la Bogota, Gonzalez a 
cîștigat la Rodriguez, Acosta l-a 
învins pe Ramon, iar Mendoza a 
remizat cu Armas. în clasament 
conduce columbianul Jorge Gon
zalez, cu 3 p.

ACTUALITATEA ÎN ATLETISM
• In cadrul campionatelor de 

atletism ale Franței. disputate 
la Tours. Marie Josee Perec a sta
bilit un nou record național in 
Droba femininâ de m, cu 
timp-,?1 de 51.35. iar Jean Charles 
Trouabal a cîștigat cursa de 2M 
m to 2».6L Alte rezultate: sări
tura eu prăjina: Collet 5.70 m ; 
IM m : Moriniere ia.32: 3OM m

obstacole: Pannier 8:17,49: femi
nin : 100 m: Laurence Bily 11,24, 
3OM m : Mărie Duboas 8:59,31 ; 
1M m garduri: Anne Piquereau 
12.83.
• La Schwechat, lîngă Viena, 

Uwe Langhammer (RDG) și

Bernhard Zintl (RFG) au sărit 
5,50 m la prăjină.
• Rezultate de la Gateshead, 

în Scoția: 3000 m: David Moor
croft (Marea Britanie) 8:04,48, 400 
mg: Edwin Moses (SUA) 48,67 ; 
femei: 100 m: Florence Griffith- 
Joyner (SUA) 11,54!, suliță: Fa
tima Whitbread (Marea Britanie) 
66,90 m.

LA BALCANIADA DE ÎNOT
rezultate aprootate de time.ti 
ootimi dm 83. la 200 m. 1W 
m. respectiv 400 m. Ltvia a 
coborit spectaculos pe 50 m. 
Dină la un 25.70 egal tu po
ziția a opta în topul momec- 
tuiui (un amendament: o de
vansează Datru americance- de 
concurat insă la mari l-.tr—ert 
concurează numai două). La- 
minita si-a dorit nespus si 
ajungă sub două mrittre tie
tine un recent 240.40). *-a
aflat la o_ oalmă de inutâ- 
rea visului De esre-î nrsdena 
oositxl Steta ră-ri-y o -xre- 
leută specul .su la » ai ffc- 
ture. eu al tretien rezultat dat 
tot — 240.T3. dnpd S4BJ3 
americana Meagher s> 2OiSI 
Weigartg. din RD G —. la 
Bttcurest: inetad illJA de 
asemenea b ne. lacre erie xax 
b-s-e oet neriorsaste zone.- Ve.

Dosi mart taâeafie. crtccu

—s <£n'.i rtmeaai eteeonrti 
de tesătare au eferrt nobtea- 
kat • Întrecere —la 
3» ■ =ix-_ Mac țarine _-sd 
de acea,<a lata PătrâsCTâe 
fetele'"ate 8W s some its 
JBM ar .aurar* b
■Cbnrt fiind ■■ rin* -enaaa- 
eabă. ar tfcaeaai Leac tri ad- 
bdecase ageafre dbsoria

PfeFOBUIÎE VALOROASE 

U MT

b t* aeruc. dar. Sca a se

oceeedeec 4-<U5* Pe cel 
ars ■■ - de arceedre
rib. —ursa a~ Scur-p

vc e£uooa z, a concursului de 
fcaot de ta Ă asun (Texas). îno- 
tfcoerea amencanâ Angela

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ciclism a i •-« a Tw-

rului SlovacteL <HspomkA pe 
tanța de 1T2 km a reveaft rmte» 
rului sovietic G. Ozotts te «.M^L 
In clasamentul țenerM ecadaee 
Tamas Sedlacek (CeboMovacăM- 
urmat la 9 s. de coecr-r rr-l 
Vladimir Sweelik. • Turi An
gliei s-a încheiat eu vieteria ru
tierului englez Malcolm Bflfott. 
urmat în clasamentul general de
coechipierul său Joey McLau
ghlin — la 18 s. și ’rknâenx' 
Sean Kelly La 34 s. Ultima eta
pă. a 6-a. a revenit MandezaM 
Jacques Haneeraaf. iaredstrM ne 
distanța de IM km - •
Cursa internațională JeaCIs irtă 
la Varese a revenit rutferMM 
italian Giuseppe Saronrd. ewo 
metrat pe distanta de M km tn

(VlMWUll BUCAMt

Dl Hl\DBU
(Urmare din pag. 1)

7.09:16 (medie orară de J7 8W
km). Pe locurile următoare, in 
același timp cu învingătorul au

P» te finală, eu •—1. •—1 de 
Bartsare PaoZ^s (Austnaj. • tn fi- 
■■tn tarnestad de la Lm Anse» 
tea, jeg—narea eanertenat rwy 
Evert a tavim-o eu 2—< f—1. 
•—I pe argentimana Gabriela 
Sabatini.

mai bun portar, pentru gelge- 
tertil turneului și alte distincții.

Programul primei zile 
(miercuri) cuprinde jocurile : 
Romăaia A — România B. Bul
garia — Grecia și Turcia — 
lucosLavix La Campionatul 
Balcanic vor oficia patru cu
pluri internatioeale : Vaclav 
Vaaik — Jîrj Andras (Ceho- 
stovacia). ăeaa Msttcstu — Val
ter Dâacesco Dumitru Gbcr- 
ghisan — Gbeorghe Mibalascu 
si Alexandru Isop — Mihai 
Stăocilă (România). Partidele 
se vor disputa după sistemul 
două reprize a 30 de minute. 
(M. V.).

CAMPIONII ȚĂRII LA PENTATLON MODERN
(Urmare din pag I)

2. Olimpia 3508 p. 3. Politeh
nica I.L. 3192 p.

Duminica dimineață în Par
cul I.O.R. din Capitală, urmă
rită de un numeros public, s-a 
desfășurat proba de cros. Așa 
cum era de așteptat favoritii 
— Corneliu îsac si Marian 
Gheorghe — au aruncat îr lup
tă toate rezervele Dentru a-și 
asigura victoria la individual. 
A cîștigat în cele din urmă, 
dc „așat. Corneliu îsac cu 
13:35.7 — 1120 p. urmat de Ma
rian Gheorghe cu 14:07.5 —

1024 p. Pe locul trei s-a situat 
timișoreanul Laszlo Horga tn 
14:15.0 - 1000 p. Pe echipe 
Steaua 3006 p. Politehnica I.L. 
Timisoara 2835 p și Olimpia 
2352 p. înaintea ultimei probe 
călăria. la individual conducea 
Marian Gheorghe. cu mari san- 
se de a cîștiga locul intîi în 
timp ce pentru treapta a doua 
a podiumului lupta se mai dă
dea încă între Lucian Țintea si 
Corneliu îsac. Călăria a conso
lidat poziția de lider a lui 
Marian Gheorghe (sosit al doi
lea în probă cu 1066 p) care 
cîstigă astfel un nou titlu de

campion al țării, și i-a asigurat 
locul doi în campionat lui Cor
neliu îsac, ciștigător al ulti
mului .examen", cu 1090 p. Pe 
locul trei la călărie — Ga
briel Samoilă (Politehnica I.L.) 
1034 p.

lată clasamentul general, in
dividual și pe echipe, la înche
ierea campionatului : Marian 
Gheorghe 5321 p. Corneliu îsac 
5105 p. Lucian Țintea 5085 p. 
Bogdan Vladu 4799 p, Laszlo 
H 'rga 4645 p, Dragoș Pătrui 
4598 p ; echipe : Steaua 15.208 p, 
Politehnica I.L. Timișoara 
13.779 p, Olimpia 13.406 p. 
(Constantin MACOVEI).

Lssyî a I] p j ți1 KfijStfSMwlîîwB

început de drum in tumiiii .notele naționale

AUSTRIA ; DECEPJII Șl SATISFACȚII...
In campionatul Austriei, in pri

ma Ugă. participa, ca și anu! 
trecut, tot 12 echipe, după siste
mul _ț>iay*off“. După terminarea 
campionatului (22 de etape) 
urmează un nou examen pentru
promovare și retrogradare- la 
care participă ultimele 4 formații 
din divizia intîi și primele 4 din 
cea secundă.

Ce se poate spune după prime
le 5 etape ? Cea mai mare de
cepție o furnizează campioana 
,en titre* Rapid Viena care a a- 
cumulat doar 4 puncte (golave
raj neșativ. 18) și se află pe 
locul 4! Se pare că vedetele ectii- 
pel stot to declin de formă. în

Weber. Brauneder

Rodax. unul din atacanta de 
bază ai echipei Admira Wacker 

Viena

Stoiadinovici. Austria Viena se 
află in frunte, fără sâ fi cunos
cut înfrângerea (un singur meci 
egal) și are un golaveraj exce
lent (18—7). Se pare că în acest 
an, f.C. Austria va obține mult 
râvnitul titlu. Cu jucători ano
nimi. noua promovată St. Polten 
a avut un start bun aflindu-se 
pe poziția a doua (4 victorii, o 
înfrângere). Și cealaltă debutantă 
in prima divizie, Vorwârts Steyr, 
lasă o bună impresie, grație unor 
prezențe de marcă : sovieticul 
Biohin. care in ciuda celor 35 de 
ani este ^jolly jocker“-ul echipei, 
iugoslavul Lukici și portarul 
Fuchsbichler din lotul reprezen
tativ. Admira Wacker (locul 3), 
cu internaționalii Wolfgang 
Walter KnaUer și Rodax. a lăsa; o 
bună .mpresie, mai cu seamă în 
porii da cu Rapid pe care a învins-o 
cu 2—1. Rapidiștii au înscris go
lul de onoare abia în minutul 
90. prin internaționalul Weber. 
Singurele echipe fără victorii 
sint Sturm Graz (cu Schachner 
in formație, revenit1 de la Avelli- 
no) și L.A.S.K. F.C. Tirol pare 
in creștere de formă în noul se
zon. Un lucru neliniștește însă 
conducerea cluburilor: numărul 
mic de spectatori, a căror medie, 
după cinci etape, n-a depășit 
modesta cifră de 5 000, aducînd 
serioase prejudicii financiare...

Ion OCHSENFELD
Iată rezultatele etapei a 5-a : 

St. Polten — Grazer A.K. 1—0, 
Sturm Graz — Viena 1—1, Tirol
— L.A.S.K. 4—0, Wiener Sport
club — F.C. Austria 2—6, Fapid
— Admira Wacker 1—2, Vorwârts 
Steyr — Austria Klagenfurt 2—0. 
Conduce F.C. Austria cu 9 p. ur
mată de St. Polten și Admira 
Wackei cu cite 8 p.

REZULTATE • REZULTATE • REZULTATE
LISABONA 14 (Agerpres). In 

prima zi a turneului internațio
nal de la Setubal (Portugalia), 
formația L'niversidad Ciudad de 
Mexico a Întrecut cu scorul de
2— 8 echipa Dinamo București și 
s-a calificat în finala competi
ției, pe care o va disputa în 
compania echipei Vitoria Setubal.

MECIURILE din prima etapă în 
Bulgaria s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate: Beroe Stara 
Zagora — Vitoșa 1—0; Sredeț — 
Botev Vrața 5—1; Trakia Plovdiv 
— Minior Pernik 2—0: Cerno 
More Varna — Lokomotiv Sofia 
0—0; Sliven — Lokomotiv Plovdiv
3— 1; Pirin Blagoevgrad — Etîr 
Tîrnovo 2—0; Slavia Sofia — 
Spartak Varna 0—2.

REZULTATE înregistrate în e- 
tapa a doua din Iugoslavia: Voj- 
vodina Novi Sad — Hajduk 
Split 2—0 ; Partizan Belgrad — 
F.C. Sarajevo 6—1; Sloboda Tuz
la — Steaua Roșie Belgrad 1—4 ; 
Radnicki Niș — Napredak 2—1 ; 
Zelezniciar Sarajevo — Rad 
Belgrad 2—4 ; Celik Zenica — Di
namo Zagreb 2—4 ; Velez Mos
tar — Vardar Skoplje 5—1. Fchi- 
nele Rad, Steaua Roșie și Dina
mo Zagreb au cîștigat în urma 
loviturilor de la 11 metri.

IN ETAx A a doua în Cehoslo
vacia, echipa Sparta Praga a în
vins pe teren propriu, cu scorul

de 6—0, formația Dunaiska Stre- 
da ! Ale rezultate : Int^r Bratis
lava — Bohemians Praga 1—4 ; 
Dukla Banska Bystrica — Skoda 
Plsen 2—1; Ruda Hvezda Cheb — 
Plastika Nitra 0—2; Sigma Olo- 
mouc — Dukla Praga 0—0 ; TJ 
Vitkovice — Spartak Hradec 
Kralove 0—2; Spartak Trnava — 
Banik Ostrava 1—0.

DUPĂ șase etape, în campio
natul Elveției conduc echipele 
Bellinzona și Grasshoppers Zu
rich — cu cîte 8 puncte, urmate 
de formația Lucerna — 7 puncte. 
Rezultate înregistrate în etapa a 
6-a: Aarau — Servette Geneva
2— 2 ; Bellinzona — Lucerna 3—1; 
Grasshoppers Zurich — Neuchâtel 
Xamax 2—2; St. Gali — Wettin- 
gen 2—1 ; Sion — Lugano 0—0; 
Young Boys Berna — Lausanne
3— 1.

MECIURILE disputate în etapa 
a treia în Polonia s-au încheiat 
cu următoarele rezultate: Legia 
Varșovia — Slask Wroclaw 0—0; 
Olimpia Poznan — Gornik 
Walbrzych 0—2; Gornik Zabrze 
— Szombierki By tom 8—3: Wid- 
zew Lodz — GKS Katowice 0—1 ; 
Ruch Chorzow — LKS Lodz 1—0 ; 
Stai Mielek — Lech Poznan l—0; 
Wisla Cracovia — GKS Jastrzebie 
1—0. £n clasament conduce 
Gornik Zabrze cu 6 p, urmată 
de Lech Poznan și Ruch Chorzow 
cu cite 5 p.
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