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Pentru tinerii din comuna Gornești - Mureș 

bucuria dFÂ~fi Cruntași In muncă 
SE ÎMPLETEȘTE CU A CEEA DE A FA CE SPORT

Băieți și fete, oameni de 
toate vîrstele în straie sărbăto
rești. în pitorescul port de ne 
valea Mureșului. îsi îndreaptă 
nașii sure centrul comunei, sure 
terenul de snort. Dună cum 
aveam să aflăm, acesta consti
tuie pentru locuitorii Gomes- 
tiului punctul de atracție în zi
lele de odihnă. Chinurile celor 
ne care îi însoțim si noi sint 
toate arse de soare, ne cîmn. 
Au fost la muncă, ne combine, 
la strînsul recoltei, ori în acel 
du-te-vino pe care cei mai multi 
dintre ei îl fac nrin curtea

Dragnea (in alb) e la un pas de gol, dar portarul Biro II 
va salva printr-un frumos reflex (Fază din meciul Dinamo — 
A.S.A. Tg. Mureș 3—2). Foto : V. BAGEAC

După etapa a H a a Diviziei „A" la fotbal

STARTUL TIMPURIU Al CAMPIONATULUI 
SĂ DETERMINE Șl RAPIDA INTRARE ÎN FORMĂ

Deținătoarea Cupei campioni
lor europeni, F. C. Liverpool, 
aflată acum. înaintea debutu
lui primei ligi. în turneu în El
veția. după ce a pierdut (1—2) 
în fata echipei Servette Geneva 
(locul 7 în ediția trecută a 
campionatului), a reușit un e- 
gal (0—0) la Neuchatel. cu for
mația Xamax (locul 3). Nu știm 
care va fi evoluția formației 
engleze în viitorul apropiat, 
dar aflarea acestor rezultate 
(Anglia si Elveția fiind parte
nerele noastre in preliminariile 
C.M.) ne-a amintit o convorbi
re purtată acum cîtiva ani cu 
Bill Shankly. unul dintre cel 
mai reputati manageri britanici, 
pe atunci conducătorul tehnic 
al clubului din Liverpool, care 
ne-a spus : „Niciodată nu o să 
vedeți în august sau început 
de septembrie echipele noastre 
de prima ligă strălucind pe un
deva. fie acasă, fie peste hota
re. în schimb, in plină toamnă 
sau în miez de primăvară, a- 
tunci cînd competițiile interna
ționale devin efectiv solicitante, 
formațiile britanice nu se 
dezmint. De ce ? Pentru că de
marajul greoi nu înseamnă o 
deficientă de pregătire, ci o do
zare eficientă a intrării si men
ținerii în formă. în vederea unui 

Complexului de selecție si tes
tare a porcinelor — unul din
tre cele mal mari din tară, 
existent la Gornești.

E zi de duminică. Cum ne 
abatem din artera principală 
simțim o undă de răcoare adi
ind dinspre Mureș. Vicepre
ședintele Consiliului popular. 
Vasile Pod. se precipită în ju
rul echipei de fotbal a comu
nei. care va întîlni formația 
uneia dintre secțiile complexu
lui. ..Am inițiat o suită de ac
țiuni sportive de masă. în cins
tea zilei dc 23 August — ne 
spune el —. meciuri de fotbal, 
un campionat de volei, toate 
sub genericul „Daciadei". Intîl- 
nirea de azi face și ca parte 
din program".

Președintele asociației sporti
ve ne complex Ion Făgăraș, a- 
flat în apropiere, se arată gata 
să ne dea amănunte.

Iubitorii de sport din Gor
nești au făcut un fel de briu 
multicolor în jurul terenurilor 
de ioc. la fotbal si volei. în 
zona sectorului jocurilor dis
tractive. Măsura dragostei lor 
pentru cei ce luptă în arenă 
este lesne de înțeles. „Așa sînt. 
la noi. zilele „Daciadei" — ne 
spune Mihai Poenaru, un băr
bat robust, prietenos —. dar vă 
rugăm să veniti si oe-aCasă.

finis puternic Ia momentul o- 
portun".

Evident că dorim nespus de 
muilt ca la sfîrsitul acestei 
toamne să consemnăm acel 
CRESCENDO atît de așteptat 
de iubitorii fotbalului din tara 
noastră, concretizat prin CALI
FICAREA echipei României la 
„Mundial *82“ și prezenta unor 
reprezentanți ai primei noastre 
divizii în fazele superioare ale 
competițiilor europene, care să 
le asigure perspectiva... primă- 
verit Dar ca toate acestea să 
nu rămînă doar niște frumoase 
visuri, trebuie ca fiecare parti
dă din acest timpuriu debut al 
Diviziei „A" să însemne o RE
ALA INTRARE ÎN FORMA 
si nu o prelungire a perioadei 
de pregătire, prin jocuri ca și 
amicale, neangajante. de sezon 
estival (în pofida căldurii, pe 
alocuri, neobișnuită). Toamna 
sosește în acest an mult mai 
devreme pentru fotbalul nostru 
decît data ei calendaristică, iar 
la data echinocțiului (23 sep
tembrie). cînd va fi meciul cu 
Ungaria din preliminariile C.M., 
ziua satisfacției victoriei să fie

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Avem și noi cite ceva să vă 
arătăm".

Pe-acasă. adică pe la Com
plex. unde Poenaru se numără 
printre oamenii pricenuti în me
seria de zootehnist. Acasă, la 
zootehniști, aflăm cite ceva des- 
nre bucuria ne care aceștia o 
încearcă, după o zi de muncă, 
zăbovind o oră. două la club, 
pentru o partidă de șah. Sau 
pe terenul de volei. Tehnicia
nul Constantin Tonean. unul 
din specialiștii de bază ai în
treprinderii încearcă să forme
ze o echipă de volei, de „elită", 
dar aceasta cu condiția ca la 
selecție să ia parte cit mai 
multi tineri, dacă se poate toti 
muncitorii. „Și aveți asemenea 
condiții ?“ întrebăm. „Avem 1" 
ni se răspunde. „Și aceasta 
pentru că directorul nostru, to
varășul inginer Ion Lupei, pre
ședintele de onoare al asocia
ției sportive, a făcut și el 
sport, știe mai bine ca_ noi toți 
ce valoare are această activi
tate pentru cei ce veghează zi 
si noapte la creșterea animale
lor. în cinstea zilei de 23 Au
gust. complexul își are angaja
mentele Iui. angajamentele oa
menilor care în_ ceasurile libere 
sînt bucuroși să practice spor
tul".

Este zi de odihnă. pe străzile 
Gorneștiului se plimbă oameni
care toată săotămîna au mun
cit pe tarlalele C.A.P.-ului. ori 
la Complex. Iar numitor co
mun le este satisfacția de pe 
chipuri. Și-au îndeplinit cu 
cinste sarcinile și vor întîmpl- 
na ziua de 23 August cu bucu
ria că îsi fac cu conștiinciozi
tate datoria. Cu certitudine că 
și sportul contribuie la hărni
cia lor în muncă, la optimismul 
care li se citește pe fețele să
nătoase !

Viorel TONCEANU

RULMENTUL BRAȘOV 
A CÎȘTIGAT 

„CUPA ELIBERĂRII" 
LA HANDBAL (f) 

în sala sporturilor din Bra
șov s-a desfășurat turneul de 
handbal feminin dotat cu „Cupa 
Eliberării". Iată rezultatele în
registrate : Rulmentul Brașov — 
Mureșul Tg. Mureș 22—21. cu 
Hidrotehnica Constanța 22—22, 
cu Știința Bacău 17—16; Știin
ța Bacău — Hidrotehnica 28-20, 
cu Mureșul 30—20; Hidrotehni
ca Constanța — Mureșul Tg. 
Mureș 28—25. Clasament : 1.
Rulmentul 5 p; 2. Știința 4 p;
3. Hidrotehnica 2 p; 4. Mureșul 
0 p. (Carol GRUIA — coresp.).

MIRCEA ROMAȘCANU ÎNVINGĂTOR MERITUOS 
iN PRIMA ETAPĂ A „CUPEI VOINȚA" LA CICLISM
PLOIEȘTI. 17, (prin telefon). 

Startul festiv în prima etapă 
a „Cupei Voința", deși progra
mat matinal (ora 8,30), a atras 
în fața Palatului Culturii din 
plin centrul urbei, sute de lo
calnici. Temperatura ușor răco
roasă a dimineții și un vînt 
mîngîietor au determinat ca 
imediat după startul tehnic (km 
73 — șos. Tîrgoviște) cei 80 de 
cicliști să pornească în cursă 
cu o viteză de 45—46 km/h. S-a 
gonit tare și totuși pe un in
terval de aproximativ 60 km de 
rulaj, pînă la punctul unde ca
ravana ciclistă a fost stopată 
din avîntul ei de o barieră 
de cale ferată, plutonul s-a 
destrămat și s-a regrupat de 
mai multe ori, oferin^u-ne pri
lejul să consemnăm nu mai pu

• Confirmînd (șl
cu acest prilej) că 
la C.S.Ș. Triumf 
București sărituri
le in apă se află 
la loc de cinste, 
reprezentanții a- 
cestui club sportiv 
(antrenați de Ni- 
eolae Spațios, E- 
lcna Timar și A- 
na Neicu) au do
minat cu autorita
te întrecerile fina
le ale „Daciadei" 
pentru juniori, cu
cerind șapte din 
cele 12 titluri pu
se în joc. Cele
lalte au revenit : 
trei sportivilor de 
la Progresul Bucu
rești (antrenor :
Pantelimon Decu- 
seară), cite imul 
celor de la Crișul 
Oradea (antrenoa- 
re : Viorica Kele- 
men) și de la Li
ceul nr. 2 Bucu
rești (antrenori :
Nicolae Totan la 
băieți și Gavrilă 
Rogge la fete). 
Alte poziții frun
tașe au fost ocu
pate de săritorii 
de la C.S.Ș. Sibiu 
(antrenori : Dumi
tru Popoaic, An
drei Găvozdea șl
Angela Popescu), care, deocam
dată, amină participarea la 
lupta pentru titluri, la campio
natele de juniori, pînă la „ma
joratul" copiilor care au cuce
rit, nu demult, majoritatea 
locurilor I la campionatele re
zervate acestei categorii de 
concurenți.

• La junioare, categoria A, 
a ieșit in evidență o îmbucu
rătoare concurență intre mai 
multe săritoare, unele dintre 
ele nedepășind nici virsta ju

„DACIADA" și a desemnat campionii la modciism

TOATE PlNZELE SUS!“ PENTRU TINERII ALE CĂROR
VISURI DE AZI VOR
Timp dc trei zile. „Stațiu

nea soarelui, tinereții și spor
tului" — cum a fost denumit, 
pe drept, Costineștiul — a găz
duit, în cadrul celei de a doua 
ediții a Festivalului sporturilor 
tehnico-aplicative, finalele pe 
țară la modelism, dotate cu 
„Cupa U.T.C.".

S-au strins la Costineștî aero- 
modeliști, navo, racheto și au- 
tomodeliști din toate județele 
țării și din București — cita 
unul la fiecare ramură —, pen
tru a-și disputa întiietatea, do
rind cu ardoare să cîștige mult 
rîvnitul titlu de „campion al 
Daciadei" și să ducă pentru ju
dețele lor noi puncte, in ca
drul marii competiții naționale. 
Probele de navomodele (clasa 
EX, prototip de creație și in
ventivitate) au strîns în dimi
neața zilei de vineri pe malul 
lacului Costinești sute de ti
neri aflați la odihnă, iar cele 
de automodele, radiocomandate 
electric (probă de îndemînare, 
ca la examenul de conducător 
auto) — alte sute, pe baza 

țin de trei evadări. Ultima (cu 
8 curajoși protagoniști), dacă 
nu s-ar fi opus bariera, avea 
chiar — după părerea noastră 
— mari șanse de reușită, așa 
însă...

Cel de-al doilea start în 
cursă a fost dat de brațul ba
rierei, ridicat în semn de libe
ră trecere. Sintem la poalele 
muntelui Păduchtosu. Urcuș 
greu, în fața căruia plutonul 
încetinește vizibil alura, mai 
puțin reprezentanții noștri M. 
Romașcanu și I. Gancea, pre
cum și oaspeții de peste ho
tare, L. Halași și I. Karoly. A- 
ceștia patru vor fi înregistrați 
la punctul de cățărare de pe 
Păduchiosu în ordinea : Halași, 
Karoly, Gancea și Romașcanu, 
Coborirea spre Sinaia dă prilej

La 16 ani, Cornel Pop poate păși pe calea 
afirmării pe plan international.

Foto : Vasile ClRDEI — Sibiu
nioarelor B. „Șefa de genera
ție" se anunță -a fi (prin nu
mărul victoriilor acumulate și 
prin însuși faptul că a cuce
rit titlul .de campioană absolu
tă) Cristina Timar, ale cărei 
preocupări sportive (încununate 
de succese) fac casă bună ca 
activitatea școlară (in primă
vară, Cristina a fost premianta

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag. 2-3)

PRINDE ARIPI MllNE
sportivă a stațiunii. în după- 
amiaza zilei, „bătrinii lupi de 
mare" în modelism (printre a- 
ceștia aflindu-se Leontin Cior
tan din Petroșani și Heinrich 
Gegel din Brașov) au făcut de
monstrații, atrăgînd alte și al
te zeci de turiști. Proba do 
aeromodele (clasa planoare A2) 
și cea de racheto-modele (caro 
a fost constituită dintr-o pro
bă de ștand și trei lansări — 
cu strimmer, rachetă-plan Șt 
rachetă cu parașută) s-au des
fășurat pe fostul aeroport din 
Tuzla, unde vîntul influența 
mai puțin desfășurarea pro
belor.

Printre participanți am întîl- 
nit tineri cu o îndelungată ac
tivitate in modelism (ca auto- 
modelistul Adam Balogh din 
Cluj, elev la Lie. ind. Brassal, 
cîștigătorul titlului la automo
dele j, dar și tineri care — co 
Sorin Todoruț, de pildă, elev

Sever NORAN

(Continuare in pag. 2-3)

celor patru curajoși să-și de
monstreze virtuțile și în con
ducerea prin viraje a bicicle
telor lor cu o viteză uluitoare. 
Alergau cu 60—70 km pe oră, 
iar efectul acestei goane nebu
nești îl înregistrăm jos, în Si
naia, cînd cronometrele arată O 
diferență, dintre fugari și pri
mii urmăritori, de nu mai puțin 
de 3 minute. Pe șoseaua spre 
Ploiești, gruipul celor patru ru- 
lînd în morișcă caută să-și 
mențină avansul creat. Din 
spate, însă, un pluton de 7 ci
cliști vine tare. Forțe mai mul
te, ambiții mari. Așa începe O 
cursă de urmărire de toată fru-

Gheorghe ȘTEFANESCU

(Continuare tn pag. a 4-a)



• A doua
• Juniorii

etapă a „Cupei României** • Doina Melinte in nocturnă la Zurich 
la C.E. in Olanda • Datele „Dinamoviadei* de la București

(prin telefon). Pe
Parcul sub Arini, 

la sfîrșitul 
a fost o 

de tine- 
atleți ju- 
III-a s-au

55,18 ; suliță : Atila Toth
(C.S.Ș.A. Cluj-Napoca) 57,00 m ;
4X80 -------- --------
37,7 ;
colau

m ; C.S.Ș.A. Cluj-Napoca 
5 km marș : Daniel Ni- 
(C.S.Ș. Brăilțl) 25:32,8.

Ilie IONESCU, coresp.

CAMPIONATELE NAȚIONALE I 
ALE TINERILOR CĂLĂREȚI I A •

Ml
start

SIBIU, 17 
stadionul din 
timp de două zile, 
săptăminii trecute, 
adevărată revărsare 
rețe și... talent. 710 
niori de categoria a
întrecut în cadrul etapei a II-a 
a campionatului pe echipe do
tat cu „Cupa României". Cu 
acest prilej, alergătorul Dumi
tru Dobre de la C.S.Ș. Cetate 
Deva a 
pentru 
vîrstă. 
plat cu

Iată acum câștigătorii diferi
telor probe ale competiției : 
FETE : 80 ni : Gabriela Țur- 
canu (Viitorul Buc.) 10.2 ; 600 
m : Daniela Stan (C.F.R. Cra
iova) 1:36,4 ; 2 000 m : Iuliana 
Negură (C.S.Ș. nr. 1 P. Neamț) 
6:35,4 ; 80 mg : Daniela Zaha- 
ria (Viit. Buc.) 11,5; 200 mg : 
Mihaela Scrierii; (C.S.Ș. Rm. 
Vîlcea) 29,8 ; lungime : Enrie- 
te Nedelcu (Viit. Buc.) 541 m ; 
înălțime : 
(C.S.Ș. nr. 4 
greutate : 
(C.S.M. 
disc :
nr.

zilele următoare, o bogată 
atle- 
plan

în____
activitate competițională 
tică se va desfășura pe 
intern si internațional.

este clar că vom asista la un 
concurs de primă mărime. In 
urma lui va fi alcătuită echi
pa (de seniori și senioare) care 
urmează să ia parte la între
cerile ediției jubiliare a Jocu
rilor Balcatice de atletism, de 
la Sarajevo (18—20 septembrie).

realizat un nou record, 
această categorie de 

în proba de 3 000 m 
9:05.0.

Doi-• Mîine, spre exemplu, 
na Melinte va evolua la Zurich, 
în nocturnă, în cadrul unui 
mare concurs care reunește 
cîteva dintre fruntașele mon
diale ale cursei de 800 m.

• în zilele de 2 și 3 septem
brie, în Capitală, va avea loc 
concursul internațional „Dina- 
moviada", la care vor fi pre- 
zenți cițiva performeri de mar
că ai atletismului internațional.

Bogdan 
1,66 m ; 

Suceveanu 
12,54 m ;

(C.S.Ș 
suliță : 

(C.S.Ș. Bistrița) 
4X80 m : Viitorul

Iuliana 
Buc.) 

Doina 
Suceava) 

Mihaela Graur 
2 C-ța) 31.82 m ; 

Lidia Sălantă 
38,38 m ; 
Buc. 40,1.

BĂIEȚI : 
tin (C.S.S. 
Cătălin Stoian (C.S.Ș. Steaua) 
1:27,9 : 1 000 m obst. : Th. Bă
lan (C.S.S. nr. 4 Buc.) 2:55,4 ; 
90 mg : Daniel Iorga (C.S.Ș. 
Pitești) 12,8 ; 200 mg : - Iorga
27,8 ; lungime : Marius Opriș 
(C.S.Ș.A. CIuj-Napoca) 6,25 m ; 
înălțime : Gh. Marica (C.S.Ș.A. 
CIuj-Napoca) 1,88 m ; prăjină : 
C-tin Ivan (C.S.Ș. nr. 4 Buc.) 
3,80 m ; greutate : Ioan Ciuglă 
(C.S.Ș. nr. 2 C-ța) 12,52 m ; 
disc : Bel a Mate (C.S.Ș. Me
diaș) 50,78 m ; ciocan : Mate

80 m : Nic. Valen- 
Steaua) 9,3 ; 600 m :

• La sfîrșitul săptăminii, pe 
stadionul din Utrecht (Olanda), 
va avea loc cea de a Vl-a e- 
ediție a Campionatelor euro
pene de juniori și junioare, u- 
na dintre foarte importantele 
competiții ale atletismului in
ternațional. La întreceri vor fi 
prezenți și unii dintre cei mai 
merituoși atleți români din tî- 
năra generație, printre care 
Sorin Matei — 2,22 m. anul a- 
eesta, la înălțime, Liviu Giur- 
gian 14,0 la 110 mg, A^irel Aști- 
lean 7 599 p la decatlon, Silvia 
Coniărnîceanu 15,93 m la greu
tate, Amalia Eădoaia 5 283 p 
la heptatlon. Amintim că la 
trecuta ediție a competiției, Mi
hai Ene la triplușalt și Cris
tina Cojocaru 
cerit medalii

• Finalele campionatului re
publican al juniorilor II, pro
gramate inițial pentru 2—3 sep
tembrie, au fost aminate pen
tru zilele de 5 și 6 septembrie, 
tot la București.

Pe bază hipică din Sibiu 
s-au desfășurat întrecerile eta
pei a doua a campionatelor re
publicane de călărie (dresaj și 
obstacole) rezervate juniorilor 
și fetelor. La competiție au 
luat parte sportivi de la Agri
cola Tg. Mureș, Centrul de că
lărie Lugoj, C.S.M. Craiova,
C. S.M. Iași, C.S.M. Sibiu, Pe
trolul Ploiești. Dinamo și 
Steaua București.

REZULTATE. Dresaj juniori: 
1. Al. Zelina (C.S.M. Sibiu) cu 
Hazard 527 p ; 2. FI. Cherățoiu 
(C.S.M. Sibiu) cu Glorios 520 
p; 3. FI. Cherățoiu — cu Se
lim 519 p ; obstacole juniori 16 
ani : 1. D. Martin (C.S.M. Si
biu) cu Corint Op — 31,6 ; 2.
D. Martin — cu Fărcășan 0 p 
— 31,8 ;• 3. FI. Cherățoiu — cu 
Capricorn 0 p 33,3 ; juniori 18

ani : 1. CI. Gheorghe (Steaua) . 
cu Norbert 0 p —35,8 ; 2. Fl. I 
Cherățoiu — cu Glorios 0 p — ■

D. Martin — cu Co- 
— 34,3 ; fele cat. u-

1. Ioana Scrioștepnu 
cu Bella Dona 0 p

37,1 ; 3. 
rint 4 p 
șoară : 
(Dinamo)
— 88,8 ; 2. Ioana Scrioșteanu —
cu Volpone Op — 92,5 ; 3. Car
men Dumitrescu (Steaua) cu 
Norbert 8 p — 82,2 ; fete cat. 
mijlocie ■ 1—2. Ioana Scrioș-
teanu — cu Bella Dona și Car
men Dumitrescu — cu Norbert 
4 p ; 3. Ioana Sericșteanu — cu 
Volpone 8 p ; obstacole echipe 
juniori : 1. Petrolul Ploiești (B. 
Constantinescu — cu Mache- 
don, R. Dumitreasa — cu Lu
gano, M. Fieraru — cu Sola- 
rio) 0 p ; 2. C.S.M. Sibiu 4 p
— 133,2 ; 3. Steaua 4 p — 139,7.

Ilie IONESCU, coresp.

I
I
I
I
I
I

I

la 1 500 m au cu- 
de bronz.

mare concurs in- 
august va avea

• Cel mai 
tern al lunii 
loc la București, în zilele de 
28. 29 si 30. Cu această ocazie se 
va desfășura campionatul na
țional de tineret (sînt invitați 
să ia parte și atleții seniori, 
chiar dacă depășesc limitele de 
vîrstă ale acestei categorii). în 
aceeași perioadă, pe același sta
dion vor avea loc si cam
pionatele juniorilor de cat. I,

POLI
A

a clasei

DUPĂ FINALELE „DACIADEI" LA SĂRITURI PENTRU JUNIORI
(Urmare 

din pag. 1)

IX-a a Liceuluia
economic și de drept adminis
trativ nr. 3 din București). Isa
bela Bercaru (C.S.Ș. Triumf), 
Luiza Nicoiaescu (Progresul), 
Ana Eakos (Cri șui) din rîndul 
junioarelor mari, Cristina Sza- 
kacs, Monica Baba (Crișui), 
Ileana Pîrjol. Andreea Drago- 
mîr, Ștefania Buftea (C.S.Ș. 
Triumf), Adriana Răzloagă, 
Ioana Scarlat, Diana Herlaș 
(Lie. 2). Arina Manta, Daniela 
Popa (C.S.Ș. Sibiu) din rîndul

— „----- - ------- — . —. —
junioarelor mici sînt săritoare
le în care întrevedem pe vi
itoarele urmașe ale Ruxandrei 
Hociotă, medaliată cu bronz la 
Universiadă. Bineînțeles, evolu
ția celor amintite, ca și a al
tor tinere sportive talentate pe 
care nu le-am amintit, este con
diționată de participarea, și de 
acum înainte, cu responsabili
tate și disciplină la procesul de 
pregătire.

9 Privind tot prin prisma 
intereselor Iotului de seniori, 
apreciem că în momentul de 
față doar Cornel Pop (Progre
sul) poate atinge într-un vi
itor apropiat o reală valoare in-
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Start in întrecerile
Astăzi, pe lacul Snagov, în

cep întrecerile din cadrul „Da
ciadei" la canotaj juniori. Com
petitorii — tineri rameri și 
vislași din întreaga țară — își 
vor disputa întîietatea la toa-

TEN1SMANII DE LA 
DINAMO BUCUREȘTI 

AU CÎȘTIGAT 
„CUPA Dr. PETRU GROZA"

Cu peste 150 de concurenți au 
Început, la Oradea, pe terenurile 
asociației „Sănătatea", finalele 
„Daciadei" Ia tenis — juniori.

In prealabil, s-au încheiat în
trecerile dotate cu „Cupa dr. 
Petru Groza" (ediția a 24-a), 
care a revenit clubului Dinamo 
București. în cel mai frumos 
meci final : Luminița Sălăjan 
(Pollt. CIuj-Napoca) — Daniela 
Moise (Steaua) 2—1. Ceilalți câș
tigători : Florin Chiru (Steaua) ; 
D. Moise, M. Totoran (Dinamo) ; 
I. Biciușcă (Polit. Cluj-Nap.) : 
F. Chiru, Dorel Pop, Alice Dă- 
nilă (Dinamo București).

Hie GHIȘA, coresp.

canotorilor juniori
te probele prevăzute in regu
lamentul acestui mare concurs: 
juniorii vor evolua pe distanța 
de 1500 m, iar junioarele vor 
avea de parcurs un traseu de 
1000 m. Concomitent cu aceas
tă întrecere, care va dura timp 
de trei zile, vor avea loc — 
tot pe lacul Snagov — și cam
pionatele republicane rezervate 
juniorilor mici.

OLTIMELE REZULT,UE
ÎN „CUPA ROMÂNIEI- EA TIR

In cadrul ultimelor întreceri 
de tir pentru arme cu glonț din 
cadrul „Cupei României", s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : pistol liber, juniori : 1. 
O. Vișan (Dinamo) 538 p, 2. S. 
Babii (U.T.' Arad) 538 p, 3. V. 
Popa (CSU Brașov) 533 p; pis
tol standard, junioare : 1. Emi
lia Bodrîinigă (Dinamo) 572 p, 
2. Elisabeta Bădiceanu (Steaua) 
570 p, 3. Dorina Guler (U.T. 
Arad) 558 p. (Cornel I’O- 
POVICI — coresp.).

LA POTOU - CALCULUL ȘANSELOR
Lectura rezultatelor tehnice ale 

reuniunii de duminică ne pune 
ki fața unor constatări îmbucu
rătoare. In ciuda unor cote 
mici la simplu, ordine, event, 
dștigătorii celor * curse au fost 
cei anticipați de calculul șanse
lor. Ba, uneori, pentru confirma
rea celor menționate, sosirile, 
cu șansă, s-au extins șl asupra 
Jocurilor 2 și 3, cum a fost ca
zul în Premiul Năvodari (hltul 
toții — Selenar, Hogar, Stăvilar 
șl hltul doi — Hogar, SelenaT) ; 
de asemenea, Bucuria, Hemeius 
(Premiul Neamț). Și luarea Aus
triacului a validat șansele, con
form justeții sosirilor. De data 
aceasta, 11 spectatori au reușit 
să-1 identifice prin 6 cal cîștlgă- 
tori. Poate duminica următoare 
se va cîștiga cu 7 cai ! Trecind 
de jumătatea reuniunilor, G. Tă- 
nase și-a lansat candidatura pen
tru primul loc atît în clasamen
tul pe formații, cit șl la condu
cători. Seriile de „doi"-url de 
joia și duminica, din ultimul 
timp, vor trezi sperăm pe prin
cipalii adversari, M. Ștefănescu 
Și A. Brailovschi, pentru ripos
tele corespunzătoare. Le aștep
tăm. REZULTATE TEHNICE. 
Cursa I : 1. Rosmarln (G. Gri- 
goTe) rec. 1:45,4, 2. Verdict. Sim
plu (, ordinea închisă. Cursa a 
H-a : 1. Vandana (I.R. Nieolae) 
rec. 1:40,S, 2. Sicomor, Simplu 
14, ordinea 200, event 209. Cursa

H1 P I S M
a m-a : 1. ostia (D. Toduță) 
pert. 1:20,3, 1. Onagra. Simplu 
1,30, ordinea 5, event Șl, triplu 
dștigător 451. Cursa a iv-a : 1. 
Selenar (V. Gheorghe) perf. 
134,5, 2. Hogar, 3. Stăvilar. Sim
plu 2,40, event 3, ordinea triplă 
(1. Cursa a V-a : 1. Catren <N. 
Gheorghe) perf. 1:26,1, 2. Tufa- 
na. Simplu 4, ordinea 13, event 
12, triplu cîștigător 36. Cursa a 
Vl-a : 1. Rural (S. onache) 
perf. 1:28,3, 2. Tîrgoveț, 3. Orga
nist. Simplu 1,80, ordinea 17, e- 
vent 14, ordinea triplă 512. Cursă 
a VH-a : 1. Hogar (G. Tănase) 
perf. 1:25,8, 2. Selenar Simplu 
1,80 , ordinea 3, event 4, triplu 
dștigător 79. Cursa a VIII-a : 1. 
Drăgălaș (I.G. Nieolae) perf. 
1:33,1, 2. Crainic, 3. Jovmir. Sim
plu 1,80, ordinea 24, event 5, or
dinea triplă 234. Cursa a IX-a : 
1. Bucuria (G. Tănase) perf. 1:31, 
3. Hemeius, 3. Aldina. Simplu 2, 
ordinea 84, event 8, triplu cîști
gător 67, ordinea triplă 188. Pa
riul austriac s-a ridicat la 26117 
lei și a fost clștigat cu 11 com
binații a 11S6 lei. Report : 13 077 
Iei. Retrageri : Cursa I — Nuțu.

Dom IONESCU

la Lie. ind. 5 Timișoara 
apucat de 
răbdării și îndemînării de-abia 
de doi ani. ~ ' 
de mare luptă, ne spunea el, 
în care nava bine echilibrată 
a trebuii să străbată 50 de me
tri in linie dreaptă, trecind 
prin micile porți legănate de 
valuri".

Așa cum promiseseră înain
te de începerea competiției, re
prezentanții Lie. ind. nr. 1, cu 
profil de aeronautică, din Cra
iova, au cîștigat, prin Fănel 
Manafu. „Azi construim aero- 
mddeîe, ne spunea Fănel Ma
nafu, dar miinc vom construi 
și întreține aparate reale, fă- 
cînd ca pasiunea noastră să 
prindă, cum se zice, aripi".

Surprinzător a apărut, pen
tru mulți, ciștigarea de către 
reprezentanții județului Bislri- 
ța-Năsăud a locului 3. „Bistri- 
țenii, ca și clujenii, care au o- 
cupat locul I pe echipe, au 
obținut poziții foarte bune (în
tre primii 6) ia toate probele 
de concurs, ne-a explicat to
varășul Nieolae Matei, care, 
din partea comisiei de orga
nizare a oferit „Cupa U.T.C." 
delegației județului Cluj, con
dusă de prof. Dorel Pojar. Este 
deosebit de important pentru 
noi, a continuat dînsul, să con
statăm că in unele județe (ca 
Suceava, Buzău, Bisirița-Nă- 
săcid, Dolj etc.) se dezvoltă, in 
proporții de masă, modelismul".

Au fost, desigur, și mici „ne
cazuri". Un motor care s-a blo
cat din start, un planor care 
s-a dezechilibrat la o pală mai 
tare de vlnt, o rachetă căreia 
nu i s-a deschis parașuta. Toa
te aceste „incidente" au dus la 
depunctarea unor concurenți 
Dar micile infringed nu le-a 
scăzut entuziasmul. Abia se 
terminase festivitatea de pre
miere, că ei, împreună cu co
legii lor, analizau cu migală — 
«șa cum vor face și acasă — 
cauzele acestor defecțiuni, spe- 
rînd că la următoarea compe
tiție vor cîștiga. Aceasta pen-

,A fost o întrecere

tru că munca de aeromodelism 
nu încetează niciodată. Ea tin
de mereu spre perfecțiune. Iar 
„Daciada" le oferă, tuturor, un 
cîmp larg de afirmare.

REZULTATE TEHNICE: aero- 
modelism : I. FĂNEL MANAFU 
— campion al „Daciadei", 2. 
Petre Bere (Cluj), 3. Sțelian 
Dorban (Suceava) ; navomode- 
Hsm : 1. SORIN TODORUȚ — 
campion al „Daciadei", 2. Va- 
Ieriu Ceaușu (Buc.), 3. Ion
Jeflea (Cluj) : rachetomode- 
lism : 1. RADU BOCA (Hune
doara) — campion al „Dacia
dei", 2. Valentin Ciurea (Buc.), 
3. Constantin M.halcea (Buzău); 
automodelisni : 1. ADAM BA
LOG — campion al „Dacia
dei", i. Istvan Szilagy (Bihor), 
3. Eugen Boangiu (Timiș). Pe 
echipe : 1. CLUJ ((dștigător al 
„Cupei U.T.C.“), 2. Suceava, 3. 
Bistrița-Năsăud.

ternafională. Ceilalți, deși sînt 
foarte dotați (ne referim la A- 
drian și Cătălin Cherciu de la 
C.S.Ș. Triumf, Florin Avasiloaic 
și Nieolae Lcpăduș de la Lie. 
2, Călin Hila și Emiiian Pcn| 
de la C.S.Ș. Sibiu. Jozsef 
Lajcsak de la Crișui, Dan Luca- 
ciu de la C.S.M. Cluj-Napoca 
ș.a.) nu au încă nici tehnica 
și nici experiența necesare par
ticipării cu succes la întreceri 
internaționale. în mod cert, 
însă, ei au mari posibilități de 
a progresa, astfel ca nu peste 
multă vreme cei mai buni din
tre ei să formeze, împreună cu 
Cornel Pop, un lot reprezen
tativ competitiv 4a marile com
petiții europene.

O Corpul de arbitri (pre
ședinte al Colegiului central : 
Petre Nedelcu) și-a/ făcut da
toria, puținele greșeli comise 
fiind inerente unei întreceri 
care se desfășoară, ore în șir, 
sub un soare torid. Posibilități 
de îmbunătățire a calității ar
bitrajelor există, însă. în acest 
sens, ni se pare interesantă și 
utilă inițiativa președintelui Co
misiei centrale de competiții și 
clasificări, Ioan Cîrstea, care a 
realizat un sistem complex (și 
destul de complet, după opinia 
noastră) de apreciere a capaci
tății și obiectivitătii fiecărui ar
bitru. Ținîndu-șe seama de nu
mărul participărilor la con
cursuri, de greșelile comise, se 
ajunge la un punctaj care creea
ză posibilitatea acordării unor 
calificative bazate pe date con
crete. Subliniem ideea și cre
dem că dezbaterea — în plenul 
arbitrilor — a celor constatate 
ar contribui la o și mai o- 
hiectivă apreciere a salturilor 
la viitoarele competiții.
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BUNA PREGĂTIRE ÎNVINGE COMPLEXUL DE INI
• Miinc, dopa a treia

De regulă, atunci cînd joacă 
cu Steaua, cu Dinamo sau Fa
rul — am numit cele mai bu
ne echipe de rugby, ale noas
tre — celelalte competitoare ale 
Diviziei naționale „A" nu-și a- 
păriț șansa cu convingere. Mai 
mult, am putea chiar spune 
că partidele cu aceste trei 
fruntașe (și mai cu seamă a- 
celea jucate „afară") ies pur 
și simplu din calculele echipe
lor zise din plutonul doi, ele 
fiind planificate la... pierderi. 
De unde și scoruri greu ima
ginabile. gen : 74—3 (Steaua — 
P.T.T. Arad). 91—3 (Steaua — 
Rapid), 75—3 (Steaua — Poli
tehnica Iași), 55—3 (Dinamo — 
Sportul studențesc), 52—3 (Di
namo — Constructorul Con
stanța), 66—10 (Darul — P.T.T. 
Arad), 40—3 (Farul — Rapid), 
90—3 (Steaua — Știința Petro
șani), 104—8 (Steaua — „^Ti
mișoara), ca să dăm doar cite-

Ne mai despart puține zile pînă la deschiderea noului an 
școlar.

Bine aprovizionate, magazinele comerțului bucureștean vă 
oferă posibilitatea procurării uniformelor destinate tuturor, 
viratelor școlare, precum și o serie de alte produse necesare 
noului an de învățămînt (rechizite, echipament sportiv, 
jocuri tehnico-aplicative etc.). ;
Procurați din timp UNIFORME ȘCOLARE din magazinele: 

CLASIC, Șos. Pantelimon; FAMILIA, str. Lipscani; AȘ- 
CHIUȚA Calea Gri viței nr. 210 ; MATERNA, str. Bprățici 
nr. 31; BUCUR-OBOR, Șos. Colentina nr. 2 ; FAVORIT, 
str. Drumul Taberei, precum și din unitățile comerciale din 
Bd. Duea nr. 3—5, str. Drumul Taberei bl. C 15.

RECHIZITE ȘCOLARE puteți găsi în magazinele AGEN
DA, str. 30 Decembrie nr. 5«; GALERIA MODEI, Șos. Pan- 
telimon bl. 47; BUCUR-OBOR, Șos. Colentina nr. 2 și altele.

in Divizia ,,A“ de ruiHnj
trecutuluiva din exemplele 

campionat.
Sigur, au existat 

excepții de la regulă. Ețe s-au 
chemat Știința Baia Mare sau 
omonima sa din Petroșani, 
care și-au luat obiceiul să joa
ce acasă „ca zmeii", pentru ca

și unele

jucat spo; 
bine să f: 
că stăm 
crurile, v< 
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fapt, o 
de o slab 
psihică ■c 
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PROGRAMUL PRIMEI INTEI
a tri

— C

ETAPE
Mîine, miercuri, se va disputa etapa 

de rugby, după următorul program :
București : R.C. GRIVIȚA ROȘIE

(teren Parcul copilului, ora 
București : R.C. SPORTUL STUDENȚESC — S 

(teren Tel, ora 10,30) 
Iași : POLITEHNICA — V
Arad : P.T.T. — ®
Timișoara : UNIVERSITATEA - Șl

Bala Mare : ȘTIINȚA CEMIN — C
Meciul Rulmentul Birlad — Farul Const 

constănțenii participînd la un scurt turneu îi

în deplasare să îmbrace blană 
de miel !

Campionatul cu nr. 65, pe 
1981/32, a luat startul și iată-ne 
în etapa a doua în fața unei 
mari surprize, de data asta 
insă plăcută, în sensul invers 
față de situațiile semnalate. La 
chiar meciul echipei campioane 
Steaua (care în etapa inaugu
rală . învinsese la Arad pe 
P.T.T. cu 40—0 !) cu mai mo
destul „15“ al studenților 
pe Bega. Ei bine, jucând 
surprinzătoare dezinvoltură, 
un admirabil curaj, corect 
dînd dovadă de o bună orga
nizare a jocului, echipierii U- 
niversității Timișoara au făcut 
o excelentă partidă, situîndu-se 
aproape de valoarea puternici
lor și rutinaților lor adversari. 
Așa-zisul ..complex" a fost lă
sat la vestiar. Și în teren s-a
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LOKOMOTIVE LEIPZIG, IN PRIMA MANȘA
JI LOR OE BARAJ
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Lejpzig și-a 
noul sezon. A 
cinci meciuri 
cu formații de

mintită, fixarea unui înlocui
tor adecvat pentru Manea, ca
re ispășește a treia (și ultima) 
etapă de suspendare dictaită de 
U.E.F.A. după cartonașul roșu 
primit în meciul retur cu Cel
tic Glasgow.

Lokomotive 
pregătit atent 
disputat acasă 
de verificare 
categorii inferioare, toate cîști- 
gate la scor. A participat apoi 
Ia un turneu în Bulgaria (re
zultate : 1—0 cu Kavarna. 1—2 
cu Dinamo Silistra și 1—2 cu 
Dobrudja Tolbuhin), a mai jucat 
săptămîna trecută o partidă 
internațională pe teren propriu, 
terminând Ia egalitate. 1—1, cu 

TIMPURIU AL CAMPIONATULUI
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scadă, martor fiind scorul de 
4—0). Deci deducem că s-a lu
crat bine la Iot. beneficiar fiind 
si clubul campion. Dar sperăm 
ca această malcabiiitate tactică, 
în funcție de adversar, această 
nosibilitatc de regăsire rapidă 
in momente de cumpănă (vor 
mai fi. probabil, intenții de 
ioc dur din partea adversari
lor si în meciurile internațio
nale) să se „transfere" si de 
la club la echipa reprezenta
tivă.

Pe locul secund în ierarhia 
echipelor care furnizează se- 
lectionabili. echipa Steaua a e- 
voluat în etapa a doua fără 
doi titulari accidentați. Iorda- 
che si Stoica, ceea ce n-a îm
piedicat-o însă să-si susțină în 
continuare cu tărie (uneori. în- 
«ă. peste limita admisă de re
gulament. si Sames. fundașul 
naționalei, ar trebui să-si „cu
rețe" iocul. căci în meciuri- 
cheie internaționale asemenea 
greșeli pot fi plătite scump)
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In populara competiție fotbalis

tică „CUPA ROMÂNIEI", care se 
desfășoară sub egida „DACIA- 
DEI", s-a disputat duminică 
după-amiază prima etapă cu par
ticiparea echipelor din campio
natul Diviziei „C“. Iată o parte 
dintre rezultate : Muscelul Clm- 
pulung — Electronistul Curtea de 
Argeș 4—0 (1—0), Industria sir- 
mei C. Turzii — Sticla Arieșul 
Turda 1—2 (0—0), Minerul Cer-
tej — Victoria Călan 2—1 (0—0), 
Electromureș Tg. Mureș — Fo- 
resta Bistrița 3—0 (1—0), A.S.A.
Cîmpulung Moldovenesc — Mi
nerul Gura Humorului 3—2 (1—2), 
Luceafărul Adjud — Gloria Foc
șani 3—0 (2—0), U.M. II Timi
șoara — Electromotor Timișoara 
2—3 (1—1), Caraimanul Bușteni — 
Carpați Sinaia 1—0 (1—0), Unirea 
Valea lui Mihai — Bihoreana 
Marghita 2—1 (1—1), Danubiana 
București — sirena București
1— 2 (0—1), Oțelul Reghin — A-
vintul Reghin 0—1 (0—1), Chimia 
Brazi Ploiești — Poiana Cîmpina 
0—1 (0—1), Unirea Drobeta Tr.
Sev. — Dierna Orșova 1—2 (0—2>. 
Constructorul Sf. Gheorghe — 
Minerul Baraolt 4—1 (0—1, 1—1), 
Unirea Alba lulia—Metalul Alud
2— 0 (0—0), Flacăra roșie Bucu-
reși — Abatorul București 0—1 
(0—0) Construcții T.C. Brașov — 
Măgura Mobila Codlea 1—3

ului
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ȘTIRI...ȘTIRI
• MIINE, CUPLAJ LA TÎRGO- 

VIȘTE. Stadionul Municipal din 
Tîrgoviște va găzdui, mâne, un 
interesant cuplaj fotbalistic. De 
la ora 16 se vor întîlni C.S. Tir- 
goviște cu a doua selecționată 
pentru C.M. din Australia, iar In 
continuare va juca Lotul I de 
juniori cu Hapoel Rishon Le Zion 
din Israel. Selecționatele vor fi 
alcătuite din următorul lot de 
jucători : Alcxa, Lovaș, Gîrjoabă 
— portari, Viscreanu, Andone, 
Iliescu, Rednic, Eduard, Arteni, 
Marinescu, Matei — fundași, Ba
llot, Balaur, Hanghiuc, Minea, 
C. Ilie, Fîșic, Eftimie, Niță — 
mijlocași, D. Zamfir, Sertov, Bol- 
ba, Păuna, Gabor, Lasconi, Udri- 
că — înaintași.
• O PARTIDA AMICALA va 

avea loc miine pe terenul Auto
matica. Se vor întîlni divizionara 
„B*4 Automatica și F.C. Olt din 
prima divizie. Meciul va începe 
la ora 18.
« ION OBLEMENCO A URMĂ

RIT PE OLIMPIAKOS PIREU 
Antrenorul Universității Craiova, 
Ion Oblemenco, se află în Gre
cia unde a urmărit, ieri, me
ciul amical Olimpiakos Pireu — 
Arsenal Londra. El a studiat jo
cul formației din Pireu, adver
sara craiovenilor în primul 
al Cupei campionilor.
• ASTAZI, pe stadionul 

Iești, începînd de_ la orele 
divizionara ,,B'

tur
Giu- 
17,30 

__ ,______ „J“ Rapid întîlnește, 
intr-un meci amicai internațional, 
formația Happocl Ber Șeva (Is
rael).

»
Pecs M.S.C., din Ungaria. A 
reușit și un transfer spectacu
los, aducînd în lot o speranță 
ofoasivă a fotbalului din R.D. 
Germană, pe tînărul Schiine, 
fostul „9“ al lui Dynamo Dres- 
da. Partida de sîmbătă 
„Sportul" a fost urmărită 
tribuna timișoreană, de 
ședințele și antrenorul lui 
komotive, in timp ce un ope
rator înregistra pe peliculă, in- 

Anbrenorul 
declarat du- 

cu 
din

tegral, partida. 
Harro Miller ne-a 
pă meci : „Politehnica este o 
echipă periculoasă la poartă, 
ea are și o vivacitate incomo
dă pentru orice adversar. M-au 
pus pe gînduri numerele 10, 9, 
6 și 3 (n.n. Vlătănescu, Nedelcu, 
Șerbănoiu și Păltinișan), remar- 
cații mei".

Ion CUPEN

candidatura într-o nouă formu
lă. mai viguroasă. Spre așa ce
va (de această dată, nu ca al
cătuire în principal, ci ea tac
tică) tinde — se vede — si ..Poli" 
Timisoara. care va debuta chiar 
mîinc in Cupa cupelor, in a- 
vanpremiera sezonului interna
tional. sub noua conducere teh
nică a lui Marcel Pigulea. Să 
sperăm că vigoarea va însemna 
si forță de sut (si precizie !), 
pentru ca dominarea, cum a 
fost în meciul cu Sportul stu
dențesc. să însemne si goluri. 
Deci o opțiune concretă pentru 
calificare.

Deocamdată, celelalte două e- 
chipe care vor evolua luna vi
itoare în competițiile continen
tale. F.C. Argeș si Dinamo, 
n-au convins (prima mai ales) 
că sint în start lansat. Ba. mai 
curînd lasă să se întrevadă un 
demarai greoi. Dar. oare, nu 
spunea Bill Shankly că... Mă
car de ar fi vorba de dozare 
si nu de deficiente !

CUPA ROMÂNIEI"
! — Progresul Odorhel 3—4, 
lovituri de la 11 m, C.I.L. 

— Metalurgistul Cugir 0—1
0—0), I.C.S.I.M. București— 

București 7—8 după lovituri 
11 m, Cetatea Tr. Măgurele 

----- - ---- - 6—2

Partizanul Bacău 
Barajul T.C.H. Bacău

Comănești 0—2 (0—0), 
— Unirea Dră- 

(0—1), Construcții 
----------! 0—6

(0—2) Carpați Brașov — Metrom 
Brașov 1—4 <0—0, 1—1), Precizia 
Săcele 
după 
Blaj ■ 
(0—8, 
T.M. 1 
de Ia
— Chimia Tr. Măgurele
(0—1), Automecanlca Mediaș 
Vitrometan Mediaș 5—4, după 
lovituri de la 11 m, Petrolul 
Moinești — Textila Buhuși 3—0 
(2—0), Metalurgistul Sadu — Jiul 
Rovinari 2—0 (0—0), Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej — C.S.M. Borzești 
0—2 (0—0), Cimentul Fienl — 
Progresul Pucioasa 3—0 (1—0), 
Lăpușul Tg. Lăpuș — Minerul 
Baia Borșa 1—2 (1—1, 1—1), Ma
rina Mangalia — Metalul Manga
lia 2—0 (0—0), I.C.I.M. Ploiești — 
Prahova Ploiești 1—2 (0—0, 0—0), 
C.P.L. Caransebeș — C.F.R. Ca
ransebeș 0—1 (0—0, 0—0), Meta
lul Oțelu Roșu — Minerul Mol
dova Nouă 3—1 (2—0) — s-a ju
cat la Caransebeș, Victoria Ba
cău — Partizanul Bacău 2—o 
(0-r0), ~ ' ■
Minerul
Lotru Brezoi 
gășani 
Sibiu 
(0-1), 
IMIX , 
itorul 
(1-1),
Ancora Galați 3—1 
brul Suceava * _ _______
1— 4 (0—1), Metalul Putna —
Metalul Rădăuți 3—4 (3—2), Trac
torul Miercurea Ciuc — Mureșul 
Toplița 1—0 (0—0). Voința Bucu
rești — Tehnometal București
2— 1 (1—0), Voința Seculenl —
Minerul Bălan 3—5, după lovi
turi de la 11 m, C.FJt. Craiova
— Victoria IJGCL Craiova 4—0 
(1—0), Constructorul Craiova — 
Electroputere Craiova >—1 (1—1), 
Chimia Or. Victoria — Nitramo- 
nla Făgăraș S—o — nu •-• dis
putat, deoarece Nitramonia n-a 
avut legitimațiile tuturor jucăto
rilor, Gloria Arad — C.F.R. A- 
rad 1—3 (1—1), Progresul Băilești
— Dunărea Calafat 2—0 (2—0).

l 0-2 ( --------
— Textila Cisnădle 

Metalul I.O. Sibiu 
Agnita 5—4 (1—0, 1—1), 
Hida — Rapid Jibou 
Gloria I.M.N. Galați -------- - . JHm.

Avîntul Frasin

VI- 
1—s

ADMINISTRAȚIA DI STAI LOTO PRONOSPORT INTORMEAZA
ASTĂZI - ULTIMA ZI LA 

PRONOEXPRES I
Agențiile Loto-Pronosport mal 

pot elibera doar astăzi bilete cu 
numerele dv. preferate pentru 
tragerea obișnuită Pronoexpres 
de miercuri 19 august 1981 —
prilej de noi și mari satisfacții 
pentru tot mai numeroșii parti
cipant! la acest sistem de joc 
deosebit de avantajos. Se re
amintește eă premiile ipaxime, 
respectiv AUTOTURISMELE
„Dacia 1300" și cîștigurile In 
BANI de 50.000 LEI, pot fi atri
buite și variantelor achitate In 
cotă de 25%, In cazul in care 
Ia categoria respectivă nu se o- 
mologhează variante câștigătoare 
achitate sută la sută. Desigur,

După meciul de sîmbătă, 
la Bacău, un suporter al echipei 
locale a ținut să remarce : 
„Băieții noștri sint în progres. 
Anul trecut, tot la început de 
campionat, Steaua l-a învins la 
scor, cu 4—0. Acum, au obți
nut un rezultat egal, fiind chiar 
foarte aproape de victorie". Fă
cută mai în glumă, mai în se
rios, afirmația are în ea și o 
parte de adevăr. Nu numai re
zultatul, ci și jocul practicat de 
băcăuani — consecință a temei
nicei pregătiri efectuate — con
firmă că ei au luat un start bun 
în acest campionat comparativ 
cu cel de anul trecut.

Sîmbătă, deși au început 
tlda cu un oarecare 
fondul căruia au șl 
gol de natură a-i 
total (.așa cum s-au

par- 
pe 
un

trac, 
primit 
descumpăni 

petrecut lu-

PROGRESUL VULCAN
TREBUIE 
ACCELEREZE !

bine

In- 
■ Ma

pe 
tem- 
des- 

acțiu- 
atac ;

pă-

Progresul-Vulcan a jucat ___
in prima etapă la Pitești, a ob
ținut acolo’ un punct prețios și 
pornea ca mare favorită in par- , 
tida cu F. C. Constanța... F. C. ; 
Constanța a jucat confuz pe te
ren propriu, In etapa inaugurală 
a campionatului, a pierdut și 
pornea cu șanse minime în me
dul cu echipa pregătită de Vio
rel Mateianu. Ce s-a intîmpiat In 
partida dintre cele două echipe, 
disputată sîmbătă trecută, se cu
noaște. Întrebarea care se pune 
este următoarea : de ce nu și-a 
putut adjudeca Prc-gresul-Vulcan 
victoria într-o partidă considera
tă — prin natura premiselor e- 
xistente — ușoară 7 Răspunsul 
poate fi dat succint. Progresul- 
Vulcan n-a cîștigat pentru că A 
JUCAT SLAB, dincolo de acest 
calificativ ascunzîndu-se de fapt: 
1. multe pase imprecise ; 2. cen
trări stereotipe, 
executate, ‘ 
deosebi de 
rica, de 
dreapta; 3. 
pe lent in 
fășurarea 1 
nllor de :
4. absența 
trunderilor frontal? și a șuturi
lor din marginea careului ; 5. a- 
părare nesigură, nesincronizată In 
jurul „pivotului" P. Grigore. Am 
mal. putea înșirui și alte cauze. 
Considerăm, însă, că cele evi
dențiate sînt suficiente pentru a 
oferi o Imagine asupra jocului 
echipei din str. dr. Staicovid, in 
partida cu F.C. Constanța. Aceste 
lipsuri credem că se află pe 
„masa de lucru" a antrenorului 
Viorel Mateianu, 
lăturate (unele) 
(altele). Cît mai 
tință, pentru ca 
mal ' " ‘
din
Iar 
SA 
să-1 ____ . _
să fie Marica, Apostol, C. Zam
fir, Gh. Ștefan, Țevi, „bătrinii" 
echipei. Ei trebuie să accelereze, 
mal ales acasă, pe teren propriu, 
pentru a nu mai pierde puncte 
prețioase, pentru a nu mai irosi 
„dștigurile" obținute în depla
sare.

Lsarențiu DUMITRESCU

a antrenorului 
pentru a fi ln- 
sau ameliorate 
repede cu pu- 

, ,. echipa să nu
ajungă In situația precară 
finalul campionatului trecut, 
primii care AU DATORIA 
DEA TONUL, primii care 
ajute pe Mateianu, trebuie

VARIAȚIUNI NOI PE
In vioiul, în tinerescul med 

de la Brașov, am remarcat, cu 
bucurie, încercarea de revalo
rificare a șutului de la dis
tanță. Temă veche și veșnic 
nouă în fotbalul nostru, utili
zarea acestei arme a ofensivei 
pe care orice echipă din cate
goriile superioare ar trebui să 
o dețină. Dar, cum se știe 
foarte bine din ceea ce ve
dem în partidele primei divi
zii (și nu numai acolo), sint 
rare ' situațiile in eare putem 
semnala 
socccrului 
loviturile 
buturile „ .
procedeului a dus, dealtfel, și 
la dispariția unor specialiști al 
acestuia. Unii portari, care au 
fost surprinși de baloane tri
mise de la mare distantă, măr
turiseau că, fiind rarități, nici 
nu sint pregătiți pentru ase
menea situații.

La Brașov insă, mai cu «ca
mă formatia-gazdă, a arătat 
predilecție pentru șutul de Ia 
20—25 de metri, prezentîndu-nc și

tendința fruntașelor 
nostru de a apela la 

de la multi metri de 
adverse. Neglijarea

acesta este unul dintre motivele 
pentru «are e tot mai largă răs- 
plndlre o are participarea pe 
variante combinate și combinații 
„cap de pod" jucate In cotă de 
25%, ele oferind In plus posibili
tatea de a obține suite de cîști- 
gurl la mal multe categorii. în
cercați-vă și dv. șansele la tra
gerea de miine !

IN ATENȚIA PARTICIPAM 
ȚILOR !

Omologarea cîștigurilor la tra
gerea Pronoexpres de miine se 
va tace marți 25 august, rezulta
tele urmlnd a fi publicate 
miercuri 28 august 1381. in a- 
ceastft rubrică. De asemenea, câș
tigurile la eoncursul Pronosport

crurile campionatul prece
dent), localnicii au reușit să de
pășească cu bine aceste momen
te dificile și să preia inițiativa 
în joc, pe care nu au mai ce- 
dat-o pînă la sfîrșit. Dacă nu 
au Izbutit, totuși, decît să ega
leze, explicația o găsim atît în 
replica îndîrjită pe care le-a 
dat-c echipa bucureșteană, cît 
și în propriile lor deficiențe ma
nifestate mai ales în fazele de 
finalizare, asupra cărora este ca
zul să se oprească mai mult lâ 
antrenamente. Oricum, băcăuanii 
anunță un sezon promițător sub 
conducerea harnicului și modes
tului lor antrenor Nicolae Văta
fii, ale cărui mari merite pentru 
îndelungata lui activitate la clu
bul băcăuan își primesc — a- 
cum — răsplata cuvenită.

Prin comparație cu evoluția ei 
de acum un an, de la Bacău, pe 
care am avut prilejul s-o urmă
rim direct, nici despre Steaua nu 
se poate spune că s-a prezentat 
în regres. Este drept că ea nu 
și-a mai pus în valoare, la fel 
de bine ca atunci, arma contra
atacului, deși a avut acum în 
teren e extremă de viteza lui 
Marcu, aflat însă în zi mai sla
bă și nejucat corespunzător. Dar 
echipa bucureșteană a suplinit 
acest minus printr-o bună așe
zare și mișcare în teren, prin 
disciplină tactică și mai ales prin 
ambiția și combativitatea mani
festate în joc. cum rar am pu
tut remarca altădată la ea. Sînt 
desigur, semne bune care ne fac 
să credem că Steaua poate să 
albă un cuvînt greu de spus în 
acest campionat.

Constantin FIRANESCU

„DANSUL" PERECHILOR ADVERSE
Pentru eei care ar fi privit, 

mai de la înălțimea stadionului 
din Zăvoi, echipele Chimia și U- 
niversitatea Cluj-Napoca în tim
pul disputei lor, ar fi fost ușor 
de observat că în teren se for-

FT APĂ S-A fNCHEIAT, 
COMENTARIILE CONTINUĂ i

— la momentul de inl- 
a gazdelor — zece pere- 
jueători, mișcarea lor, în 
de traiectoriile balonului, 
un dans dintr-un simbo-

mează 
țlativă 
chi de 
funcție 
părînd ___ __ _____
lie tablou viu. Cînd gazdele pier
deau mingea și inițiativa trecea 
de partea oaspeților, „tabloul" 
se strica, pentru că și perechile 
se destrămau, vllcenii nefiind de 
fel adepți ai marcajului om la 
om. Și cum Chimia a dominat 
mai bine de două treimi din 
meci, imaginea perechilor în miș
care a rămas ca ceva dominant. 
„Dansul" perechilor adverse, im
pus de echipa clujeană, n-a avut 
deloc valențe coregrafice și nici, 
ca spectacol, n-a fost prea inte
resant. In schimb, a fost de o 
mare utilitate acelora care l-au 
pus în practică, adică oaspeților, 
și rezultatul de egalitate obținut 
de el este, în bună măsură, con
secința insistenței cu care aceștia 
au mers cu ideea pînă la capăt, 
avînd și capacitatea fizică nece
sară de a rezista unei astfel 
solicitări pe întreaga durată

de 
a

0 VECHE TEMĂ
jucători dotați și antrenați in con
secință, pe Șulea, în primul rînd, 
apoi pe Bcnța și Manciu. Se 
știe din relatarea asupra 
meciului că brașovenii au des
chis scorul dintr-un asemenea 
șut de la distantă, efectuat de 
Șulea- cu precizie și speculînd 
poziția portarului I. Grigore. 
Tot ca o completare a capi
tolului „șuturi de la distanță", 
loviturile libeie (numeroase) a- 
cordate în acest joc au de
monstrat că s-a lucrat la an
trenamente, atît la F.C.M. Bra
șov cit și la Jiul ; marea lor 
majoritate au fost executate pe 
jos, eu efect, prin ocolirea „ri
dului" și puțini centimetri au 
lipsit pentru transformarea lor 
in goluri.

Ne place să subliniem „plu
surile" fatîlnirii de sub Timpa 
cu atît mai mult cu cit în te
ren se aflau multi jucători ti
neri. Foarte tineri erau și teh
nicienii ambelor formații. N. 
Pescarii chiar debutant în pri
ma divizie.

Eftimie IONESCU

din 23 august 1981 se vor omolo
ga miercuri 26 august, rezultatele 
urmind a fi publicate joi 27 au
gust.
CIȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 12 AUGUST 

1381
Categoria I î I variantă 100% 

autoturism Dacia 1300 șl 1 va
riantă 25% a 17.500 lei ; Categoria 
a n-a : 5 variante 25% a 10.848 
lei ; Categoria a ni-a : 36,75 a 
1.478 lei ; Categoria a IV-a : 82,75 
a 855 lei ; Categoria a V-a : 
227,50 a 238 lei ; Categoria a 
Vl-a 7.934 a 40 lei ; Categoria 
a VH-â : 275,50 a 200 lei ; Cate
goria a VHI-a : 4.48G a 40 lei.

Report categoria I : 205.653 lei.
Autoturismul „DACIA 1300* de 

la categoria I a fost obținut 
de GAVRTLESCU ȘTEFAN din 
județul Iași.

„TOPUL"
EUROPENELOR4
Privită in ansamblu, evo

luția reprezentantelor noas
tre în cupele europene în 
etapa de sîmbătă a înregis
trat o creștere față de run
da de debut. Atît din punct 
de vedere al calității, reflec
tată de un spor de 7 sutimi, 
de la 6,68 la 6,75, cit și 
al realizărilor — 6 puncte 
sîmbătă față de numai 4 în 
etapa inaugurală. Alcătuit 
pe baza mediei notelor ob
ținute de jucători, clasamen
tul „europenelor" în etapa 
a Il-a se prezintă astfel :
1. Universitatea Craiova 7,62
2. Politehnica Timișoara 6,83
3. Dinamo 6,63
4. F.C. Argeș 5.92

Deci, față de prima etapă, 
doar Universitatea Craiova 
și-a păstrat locul, celelalte 
făcînd o rocadă în... trei.

După două etape, ordinea 
celor 4 ambasadoare ale 
fotbalului nostru în cupele 
europene, avînd ca bază 
media notelor primite pînă 
în prezent, este următoarea:
1. Universitatea Craiova 7,81
2. Politehnica Timișoara 6,54
3. F.C. Argeș 6,30
4. Dinamo 6,18

meciului. In ceea ce privește 
Chimia, a surprins faptul că e- 
chipa, in ansamblul său, nu a 
găsit la timp soluția tactică pen
tru evitarea consecințelor marca
jului strict. Jucătorii vîlceni n-au 

făcut eforturi 
să scape de ad
versari, n-au 
știut să folo
sească avantajul 
omului în plus 
pe fază, au gre
șit marea majo
ritate a paselor 

în condiții simple, nu s-au 
angajat cu suficient curaj în ac
țiuni individuale pe direcții de 
finalizare, satisfacția platonică 
de a li dominat, chiar copios, 
teritorial, nu compensează, nici 
măcar moral, punctul pierdut a-

Mihaî IONESCU

DOBRIN AMINA
REVENIREA

IN DIVIZIA „A“ ?
ca 
a- 
ai

A devenit o obișnuință 
stadionul din Bănie să fie 
saltat de numeroșii suporteri 
echipei campioane, Universita
tea Craiova. Așa s-a intîmpiat 
și sîmbătă, la meciul cu C. S. 
Tîrgovlște, cînd 40 000 de spec
tatori au umnlut tribunele sta
dionului craiovean, atrași atît 
de acel 2—0 de la Tg. Mureș, 
obținut de „U“-le antrenat de 
I. Oblemenco și C. Oțet în eta
pa inaugurală, cît și de pre
zența reputatului Dobrin in 
formația • din Tirgoviște. Dacă 
ei au trăit din nou satisfacția 
unei victorii la scor a forma
ției favorite, au fost, in schimb, 
decepționați de prestația lui 
Dobrin, jucătorul care în atî- 
tea rînduri a îneîntat tribunele. 
Lăsînd de o parte handicapul 
virstei lui Dobrin (34 de ani),, 
la care s-a mai adăugat și căl
dura sufocantă, fostul interna
țional a avut în față un ad
versar puternic, ne Tilihoi, care 
nu l-a lăsat să respire, cum 
se spune, să-și facă numărul, 
anihilîndu-1 complet. în aceste 
condiții, Dobrin n-a mai fost 
același de acum un an. care 
în eșalonul secund a avut me
rite incontestabile în readuce
rea echipei C. S. Tîrgqviște pe 
prima scenă fotbalistică a țării. 
Dincolo de valoarea de ansam
blu a echipei campioane, O for
mație care a ajuns la o de
plină maturitate în joc, care 
cuprinde ătîțla internaționali, 
se pare că prestația actuală a 
lui Dobrin este legată, și de 
neglijarea procesului de instru
ire, de neacordarea unei im
portanța majore pregătirii in
dividuale. Pentru că, chiar da
că Dobrin a arătat că, rămîne 
același mare tehnician, atunci 
cînd intră in posesia mingii el 
nu mai are resurse fizice pen
tru a participa la combinații, 
rămînînd undeva izolat, de
parte de fază, activitatea lui 
rezumîndu-se la o arie extrem 
de restrânsă. Avem convinge
rea că Dobrin, acest mare în
drăgostit de fbtbal,, se va pre
găti cu mai multă ambiție pen
tru a îneînta din nou tribunele, 
servind în același timp intere
sele Clubului tîrgoviștean.

Gheoighe NERTEA



SparfacSiiafla (Ic vară a armatelor prietene

SPORTIVII ROMÂNI DIN NOU PE PODIUM
BUDAPESTA. 17 (prin tele

fon). întrecerile celei de-a V-a 
ediții a Spartaehiadei de vară 
a armatelor prietene continuă 
eub semnul acelorași dispute e- 
chilibrate si valoroase în care 
sportivii români se află nu nu
mai în centrul atenției, dar si 
printre protagoniștii competiți
ei. Astăzi (n.r. ieri) reprezen
tanții clubului Steaua au reușit 
să cucerească 4 medalii. între 
care două de aur. una de ar
gint si una de bronz. în tur
neul de lupte greco-romane. de 
la Debrețin. George Dumitriu 
(62 kg) și Stefan Negrișan (68 
kg), deși au avut de înfruntat, 
în finală, adversari redutabili, 
de mare valoare au reușit să 
obțină victorii categorice, care 
le-au permis să urce pe treap
ta cea mai înaltă a podiumu
lui de premiere.

G. Dumitriu, evoluînd în stil 
de mare campion, a realizat un 
adevărat spectacol întrecîndu-1 
ckț> Ia puncte ne W. Reichelt 
(Vorwărts Berlin). cucerind 
crin această victorie locul 1. 
Colegul său de club. St. Negri- 
șan. l-a întâlnit pe luptătorul 
sovietic V. Anicnkov (T.S.K.A. 
Moscova) si. după o partidă de 
toată frumusețea. în care am
bii sportivi au etalat cunoștin
țe superioare, românul a reali
zat o victorie meritată care i-a 
adus medalia de aur a catego
riei. demonstrând prin aceasta, 
încă o dată, clasa si renumele

BALCANIADA DE JUNIORI
LA BASCHET

SOFIA, 17 (Agerpres). — 
Campionatul balcanic de bas
chet pentru juniori desfășurat 
la Pazardjik a fost cîștigat de 
echipa Iugoslaviei. Au urmat 
în clasament selecționatele Tur
ciei, Bulgariei, României și 
Greciei. Rezultate înregistrate 
în ultima zi : Iugoslavia —Tur
cia 84—77; România — Grecia 
80—71 (cu o zi mai înainte, e- 
chipa Turciei învinsese cu 
75—71 echipa României).

MIRCEA ROMAȘCANU ÎNVINGĂTOR MERITUOS
(Urmare din pag. 1)

musețea, care se va încheia 
cu victoria meritată a lui Mir- 
cea Romașcanu, reprezentantul 
clubului Dinamo București, car© 
a trecut primul linia de sosire 
în 3h 55:04 (medie orară 39,300 
km pe 156 km). L-au urmat în 
clasamentul etapei : 2. I. Ka- 
roly, 3. L. Halași (ambii din 
Ungaria). 4. I. Gancea (Dina
mo) — toți în 3h 55:04, 5. O. 
Pollner (Cehoslovacia) 3h 56:37, 
6. N. Savu (Dinamo), 7. M. Al- 
dulea (CIBO Brașov), 8. E. 
Garcia — Banos (Cuba), 9. C. 
Neagoe (Voința Buc.), 10. Gh. 
Lăutaru (Dinamo) — toți în 
Ch 57:12.

Azi, etapa a doua — o cursă

VOR DISPARE, OARE, GRANIȚELE DINTRE VÎRSTE ?
Dacă au temei unele aser

țiuni ale specialiștilor în ge
rontologie. care afirmă că până 
la finele acestui secol media 
de vârstă va crește, pentru o 
mare parte din populația glo
bului, pînă în zona celor 100 
de ard. atunci se vor pune de
sigur probleme și în delimita
rea categoriilor sportive pe baza 
anului de naștere al competi
torilor. Ceea ce numim azi în
deobște, încă, „veterani" (spor
tivi de peste 40 sau 50 de ani), 
vor trebui considerați simpli 
seniori, iar categoriile speciale 
rezervate celor mai vârstnici 
dintre concurenți își vor ridica 
sensibil plafonul - de ani.

Pe de altă parte, trebuie luat 
în considerare și fenomenul 
Invers. Imixtiunea tot mai 
marcată a elementului foarte 
tînăr în sportul de performan
ță pare să facă inoperante ve
chile delimitări dintre seniori, 
tineret și juniori. Aici plafo
nul vîrstei coboară mereu, fără 
să se știe, totuși, precis unde 
se va opri

într-un asemenea context, nu 
este de mirare că apar soluții 
de sinteză, care caută drumul 
de mijloc între cele două ten
dințe aparent opuse. Astfel, 
sînt păreri care susțin că a 
venit vremea ridicării tuturor 
granițelor dintre vîrste. permi
țând o concurență egală pentru 
toți. Soluția poate fi, desigur, 
valabilă pentru anumite disci
pline sportive. 

scolii românești de lupte greco 
romane.

Constantin Alexandru, evo
luând la o categorie superioară 
de greutate (52 kg), a cucerit 
doar medalia de bronz. în dis
puta pentru locul 3 el l-a în
trecut pe V. Doganjinschi 
(ȚSKA Sofia).

Cea de a patra medalie a 
fost realizată de trăgătorul Ro
mulus Niculescu, în proba de 
pușcă 3x40 focuri, reușind să 
totalizeze 1159 p, într-o luptă 
echilibrată cu cîștigătorul com
petiției. multiplul campion Vik
tor Vlasov (ȚSKA Moscova).

Și boxerii au realizat victorii 
de- prestigiu. Astfel, semiușorul 
Florian Livadaru l-a întrecut la 
puncte, după o partidă echili
brată și de bun nivel tehnic, 
pe Z. Koita (Honved Budapes
ta). La „semimijlocie", Mihai 
Niculescu a avut un adversar 
redutabil în Kim Ha Kil 
(R.P.D. Coreeană), pe care a 
reușit să-1 învingă la puncte. 
Și Daniel Radu (cocoș) a ob
ținut decizia de învingător în 
fața lui K. Kernissa (Algeria). 
La handbal, după un meci dra
matic, Steaua — Dukla Fraga 
23—23 (11—12). iar la baschet, 
Steaua — Dukla Praga 84—92 
(39-44).

Octavian VINT1LA

R.F. GERMANIA PE PRIMUL LOC 
LA POLO, LA BELGRAD
BELGRAD, 17 (Agerpres). — 

Turneul internațional de polo 
pe apă desfășurat la Belgrad 
a fost cîștigat de echipa R. F. 
Germania, care, în ultimul 

'meci, a învins cu 6—5 (2—1,
1— 0, 2—2, 1—2) echipa Iugo
slaviei. Alte rezultate : Spania 
— România 8—8 (2—1, 3—2,
2— 3, 1—2); SUA —• Iugoslavia
(B) 12—4 (3—0, 4—3, 4—1, 1—0). 
Clasamentul final : 1. R. F.
Germania — 8 puncte; 2. Iugo
slavia — 6 puncte; 3. SUA — 
3 puncte; 4. Spania — 2 punc
te; 5. România — 1 punct ; 6. 
Iugoslavia (B) — zero puncte.

contrticronometru individual pe 
3 km în pantă (la Scăieni), iar 
după-amiază, etapa a treia — 
o cursă pe circuit pe bd. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej din 
Ploiești (50 km).

CM. DE AUTOMOBILISM
VIENA, 17 (Agerpres). — 

Competiția automobilistică „Ma
rele premiu al Austriei", dispu
tată pe circuitul de la Zeltweg 
în cadrul campionatului mon
dial al piloților de formula 1, 
a revenit francezului Jacques 
Laffite (Talbot). El a parcurs 
314,951 km în 11127:36,47. reali-

Pînă la elucidarea definitivă 
a problemei, să prezentăm un 
exemplu concret de organizare 
a unor competiții deschise tu
turor amatorilor, indiferent de 
vîrstă. în Finlanda, pe apele 
lacului Piuhiaari. din apropie
rea orașului Tampere, se des
fășoară anual una din cele mai 
vechi întreceri sportive ale 
Nordului, cursa seculară a băr
cilor de pescari. Un regula
ment de competiție propriu-zis 
nu există, astfel că, la ultima 
sa ediție, între cele peste 700 
de ambarcațiuni prezente la 
start se aflau bărci cu 2 pînă 
la 12 vîslași. iar printre parti
cipant puteau fi văzuți bătrâni 
trecuți de 70 de ani alături de 
nepoții lor, copii și adolescenți. 
Cu titlu de curiozitate, preci
zăm că primul loc în întrecere 
a fost ocupat de un echipaj de 
4 persoane, printre care se afla 
și o femeie.

Poate că succesul, mereu re
înnoit, al cursei nautice de la 
Piuhiaari trebuie considerat o 
bună pledoarie pentru acele 
concursuri „open" despre care 
veni vorba.

Rd. V.

ECHIPELE R.D. GERMANE AU CÎȘTIGAT 
„CUPA EUROPEI' LA ATLETISM

A VIII-a ediție a uneia din
tre cete mai importante com
petiții atletice continentale, 
„Cupa Europei — Bruno Zauli", 
pe echipe, și-a consumat fina
lele, la sfîrșitul săptămînii tre
cute, pe frumosul stadion din 
Zagreb. Competiția a prilejuit, 
ca de obicei, întreceri de o bu
nă calitate, destul de echilibra
te și unele performanțe de 
marcă, între care Și noul re
cord mondial la aruncarea su
liței — 71,88 m — al bulgăroai- 
cei Antoaneta Todorova, pe 
care l-am prezentat în numă
rul nostru de ieri.

Fiind vorba, în primul rînd, 
de o competiție pe echipe, să 
vedem care a fost situata, a- 
cum, la Zagreb în disputa ce
lor 8 formații masculine și a 
celor 8 reprezentative feminine. 
Conform așteptărilor „Cupa Eu
ropei" a fost cîștigată de echi
pele R.D. Germane, care (mai 
ales în întrecerea feminină) 
s-au impus clar asupra princi
palelor adversare, reprezen
tativele sovietice. Dar, iată cele 
2 clasamente finale :

bărbați : 1. R.D. Germană 
128" p, 2. U.R.S.S. 124,5 p, 3. 
Marea Britanic 106,5 p, 4. R.F. 
Germania 97 p, 5. Italia 75 p, 
6. Polonia 74 p, 7. Franța 71 
p, 8. Iugoslavia 41 p.

femei : 1. R.D. Germană 
108,5 p, 2. U.R.S.S. 97 p, 3. R.F. 
Germania 74 p, 4. Marea Bri-

ACTUALITATEA LA NATATIE
• în ziua a treia a campiona

telor unionale de natație de la 
Moscova, proba masculină de 
100 m fluture a revenit lui 
Vladimir Dombrovski cu tim
pul de 55,04, Serghei Kopliakov 
s-a clasat pe primul loc la 200 
m liber cu 1:51,23, iar Rober
tas Julpa a cîștigat cursa de 
200 m bras în 2:17,81. Rezultate 
înregistrate In probele femini
ne : 100 m fluture : Natalia Po- 
kas 1:03,24 ; 200 m liber : Irina 
Larîseva 2:04,44 ; 200 m bras : 
Aisute Buzelite 2:34,60.
• La Gavle, în cadrul campio

natelor de înot ale Suediei, 
Thomas Lejdstroem a stabilit 
un nou record al țării sale în 
proba de 400 m liber, cu re
zultatul de 3:56,28. Bengt Baron 
a terminat învingător în două 
probe : 100 m liber în 58,80 și 
200 m mixt în 2:09.91.
• Două performanțe de valoa

re mondială au fost înregistra
te în ziua a doua a campiona- 

zînd o viteză medie orară de 
215,698 km. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Rene Arnoux 
(Franța) la 5,17 și Alan Jones 
(Australia) la 7,34.

După desfășurarea acestei 
probe, în clasamentul general 
pe primul loc se află pilotul 
argentinian Carlos Reutemann, 
cu 45 puncte, urmat de Nelson 
Piquet (Brazilia) cu 39 puncte, 
și Jacques Laffite (Franța) cu 
34 puncte etc.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • La Eger șl 

Kecskemet au început meciurile 
campionatului european feminin 
de baschet pentru junioare. Re
zultate tehnice : Franța — Fin
landa 84—76 ; Ungaria — .Spania 
74—67 ; Polonia — Cehoslovacia 
74—67 ; U.R.S.S. — Olanda 89— 
68 ; Italia — Iugoslavia 61—60 ; 
Bulgaria — Suedia 75—65 • A 
continuat turneul masculin de la 
Sao Paulo. Echipa Braziliei a 
învins cu 79—75 formația iugo
slavă Clbona, iar reprezentativa 
U.R.S.S. a întrecut cu 117—81 
echipa Mexicului. In prima zl au 
fost înregistrate următoarele re
zultate : U.R.S.S. — Cibona Za
greb 85—76 ; Brazilia — Mexic 
108—88.

CICLISM • Turul Olandei a 
luat sfîrșit cu victoria rutierului 

AGENDA SĂPTĂMÎNII
17.VIII TENIS ; turneu internațional, la Cincinnatti (se încheie 

la 23.VIII);
19. Vin ATLETISM: concurs internațional, la Ztirich;

CĂLĂRIE: concurs hipic internațional, la Rotterdam;
20. vm ATLETISM: concurs internațional la Helsinki; campio

natele europene de juniori, la Utrecht (se încheie la 
23.VIII);
SĂRITURI: campionatele mondiale pentru tineret, la 
Woodlands (S.U.A.);

22. Vin PENTATLON MODERN: campionatele internaționale ale
Suediei, la Stockholm (se încheie la 25.VIII)

23. vin FOTBAL: preliminarii ale C.M., grupa sud-americană, 
Uruguay — Peru, la Montevideo.

tanie 74 p, 5. Bulgaria 72 p, 
6. Polonia 53,5 p; 7. Ungaria 
41 p, 8. Iugoslavia 20 p.

Și acum, iată și numele câș
tigătorilor individuali ai dife
ritelor probe : bărbați : 800
m : Coe (M. Brit.) 1:47,03, 1500 
m : Beier (RDG) 3:40,52, 10000 
m : Schilchauer (RDG) 28:45,89, 
110 mg : Holtom (M. Brit.) 
13,79, 400 mg : Beck (RDG) 
48,94, 3000 m obst. : Scarpezzinl 
(Ital.) 8:13,32, 4 X400 m : Italia 
3:01,21, prăjină: Bellot (Fr.) șl 
Volkov (URSS) 5,40 m, ciocan: 
Sedîh (URSS) 77,68 m; FEMEI: 
200 m : Wockel (RDG) 22,19 m, 
1500 m: Sorokina (URSS) 
4:01,37, 100 mg : Anisimova 
(URSS) 12,91, lungime: Ulbricht 
(RDG) 6,86 m, Înălțime: Mey- 
farth (RFG) 1,94 m; greutate : 
Slupianek (RDG) 21,12 m.

Primele două clasate, adică 
echipele R.D. Germane și U- 
niunii Sovietice, la bărbați și 
femei, vor lua parte la începu
tul lunii septembrie la cea de 
a IlI-a ediție a „Cupei mon
diale", programată pe Stadio 
dei centomila din capitala Ita
liei. în afara acestora va mai 
lua parte și câte o reprezenta
tivă europeană, alcătuită din 
atleții cei mai buni din cele
lalte echipe, chiar și din cele 
care n-au luat parte la finală, 
în această privință este aproa
pe sigură selecționarea Mari- 
cicăi Puică în echipa Europei, 
la proba de 3000 m.

telor de înot ale S.U.A. de la 
Milwakuee (Wisconsin). în pro
ba de 400 m mixt, Jesse Vas- 
salle a fost cronometrat cu 
timpul de 4:29,33, iar la 200 m 
liber (feminin) Marybeth Linz- 
meier a realizat 2:00,5. David 
Larsson a cîștigat proba de 200 
m liber în 1:50,86. Tracy Caul
kins a repurtat victoria în pro
bele de 200 m și 400 m mixt 
în 2:15,18 șl. respectiv, 4:43,66.

LUPĂ
...ECHIPAMENTELE

PUSE SUB
O căzătura de pe bîrnă !... lată un moment deosebit de neplăcut 

pentru orice gimnastă, mai ales cînd imprevizibilul se produce la 
mijlocul unei execuții situata altfel la cote superlative. Și cu atît mai 
greu apasâ acest nedorit amănunt asupra unei evoluții de concurs 
(sau de antrenament, chiar) dacă aflăm că accidentul a fost provocat 
mai puțin prin lipsa de siguranță a sportivei și mai mult de unele de
ficiențe ale aparatului avut la dispoziție, de slaba calitate a echi
pamentului.

Intr-adevâr, s-a putut constata, în ultima vreme, că unele alunecări 
șl căderi de pe aparate, ca și in exercițiile la sol, s-au datorat sla
bei aderențe a materialului folosit sau pur și simplu unor pantofi de 
gimnastica inadecvați. Nu este un secret faptul că anumite fabrici de 
echipament sportiv sînt preocupate mai mult de prezentarea estetică 
a produselor, decît de eficiența lor. De aici, ratări sau chiar acciden
tări regretabile.

De toate aceste probleme se ocupă, din ce în ce mai activ, un 
Comitet internațional de standarde sportive, cu sediul la Geneva. Re
cent. acest for de specialitate s-a reunit în sesiune extraordinară, pen
tru stabilirea de norme precise privind fabricarea de echipament spor
tiv, ca și pentru efectuarea unor analize calitative ale diferitelor ma
teriale utilizate în sălile de sport. Fabricanții de asemenea materiale 
vor fl determinați pe viitor să respecte In producția lor normele sta
bilite științific de către acest Comitet. Iar neîmplinirea normelor sta
bilite poate, eventual, constitui obiect de contestație ducînd la anu
larea probelor.

Cu ocazia recentei sesiuni de la Geneva, Comitetul internațional de 
standarde sportive a stabilit un larg plan de activitate pentru pe
rioada următoare.

Radu

olandez Gerrie Knetemann, care 
îșl înscrie pentru a treia «ară 
numele în palmaresul competi
ției. El a mai cîștigat Turul O- 
landei în anii 1976 și 1980. Pe 
locul doi s-a situat compatriotul 
său Hennie Kuiper la 2:20,0, ur
mat de belgianul Rene Martens, 
la 2:21,0 • Cea de-a 6-a etapă 
a Turului Slovaciei (circuit în 
apropierea orașului Banska bis- 
trica) a revenit rutierului sovie
tic Serghei Krivoșeev, care a 
realizat pe distanța de 57 km 
timpul de 1.18:00. In clasamentul 
general conduce Andrei Veder
nikov (U.R.S.S.) urmat la 2:10 
de Iurl Barinov (U.R.S.S.) șl la 
peste 3 minute de cehoslovacul 
Novak • A început competiția 
pentru amatori dotată cu „Pre
miul Wilhelm Tell*. Etapa prolog

meridiane
• In preliminariile campiona

tului mondial de fotbal (grupa 
Asia-Oceania). la Melbourne 
echipa Australiei a învins cu 
10—0 (3—0) selecționata Fiji. Au 
marcat Gary Cole (7) si David 
Mitchell (3). Iar echipa de fotbal 
a Noii Zeelande a învins cu 
13—0 (7—0) selecționata Insulelor 
Fidji, într-un meci disputat la 
Auckland în cadrul acelorași 
preliminarii.
• La Halden s-au intilnit echi

pele de tineret ale Norvegiei si 
Suediei. Fotbaliștii suedezi au 
obținut victoria cu scorul de 2—1 
(1-0).
• în etapa a 24-a a campiona

tului unional de fotbal, Spartak 
Moscova a învins cu 1—0 pe Di
namo Minsk, iar Zenit Lenin
grad, jucînd în deplasare, a în
trecut cu 2—0 pe Dinamo Mos
cova. Dinamo Tbilisi a obținut o 
meritată victorie cu 1—0 în fata 
echipei Pahtakor Tașkent.

în clasament, • pe primul loc se 
află Dinamo Kiev cu 38 puncte 
din 22 de meciuri, urmată de 
Spartak Moscova cu 34 puncte 
(24 jocuri) și Dinamo Tbilisi 29 
puncte (23 partide).
• La Sofia, T.S.K.A. Septem- 

vrisko Zname a învins cu 4—1 
(2—1) formația Iraklion din Gre
cia. La Ruse, într-o altă partidă 
amicală, echipa locală Dunav a 
întrecut cu scorul de 7—1 (3—1) 
formația Omonia din Cipru.
• într-un meci amical, la Pra

ga, echipa locală Bohemians a 
întrecut cu 3—0 (0—0) formația 
Dynamo Berlin, campioana R.D. 
Germane.
• A încetat din viață, în vîrstă 

de 72 de ani, Angelo Moratti, 
fost președinte al clubului do 
fotbal Internazionale Milano, în 
perioada cînd echipa milaneză a 
cîștigat 3 titluri de campioană a 
Italiei, de două ori „Cupa cam
pionilor europeni" și o dată 
„Cupa Intercontinentală".
• UNGARIA (prima etapă) : 

Szombathely — Volan 3—0 ; Seal 
— Ujpest Dozsa 0—1 ; O.Z.D. — 
Raba Eto 4—3 ; Pecs — Dyosgyor
1— 3 ; Debreczen — Bekescsaba
2— 4 ; Ferencvaros — Csepel 4—0.
• La Lima, în preliminariile

C.M., echipa Perului a învins cu 
2—0 (1—0) formația Columbiei.
Cele două puncte au fost mar
cate de Barbadillo și Urlbe (din 
11 m).

(3,200 km), care a avut loc la 
Lucerna (pe echipe contracrono- 
metru), a revenit selecționatei 
Poloniei cu timpul de 4:18,4, ur
mată de Elveția — 4:19,8 și R.F. 
Germania 4:22,6.

RUGBY • A început turneul 
internațional de la Moscova. E- 
chipa secundă a Italiei a învins 
cu 22—0 formația iugoslavă Di
namo Pancevo. Alte rezultate : 
Nippon Steel (Japonia) — seL 
Poloniei 25—18 ; U.R.S.S. I — 
U.R.S.S. n 19—12.

TENIS • Turneul internațional 
feminin de la Richmond (Virgi
nia) a revenit jucătoarei ame
ricane Lou Piatek 6—4, 6—1 cu 
Sue Barker (Anglia). In semifi
nale, Sue Barker o eliminase cu 
4—6, 7—6, 6—1 pe Pam Shriver 
(S.U.A.), Iar Lou Piatek cîștigase 
cu 7—5, 4—6, 6—3 în fața colegei 
sale Betsy Nagelsen • Turneul 
de la Stowe (Vermont) a fost 
cîștigat de americanul Brian 
Gottfried, care l-a învins cu 
6—3, 6—3 pe compatriotul său
Tony Graham • în turneul de 
la Santiago de Chilie, la care 
participă 4 jucători sud-ameri- 
cani, argentinianul Jose Luis Clera 
l-a învins cu 5—7, 6—0, 7—5 pe 
compatriotul său Guillermo Vi
las. în alt meci, Hans Gildemeister 
(Chile) l-a întrecut cu 6—2, 6—2 
pe Victor Peccl (Paraguay).

VOLEI • Selecționatele femi
nine ale Ungariei și S.U.A. au 
susținut a doua întîlnire la Bu
dapesta. Voleibalistele americane 
au obținut victoria cu scorul de
3—0 (15—11, 15—6, 15—11). în pri
ma întîlnire, disputată la Szol- 
nok, oaspetele cîștigaseră cu 3—1.’


