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ROMÂNIA ÎNTÎLNESTE IUGOSLAVIA ÎN MANȘA 
A II a A FINALEI „CUPEI BALCANICE" LA FOTBAL

Componența Lotului reprezentativ, in fața obiectivului fotoqrafic, 
la puțin timp după antrenamentul efectuat, ieri, la Snagov 

Foto : V.BAGEAC

La întreprinde/ea de hirtie Bușteni,

O întîlnire internațională de 
fotbal România — Iugoslavia e 
oricînd un subiect de atracție 
avind în vedere tradiția fru
moasă veche de aproape 60 de 
ani. apropierea de stil, palma
resul echilibrat. Cu atît mai 
mult, o asemenea întilnire de
vine atractivă cînd e vorba și 
de un meci cu miză, ca aceas
ta a doua manșă a finalei Cu
pei Balcanice, după un prim 
joc încheiat la Belgrad cu sco
rul de 2—0 în favoarea echi
pei gazdă.

Echipa națională a României 
se prezintă într-o formulă în
care doar prezenta lui Beldea
nu modifică oarecum structura 
de pînă acum. Se mai poate 
vorbi și de revenirea lui Ior- 
dănescu. după eclipsa de anul 
trecut, dar prezența interna-
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Sameș Ștefănescu
Beldeanu 

Cămătaru

Negrilă 
Țicleanu 
Crișan

Arbitri : A. Vassaros - R. Angelakis și F. Vardakos (toți 
din Grecia). - meci televizat -

Susici 
Klincearski 
Jovin
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PERSPECTIVA SPORTULUI CLUJEAN . 
RESIMTE NEVOIA VALORILOR AUTENTICE!
Lipsa de conlucrare între 
factorii interesați determi
nă implicații nedorite în 
viața Clubului sportiv șco

lar „Viitorul"

Un sondaj efectuat nu de 
mult printre cei aproape 1 500 
de elevi si eleve care activea
ză în cele 14 secții ale Clubu
lui sportiv școlar „Viitorul" 
din Cluj-Napoca demonstrează 
că cei mai multi dintre ei sînt 
animați de dorința de a se în
scrie cît mai repede și mai 
convingător în aria perfor
manței. Unii și-au și împlinit 
un asemenea tel, au ajuns în 
formații divizionare A < Xn- 
drei Janko, Ilie Popa, Ve ile 
Pop — lupte libere), alții sînt 
aspiranți la titularizarea in 
diferite loturi reprezentative î 
Bădosu și Irimeș (handbal), 
Sugar; Rațiu, Corpodan, Bug- 
nariu. Ilea etc. (rugby), Suza- 
na Griinwald. Corina Porumb 
și Simona Pop (baschet), Des- 
mireanu si Triteanu (polo). 
Emilia Oloșutcanu (gimnasti
că) ș.a.m.d. Foarte mulți. însă 
(practic. majoritatea) rămîn 

tionalului stelist nu este o 
surpriză.

Finala Cupei Balcanice — 
dincolo de interesul strict al 
competiției, in care iubitorii 
fotbalului așteaptă ca tricolo
rii să prindă o zi fastă, meni
tă să lichideze handicapul 
„contractat" la Belgrad — este 
un meci cu implicații pentru 
întregul sezon de toamnă si, 
mai ales, pentru ziua de 24 
septembrie, cînd echipa națio
nală va lua startul, la Oslo, în 
preliminariile campionatului 
mondial 1982, în compania 
unei echipe, cea a Norvegiei,
care iată demonstrează că în 
fotbalul internațional se pro
duc mutații neașteptate, dova
dă recentul 6—1 eu Finlanda.

Ce așteptăm azi de la echi
pa noastră națională ?

Munteanu II 
lordănescu 

M. Răducanu

Vujovici II 
Surjak 

Zajeț

Sestici
lanjamin (Bakraci) 

Buljan Vujovici I
Pantelici

Handbalul face „casă bună" la Clubul sportiv școlar „Viitorul" din 
Cluj-Napoca, fiind printre secțiile cele mai bine cotate. In imagine, 
un „atelier" al clubului, în plină pregătire... Foto : Ion MIHĂICA
încă foarte departe de această 
năzuință proprie și vîrstei si 
talentului lor. Ce îi tine în 
loc ?

Prof. Mihai Donca, directo
rul acestei unități sportive 
școlare de performantă, și 
prof. Marian Pășcălău. inspec
tor metodist de specialitate la 
Inspectoratul școlar al județu
lui Cluj, ambii tehnicieni cu

Un plus de calitate și de o- 
mogenitate, avînd în vedere 
faptul că tehnicienii, indife
rent de fluctuațiile înregistra
te la pupitru, au avut la dis
poziție acest lot timp de mai 
bine de un an, inclusiv lungul 
turneu sud-american. Publicul 
are dreptul să ceară calitate și 
omogenitate, deoarece echipa 
nu este o noutate, din nici un 
punct de vedere, inclusiv pre
zenta antrenorului Valentin 
Stănescu, care dispune de 
scheletul fostei sale echipe 
(Universitatea Craiova) și ds 
alți cîtiva jucători pe care-i 
cunoaște foarte bine, el fiind, 
rînd pe rînd, antrenorul tutu
ror echipelor noastre de frun
te, adică Steaua. Universitatea 
Craiova și Dinamo.

Iubitorii fotbalului nostru 
așteaptă ca apărarea imediată 
să-și facă datoria și să infir
me temerile lui Valentin Stă
nescu, mai ales în zona fun
dașilor centrali. De asemenea, 
e de așteptat ca noua formulă 
a liniei de mijloc să dea mai 
multă suplețe jocului, cu doi 
mijlocași reprezentînd interii 
de altă dată (Țicleanu + Ior- 
dănescu) și un „închizător" 
(Beldeanu) despre care se spu
ne că e mult mai polivalent 
decit fostul titular. Boloni. în 
sfîrșit. în atac se așteaptă ca 
ruperile de ritm ale rafinați- 
lor Crișan și M. Răducanu să 
permită angajarea „netelefo
nată" a unui Cămătarii, dese
ori inegal, dar care are prile-

(Continuare in pag. 2-3)

„Cupa Nării Negre"

la baschet feminin
AZI START IN CEA MAI PUTERNICA

EDITIE A COMPETIȚIEI
6 dintre echipele participante

începînd de azi și pînă du
minică, Sala sporturilor din 
Constanța va fi gazdă primi
toare pentru una dintre cele 
mai interesante competiții in
ternaționale de baschet femi
nin organizată în țara noastră. 
Este vorba de cea de a XlX-a 
ediție a „Cupei Mării Negre" 
la care vor fi prezente 8 echipe 
reprezentative •' Bulgaria, Ceho
slovacia. R. P. Chineză, Fin- 

un vechi stagiu de activitate 
practică, consideră că C.S.Ș. 
Viitorul dispune la ora actua
lă de un corp de antrenori 
harnici, receptivi Ia tot ceea ce 
este nou , în domeniul discipli
nei respective, capabili să re-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

„LA NOI, SPORTUL ȘI-A GĂSIT 
ADEVĂRATA VOCAȚIE PRIN DACIADĂ"

Pe firul Prahovei în sus, sub 
crestele semețe ale Caraimanu- 
lui și Coștilei, ghemuit parcă la 
poalele muntelui împresurat de 
brazi, călătorul întîlnește orașul 
Bușteni, iar la intrarea dinspre 
miazăzi a acestuia — cea mai 
veche fabrică de hirtie din 
România. Halele sale se întind 
de sub munte pînă la apa Pra
hovei și-apoi, paralel cu cursul 
rîului, iar buștenii coboriți de 
pe steiuri trec prin joagăre și 
mașini care îi prefac în rume
guș fin, apoi în pasta din care 
se fac toate sorturile de hir
tie.

împreună cu președintele co
mitetului sindical al acestei în
treprinderi, tovarășul Constan
tin Simion, asistăm la antrena
mentul de tenis de cîmp al unor 
copii, pe terenul din spatele 
primăriei, teren care pe timpul 
iernii devine patinoar.

— Acolo-i tovarășul Gheor- 
ghe Vintilă, bătrinul și mereu 
tînărul nostru antrenor, ne-a 
explicat tovarășul Simion. Pre
gătește peste 20 de copii ai ce
lor care muncesc la noi, la hir
tie- Uite, cel de colo, cu tricou 
roșu, e Alexandru Drăgan, care 
a luat locul II pe județ.

Coborîm să-i vedem mai de- 
aproape. între timp, tovarășul 
Simion ne vorbește despre acti (Continuare in pag. 2-3)

Sevei NORAN

Antrenorul Gheorghe Vintilă dă primele lecții unui nou grup de 
copii, veniți să învețe tainele tenisului

vor fi prezente și la C.E.
landa, R- D. Germană, Italia. 
Polonia și România. După cum 
se vede, o participare extrem 
de valoroasă, detașîndu-se for
mațiile Bulgariei (medalie de 
argint la J. O. de la Moscova). 
R. P. Chineze (campioana Asi
ei), Cehoslovaciei (de multe ori 
pe locuri fruntașe în întrecerile 
de anvergură).

într-o competiție atît de se
lectă. echipa noastră națională, 

.radical întinerită de antrenorul 
Traian Consiantinescu, va în
cerca să confirme justețea mă
surilor luate de federație și spe
cialiști, menite să ducă la re
lansarea baschetului nostru fe
minin în arena internațională. 
Prilejul este oferit chiar de 
competiția de pe malul mării,

R. C. GRIVITA ROSIE - STEAUA,
CAPUL DE AFIȘ AL ETAPEI DE ASTĂZI, LA RUGBY

Două meciuri rețin atenția 
iubitorilor de rugby din Capita
lă, în etapa a 6-a. programată 
astăzi : mai întîi, cel dintre 
R. C. Grivița Roșie — Steaua 
(Parcul Copilului, ora 18) in 
care formația organizatoare va 
căuta să frîneze apetitul de sco
ruri astronomice al campioanei 
și apoi întîlnirea R. C. Sportul 
studențesc — P.T.T. Arad (Tei. 
ora 17), prilej pentru studenți 
de a schimba locul cu adver
sarii lor, de pe 7 pe 6...

în rest, o etapă grea pentru 
echipele gazdă, dornice de re
abilitare după eșecurile de du
minică. Rulmentul va căuta să 
valorifice la maximum avanta
jul terenului, în partida cu Ști
ința CEMIN (dar băimărenii. 
iată, se arată puternici și cînd 
joacă în deplasare, vezi meciul 
de la Arad); Constructorul Con

vitatea sportivă din întreprin
dere :

— La noi sportul are o mare 
vechime, dar adevărata sa vo
cație și-a găsit-o datorită „Da- 
ciadei", cînd se poate vorbi de 
participarea maselor la această 
activitate. Cit privește baza 
sportivă, ea a fost creată în ul
timii doi ani. Echipa noastră de 
fotbal, „Caraimanul", activează 
în Divizia C, dar odată cu 
„Daciada" au înflorit și alte 
ramuri sportive : voleiul (echi
pa întreprinderii activează în 
campionatul județean), orienta
rea turistică (unde maistrul 
Dorel Bogdan și strungarul Ion 
Drăguș repurtează succese no
tabile în diferite competiții), 
șahul — care după o perioadă 
de recul revine puternic. Am 
dat schiori de frunte in mișca
rea noastră sportivă, iar acum 
antrenorul Mircea Enache pre
gătește tinere speranțe ca V. 
Nenciu. Dudu Cristian, Mihai 
Șerban ș.a.

La întreprinderea de hirtie 
am stat de vorbă cu secretarul 
secției de schi, tovarășul Con
stantin Petcu.

— Pregătim schiori de fond 
și de alpine, ne-a spus acesta.

aceasta urmind să pregătească 
saltul ce se așteaptă la apropia
tul campionat european de bas
chet feminin din Iugoslavia (19
— 28 septembrie). Iată numele 
celor 14 jucătoare (dintre care 
antrenorul Tr. Constan tinescu 
va alege 12 pentru C.E.) care vor 
fi întrebuințate la „Cupa Mării 
Negre" : Mariana Bădinîci, Ele
na Filip, Gheorghița Bolovan, 
Constanța Fotescu, Cornelia Ha
giu, Ecaterina Bradu, Magdale
na Pall, Maria Grigoraș. Mag
dalena Szekely. Lucia Grccu. 
Judith Gross, Camelia Solovăs- 
tru. Carmen Tocalâ și Suzana 
Kcresztesi.

Programul meciurilor din pri
ma zi: ora 15,30 : Cehoslovacia
— R. D. Germană; 17,00: Bul
garia — Polonia; 18,30: România
— Finlanda ; 20,00 : R. P.
Chineză — Italia.

stanța va forța victoria in fața 
Rapidului, în timp ce Știința 
Petroșani păstrează prima _ șan
să in disputa cu Universitatea 
Timișoara. Echilibrată. partida 
C.S.M. Sibiu — Farul, gazdele 
avind la activ un egal in fața 
constănțenilor. Cel mai_ dificil 
meci pentru gazdă rămîne. în
să, cel de la Iași, unde „Poli" 
cu greu poate emite pretenții 
în fața lui Dinamo, XV-Ie bucu- 
reștean fiind ferm decis să nu 
se depărteze de vîrful clasa
mentului.

Indiferent de miză, ar fi, in
să, de dorit ea toate echipele 
să abordeze jocurile în spiritul 
unei înalte sportivități, de unde 
ar rezulta atît faze frumoase, 
cit și perspectiva depistării — 
în continuare — a celor mai 
buni jucători pentru apropiatul 
turneu peste canalul Minecii.



La Combinatul de fibre sintetice lași 

„fCHIPA DE HANDBAL ES1E O MÎNDRIE
PENTRU ÎNTREPRINDEREA NOASTRĂ"

Despre TEROM cei mai mulți 
dintre cititori știu, desigur, că 
este marca unei moderne între
prinderi ieșene unde se produc 
numeroase sortimente de terga- 
luri. Dar TEROM mai înseam
nă — și nu avem nici o îndo
ială că iubitorii sportului sînt 
informați — numele echipei fe
minine de handbal a aceleiași 
unități a industriei ușoare, for
mație de Divizia A, a cărei 
comportare a surprins plăcut în 
sezonul competițional oficial 
trecut. Ceea ce demonstrează 
că TEROM este, intr-adevăr, 
O ECHIPA, este faptul că pro
venind de la aceleași pepiniere
— Liceul nr. 2 din Iași și for
mația de junioare a întreprin
derii — handbalistele au știut 
in momentele cele mai grele 
„să-și strîngă rîndurile", cum se 
spune, muncind asiduu și in- 
trînd în noua ediție a campio
natului ca una dintre cele mai 
solide formații, cu șanse apre
ciabile de a se instala în prima 
jumătate a clasamentului-

Vizitînd, nu’ de mult, echipa 
ieșeană, ne-am dat seama că o 
formație care are asigurate con
diții de lucru atît de bune, care 
este înconjurată cu atîta dra
goste de numeroșii ei suporteri
— muncitorii și muncitoarele de 
la Combinatul de fibre sintetice
— nu se poate să nu meargă 
pe un drum ascendent. Despre 
toate acestea, președintele co
mitetului sindicatului, Gheor
ghe Huian, ne spunea: „Este 
bine să se știe că atunci cînd 
activam in Divizia B, și cind 
meciurile se jucau în aer liber, 
am fost impresionați de modul 
in care colectivul nostru de 
muncitori a înțeles că ajute cu 
fapta echipa. In doar citeva 
luni au fost prestate peste 
50 000 de ore de muncă patrio-

LA ÎNTREPRINDEREA DE HÎRTIE BUȘTENI
(Urmare din pag. 1)

Ne orientăm, cu precădere, spre 
copii, așa cum facem și la tenis. 
Avem însă și un necaz : uneori 
schiurile de la Reghin țin doar 
un sezon, dar de costat... costă.

Peste citeva minute, urcăm 
spre noul cartier de locuințe 
cînd, deodată, în stingă, sub 
munte, se profilează o clădire 
importantă.

— Iată ce am putut realiza 
noi prin muncă patriotică, folo
sind un vechi hangar unde erau 
altă dată niște joagăre, ne-a 
spus însoțitorul nostru. Am ri
dicat o sală de sport, in care 
se joacă volei, handbal și te
nis. Președintele asociației spor

PERSPECTIVA SPORTULUI CLUJEAN
(Urmare din pag. 1)

adică sportul clujean de per
formanță acolo unde a fost 
cîndva, în elita mișcării noas
tre sportive. într-o ierarhie 
ad-hoc se detașează, prin re
zultate și metodica muncii, 
profesorii Gavrilă Urs (lupte) 
și Gheorghe Zamfir (handbal). 
Alții se străduiesc să le urme
ze exemplul : V. Mîrza, I. 
Mihalic (box). Ad. Covaci 
(hochei pe gheață), Al. Uifă- 
leanu, T. Porațchi, P. Ciocan 
(fotbal) și P. Marinescu (polo).

.După cum se așteaptă mai 
mult de la AI. Voicu (haltere). 
Nemulțumește, în schimb, fe
lul cum înțeleg să muncească 
profesorii Horațiu Ciubucă și 
Doina Ruse (volei), VI, Mărgi- 
neanu și Ad. Bota (gimnasti
că) ; în special ultimii doi 
care, după cum ni se preciza, 
„se află pe locul... I la capito
lul antrenori criticați pentru 
activitate superficială, lipsită 
de conținut și de perspecti
vă..."

Cunoscîndu-i îndeaproape 
pe multi dintre profesorii-an- 
trenori, cu plusurile sau cu 
minusurilc lor apreciem că 
există condiții / materiale dife
rite care duc la randament 
diferit. Pentru că, de pildă, 
într-un fel își poate desfășura 
munca prof. Gh. Zamfir care 
dispune de o bază proprie 
pentru handbal — e drept sin
gura în dotarea acestui dub 
— sau prof. G. Urs, care be
neficiază — aproape în exclu
sivitate — de sala Grupului 
școlar de construcții si altfel 
se pot descurca cei care lu
crează în gimnastică (la sala 
O.B.S. accesul este îngăduit la 
ore puțin convenabile pentru 

tică. la capătul cărora handba
listelor le-a fost oferit un ex
celent teren de bitum. Chiar 
și acum, cind programul com
petițional se desfășoară în sală, 
terenul de care vorbeam este 
foarte solicitat pentru antre
namente și pentru jocurile for
mației secunde". Directorul în
treprinderii, Ion Staicu, are 
permanent în preocupările sale 
— atît cît îi permite timpul — 
rezolvarea unora din probleme
le echipei de handbal, ale fie
cărei sportive în parte. Ele au 
fost îndrumate să-și continue 
studiile, nu puține dintre com
ponentele echipei fiind acum 
studente la secția de chimie a 
Facultății de subingineri: Elena 
Vlăgea, Valeria Farcaș, Lenuța 
Sumănaru ; altele, ca Rodica 
Ionașcu și Mihacla Răducu, 
doresc să devină profesoare de 
educație fizică, urmînd cursu
rile Facultății de profil. în sfîr- 
șit, citeva sînt deja profesoare : 
Maria Corban, Maria Dîscă, 
Viorica Nedelcu-Petruț,

în încheierea însemnărilor 
noastre redăm, succint, opinia 
secretarei comitetului de partid 
al Combinatului de fibre sinte
tice, Olga Ghemu : „Echipa de 
handbal este o mîndrie pentru 
întreprinderea noastră, iar noi 
le apreciem cu atît mai mult pe 
fete, cu cît ne-am dat seama 
că sînt dispuse să muncească 
oricît li se cere. Acest simplu 
fapt ne-a dat siguranța, în se
zonul trecut, că ele nu vor re
trograda. Iar in actuala ediție 
a campionatului avem convin
gerea că, folosind experiența 
primului sezon in Divizia A, 
echipa — al cărei antrenor, pro
fesorul Ion Haraga, are o bună 
capacitate profesională — se va 
comporta și mai bine".

Ion GAVRILESCU

tive, Gheorghe Bratu, contabilul 
șef al întreprinderii, a pus 
umărul cu nădejde la realiza
rea acestei săli. S-au folosit 
materialele recuperabile, s-a 
muncit în orele libere, dar știu 
că acum avem unde face sport, 
noi și mai ales copiii noștri- 
Că tot ce construim nu e nu
mai pentru noi, ci și pentru ei. 
Aici s-a pregătit, în luna mai, 
lotul de box al țării, iar acum 
se pregătesc handbaliștii de la 
Baia Mare. Priviți în jurul să
lii : în curind aici vom avea 
terenuri de volei, de handbal, 
de tenis și chiar de fotbal. 
Construim pentru „Daciadă", 
care e a noastră și a copiilor 
noștri.

elevi, în mijlocul zilei) sau în 
rugby, știut fiind că pe tere
nurile de sport din orașul de 
sub Feleac nici chiar jucătorii 
divizionari nu prea găsesc în
țelegere, dar juniorii !... Iată 
de ce efortul conducerii 
C.S.Ș. Viitorul trebuie îndrep
tat, după părerea noastră, spre 
asigurarea unor condiții de 
lucru TUTUROR secțiilor și 
după aceea să se tragă conclu
zii asupra calității muncii.

Firește, abordând frontal a- 
cest aspect decisiv, ajungem la 
însăși cheia problemei : eșalo
nul de perspectivă al sportului 
clujean resimte în genere lip
sa unor amenajări adecvate, al 
căror număr s-a restrâns, în 
timp ce populația școlară a 
sporit masiv, cum recunoșteau 
interlocutorii noștri. Este însă 
de semnalat și faptul că în 
unele zile — cum am constatat 
și personal — o serie de săli 
și stadioane prezintă sectoare 
goale, colectivele de sportivi 
nu le folosesc. Rezultă de aici 
o slabă coordonare a activită
ții sportive de masă si de per
formanță, fără participarea tu
turor factorilor interesați.

Tot în' sfera lipsei de co
ordonare. de conlucrare între 
factorii cu responsabilități sau 
atribuții în domeniul sportului, 
se situează și un alt aspect 
major : unii dintre tinerii for
mați în secțiile C.S.Ș. Viitorul 
sînt transferați în celelalte 
unități sportive de performan
ță din localitate fără o înțe
legere. o convenție prealabilă, 
pe căi mai puțin oficiale. 
„După ce unele cluburi nu ne 
acordă nici un sprijin în se
lectarea și modelarea unor co
pii sau tineri, se mai recurge 
și la veritabilo racolări" ne

FAZA DE ZONĂ A CAMPIONATELOR 
INDIVIDUALE DE BOX

La Brăila, Craiova, Sibiu și 
Timișoara au început întrece
rile fazei de zonă a campiona
telor individuale de box ale 
seniorilor. Iată cîteva relatări 
de la corespondenții noștri.

BRĂILA. Pe ringul instalat 
în arena de box din localitate 
s-a disputat prima reuniune 
din cadrul întrecerilor ce ur
mează să desemneze finaliștii 
campionatelor. Partidele pro
gramate în prima zi. deși în
tre competitori s-au numărat 
și pugiliști bine cunoscuți, nu 
s-au ridicat la un nivel valo
ric corespunzător. Iată rezul
tatele înregistrate, cat. cocoș : 
T. Dinu (Dinamo) b.p. F. 
Koszor (Unio Satu Mare) ; 
pană : Gh. Arghir (Voința
Iași) b.p. M. Asoarei (Ceahlăul 
P Neamț), T. Tudor (Prahova) 
b.p. C. Roman (A.S.A. Bacău); 
semiușoară : FI. Zamfir (Fa
rul) b.p. N. Stoenescu (B.' _ C. 
Galați) ; ușoară : M. Vornicu 
(Voința Suceava) b.p. V. Dă- 
niță (Voința Buzău), M. Ichim 
(Unirea Focșani) b.p. M. Brca- 
zu (Unirea Focșani) ; mijlocie 
mică : Gh. Ivaz (Met. Bîrlad) 
b.p. B. Rusu (S. C. Bacău) ; 
mijlocie : M. Ifrim (URBIS 
Buc.) b.p. C. Fieraru (Rulmen
tul Bîrlad); semigrea : D. Ghe- 
rasim (Met. Suceava) b.ab. 2 
V. Grancea (Unirea Focșani), 
I. Cîrlan (B.C. Galati) b.ab. 2 
I. Nicolae (A.S.A. Bacău), C. 
Badea (Nicolina) b.p. F. 
Ciocoiu (Litoral Mangalia). I. 
Bradu (C.S. Sc. Brăila) b.k.o. 
2 P. Staicu (Voința Macin). (N. 
COSTIN — coresp.)

CRAIOVA. Peste 100 de 
concurenți s-au aliniat la star
tul fazei de zonă ce se des
fășoară în sala mică a clubu
lui Electroputere. în prima 
reuniune au fost programate 
meciurile la categoriile cocoș 
și ușoară. Iată rezultatele, 
cocoș : D. Agavriloaie (Nico
lina) b.p. E. Roșu (Dacia Pi-

Sala este frumoasă șl încăpă
toare. Are tribune, vestiare, 
grup sanitar. Cîțiva tineri, co
pii ai celor care lucrează în 
întreprindere, tocmai întindeau 
fileul pentru tenis.

Ieșim și ne oprim în ușa să
lii. De aici, de sus, se vede în 
toată întinderea sa orașul Buș
teni și, nu departe de noi, în
treprinderea de hîrtie. Curînd 
schimbul va ieși de la lucru și 
mulți vor urca aici, la noua 
bază sportivă. Iar peste ani, 
copiii de azi, crescuți sub soa
rele generos al socialismului, 
vor urca și ei, după ce vor 
termina lucrul, pentru că, așa 
cum spunea tovarășul Simion, 
„Daciada nu-i numai a noastră, 
ci și a copiilor noștri".

spunea. cu justificată nedu
merire, prof. Donea.

Este de salutat faptul că, 
aflată în noua conducere a 
Inspectoratului școlar al jude
țului Cluj, prof. Mariana Ră- 
duțiu se arată dornică de a 
sprijini atît activitatea sporti
vă de masă cît și pe cea de 
performantă a elevilor, C.S.S. 
Viitorul având, de bună seamă, 
prioritate. Singură, însă, a- 
ceastă instituție nu va putea 
rezolva toate problemele unui 
club, vechi de două decenii 
(inițial a activat sub titulatu
ra școlii sportive), dar cu me
reu alte „necunoscute" : desti
nul. drumul clubului spre îm
pliniri trebuie netezit prin e- 
fortul colectiv al tuturor fac
torilor interesați, dacă vrem 
ca cei mai mulți dintre cei a- 
proape 1500 de tineri care ac
tivează aici să nu ajungă să 
navigheze fără busolă pe va
lurile performantei și să re
prezinte un balast de care — 
să fim drepți — nu duce lipsă 
nici sportul clujean. Ceea ce 
îi lipsește sînt valorile auten
tice. pe care e de datoria fac
torilor interesați să le desco
pere și să le modeleze !

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• DIN NOU CIȘTIGURI MA

XIME LA TRAGERILE OBIȘ
NUITE LOTO ! La tragerea obiș
nuită Loto din 8 august 1980, 
participantul Silviu STOICOVICI 
din Lugoj, județul Timiș, a ob
ținut un autoturism „Dacia 1300“ 
pe un bilet jucat în cotă de 
100%. Succese asemănătoare au 
realizat alțl doi partlclpanți la 
tragerea Loto din 15 august 1980. 
Aceștia sînt : Matei Reitz din 
comuna Romoș, județul Hune
doara, și Lucian Didă din Bucu
rești, care au jucat numerele 

tești), D. Voinescu (C.F.R. Ti
mișoara) b.p. St. Mizdrescu 
(Voința Giurgiu), V. Stancu 
(Rapid) b.p. I. Sofian (Voința 
Buzău), N. Mîțoi (Met. Drobe- 
ta Tr. Severin) b. ab. 2 C. 
Odagiu (Chimia Rm. Vîlcea), 
D. Zaharia (Dacia Pitești) b.p. 
I. Georgescu (Pandurii Tg 
Jiu), C. Manea (C.F.R. Craio
va) b.p. Gh. Sandu (Met. Slo
bozia) ; ușoară : I. Zamfirescu 
(C.F.R. Craiova) b.p. Gh. Pîr- 
vănescu (C.F.R. Timișoara). 1. 
Chirion (Tg. Jiu) b.p. V. Ciu- 
rea (Dacia Pitești), Ț. Marian 
(Met. Slobozia) b.ab. 3 Gh. 
Dogaru (Rulmentul Alexan
dria), V. Dospinoiu (Prahova) 
b.p. Gh. Laba (Chimia Rm. 
Vîlcea). (Th. COSTIN — 
coresp.).

SIBIU. Sala Armatei din 
localitate a găzduit primele 
meciuri din cadrul zonei de 
la Sibiu. Primele 11 partiție 
au fost urmărite de 500 de 
spectatori. Iată rezultatele, 
cocoș : A. Alexandru (Voința 
Cj.-Napoca) b.p. N. Ștefan (O- 
țelul Galați) ; pană : I. Sandu 
(Prahova) b.p. I. Lungu (B.C. 
Galați). A. Cernica (Met. Plo- 
peni) b.k.o. 1. I. Kovacs 
(C.S.M Reșița), I. Cernat (O- 
țelul) b.p. I. Haran (C.S.M. 
Cj.-Napoca), Gh. Oțetea (Da
cia Pitești) b.p. V. Popîrda 
(A.S.A. Tg. Mureș) ; ușoară : 
I. Banciu (Met. Plopeni) b.p. 
Șt. Bombieru (St. r. Brașov),
M. Ruse (Cimentul Medgidia) 
b.p. N. Nichitov (B.C. Brăila), 
D. Hie (Dinamo) b.p. I. Cra- 
culea (C.S.M. Sibiu). A. Pri- 
săcaru (A.S.A. Tg. Mureș) b.p. 
P. Vasile (B.C. Galați), M 
Ștefan (Voința Tîrgoviște) b.p.
N. Garci (Gloria Bistrița), D. 
Soare (Met. Sf. Gheorghe) b.p. 
P. Costache (Dacia Pitești). (I. 
IONESCU — coresp.).

TIMIȘOARA. Peste 500 de 
spectatori au fost prezenți la 
prima reuniune găzduită de 
sala Circumvalațiunii din loca
litate, gala fiind marcată de o 
surpriză : tenacele pugilist gă- 
lățean. Sandu Tîrîlă, a fost în
vins de bucureșteanul Gheor
ghe Betianu, un boxer aproa
pe necunoscut. Iată rezultate
le, cocoș : T. Vass (Met. Sa- 
lonta) b.p. V. Soit (Met. Cu- 
gir). Gh. Brumă (Rapid! b.p. 
I. Marcu (CI. sp. șc. Timiș.), 
M. Rădoi (Farul) b.p. M. Iosif 
(C.S.M. B. Mare) ; pană : V. 
Morea (I.S.C. Turzii) b.p. Șt. 
Timofticiuc (Minerul Moldova 
Nouă) ; semiușoară : N. Toth 
(C.S.M. Reșița) b.p. V. Mora- 
ru (Rapid), D. Ciucinc (Met. 
Oțelul roșu) b.ab. 2 P. Toniță 
(Voința Buc.); ușoară : C.
Cernea (U.M. Timiș) b.p. V. 
Tomuța (Cri.sul). V. Coprean 
(Met. Bocșa) b.ab. 1 V. Ghețea 
(Met. Hunedoara) ; semimijlo- 
cie : C. Onica (înfrățirea Ora
dea) b.p. D. Anghel (Voința 
Brăila) ; mijlocie : Gh. Betia
nu b.ab. 1 S. Tîrîlă : semigrea: 
C. Chiniță (I.A.M. Timiș) b.p. 
St.. Bîrlean (Met. Huned.) (C. 
CREȚU — coresp.).

TURNEUL FINAL
AL CAMPIONATULUI

DE TENIS PE ECHIPE 
AL COPIILOR

Ediția din acest an a cam
pionatului național de tenis 
rezervat echipelor de copii se 
desfășoară pe 12 terenuri de 
zgură ale asociației sportive 
„Metalul" din Tîrgoviște.

După disputarea etapelor de 
zonă, la faza finală s-au cali
ficat aproape 20 de echipe, 
printre acestea fiind T.C.B., 
Dinamo, Steaua, Progresul — 
din București. Universitatea 
Cluj-Napoca, Sănătatea Ora
dea si altele. Se joacă mal tn- 
tîi un turneu de departajare a 
formațiilor pentru locurile 
I—IV in clasament, apoi com
petiția se desfășoară pe gru
pe. întrecerile se încheie vi
neri.

preferate tot pe bilete 100%. A- 
ceasta din urmă este a 15-a tra
gere consecutivă Loto la care se 
clștigă premii maxime, respectiv 
autoturisme „Dacia 1300“. De re
ținut că la tragerea obișnuită 
Loto din 8 august 1930 au fost 
omologate la categoria I și 5 
eîștiguri în valoare de 17.500 lei, 
pe bilete jucate 25%. iar la tra
gerea Loto din 15 august alte 3 
variante au obținut eîștiguri a- 
semănătoare. Numai cine joacă 
poate cîștiga ! Reamintim că 
numai astăzi și mîine se mal pot

între cei doi campioni ’80 
ai săriturii în lungime, de la 
Pitești, Vali loneseii (20 ani) 
și Gheorghe Lina (21 ani) 
există o mare asemănare, din 
mai multe puncte de vedere. 
Mai întîl aceea că cei doi 
tineri atleți au cîștigat acum 
primele lor titluri de cam
pioni ai țării, apoi pentru că 
în urmă cu cîteva zile, la Po
iana Brașov, au obținut vic
torii categorice în meciul de 
tineret România — R. D. 
Germană, etc. Anul trecut, a- 
cești tineri — realmente ta- 
lentați — erau niște atleți

ION OLTEAN

oarecare, de mina a doua 
chiar în ierarhia noastră. Vali 
Ionescu era clasificată a 12-a 
în bilanțul anului 1979 cu un 
rezultat de 6,07 m, iar Gheor
ghe Lina a fost al 9-lea cu 
7,43 m. în 1978 ei dețineau 
locurile 41 (5,58 m) și 16 
(7,30 m), iar în 1977, 47

(5,49 m) și, respectiv, 40 
(6,96 m). Sporul lor de cali
tate este deci evident, anul 
acesta Vali Ionescu avînd un 
rezultat de 6,54 m. iar Gheor
ghe Lina — 7,87 m !

tri, chiar 
dul de ji 
1964) al 
Hurdlerul 
lean (22 ai 
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chiar inter 
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Actualii lor antrenori ne-au 
spus : MIHAI ZAHARIA (Ra
pid) : „Vali, sînt sigur, va fi 
aptă anul viitor să lupte ca 
să întreacă recordul de 6,82 m 
al Vioricăi Viscopoleanu, iar 
în continuare se va pregăti 
pentru asaltul graniței celor 
7 metri". CAROL CORBU 
(Steaua) : „Am convingerea
că stă in posibilitățile lui 
Lina ca, poate chiar pină la 
încheierea acestui sezon, să 
devină recordmanul tării, să 
sară mai mult decit cei 8,01 m 
ai recordului, din 1969, al lui 
Mihai Zaharia".

GHECVali Ionescu și Gheorghe 
Lina sînt doi tineri candidați 
pentru lotul olimpic al țării 
noastre în vederea J.O. din 
1984 de la Los Angeles ! Alt 
nume, al unei atlete încă și 
mai tinere, cel al sulițașei 
cîmpulungence Cristina Dobri- 
noiu (18 ani). La „naționalele" 
de Ia Pitești eleva antrenoru
lui Emil Drăgan s-a clasat a 
doua la suliță cu un rezultat 
de 58.28 m care reprezintă re
cordul său personal. „Pină Ia 
încheierea sezonului, ne-a spus 
Emil Drăgan, Cristina va mai 
lua parte la cel puțin 5 con
cursuri importante. Nădăjdu
iesc ca măcar într-unul dintre 
ele să arunce peste 60 de me

CALENDAR ATLETIC COMPI
Următoarele competiții atle

tice din luna septembrie se 
vor desfășura după cum ur
mează : ® finaleje campiona
telor republicane de juniori I 
la 12—14 septembrie, la Bucu
rești. în loc de Pitești ; ® e- 
tapa a III-a a „Capei Româ
niei" la 20—21 septembrie la 
Cluj-Napoca (gfupa A), Iași

ȘAH: „CĂLUȚUL DE
La Sulina, unde în ul

timul timp există o fru
moasă activitate șahistă, s-a 
desfășurat prima ediție a 
concursului dotat cu trofeul 
„Căluțul de marc", la care 
au participat 32 de șahiști din 
întreaga țară, printre care ma
eștri și candidați de maeștri. 
Pe primele trei locuri s-au si
tuat : Constantin Rădulescu, Vir
gil Florescu (ambii din Rm. Vil- 
cea) și Marian Laioș (Brăila) 
cu cite 8 p (Departajarea s-a

procura bilete pentru tragerea 
Loto de vineri 29 august 1980.

• " TRAGEREA obișnuită Pro- 
noexpres de astăzi, 27 august 
1980, se televizează în direct, in 
pauza meciului de fotbal Româ
nia — Iugoslavia.

• CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 23—24 AU
GUST 1980. Cat. 1 : (13 rezultate) 
= 4.740,75 variante a 121 lei. 

Cîștigurile de cat. a 2-a (12 re
zultate) și ale cat. a 3-a (11 re
zultate) fiind sub plafonul mi
nim de 40 lei, întreg fondul a- 
cestor două categorii, conform 
regulamentului, a fost atribuit 
categoriei 1.
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1 FOTBALIȘTII

AU SOSIT IERI
I lefi după-amiază a sosit în 
I Capitală lotul echipei repre

zentative a Iugoslaviei care as
tăzi va întîlni în returul fina
lei Cupei Balcanice selecțio- 

Inata țării noastre. Imediat du
pă sosirea pe aeroportul Oto- 
peni antrenorul Miljan Milja- 

Inici a făcut următoarea decla
rație: „Am deplasat Ia Bucu
rești tot ce are mai bun la 

Iora actuală fotbalul iugoslav.
Conform tradiției, sper că și 
această confruntare dintre pri
mele reprezentative ale Româ- 

Iniei și Iugoslaviei să se desfă
șoare în spiritul prieteniei ce 
ne caracterizează, îri spiritul 

Ifair-play-ului. Trebuie să re
cunosc că dorim foarte mult 
să cîștigăm meciul, și odată cu 

Iei Cupa Balcanică, dar nu ori
cum, ci lăsînd spectatorilor o 
bună impresie. Și noi, și ro- 

I mânii, urmărim un scop comun,
acela de a testa potențialul de 
joc pentru a putea pune Ia 
punct echipa pînă la apropia- 

Itele intîlniri din preliminariile
C.M. Noi avem două meciuri
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IUGOSLA VI 
ÎN CAPITALĂ 

ceva mai ușoare, cu Luxemburg 
și Danemarca, la 10 și, respec
tiv, 25 septembrie, pe care însă 
trebuie să le tratăm cu toată 
seriozitatea ținînd cont că vom 
juca în deplasare. Dacă româ
nii ne vor învinge nu ne rămi- 
ne decît să-i felicităm".

Iată lotul care a făcut depla
sarea la București : Pantelici, 
Zoran. Vujovici, Jovin, Zajeț. 
Buljan, Klincearski, Sestici, Iau- 
janin, Zlalko Vujovici, Surjak, 
Sușici, Ivkovici, Hirstici, Pri- 
moraț, Stojkovici, Pașici, Krsti- 
cevici, Bakraci și Baeraț. S-a 
renunțat la Petrovici și Șlișco- 
vici, ambii nerefăcuți.

Ieri la ora 18 antrenorul 
Miljan Miljanici și secundul 
său Drajen Jerkovici s-au de
plasat la stadionul „23 August" 
efectuînd cu jucătorii lor un 
antrenament de 60 de minute 
care a cuprins alergări și lu
cru cu mingea. A fost o șe
dință de pregătire care a ur
mărit cu predilecție acomoda
rea cu cîmpul de joc pe care 
se va disputa întîlnirea. (Gh. N.)

MANȘA A ll-a A flNALEI „COPII BALCANICI"
(Urmare din pag. 1)

jul unei afirmări și pe teren 
propriu după momentul 
strălucire de la Bruxelles.

Ieri, la Snagov, unde-și con
tinuă pregătirile, „tricolorii" 
își dădeau seama că-i așteap
tă un meci dificil. împotriva 
unei echipe care face din a- 
Ceastă finală balcanică 
punct de onoare, dovadă 
faptul că antrenorul Miljanici 
a apelat ,11.
fundaș Buljan, de la 
Iordănescu, unul din 
ții echipei 
nea : „Un joc greu, în 
mergem la victorie, fără să nc 
facem calcule de scor, deoare
ce am mai făcut asemenea 
calcule și ne-am dat seama că 
ele nu provoacă decît încorse
tarea jocului echipei. Vom ju
ca Ia cîștig. Sperăm ca 
tr-un joc de calitate să 
nem și această frumoasă 
Balcanică. în

pînă și Ia

de

un
și

rutinatul 
Hamburg, 
consacra- 

„tricolore". ne spu- 
care

compania

prin- 
obți- 
Cupă 
unui

adversar care se prezintă cu 
echipa sa cea mai bună".

Ieri după-amiază. echipa 
României a făcut un ultim 
antrenament. Toți jucătorii sînt 
valizi, exțeptîndu-1 pe Dinu, 
care va fi indisponibil, proba
bil, timp de două săptămîni.

Să așteptăm, deci, un joc 
frumos, care să justifice toate 
eforturile de pregătire făcute 
de-a lungul ultimului an și să 
lanseze, cum spunea Valentin 
Stănescu, o echipă valabilă 
pentru întreg sezonul de 
toamnă.

Ca și la Rm. Vîlcea. săptă- 
mîna trecută, se vor afla pre
zent! la meci toti antrenorii 
echipelor care furnizează jucă
tori lotului reprezentativ, pre
cum și alti tehnicieni ai divi
zionarelor A. Se realizează 
astfel — dat fiind faptul că 
selectionabilii se află in ma
rea majoritate a timpului la 
echipele lor de club — o 
utilă conlucrare între cei mai 
valoroși tehnicieni ai fotbalului 
nostru.

• Fundașul clujean 
Bagiu numai de fotbal 
nu s-a ținut în me
ciul cu Sport Club Ba
cău. Aproape fiecare 
intrare a sa la extre
ma Șoiman însemna o 
neregularitate, fluierată 
prompt de arbitrul Gh. 
Retezan. în min. 25, el 
a primit cartonaș gal
ben. iar după două 
minute a fost la un mic 
pas de eliminare. Ce o 
fi avînd asta comun cu 
fotbalul ? • După ce a 
jucat cum a jucat sîm
bătă, băcăuanul Soșua 
aplicat în teren pro
verbul „Ce cauți aia 
găsești44. în min. 50. 
cînd meciul a fost o- 
prit pentru un fault în 
favoarea echipei sale, 
Soșu și-a pierdut con
trolul nervilor șutînd 
cu mingea în adversar. 
Conducătorul de-joc i-a 
arătat cartonașul galben. 
• Din Sibiu am pri
mit o telegramă sem
nată de președintele lui 
F.C. Șoimii, Gh. Buțiu: 
„Vă rugăm să transmi
teți felicitări brigăzii de 
arbitri condusă de ti
mișoreanul I. Bungău. 
pentru excelenta pres
tație din meciul Trac
torul Brașov — F.C. 
Șoimii44, să amintim că 
brașovenii au învins cu 
scorul de 2—1. ® So
ția lui Iovănescu îl 
întreba cu ce număr 
debutează la F.C. Olt. 
„Opt. Nu-1 dau la ni
meni44. Debutul. însă, 
n-a fost de ...8. • Du
pă meci. Țicleanu era 
îmbrățișat și sărutat de 
emoționata sa mamă : 
„Bravo, băiatul mamiiî" 
O îmbrățișare care re
compensa splendidul gol

marcat. Să sperăm că 
harnicul mijlocaș al 
naționalei se va înscrie 
și mai des pe lista
marcatorilor O D. Dra- 
gomir, din conducerea 
lui F.C. Olt, a fost
dezis. Cînd „speran
țele44 de la echipa sa
primeau al cincilea gol, 
el ne-a spus : „Cînd
primim de la cinci go
luri în sus la „speran
țe", cîștigăm la senio
ri44. Era doar o dorin
ță, pentru că. așa cum 
se știe, rezultatul a 
fost altul • în meciul 
F.C Argeș — Progre
sul Vulcan marcatorii 
golurilor pentru cele 
două echipe au fost 
purtătorii tricourilor cu 
nr. 10, Ignat și, res
pectiv, Dragu. Primul a 
înscris de două ori : 
„De, am preluat doar 
tricoul lui Dobrin !" — 
spunea el după joc, • 
Cineva spunea sîmbă
tă, în tribună, la Pi
tești, apreciind jocul 
bun al lui Badea : 
„Cred că am făcut un 
schimb avantajos luîn- 
du-1 pe Badea în locul 
Iul Iovănescu. Este ca 
și cum Ia șah am fi 
luat turnul pentru cal. 
Adică, am câștigat ca
litatea". • Paras chi- 
vescu și Sandu au 
fost primii doi jucători 
brașoveni puși rapid pe 
picioare — după acci
dentările din perioada 
precompetițională — de 
medicul... Sportului 
studențesc, Florin Bră- 
tilă, printr-o metodă de 
mare eficiență : acu
punctura. în același fel 
a fost tratat și Gher- 
ghe. care va reintra, 
probabil, în etapa vii

toare. 9 F.C.M. Bra
șov putea deveni lider 
după etapa a 4-a, pen
tru că era singura din
tre fruntașe care juca 
pe teren propriu. „Ar 
fi cea mai frumoasă zi 
din viața mea și un... 
cadou pentru cei 38 de 
ani pe care îi împlinesc 
astăzi44 ne spunea, 
înainte de meciul cu 
A.S.A.. vicepreședintele 
clubului brașovean, C. 
Suciu. Dar Universita
tea Craiova n-a fost de 
acord cu „cadoul44 do
rit, câștigând la Slatina. 
• După ce primise (re
lativ ușor) două goluri 
de la Octavian Ionescu, 
portarul ieșean Naște a 
fost înlocuit. Pe banca 
rezervelor, mărturisea 
cu amărăciune : „Par
că e un făcut! Tăvi 
Ionescu nu m-a „ier
tat44 niciodată. Nici 
de data aceasta, n-am 
reușit să evit golul 
marcat de el44 • înain
tea meciului de la Hu
nedoara, la intrarea 
jucătorilor s-a prezen
tat o familie compusă 
din trei persoane: ta
tăl. mama și o fetiță 
de vreo 10 anișori. E- 
rau părinții și surioa
ra lui Romulus Gabor 
venițl tocmai din co
muna Pul. județul Hu
nedoara. pentru a-1 ve
dea jucînd pe vârful de 
atac al Corvin ului. Și 
Gabor a onorat
prezența familiei sale 
la meci, înscriind trei 
goluri splendide în 
poarta echipei F.C.M. 
Galați. La sfîrșitul me
ciului, tatăl lui Gabor, 
extrem de bucuros spu
nea : „Venim la fieca

• • •

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND

MECIUL NR. 317
Astăzi, meciul nr. 317 al echi

pei noastre naționale. Bilanțul :
127 victorii, 77 egaluri,' 112 în

frângeri, golaveraj : 544 —515.
De notat că istoria celor 317 

partide ale „tricolorilor44 a Înce
put la 8 iunie 1922, la Belgrad, 
cînd reprezentativa României a 
învins- cu 2—1.

Astăzi, al 38-rlea meci între re
prezentativele României și Iugos
laviei, palmares în care au fost 
incluse și 3 întâlniri ale selecțio
natelor olimpice. Bilanțul :

37 17 5 15 59—61
în cadrul Cupei Balcanice, a- 

junsă la a zecea ediție, reprezen
tativele României și Iugoslaviei 
s-au înțîlnit de 9 ori. prima da
tă la 6 octombrie 1923, la Bucu
rești, cînd „tricolorii44 au învins 
cu 2—1, prin golurile marcate de 
Sepi II și Ciolac. Bilanțul în-tâl-

AL „TRICOLORILOR44
nirilor din „Cupa Balcanică44 este 
următorul :

9 4 0 5 15—18
Ultimul joc între cele două e- 

chipe s-a disputat anul acesta, la 
30 martie pc stadionul O.F.K. din 
Belgrad. Rezultat final : 2—0 
(1—0) pentru gazde, care au 
punctat prin Kîrsticevici (min. 35) 
și Sușici (min. 59). Au evoluat, a- 
tunci, următoarele formații : 
IUGOSLAVIA : Simeunovid — 
Tukr-ov (min. 46 Hirstici), Pri- 
morat, Matievici, Iovin — Klin
cearski, Mirocevicl, Kîrsticevici — 
Petrovici, Pesici (min. 68 Kranc- 
jar), Șușici. ROMÂNIA : Iordache 
— Tilihoi, Sameș, Ștefănescu, 
Munteanu H — Ticleanu, Augus
tin (min. 46 Bălăci), Bdloni — 
D. Nicolae, Dobrin (min. 76 M. 
Sandu), M. Răducanu.

DIN REGULAMENTUL
Regulamentul de desfășurare a 

Cupei Balcanice prevede, pentru 
finala competiției, ca în situația 
în care formația câștigătoare a 
primei manșe este învinsă în 
partida retur la scor identic (în 
cazul de astăzi, dacă România în
vinge după 90 de minute de joc 
tot cu 2—0, așa cum a pierdut în 
meciul de la Belgrad), meciul re

BILETE CU NUMERELE PREFERATE!

U.Iilbuleciț<l<]u>l<n< BANI
AUTOTURISME 

SI EXCURSII
PESTE HOTARE

CUPEI BALCANICE
va prelungi cu două reprize a 
cite 15 minute fiecare. Dacă nici 
în prelungiri nu se produce de
partajarea, se trece la executa
rea loviturilor de la 11 m, pînă 
la desprinderea uneia dintre e- 
chipe, care va fi declarată cîști- 
gătoare a trofeului. Dacă la sfîr
șitul celor 90 de minute de joc 
ale partidei retur, diferența de 
scor este aceeași (în cazul de fa
ță : 3—1, 4—2 sau 5—3 etc.), se 
teu în considerare (ca și în com
petițiile europene intercluburi) 
golurile marcate în deplasare, a- 
cestea dublîndu-se. Același lucru 
se aplică și pentru golurile 
înscrise în prelungiri.

DOAR O REPRIZA I.
Confruntarea dintre F.C.M. Brâila 

și Gloria Bistrița, desfășurata du
minică în orașul de la Dunăre, și 
încheiată cu victoria, absolut meri' 
tată, a brăilenilor (scor : 2—0), a
oferit un joc mai echilibrat doar în 
prima repriză. Spunem aceasta deoa
rece în partea a doua a jocului e- 
levii antrenorului Robert Cosmoc au 
jucat excelent, prestînd un fotbal 
modern, cu o bună și permanentă 
circulație a balonului, dese schim
bări de direcție și ruperi de ritm, 
la care bistrițenii au făcut cu greu 
față. Partida se putea încheia cu un 
scor fluviu, dacă jucătorii F.C.M.-ului 
nu ratau incredibil 5—6 mari ocazii 
clare de gol, sau dacă — în ultima 
instanță — portarul oaspeților, Bo- 
logan, nu ar fi apăiat excelent. Ce
le două goluri înscrise de Trifina 
(min. 18) șt Bulancea (min. 59) au 
fost urmarea unor faze bine lucrate 
in care apărarea Gloriei a fost fă
cută mat. Gloria Bistrița, care a a- 
vut o prestație corespunzătoare doar 
în prima repriză, a evoluat sub va
loarea arătată în campionatul tre
cut, detașîndu-se doar excelentul 
Berceanu, o extremă cum nu prea 
avem nici în Divizia A. Dar~ cu o 
floare nu se face... primăvară. Bri
gada ieșeană de arbitri : V. lanul
— V. Naumcef și D. Arndt a condus 
excelent. (Aurel PĂPĂDIE)

AURUL BRAD (IN PLINĂ RE
CONSTRUCȚIE) IȘI CAUTĂ 

CADENȚA
Unul dintre cele mai interesante 

meciuri din seria a lll-a era consi
derat cel dintre Aurul Brad și' F.C, 
Bihor. Dar derbyul n-a corespuns 
din punct de vedere tehnic și spec
tacular, deși oaspeții, fără să for
țeze, au obținut o prețioasă victorie 
cu 2-1. N-a corespuns, pentru că am
bele echipe au fost obligate să pre
zinte formații improvizate. Aurul Brad 
este acum o echipă în plină recon
strucție, resimțîndu-se vizibil absența 
a nu mai puțin de 5 foști titulbri, 
transferați — spre meritul conducerii 
tehnice care i-a pregătit în trecut — 
la echipe superioare. Este vorba de 
Dubinciuc și Oncu, la Corvinul Hu
nedoara, Georgescu, la Chimia Rm. 
Vilcea, Murar la „Poli" Timișoara și 
Șchiopa — în ciuda celor 34 de ani
— la U.T.A. Astfel stînd lucrurile, 
noua formație a Aurului Brad nu-și 
găsește încă cadența competițională, 
acționează lent, fără decizie la fi
nalizare. Antrenorul Ladislau Vlad 
își exprima pe drept cuvînt nemul
țumirea față de evoluția ștearsă a 
elevilor săi. Cunoscîndu-i însă cali
tățile de pasionat și ambițios antre
nor, sperăm că el va reuși, în 
scurt timp, sa reclădească o echipă 
care să reprezinte cu cinste culorile 
clubului minerilor de la Gura Barza.

Referindu-ne 'a învingători, echipa 
blhoreană a obținut pe merit succe
sul, deși antrenorul Emerich Jenei — 
avînd mai mulți titulari accidentați, 
printre care și pe Ghergheli și David

— a fost nevoit să-J reprofileze pe 
vîrful de atac Florescu ca „libero", 
veteranul echipei achitîndu-se bine 
de îndatoriri pe noul său post. Un 
mare cîștig al formației îl reprezintă 
însă cele două extreme, Dianu 
(dreapta) și Doja (stingă), prove
nite de la Minerul Moldova Nouă și, 
respectiv, Minerul Anina, jucători 
care au mărit substanțial potenția
lul ofensiv al echipei. In special 
Dianu, deși este un jucător mic de 
statură, are o capacitate de efort 
remarcabilă și o tehnică în mișcare 
demnă de invidiat, ceea ce i-a per
mis să „tragă" întreaga echipă du
pă el, fiind cel mai bun jucător de 
pe teren. (Gheorghe NERTEA)

O GREȘEALA...
întîlnirea Autobuzul București — 

Rulmentul Alexandria a fost viu dis
putată, cu faze rapide la ambele 
porți, încheiată cu victoria la limită 
(1-0) a gazdelor 9 Bucureștenii, la 
primul lor meci în noul campionat, 
au avut, în general, inițiativa, au ob
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ȘTIRI 9 ȘTIRI •
• LOTUL DE TINERET — 

F.C. ARGEȘ 2—1 (1—1) pe sta
dionul 1 Mai din Pitești, prin 
golurile înscrise de Ralea (min. 
25) și Isaia (min. 72). respectiv, 
Moiceanu (min. 44). Lotul de 
tineret a folosit următoarea 
echipă : Nițu (min. 46 Alexa) — 
Mărginean, Iovan, C. Solomon, 
Rednic — I. Mureșan.' Klein, 
Suciu (min. 46 Ciobanu) — D. 
Zamfir. Ralea (min. 31 Isaia), 
Gșolgău (min. 66 FI. Pop).

ȘTIRI 9 ȘTIRI
9 AZI ÎN CAPITALA. în ca

drul campionatului Diviziei B, se
ria a Il-a, se va disputa azi me
ciul Autobuzul București — Si
rena București, contând pentru 
etapa a IV-a. Partida va avea 
loc pe stadionul Autobuzul, de 
la ora 15,30.. și va fi condusă de 
I. Pop (București).

• Aflăm trista veste a Înce
tării din viață a lui Gheorghe 
Constan tinescu-Grecu, fost com
ponent al formației Sportul 
Studențesc și al echipei națio
nale, devotat activist al F.R.F.

re îneci de acasă cA 
dacă Romulus ne știe 
în tribună..." Dacă ar 
veni și în deplasare ?
• Extrema stingă a e- 
chipei F.C.M. Galați. C. 
Zamfir, nu a făcut de
plasarea la Hunedoara. 
Motivul ? Abateri disci
plinare ! Nici n-a în
ceput bine campionatul 
și C. Zamfir își dă în 
...petec. Halal transfer!
• în fiecare luni di
mineață. jucătorii Cor- 
vinului Hunedoara sînt 
supuși testului fizic. 
Antrenorii vor să știe 
de la începutul săptă- 
mînii cum stau jucă
torii cu... antrenamen
tul invizibil. Și cine 
nu se prezintă cores
punzător nu prinde e- 
chipa sîmbăta urmă
toare. • Indiferent de 
antipatiile cu care este 
privit un jucător sau 
altul, o elementară re
gulă a sportivității — 
și omeniei ! — 'impune 
ca la ieșirea din teren 
a unui fotbalist acci
dentat acesta să nu fie 
însoțit de insulte și 
fluierături așa cum s-a 
întâmplat cu dinamo- 
vistul Dinu la Baia 
Mare. Iată și explicația 
notei 7 acordată publi
cului la „Trofeul Petsc- 
hovschi44 9 Unii oame
ni de fotbal, cu res
ponsabilități în clubu
ri, au ajuns pînă a- 
colo cu „explicarea 
științifică44 a compor
tării echipelor lor în- 
cît asociază înfrîngerlle 
cu prezența unor cro
nicari care le-ar purta 
...ghinion. Pe cînd. a- 
tuncl. și o listă a cro
nicarilor recuzați ?

ținut o duzină de cornere, și-au creat 
multe situații favorabile, însă pe 
cele mai clare (Sultănoiu — min. 
18 și 64 și Niță — min. 30) le-au 
ratat, ca să nu mai vorbim de po
sibilitatea cea mai mare de a 
înscrie, cea din min. 47 cînd Stroie, 
executînd penalty-ul acordat echipei 
sale, a expediat balonul în bară I • 
în replică, jucătorii din Alexandria 
s-au apărat bine, au pasat mult la 
mijlocul terenului, au atacat pe 
spații largi, însă Gheorghe, llie 
Radu și Voicilă n-au putut să fruc
tifice ocaziile avute. Apărătorii, în 
frunte cu portarul Bunea, au greșit 
o dată, în min. 67 : Bunea a ieșit, 
însă n-a interceptat balonul, fundașii 
Diaconeasa și Floricel s-au încurcat 
reciproc pe linia de 6 metri, iar 
bucureșteanul Sultănoiu, atent, a 
șutat, mingea s-a lovit de pieptul 
lui Diaconeasa și apoi a intrat în 
plasă. Astfel s-a rupt echilibrul pe 
care oaspeții il puteau menține pî
nă la sfîrșitul partidei O Regretabil 
că Ionescu și Predeanu (ambii de 
la Autobuzul) s-au preocupat mai 
mult de achitarea unor „polițe" de
cît de joc, sub privirile îngăduitoare 
ole lui I. Mărgescu (Pitești), care a 
condus nesatisfăcător. (V. POMPILIU)

„CONSTANTIN? UN PORTAR CARE POATE 
DESCURAJA Șl PE CEL MAI 

PERSEVERENT ATACANT"

După doi atacanți și un 
mijlocaș, iată că la această 
rubrică își face apariția și un 
portar. El este vîlceanul Con
stantin, care in meciul de la 
Petroșani a primit nota ma
ximă, reflectare fidelă a evo
luției sale în această partidă, 
cînd a fost un adevărat „în
ger păzitor44 al porții, evitând 
gol după gol și dând încre
dere și calm coechipierilor 
Această notare nu este numai 
a cronicarului, aprecieri din
tre cele mai favorabile la a- 
dresa evoluției de excepție a 
apărătorului buturilor echipei 
Chimia fiind făcute de marea 
majoritate a celor prezenți la 
partidă. Iată cîteva dintre ele. 
Anton Coșereanu, președinte
le clubului Jiul : „Intervenții
le acestui portar pot descu
raja și pe cel mai perseverenl 
atacant. A fost de-a dreptul 
extraordinar44, Dan Ologeanu, 
unul dintre tușierii de la me
ciul respectiv : „Am jucat în 
echipă, la Reșița, cu Constan
tin. Era atunci un portar de 
linie. Azi parcă nu era el, a 
progresat foarte mult, fiind de 
departe cel mai bun de pe te
ren. Mă bucur pe.ntru el și-1 
felicit". Sigismund Gram, 
fostul portar al echipei Jiul, 
în prezent masor la formația

din Petroșani : „Constantin
m-a îneîntat pur și simplu. A 
avut spre... disperarea noastră 
un plasament fără cusur, adică 
unde a fost mingea, era și 
el". De remarcat că prestația 
de excepție din meciul cu 
Jiul nu a fost singulară în 
cariera lui Constantin — 
care, la vârsta de 29 de ani. 
a ajuns la meciul cu nr. 116 
în Divizia A, evoluând sub 
culorile echipelor F.C. Con
stanța, Petrolul și F.C.M. Re
șița — deoarece anul trecut a 
mai primit o notă maximă, la 
meciul A.S.A. Tg. Mureș — 
Chimia (scor : 0—0, punctul 
cucerit de vâlceni datorându-se 
în mare măsură lui).

Luni dimineața l-am căutat 
la telefon pe Constantin la 
stadionul vîlcean. Era în plin 
antrenament. Am revenit du
pă o oră. I-am spus că a fost 
desemnat jucătorul etapei, 
deși echipa sa a pierdut (în 
ce condiții se știe !). A primit 
vestea cu oarecare surprin
dere. după care a adăugat : 
„Este o mare bucurie pen
tru mine și, credeți-mă. 
mi-a mai atenuat din supă
rarea izvorîtă din nedrepta
tea care ni s-a făcut. Repet, 
o mare nedreptate. Și eu 
arbitrez, am absolvit primul 
curs în 1974, la Reșița. cu 
Dan Ologeanu, iar în prezent 
am categoria a lll-a și am 
condus peste 50 de meciuri în 
județ. Iată de ce doresc ca 
greșeala de arbitraj de la Pe
troșani s-o uit cît mai repede. 
Cînd voi fi numai arbitru vă 
asigur că am să evit aseme
nea cazuri".

Adrian VASlLESCU
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COMPORTARE BUNA A TINERELOR
NOASTRE JUCĂTOARE

Desfășurat în Ungaria, in ora
șele Fees și Zalaegerszeg, cam
pionatul european de baschet 
pentru cadete (junioare II, năs
cute în 1963 și mai mici) a 
întrunit 12 reprezentative, cali
ficate în urma turneelor preli
minare la care au luat parte 26 
de echipe. Selecționata Româ
niei (antrenată de Gheorghe 
Roșu și Gabriel Năstase) s-a 
comportat onorabil, ocupînd (ca 
și la ediția precedentă, desfă
șurată, în anul 1978. în orașul 
spaniol Cuenca) locul 4 (după 
formațiile U.R.S.S. — campioa
nă a Europei, Italiei și Bulga
riei). O convorbire cu antreno
rul federal George Chiraieu 
ne-a furnizat amănunte asupra 
prestației tinerelor baschetbalis
te românce. în prima întrebare, 
i-am solicitat opinia despre evo
luția echipei de-a lungul „eu
ropenelor" :

— După Balcaniada desfășu
rată la Tîrgoviște, unde repre
zentativa de cadete a României 
s-a clasat pe locul I, înaintea 
selecționatelor de junioare I ale 
Iugoslaviei și Bulgariei, sporti
vele noastre — bine pregătite 
de cei doi antrenori — au izbu
tit să obțină o bună formă 
sportivă tocmai cînd era nevoie, 
adică la campionatul european. 
Aici, într-o serie preliminară 
deosebit de dificilă, baschetba
listele românce au jucat ex
celent, invingind, printre altele, 
echipele Cehoslovaciei și Iugo
slaviei (in acest din urmă meci 
s-a obținut un procentaj excep
țional — 57 la sută — la arun
cările din acțiune). în turneul 
final pentru locurile 1—6, Iotul 
țării noastre a evoluat bine în 
partida cu Ungaria, dar ceva 
mai slab in cele cu formațiile 
Italiei și Bulgariei. în general, 
pot spune că echipa română a 
practicat un baschet vioi, a"re-

siv, cu reușite în aruncările din 
acțiune de la semidistanță și 
distanță (pe tot turneul s-a re
alizat un procentaj de 43 la 
sută) și la' cele libere (procen
taj general de 83 la sută).

— Vâ solicităm cîteva apre
cieri individuale.

— Din nou Magdalena Pall 
s-a dovedit cea mai bună jucă
toare, de certă valoare interna
țională chiar la această vîrstă 
fragedă, ea fiind coșgetera cam
pionatului european (188 p în
scrise). Magdalena Pall, Came
lia Solovăstru și Mălina Froi- 
ter (acesteia îi reproșăm, însă, 
unele deficiențe în apărare) au 
fost jucătoarele de bază ; o sur
priză plăcută ne-au oferit de
butantele la o competiție de 
amploare, anume Denisa Făgă- 
rășanu. Luminița Stamin șl 
Annemarie Kirr. Au mai fost 
folosite Sorina Lambrino, Ma
nuela Gheorghiu, Gyongy Ba
logh și Corina Porumb. Preci
zez că, datorită valorii mani
festată la „europenele" din Un
garia (unde s-a jucat un bas
chet atletic și unde precizia 
aruncărilor Ia coș a fost foarte 
ridicată), precum și în alte în" 
tilniri internaționale, Magdale
na Pali, Camelia Solovăstru și 
Mălina Froiter vor fi promo
vate în lotul reprezentativ de 
senioare. (D. STANCULESCU).

IN COMPETIȚII INTERNATIONALE
O NOUĂ VICTORIE

A ȘAHISTULUI A. NEGULESCU

ÎN C.M. DE JUNIORI

MUNCHEN, 26 (Agerpres). 
Campionatul mondial de șah pen
tru juniori a continuat la Dort
mund cu 
tin arul 
Negulescu 
Învins- pe 
rezultate : ___ ___
1—0 ; Tempone — Kujpers 1—0; 
Arnasson — Maknab 1—0 ; Kas
parov — Toro remiză ; Damiano- 
vlci . — Santoroman remiză.

în clasament continuă să con
ducă marele maestru sovietic 
Gări Kasparov cu 7 p, urmat de 
Adrian Negulescu șl Akeson — 
cu cîte 6 p, Tempone, Short, 
Toro — cu cîte 5,5 puncte etc.

runda a opta, în care 
maestru român Adrian 

(cu piesele negre) l-a 
Karoly (Ungaria). Alte 
Akeson — Danailov

HANDBALIȘTII DE LA DINAMO

BUCUREȘTI, ÎNVINGĂTORI ÎN

AMBELE PARTIDE CU B.S.G,

POST SCHWERIN

In cadrul pregătirilor pentru a- 
pr o piața ediție a campionatului 
Diviziei A, formația bucureșteană 
de handbal Dinamo București a 
susținut luni șl marți în sala 
Floreasca din Capitală două par
tide internaționale amicale în 
compania echipei B.S.G. Post din 
Schwerin (R.D. Germană). în 
ambele jocuri victoria a revenit

MECIUL HOBHER - KORCINOI VA DESEMNA
ADVERSARUL CAMPIONULUI MONDIAL, KARPOV

ROMA, 26 (Agerpres). — Me- 
citil dintre marii maeștri Ro
bert Ilubner și Lajos Porlisch, 
contînd pentru semifinalele cam
pionatului mondial de șah, s-a 
încheiat la Abano Terme (Ita-

în

Performeri și recordmani ai Olimpiadei ’80

lia) cu scorul de 6V2—4^2 p 
favoarea lui Hubner. In cea 
de-a 11-a partida a fost con
semnată remiză.

în finala turneului candida- 
ților la titlul mondial, Robert 
Hubner va juca cu Viktor Kor- 
cinoi, învingătorul acestui meci 
urmînd să-1 intîlnească, anul 
viitor, pe actualul campion al 
lumii, marele maestru sovietic 
Anatoli Karpov.

HM AL TREILEA ANTRENOR,
PENTRU SPRINTUL FINAL...

Două atlete de certă valoare 
mondială, Nadejda Olizarenko 
și Tatiana Kazankina, domină 
în prezent probele clasice de 
semifond : 800 și 1 500 m. Ka
zankina a fost dublă campioa
nă olimpică la Montreal (1976) 
și a cucerit medalia de aur la 
j. O. de la Moscova pe 1500 
m, în timp ce coechipiera ei 
Olizarenko a urcat pe podiu
mul cel mai înalt în cursa de 
800 m la Olimpiadă din capi
tala U.R.S.S.. cu un nou record 
al lumii pe această distanță 
(1:53,5). Recent, la Ziirich, pe 
1 500 m pentru Tatiana Kazan
kina acele cronometrelor s-au 
oprit la 3:52,5 — nou record 
mondial !

Prin urmare, la ora actuală, 
ca și duelul de semifond Coe 
— Ovett în probele masculine, 
un altul, Kazankina — Oliza- 

în cele feminine- Dar 
spune Tatiana Kazanki- 
ziarul „Sovietski Sport", 
rivala ei : „Nadejda a 
odală cu mine practi- 
atletismului și sînlem

renko 
iată ce 
na, în 
despre 
început 
carea 
foarte bune prietene, cu toate 
că pe pista de atletism luptăm 
fiecare, cu ardoare, pentru a 
cuceri primul loc. I-am repro
șat, insă, finișul slab pe care-1 
avea, deficiență care i-a adus 
multe amărăciuni, ca de pildă 
la campionatele europene 
1978 de la Praga și în 
trecut, la „Cupa Mondială**, 
a pierdut titlurile".

Antrenorii Nadejdei, 
Gnoiev, îi alcătuiseră acesteia 
un plan individual de pregătire 
extrem de riguros. Iar esența 
acestei pregătiri consta în mă
rirea rezistenței, a ritmului de 
alergare, exersarea sprintului 
prelungit. Antrenorii ei și-au 
dată însă seama că Nadejda 
obținea rezultate excepționale 
pînă la 600 m, dar scădea rit
mul pe ultimii 200 m. Iată de 
ce țoală atenția au acordat-o 
sprintului final, beneficiind și 
de un al treilea... antrenor : 
soțul Nadejdei Olizarenko, Ser- 
ghei. și el un atlet valoros (în 
proba de obstacole). împreună 
cu el, Nadejda n-a precupețit

din 
anul 
cînd

sofii

handbaliștllor dinamoviști, care 
au manifestat multă poftă de joc, 
o deosebită siguranță în apărare 
și, uneori, eficiență in atac. In 
prima partidă victoria a revenit 
echipei bucureștene cu scorul de 
31—20 (13—7), cele mai multe
puncte fiind opera lui Tase 7, 
Grabovsclii 5, Ștef și Flangea cîte 
4, respectiv Noiperth 7, Flanele, 
Flann și Wltt cîte 3. Al doilea 
meci, consumat ieri, s-a ' - -'
cu rezultatul de 24—14 
autorii celor mai multe 
fiind Andreescu 5, Tase 
bovschi cîte 4, respectiv 
6 și Witt 4. (Cristian TIMUC 
coresp.).

terminat 
(10—7), 
goluri 

și Gra- 
Noiperth

TREI TINERI LUPTĂTORI

LA C.E. DE LA BURSA

La Bursa (Turcia), localitate 
care a găzduit în anul 1977 cam
pionatele europene de lupte libe
re și greco-romane pentru seniori, 
au început, ieri, întrecerile con
tinentale rezervate juniorilor. La 
startul 
și trei 
Ștefan 
și Ion 
noștri __ _ .
de antreno-rul napidist Marin Be- 
lușica.

concursului sînt prezenți 
luptători români : Marian 
(48 kg), Uie Matei (9-0 kg) 
Hanu (100 kg).

reprezentanți sînt însoțiți
Tinerii

neli mim nu se retrage

INCA DIN ACTIVITATE
MOSCOVA (Agerpres). Intr-un 

recent interviu, cunoscuta gim
nastă sovietică Neli Kim a de
clarat că este posibil să» revină a- 
supra hotărîriâ inițiale de a se 
retrage din activitatea competi- 
țională. „Este adevărat, am vîrs- 
ta de 23 de ani — a spus cam- 

- pioana olimpică la sol de la 
Montreal și Moscova — dar vîrsta 
nu este o limită pentru a obține 
rezutlate bune. Se crede că a- 
fluxul constant de tinere gimnas
te de mare talent ar face ca gim
nastica feminină să se caracteri
zeze printr-o vîrstă foarte tînă- 
ră. Rezultatele Olimpiadei de la 
Moscova au arătat că se pot ob
ține mari performanțe, indiferent 
de vîrstă".

Neli Kim va participa în săp
tămânile ce urmează, împreună 
cu coechipierele sale, la un tur
neu în țările Americit Latine.

Săptămînă viitoare, la Constanța

CAMPIONATE

z
NADEJDA OLIZARENKO

nici un efort pentru a face, 
zilnic, zeci de sprinturi scurte 
cu intensitate maximă.

„Și iată — continuă Tatiana 
Kazankina — Nadejda mi-a 
depășit recordul mondial pe ca- 
re-I stabilisem 
ta se intîmpla 
cova, în proba 
vedeam de pe 
lena mea, 
timp instructoare de sport ia 
Asociația sportivă Desna, va 
mai obține și alte succese. A 
devenit campioană olimpică pe 
800 m cu un alt record mondial. 
Nu vreau să-i fac un compli
ment dar o consider pe Nadej
da o mare sportivă. Alearf-'ă 
într-un ritm ridicat, se gîndește 
mai pu|in la tactică, la «mersul 
în plasă», ci se preocupă 
primul rind ca fiecare sută 
metri pe care o parcurge 
fie conformă planului fixat 
antrenor, pentru a valorifica 
maximum sprintul final".

ta Montreal. As
in iunie la 
de 800 m. 
atunci că 

care devenise

Mos- 
Pre- 
prie- 
intre

în 
de 
să 
de
Ia

CRITERIUL JUNIORILOR * LA CICLISM
Săptămâna viitoare se va des

fășura, pe șoeelele din împreju
rimile municipiului Constanța, 
cea mai importantă competiție 
clclistă pe etape, din actualul 
sezon, rezervată juniorilor. Este 
vorba de tradiționalul „Criteriu 
al juniorilor", dispută care vine 
să încununeze activitatea compe- 
tițlonală internă a celor mai ti
neri șl talentați rutieri români, in 
compania colegilor lor, reprezen
tanții sportului cu pedale din Bul
garia, Cehoslovacia, R.D. Germa
nă și Polonia. Alergările vor avea 
loc$n zilele de 4, 5, 6 și 7 septem-

brie șl vor consta din două 
curse de fond, de șosea, pe 80 
și, respectiv, 100 km (joi și vi
neri), o probă de contratimp indi
vidual pe 20 km (sâmbătă), pre
cum și o cursă pe circuit pe 40 
km (duminică).

Cicliștii români s-au pregătit 
in vederea acestei competiții cu 
multă atenție, ultimul lor criteriu 
de verificare reprezentîndu-1 
cursele din cadrul „Cupei orașe
lor" ce S'-au desfășurat în aceas
tă săptămînă, pe șoselele din îm
prejurimile municipiului Brăila.

ATx-uaiSM s Rezultate din 
concursul ae la Dussetaorf : mas
culin ; 1W m - Floyd (S.U.A.) 
IU,24 ; 400 mg — Schmid (R.F.G.K 
49,26 înălțime — Mogerwurg 

— Williams 
1500 m — D. 
3:53 ; feminin : 

Kempln (R.F.G.) 
Mary Shemweno 

100 m : Angela 
— 11,30- © Con-

(R.F.G.) 2,26 m ; 200 
(S.U.A.) 20,55 ; -----
Khalifa (Sudan) 
100 mg — silvia 
13,38 ; 800 m — 
(Kenya) 1:59,54 ;
Taylor (Canada) ___  _____
cursul de maraton de la Stock
holm
Wells,
cu timpul de 21115:51. L-au urmat 
suedezul Kjell Erik Staahl — 
2hl8:26 și englezul Ian Thompson 
2hl9:25. ® In ultima zi a con
cursului de la Edinburg, cana
diana Debbie Brill â cîștigat pro
ba de înălțime cu 1,94 m. Alte 
rezultate : 
Latta nay 
Enyeart 
nin : 100 
11,20 ; 800 
2:02,23.

a revenit americanului 
cronometrat pe 42,195 km.

masculin : 10o m 
(S.U.A.) 10,22 ; 800 m 
(S.U.A.) 1:47,61 ;
m — Hunte 
m — Katolik

femi- 
(Anglia) 

(Polonia)

în cam-BASCHET • Rezultate _ ___
pionatul european pentru juniori, 
competițiile ce se desfășoară »în 
orașul iugoslav Celje : Iugosla
via — U.R.S.S. 116—110 (57—15) ;
Italia — Turcia 105—78.

GIMNASTICA Concursul des
fășurat la Hartford (Connecticut, 
S.U.A.) s-a Încheiat cu finalele 
pe aparate. In competiția femini
nă, Zhu Zheng (R.P. Chineză) a 
terminat ' învingătoare la para
lele, cu 19,60 p, iar gimnasta a- 
mericană ' ~ ' ' '
situat pe 
19,115 p. 
Nobuxkl 
Inele cu 
Chineză) 
la sol — ___  ,, ____ _____
tul său Tong Fel și-a adjudecat 
victoria 
19,45 p.

Marcia Frederick s-a 
locul întâi la sărituri cu 
La masculin japonezul ' 
Kajitani a cîștigat la 
19,00 p, Li Yuejiu (R.P. 
s-a clasat pe primul loc

19,80 p, iar com patrio

la cad cu minere, cu

HOCHEI
europeni" . __
Ț.S.K.A. Moscova, care cucerește 
pentru a zecea oară trofeul. în 
turneul final, disputat la Inns
bruck, Ț.S.K.A. Moscova a to
talizat 6 p, fiind urmată de Tap- 
para Tampere (Finlanda) 4 p, 
Slovan Bratislava — 2 p și Modo 
Aik (Suedia) — 0 p. In ultimele 
două meciuri: T.S.K.A. .Moscova — 
Slovan Bratislava 11—1, Tappara 
Tampere — Modo Aik 13—3 •
In turneul de la Halle, echipa 
Dynamo Weisswasser (R. D. 
Germană) a învins cu 6—2 for
mația suedeză O.F. Malmo, iar 
Dinamo Moscova a învins cu 
10—0 (5—0, 2—0. 3—0)
Dynamo Weisswasser 
mană).

• „Cupa campionilor 
a fost câștigată de

Malmo, 
învins

formația
(R.D. Ger-

Rubinstein*ȘAH O „Memorialul 
de la Polianița Zdroj (Polonia) 
s-a încheiat cu victoria lui Oleg 
Românism (U.R.S.S.), care a to
talizat 10 p din 13 posibile. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Spasov (Bulgaria), Barczay (Un
garia) și Pokoewicz (Polonia) cu 
7Y2 P- • Turneul de la Borovo 
(Iugoslavia) s-a încheiat cu vic
toria marelui maestru iugoslav 
Matulovici, care a totalteat 8V? p 
din 12 posibile. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat com.patrioții 
săi Rogulj și Velimirovid — cu 
cite 8 p.

TENIS • Finalele turneului de 
la Katowice : simplu (m) Drzi- 
malski (Polonia) — Gruzman 
(U.R.S.S.) 6—0, 6—3, 4—6, 6-4 ;
simplu (f) Irina Krosina (U.R.S.S.) 
— Zoia Baksaeva (U.R.S.S.) 6—L 
6—3 ; dublu (m) : Emmrich, Ar
nold (R.D. Germană) — Nowicki, 
Drzimalski (Polonia) 6—4. 3—6.
6—3 • în finalele turneului de la 
Atlanta (Georgia) : Teltscher — 
Terry Moore 6—2. 6—2.

CEHOSLOVACIA (prima eta
pă) : Spartak Trnava — Spar
tak Hradek Kralove 2—0; ZTS 
Kosice — Sparta Praga 0—1 ; 
Ruda Hvezda Cheb—Zbrojovka 
Brno 2—1 ; Dukla Banska Bys- 
trika — Slavia Praga 3—0 ; In
ter Bratislava — Plastika Nitra
3— 5 ; Tatran Preșov — Slovan 
Bratislava 3—1 ; Bohemians Pra
ga — Lokomotiv Kosice 3—0 ; 
Dukla Praga — Banik Ostrava
4— 1.

PORTUGALIA, (prima etapă): 
Sporting — FC Porto 1 —2; Boa- 
vista — Benfica Lisabona 0—1 ; 
Varzim — F.C. Braga 2—0; Es- 
pinho — Porti -Mbnense 1—0 ; 
Guimaraes — Academico 2—0 ; 
Penafiel — Martimo 1—0 ; Se- 
tubal — Amora 1—1 ; Belenen- 
ses — Academico Coimbra 0—0.

SCOȚIA. După ce a învins cu 
6—0 pe Diosgyor în meci preli
minar al „Cupei cupelor" echi
pa Celtic Glasgow nu a reușit 
să tranșeze în favoarea sa der- 
byul campionatului scoțian dis
putat în compania eternei sale 
rivale Glasgow Rangers- Fotba
liștii de la Rangers au cîștigat 
cu 2—1 și conduc în clasament, 
cu 5 p. după trei etape. For
mația Celtic se află pe locul 
trei, cu 4 p.

Prima noastră adversară in preliminariile C.M. 1982, echipa Nor
vegiei, a debutat în acest sezon la Oslo, acolo unde va întîlni și 
echipa României, la 24 septembrie, învingînd la scor (6—1) repre
zentativa Finlandei. In fotografie, faza înscrierii celui de al doilea 
gol al atacantului norvegian Paal Jacobsen (în centrul imaginii), 
care în final a realizat 4 goluri. In stingă imaginii, celălalt mar
cator al viitorilor noștri adversari., Arne Dokken, care a înscris de 
două ori în poarta finlandezului ‘ '

UNGARIA. M.T.K. — Bekesc- 
saba 1—2 ; Honved — Debrecen 
2—0 ; Zalaegerszeg — 
1—3 ; Pecs — Csepel 
pești Dozsa — Volan 
tabanya — Kaposvar
deoton — Ferencvaros 1—0 ; 
Dunaujvaros — Nyregyhaza 2—1. 
Clasament: 1. Bekescsaba 6 p ;
2. Videoton 6 p ; 3. Ferencvaros 
5 p.

Eto
Uj- 
Ta-
Vi-

Stefan Lindstroem.

Telefoto : A.P.-AGERPRES

MECIURI AMICALE
LA SOFIA, în meci amical 

dintre selecționatele de juniori 
ale Bulgariei și Poloniei, victo
ria a revenit 
(1-0).

DISPUTAT 
amical dintre 
tineret ale Olandei și Pakista
nului s-a încheiat cu 3—2 (3—1) 
în favoarea gazdelor.

gazdelor cu 1—0

la Haga. meciul 
selecționatele de
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