
LA INVITAȚIA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

IERI A ÎNCEPUT VIZITA 
OFICIALĂ A PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII UNITE CAMERUN, 

AHMADOU AHIDJO
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
miercuri după-apiiază, a sosit 
în Capitală, într-o vizită ofi
cială în țara noastră, Ahmadou 
Ahidjo, președintele Republicii 
Unite Camerun.

Dialogul la nivel înalt ro
mâno- camerunez. primul in is
toria relațiilor dintre cele două 
state, este o expresie a evolu
ției pozitive a raporturilor din- 
ire țările noastre, întemeiate pe 
deplină egalitate în drepturi, 
pe stimă și respect reciproc, a 
dorinței României și Cameru
nului de a lărgi și mai mult 
■colaborarea și conlucrarea din
tre ele atit pe plan bilateral, 
■cit și în domeniul vieții inter
naționale, în interesul 
două popoare, al cauzei gene
rale a păcii, destinderii și co
operării în întreaga lume.

Festivitatea de primire a șe
fului statului camerunez a avut 
loc pe aeroportul Otopeni, îm
podobit sărbătorește.

în întîmpinarea înaltului oas
pete a venit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

La ora 16,30, avionul prezi
dențial, însoțit de la intrarea 
în spațiul aerian al țării noas
tre de avioane cu reacție ale 
forțelor armate române, a ate
rizat. La scara avionului, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
adresat președintelui Ahmadou 
Ahidjo un călduros bun—sosit 
în România. Cei 
stat și-au strîns 
mîinile.

în continuare a 
remonia sosirii.

Numeroși cetățeni ai 
lei, aflați pe aeroport, 
plaudat cu căldură pe 
șefi de stat, aclamînd cu entu
ziasm pentru prietenia româ- 
no-cameruneză.

De la aeroport, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Ahmadou 
Ahidjo s-au îndreptat. într-o 
mașină escortată de motoei- 
cliști, spre reședința rezervată 
înaltului oaspete.

Pe arterele principale ale 
Capitalei, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Ahmadou Ahidjo 
au fost salutați cu prietenie și 
cordialitate de mii de locuitori, 
care fluturau stcgulețe româ
nești și cameruneze.

celor

doi șefi 
cu

de 
căldură

avut loc ce-

Capita- 
au a- 
cei doi

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Ahmadou Ahidjo au răspuns 
cu cordialitate, dintr-o mașină 
deschisă, manifestărilor 
prietenie ale mulțimii.

★
Președintele Republicii 

nite Camerun, Ahmadou

do

U- 
________,__ A- 

hidjo, a făcut, în cursul serii, 
o vizită protocolară președin
telui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Palatul Consi
liului de Stat.

Cu acest prilej, cei doi șefi 
de stat au avut, premergător 
convorbirilor oficiale, un 
schimb de păreri, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
de caldă prietenie, în spiritul 
bunelor relații româno-came- 
runeze
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Comportare valoroasă, victorie prețioasă

ROMANIA - IUGOSLAVIA
„CUPA BALCANICA** LA

Fotbaliștii noștri s-au regăsit după un lung șir de căutări,

unei ceremonii 
loc, miercuri, 27

In cadrul 
care a avut _ . 
august, la Palatul Consiliului 
de Stat, președintele Republi
cii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a 
inmînat președintelui Republi
cii Unite Camerun, Ahmadou 
Ahidjo, înaltul ordin „Steaua 
Republicii Socialiste România" 
clasa I, in semn de deosebită 
prețuire, expresie a prieteniei 
dintre popoarele român și ca- 
merunez.

La rindul său, președintele 
Ahmadou Ahidjo a înminat 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
înalta distincție cameruneză 
„Marea Cruce a Ordinului 
Valorii", drept dovadă a profun
dei considerații față de perso
nalitatea șefului statului român, 
a prieteniei dintre cele două 
popoare.

★
Președintele Republicii Socia

liste România, Nicolae Ceaușescu. 
a oferit, miercuri, la Palatul 
Consiliului de Stat, un dineu 
oficial in onoarea președintelui 
Republicii Unite Camerun, Ah
madou Ahidjo.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Ahmadou A- 
hidjo au rostit toasturi.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate și 
prietenie.

BUCUREȘTI!
sperăm pentru mai mult timp

faptului că s-a 
două echipe (U-

cu Iugoslavia e 
deosebit pentru 
fotbal extern ale

Căpitanul echipei României, Sameș, primește trofeul balcanic
Acest 4—1 

un rezultat 
rubricile 
ziarelor 
amintim 
cu trei 
ultimii ani. Memoria ne poar
tă spre faimosul 5—0 din 1933, 
tot în cadrul Balcaniadei, și 
spre prestigiosul 3—0 cu echi
pa lui Geaici, 
maier, 
ani, în cadrul J.O.

Dacă

de
europene. Nu ne mai 
să fi învins Iugoslavia 
goluri diferență. în

Lucrurile sînt foarte sim
ple Echipa României a mar
cat un plus de omogenitate,

ca urmare a 
făcut apel la 
niversitatea Craiova și Steaua) 
furnizoare a 10 jucători clin 
cei 11 aliniați la startul parti
dei. Din această omogenita e 
s-a născut un plus de viteră, 
s-au născut accelerările în 
faza de finalizare și, nu în ul
timul rînd. cele cîteva sche
me familiare unor ju-ători 
care se cunosc — ne eindim 
la „simbioza" de la primul gol. 
probă de intuiție în cadrul 
cuplului M. Răducanu — Ior- 
dănescu ; la combinația 
pidă de la golul doi, în care 
s-a văzut omogenitatea de in
tenții a lui Beldeanu și Că- 
mătaru ; la dezinvoltura pase
lor de pe partea dreaptă. in 
care erau angajați nu mai nu- 
țin de patru craioveni (Ne- 
grilă — în primul rînd — Ți- 
cleanu, Beldeanu, Crișan).

Dacă simplificăm lucrurile, 
am putea spune că e<h:pa 
care a învins categoric Iuso-

loan CHIRI'.A

(Continuare in pag. 2-3)

în probele combinate la atletism

ra-

i, Osim 
în Japonia,

și Pir- 
acum 14

c-rezultatul onorează 
chipa noastră — ținînd seama 
și de faptul că a fost obținut 
într-o întilnire oficială. în 
care era pus în joc trofeul 
balcanic — jocul primește de 
asemenea un bun calificativ, 
după o comportare valoroasă și 
o prețioasă victorie.

Cum a fost posibil 
4—1, care reprezintă o 
rențâ reală și care ar fi 
să crească la situația de

acest 
dife- 
putut 
3-0 ?

Raid-anchetă, al reporterilor noștri, in Capitală

BAZELE SPORTIVE AȘTEAPTĂ 
ZILNIC AMATORII DE SPORT!

® La „CIREȘARII"
ilor și aparaturii • Pe „TITANII" nu sînt îndrumători și materiale de sport @ La 
„VOINICELUL" se joacă fotbal și mai puțin altceva • STADIONUL TINERETULUI ocolit 

de copiii, elevii și sportivii din cartier

există activitate dar și neglijențe în întreținerea instaîațî-

și sta- 
sportivă 

numeroa- 
stadioane,

Prin grija partidului 
tului nostru, mișcarea 
a fost înzestrată cu i 
se baze sportive 
săli de sport, bazine de înot, 
patinoare ș.a. — repartizate ar
monios pe întreg cunr'nsul pa-

triei. Altele urmează să fie 
construite.

Cum sînt folosite terenurile 
și bazele sportive ale asociați
ilor ți cluburilor sportive ? Se 
asigură asistența tehnică nece
sară ? materialele

sport ? lată întrebările la care 
și-au propus să răspundă re
porterii ziarului nostru, care 
întreprind, începînd de ieri, rai- 
duri-anchetă pe această temă- 

Pentru început am ales cîteva 
baze din Capitală, care ser
vesc cu precădere activitatea 
sportivă de masă. Publicăm în 
rîndurile ce urmează primele

(Continuare in pag 2-3)

Partide disputate „non-slop“ la tenis de masă la „Cireșarii" 
Foto : Vasile BAGEAC

C. HALICHIAS Șl GABRIELA IONESCU

Seria campionatelor naționale 
de atletism ale anului 1900 a 
continuat, marți și miercuri, cu 
desfășurarea poliatloaneior. în 
întrecerile, desfășurate pe Sta
dionul Republicii, au luat par
te, în dispute cu clasamente 
diferite, seniorii și juniorii I.

Campionatul de decatlon, se
niori și tineret, s-a încheiat cu 
victoria brașoveanului r—

GABRIELA IONESCU

CONSTANTIN HALICHIAS

tin Ilalichias (C.S.U.), e'ev al 
antrenorului Mihai Cibu. Favo
ritul probei, clujeanul Va-ile 
Bogdan, s-a pregătit cu minufio-

zitate pentru acest ultim concurs 
din activitatea sa, dar la pră
jină (una dintre probele sale 
de rezistență) n-a realizat decît 
4,20 m, ceea ce i-a facilitat suc
cesul mai tinărului său adver
sar.

Rezultate : 1. Constantin Ha- 
lichias (C.S.U. Brașov) 7089 p 
— campion national (10.8 s — 
6,99 m — 12,35 m — 1.80 m — 
52,3 s — 15,2 s — 33.70 m —

(Continuare in pag 2-3)

In etapa a VI a la rugby

GRIVIȚA ROȘIE-STEAUA: 15-18, DUPĂ 15-9!» i
Și după etapa a Vl-a. Steaua 

și Dinamo își mențin aureola 
invincibilitățiii, dar Steaua a 
dovedit ieri în fata mertu cu
rajoasei 
Dinamo, 
rea cu 
nu este 
cibilă, cum am crezut !

R.C. GRIVIȚA ROȘIE — 
STEAUA 15—18 (9—9). Meciul 
derby al etapei s-a consumat

Griviței Roșii (ca și 
ne amintim, in întîlni- 
Sportul studențesc) că 
nici pe departe invin-

în Parcul Copilului și din 
punctul de vedere al dirzeniei 
cu care ambele echipe și-au 
parat șansele, putem spune 
a corespuns. Altfel disputa 
fost destul de modestă dacă

a- 
că 
a 

a- 
vem în vedere latura calității. 
Steaua, căreia initial i se pre
vedea un succes facil, a trebuit 
să facă eforturi infinite spre 
a salva în final o partidă care, 
pe măsură ce minutele se

scurgeau, anunța, oricît ar pă
rea de surprinzător. victoria 
Griviței Roșii. Și doar ncrocul 
a înclinat balanța de cartea 
formației militare. Pentru că. 
să recunoaștem, rar ne-a fost 
dat să vedem o fază ca aceea 
din minutul 28. cînd neinspira
tul înaintaș grivițean P. R. Ma
rin (la o fază ușoară) îi dă o

(Continuare in pag. 2-3)



De azi, pe lacul Snagov

FINALELE CAMPIONATELOR NAȚIONALE 
DE CAIAC-CANOE SENIORI

De azi, pe apele lacului Sna
gov. se vor desfășura campio
natele naționale de caiac-canoe 
pentru seniori. Nici nu s-au 
stins bine ecourile succeselor 
înregistrate de „flotila româ
nească" la Krilatskoe și iată-i 
pe cei mai buni caiaciști și 
canoiști ai țării disputîndu-și 
acasă titlurile de campioni ai 
tării pe anul 1980.

Pe pistele balizate ale fru
mosului lac din apropierea 
capitalei noastre, timp de trei 
zilei vor lupta pentru titlurile 
de campioni naționali sportivi 
și sportive din toate secțiile 
din întreaga țară. Pe listele de 
start vor figura și multi dintre 
medaliații recentelor întreceri

BAZELE SPORTIVE
(Urmare din pag. 1) 

constatări din ziua de miercuri, 
în scopul înmulțirii numărului 
de practicanți ai sporturilor, 
pentru ca aglomerația pe ba
zele sportive să fie continuă, 
zilnică, nu numai cu prilejul 
unor organizări speciale sau 
festive.

TERENURILE „CIREȘARII"
- SOLICITATE. Șl TOTUȘI...

„Cireșarii" — numele potrivit 
ales al Complexului sportiv al 
■pionierilor și șoimilor patriei 
din Sectorul 1 — este cunoscut 
bine de toți copiii din cartie
rele străbătute de bulevardul 
1 Mai și Calea Griviței.

Ieri, în timpul orei prânzului 
am aflat aici mulți copii. „Șoi
mii" umpluseră spațiile de joa
că, pionierii se aflau pe te
renurile de tenis, de handbal 
(chiar dacă pe unele se juca 
minifotbal), cele 7 mese din 
beton pentru tenis. în jurul 
acestora am văzut pe mulți alți 
amatori de ping-pong care 
abia așteptau „să se facă loc" 
pentru a intra în joc.

Goale, nesolicitate, ni s-au 
înfățișat terenurile de fotbal 
(cu iarba în curs de cosire). de 
volei și baschet. în ceea ce le 
privește pe acestea din urmă, 
nici nu-i de mirare, întrucât 
panourilor le lipsesc cercurile 
metalice (doar unul bun, din 
patru). Dealtfel, la „Cireșarii" 
se remarcă lipsă de sprijin din 
partea gospodarilor Sectorului 
în întreținerea acestei solicitate 
baze. Alte dovezi : locuri de joa
că cu instalații sau aparate de* 
fecte ; terenuri de tenis cu pla
se improvizate ș.a.

„TITANII" - LIPSESC ÎN
DRUMĂTORII Șl... MATE

RIALELE SPORTIVE

„Titanii" este numele unuia 
dintre cele mai frumoase 
parcuri bucureștene de joacă, 
agrement și sport- încă 'de la 
intrare ne întâmpină zeci de 
amenajări puse la dispoziția 
copiilor. Toboganele sînt luate 
cu asalt, în bărcuțele zburătoa
re la sectorul leagănelor, la scă
ri țele-curcubeu bunicuțe griju
lii, oameni cu tîmple cărunte 
—■ pensionari, desigur — își 
ajută nepoțeii să învingă frica. 
E veselie multă, molipsitoare. 
Trecem pe lângă „cosmodrom". 
în dreapta, câteva terenuri de 
tenis ne surprind prin... pustie- 
taie. Fileurile sînt ferfenițite. 
Mirați de situație, facem un 
tur pe la celelalte amenajări 
pentru sport : cîteva terenuri de

IN ATENȚIA CUMPĂRĂTORILOR DE AUTOTURISME DACIA 1300;
Magazinele auto Î.D.M.S. livrează autoturismele Dacia 

1300 celor înscriși în registrele de programări ale magazi
nelor, astfel :

București 
Pitești 
Bacău 
Baia Mare 
Cluj-Napoca 
Iași
Reșița 
Timișoara
Brașov 

Vînzările zilnice se vor efectua în funcție de stocul de 
autoturisme existent la magazin in ziua respectivă și ca
pacitatea de vînzare a fiecărui magazin.

Totodată, aducem la cunoștințe cumpărătorilor că du
minică 31 august a.c. toate magazinele auto vor fi deschise 
între orele 8—13.

olimpice de la Moscova, printre 
care amintim pe Toma Simio- 
nov. Ion Bîrlădeanu, Nicușor 
Eșeanu. Vasile Diba, Alexan
dru Giura, Ion Geantă, pre
cum și pe Elisabeta Băbeanu, 
Maria Ștefan, Nicolac Țicu. 
Gheorghe Simionov ș.a.

Organizatorii au stabilit ur
mătorul program : joi, toată 
ziua și vineri dimineața vor 
avea loc seriile și recalificări
le în probele pe 500 și 1000 m‘; 
vineri după-amiază se vor dis
puta finalele curselor de fond 
pe distanța de 10.000 m ; sîm- 
bătă dimineața, cu începere de 
a ora 9, finalele probelor de 
viteză (pe 500 și 1000 m).

AȘTEAPTĂ ZILNIC AMATORII DE SPORT!9
volei — goale și ele ; la cele 
de baschet, doar sub un singur 
coș doi copii își încearcă pre
cizia în aruncări ; terenurile de 
mini-fotbal și handbal — pus
tii. Auzim animație dincolo de 
un șir de brăduți. Este sectorul 
pentru tenis de masă. Aproa
pe 50 de copii cu paletele în 
mîini își așteaptă rîndul la joc. 
Se descurcă și ei cum pot. „De 
ce nu s-or fi amenajat mai 
multe mese ? — ne întreabă 
Decebal Tomuleasa, electrician 
la E-I.E.L.C.C. Eu vin zilnic 
aici, in orele libere. Doar la 
tenis de masă este activitate 
permanentă". La plecare, îl în
tâlnim pe responsabilul bazei, 
Mihai Mogoș, un om inimos, 
reparând o instalație de joacă. 
„Păcat că nu putem să folo
sim aceste amenajări tot timpul 
zilei, să aducem copiii să facă 
sport pe ele. să-i educăm aici. 
Mă doare sufletul, dar...". Ce 
vă lipsește, tovarășe Mogoș ? 
„Profesori care să îndrume ac
tivitatea pe toată durata zilei 
și materiale sportive. Știți că 
noi nu avem aici nici măcar o 
singură minge ? Cînd au nevo
ie de terenuri, le stau la dis
poziție : sindicatelor, U.T.C.- 
ului, pionierilor. De dat, nu ne 
dă nimeni nimic...". Sperăm că 
factorii implicați în această si
tuație vor analiza problema și 
vor lua măsurile cuvenite.
„VOINICELUL" - FOTBA
LUL PE PRIMUL PLAN ® 
DAR CELELALTE DISCI- 

PLINE ?
La baza sportivă „Voinicelul", 

din Sectorul 3, activitatea a 
început de dimineață. La ora 
9.30, cînd am ajuns pe cocheta 
și bine întreținuta bază spor
tivă. în cabina aferentă terenu
rilor de fotbal se echipa în ve
derea antrenamentului zilnic 
grupa de copii (născuți în 1967) 
a profesorului Pană, aparținând 
asociației sportive „Voinicelul". 
Dar, copiii urmau să împartă 
terenul gazonat cu formația de 
juniori a asociației întreprinde
rii de mașini grele, ai căror 
componenți au început să apa
ră in jurul orei 10. Este ade
vărat că fotbalul polarizează a* 
tenția organizatorilor activității 
sportive de pe această bază 
(recent, aici s-a disputat „Cu
pa 23 August", terenurile fiind 
planificate riguros pe ore, pen
tru a da posibilitate să joace 
și „grupurile neorganizate" ale 
puștilor din cartier), dar, cre
dem noi, nu ar trebui uitate 
nici celelalte discipline spor
tive care dispun de o bază co
respunzătoare la „Voinicelul", 
cum sînt tenisul, voleiul, ping- 
pongul, baschetul...

— pînă la nr. 31.620/1980
— pînă la nr. 14.200/1980
— pînă la nr. 3.750/1980
— pînă la nr. 2.581/1981
— pînă la nr. 2.800/1981
— pînă la nr. 800/1981
— pînă la nr. 1.150/1981
— pînă la ar. 5.300/1980
— pînă la nr. 4.250/1980

SITA „ZONELOR" 
PRETENDENȚII

La Craiova. Sibiu, Timișoara și 
Brâila au continuat întrecerile 
fazei de zonă a campionatelor 
individuale de box ale seniori
lor. Iată cîteva relatări de La 
corespondenții noștri.

CRAIOVA. în saLa mică a clu
bului Electroputere din localitate 
s-a disputat reuniunea a doua a 
zonei programate In localitate. 
Iată rezultatele : Semimuscă : FI. 
Micu (I.R.A. Craiova) b.p. Gh. 
Marian (I.O.B. Balș). Pană : D. 
Stănciulesou (C.S. Drobeta Tr. 
Severin) b. ab. 3 D. Crișan (C.S. 
Zalău). Semiușoară : Gh. Dospi- 
noiu (Met. Plopeni) b.p. A. Tur- 
culeț (B.C. Brăila). T. Cucu 
(Steaua) b.k.o. 1 Gh. Mitrana 
(I.R.A. Craiova), E. Preda (C.S 
Rm. Vîicea) b. ab. 2 Gr. Cio- 
cîrlan (Met. Tirgoviște). Semimij 
locie î C. Ghindăoanu (Ceahlăul 
P. Neamț) b.p. Gh. Covaci (Met. 
Satu Mare), A. Smidu (Ialomița) 
b. ab. 2 N. Văduva (Met. Sadu). 
Mijlocie mică : M. Olaru (C.S.M. 
Sibiu) b.p. D. Călin (Litoral). D. 
Vîlcu (B.C. Brăila) b. ab. 2 S.

De asemenea, întreceri sti
mulative, îndrumate și supra
vegheate de cadre de speciali
tate, pentru ca vacanța să se 
desfășoare mai plină de conți
nut pentru copiii cartierului, 
sînt mult mai puține la aceste 
ramuri sportive.

STADIONUL
TINERETULUI :

CÎTEVA HANDBALISTE,
4 VOLEIBALIȘTI Șl UN 

BOBEUR I...
...Stadionul Tineretului, la o- 

ra 16,15. Una dintre cele mai 
mari și mai îndrăgite baze 
sportive ale Capitalei, cu pis
tă de atletism, terenuri de vo
lei și handbal, de rugby (ca
re pot folosi și fotbaliștilor), 
cu poligon de tir, cu terenuri 
pentru iubitorii tenisului, în 
fine cu aproape tot ceea ce 
ar fi necesar unui tânăr pen
tru a petrece o frumoasă după- 
amiază (cum a tost cea de 
ieri) în aer liber, practicînd 
sportul preferat.

Aspectul atrăgătoarelor te
renuri, bine îngrijite, era de-a 
dreptul dezolant. Spații întregi 
cu zgură și gazon, care ar 
putea reuni sute și sute de 
copii și tineri, oameni de toa
te vîrstele, erau de-a dreptul 
pustii. Și vizita noastră la șo
sea s-a încheiat mult mai re
pede decît ne așteptam. în 
numai cîteva minute am putut 
afla că pe unul din terenurile 
de handbal, fetele de la aso
ciația sportivă „Tranzistorul", 
care activează în campionatul 
municipal, se pregătesc cu in
structorul lor, iar pe un te
ren de volei învecinat, doi 
băieți și două fete (de la Șc. 
sp. nr. 1) își așteptau antre
norul, pe prof. Ciobanu. E 
drept, antrenamentul lor era 
prevăzut pentru ora 17, dar ei 
veniseră mai devreme să res
pire puțin aer curat. Și cam 
asta a fost tot. Ba nu, la ple
care am mai întîlnit un tînăr 
cu tricou de campion. Am a- 
flat că se numește Dragoș Ro
șu și că este... bobeur, ia „Te
lefericul" Brașov. Venise pe 
stadion să se pregătească pen
tru normele de control...

Unde erau ceilalți copii din 
sector, unde erau sportivii din 
secțiile cluburilor și asociați
ilor din împrejurimi, care se 
plîng (probabil) că nu au un
de să se pregătească ? Poate 
vom reuși să aflăm. Oricum, 
Stadionul Tineretului, această 
adevărată oază de sănătate, îi 
așteaptă cu spații suficiente 
pentru toți.

Raid-anchetă realizat de Mo
desto FERRARINI, Viorel TON- 
CEANU, Paul SLĂVESCU și 
Adrian VASILIU.

CONCURSURI DE TESTARE — 
SELECȚIE PENTRU GIMNASTICĂ

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 
„TRIUMF" BUCUREȘTI orga
nizează zilnic, în sala de la 
ștrandul Tineretului, concursuri 
de testare-selecție pentru fete 
născute In anii 1973 șl 1974 și 
băieți născuți tn anul 1974, în 
vederea completării locurilor 
vacante la Centrul de gimnas
tică sportivă de înaltă perfor
manță.

Pot participa și copii din 
provincie. Informații supli
mentare la telefon «« 69 40.

DE BOX CONTINUĂ SĂ CEARNĂ I
LÂ TITLURILE

Mezel (Muscelul Câmpulung). TH. 
COSTIN — coresp.

TIMIȘOARA. Cea de a doua 
reuniune a oferit dispute ecliili- 
brate, dar de slabă calitate. în
cheiate cu următoarele rezultate: 
Semimijlocie : Gh. Costache (Ra
pid) b. ab. 1 C. Pirneci (Met. 
Tirgoviște), Șt. Ștefan (Rapid) 
b.p. N. Radu (Electroputere). M. 
Șurubaru (I.G.M. Timișoara) b.p. 
I. Sala (C.S.M. Reșița), N. Cos- 
tin (B.C. Galați) b. ab. 1 C. O- 
nica (înfrățirea Oradea). Mijlocie 
mică : M. Ouatu (S.C. Bacău) 
b.p. Al. Cormuș (Infr. Oradea), 
D. Neagu (Voința Buc.) b.p. Gh. 
Condoi (U.M. Timișoara). Semi
grea : I. Captari (Met. Buc.) b.p. 
I. Verdeș (Voința Satu Mare), 
N. Rădan (B.C. Brăila) b.p. M. 
Pascal (Steaua), C. Ghiniță 
(I.A.M. Timișoara) b.p. I. Jolța 
(Electroputere). C. CREȚU — 
coresp.

brAila. Fără a străluci, com
petitorii celei de a doua gale 
ne-au oferit, totuși, meciuri in
teresante. viu disputate. Rezul
tate tehnice : Cocoș : E. Biho
rean (A.S.A. Cj-Napoca) b.p. M. 
Simion (P.A.L. Brăila), V. Donțu 
(Met. Sadu) b. ab. 2 N. Andro- 
nache (A.S.A. Bacău). N. Bumb 
(C.S. Zalău) b.k.o. 1 M. Molo- 
man (Voința Iași), T. Dinu (Di
namo) b.p. C. Dumitru (Rulmen
tul Birlad). Semimijlocie: I. Vla
dimir (Dinamo) b. ab. 3 Gh. 
Că-măreasa (Met. Suceava), T. 
Roșu (A.S.A. Cj.-Napoca) b.p. I. 
Popa (Nicollna). D. Perju (Rul. 
Birlad) b. dese. 3 P. Drăghici 
(S.C. Bacău), P. Cojocaru (Met. 
Tirgoviște) b.p. N. Constantin 
(Unirea Focșani), c. Tifda (Rul. 
Birlad) b. ab. 2 I. Roșea (Delta 
Tulcea). Mijlocie : D. Băltățcscu 
(S.e. Bacău) b. ab. 2 C. Crăciun 
(Constructorul Buzău). I. Gurgu 
(Litoral) b.p. Gh. Dicu (Rapid). 

I. Mocanu (Met. Bocșa) b.k.o. 3

C. HALICHIAS SI GABRIELA IONESCU - CAMPIONI I
(Urmare din pag. 1) 

4 40 m — 49,26 m — 4:45,1), 
2- Vasile Bogdan (U„“ Cluj- 
Nap.oca) 6847 p, 3. Dan Goia 
(„U“ Cluj-Napoca) 6641 p ; tine
ret : Petre Văduva (C.A.U.) 
6417 p — campion național ; 
juniori: 1. Mihai Durbac (C.S.Ș' 
Ploiești) 6304 p — campion na
țional, 2. M. Breaz (C.S.Ș.A. 
Cluj-Napoca) 5962 p, 3. M. Sîr- 
bu (C.SȘ.A. nr. 4 Buc.) 5109 p.

în conformitate cu noile pre
vederi internaționale, pentatlonul 
feminin a fost înlocuit cu hep- 
tationul, în premieră pe un sta
dion românesc. De aceea, în 
mod logic, cîștigătoarele inau
gurează lista recordmanelor na
ționale în această probă. La 
senioare, conform așteptărilor 
victoria a revenit Gabrielei lo- 
nescu (antrenor Silviu Cristes- 
cu) iar la tineret și junioare 
Lilianei Alexandru (antrenor 
D-tru Văduvoiu).

Rezultate : senioare: 1. Ga
briela Ionescu (C.A.U-) 5974 p
— campioană națională, record 
stabilit (100 mg — 13,9,. greuta
te — 11,78 m, înălțime — 1,75 
m, 200 m — 23,6 s, lungime — 
6,35 m, suliță — 28,22 m, 800 m
— 2:12,9), 2. Corina Țifrea 
(C.A.U.) 5620 p, 3. Coculeana

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE
(Urmare din pag. 1)

pasă (pică pară...) lui Marin Io
nescu, care având culoar liber 
se duce direct între buturi : 
eseu la centru ! Acesta a fost 
primul moment al marii șanse ; 
al doilea s-a petrecut in minu
tul 68 cînd (la un ofsaid al lui 
Rădulescu) abilul fundaș grivi- 
țean Simiocn trimite balonul din 
l.p., de la 30, din față în... ba
ră ! Momente-cheie într-o parti
dă în care Steaua, nrea sigură 
de sine, a jucat relativ slab, 
oricum sub așteptări, iar Grivi- 
ta. trezită de dușul rece oferit 
de Dinamo, a fost mai aproape 
de ceea ce se așteaptă de la 
ea, mai iute (minus linia a 
doua !), mai sigură în apărare, 
mai activă chiar în atac.

In afara eseului lui Marin Io
nescu, amintit, au mai punctat 
pentru învingători : Munteanu 
— eseu (min. 72). Alexandru 2 
l.p. + 2 transf.; respectiv Si
mion 3 l.p., Fălcușanu 2 drop. 
De semnalat că grivițenii au 
jucat fără două din piesele lor 
de bază de la înaintare (Pena 
și V. Vlad), handicap greu de 
surmontat. Cîteva remarcări : 
Munteanu. Sucîu, M. Ionescu, 
Mv.rariu (Steaua), Pasache, Si
mion, E. Ștefan (Grivița Roșie). 
A arbitrat corect P. Soare.

Dimitrie CALLIMACHI
R.C. SPORTUL STUDEN

ȚESC — P.T.T. ARAD 16—12 
(4—6). Greu, nesperat de greu 
s-a impus XV-le bucureștean 
în fata impetuoșilor lor adver
sari. Mai mult, rugbyștii ară" 
deni au condus cu 3—0. 6—4 și

DE CAAAPIONI |
C. Go-g-os (Voința P. Neamț), M.
Ifrim (URBIS Buc.) b.p. Al. I 
Crișan (Tehnofrlg Cj.-Napoca). I 
N. COSTIN — coresp.

SIBIU. Organizatorii „zonei" de 
box din localitate au programat I 
in cea de a doua zi a Întrece- I 
rilor două gale, fapt dare a prl- ■ 
lejuit iubitorilor sportului cu mă- 
nuși vizionarea unui număr mare I 
de partide, multe dintre ele | 
spectaculoase, de bun nivel teh
nic. Rezultate tehnice : gaia I : . 
Semiușoară : M. Dumitrache I
(A.S.A. Tg. Mureș) b.p. Gh. So- | 
rescu (Met. Tirgoviște). FI. Stan 
(Dinamo) b.p. I. Geică (Met. Sa- . 
du). V. Ioana (Muscelul) b. ab. 2 I 
P. Uliniuc (St. r. Brașov). Șt. | 
Ștefana (Motorul Arad) b.p. M. 
Andronache (C.S.M. Sibiu). Se- - 
mlmijlocic : V. Dorcu (S.C. Ba- I 
cău) b. ab. 1 I. Alexil (Nicolina). | 
Gh. Florea (Steaua) b.p. Șt. Chi- 
riță (B.C. Galați). Mijlocie mică: . 
St. Boldea (Voința Cj.-Napoca) I 
b.k.o. 3 I. Aii (Farul), M. Mlclă- | 
us (Voința Cj.-Napoca) b. ab.
3 G. Motoc (Mureșul To- ■ 
plita). I. Moroiță (Piiahova) b.p. I 
C. Alexa (Rul. Brașov). D. Pe- | 
tropavlovsdhi (Mecanică fină 
Buc.) b.p. C. Ciochină (B.C. Bră- | 
ila). Gala n : Semimuscă : V. I 
Iordache (C.S.Ș. St. r. Brașov) I 
b.p. A. Sufragiu (Met. St. 
Gheorghe). V. Baes (Dinamo) | 
b.p. I. Moldovan (Chnpla Tur- I 
zii). C. Bloga (Mureșul Toplița) I 
b.k.o. 1 N. Lupu (Voința Plo
iești). Cocoș : V. Nicorescu (Pra- I 
hova) b.p. I. Valeria (Met. Tir- I 
goviste), A. Alexandru (Voința • 
Cj.-Napoca) b.p. C. Burlacu (Vic
toria Rm. Sărat). Mijlocie : N. I 
Harabor (St. r. Brașov) b. ab. 2 I 
M. Tuță (Steaua). V. Clcu (Di- ■ 
name) b.k.o. 2 M. Csabo (Tg.
Mureș). Fl. Ungureanu (Musce- I 
lui) b.k.o. 2 A. Gherman (Cîm- I 
pia Turzil). Al. Beleiuc (Cimpina) * 
b.p. N. Serban (Voința Mediaș). 
I. IONESCU — coresp.
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Bucătaru (Știința Constanța) . 
5339 p ; tineret și junioare : I 
1- Liliana Alexandru (C.S.Ș. I I 
Galați) 4652 p — ' campioană 
națională, record stabilit (14.5 s I
— 8,37 m — 1,50 m — 25,9 s |
— 5,36 m — 22,20 m — 2:30,4),
2. Maria Spulber (C.S.Ș. Bacău) 1 
4579 p, 3. Marcela Oros (C.S.Ș. I 
Luceafărul Brașov) 4064 p. ■

• Pe un parcurs iu Parcul . 
Tineretului din Capitală, în im- I 
prejurimile Palatului sportului » 
și culturii, a avut loc miercuri 
după-amiază cursa de 20 km I 
marș contînd pentru campiona- | 
tul national de seniori. întrece
rea mărșăluitorilor fruntași, I 
destul de aprigă, n-a avut fina- | 
litate decît pe jumătate, deoa
rece cîștigătorul individual, ■ 
Constantin Staicu (P.T.T.), reu- I 
șind numai 1.31:52,4 nu a înde- ■ 
plinit baremul pentru acordarea • 
titlului de campion național I 
(1.29:30,0). Pe locurile următoa- I 
re : Șt. Ioniță (A.S.U. Suceava) 
1.32:58,8 și Ion Ureche (Steaua) I 
1.33:49,8. Cealaltă „jumătate" de | 
care aminteam, a însemnat to
tuși o reușită : formația clubu- | 
lui Steaua devenind campioană I 
națională pe echipe (au ur
mat-o. în clasament, P.T.T. și • 
Olimpia ID. 5

Romeo VILARA

Min. S3 
penalty, c 
le-a adus,

Iordănescu 
fază, nu 
cu minges 
lă, în pol 
perat. Pri 
oaspeților 
pe Iordacl 
„bomba" 
tă de la 2

aproape de finalul partidei cu 
12—10 (min. 78), lăsînd impre
sia că vor cuceri victoria, in
tr-un. moment în care studenții 
au dat vizibile semne de obo
seală. Numai o acțiune de... zile 
rare a lui M. Niculescu (o in
tercalare în propria-i linie de 
treisferturi și o pasă sigură a- 
ripei Vintilă) a întors rezulta
tul ! Autorii punctelor : Leșea- 
nu și Vintilă (cîte un eseu), 
Cojocaru 2 l.p. și Paraschivescu 
tr., respectiv Moș — eseu, Leca 
— l.p. și tr. și Domocoș — l.p. 
Este foarte adevărat că gazdele 
au ratat cel puțin trei l.p. din 
poziții foarte avantajoase, iar 
un eseu ca și înscris a fost o- 
prit pe linia terenului de țintă 
arădean, dar în ansamblu echi
pa studențească a avut momen
te de cădere, treisferturile Ju- 
cînd inegal (rar s-au angajat să 
„scoată" baloane), iar Înaintarea 
a acționat greoi, în special în 
grămezi. P.T.T.-ul a plăcut prin 
joc simplu și rapid și mai ales 
printr-o legătură fermă între 
compartimente. Cu mai multă 
experiență competițională ea ar 
fi „ținut", desigur, un rezultat 
ce îi era favorabil cu două mi
nute înainte de final. A condus 
Gh. Huștiu.

Tiberiu STAMA
POLITEHNICA IAȘI — DI

NAMO 0—25 (0—12). Partidă
net dominată de oaspeți. Gaz
dele. cu o echipă tinără, n-au 
avut forță de atac. Realizatori : 
Aldea — două eseuri, Stoica si 
Constantin — cîte un eseu (trei 
transf. de Constantin) si Nica

1. p. A arb
DIACONE5

C.S.M. 
6—22 (6—6 
zut" doar 
reluare. c< 
și Vărzaru 
impus cu i 
Matache 2 
Vărzaru d< 
Pilotschi, < 
trei tr. A < 
(Sebastian

CONSTB 
STANȚA - 
Echipa ga 
ocazii mai 
cate. Reali 
și Spinochi 
Pa trei l.ț 
Cojocaru.

ȘTIINȚA 
NIVERSIT 
7—6 (3—6) 
care, totuș 
obținerea 
jere. Au i 
și Vieru e 
eseu tr. de 
Udrea. (Ei 
resn.)

RULMEÎ 
ȘTIINȚA

CLASAN
2. Dinamo 
p.. 3. Știir 
cu cîte 16 
Roșie 13 p 
dențesc, 7. 
12 p., 8. Șl 
9. Univers 
p.. 10. C.S.1 
tul, 12. C< 
Rapid cu < 
nica Iași 6
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primele două goluri, la cele 
premergătoare celui de-al 
treilea gol (necesar dobîndirii 
Cupei) și în cele de „revoltă" 
(la 3—1), cînd scorul amenința 
să anuleze totul. Acest plus 
de calitate, de viteză și ae 
elan demonstrează dacă mai 
e nevoie — că „tricolorii" 
joacă și pierd deseori pe mina 
lor, așa cum s-a întîmplat în 
repetate rînduri, enumerarea 
fiind inutilă.

Echipa Iugoslaviei a jucat 
sub așteptări, părînd surprin
să uneori de viteza și inven
tivitatea tehnică a unora din
tre jucătorii noștri. Piesele 
grele (Șurjak și Sușici) au 
pierdut aproape toate duelu
rile. astfel incit greul jocu
lui a căzut pe umerii lui Pan- 
telici, Buljan, Klincearski și, 
în primul sfert de oră, Șes- 
tici.

Această aplaudată victorie 
în Cupa Balcanică ar trebui 
să fie semnalul unei mobilizări 
de fond, deoarece — repetăm 
— în meciul de ieri momentele 
bune au alternat cu altele de 
acalmie care ar putea fi ex
ploatate de un adversar mai 
decis. Să sperăm de asemenea 
că jucătorii echipelor-fanion 
de astăzi (Universitatea Cra
iova și Steaua) vor ști să-și 
asume răspunderea unei pre
gătiri de tip internațional, așa 
cum Dinamo și Rapid și-au 
asumat-o acum zece ani, la 
startul preliminariilor Mun- 
dialului ’70.

L JOCULUI
im- sive se derulează cu precădere
stră la poarta lui Pantelici și în
. 3 min. 11, este rîndul lui M.
de Răducanu să rateze, reluînd

dar balonul slab, din apropiere,

cuvOriZor, semnat tot Iordănescu, din 
ida handicapului de la Belgrad — 
alcanică Foto : 1. MIHAICA
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intr-un apărător. Tot el ia o 
acțiune pe cont propriu în 
min. 20, dar întîrzie șutul și 
este deposedat de Buljan. în 
min. 21 avem satisfacția des
chiderii scorului : Crișan este 
faultat la marginea careului 
de 16 m, lateral dreapta, M. 
Răducanu execută scurt la 
IORDĂNESCU și acesta șu- 
tează cu efect, la semiînălți- 
me în colțul lung : 1—0. După 
numai 5 minute, tabela de 
marcaj arată 2—0 în favoarea 
„tricolorilor" : Munteanu II a- 
vansează pe latura stingă a 
terenului, pătrunde în supra
fața de pedeapsă, șutează pu
ternic, PanteEci respinge, Bel- 
deanu reia spre poartă și 
CAMĂTARU, pe fază, trimi
te balonul în plasă. Conduși 
cu două goluri diferență, fot
baliștii iugoslavi ies la atac 
și în min. 27, Susici face o 
cursă de la centrul terenului, 
șutează sec, pe jos, dar Ior- 
dache cu un reflex uimitor 
evită un gol ca si făcut. în 
min. 35 este rîndul lui Sestîci 
să irosească o excelentă situa
ție, trimițînd pe lingă poartă, 
din apropiere. Ultima fază a 
primei reprize o consemnăm 
in min. 41 cînd Beldeanu reia 
balonul din voleu, acesta cade 
in fața porții lui Pantelici, 
portarul iugoslav este sur
prins, dar reușește, totuși, în 
ultimă instanță să trimită 
mingea în corner.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
27 AUGUST 1980

Extragerea I : 17 7 26 21 14 2 ; 
,, extragerea a Il-a : 23 34 11 15
3 4 36. Fond total de clștiguri :

1.036.225 lei din care 233.760 lei
’ report la categoria 1.
. CIȘTIGURILE TRAGERII EX-
, CEPȚTONALE LOTO DIN 17

AUGUST 1930
I FAZA I : Categoria 1 : 1 va

riantă 25% a 17.900 lei ; categoria 
2 : 1 variantă 100% a 25.000 lei 
sau Ia alegere o excursie de 2 
locuri în R.S. . Cehoslovacă — 
R.P. Ungară sau R.P. Polonă și

Repriza secundă păstrează 
același aspect, tricolorii fiind 
cei care dețin frîiele jocului 
și, în min. 51. în urma unei 
lovituri libere de la 20 m, 
Iordănescu e la un pas de-al 
învinge pe Pantelici. Nu trece 
mult și în min. 55 scorul este 
3—0 în favoarea României : 
M. Răducanu pătrunde în ca
reu, este faultat clar de Bul
jan și lovitura de la 11 m este 
transformată impecabil de 
IORDĂNESCU. O fază de 
toată frumusețea se derulează 
în min. 58 cînd Crișan cen
trează de pe partea stingă și 
M. Răducanu reia balonul din 
voleu, dar Pantelici reușește 
să apere. Fotbaliștii iugoslavi 
au o perioadă ceva mai bună, 
se văd mai des în atac și reu
șesc să-și creeze două situa
ții, în min. 62 prin Sestici și 
în min. 65 prin Krsticevici, 
ultimul reluînd balonul cu 
capul de la 8 m peste „trans
versală". în min. 68 Iordă
nescu pătrundle în careu, ten
tează, rămîne singur cu Pan
telici, șutează cu sete, dar în... 
portarul iugoslav. Oaspeții

DECLARAȚII
ȘTEFAN COVACI, vicepre

ședinte al F.R.F. : „A învins e- 
chipa care a manifestat un plus 
de voință ?i care a dovedit, în 
ultimă instanță, un plus de pre
gătire. Cheia jocului am deținu
t-o noi, întrucit am controlat 
mijlocul terenului. După o cam
panie lungă de pregătire a echi
pei naționale, începută cu tur
neul sud-american din iarnă, s-a 
ajuns, în fine, la o formulă de 
echipă pe care o socotim sta
bilă, maximum două posturi ră- 
mînînd cu semnul întrebării. O 
schimbare pozitivă pentru sta
rea de spirit a jucătorilor noș
tri : capacitatea lor de a hotărî 
în propriul beneficiu un trofeu 
după ce, la un moment dat, pă
rea compromis".

VALENTIN STĂNESCU, antre
norul echipei naționale : „Toată 
echipa s-a dăruit exemplar, în- 
vingînd la scor o parteneră pres
tigioasă. Marele cîștig al acestei 
partide rămîne, după părerea 
mea, încrederea dobîndită în 
posibilități, de bun augur, acum, 
în preajma unor meciuri preten
țioase contînd pentru calificarea 
la campionatul mondial din Spa
nia. l-am felicitat pe băieți, a- 
tenționîndu-i, în același timp, că 
de pregătirea pe care o vor e- 
fectua la cluburi șl de viața par-

ȘTIRI • ȘTIRI •
REAL ZARAGOZA - POLITEH

NICA TIMIȘOARA 1-1, 
dar „Poli" a pierdut la 11 m

După cum s-a mal anunțat, 
echipa de fotbal Politehnica Ti
mișoara, participantă în compe
tiția europeană a cîștigătoarelor 
cupelor naționale, este prezentă 
în aceste zile la un turneu in
ternațional în Spania. Așa cum 
ni s-a comunicat prin telex de 
la redacția ziarului „Vainguar- 
dla“, din Barcelona, în primul 
joc, disputat în compania for
mației Real Zaragoza, din prima 
ligă a campionatului spaniol, 
Politehnica a încheiat la egalita
te (1—1) cele 90 de minute de 
joc. Ea a pierdut însă după exe
cutarea loviturilor de la 11 m.

® AUTOBUZUL —SIRENA 6—2 
' (2—1). Intr-o partidă din cadrul 
seriei a doua a Diviziei B, con
tînd pentru etapa a IV-a, Auto
buzul a dispus de Sirena cu sco
rul categoric de 6—2 (2—1). Au
marcat : Roșu, în min. 5, Niță 
în min. 20, 56 și 65, Nagbi în 
min. 75 și Stroe în min. 76 pen
tru învingători, respectiv Dr.igne 
în min. 40 șl Șutru în min. 68. 
(N. Tolcacek — coresp.)
• PANDURII TG. JIU — AR

SENAL CAIRO 2—1 (2—0). In
fața a peste 3060 de spectatori, 
divizionara B a obținut o fru
moasă victorlie internațională prin 
golurile înscrise de Nanu (min. 
12 — din 11 m) și Rădol (min. 
31). Pentru oaspeți a marcat Ta- 
nasi (min- 65). (P. CRISTEA —
coresp.).
• VIITORUL VASLUI — S.C. 

BACĂU 1—1 (0—0). Au marcat : 
Alexandru (min. 52), respectiv 
Chitaru (min. 80). (M. MOGA — 
coiiesp.).
• FINALA REPUBLICANA A 

CLUBURILOR ȘCOLARE. Ultimul 
act al ediției din acest an a acestei 
competiții se va disputa la Pia
tra Neamț între 31 august șl 5 
septembrie. Sînt calificate re- 

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
diferența în numerar și 8 va
riante 25% a 6.250 lei ; categoria 
3 : 5,75 variante a 24.817 lei sau 
la alegere o excursie de 1 loc 
în R.S. Cehoslovacă — R.P. Un
gară sau R.P. Polonă și diferența 
î.n numerar ; categoria 4 : 28,00 a 
5.006 lei ; categoria 5 : 71,50 a 
400 lei ; categoria 6 : 153,00 a 300 
lei ; categoria 7 : 268,25 a 200 lei; 
categoria 8 : 1376,25 a 100 lei.

FAZA A n-a • Categoria A : 2 
variante 25% a 12.500 lei ; cate
goria B : 2,75 variante a 10.000 
lei sau la alegere o excursie de 
2 locuri în R.S. Cehoslovacă — 

reușesc să reducă din handicap 
în min. 73 în urma unei lovi
turi de la 11 m, executată im- 
parabil de SUSICI și acor
dată în urma faultului comis 
de Iordache asupra lui Iovin. 
Ultimul gol al întîlnirii. care 
înseamnă și intrarea în pose
sia Cupei Balcanice a „trico
lorilor", este realizat de IOR
DĂNESCU care înscrie din 
penalty-ul acordat prompt d-? 
arbitrul A. Vassaros la faultul 
comis de Primoraț asupra lui 
M. Sandu în suprafața de pe
deapsă.

Arbitrul A. Vassaros a con
dus bine următoarele formații:

ROMANIA : Iordache 8 —
Negrilă 7, Sameș 7+. Ștefănes- 
cu 7, Munteanu II 7 — Ți- 
oleanu 8, Beldeanu 7 (min. 67 
Al. Nicolae), Iordănescu 9 — 
Crișan 8, Cămătaru 7 (min. 79 
M. Sandu), M. Răducanu 7 +.

IUGOSLAVIA : Pantelici — 
Vujovici I, Buljan, Zajeț (min. 
46 Primoraț), Iovin — Ianja- 
min, Surjak (min. 46 Krsti
cevici), Klincearski — Sestici, 
Vujovici II, Susici.

Gheorghe NERTEA

DUPĂ MECI
Oculară pe care o vor duce va 
depinde succesul nostru".

MILJAN MILJANICI, antreno
rul echipei Iugoslaviei : „Din 
punct de vedere tehnico-tactic a 
fost un joc de valoare medie. 
Superioară, echipa României a 
învins, în mod meritat. In ce 
ne privește, după 11 meciuri 
în care nu am cunoscut înfrîn- 
gerea, am capotat la București, 
pentru că toți fotbaliștii mei au 
avut o prestație individuală sub 
cota lor obișnuită".

A. VASSAROS (Grecia), arbi
trul întîlnirii : „Nu a fost un 
joc de calitate prea înaltă, căci 
momentele foarte bune au alter
nat cu altele de mai puțină ins
pirație. M-a impresionat seriozi
tatea și dîrzenia echipei române, 
de asemenea atmosfera de fair
play în care s-a jucat. Remarca- 
ții mei : Iordănescu, Țicleanu, 
Ș estici și Susici.

ANGHEL IORDĂNESCU : „Sînt 
fericit că m-am reîncadrat ime
diat în familia tricolorilor, după 
o absență atît de lungă. Sînt fe
ricit că am cîștigat, dobîndind 
trofeul, de asemenea sînt fericit 
că mi-am învins teama de a nu 
rata loviturile de la 11 m (în 
etapa a 4-a de campionat n-a 
lipsit mult acest lucru)."

ȘTIRI • ȘTIRI
prezentantele cluburilor sportiva 
școlare din Bacău, Pitești, Hu
nedoara. Arad, Reghin, Sebeș- 
Alba, Brașov, Ineu, Baia Mare. 
Piatra Neamț, Pajura șl Șc. gen. 
2 din București.
• LA CLUJ-NAPOCA s-a des

fășurat un turneu organizat de 
divizionara „C“ Construcții-Elec- 
trometal. la care au participat 
C.F.R. și „U“ tineret, din locali
tate, și Industria sîrmei Cîmpia 
Turzii. Trofeul pus în joc a re
venit formației C.F.R., care a 
cîștigat cu 3—0 la Constnucții-E- 
lectrometal, 3—1 la Industria 
sîrmei și eu 7—2 la „U“ tineret. 
(OL. LAZĂR — coresp.).
• BILETELE de intrare pen

tru cuplajul de fotbal Dinamo — 
Progresul Vulcan și Steaua — 
Sporitul studențesc, programat 
simbătă pe stadionul „23 August", 
s-au pus în vînzare la casele 
obișnuite.

-1"“nl> gSL”111"’- MI-A PLĂCUT „BLOCUL CRAIOVEAN11
După ce a „studiat" jocul 

Universității Craiova prin in
termediul filmului realizat la 
partida cu Borussia Mon- 
chengladbach, Emiliano Ber- 
sellini. antrenorul principal al 
lui Internazionale Milano, a 
fost sîmbăta trecută la Slatina, 
unde a urmărit meciul F. C. 
Olt — Universitatea. La sfîrși- 
tul jocului, acolo pe gazon, 
Em. Bersellimi a avut amabi
litatea să ne ofere cîteva din 
impresiile lăsate de formația 
noastră și să ne dea amănun
te despre Inter de azi • Din 
ce știu eu acum despre Uni
versitatea, a început interlocu-

R.P. Ungară sau R.P. Polonă și 
diferența în numerar ; categoria 
C : 13,50 variante a 8.302 lei sau 
Ia alegere o excursie de 1 loc 
in R.S. Cehoslovacă — R.P. Un
gară sau R.P. Polonă și eventual 
diferența în numerar ; categoria 
D : 62,00 a 1.821 lei ; categoria E: 
731,25 a 100 lei.

Astăzi este ultima zi pentru 
procurarea biletelor La tragerea 
obișnuită Loto de mîine 29 au
gust și pentru depunerea buleti
nelor la concursul Pronosport 
din 30—31 august a.c.

Portarul echipei de tineret (Nițu) se remarcă, stopînd pericu
loasa acțiune a piteșteanului Moiceanu (Lotul de tineret — 
F.C. Argeș, 2—1) Foto : N. DRAGOȘ

Pe marginea testului de la Pitești 
al lotului reprezentativ de tineret

ACUM, EXAMENELE
Cu meciul de miercuri, dispu

tat în compania divizionarei A 
F.C. Argeș, lotul reprezentativ 
de tineret și-a încheiat lunga 
etapă pregătitoare pentru apro
piatele examene internaționale 
programate în această toamnă: 
partidele cu reprezentativele 
similare ale Bulgariei (10 sep
tembrie), R- D. Germane (24 
septembrie) și Angliei (14 oc
tombrie) — ultimul însemnînd, 
de fapt, primul start în noua 
ediție a campionatului euro
pean de fotbal rezervat echi
pelor de tineret. Cum bine se 
știe, căutările antrenorului Cor
nel Drăgușin, munca de omo
genizare și de fixare a unei 
idei de joc au început încă din 
iarna trecută cu reușitul tur
neu din Egipt, a continuat cu 
acela din Franța la care, apoi, 
s-au adăugat o serie de scurte 
stagii pregătitoare intercalate 
cu unele partide-test cu diverși 
adversari valoroși. Așa cum a 
fost și acela de miercuri, de 
la Pitești, în care elevii antre
norului Florin Halagian (abso
lut întreg efectivul argeșean) 
nu s-au limitat doar la un act 
formal — ei înșiși verificîn- 
du-se înaintea meciului de sîm- 
bătă. în deplasare, cu A.S.A. 
Tg. Mureș, a dublei manșe din 
Cupa U.E.F.A-, mai mult chiar, 
cei mai tineri căutînd a se im
pune pentru o posibilă che
mare la reprezentativa de ti
neret. Deci, ultima repetiție a 
echipei de tineret s-a dovedit 
utilă și prin aceea că a avut 
loc în compania unui partener 
...cointeresat.

în partida de verificare cu 
divizionara A, tinerii selecțio- 
nabili, acordîndu-le și unele 
circumstanțe de rigoare (în pri
mul rînd, un meci internațio
nal este cu totul altceva în pri
vința angajamentului, a ma
ximei concentrări), au părut 
destul de proaspeți și lucizi. 
KIein, Mărginean, Mureșan, Do- 
rel Zamfir, C- Solomon, Ralea 
ș.a. s-au dovedit deosebit de 
activi și jn bună dispoziție de 
joc, lucru apreciat de antreno
rul reprezentativei. Mai ales 
vîrful de atac Ralea (păcat că 

torul nostru, vreau să vă spun 
că tragerea la sorți a fost cit 
se poate de nefericită, pentru 
că nici una din aceste două 
echipe n-ar fi trebuit să iasă 
din competiție, după primul tur. 
Am văzut filmul meciului cu 
Borussia, cînd, apreciez eu,, 
campioana României trebuia să 
se califice mai departe, iar acum 
am urmărit meciul cu F.C. Olt 
și Universitatea mi-a lăsat o 
impresie bună. Prima repriză 
mi s-a părut mai slabă din 
punct de vedere al conținutu
lui jocului, dar a doua a fost 
mai bună. Mi-a plăcut „blo
cul" craiovean • Totuși, nu 
faceți nici o remarcă indivi
duală ? • Dacă țineți : Ștefă- 
nescu, Cămătaru, Crișan (n.n. 
— spunîndu-i fără să se uite 
pe vreo notiță, ne-arn dat 
seama că Bersellini îi cunoaș
te bine încă de pe acum pe 
fotbaliștii craioveni). Crișan nu 
a avut o comportare constantă, 
dar plecările lui, ruperile de 
ritm, „fițele" il fac remarcat. 
Apoi, mi-a plăcut „mijlocul" 
echipei, Țicleanu — Bălăci — 
Beldeanu. Dealtfel, Universita
tea a arătat o bună organizare 
in teren '© Ce face Inter? ® Se 
pregătește. La noi campionatul 
va începe la 14 septembrie, 
cînd vom juca primul meci in

INTERNATIONALE!_>
s-a accidentat in min. 31 șî, 
sperăm, fără urmări) a impre
sionat plăcut prin ambiție, vi
teză de start, detentă, simț al 
porții (ce gol splendid i-a mar
cat lui Cristian !). în linii mari, 
echipa rezolvă bine faza de 
apărare (marcaj-dublaj), chiar 
și la elaborarea jocului de la 
mijlocul terenului se vede o 
îmbunătățire, ca și în privința 
organizării acțiunilor ofensive 
cu un crescut grad de periculo
zitate. Am reținut, îndeosebi, 
acele rezolvări personale (Ra
lea, D. Zamfir, Geolgău, KIein), 
cu scopul tactic al contracarării 
pasului la ofsaid făcut, uneori, 
de către partener. Dar. a lăsat 
de dorit aspectul finalizării, al 
exactității tirului la poartă, al 
păstrării inițiativei în atac (prea 
ușor s-au pierdut baloane in 
atac, ceea ce însemna din nou 
travaliu în defensivă și în „re- 
desenarea" traseelor ofensive). 
De semnalat și unele scăderi 
ale tempoului de joc. Opțiuni
le pentru formarea reprezenta
tivei se pare că sînt ca și fă
cute, se întrevăd chiar : Nițu 
— Mărginean, Iovan, C. Solo
mon, Rednic reprezintă o cer
titudine ; în linia mediană, lin
gă I. Mureșan și KIein, ur
mează să se decidă mijlocașul 
cu valențe ofensive (Geolgău, 
Suciu sau altcineva din lotul 
lărgit), iar în atac există o so
luție cu trei vîrfuri penetran
te : D. Zamfir, Terheș și Ralea. 
Ar mai fi în discuție și Gabor, 
accidentat, însă, ca și Terheș ; 
băimăreanul avînd totuși șansa 
unei recuperări mai rapide. 
Acum, esențialul este ca toți 
componenții reprezentativei să-și 
mențină forma sportivă in 
campionat, să și-o îmbunătă
țească chiar, să fie valizi Ia 
primele examene internaționa
le, să se prezinte Ia lot cu 
toată responsabilitatea. Ei tre
buie să demonstreze că timpul 
scurs în cadrul pregătirilor n-a 
fost zadarnic. Condițiile create 
pentru campania acestei toam
ne, investițiile făcute cu lotul 
de tineret obligă la o compor
tare pe măsură.

Stelian TRANDAFIRESCU

deplasare, cu Udincse Am 
disputat meciul de Cupă (0—0 
cu Catania) și am jucat, prin
tre alte partide, un meci a- 
mical, la Milano, cu St. Etien
ne, pe care am invins-o cu 
2—0. O Ce formație ați ali
niat ? ® Bordon — Canuti.
Barest, Marini, Mozzini, Bini, 
Beccalossi, Oriali, Caso, Prohas- 
ka, Altobelli. Au mai jucat : 
Pancheri, Pasinatto, Criavelli. 
tn schimb, nu-i putem folosi, 
deocamdată, pe Muraro și 
Ambu, accidentați. • Se auzi
se că. alături de austriacul 
Prohaska, Inter va avea prin
tre noile achiziții și un bra
zilian ? • Am fost in tratati
ve, dar ne costa prea mult si 
jucătorul in cauză a optat pen
tru Roma.

Deocamdată, cam atit des
pre Inter. I. Oblemenco și C. 
Oțet vor urmări și ei în zilele 
ce urmează viitoarea adversa
ră și ne vor aduce noi date 
și, mai ales, iși vor îmbogăți 
documentarea pentru a pregăti 
cum se cuvine confruntarea cu 
Internazionale de azi, echipa 
care strălucea puternic pe fir
mamentul fotbalului mondial, 
pe timpul lui Helenio Herrera, 
Mazzola, Picchi. Corso, Fac- 
chetti.

Constantin ALEXE



DEBUT BUN AL ECHIPEI NOASTRE: 61-54 CU FINLANDA

CONSTANȚA, 27 (prin tele
fon). Miercuri după-amiază. în 
Sala sporturilor din localitate 
a început cea de a XlX-a edi
ție a turneului internațional de 
baschet feminin dotat cu „Cupa 
Mării Negre". Tradiționala com
petiție a reunit de data aceasta 
în marele nostru port maritim 
unele dintre cele mai puternice 
reprezentative din Europa și 
Asia.

Turneul a debutat cu întîlni
rea dintre formațiile Cehoslo
vaciei (una dintre cele mai pu
ternice din Europa) și R. D. 
Germane. Baschetbalistele ce
hoslovace, cu o echipă în care 
antrenorii au îmbinat corespun
zător experiența unor sportive 
(cu mai vechi state de serviciu) 
cu elanul și tinerețea unor ele
mente proaspăt promovate, au 
condus permanent pe tabela de 
scor, nelăsînd adversarelor nici 
o speranță. Scor final : 106—49 
(52—28). Coșgetere : Kosmanova 
22. Tresnakova 14, Davidova 12 
de la învingătoare, respectiv 
Laabs 14, Lustiard 10, Schulze

Yusen
Crăciun

8. Au arbitrat bine : 
(R.P. Chineză) și D. 
(România).

Derby-ul primei zile 
stituit cea de a doua . 
care a opus reprezentativele 
Bulgariei (vicecampioană olim
pică la Moscova) și Poloniei. 
Partida a debutat cu atacuri 
jn viteză ale sportivelor polo
neze. ultimele punctînd precis 
prin Janowska — pe contraatac 
— și Jaworska de la semidis- 
tanță. Medaliatele olimpice au 
răspuns printr-un joc calm, po
ziționat reducînd din handi
cap în special prin Slavceva 
și Dermendjeva. în con
tinuare, ambele formații s-au 
apărat bine, nici una nereușind 
desprinderea la scor. Totuși, 
sportivele din Bulgaria au ac
ționat mai rapid, reușind să în
cheie prima repriză în avantaj : 
39—31. în repriza secundă, me
ciul a avut același aspect in
teresant și spectaculos, baschet
balistele din Bulgaria obținînd 
victoria cu 69—58. Principalele

l-a con- 
partidă.

Dermendjeva și 
12. Slavceva 10, Stoia- 
de la învingătoare, ‘Ja- 
19, Janowska 13 de la 
Au condus bine Pro-

in Balcaniada de tenis a juniorilor

ROMÂNIA - IUGOSLA VIA 2-0

TURNEE INTERNAȚIONALE DE HANDBAL
La Vaslui, oraș în care 

handbalul este din ce în ce 
mai popular, a avut loc recent 
un interesant turneu interna
țional cu participarea formați
ilor feminine B.S.G. 
denburg (R. D. 
G.K.S. Piotrkowia 
(Polonia), Confecția 
școlar, ambele din Vaslui. Vic
toria finală a revenit echipei 
Confecția Vaslui care a între
cut cu 8—5 pe B.S.G. Neu
brandenburg. cu 23—7 pe 
G.K.S. Piotrkowia și cu 25—10 
pe CI. sp. șc. Vaslui. Pe locu
rile următoare s-au clasat. în 
ordine : B.S.G. Neubranden-

burg, G.K.S. Piotrkowia și CL 
sp. șc. Vaslui. (M. Moga — 
coresp.)

Neubran- 
Germană), 

Piotrkow 
și CI. sp.

*
în orașul Ilajduszoboszlo 

(R.P. Ungară) a avut loc un 
turneu internațional de hand
bal masculin la care a luat 
parte și divizionara B din 
Oradea: C.S.U. Constructorul. 
Echipa română s-a calificat în 
finala competiției, fiind între
cută de V.S.Z. Kosice (cîștigă- 
toarea „Cupei Cehoslovaciei") 
cu 19—16 (10—8) și ocupînd,
astfel, locul secund. (Paut Lo- 
rincz — coresp.)

realizatoare :
Kasova 
nova 9 
worska 
învinse, 
haska (Ceh.) și Zenn (R.D.G).

Cel mai așteptat meci al zilei 
a fost bineînțeles cel dintre re
prezentativele României și 
Finlandei. După un început 
confuz, formația noastră — care 
a comis multe inexactități, fiind 
dealtfel și condusă în primele 
minute de joc — și-a intrat 
treptat în mînă si a punctat de
cisiv, în special prin Magda
lena Pall, care s-a dovedit cea 
mai bună jucătoare din teren în 
primele 20 de minute. La pau
ză, România — Finlanda 34— 
27. La reluare, Magdalena Pall 
și Elena Filip au comis cite 5 
greșeli personale și au fost eli
minate din joc ; înlocuitoarele 
lor Camelia Solovăstru și Su- 
zana Keresteszy le-au suplinit 
însă cu bine și, astfel, echipa 
României a obținut o meritată 
victorie cu scorul de 61—54. Au 
înscris pentru echipa Româ
niei : Pali 10, Bolovan 8, Bă- 
dinici 16, Fotescu 7, Filip 6, 
Solovăstru 8, Keresteszy 6 ; coș- 
geterele oaspetclor : Hakala 22, 
Airas 15. Au arbitrat : Petro- 
vici (Iugoslavia) și Hadjipetrov 
(Bulgaria).

In ultimul 
R.P. Chineză

meci: Italia
70—58 (40—26).

Paul IOVAN

La startul celei de a 5-a e- 
diții a Balcaniadei de tenis 
rezervată juniorilor s-au pre
zentat echipele (feminine și 
masculine) ale Bulgariei, Gre
ciei, Iugoslaviei și României. 
După cum se știe, întrecerile 
tinerilor tenismani din Balcani 
se dispută pe cele 8 terenuri 
ale asociației sportive „Nep- 
tun" din Cimpina. In formați
ile care luptă pentru titlurile 
balcanice se află cîteva nume 
de cunoscuți tineri jucători, re
cent prezenți și la concursul 
seniorilor, de la Atena. Iată, 
dealtfel, formațiile aliniate : 
BULGARIA — Manuela Male
eva. Adriana Velceva. Maria 
Kondova, Asen Dișkov, R. To- 
nev, M. Lazarov ; GRECIA — 
Denise Panagopoulu. Angelica 
Kanelopoulu, Maria Baki. Ni
cos Galationos, Fotis Vazeos, 
Ioannis Rigas ; IUGOSLAVIA 
— Renata Șașak. Sabrina Go- 
leș, Gabriela Kiss, Slobodan 
Jivojinovici. Nenad Ilekovici, 
Branimir Horvat; ROMÂNIA — 
Marilena Totoran, Luminița 
Sălăjan, Daniela Moise. Cris
tinel Ștefănescu. Bogdan To
ma, Răzvan Constantinescu.

La această ediție a Balca
niadei juniorilor, foarte tinerii 
noștri tenismani au posibilita
tea și datoria să dovedească 
progresele pe care le-au reali
zat. ștergînd impresia cu totul 
nefavorabilă lăsată anul trecut, 
cînd — jucînd în Grecia — s-au 
clasat abia pe locul 3. Datoria

aceasta incumbă mai ales for
mației feminine care este a- 
proape aceeași ca și in 1979. 
De asemenea, echipa masculi
nă, avîndu-1 în frunte pe ta
lentatul Cristinel Ștefănesco, 
trebuie să-și valorifice cunoș
tințele tehnice și adaptarea la 
terenurile unde s-au desfășu
rat și campionatele naționale.

Rezultatele primei zile de joc 
(până la lăsarea întunericului) : 
băieți — România — Iugoslavia 
2—0 (Ștefănescu — Jivojinovici 
1—6, 7—5, 6—2 ; Tonta — Horvat 
6—2, 4—6, 6—2) ; Bulgaria — 
Grecia 1—1 (Dișkov — Vazeos 
6—1, 6—7, 5—7 ; Lazarov — Rigas 
5—7, 6—2, 6—4) ; fete — România 
— Iugoslavia 1—1 (Totoran — 
șașak 1—6. “ ‘ ‘ ‘
Kiss 6—2, 
Grecia 2—0 
poulu 7—6, 
Panagopoulu 2—6, 6—4. 6—1).
Meciurile continuă joi dimineața.

7—«, 3—6 ; Moise —
6—3) ; Bulgaria — 
(Velceva — Kanelo- 

6—1 ; Maleeva
2—6, 6—4.

CE. DE LUPTE ORECO-POiTANE

PENTRU JUNIORI
ANKARA, 27 (Agerpres). — 

La Bursa (Turcia) au început 
campionatele europene de lupte 
greco-romane pentru juniori. în 
primul tur, la cat. 48 kg, spor
tivul român Ștefan Marian l-a 
învins prin descalificare pe 
italianul Maenca Vicenzo- La 
cat. 90 kg. Ilie Matei a cîștigat 
prin descalificare meciul cu 
vest-germanul Staab Kai.

Cine va fi șalangerul lui Karpov ?

...Șl ACUM, FINALA CANDIDAȚILOR

NEW YORK, 27 (Agerpres). 
— Pe terenurile de la Flushing 
Meadow (New York) au început 
campionatele internaționale de 
tenis ale S.U.A. în proba de 
simplu 
mânca 
vins-o 
Acker 
Evert (S.U.A.) — Sands (S.U.A.) 
6—0, 6—0 ; Hobbs (Anglia) —

feminin, jucătoarca ro- 
Virginia Ruzici a in- 

cu 6—2, 6—1 pe Sherry 
(S.U.A.). Alte rezultate:

JURNEUL DE BASCHET

DE LA ORADEA
Turneul internațonal de bas

chet masculin de la Oradea a 
fost cîștigat de Slavia Kosice : 
88—78 cu Dinamo Oradea și 
66—70 cu Resowia Rzsezsow. 
Pe locul secund s-a clasat Re
sowia (65—69) cu Dinamo), iar 
pe locul trei formația din 
Oradea. Cele trei echipe (fie
care a înregistrat cite o victo
rie) au fost departajate la 
coșaveraj. (I. Ghișa — coresp.)

Stove (Olanda) 6—4, 6—0 ;
Mandlikova (Cehoslovacia) — 
Colins (S-U.A.) 6—3, 6—4 ; Pia- 
tek (S.U.A.) 
(S.U.A.) 6—1, 
(Iugoslavia) -
da) 6—0. 6—2 ; Saliba (Austra
lia) — Ekblom (Suedia) 6—1, 
6—4 ; Wade (Anglia) — Gilbert 
(S.U A.) 6—2, 6—7, 6-4 ; Aus
tin (S.U.A.) — Smith (S.U.A.) 
6—2. 7—5.

Principalele rezultate înregis
trate în primul tur al probei 
de simplu masculin : Mc Enroe 
(S.U.A.) ......................- -
6- 3, ’ 
nia) 
0-6, 
tina) 
6-1.
Riessen (S.U.A.) 7—5. 6—1, 6—1; 
Borg (Suedia) — Aubone (Ar
gentina) 6—1, 6—4, 6—1 . ___
cher (S.U.A.) — Ramirez (Me
xic) 7—6, 6—1, 6—2 ; Gerulai- 
tis (S.U.A.) — Vince Van Pa
tten (S-U.A.) 6—3, 6—4, 6—0 ; 
Winistsky (S.U.A.) — Fillol 
(Chile) 5—7, 7—5, 3—6. 6—3,
7— 6.

— Kiyomura 
7—5 ; Jausovec
Mesker (Olan-

Vasselin (Franța) 
6—4, 6—1 ; Fibak (Poio-
— Penson (S.U.A.) 6—4, 
6—3, 6—4 ; Vilas (Argen-
— Maher (Australia) 6—0, 
6—2 ; Glickstein (Israel) —

Tea-

TELEX • TELEX 3 TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM 0 Proba de o milă 

din cadrul concursului de la 
Londra a fost cîștlgatâ de cam
pionul olimpic Steve Ovett (An
glia), cu 3:52,9 urmat de ameri
canul Steve Scott 
rezultate, masculin : săritură 
înălțime : ‘ - - - -
2,24
Myricks (S.U.A.) __  _ . ...
m plat: Bradord (Jamaica) — 
46,28. Feminin : 100 m garduri :
Langer (Polonia) — 13,13; 400 m: 
Smith (Anglia) — 51,57 0 Atle
tul olandez Rob Strlk a terminat 
învingător în maratonul de la 
Lisse (Olanda), fiind înregistrat 
cu timpul de 2h26:14,0.

BASCHET • La Celje (Iugosla
via) au continuat meciurile C.E. 
pentru juniori. Rezultate: U.R.S.S. 
— Turcia 129 —79 ; Italia — Sue
dia 102—68 : Iugoslavia — R.F. 
Germania 105—70 ; Cehoslovacia — 
Belgia 96—79 ; IsTael — Franța 
71—72 : Spania — Bulgaria 89—78.

CICLISM © Competiția pentru 
amatori, care se desfășoară în 
R.F. Germania, a continuat cu e- 
tapa a 7-a : Landau — Kaisers
lautern (132 km) Primul a tre
cut linia de sosire vest-germanul 
Wilfried Trott, cronometrat în 
3hl3:12. In clasamentul general 
conduce Johnny Broers (Olanda), 
urmat la 28 secunde de Friedrich 
von Loeffelholz (R.F.G.).

ȘAH 0 In runda a 9-a a cam
pionatului mondial pentru iuntori 
Adrian Negulescu a remizat cu 
Toro. rezultat consemnat Si in 
partidele Short — Kasparov. Ben
jamin — ziger și Hort — Karoly 
Akeson l-a învins pe Tempone. 
iar Utut a cîștigat la Arnasson. 
în clasament continuă să con
ducă Kasparov, cu 7,5 puncte.

3:53,0. Alte 
în 

Wszola (Polonia) — 
m ; săritură în lungime : 

8,03 m ; 400

urmat de Akeson — 7 puncte. 
Adrian Negulescu — 6,5 puncte, 
Toro, Utut, Short. Merovici și 
Hort — cu dte 6

TENIS DE MASA
31 august, la Hong 
desfășura întrecerile 
diale" (m). La turneu 
ticipa 16 jucători care au 
repartizați în 4 _ .
narii. Printre participant! se nu
mără cunoscuțil jucători euro
peni Orlowski (Cehoslovacia). 
Bengtsson (Suedia). Klampar 
(Ungaria) șl Surbek (Iugoslavia). 
Principalii favorlțl ai competiției 
sînt sportivii din R.P. Chineză și 
Japonia.

puncte.
• Intre 29 și 
Kong se vor 
„Cupei Mon- 

vor p-ar- 
fost 

grupe prelimi-

CAMPIONATE...

La Abano Terme, înaintea ultimei partide (a 11-a), cînd Hiib- 
ner conducea cu 6—4 și avea nevoie de~ o remiză pentru victo
rie. El a obținut-o fără dificultate,_ cu piesele_ aibe.__Portisch 
renunțase, practic, la luptă

La Buenos Aires și Abano 
Terme (Italia) s-a încheiat re
cent o etapă importantă a în
trecerii din cadrul campiona
tului mondial masculin de șah: 
semifinalele meciurilor candi
daților. Korcinol — Polugaev
ski și Hubner — Portisch.

Si dacă victoria lui Viktor 
Korcinoi, obținută (după pre
lungiri) în fața lui Lev Polu- 
gaevski, a fost oarecum aștep
tată, în schimb eliminarea lui 
Lajos Portisch de către Robert 
Hubner este socotită o surpriză 
de proporții, comentatorii ne- 
acordînd. înainte de meci, șan
se de succes marelui maestru 
vest-german.

In ambele întîlniri s-a dat 
o luptă extrem de încordată. 
Polugaevski (învins în ciclul 
trecut al competiției la un 
scor sever de Korcinoi, tot în 
semifinală : 8V2—4'A) s-a pre
gătit de data aceasta cu o 
mare ambiție, meciul desfășu- 
rîndu-se sub semnul echilibru
lui. Korcinoi a deschis scorul 
în partida a 4-a. Polugaevski

Clasament : Lyon 11 p.
2. St. Etienne 10 p. 3. Bordeaux 
10 p.

Neuchâtel 0—0, A.C. Bellinzona — 
Servette Geneva o—0. Chenois 
Geneva — Chiasso 1—1. Lausanne 
Sport — F.C. Sion 0—1. Lucerna 
— Grasshoppers Zurich 2—2.

NORVEGIA După desfășurarea 
a 15 etape, pe primul loc se 
află echipele Start Kristiansand și 
Bryne Stavanger cu cite 19 
Urmează S.K. Lillestroem — 
Moss' și Viking Stavanger

p.
18 p. 

-------„ --------- CU 
cite 17 p Rezultate mai impor
tante din ultima etapă disputată: 
Lillestroem — Moss 1—1. Start — 
Molde S.K. 0—1, Viking — Bndoe 
Glimt 3— 0.

FRANȚA (et. 7) : St. Etienne — 
Auxerre 2—0, Bordeaux — Tours 
1—1. Nantes — Bastla 2—1. Paris 
St. Germain — Metz 1—1. Stras
bourg — Monaco 0—0. Valencie
nnes — Lille 2—1, Nisa — NImes

TURCIA A început o nouă e- 
diție a campionatului național 
(cea de a 23-a). Iată rezultatele 
etapei inaugurale : Trabzonspor — 
Bursespor 1—1. Fenerbahce 
Orduspor 1—0, Galatasaray 
Eskisehirspor 4—1. Besiktas 
Gaziantep 1—1, Zonguldak - 
danaspor 3—0, Rizespor — 
Izmir 2—1, Adanademirspor 
Boluspor 2—0.

- A-
AKay

ELVEȚIA, Rezultate din prima 
etapă a campionatului nr. 82 : 
Young Boys Berna — F.C. Basel 
3—1, F.C. Zdrlch — F.C. St. Ga
llen 3—1, Nordstern Basel —

Telefoto : A.P.-AGERPRES

6-a, apoi din 
luat conduce- 
a 8-a. pentru 
cu un remar-

a egalat in a 
nou Korcinoi a 
rea. în partida 
ca Palugaevski, 
cabil efort de voință, să resta
bilească echilibrul în ultima 
partidă, a 12-a. după două în
treruperi, 75 de 
proape 10 ore de 
mat prelungirile 
langer a obținut 
partida a 14-a. cîștigînd astfel 
la limită, cu 7*/j—CVi.

S-au înșelat cei care l-au 
socotit pe Hubner o victimă 
sigură în fața „mașinii Por
tisch". Campionul vest-german 
și-a studiat, se pare, mai bine 
adversarul, a adoptat în pri
ma parte a întîlnirii o tactică 
de prudență, , n-a riscat nimic, 
căutînd să-l scoată ne marele 
maestru ungur din teorie și 
cartoteci, unde el este invulne
rabil. într-un „mare duel al 
nervilor" — cum a fost supra
numit meciul —, Hubner s-a 
dovedit superior. După 8 re
mize consecutive, el a atacat 
decisiv pe „ultima turnantă".

mutări și a- 
joc ! Au ur

și fostul șa- 
victoria în

cîștigînd partidele a 9-a și a 
10-a, ceea ce a decis soarta 
meciului 6J/j—4l/z.

Așadar, o finală Korcinoi — 
Hubner (16 partide), care 
buie să se încheie pînâ 
decembrie al acestui an. 
doi adversari se întilnesc 
tru prima dată într-un 
Viktor 
49 de 
iulie), 
arena 
După cum se știe, acum 3 ani 
el a susținut meciul pentru 
titlu cu Anatoli Karpov, pier- 
zînd după 32 de partide 
5—6 și 21 de remize.

Robert Hubner este 
mai tînăr decît adversarul 
S-a- născut 
a devenit 
nai în 1968 
1970. Anul 
cat pentru 
ților. dar în întîlnirea cu Pe
trosian. la Palma de Majorca, 
a abandonat după 7 partide, 
cînd era condus cu 1—0. După 
o absență de 9 ani Hubner re
vine în lupta pentru titlu. El 
a cîștigat zonalul de la Lu
cerna, în mai 1979, în septem- 
brie-octombrie s-a clasat pe 
locurile 1—3 (cu Portisch și 
Petrosian) la interzonalul dc la 
Rio. iar în sferturile meciuri
lor candidaților, din acest 
l-a învins pe Adorjan cu 
și 7 remize.

Conform coeficienților 
Korcinoi — 2695. Hubner 
2600 (la 1 ianuarie 1980), pri
mul este favorit. Dar să nu 
uităm că Portisch, cu un Elo 
de 2655, a pierdut în fața te
nacelui jucător vest-german, 
al cărui punctai a crescut con
siderabil după acest meci si 
după alte evoluții încununate 
de succes la turneele din 1980.

întîlnirea finală pentru de
semnarea șalangerului lui Kar
pov din anul viitor se anunță, 
credem noi. echilibrată.

tre
ia 1 
Cei 

pen- 
meci. 

Korcinoi, in virata de 
ani (i-a împlinit la 23 
este bine cunoscut in 

mondială a șahului.

cu 0

mult 4 
său. 
1948,la 6 noiembrie 

maestru interna,io- 
și mare maestru in 
următor s-a califi- 
meciurile candida-

an,
2—1

Elo,

Valeriu CHIOSE

Poznan — Motor Lublin 1—1. Cla
sament : 1. Ruch Chorzow 4 p, 
2. Gornik Zabrze 4 p, 3. Legia 
Varșovia 3 p.

RD. GERMANA. Rezultatele în
registrate în etapa I a campio
natului nr. 34 : Rott-Weiss Er
furt —F.C. Magdeburg 2—5. Han
sa Rostock — Lokomotive Leipzig
2— 2, Chemie Bohlen — Sachsen
ring Zwickau 2—0, Stahl Riesa — 
Carl Zeiss Jena 3—5. Dynamo 
Berlin — Chemie Halle ~ " 
Dynamo Dresda — Wisruuf
3— 0. F.C. Karl Marx Sta-dt 
Vorwarts Frankfurt pe Oder 1—1.

MECIURI INTERNAȚIONALE

3—0. 
Aue

POLONIA (et. 2) : Zaglebie
Sosnowiec — Ruch Chorzow 0—1, 
Wlsla Cracovia — Slask Wroclaw 
2—1, Gornik Zabrze — Szom- 
bierky Bytom 1—0, Stal Mielec — 
Zawisza Bydgoszcz 2—1, L.K.S. 
Lodz — Legia Varșovia 1—2. Odra 
Opole — Widzew Lodz 0—0, Lech

• Marți, in nocturnă, la Mi
lano, Lnternazionale a învins cu 
.5—2 (2—1) formația vest-germană 
Borussia Mdnchengladbach. Au 
marcat : Beccalossi (2) și Prohas- 
ka (3. dintre care unul din 11 
m). Nickel și Hannes au realizat 
golurile oaspeților. 0 La Reggio 
Emilia : Torpedo Moscova —
Reggiana 4—1 (1—1).

0 Turneul internațional de la 
Barcelona a fost cîștigat de C.F. 
Barcelona : 2—1 (1—1) în finala
cu Vasco da Cama Rio de Ja
neiro. Pentru locul 3 : River
Plate Buenos Aires — P.S.v. 
Eindhoven 4—2. după executarea 
loviturilor de la 11 m.
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