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SPORTIVII NOȘTRI iN ÎNTRECERILE BALCANICE

TENISMANII ÎNVINGĂTORI LA ATENA
Balcaniada de tenis a senio

rilor de la Atena s-a încheiat, 
de fapt, luni în zori, atît de 
mult s-a prelungit disputata 
partidă de dublu dintre echi
pele României și Iugoslaviei, 
care urma să decidă cîștigătoa- 
rea competiției. întregul meci 
a fost un maraton tenisistic. de 
vreme ce s-a jucat 12 ore ia 
rînd (3 partide) ! Florin Segăr-

ÎNOTĂTOARELE PE LOCUL I
® 8 titluri pentru reprezentanții noștri în concursul de la 
Volos ® Brigitte Prass 1 : 13,34 la 100 m bras (record) 
și Carmen Bunaciu 63,25 la 100 m spate (record egalat)

în ultimul meci : România — Iugoslavia 2-1
ceanu și Laurențiu Bucur, ju- 
cind cu multă voință primele 
două seturi, și-au asigurat în 
fața perechii Slobodan Jivoji- 
novici — Igor Flego un avan
taj pe care, apoi, l-au cedat, 
ciștigînd abia intr-un final epui
zant, la capătul a 4 ore de joc! 
Rezultat : Segărceanu, Bucur — 

I

Jivojinovici, Flego 6—2, 6—4, 
3—6, 3—6, 6—4. Astfel, România
— Iugoslavia 2—1 și echipa 
noastră devine compioană bal
canică, potrivit clasamentului 
(alcătuit după meciul Bulgaria
— Grecia 2—1) : 1. ROMANIA 
4 p, 2. Bulgaria 3 p, 3. Iugo
slavia 2 p, 4. Grecia 1 p, 5. Tur
cia 0 p. Mare surpriză în turne
ul feminin (la care echipa 
României n-a participat), prin 
victoria finală a echipei Greciei 
(Învingătoare în ultimul meci cu 
2—1 împotriva formației Bulga
riei).

După C. E. de tenis de masă — juniori

„SPERANȚELE1 NE DAU 
MULTE SPERANȚE

Am invitat pe antrenoarea 
federală Ella Constantinescu, 
conducătoarea delegației junio
rilor noștri participant! la cam
pionatele europene de tenis de 
masă de la Poznan, să ne ofere 
cîteva amănunte privind com
petiția. ca și evoluția jucători
lor noștri care, după cum se 
știe, au cucerit cu această oca
zie o medalie de argint și 4 de 
bronz.

— Cum apreciați valoarea a- 
cestor campionate europene re
zervate juniorilor și cadeților?

— Drept foarte ridicată. Au 
participat jucători din 28 de 
fări, cu 96 de echipe la cele 4 
categorii de virstă. La juniori 
au concurat 27 de echipe de 
băieți și 25 de fete, iar la că
deți 23, respectiv 21. Numărul 
aproximativ egal de echipe la 
cele două categorii de virstă 
dovedește interesul sporit mani
festat in toate țările europene 
față de eșaloanele de rezervă 
imediată și de perspectivă ale 
tenisului de masă. Mai trebuie 
spus că gazdele au fost la înăl
țime, asigurind o organizare ex
celentă, cu toate dificultățile 
obiective ridicate de o aseme
nea competiție care include, 
practic, două campionate euro
pene I

— Care a fost valoarea teh
nică ?

— Nivelul de joc al juniorilor 
și cadeților este, în general, in 
creștere. Se afirmă o generație 
bună la ambele categorii de 
băieți, detașindu-se cei din 
Suedia și Cehoslovacia. Bun 
este și nivelul cadeților, atit la 
fete cit și la băieți.

— Argumente ?
— Toată lumea utilizează top- 

spinul, citeva tipuri de servicii 
dificile, cu care încearcă să-și 
asigure avantajul și forțează 
inițiativa, deci joacă ofensiv, 
mai ales băieții. care manifes
tă o bună pregătire atletică.

— Dar fetele ?
In raport cu anii vrecedenți, 

nu se poate vorbi de un pro
gres mare al „virfurilor", deși 
gama tehnică a fetelor pare 
completă. Mai lasă de dorit for
ța de joc.

— Ce ne spuneți despre ju
cătorii noștri ?

— Participind de astă dată 
la toate categoriile de virstă, am 
avut bucuria să intrăm în toate 
cele 4 turnee finale pe echipe 
și să cîștigăm 3 medalii. Ne-a 
scăpat o medalie de aur, dorită 
și meritată prin evoluția scoru
lui pînă la un moment dat, In

Interviu consemnă! de 
Mirean COSTEA

(Continuare în pag. 2—3)

La întrecerile Balcaniadei de 
înot desfășurate la Voios (Gre
cia) sportivii români au cucerit 
8 titluri și au ocupat locul I 
în concursul feminin. Cele mal 
bune comportări le-au avut 
Brigitte Prass. învingătoare și 
la 100 m bras cu 1:13.34 (nou 
record) și Carmen Bunaciu 
cîștigătoare la 100 m (cu 63,25 
— record egalat) și 200 m spate 
(2:16,04). Două victorii a obți
nut și Mihai Mandache cu 60.22 
la 100 m spate și 2:10,41 la 
200 m spate.

Cu prilejul aniversării zilei de 23 August

COPIII DIN CAPITALĂ AU LUAT PARTE
IA NUMEROASE COMPETIȚII

Duminică, 24 august. Parcuri
le pionierilor și șoimilor patriei 
din Capitală — „Cireșarii", Voi- 
nicelul“, „Titanii" și „Sălaj — 
Vicina" răsună de glasurile lor 
vesele, sentimentul tonic al co
pilăriei fericite sub soarele so
cialismului fiind dominant. în 
fiecare dintre ele, într-o atmos
feră entuziastă se desfășoară în
trecerile din cadrul „Cupe! Eli
berării".

Iată-ne în decorul „Cireșari - 
lor". Disputele sîrit în plină 
desfășurare. La minifotbal. 
handbal. șah. tenis de masă. 
Aici se află micii sportivi de la 
școlile generale nr. 171, 172. 173, 
175, de la Liceul industrial nr. 
3 și de la „I. L. Caragiale". 
Dintre numeroșii narticipanti, 
reținem cîteva nume — Anto
nio Dumitru, Cristian Stan (Sc. 
gen. 171), Luminița Motea, O- 
limpiu Ion (Sc. gen. 173). Cătă
lin Lungu (Sc. gen. 172) Cris
tian Petre (Lie. ind. 3). Gheor- 
ghe Răzvan (Lie. „I. L. Cara

Rezultate tehnice. 100 m spate 
(b) : 1. Mandache (R) 60,22 ; 2. 
Popov (B) 60,93 ; 3. Kos (I) 61.22; 
100 m spate (f) : 1. Bunaciu (R) 
63,25 — rec. egalat ; 2. Popova 
(B) 63,66 ; 3. Mihăllescu (R)
68,73 ; 200 m liber (b) : 1. Petric 
(I) 1:55,25 ; 2. Ko-canov (B) 1:56,13; 
3. Kolomeev (B) 1:56,33 ; 290 m
liber (f) : 1. Dangalakova (B) 
2:07.22 ; 2. Minceva (B) 2:07,94 ;
3. Dara (G) 2:08,06 ; 200 m mixt 
(b) : 1. Koshinas (G) 2:10,41.; 2.
Dangalakov (B) 2:10.83 ; 4X100 m 
mixt : 1 Bulgaria 3:53,69 ; 2.

(Continuare in pag. a 4-a) 

giale"), care se pare că au toate 
șansele să se numere printre 
fruntași. Cum întrecerile sînt, 
însă, departe de a se încheia, 
părăsim „Cireșarii" pentru a ne 
deplasa în cealaltă parte a Ca
pitalei, în marele cartier Balta 
Albă.

Vocile copiilor se aud de de
parte, trădînd intensa activitate 
de pe „Voinicelul". încă de di
mineață, echipați frumos, mici 
sportivi de la școlile generale 
nr. 69, 70, 86, 199 ș.a. erau gata 
de start. Și. cînd s-a auzit pri
mul fluier, s-au avîntat în com
petiții cu toată ardoarea : la 
minifotbal. handbal, volei, tenis 
de cîmp și de masă. în întrece
rile de biciclete. La fotbal, spre 
exemplu, disputele s-au dat nu 
numai între echinele- școlilor, ci 
și între „blocuri" — nr. 28, 32

Emanuel FĂNTĂNEANU

(Continuare In pag 2-3)

Miine, pe stadionul „23 August"

ROMÂNIA - IUGOSLAVIA
in manșa a doua a iinalci

Miine. în Capitală, pe stadio
nul „23 August" de la ora 17, 
se va desfășura partida inter
națională de fotbal România — 
Iugoslavia, returul finalei Cu
pei Balcanice.

Acest meci, care constituie 
debutul oficial al echipei noas
tre reprezentative în acest se
zon. conectat la responsabilita
tea primelor întîlniri din ca
drul preliminariilor campiona
tului mondial 1982 (24 sep
tembrie. la Oslo, cu Norvegia

MULȚ.ESCU

Cupei Doicanicc la iolbal
și 15 octombrie, la București, cu 
Anglia), este menit nu numai 
să desemneze echipa cîștigătoa
re a Cupei Balcanice (în prima 
manșă, disputată în primăvară 
la Belgrad, a învins Iugo
slavia, cu 2—0), ci să și lanseze 
o formație reprezentativă sta
bilă, capabilă să-și. susțină cu 
tărie șansele de calificare in 
turneul final al C.M. din Spa
nia-

Timpul tatonărilor și experi
mentelor a trecut, selecționerii, 
forul de specialitate, trebuie a- 
cum să-și declare deschis opțiu
nile, să construiască din lotul 
reprezentativ convocat la Sna- 
gov (la cel publicat în ziarul 
nostru de ieri s-au adăugat Ti- 
lihoi și Beldeanu, de la lide
ra campionatului, Universitatea 
Craiova) o echipă pentru per
spectiva apropiată. In acest 
sens ne-am șl adresat noului 
antrenor al echipei naționale, 
Valentin Stănescu, al cărui in
terviu îl publicăm în pag. a 3-a.

Meciul retur din finala Cupei 
Balcanice cu echipa Iugo
slaviei se anunță deosebit de 
disputat, după cum rezultă din 
lotul selecționat de Miljan Mil-

★
Lotul reprezentativ de tineret 

s-a reunit duminică seara în Ca
pitală pentru me-ciul-test progra
mat azi la Pitești (ora 17) în com
pania divizionarei A F.C. Argeș 
Antrenorii C. Drăgușin și M. Ră- 
duleseu au convocat pentru a- 
ceastă acțiune următorul lot de 
jucători: Nițu, Alexa — portari: 
Mărginean, Iovan, c. Solomon. 
FI. Pop, Rednic — fundași ; I. 
Mureșan, Geolgău, Klein, isata 
— mijlocași ; D. Zamfir, Suciu 
Terheș, Ralea, Gabor, Ciobanu —

ȚICLEANU
janici (pe care îl publicăm în 
pag. a 4-a), reputata adversară 
de miine a echipei României 
urmînd să se alinieze cu cea 
mai bună formație a momentu
lui, în frunte cu internaționalii 
Pantelici, Buljan, Primoraț, Su- 
șiei, Surjak, Krslicevici.

* ilr
înaintași. Dintre aceștia, Terheș 
și Gabor (primul — entorsă de 
gradul II, al doilea — entorsă cu 
hematom) au intrat intr-un tra
tament intensiv dirijat de medicul 
lotului Florin Brătilă. Cadețli se 
pregătesc pentru „amicalul” cu 
cel bulgari (10 septembrie la 
Ploiești), principială verificare în 
vederea partidei din noua ediție 
a C.E. de tineret, cu R. D. Ger
mană (24 septembrie, la Bucu
rești).
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OMAGIUL SPORTIVILOR LA MAREA SARBATOARE NAȚIONALA

raportat partidului, tova-prin fața tribunei, ei au
rășului Nicolae Ceaușescu, succesele obținute pe 
stadioane, la marile competiții internaționale, la

tot mai sus prestigiul sportului din România so
cialistă. lată in imaginile alăturate două aspecte de 
la defilarea sportivilor, care demonstrează vigoare,

Alături de zecile de mii de participanțl la marea 
demonstrație a oamenilor muncii din Capitală, des
fășurată cu prilejul aniversării Zilei de 23 August,

gj s-au aflat, ca întotdeauna, și sportivii. Trecînd Jocurile Olimpice, angajindu-se totodată să ridice frumusețe, măiestrie sportivă. Foto: N. DRAGOȘ
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După 5 etape, in Divizia A de rugby

DOUĂ GRUPE NET DISTANȚATE VALORIC
® Ritmul competițional trebuie repus in discuție ® Lipsă de angaj’ament a echipe 

vizavi de fruntașe ® Campioana — start impetuostor din plutonul secund
. Cinci etape intr-un campio

nat care se desfășoară de-a 
lungul a 26 de runde nu pot 
duce, desigur, la concluzii de
finitive. Totuși, ele ne pot per
mite unele constatări. în primul 
rînd vom aminti despre RITM. 
A juca, mai ales la început de 
sezon, duminică-miercuri-du- 
minică, săptâmînă de săptămî- 
nă, iată ceea ce ni se pare ex
cesiv, iar din punct de vedere 
metodologic nepotrivit. Există 
pericolul oljosirii peste măsură 
a jucătorilor, a accidentării lor, 
mai ales că mulți au și obliga
ții profesionale. Firește, acest 
lucru se repercutează asupra 
calității partidelor, a competiției 
însăși. Noi ne exprimăm obser
vațiile în această direcție spre 
a fi luate în discuție și anali
zate de Comisia tehnică din ca
drul F. R. Rugby și, eventual, 
amendate în perspectiva unui 
viitor campionat.

Cu atît mai mult cu cit s-a 
ivit și o a doua problemă : în 
campionatul nostru de rugby 
sînt cuprinse, de fapt. DOUA 
CAMPIONATE ! Cu alte cuvin
te, una este întrecerea la care 
iau parte Steaua, Dinamo. Fa
rul, R. C. Grivița Roșie și Ști
ința Baia Mare, adică echipele 
cele mai bine clasate, cu resur
se și disponibilități mai 
Ele iau parte direct la 
pentru cucerirea laurilor 
campioană și. totodată, 
zează cele mai multe elemente 
lotului național. Și alta, disputa 
celorlalte 9 formații care au 
drent principală preocupare E- 
VITAREA RETROGRADĂRII, 
de unde si lipsa lor de interes 
de a-și apăra șansele în fața 
celor puternici, din primul plu
ton (Steaua — P.T.T. Arad 
74—3, Dinamo — Constructorul 
Constanța 52—3, Farul — Poli 
Iași 39—3, Dinamo — Rapid 
35—3 sau acel incredibil 91—3 
din partida Steaua — Rapid 1! 
ș.a.). Este de la sine înțeles că 
în asemenea condiții campiona
tul pierde mult din interes, de-

des- 
sine 
miș- 
sînt

mari, 
lupta 

de 
furni-

SPORT CLUB MIERCUREA CIUC
Învingătoare In „cupaI»

ELIBERĂRII" LA HOCHEI

oarece una din părți nu vrea 
să se „omoare", a se citi să 
joace, pentru că oricum soar
ta partidei este prestabilită. Și 
atunci, gindim noi, nu ar fi 
greșită împărțirea Diviziei A 
în DOUĂ GRUPE VALORICE 
(care de fapt există !) cu cite 
opt echipe fiecare, după siste
mul existent în divizia de ho
chei, cu promovare-retrogradare 
între ele ? Și Franța — țară cu 
un rugby mai dezvoltat ca al 
nostru — are o divizie naționa
lă A cu două eșaloane.

Și acum cîteva cuvinte 
pre valoarea întrecerii în 
și a „actorilor" care se 
că pe scena ei. Partidele
de o calitate medie, neputîn- 
du-se, deocamdată, încă face 
judecăți de valoare. Cea mai 
bună echipă a campionatului 
pare a rămîne, în continuare, 
campioana în exercițiu. STEA
UA (5 5 0 0 324—22), . un „15“ 
în care îmbinarea experienței 
unor jucători consacrați, cum 
ar fi Munteanu, Murariu, M. 
Ionescu, Alexandru, Suciu, 
Corneliu etc. se realizează ex
celent. din mers, cu talentul și 
ambiția de afirmare a celor din 
noua generație, precum Radu
lescu, Fuicu, Codoi, Lungu, 
Florea. Meritul conducerii teh
nice este că prezintă echipa la 
fiecare meci ca un mecanism 
perfect pus la punct. DINAMO
— încă nedeșăvîrșită — a făcut
cel mai bun joc al său în 
Parcul Copilului (28—9 cu Gri- 
vița Roșie). înaintarea i-a fost 
extrem de activă, cu cap de 
coloană Borș (fericită reintra
re) și Dărăban Și cu un Enciu 
Stoica foarte oportun. Un mij
locaș la grămadă. Mircea Para- 
schiv, excelent, asigură legătu
ra cu linia de treisferturi în 
care cel mai în formă, mereu 
ofensiv, pare a fi acum Mar- 
ghescu (pe post de centru), ală
turi de Constantin (pentru lo
viturile sale de picior), în timp 
ce Aldea rămîne aceeași aripă 
valoroasă. FARUL rămîne, 
după părerea noastră, echipa nr. 
1 a provinciei, care — s-a vă
zut însă la Baia Mare (fără 
Bucos) — a devenit vulnerabi
lă : 13—28. Cu un „cap de
grămadă" nou. tînăr : Prisăcaru
— Opriș (avîndu-1 între ei pe

Grigore), cu Mușat. FI. Con
stantin și Dumitru, in linia a 
doua și la „închidere", ar tre
bui să fie mai redutabilă. Bu- 
cos. Motrescu, Ilolban, alături 
de C. Vasile, Bogheanu și Văr- 
zaru constituie o linie de trei
sferturi care ar trebui să zbur
de pe orice teren. Așa va fi î 
ȘTIINȚA Baia Mare a produs 
pînă acum o bună impresie, în 
partida amintită cu Farul, dar 
și în aceea cu Grivița, deși a 
fost învinsă la limită (8—9). Din 
înaintare impresia cea mai 

-bună nu au produs-o interna
ționalul Urdea sau Demian (o 
speranță neconfirmată), ci im
petuosul Ștefiuc. Grămada băi- 
mărenilor întărită cu Ioniță 
(fost la Farul) și Ungureanu 
(C.S.M. Sibiu), doi pilieri teh
nici, experimentați (avîndu-1 la 
mijloc pe Moț) e incontestabil 
valoroasă. îl așteptăm și pe Dan 
Florea, în a cărei revenire cre
dem. De luat în considerare și 
„uvertura" Cantea, bun mai 
ales în apărare. GRIVIȚA RO
ȘIE se întinerește și bine face. 
Iată-i acum printre titulari pe 
Eugen Ștefan și pe fostul_ju- 
nior Pongracz (cu 
tre „bătrîni" Dinu 
pasul 1), Pasache și 
ca și excelentul 
către este fundașul 
cei mai activi. Mai 
buna evoluție a
Arad. P.T.T. (victorie la Petro
șani 1), echipa fără vedete — 
debutantă în A — bine îndru
mată tehnic și tactic de mereu 
apreciatul Titi Ionescu ; răbuf
nirile de orgoliu ale SPORTU
LUI STUDENȚESC (fără an
trenor 1), cu treisferturi atît de 
talentate, l-am numit pe Leșa- 
nu (ar merita un loc în lotul 
național 1). C. Hariton, Para- 
schivescu, Cojocaru ș.a. ; difi
cultățile cu carb este confrun
tată în continuare UNIVERSI
TATEA Timișoara (ce departe 
sînt zilele faste de altădată 1) 
Dar ce se întîmplă cu POLI
TEHNICA Iași : pînă acum nu
mai înfrîngeri ? Rugbyștii mol
doveni ar trebui să strîngă rîn- 
durile spre a reveni grabnic pe 
linia de plutire, pentru că po
sibilități au fără doar si poate.

Dimitrie CALLIMACHI

nr. 8). Din- 
(ține încă 
Vlad Vasile, 
transformer 
Simion sînt 

notăm : 
„15“-lui din

ESSJ

MIERCUREA CIUC, 25 (prin 
telefon). — Patinoarul artificial 
din localitate a găzduit, la sfîr- 
șitul săptămînii trecute, tradi
ționalul turneu de hochei pe 
gheață dotat cu „Cupa Eliberă
rii". Și de această dată victoria 
a revenit formației locale S. C. 
Miercurea Ciuc, organizatoarea 
întrecerii. Iată rezultatele teh
nice : 1. S. C. Miercurea Ciuc 
6 p (cu Progresul Miercurea 
Ciuc 17—3, cu Selecționata de 
juniori 12—2 și cu Metalul .7. 
Gheorghe 11—3) ; 2. Progresul 
Miercurea Ciuc 4 p (cu Selec
ționata de juniori 11—1, cu Me
talul Sf. Gheorghe 7—3); 3. Me
talul Sf, Gheorghe 2 p (cu Se
lecționata de juniori 9—6) ; 4.
Selecționata de juniori 0 p. (V. 
PAȘCANU — coresp.).

Sf.

VI.

conf

CUNOȘTINȚE PENTRU A DEVENI
SENIORI ÎN TENIS!

eurc

„Ci 
urm£ 
etap<
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care i-au pregătit. In 
~ ------- i — antre-

Cr. Moroșan, Cr. Ștefă- 
antrenor, Eleonora Du- 
Toma, Gabriela Precup, 
Gh. Boaghe — antrenor

Camplonii de juniori ai țării și tehnicienii 
fotografie, de la stingă la dreapta : R. Șoneru, T. Badin 
nor emerit, VI. Crevencluc — antrenor, ~ 
nescu, Cristina Cazacliu, Gh. Bărbărie — 
mitrescu — antrenoare, Daniela Moise, B. 
E. Hnat, Dana Beleuță, Marilena Tot or an, 

și M. Vanță.

JUNIORII NOȘTRI NU AU SUFICIENTE

Ediția din acest an a campio
natului național individual de 
tenis al juniorilor a interesat — 
ca dealtfel și cele precedente — 
în măsura în care se vădea 
vreo speranță ca dintre acești 
tineri (iar unii foarte tineri) ju
cătorii să fie promovați vreunii 
în loturile de seniori care par
ticipă la 
europene, 
națională, 
cieri de 
pretențiilor trebuie ridicată cit 
mai sus (și așa este indicat să 
se procedeze), atunci ne expri
măm opinia că am asistat, la 
Cîmpina. la un turneu de fac
tură tehnică modestă. S-a do
vedit din nou că foarte mulți 
dintre cei mai buni juniori aî 
tării nu stăpînesc procedeele de 
bază (lovitura de serviciu, vo- 
leul), motiv pentru care am 
văzut foarte puține momente de 
tenis ofensiv, calitate prezentă 
azi chiar și la cele mai mici 
competiții internaționale. Pe de 
altă parte, a fost vădită imposi
bilitatea unor tenismani de a se 
descurca în situații tactice care 
impuneau gîndire și orientare 
rapidă, fără a mai vorbi de pre
caritatea — este drept, nu chiar 
la toți jucătorii — pregătirii fi
zice. Ce denotă toate acestea ? 
Dacă ne referim la partea teh
nică a campionatului, conside
răm că nu este lipsit de interes 
să reamintim că nu toți antre
norii din tenis — ba chiar a-

diferitele competiții 
sau chiar în echipa 
Dacă pornim în apre- 
la faptul că ștacheta

ceștia sînt foarte putini — își 
învață elevii stînd pe teren, cu 
racheta în mînă. Sigur, jucînd 
între ei sau ascultînd sfaturile 
tehnicienilor de pe marginea 
terenului tenismanii noștri ti
neri „prind" cîte ceva, ceea ce 
însă s-a dovedit cu totul insu
ficient. Nemulțumirea fată de 
calitatea jocurilor ne face să ne 
întrebăm ce măsuri de redre
sare urgentă a tenisului juvenil 
consideră federația că trebuie 
să adopte ?

Turneul de la Cîmpina nu a 
fost lipsit totuși de unele me
ciuri (repetăm, puține) care 
ne-au făcut să nu ne pierdem 
chiar orice speranță. După opi
nia noastră, progresul cel mai 
evident a fost înregistrat de 
tînăra jucătoare a clubului 
Steaua, Daniela Moise (antre- 
noare : Eleonora Dumitrescu). 
Nu faptul că a învins în finală 
o jucătoare cu experiență — ne 
referim la Luminița Sălăjan — 
este cel mai important, ci jocul 
său preponderent ofensiv. Din
tre băieți, Cristinel Ștefănescu. 
Bogdan Toma. Ioana Florin Da
rie, Emil Hnat și Mihai Vanță 
sînt în oarecare ascensiune. 
Toți au însă foarte mult de 
muncit, iar în această direcție 
antrenorii secțiilor respective 
sînt datori să adopte acele mă
suri care să-i facă competitivi 
pe plan internațional pe elevii 
lor.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

T(

UNI1

Desig-u 
de cătr< 
cota mc 
c”

Vw
ces al e 
vinge c 
de o ] 
așa cun 
la Miliar 
rea. A 
bule să 
„macine 
locul te 
de cons 
cînd bii 
credere, 
clean u 
să-și ir 
fața ur 
veniți Z 
alături 
au cîști 
ca linii! 
nă la u 
doi mij 
finalizai 
samblu,

NOTA
• Ir 

jucător 
bătă, p 
portaru 
lent in 
fi meri 
acordat 
...im pre 
tru per 
a urm< 
dăne. 7i 
după e 
trimisă 
tri de 
n-a nu 
bucureș 
pârât i 
neșansa 
din pu; 
tru a-i 
pentru 
de dou 
aceasta 
vusese 
și mai 
aflat îi 
n-au n 
parea î 
insultă 
tul (an

IIon GAVRILESCU

SPERANȚELE" NE DAU MULTE SPERANȚE 
ei in partidele cu cei mai buni 
Jucători 
Nicorescu 
vulnerabil 
pe). Fejer 
mul meci.
Spre deosebire de alte ocazii, 
băieții s-au concentrat excelent, 
iar cînd au pierdut, asta s-a 
datorat limitelor posibilităților 
lor.

— Adică ?
' — încă nu sînt destul de o- 

fensivi, preiau pasiv serviciile, 
nu-și construiesc rapid inițiati
va prin serviciile proprii.

— Cum au jucat fetele ?
— Echipa de junioare, clasa

tă pe locul S, nu a putut bene
ficia de aportul campioanei, 
Maria Alboiu, care a făcut ten- 
dinită la brațul de joc puțin 
înaintea plecării. Nela Stoinea 
și Lorena Mihai au luptat bine 
pînă la ultimele două meciuri, 
cu echipele Olandei și Finlan
dei, cînd concentrarea le-a scă
zut.

— Cadeții ?
— Au evoluat bine, consti

tuind poate cea mai mare sur
priză. Se vede insă lipsa lor de 
experiență. Florea se plasează 
în elita generației sale si con
sacrarea depinde de cum se va 
pregăti in continuare. Rădoi și-a 
făcut datoria. Au pierdut la 
jucătorii din Cehoslovacia, cei 
mai buni. în partida pentru 
locurile 3—4 am învins valoroa
sa (formație a Poloniei.

— în concluzie...
— Sînt'em pe un drum bun, 

avem copii valoroși. Depinde de 
modul cum se vor pregăti si vor 
fi pregătiți mai departe.

ir

(Urmare din pag. I)

turneul echipelor de cadete. Dar, 
mai micufe la statură și virstă... 
Am condus cu 2—1 în partida 
finală cu formația U.R.S.S., am 
avut un set st 19—10 în meciul 
al patrulea, dintre Olga' Nemeș 
Si Daniela Niciute. Jucătoarea 
sovietică a folosit apoi servicii 
cărora „Tița" nu le-a putut răs
punde. s-a... speriat si s-a a- 
juns la 2—2. Beatrice Pop, cu 
Vecerok, avea mai puține șan
se și... înfrîngerea a marcat-o 
puternic pe Nemeș pentru 
restul concursului.

— Juniorii ?
— Băieții s-au întrecut

REZULTATELE ULTIMELOR DOUA REUNIUNI
In zilele de 21 șl 24 august a.c. 

au avut loc pe hipodromul din 
Ploiești două noi reuniuni hipice. 
Din cele 17 alergări programate (am 

mal 
... -- ----- opri

doar la cele care au reușit să re
țină atenția prin nota de spec
taculozitate oferită. Așa s-a în- 
tîmplat joi, în probele cîștigate 
de Tăslui, Filistin și Reforma, 
și duminică, în cele adjudecata 
de Gong, cîștigător în hiturile 
Premiului lalomicloara (N. 
Gheorghe merită felicitări pentru 
felul corect în care și-a susținut 
elevul în ambele manșe), Săbă
dău (aflat într-o vădită ascen
siune de formă șl bine condus 
de aprantiul Gh. Marciu), Gas
con, Heraldina șl — " 
ZULTATE --------
AUGUST : 
Gheorghe) 
Simplu 5, ______  __ ___
H-a : Rozita (G. Popescu) 
1:36,0, 2. Rigoarea, 3. Sutura. 
Simplu 8, ordinea închisă, event 
25, ordinea triplă 3 929, triplu 
cîștigător 1 027. Cursa a IV-a : 1. 
Hinsar (N._ Nicolae) rec. 1:25,4, 2. 
Reforma. 'Simplu 5. ordinea 40, 
event 132. Cursa a V-a : 1. Filis
tin CC. Radu) rec. 1:29,3, 2. Valida, 
3. Fricos. Simplu 7, ordinea 72, 
event 45, ordinea triplă ' 
Cursa a Vl-a : 1. Siracuz (M. 
Ștefănescu) rec. 1:27,3, 2. Garde
na, 3., Soronel. Simplu 3, ordinea 
12. event 27. ordinea triplă 102, 

cîștigător 624. Cursa a 
Reforma (C. Radu) 
2. Hinsar, 3. Melodic, 
ordinea 17, event 57, 

triplă 497. Cursa a 
1. Ibina (Tr. Marinescu)

prefera mai puține, dar 
bine echilibrate), ne vom

Rodion. RE-
TEHNICE, JOI 21 

Cursa I : 1. Gotic CV. 
rec. 1:48,4, 2. Dalba,
ordinea 11. Cursa a 

rec.

1.563.

tot

pe

HI PISM

de 
și 
la 
a

bază — Florescu, 
Pintea (ceva mai 
concursul pe echi- 
jucat bine în pri- 

dar s-a îmbolnăvit.

COPIII DIN CAPITALĂ
I

(Urmare din pag. 1)

P.M. 54 — sau între cartie- 
Baba Novac și Cățelu, fie- 
dorind să termine învingă- 
Care sînt rezultatele ? Cre- 

lucrul

trio lu
Vll-a : 1.
rec. 1:29.2,
Simplu 8, 
ordinea
Viii-a :

rec. 1:35,5, 2. Solia. Simplu 10, 
ordinea 72, event 422. DUMINICA 
24 AUGUST : Cursa I : 1. Man- 
șetar (N. Simian) rec. 1:42,2, 2. 
Crainic. Simplu 1,60, ordinea 7. 
Cursa a Il-a : i. Robota (G. 
Stan) rec. 1:36,9, 2. Valentin. 
Simplu 1,90, ordinea 10, event 8. 
cursa a IH-a : Săbădău (G. 
Marciu) rec. 1:27,6, 2. Hublou, 3. 
Babina. Simplu 9, ordinea 11, 
event 20, ordinea triplă 130, tri
plu cîștigător 104. Cursa alV-a:
1. Gong (N. Gheorghe) rec. 1:29,1,
2. Lazăr. Simplu 3, ordinea 19,
event 71. Cursa a V-a : 1. Băr- 
dlța (D. Popa) rec. 1:26,9, 
Perjar, 3. Suvelnița. Simplu 3, 
ordinea 11, event 41, ordinea 
triplă 235. Cursa a Vl-a : 1. Gas
con (M. Ștefănescu) rec. 1:27,3,
2. Juvenil. Simplu 1,70, ordinea
10. event 5. triplu câștigător 296. 
Cursa a VH-a : 1. Gong (N.
Gheorghe) rec. 1:28,0, 2. Epilog,
3. Lazăr. Simplu 5, ordinea 23,
event 6, ordinea triplă 407. Cursa 
a VlII-a : 1. Heraldina (N. 
colae) rec. 1:28,1, 2. Somon, 
Vesela. Simplu 11, ordinea 
event 35. Cursa a EX-a : 1, 
dion (C. Radu) rec. 1:31,0, 
Surduc. Simplu 7, ordinea 
event 88, ordinea triplă :____
Pariul austriac s-a ridicat la su
ma de 26 568 lei și a fost cîști- 
gat de un tichet cu 7 cal în va
loare de 13 284 lei și 3 tichete cu 
5 combinații cu 6 cai a 2 656 Iei 
flecare.

Gh. ALEXANDRESCU

2.

Nl- 
. 3.

34, 
Ro- 

2.
330, 

1 162.

sau 
re : 
care 
tor. 
dem că nu acesta este
cel mai important, ci faptul că 
toți copiii au fost, intr-un fel, 
învingători. Ca și cei de la șco
lile generale nr. 21, 87, 88, 89,
92, 195, 200, prezenți pe cealal
tă „surată" a „Cireșarilor" 
„Voinicelului" — „Titanii", 
la „Sălaj-Vicina" a fost o 
plină, aici, ca și pe celelalte, 
activitatea desfășurîndu-se pînă 
tîrziu după-amiază.

„în ultimul deceniu — ne 
spunea ing. Florin Velicu, de 
la Electroaparataj —, pe care 
l-am întilnit împreună cu copiii 
la Cireșarii — s-au realizat în 
Capitală o serie de baze desti
nate copiilor, unde atît preșco
larii cît și elevii din școlile ge
nerale au largi posibilități să se 
joace, să învețe și să practice 
diferite discipline sportive. A 
fost o inițiativă demnă de toa
tă lauda a consiliilor populare, 
a organizațiilor de tineret, care 
au sădit astfel primele mlădițe 
ale unei pasiuni pentru o via
tă : mișcarea în aer liber, exer
cițiile fizice și sportul. Aceste 
zile de sărbătoare au constituit 
un nou prilej de a ne duce cu 
gîndul la grija părintească a 
partidului și statului fată de 
tînăra generație, care trebuie să 
crească mîndră și puternică".

într-adevăr, zilnic sute și su-

BICICLETE PENTRU TOATE VÎRSTELE
BICICLETA este unul din vehiculele economicoase, ne

poluante, care combate sedentarismul și menține într-o 
formă excelentă condiția fizică.

Magazinul FELIX din București, str. 30 Decembrie nr. 
22, are la vînzare o gamă variată de biciclete pentru toate 
virstele și preferințele cumpărătorilor, asigurind și piesele 
de schimb necesare.

Rețineți ! în magazinul FELIX din București, bicicletele 
pot fi cumpărate și cu plata în 8 rate lunare, avansul fi
ind de 20% din valoare.

RECOM

și 
Și 
zi

te de copii trec pragul ospita
lierelor baze ale pionierilor și 
șoimilor patriei „Cireșarii", 
„Voinicelul", „Titanii" și „Să- 
laj-Vicina“. Acțiuni interesante, 
campionate la diverse discipline 
— de la fotbal, handbal, tenis 
de masă și de cîmp, volei șah 
pînă la... triciclete —, toate sub 
auspiciile generoasei competiții 
naționale „Daciada". Nu avem 
o statistică exactă a participan- 
ților. Nici nu credem că s-ar 
putea face cu adevărat una, 
pentru că aceste baze au stat 
și stau la dispoziția copiilor 
după un program... zi-lumină. 
„Ne străduim — ne spunea prof. 
Dan Berindei, conducătorul ba
zei pionierilor și șoimilor pa
triei «Cireșarii» — să asigurăm 
un program variat, adaptat do
rințelor copiilor, precum și ma
terialul necesar desfășurării di
verselor acțiuni. Și ele au fost 
foarte numeroase, cu zile cînd 
concursurile au avut loc non
stop".

într-adevăr, cu un asemenea 
„program încărcat", orele trec 
repede. Dar continuitatea între
cerilor trebuie să fie obiectivul 
important al profesorilor și an
trenorilor.
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LOTO-PRONOSPORT IN
CIȘTIGURILE TRAGERII 
NOEXPRES

PRO-
DIN 20 AUGUST 1980

1 : ~1 variantă 25% =
„Dacia 1300“ ; oat. 2:
100% a 44.975 lei și 3

.................cat. 3: 
cat. 4 : 

cat. 5 : 129,75 a 
5.683,75 a 40 iei;

200 lei ; cat. 8 :

Categoria 
autoturism
1 variantă _ ____
variante 25% a 11.244 lei 
13 variante a 6.054 lei ; 
69 a 1.141 lei ;
607 lei ; cat. 6 : 
cat. 7 : 131,25 a 
2.795,50 a 4 a lei.

REPORT LA
238.760 lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ a fost 
ciștigat de ALEXANDRU S. BU
NA din Sfîntul Gheorghe, iar 
cîștlgul de 44.975 lei de PETRE 
MITROESCU din Cîmpulung- 
Argeș.

Astăzi este uutima zi pen
tru procurarea biletelor la trage
rea obișnuită PRONOEXPRES de 
mîine 27 august 1980, care va fi

CATEGORIA 1 :

televizai 
ciulul d 
slavia.

CONT 
SUCC

Dacă 
SPORT 
pantul 
Moineșt 
un auto 
tămînă 
din 16— 
participa 
Rm. Vil 
cat în < 
rezultați 
de 50.00

Alți 4 
categori 
lei, pe i 
re se ai 
categori.
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„EUROPENELOR"
nii urmează un grafie acceptabil

pe care rubrica noastră de fotbal o 
’ '" astfel după

r“, _ ___
țiu-ne de puncte", se prezintă 
pionatului :.
RAIOVA

[ȘOARA

i
6 5
7,5
6
6

ii :
7
6
6
5,5

ITI
7
6
7 

i 5

Total

f»

28
26
26
23

TOPUL PENTRU OSLO
® 0 interesantă linie de... 29 de puncte ■ Țicleanu, Bălăci, 
Iordănescu © Speriatu, „dintr-un foc" © V. Stănescu mizează 

pe combinata Craiova - Dinamo ’
După patru etape, situația 

topului pentru Oslo este 
mătoarea :

ur-

Valentin Stănescu

31
30
29

28

27

Ti-
lor-

ele patru etape
CRAIOVA 7,00 ; 

kRGEȘ 6,50 
MIȘOARA 5,75

sînt următoarele :

calmiscensiunea craiovenilor, conduși cu
“u.1 antrenor Oblemenco.
rturile echipelor Steaua și F.C. Argeș de

și

26 :
25 :
24 :
23 :
21 :
18 :

__  ___ _ _ . . _ . a 
un minimum indispensabil pentru dificilele 
male care se apropie
îedia sub așteptări a echipei timișorene, în 
labile din partida cu Steaua
tă echipei, argeșene în meciul cu Progre- 
.urprindă, deoarece echipa bucureșteană a 
jptări.
ca echipele care ne reprezintă în cupele 
coboare s’ub ștacheta și așa redusă a no- 

lesparte foarte puțin de startul „europe-

puncte : Speriatu
Dinu, Ștefănescu

: Bălăci, Iordănescu, 
cleanu

: Cămătaru. Crișan, 
dache. Sameș

: Mulțescu, Negrilă. M.
Sandu, Tilihoi, Țălnar 
A. Ionescu
Munteanu II
A. Nicola e
Li că
Beldeanu (trei jocuri)
M. Răducanu (trei jocuri)
O interesantă configura- 
a topului după etapa a 

admitem că

0 (URSĂ DE REGULARITATE
obținută 

timișoara, 
atina a 
sporit și

k —e-
„vom în- 
im.pl oana, 
•ietate — 
vedem șl 
lut cu fi- 
întîl tre
fle șl să 
r, la mlj- 
r în faza 
area, Ju
ts de în- 
rtoul Ți- 
Beldeanu 
atea în 

cu noii 
ovănescu, 
cralovenii 
rămînînd 

»cidă. Pî- 
l opera a 

Donose, 
în an- 

1 de pă-

trundere a atacanților. Condusă 
de un Cămătaru în vervă, inci
siv, ofensiva craioveană a fost 
mai bună, dar a lăsat de dorit 
sub raportul finalizării, cele 10 
șuturi (5 pe spațiul porții) con
stituind un procentaj slab. Dar 
echipa și-a propus să nu piar
dă (a cîștigat printr-un fericit 
șut al lui Țicleanu), făcînd o 
convingătoare cursă de regulari
tate. De aici a rezultat, poate, și

totala ineficacitate a adversarilor 
— doar 3 șuturi la poartă (dintre 
care două ale mijlocașului Nl- 
colae), teama atacanților de la 
F.C. Olt de a șuta și Imposibili
tatea lui Iovănescu de a se in
tegra in jocul echipei și a se 
face remarcat la prima apariție în 
rîndurile sale.

Constantin ALEXE

EL F1AI BUN JUCĂTOR DIN TEREN I

tie 
patra- Dacă 
nota șapte ar reprezenta un 
minimum pentru o confrun
tare internaționala, echipa 
teoretică ar fi următoarea 
— și chiar în ordinea clasa
mentului : Speriatu — ?, 
Dinu, Ștefănescu? — Bălăci, 
Țicleanu, Iordănescu (trei 
mijlocași cu 29 de puncte) — 
Crișan, Cămătaru ? Cu alte 
cuvinte, rămîn în continuare 
sub semnul întrebării fun
dașii laterali (mai ales pe 
partea stingă) și postul de 
extrem stingă. (în paranteză

fie spus, ne-am fi așteptat 
la mai mult din partea lui 
Marcel Răducanu în acest 
început de sezon).

O a doua observație ar 
fi autoproiectarea lui Spe
riatu pe primul Ioc al cla
samentului. „Mai bine mai 
tîrziu decît niciodată" — 

'spun suporterii piteșteni ai 
ex-piteșteanului. care își a- 
duc aminte că Florin Hala- 
gian a spus în repetate rîn- 
duri că Speriatu este cel 
mai bun portar al lui, .el al- 
ternînd — la F.C. Argeș — 
titularizarea cu Cristian pen
tru că acesta din urmă era 
titular la „națională".

• O a treia observație se 
referă la numeroasele mo
dificări în lot care intervin 
de la o etapă la alta. Să 
explicăm asta doar prin 
faptul că Valentin Stănescu
— antrenorul de ultimă oră
— și-a adunat jucătorii de 
la Craiova și Dinamo ? O 
eventuală selecționată a a- 
cestor două cluburi ar oferi , 
următorul unsprezece : Spe
riatu — Tilihoi, Dinu, Ște- 
fănescu, Negrilă — Bălăci, 
Țicleanu, Beldeanu — Cri
șan, Cămătaru, Țălnar (Mul
țescu). Interesant, nu ?

POATE (A SOLUȚIA E VARO
Cu zece minute înainte de în

ceperea partidei de la Brașov, 
tinerii antrenori ai echipei 
A.S.A. nu se fixaseră încă asu
pra „ll“-luicare trebuia să in-

tre in teren. Unchiaș sau Boldnl 
în linia de fund ? Bâldni sau Gal 
la mijlocul terenului ? — erau 
întrebări la care trebuiau £ă răs
pundă rapid ErdSgh șl Czako. 
„Pentru că Unchiaș e aproape in
disponibil — ne spunea atunci 
medicul echipei, E. Halmagyl. 
Dar marea noastră problemă nu 
e asta, a continuat același inter
locutor, cel care cunoaște mai 
bine ca oricare altui frămîntăriile 
echipei. Marea noastră problemă 
este postul de portar. Și este o 
problemă de cînd s-a retras

Solyom, pentru care nu s-a găsit 
încă înlocuitorul de aceeași va
loare...".

Primul de după Solyom s-a nu
mit Vunvulea. S-a încercat mult 
cu el. Nu s-a ajuns la un re
zultat favorabil. A fost adus apoi 
Tapatzto. A apărat bine un 
meci, două, dar nici el nu a co
respuns pretențiilor. In sfîrșit, la 
Brașov, într-un meci foarte greu, 
în fata unei echipe dezlănțuite, 
buturile echipei au fost apărate 
de Varo. Are 24 de ani și a venit 
la A.S.A. pe aceeași rută („via 
— Tîrnăveni"). El a avut un de
but destul de bun, parînd cura
jos multe acțiuni periculoase ale 
atacanților lui Nicolae Proca. 
Rămîne de văzut dacă va fi, în 
sfîrșit, portarul mult căutat ; 
portarul — postul de la care 
pornește încrederea, siguranța, li
niștea oricărei echipe, de care 
A.S.A. are atîta nevoie.

Laurențiu DUMITRESCU

SĂ LANSĂM 0 ECHIPĂ-CERTITUDINE
Valentin Stănescu, recen- 
dumneavoastră rechemareta

la conducerea echipei naționa
le vă 
nantă
cunoaștem, greu previzibilă — 
cursă contratimp. Ce ne puteți 
spune acum, în preajma me
ciului internațional cu Iugosla
via, care inaugurează o impor
tantă și decisivă perioadă din 
pregătirile echipei naționale ?

— Nu m-am despărțit deloc 
ușor de Universitatea Craiova, 
cu care am cunoscut satisfac
ția dobîndirii titlului de cam
pioană, Ia care, zic eu, au con
tribuit deopotrivă și antrenorii 
și jucătorii. Continui să cred 
că lotul craiovean este cel 
mai omogen valoric din cam
pionatul nostru și astfel, impli
cit, v-am răspuns și de ce am 
acceptat acum, în preajma u- 
nor importante și decisive con
fruntări internaționale, sar
cina conducerii Iotului repre
zentativ, lot în care se află în 
mare majoritate jucători de 
la Universitatea Craiova (Ne- 
gri’ă, Ștefănescu, Tilihoi, Ți
cleanu, Beldeanu, Bălăci, Cri
șan, Cămătaru) și Dinamo 
(Speriatu, Dinu, Mulțescu. Țăl- 
nar), adică de la fosta și de 
la actuala mea echipă de club.

— Și pentru că ați adus 
lotul reprezentativ-, 

prisma com- 
viitorul a-

lansează
- și, de ce să n-o re-

vorba de 
cum vedeți, prin 
ponenței acestuia, 
propiat ?

— Este evident 
scurt ne cere, ne 
să lansăm o

într-o pasio-

că timpul 
obligă chiar, 

ECHIPA-CERTI-

TUDINE și nil o FORMULA- 
BAZA DE DISCUȚIE, 
ca să fiu sincer, probleme 
destule. Mă neliniștește 
piui fundașilor centrali 
meș — Ștefănescu, care mi 
pare în scădere de formă fa
tă de sezonul trecut ; mă gin- 
deam la o alternativă Nicolae 
— Dinu, dar nu știu, la aceas
tă oră, înaintea meciului 
Iugoslavia, cît putem conta 
Dinu, accidentat în meciul 
campionat de simbătă. In 
nia de mijloc, rechemarea 
Iordănescu alături de Mulțescu 
aduce un grad sporit de teh
nicitate și — sperăm — mult 
așteptata „organizare a jocu
lui", dar țu prea sînt sigur 
că Iordănescu se va achita pe 
deplin de sarcina dublă, in
clusiv, deci marcajul. In atac, 
iată, Cămătaru își mai permite 
„luxul" une; întinderi muscu
lare și te lasă cind ți-e lumea 
mai dragă, și nu mai știi dacă 
să joci cu două vîrfuri de a- 
tac, sau cu trei și așa mai 
departe.. Perspectiva ? In ori 
ce caz, gindindu-ne la debutul 
echipei României în prelimina
riile C.M. de la 21 septembrie, 
cu Norvegia, nu avem voie 
să ne ducem Ia Oslo cu gîndul 
exclusiv al apărării, pentru că, 
iată, Finlanda a pierdut acolo 
cu 8—1. Noi nu trebuie să-i 
lăsăm să atace pe norvegieni. 
Deci, vom pune un accent 
deosebit pe compartimentul o- 
îensiv, in care includem, fi
rește, și mijlocașii.

Paul SLAVESCU

DUMHTRU, CIRȚU Șl CIUGARIN

Dar, 
sînt 
cu- 
Sa- 

se

cu 
pe 
de
Ii- 
lui

ÎN FATA COMISIEI DE DISCIPLINA

tnal bun 
nic, Sim
la a fost 
se, exce- 
imită. Ar 
tuși l-am 
I) pentru 
act, pen- 
tare care 

de Ier- 
.*■ . 57,
e mingea 
a 11 me- 
1 Steaua, 

reluarea 
să fie £u- 
lult, pe 
alecat ca 
seu. Pen- 
grele și 
!. O dată, 
>rl ! Și 
ănescu a- 
șl șansă!, 
loise n-a 
1 arbitrii 
că scui- 

ituie o 
gulamen- 
consideră

comportare violentă și o sancțio
nează cu... ELIMINARE! Moise 
a scăpat doar cu un cartonaș 
galben, dar „șansa44 sa nu tre
buie să însemne un paravan pen
tru alții (jucători și arbitri).
• Dacă arbitrul Gh. Jucan n-ar 

fi arătat acel cartonaș galben lui 
Moise, am fi jurat că și-a uitat 
cartonașele la Mediaș. Pentru că 
au existat și alte faze care pu
teau fi amendate cu avertisment. 
Dacă vreți, numai intrările lui 
Zahiu (min. 73) și Nițu (min. 
»0), văzute de cel mai mulți 
în secvențele înregistrate și pre
zentate duminică pe micul ecran! 
• Frumos jocul timișorean, cu 
circulație bună și angajament. 
Numai că acest joc se stinge în 
zona de finalizare. Cel mai eloc
vent exemplu — Nedelcu. După 
ce a cîștigat multe dueluri ae
riene cu Sameș, nu și-a mai 
continuat acțiunea. Iar golurile nu 
vin, dacă nu se trage la poartă! 
E o axiomă a vîrfurilor, în 
special !

Mircea M. IONESCU

SPRINTEAZĂ, ȘOȘU ERlNEAZĂ
ă de la 
îtaiți, din 

moduri 
Primul, 

Introdus 
. el și-a 
îct mort, 
nbat re
citat ea și 
:împe&nu 
.jlocul te- 
„U“ mai 

ar, domi- 
nțele lor 
iple con- 
î de bă

căuanul Mangeac rămînînd ne
atinsă (nici un șut pe spațiul ei în 
90 de minute, iată un record de
loc măgulitor pentru ofensivi 
lui ,,U“). Al doilea jucător, Soșu 
— notat, dealtfel, cu indulgență 
cu 5. El n-a avut cadența lui Va- 
manu, devenind o frînă în an
samblul de joc al echipei Sport 
club. El a vrut parcă să demon
streze cum se poate rata de la 
numai un metru de poartă. Unde 
e Șoșu, jucătorul ambițios și me
reu în ascensiune anul trecut ?

Stelian TRANDAFIRESCU
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Care vor fi fericiți! cîștigători 
la concursul din 30—31 august ? 
Răspunsul Va fi dat de inspirația 
și perseverența celor ce vor par
ticipa !

Redăm mai jos pronosticurile 
date de Mircea Tudoran, redactor 
de specialitate la ziarul „Spor
tul44 : 1. Steaua — Sportul stu
dențesc 1 X ; 2. Dinamo — Pro
gresul Vulcan 1 ; 3. F.C. Baia
Mare — Chimia Rm. Vîlcea 1 ;
4. „U“ Cluj-Napoca — Univ. Cra
iova 1, X, 2 ; 5. F.C,M, Galați —
5. C. Bacău 1, X ; 6. Politehnica
Iași *— — F.C. Olt 1 ; 7. A,S.A, 
Tg. Mureș — F.C. Argeș 1, X ; 
8. F.C. Corvinul — Jiul Petroșani 
1 ; 9. „Poli" Timișoara — F.C.M. 
Brașov 1 ; io. Ceahlăul — F.C. 
Constanța i, X ; 11. C.S. TîrgoviȘ- 
te — Rapid București 1 ; 12.
C.F.R. Cluj-Napoca — F.C.M. Re
șița 1 ; 13. C.F.R. Timișoara — 
U.T. Arad X.

De reținut : joi 28 august este 
ultima zi pentru depunerea bule
tinelor.

Corvinul Hunedoara a realizat 
scorul campionatului, în compa
nia unei echipe care ne obișnuise, 
anul trecut, cu jocuri destul de 
bune în deplasare, chiar dacă ea 
are la activ un 1—7 la Baia
Mare.

Corvinul, astăzi, e o echipă ca
ne practică un joc modem, un 
joc plin de elan, la care contri
buie numeroșii jucători tineri 
promovați cu curaj și cane au în 
liderul lor, Mircea Lucescu, un 
animator de prim rang, în ciuda 
celor 35 de ani. Am remarcat în 
mod special spiritul ofensiv, jo
cul fără minge, jocul de mișcare 
permanentă, departe de atitudinea 
statică pe care o cultivă multe 
din echipele noastre.

în tabăra cealaltă, F.C.M. Ga
lați a jucat mult sub așteptări, 
pe primul plan apărînd blazarea 
jucătorilor ; blazarea unor jucă
tori care, paradoxal, sînt supuși 
la unele antrenamente deosebit de 
intense, dovadă și faptul că în 

meciului antrenorul 
antrenament 
a durat pes-

dimineața
Teașcă a făcut un 
în toată regula, care 
te o oră.

în ciuda startului 
din acest campionat (nici un 
punct și un singur gol înscris), 
în ciuda jocului deosebit de avîn- 
tat al echipei lui Lucescu, soco
tim că jucătorii de pe malul Du
nării au părut nepăsători la pro
porțiile scorului.

Gheorghe NERTEA

foarte slab

Trei jucători din Divizia A — 
Dumitru (Politehnica Timișoara). 
Cirțu (Universitatea Craiova) și 
Ciugarin (Progresul-Vulcan) — 
eliminați de pe teren în meciurile 
din etapa a Ill-a, au apărut joia 
trecută în fața Comisiei de dis
ciplină.

Dumitru a avut o poziție auto
critică, spunînd că regretă sincer 
cuvintele ofensatoare adresate ar
bitrului N. Georgescu, cu atît mai 
mult cu cît în momentul de față 
chiar el urmează un curs de ar
bitri și ar fi mîhnit dacă într-o 
zi un jucător ar fi lipsit de res
pect față de el. Comisia de dis
ciplină a F.R.F., tinînd seama 
atît de atitudinea avută în șe
dință, cît și de activitatea fotba
listică valoroasă a lui Dumitru, 
i-a acordat acestuia circumstanțe 
ușurătoare, suspcndîndu-i numai 
pe 2 etape (N.n.: pentru injurii 
aduse arbitrului, Regulamentul de 
organizare a activității fotbalisti
ce prevede o suspendare de 4—8 
etape).

Este regretabil că un alt jucă
tor, Cirțu, n-a avut o poziție 
identică, așa cum o avusese la 
Craiova, în pauza meciului cu 
Jiul, cînd s-a grăbit să ceară scu
ze arbitrului Mihai Adam, pe ca
re îl insultase, într-un moment 
de nervozitate. Cirțu a fost sus
pendat pe 3 etape.

Pentru lovirea adversarului, 
Ciugarin a fost suspendat pe 2 
etape. „Și cit de mult aș fi vrut 
să joc în meciul cu Dinamoa 
spus Ciugarin în ședință. Și echi
pa sa, desigur, ar fi avut nevoie 
de el. Prin gestul său, Ciugarin 
— ca și alți jucători — aduc 
prejudicii în PRIMUL RÎND pro
priei lor echipe !

Jack BERARIU

ȘTIRI
« SIMBATA, CUPLAJ PE STA

DIONUL „23 AUGUST". Meciurile 
echipelor bucureștene, din etapa a 
V-a a Diviziei Ase vor disputa in 
cuplaj pe stadionul „23 August", 
astfel î Dinamo — Progresul-Vulcan 
de la ora 16 (partida va fi tele
vizată în întregime) și Steaua — 
Sportul studențesc, de la ora 18.

• MECIUL POLITEHNICA TIMI
ȘOARA — F.C.M. BRAȘOV se va 
disputa duminică (ora 18), deoa
rece formația timișoreană se îna
poiază sîmbătă din turneul pe ca
re îl întreprinde în Spania.

Biletele de Intrare pentru 
meciul de fotbal România — 
Iugoslavia s-aiu pus in vînzare 
la casele obișnuite.

ÎN PRIMA
Duminică au început întrecerile 

campionatului Diviziei C. Iată re
zultatele înregistrate în prima e- 
tapă :

SERIA I
Constructorul lași — Foresta 

Fălticeni o—1 (0—0), — s-a jucat 
la Tg. Neamț, C.F.R. Pașcani —■ 
Metalul Botoșani 1—6 (1—0), A-
vîntul TCMM Frasin — A.S.A. 
Cîmpulung Moldovenesc 2—1 
(1—1), Unirea Șiret — Nicolina 
Iași 3—1 (3—1), Laminorul Ro
man — Șiretul Bucecea 3—1 
(1—1), Dorna Vatra Dornei — 
Zimbrul Suceava 0—0, Cristalul 
Dorohoi — Metalul Rădăuți 2—1 
(2—0‘), TEPRO iași — Cetatea Tg. 
Neamț 2—0 (1-rO).

SERIA A II-a
Hușana Huși — Letea Bacău 

2—1 (0—0), Minerul Comănești — 
Partizanul Bacău 1—0 (0—0),
DEMAR Mărășești — Rulmentul 
Bîrlad 1—1 (0—0), Gloria Focșani
— Textila Buhuși 1—0 (0—0),
Celuloza P. Neamț — Luceafărul 
Adj ud 2—1 (0—1), Cimentul Bicaz
— Petrolul Moinești 2—1 (1—0),
FEPA 74 Bîrlad — Relonul Să- 
vinești Roznov 1—1 (0—0), Vic
toria Bacău — Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej 1—0 (0—0).

SERIA A IlI-a

Oțelul Galați — Carpați Sinaia 
2—0 (0—0), Dacia Unirea Brăila
— Carpați -Nehoiu o—1 (0—1) —
s-a jucat la Făurei, Caraimanul 
Bușteni — Petrolul Băicoi 5—0 
(2—0), Avîntul Matca — Chimia 
Brazi 1—1 (1—1), Tractorul Vi- 
ziru — Foresta Gugeștd 1—2 
(0—2); Victoria Tecuci — FEROM 
Urzicend 1—0 (0—0), Petrolul
Berea — Ș.N. Brăila 5—2 (2—1),

ETAPA A CAMPIONATULUI
Olimpia Rm. Sărat — Ancora Ga
lați 2—1 (1—1).

SERIA A IV-a
Voința Constanța — Victoria 

Țăn-dărei 2—0 (1—0), Electrica
Constanța — Progresul Isaccea 
1—1 (0—0), Metalul Mangalia —
Rapid Fetești 1—1 (0—1), Con
structorul Călărași — Ș.N. Tul- 
cea 1—0 (1—0), Șoimii Cernavodă
— Dunărea Călărași 1—2 (0—1),
Unirea Eforie — Marina Mangalia 
1—0 (1—0), Viitorul Mahmudia — 
Portul Constanța 0—5 (0—3), A-
monil Slo-bozia — Chimpex Con
stanța 2—1 (0—0).

SERIA A V-a

Cetatea Tr. Măgurele — 
I.C.S.I.M. București 4—1 (1—1).
Petrolul Videle — Flacăra roșie 
București 1—0 (0—0), Tehnomebal 
București — Abatorul București 
4—3 (1—2), Petrolul Bolintin —
Viitorul Chirnogi 3—1 (2—0), E-
lect-ronicia București — Danubiana 
București 2—2 (2—0). T.M. Bucu
rești—F.C.M. Giurgiu 3—0 (0—0), 
Automatica București — Ș.N. Ol
tenița 4—0 (2—0), Voința Bucu
rești — Chimia Tr. Măgurele 
8—0 (6—0), Luceafărul București
n-a jucat.

SERIA A VI-a

I.C.I.M. Ploiești — Progresul 
Pucioasa 2—0 (0—0). Petrolul Tîr- 
goviște — Muscelul Cîmpulung 
1—1 (1—0), I.P.C. Slatina — Me
talul Mija 2—1 (1—0). I.O.B. Ba-lș
— Cimentul Fieni 2—1 (1—0), U-
nirea Răcari — Recolta Stoică- 
nești 2—o (1—0), Progresul Co
rabia — Energia Slatina 0—2 
(0—0), Sportul muncitoresc Ca
racal — Electronistul Curtea de

Argeș 7—0 (3—0), Dacia Pitești — 
Prahova Ploiești 2—3 (1—1).

SERIA A VH-a
C.S.M. Drobeta Tr. Severin — 

Constructorul Craiova 6—1 (3—0), 
Mecanizatorul Simian — Electro- 
putere Craiova 2—1 (2—0), Hidro- 
energia Rm. Vîlcea — Progresul 
Băilești 6—1 (3—0), Viitorul Dră- 
gășani — Dunărea Calafat 2—1 
(1—1), Metalurgistul Sadu — 
Jiul Rovinari 0—0, Minerul Mo- 
tru — Lotru Brezoi 6—1 (4—0),
Victoria Craiova — Dierna Or
șova 1—0 (0—0), C.F.R. Craiova
— Unirea Drobeta Tr. Severin 
2—0 (2—0).

SERIA A VUI-a
C.F.R. Caransebeș — Minerul 

Oravița 2—0 (1—0), C.F.R. Arad
— Unirea Sînnicolau 1—1 (1—0),
Vulturii textila Lugoj — Elec
tromotor Timișoara 4—1 (2—0),
Victoria Ineu — Gloria Reșița 
1—2 (0—2), Unirea Tomnatic — 
Metalul Bocșa 2—0 (2—0), Meta
lul Oțelu Roșu — Explormin 
Deva 0—2 (0—1). Șoimii Lipova — 
Strungul Arad 0—1 (0—0). Mine
rul Certej — C.P.L, Caransebeș 
3—1 (2—0).

SERIA A IX-a
Unirea Valea lui Mihai — In

dustria sîrmei C. Turzii 0—2 
(0—0), Victoria Cărei — Trico
lorul Beiuș 3—0 (2—0). Armătura 
Zalău — Unirea Dej 6-0 (1—0),
Bihoreana M.arghita — Recolta 
Salonta 2—1 (1—0). Rapid Jibou
— Oțelul Or. dr. Petru Groza
1—1 (0—0). Oașul Negrești —
Victoria Elco-nd Zalău 2—0 (2—6), 
Construcții Electrometal Cluj-Na
poca — Metalul Cărei. 1—0 (1—0), 
Voința Oradea — Someșul Satu 
Mare 0—1 (0—0).

DIVIZIEI C
SERIA A X-a

Oțelul Reghin — Mureșul Luduș 
2—i (0—1), CUPROM Baia Mare
— Minerul Ilba-Seini 0—0, Fo
resta Bistrița — Avîntul Reghin 
2—1 (2—1), Textila Nâsăud — Mi
nerul Rodna 1—3 (0—3), Minerul
Baia Sprie — Lăpușul Tg. Lăpuș 
1—0 (0—0), Minerul Băiuț — Mi
nerul Băița 3—2 (2—0), Minerul
Baia Borșa — Silvicultorul Maieru 
5—1 (1—0), Electrozahăr Tg. Mu
res — Simared Baia Mare 1—0 
(0—0).

• SERIA A XI-a
Sticla Arieșul Turda — Minerul 

Știința Vulcan 2—0 (1—0), Auto-
mecanioa Mediaș — IMIX Agnita 
3—1 (2—1), Minerul Paroșeni — 
Vitrometan Mediaș 3—0 (1—0),
C.F.R. Simeria — Carpați Mîrșa 
2—0 (1—0), Victoria Călan —
C.P.L. Sebeș 3—0 (2—0), C.I.L.
Blaj — I.P.A. Sibiu 3—0 fO—0), 
Construcții Sibiu — Minerul 
Ghelar 5—0 (2—0). Metalul Copșa 
Mică — Unirea Alba Iulia 1—0 
(1—0).

SERIA A XII-a
Metrom Brașov — Precizia Să- 

cele 1—2 (0—1). C.S.U. Brașov — 
Minerul Ba.raolt 0—2 (0—1), Pro
gresul Odorhei — Metalul Sighi
șoara 1—0 (1—0), Tractorul M.
Ciuc — Torpedo Zămești 2—0 
(1—0), Minerul Bălan — Mureșul 
Toplita 1—3 (0—3). Constructorul
Sf. Gheorghe — Chimia Or. Vic
toria 0—0. Măgura-Mobila Codlea 
— I.C.I.M. Brașov 1—1 (0—1).
Metalul Tg. Secuiesc — Carpați 
Brașov 2—0 (1—0).

Rezultatele ne-au fost transmis© 
de cătr.e corespondenții noștri vo- 
liuitari din localitățile respective.



COMPORTARESATISFĂCĂTOARE
A TRĂGĂTORILOR NOȘTRI

ÎN „CONCURSUL PRIETENIA"
La Bydgoszcz, in Polonia» s-a 

desfășurat concursul de tir do
tat cu ..Cupa Prietenia". La în
treceri au participat cei mai 
buni țintași din 9 țări socialiste. 
La întoarcerea delegației noas
tre» am solicitat antrenorului 
Olimpiu Galea citeva amănunte 
asupra concursului și a compor
tării reprezentanților noștri 
„Cupa Prietenia" ediția 1980 — 
ne-a spus interlocutorul — a fost 
o întrecere foarte puternică, in 
unele delegații figurină chiar 
participanți la Jocurile Olim
pice» cum a fost cazul sovieti
cului Serghci Pijianov (care a 
și ciștigat, dealtfel. la Byd
goszcz. pistolul liber» cu 568 p) 
și componenți ai loturilor olim
pice lărgite, cel mai bun exem
plu fiind oferit de reprezentan
ții Ungariei, în proba de pistol 
viteză, ciștigată de A. Dobșa cu 
595 p. în această companie va
loroasă. reprezentanții noștri in 
probele de pistol au avut com
portări bune. Virgil Suciu s-a 
situat al doilea la pistol vite
ză, cu 593 p (296+297). Ceilalți 
trăgători români s-au clasat pe 
locurile 10 (S. Babii, cu 586 p) 
și 12 (C. Tirloiu, cu 585 p), dar 
ei nu sini specialiști în această 
probă. In schimb, chiar dacă

n-au ocupat locuri pe podium 
la pistol liber, ambii au înre
gistrat rezultate relativ ridicate: 
Țirloiu a reușit 555 p (locul 5). 
iar Babii 551 p (locul 9). De 
astă dată, vitezistul Suciu n-a 
reușit decit 543 p“.

Și în probele de pușcă, tinerii 
noștri reprezentanți s-au com
portat satisfăcător. Astfel. Ma
rian Dumitru s-a clasat pe lo
cul 2 în proba de pușcă stan
dard 60 f.c., cu 596 p. Ovidiu 
Cristescu a ocupat. în aceeași 
probă, locul 5. cu 594 p. iar Ga
briel Tătaru. locul 12. cu 590 p 
La pușcă standard 3X20 f. Tă- 
taru și Ioan Joldea au ocupat 
pozițiile a 7-a și a 8-a. cu a; 
celași punctaj : 564 p. „Această 
ultimă probă, care va deveni 
olimpică pentru trăgătoare, ince- 
pind cu anul 1984, ne-a relevat 
un nou talent feminin al tirului 
bulgar, specializat, se pare, în 
creșterea unor țintase de elită. 
Este vorba despre Anna Kirova, 
învingătoare cu 572 v, rezultat 
care-i deschide frumoase pers
pective",

După cum se vede, primele 
candidate pentru un loc în con
cursul olimpic de tir din 1934 
au și început să se ivească !...

A XlX-a edific a „Cupei narii Negre" la baschet leminin

IMPORTANTĂ VERIFICARE ÎNAINTEA
CAMPIONATULUI CONTINENTAL

• 8 echipe din Europa și Asia
De miercuri, Sala sporturilor 

din Constanta va găzdui cea de 
a XlX-a ediție a „Cupei Mării 
Negre" la baschet feminin. De da
ta aceasta, la tradiționala compe
tiție internațională vor fi pre
zente unele dintre cele mai bune 
echipe de pe bătrînul continent 
și din Asia. Organizatorii au a- 
nunțat că vop lua startul între
cerii reprezentativele Bulgariei 
(vicecampioană olimpică la Mos
cova), R. P. Chineze (campioana 
Asiei), Poloniei, Cehoslovaciei (de 
nenumărate ori laureată a J. O., 
C.M. și C.E.), Italiei, Finlandei, 
R. D. Germane și României. Du
pă cum se vede, ediția din acest 
an a «Cupei Mării Negre" se vă
dește printre cele mai tari ”~ 
istoria competiției.

interesul manifestat pentru 
ciurile de la Constanța este 
rit și de faptul că, peste aproxi
mativ trei săptărnîni, în Iugo
slavia. se va desfășura Campio
natul european de baschet femi
nin. La disputele continentale din 
țara vecină și prietenă vor fi 
prezente și 6 dintre reprezenta
tivele ce vor lupta pentru tro
feul de pe litoralul românesc. 
Deci, se poate afirma că meciu
rile de la Constanța constituie, 
pentru majoritatea echipelor par
ticipante, unul dintre testele im
portante pe care le susțin înain-

din

me- 
mă-

ISABELA BERCARU Șl LUIZA NICOLAESCU S AU AFLAT PRINTRE
FRUNTAȘI LA CONCURSUL DE SĂRITURI

Participind la concursul de 
sărituri în apă „Prietenia", des
fășurat la Budapesta, reprezen
tanții României au avut o pre
stație onorantă, unii dintre ei
— Isabela Bercaru și Luiza Ni
colaescu — izbutind să ocupe 
.locurile 2 și, respectiv, 3 la 
platformă. Ca și la alte ediții 
(să amintim că printre cîștigă- 
torii din anii trecuți ai pro
belor din concursul „Prietenia" 
s-au aflat Elena Vaițehovskaia, 
David Ambarțumian, Vladimir 
Aleinik, Aleksandr Kosenkov
— U.R.S.S., Beate Rothe, Karin 
Gutke, Martina Jaschke, Dieter 
Vaskow — R. D'_ Germană, ciș- 
tigători apoi ai locurilor de 
onoare la Jocurile Olimpice, 
campionatele mondiale și euro
pene). și anul acesta competiția 
s-a bucurat de o participare 
nu numai bogată (au luat par
te reprezentanți ai Bulgariei, 
Cehoslovaciei, R.P.D. Coreene, 
Cubei, R. D. Germane, Polo
niei, României, U.R.S.S. și Un
gariei). ci și valoroasă, printre 
cei înscriși aflîndu-se, de pildă. 
Servard Emirziani, medaliată cu 
argint la Olimpiada de la Mos
cova (tînăra sportivă și-a de
monstrat valoarea, ocupînd lo
cul I la platformă). întrecerile 
de la Budapesta au fost domi
nate de reprezentanții U.R.S.S. 
și R. D. Germane, dar printre

fruntași s-au aflat, aproape la 
toate probele, și săritorii ro
mâni. Iată, dealtfel, rezultatele 
lor (menționăm că au luat par
te sportivi născuți în anul 1965 
și mai mici) : FETE PLAT
FORMA : 2. Isabela Bercaxu
304,14 p, 3, Luiza Nicolaescu 
303,30 p (a ciștigat Servard E- 
mirzian — U.R.S.S. cu 334,65 
p) ; TRAMBULINA 3 M : 6. 
Bercaru 381,45 p, 7. Cristina Ti
mar 352,62 p (a ciștigat Heide- 
marie Grecka — Cehoslovacia 
cu 423,45 p) ; TRAMBULINA 
1 M : 8. Bercaru 320,27 p, 10. 
Cristina Szakacs 309,75 p (a cîș- 
tigat Katrin Bensing — R. D. 
Germană cu 398,07 p) ; BĂIEȚI
— PLATFORMA : 5. Cornel Pop 
377,52 p, 7. Adrian Cherciu 
337.83 p (a ciștigat G. Staro- 
dubcev —U.R.S.S. cu 457,05 p); 
TRAMBULINĂ — 3 M : 6. Pop 
380,76 p (a ciștigat N. Drozșin
— U.R.S.S. cu 476,55 p) ; TRAM
BULINA — 1 M : 8. Pop 342,15 
p (a ciștigat V. Kustov — 
U.R.S.S. cu 389,94 p).

în legătură cu comportarea 
săritorilor români, antrenorul

re

ali

„PRIETENIA77
Pantelimon Decuseară ne-a 
latat următoarele :

„Cea mai bună evoluție
avut-o Isabela Bercaru și Lui
za Nicolaescu, Ia platformă, 
care au obținut note mari atit 
la salturile libere, cit și la cele 
impuse. Isabela Bercaru, de e- 
xemplu, a obținut 60,90 p la 
triplusalt și jumătate îna
inte în echer și 55,89 p 
Ia dublu salt și jumă
tate contra în echer, sărituri 
foarte dificile. Și Cornel Pop 
ar fi putut urca pe podium, 
dar. din păcate, a greșit triplu 
salt și jumătate contra trambu
linei grupat și, ca atare, a fost 
depunctat. Ca observație gene
rală, în perspectiva viitoarelor 
competiții, semnalez că săritorii 
noștri sînt încă deficitari Ia 
„impuse", din cauza insuficien
ței aspectului artistic, iar la „li
bere" pentru că nu se concen
trează deplin la toate săriturile, 
de Ia elan pînă la intrarea în 
apă. Sînt probleme de care noi, 
antrenorii, va trebui să ne ocu
păm cu mai multă atenție".

Dumitru STANCULESCU

la start
tea campionatului european. De
sigur, este interesant de urmărit 
evoluția reprezentativei Bulgariei, 
care la ultima ediție a Jocurilor 
Olimpice a înregistrat cel mal bun 
rezultat al carierei : medalia de 
argint. Dar, nu trebuie să uităm 
că In nenumăratele dispute bi
laterale dintre baschetbalistele 
bulgare și românce partidele au 
lost extrem de echilibrate, victo
riile fiind Împărțite de multe ori.

Organizatorii au repartizat for
mațiile participante în două gru
pe : A — România, Italia, R. P. 
Chineză și Finlanda ; B — Bul
garia, R. D. Germană, Cehoslova
cia șl Polonia. Rezultatele jocu
rilor din grupe rămta valabile șl 
pentru turneul final.

Ca arbitri neutri vor oficia Ra
doslav Petrovtci (Iugoslavia) șl 
Husametin Topouzoglu (Turcia). v

Paul IOVAN

C. M. DE ȘAH
PENTRU JUNIORI

în Campionatul mondial de șah 
pentru juniori de la Dortmund, 
după 7 runde se menține lider 
G. Kasparov (U.R.S.S.) cu S'l? p, 
urmat de Negulescu, Danailov. 
Kuipers și Toro cu cite 5 p. In 
runda a 7-a tînărul maestru ro
mân Adrian Neguleseu a ciștigat 
la Benjamin. Iar Kasparov l-a 
învins pe Tempone.

VIRGINIA RUZICI,

INTETINAIIONAIH 011“
DE ILNIS Alt S.II.A

Au fost stabiliți favoriții cam
pionatelor internaționale „O- 
pen“ de tenis ale S.U.A., care 
se vor desfășura pe terenurile 
de la Flushing Meadow (New 
York) cu începere de marți. 23 
august. în proba feminină, ca 
principală favorită a fost de
semnată jucătoarea Tracy Aus
tin, urmată pe tabel de Mar
tina Navratilova, Chris Evert- 
Lloyd, Evonne Goolagong, Wen
dy Turnbull, Dianne Fromholtz, 
Greer Stevens, Andrea Jaeger, 
Hana Mandlikova. Virginia Ru- 
zici, Kathy Jordan, Virginia 
Wade etc.

în fruntea tabloului turneului 
masculin se află campionul sue
dez Bjorn Borg.

în vederea meciului de inline, cu echipa României

SELECȚIONERUL MILJAN MILJANICI 
DEPLASEAZĂ CEL MAI BUN LOT

BALCANIADA DE NATATIE
(Urmare din pag l)

Grecia 4:02,5 : 3. Iugoslavia 
4:02,59 ; 400 m liber (b) : 1. B. 
Petrie (I) 4:03,80 ; 2. D. Petric
(1) 4:04,51 : 3. Kocanov (B)
4:05.11 ; 400 m Liber (f) : 1. Dan- 
galakova (B) 4:25,C3 ; 2. Minceva 
(B) 4:25,91 ; 3. Dara (G) 4:27,70; 
100 m bras- (f) ; i. Prass (R) 
1:13,34 — record ; ‘ _
(B) 1:1S,54 ; 3. Angelova
1:18,50 ; 109 m bras (b) : ’ 
cev (B) 67.50 ; ’
(B) 68.31 ; 3. -
68,43 ; 200 m 
Paraschiv (R) 
nik (i) 2-.22.45
2:25.11 ; 200 m 
Koskinas (G)
(T) 2:08,02 ;

1.

1. Prass
2. Bogomilova 

' l (B)
1. Don-

. 2. Dangalakov 
Papadopoulos (G) 
fluture (t) : 1.

2:21,41 ; 2. Prapot- 
; 3. Milutin (I) 
fluture (b) : 1.'

2:07.87 ; 2. Sabri 
3. B. Petric (I)

INTÎLNIR! AMICALE INTERNATIONALE DE HANDBAL
gazdă, precum și Universitatea 
Timișoara și Rulmentul Brașov 
— feminin, Relonul Săvinești, 
C.S.M. Borzești și Attila Utrecht 
(Olanda) — masculin. Clasamen
te. Masculin : 1. Știința Bacău 
6 p, 2. Relonul Săvinești 4 p, 
3. C.S.M. Borzești 2 p, 4. Attila 
Utrecht 0 p. Feminin : 1. Uni
versitatea Timișoara 8 p. 2. 
Știința Bacău 8 p (golaveraj 
mai slab), 3. Rulmentul Brașov 
8 p. (S. NENIȚĂ — coresp).

★
Intr-o intîlnire feminină, Tex

tila Buhuși (Divizia A) a în
trecut cu 27—13 (13—7) forma
ția japoneză Osaki Electric © 
La Zalău a avut loc un turneu 
amical feminin, la care au par
ticipat Textila Zalău, Rulmen
tul Brașov, TEROM Iași, Con
structorul Baia Mare, Universi
tatea Cluj-Napoca. Mureșul Tg 
Mureș. Pe primul loc s-a cla
sat Rulmentul Brașov. (M. 
BONȚOIU — coresp.).

Pe terenul de bitum din in
cinta parcului Dinamo, echipa 
de handbal a dinamoviștilor 
bucureștenj a susținut o partidă 
amicală în compania formației 
Dynamo Berlin. La capătul 
unui meci frumos, cu multe fa
ze atractive, sportivii români 
au ciștigat cu 24—19 (9—6). în 
preajma debutului în noua edi
ție a campionatului, elevii an
trenorului emerit Oprea Vlase 
s-au dovedit bine pregătiți. 
Printre marcatori : Ștef 5, Flan- 
gea 5, Grabovschi 4, Cosma 2, 
Andrcescu 2, Tase și Durau, 
respectiv Brettschneider 7. Hu
bert 3. Baganz 3, Keller 2. Au 
arbitrat I. Păunescu și I. Niță. 
(O. GUȚU — coresp.).

, *
In organizarea clubului Știin

ța Bacău. în Sala sporturilor 
din localitate s-a desfășurat un 
turneu de handbal la care au 
fost prezente formațiile mascu
line și feminine ale clubului

2:08,33 ; 4X100 m mixt (f) : 1.
România 4:22,83 ; 2. Bulgaria 
4:31.24 ; 3. Iugoslavia 4:39,90 ; 800 
m liber (f) : 1. Dara (G) 9:01,42; 
2. Minceva (B) 9:13,00 ; 3. Pănu- 
iescu (R) 9:29,13 ; 1500 m liber;
1. D Petric (I) 16:19,52 ; 2.
Kocanov (B) 16:22,08 ; 3. Kar-
pousis (G> 16-29.13 ; 400 m mixt
(f) 1 Dangaiakova (B) 5:01,26;
2. Paraschiv (R) 5:03,58 ; 3. Pă-
nulescu (R) 5:03,50 ; 400 m mixt 
(b) : : “ ------ - .......... *
Ozuak (T) 
1:43,89 ; 200 
Bunaciu 2:16,04 ;
(B) 2:23,10 ; 3.
2:26,28 ; 200 m 
Mandache (R) 
Miloș (I) 2:10,45 ;
2:12,60 ; 4X100 m 
Bulgaria 3:35,30 ; 
3:37,01 ; 3. Grecia

Clasament fete : ___  ...
p ; 2. Bulgaria 177 p ; 3. Iugosla
via 103 p ; 4. Grecia 88 p ; 5. 
Turcia 17 p ; băieți : 1. Bulgaria 
193 p ; 2. Iugoslavia 159 p ; 3. 
Grecia 116 p ; 4. România 99 p; 
5. Turcia 55 p ; general : 1. Bul
garia 370 p ; 2. România 277 p ;
3. Iugoslavia 268 p ; 4. Grecia 
204 p ; 5. Turcia 72 p.

1. B. Petric (D 4 :39,93 ; 2. 
4:40,68 ; 3. Tonev (B) 

m spate (f) : 1.
; 2. Dangalakova 
Mlhăllescu 
spate (b) : 
2:10,41 ; 2.

3. Sevo 
liber <b) : 
2. Iugoslavia 
3:39,15.
1. Romania 178

(R)
1.

N. 
(D

1.

Pentru returul meciului din fi
nala Cupei Balcanice ce se va 
desfășura la București mîine, se
lecționerul Iugoslav Miljan Milja- 
nlci a convocat tot ce are mal 
bun la dispoziție la această oră. 
Lotul anunțat cuprinde și cițiva 
jucători care-și satisfac stagiu) 
militar (Zajeț, Surjak), sau care 
joacă ta 
(Buljan).

Meciul 
zlntă șl 
iugoslavă __  _ .
ceea ce privește debutul ei ta ca
lificările pentru Campionatul 
Mondial din Spania ’82.

Pregătirile echipei iugoslave ta 
acest sens au început de mult. 
Majoritatea jucătorilor din actua
lul lot (au fost rulați 40 de ju
cători) au făcut parte din echipa 
olimpică a Iugoslaviei care s-a 
calificat la J.O. de la Moscova. 
Aci însă ea nu a ocupat ta final 
decit locul 4 (ta semifinală 0—3 
cu Cehoslovacia, și apoi 0—2, 
pentru locul 3—4. cu echipa 
U.R.S.S.).

înaintea începerii actualei ediții 
a campionatului național al 
Iugoslaviei multe echipe fruntașe 
de club au participat la o serie 
de turnee ta țară și ta străină
tate, prilej cu care au întîlnlt for
mații de marcă. Astfel, la turneul 
de Ia Split au jucat West Brom
wich Albion. F.C. Zilrlch, alături 
de Hajduk care a ciștigat trofeul 
(Hajduk — VBA 5—1), la Bel-

echipele din străinătate
de la București repre- 
pentru echipa națională 
un test important în

grad, Steaua Roșie a ciștigat 
asemenea turneul, la care 
participat Arsenal, Vasco 
Gama și Partizan (pentru locul 1, 
Steaua Roșie — Vasco da Gama 
4—2). Sarajevo a jucat La Bruges, 
alături de Feyenoord șl echipa 
gazdă, clștlgînd turneul (Sarajevo 
— Bruges 4—2, Șușlcl fiind de
clarat cel mai bun ' " 
Partizan Belgrad șl 
greb au evoluat în 
Spania.

După toate aceste 
selecționerul Iugoslav dorește ca 
meciul de la București să-l dea 
răspuns definitiv asupra debutu
lui ta calificările pentru C.M.. 
care va avea loc la 10 septembrie, 
cu echipa Luxemburgului. De 
aceea meciul retur cu echipa na
țională a României este privit cu 
cea mai mare atenție, “ . 
du-se o comportare bună 
lecționabililor. Iată lotul 
meciul cu România :

Pantelici (Radnicki Niș). 
viei (Dinamo). Vujovici I 
duk), Buljan (S.V. Hamburg). 
Zajeț (Dinamo). Jovin (Steaua 
Roșie). Hîrstici (Rijeka). Primo- 
raț (Hajduk), Stojkovici (Parti
zan), Vujovici H (Hajduk). Sușici 
(Sarajevo). Surjalc (Hajduk), 
Kllncearski (Partizan). Bakraci 
(Buducnost), Krsticevici (Haj- 
duk). Sestici (Steaua Roșie). lan- 
jamln (Steaua Roșie), Pașici 
(Sarajevo).

Gheorghe GLISICI

de 
au 
da

de-
jucător), iar 
Dinamo Za- 
turnee in

pregătiri.

așteptîn- 
a se- 

pentru
Ivko- 
(Haj-

CAMPIONATE, ȘTIRI, REZULTATE
IUGOSLAVIA (et. 2) : Steaua Roșie Belgrad — Zagreb 2—0 ; Zelezniciar 

Sarajevo — Buducnost 1—1 ; Radnicki Niș — O.F.K. Belgrad 2-0 ; Vardar 
Skoplie — Napredak 1—1 ; Rijeka — Partizan Belgrad 2—1 ; Sloboda Tuzla 
— Sarajevo 3-2 ; T 
Olimpia Liublicna î 
Clasament : 1. Steaua
3 p.

zk 1—1 ; Kijeka — partizan Belgrad 2-1 ; Sloboda luzla 
Borac Banja Luka — Hajduk Split 1-0 ; Velez Mostar — 

1—1 ; Dynamo Zagreb — Vojvodina Novi Sad 3—1.
—a Roșie Belgrad 4 p ; 2. Olimpia 3 p ; 3. Radnicki —

OLANDA : In etapa 
sară a formației F.C. 
ren propriu, cu 3—1 
FC den Haag 3-0 ; _______ ___
AZ '67 Alkmaar 1—4 ; Wageningen 
terdam 2—4 ; Roda Kerkrade — t",' . ____ „ _____  ________
0—2 ; Sparta Rotterdam — Feyenoord 1—2.

FRANȚA (et. 6) : Sochaux - Bastia 1—0 ; Nîmes — Bordeaux 0-2 ; Taur» 
— Lille 3—3 ; Valenciennes — Auxerre 2—0 ; Monaco — St. Germain Paris 
4—0 ; Metz — Strasbourg 4—1 ; St. Etienne — Angers 5—0 : Laval — 
Nisa 0—1 ; Nantes — Lyon 2—1 ; Lens — Nancy 0-0. In clasament : 1—2 
Bordeaux Lyon cite 9 p ; 3. St. Etienne 8 p.

IN PRELIMINARIILE campionatului mondial selecționata Salvador o în
vins în deplasare cu 3—1 (1—0) formația Panama.

inaugurală, echipa F.C. Utrecht, viitoarea adver-
Argeș Pitești în „Cupa U.E.F.A.", a învins pe te- 

pe MVV Maastricht Alte rezultate: PSV Eindhoven — 
Excelsior Rotterdam — FC Groningen 3—2 ; Breda — 

Zwalle 0—0 ; Deventer — Ajax Ams- 
Nijmegen 2—0 ; Tilburg — Twente Enschede

DISPUTAT Ia Sydney, meciul amical dintre echipele Mexicului și Austra- _ --------- . . ........ ... .liei s-a terminat la egalitate 2—2, dupâ ce oaspeții conduceau 
la pauzâ. Au marcat Castro (2), respectiv Boden și Izendoorn.

ECHIPA americana „Cosmos" din New York va întreprinde între 
tembrie și 5 noiembrie un turneu în Europa, urmînd sâ evolueze ... T  
țâri : Portugalia, Spania, Franța, Italia, Belgia și Anglia. In continuare, 
fotbaliștii de la „Cosmos" vor juca în Republica Araba Egipt.

cu

27 
In

sep- 
șase

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM O în concursul de 

la Edinburgh, campionul olimpic 
Allan Wells (Anglia) a ciștigat 
200 m cu 20,44, iar James King 
(Trinidad) a fost cronometrat pe 
400 m plat, cu 46,76 • La Bru
xelles. kenyanul Wilson Waigwa 
a terminat învingător pe 51)00 
m în 13:20,4, iar sprinterul ame
rican Stan Floyd a obținut pe 

Steve

meciul cu Grecia. Clasament fi
nal : 1. Iugoslavia 8 p ; 2. Ro
mânia 6, 3. Bulgaria 4 p, 4. Tur
cia 2 p, 5. Grecia 0 p.

în

100 m 10,27. Pe o milă ____
Ovett (Anglia) a ciștigat cU 3:51.6.

HOCHEI • La Innsbruck (Aus
tria), ta meci contind pentru tur
neul final al C.C.E. echipa 
T.S.K.A. Moscova a învins cu 
8—0 formația finlandeză Tampere.

IIANDBAL Q în ultima 
campionatului balcanic 
echipelor ____ ___
desfășurat la Belgrad : -_o_
slavia — România 22—19 (10—10); 
Bulgaria — Turcia 28—13 (13—4). 
Anterior echipa României cîști- 
gase cu scorul de 39—7 (20—2)

zi a 
rezervat 

masculine de tineret. 
Belgrad : Iugo-

ȘAH © Medul dintre marii 
maeștri Robert Hubner și Lajos 
Portisch, contind pentru semifi
nalele turneului eandidaților ia 
titlul mondial, a continuat la 
Abano Terme (Italia), cu partida 
a 11-a, întreruptă la mutarea a 
41-a. Scorul este favorabil cu 
6—4 puncte (1) lui Hubner, căruia 
îi mai trebuie numai o jumătate

de punct pentru a se califica 
finala turneului.

TENIS • Turneul feminin 
la Mahwah a fost cîștifgat 
Hana Mandlikova (Cehoslovacia), 
care a învins-o în finală cu 6—7, 
6—2, 6—2 pe tînăra jucătoare a- 
mericană Andrea Jaeger, revela
ția acestui concurs. ® Harold 
Solomon a terminat învingător în 
turneul de la Mason (Ohio), în 
finala căruia l-a întrecut cu 7—6, 
6—3 pe portoricanul Francisco 
Gonzales1.

YACHTING o La Balcaniada 
care are loc în portul iugoslav 
Kopar. Alexandru Feredean a De
cupat locul 3 la clasa Finn-junior, 
iar la clasa „Optimist" Florian 
Făgărășan s-a clasat al 5-lea.

de 
de
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