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(a in multe dite întreprinderi și instituții din țara, la „riondiula" satu Mare

practicarea gimnasticii Ia locui de muncă Iși urata foloasele

In primul meci din „cupa Cupelor” ia lotftal

VICTORIE TIMIȘOREANĂ CU 2-0, 
DAR NU PREA COMODĂ ÎN RETUR

„Mondiala" este numele u- 
neia dintre cele mai impor
tante întreprinderi din muni
cipiul Satu Mare. O intreprin- 
dere cu profil textil. Peste 4 000 
de angajați,, in majoritate fe
mei. O Întreprindere modernă, 
cu o mare pondere a produ
selor de confecții realizate aici 
care iau calea exportului. Deci, 
o întreprindere de elită.

Și tot de elită este și aso
ciația sportivă, care are în se
cretarul ei, Ernestin Varga, un 
om energic și priceput, un ex
celent organizator. Aceasta ex
plică reușitele celor de la 
„Mondiala" în competițiile de 
scrimă și volei, la șah (un 
club dintre cele mai puternice 
ființează în întreprindere), la 
schi și în turismul de masă. 
Practic, în fiecare duminică 
zeci de angajate (împreună cu 
familiile lor) se îndreaptă spre 
cele mai pitorești locuri ale 
județului, la Certeze, de pildă, 
sau în zone învecinate — Iz
voarele, Mogoșa și chiar Borșa.

Ceea ce reține totodată a- 
tenția la „Mondiala" este felul 
cum asociația sportivă a în
treprinderii, în colaborare cu 
comitetul sindical și cu spriji
nul organizațiilor de partid, a 
organizat gimnastica la locul 
de muncă. în două schimburi, 
cele cîteva mii de tinere mun
citoare sînt prezente, chiar pe 
locurile lor de producție, la a- 
ceastă activitate ,,pe cit de plă
cută, pe a lit de utilă" cum re

marcau instructoarele Maria Mic, 
Elisabeta Nagy și Rodica Ar
delean.

Instructoarele? Ele insele ti
nere muncitoare, practicante 
ale unei ramuri de sport, iată 
s-au oferit să-și inițieze tova
rășele de muncă in exercițiile 
de gimnastică, în programele 
întocmite de specialiste repar-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

Universiada 81 a trecut, alte examene bat la ușa...

Șl ACUM START ÎNTR-UN SEZON PLIN 
DE CAMPIONATE MONDIALE Șl EUROPENE

Menținerea formei sportive și continuarea pregătirii sint absolut necesare In această perioadă de 
trecere de Ia marea competiție studențească la campionatele europene și mondiale, foarte dificile,

TIMIȘOARA, 19 (prin tele
fon). Acest prim meci de baraj 
din „Cupa Cupelor a început 
greoi, cu tatonări de o parte și de 
alta, dar după circa 10 minute 
intențiile s-au limpezit. Oas
peții și-au luat fiecare un om 
în primire aplicînd marcaj in
dividual strins, de-a dreptul 
înverșunat la Vlătănescu, vizat 
de la meciul cu Sportul stu
dențesc, la care antrenorul 
Miller a fost prezent și impre
sionat de calitățile „decarului*' 
timișorean. „Poli" reacționează 
inteligent evitînd duelurile di
recte, preferind pasa prin de
viere și schimburile de locuri 
derutante. Treptat se observă 
cum fundașii lui Lokomotive 
comit stingăcli repetate la de
posedare. cum nu se pot de
barasa de o anume rigiditate, 
copleșiți de combinațiile rapi
de, inventive (atunci cind sînt 
efectuate) ale înaintașilor lui 
„Poli**. Golifrile gazdelor vin 
firesc în aceste condiții, la 
primul (min. 21) ANGHEL be
neficiind de o pasă surprinză
toare a lui Nedelcu, la cel 
de-al doilea (min. 28) NEDEL
CU finalizînd printr-un frumos 
voleu pasa cu capul trimisă de 
Vlătănescu. Se creaseră astfel

POLITEHNICA TIMIȘOARA - 
LOKOMOTIVE LEIPZIG 2-0 (2-0)

Spectatori — aproximativ 
18 000. Au marcat : AN (JHEL
(min. 21), NEDELCU (min. 28). 
Șuturi : 15—7 (pe poartă : 8—1), 
Cornere : 8—0.

POLITEHNICA : Moise — Nadu 
(min. 88 Murar), Păltinișan (min. 
41 Nucă), ȘERBANOIU, VISAN 
— SUNDA. DUMITRU, Vlătănes
cu — Anghel, NEDELCU, Cotea.

LOKOMOTIVE : Muller —
Fritsche, Baum. Darnstedt, 
Zdtsch — ROTH (min. 60 KUhne), 
English, LIEBERS — MOLDT, 
Schone, Ktihn (min. 80 Bons- 
chein).

A arbitrat: A. Rezdnicek ; la 
linie : I. Marko și M. Valah (totl 
din R. S. Cehoslovacă).

Cartonașe galbene : SUNDA.
KUHNE. LIEBERS.

premisele unei victorii como
de, cu atît mai mult cu cit oas
peții nu emiteau nici o preten
ție în atac, unde se mulțumeau 
cu șuturi conștiincioase de la 
distanță, nepericuloase pentru 
portarul Molse. S-a intrat la 
pauză cu această impresie sus
ținută și de măiastră lovitură

Ion CUPEN

(Continuare in pag 2-3)

Plutonul răsfirat pe pantele de la Moreni — imagine din cursa 
cicliști „Cupa Voința" Foto : Aurel CUGEREANU

0 ETAPĂ DE MUNTE DIFICILĂ
ÎN „CUPA VOINȚA" LA CICLISM
Mircea Romașcanu continuă să poarte tricGul galben

cu concurență extrem de puternică
x șa cum rie amintește poetul Topîrceanu, 

ZI săptămînile trec în zbor. Parcă ieri sta- 
* * dionul „23 August" era arhiplin, multico
lor și entuziast, la solemnitatea de inaugurare 
a celei de a Xl-a ediții a Jocurilor Mondiale 
Universitare de vară. A și trecut o lună de zile 
de la cea mai mare și prodigioasă competiție 
polisportivă internațională organizată în țara 
noiastră : peste 5000 de participanți din 85 de 
țări ale celor cinci continente, o uriașă revăr
sare de forțe sportive tinere în sălile și pe sta
dioanele Bucureștiului. Cititorii mai viretnici își 
amintesc de. Festivalul Tineretului organizat la 
București acum 28 de ani, în 1953, cind mani
festările culturale s-au împletit cu cele spor
tive. Atunci, ca și acum, a fost o sărbătoare a 
tinereții, a prieteniei și păcii. Dar la Universiada 
din acest an valorile sportive au fost incompa
rabil mai mari, exprimate prin progresul tehnic 
și saltul valoric uriaș realizat de mișcarea noas
tră sportivă în cei 37 de ani de la eliberarea de 
sub dominația fascistă și îndeosebi în perioada 
ultimelor patru Olimpiade. Bucuria, satisfacția 
pentru reușita peste așteptări a sportivilor noș
tri care au ocupat locul al doilea în bilanțul ge
neral pe medalii, 67 de medalii dintre care 30 
de aur, au fost mari.

Sintem încă în plină vară, în plină arșiță, în 
zile de vacanță binemeritate și de sportivi, da 
antrenori și tehnicieni, dar iată că o toamnă

AUGUST
27—30. C.M. Canotaj (f) R.F.G.
27—30. C.M. lupte greco-romane Norvegia

SEPTEMBRIE
1— 5. C.M. Canotaj (m)
3— 5. C.M. judo

10—19. C.M. (și C.E.) haltere
10—12. C.M. lupte libere

4— 12. C.E. natație
13—21. C.E. baschet (f)
15—27. C.E. volei (m+f)
17—22. C.E. tir (m+f+jun.)
21—27. C.E. tenis

R.F.G. 
Olanda 
Franța 
Iugoslavia 
Iugoslavia 
Italia 
Bulgaria 
Iugoslavia 
Grecia

bogată în campionate mondiale și europene bate 
la ușă și nu prea lasă să doarmă pe cei im
plicați care ar dori să-și prelungească vacanța. 
Dc la sfîrșitul lunii august și pînă la începutul 
lunii octombrie, intr-un răstimp de 30 de zile 
se vor disputa nu mai puțin de 6 campionate 
mondiale și 5 campionate europene de seniori șl 
senioare, în multe din aceste sporturi reprezen
tanții noștri ocupînd poziții fruntașe, la lupte 
greco-romane, canotaj, volei, tir, tenis și unele 
probe din natație și la categorii de greutate, la 
judo. în afara campionatelor mondiale Si euro-

(Conlinuare in pag. 2-3)

PLOIEȘTI, 19 (prin telefon). 
După transbordarea cu auto- 
buzele pe o distanță de aproa
pe 50 km. miercuri dimineață 
participanții la competiția ci
clistă internațională „Cupa Vo
ința" au luat startul, din Mă- 
neciu-Ungureni. în etapa a pa
tra a întrecerii. O etapă de 163 
km. pe un drum în exclusivi
tate montan, cu două puncte 
de cățărare (la km 147, după 
Cheia, și la Predeal). Cursa s-a 
dovedit anevoioasă pentru ci
cliști și datorită timpului ne
prielnic. A plouat cu intermi
tențe o bună parte din traseu, 
iar șoseaua udă. alunecoasă, a 
frînat mult din elanul concu- 
renților. impunîndu-le pruden
ță. Prudență însă pînă la bă
tălia de la sprinturile interme
diare. cind fiecare, cu capul în 
ghidon, trage pe „rupte", uitînd 
parcă să se mai asigure. La un 
astfel de sprint am asistat la 
Cheia, unde arbitrii au con
semnat următoarea ordine de 
trecere : C. Popa (Metalul Plo- 
peni). I. Mărgineanu și I. Ma
rinescu (Dinamo) șj R. Cermak 
(Cehoslovacia) La punctul de 
cățărare de la km. 147. L. Ha- 
lasz (Ungaria) și-a încercat 
șansa de a intra din nou în po
sesia tricoului galben, acesta, 
avîndu-I alături pe coechipierul 
său. Z. Halasz a atacat puter
nic în pantă dar Mircea Ro
mașcanu șj Karol Lipovski (Ce
hoslovacia) au răspuns prompt 
„prinzînd" roata lui Z. Halasz, 

Și astfel, la punctul de cățăra
re. pe o ceață deasă, cu vizi
bilitate sub 10 m, înregistrăm 
ordinea : K. Lipovski, Z. Ha
lasz, M. Romașcanu și L. Ha
lasz. Reprezentantul nostru și-a 
apărat tricoul galben de o ma-

Gheorghe ȘTEFÂNESCU
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Se apropie Campionatele mondiale de canotaj

VÎSLAȘELE DIN 44 MAI RAPIDE 
DECÎT ECHIPAJUL DE 84 ?

Pentru canotoarele noastre 
care se pregătesc să înfrunte 
peste cîteva zile, pe canalul o- 
limpic de la Miinchen. tot ce 
are mai valoros sportul rame
lor și al vîslelor în lumea în
treagă. numărătoarea inversă a 
început- Se trag ultimele piste 
de control, se revizuiesc din 
nou ambarcațiunile (pentru că 
drumul lor spre canalul bava
rez este mai lung decît cel al 
sportivelor), iar antrenorii sînt 
chemați să decidă- Selecția este 
foarte riguroasă, pentru cele 21 
de posturi (vîslașe și ramere) 
din cele șase bărci care intră 
în concurs candidînd pe puțin

Patru foarte talentate visla- 
șe in așteptarea unei „pis
te" fără vlnt, fără emoții sau 
capricii inerente marilor cam
pioane. Din planul îndepărtat, 
Aneta Mihaly, Sofia Banovlci, 
Valeria Roșea și Olga Bu- 
larda. A scăpat din obiecti
vul fotoreporterului cirmacea 
Ecaterina Oancla.

30—35 de canotoare, mai tinere 
sau mai vîrstnice. Cine va reuși 
să capete pînă la urmă tricoul 
reprezentativ ?

Victor Mociani. antrenorul 
coordonator al „flotilei", ne o- 
feră un singur punct fix : 
„Sanda Toina. actuala campioa
nă mondială și olimpică, nu are 
contracandidată și în mod cert 
va intra in luptă pentru cel 
de al 3-lea titlu suprem. Avem 
schițate în linii mari și com
ponența celorlalte cinci ambar
cațiuni, dar nu ne pronunțăm 
încă, pentru că se mai pot face 
modificări". Ca întotdeauna pre
caut. circumspect și foarte se

ver în aprecieri. cunoscutul 
tehnician ține să aibă și de a- 
ceastă dată ultimul cuvînt. Să-1 
acordăm în continuare tot cre
ditul. știind că munca întregu
lui colectiv (din care mai fac 
parte Maria Drăghici. Gheor- 
ghe Gheorghiu șj Ion Boicu) 
este total subordonată atingerii 
obiectivului propus : o cit mai 
demnă reprezentare a culorilor 
românești m marea confrunta
re de la Miinchen.

încercăm totuși, șî din alte 
surse, să aflăm noutăți despre 
barca de 4+1 vîsle. de care 
s-a vorbit foarte mult în acest 
sezon, stîrnind multe comen

tarii (pro și contra) privind 
diversele formule încercate. Gu 
un an in urmă, la J.O. de la 
Moscova, au urcat în această 
barcă Mariana Zaharia. Sofia 
Banovici. Aneta Mihaly și Ma
ria Macoviciuc. cîrmace fiind 
experimentata Elena Giurcă Cu 
toate eforturile depuse, ele nu 
au putut ocupa decît locul IV. 
De această dată, antrenorii au 
păstrat pe Banovici și Mihaly 
care vor lua pentru a treia

Adrian VASlLIU
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AIeri, In campionatul de rugby,

A REALIZAT SCORUL [TAPEI (26-0)
Campionatul de rugby merge 

înainte, nu însă foarte bine. In 
etapa 1. C.S.M. Sibiu (în turneu 
în Polonia) si-a amînat meciul 
programat : in etapa a ni-a. Fa
rul (în turneu în Franța) și-a 
amînat meciul : amînat a fost 
și derbvul etapei de ieri. R. C. 
Sportul studențesc — Steaua, iar 
partida R. C. Grivita Roșie — 
C.S.M. sibiu s-a jucat la ora 9 
dimineața în fata unor tribune, 
se Înțelege, goale. Parcă ceva 
nu-i în regulă cu campionatul 
Diviziei ,A“. Ar trebui mai mul
tă ordine I

R C GRIVIȚA ROȘIE - 
C.S.M SIBIU 10—3 (7—0). De
cor de toamnă (vreme închisă 
ploaie măruntă și rece) la Par
cul copilului al cărui gazon în
muiat a creat probleme în 
menținerea echilibrului. Bucu 
reștenii au intrat în teren cu 
3 pilieri (Bălan și Dinu jucînd 
pe rind în linia a doua, alături

de noul grivițean Aurel Ion) 
și cu decizie, presînd din start 
spre a se impune rapid. Și 
au făcut-o în min. 9. cînd Vlad 
a cîștigat balonul pe ..fața" tu
șei. a urmat aglomerare, minge 
vămuită de tenacele E- Ștefan 
la Anton și plonjon în forță 
al acestuia în terenul de țintă- 
După 10 minute. Fălcușanu a 
transformat o lovitură de pe
deapsă șî nimic nu s-a mai în- 
tîmplat în mod deosebit pînă 
la pauză. Același jucător va 
repeta figura în min. 44. iar 
peste 20 de minute sibianul 
Beehcș va reuși un drop de 
spectacol, una dintre puținele 
realizări ale oaspeților, neaș
teptat de lipsiți de aplomb, de 

' convingere. Formația lor a avut 
unele indisponibilități, dar și 
noutăți, dintre care Amariei s-a

aflat printre cei Ce au evoluat 
mulțumitor (alături de Zamfir. 
Prohor și Matache).

în finalul partidei. Al- Marin 
a înscris un eseu valabil, dar 
arbitrul O. 
altfel faza
nul a dat. 
corecte.

lonescu a apreciat 
In rest, constănțea- 
io general, decizii

PRIN EXERCIȚIU FIZIC - ÎNTĂRIREA SĂNĂTĂȚIIt
(Urmare din pag. 1)

organele sportive lo- 
speță profesoarele de 
fizică Etelka Aker- 
Elisabcta Maior. E- 

odată fixate (de mul-

tizate de 
cale, in 
educație 
mann și 
xercițiile
te ori la sugestia muncitoare
lor fiind selecționate acelea 
care combat cel mai bine pri
mejdia unor modificări fizice, 
de regulă de coloană, ca ur
mare a unor poziții vicioase la 
locurile de muncă) sînt efec
tuate mai întii. de colectivul 
de instructoare — fiecare secție 
de producție dispune de două, 
trei — apoi. în pauza de masă, 
din fiecare schimb, de colecti
vele muncitoarelor, pe secții.

Am fost, martorii unor ase
menea ..reprize" de gimnasti
că. la fiecare schimb. Atmosfe
ra a fost de fiecare dată an
trenantă t.nerele muncitoare au 
participat cu mult interes. „De 
fapt, toată lumea in întreprin
dere — tinea să remarce teh
nicianul Vasile Kiss, șef de 
secție — așteaptă cu nerăbda
re momentul de destindere, ca
re îl reprezintă gimnastica Ia 
locul de muncă, el a devenit 
ceva firesc. Peste efectul re
confortant al exercitiiior, care 
apare aproape imediat, inter
vine un anumit spor de vi
goare, muncitoarele manifestă 
multă poftă de lucru. Este o 
treabă bună, bine gindită !“

Maria Moldovan, fostă șefă 
de echipă, acum dispecer, ex
primă o opinie asemănătoare : 
,Am fost una dintre cele care 

am pledat permanent pentru

Introducerea gimnasticii la lo
cul ilc muncă. Și aceasta din 
convingere, constatind foloase
le exercitiiior, pentru sănătate, 
pentru buna dispoziție, pentru 
randamcnul in producție. Sigur, 
se poate face și mai mult pen
tru reușita acestei activități, 
programele pot fi și mai a- 
tractive. numărul instructoare
lor mai mare. In fond, fiecare 
tînără ar trebui să treacă, prin 
rotație, Ia conducerea cîțe unui 
grup, a 
tic. Cred 
Consider, 
locul dc 
și ca o 
alte acțiuni cu caracter spor
tiv cele de destindere prin miș
care. prin excursii și drumeții, 
tuni se realizează, dc fapt, Ia 
noi. Gimnastica la locul de 
muncă să insemne doar începu
tul, startul. Ar merita un stu
diu..."

unui colectiv de sec- 
că vom ajunge aici... 
insa, că gimnastica Ia 

tnuncă trebuie gîndită 
activitate asociată cu

UNIVERSIADA '81
(Urmare din pag 1)

pene, sportivii români vor par
ticipa, în aceeași perioadă, la 
11 Jocuri balcanice, la care vor 
avea de apărat prestigiul câști
gat de-a lungul anilor.

Firește, în funcție de startul 
in aceste mari competiții inter
naționale, planurile de pregăti
re se aplică și în perioada de 
vacanță, astfel că luptătorii, 
canotorii, voleibaliștii și alți

CORESPONDENȚII NOȘTRI
e LA CRAIOVA, pe lingă 

Liceul „Nicolae Titulescu" a 
luat ființă o nouă bază spor
tivă si de agrement compusă 
din trei bazine de înot, cu 
vestiare, precum și din tere
nuri de volei, baschet, tenis 
Si handbal, e PESTE 100 DE 
BOXERI au participat ia cea 
de-a VIII-a ediție a competi
ției dotate cu „Gongul Cetă
ții Arrubium", care a avut 
loc. zilele trecute, la Măcin, 
La cele șapte reuniuni, ur
mărite de fiecare dată de a- 
proape 3000 de spectatori, au 
evoluat pugllisti de la Dina
mo și Rapid București, o'te- 
lul Galați, Voința Ploiești, 
Delta Tulcea șl alte cluburi. 
Iată cîțiva dintre ciștigători : 
M. Litea (Delta Tulcea), L. 
Piacu (Voința Măcin), Gh. 
Georgescu (Dinamo) — la ju
niori. Gh. stănescu (Voința 
Ploiești), N. Petroșan (Voința 
Măcin) — la tineret, N. Stoe- 
nescu (Otelul Galați) și I. 
Dragomir (Dinamo) — la se
niori. • UN MARE NUMĂR 
de sportivi din unitățile apar- 
tinind Regionalei C.F.R. Ga
lati au participat la întrece
rile „ceferiadei", competiție 
polisportivă organizată in 
cinstea zilei de 23 August la 
atletism, volei, tenis de masă, 
popice și șah. Dintre cele 
șapte reprezentative, pe pri
mele locuri s-au situat : 1. 
Galați. 2. Mărășești, 3. Buzău. 
• PENTRU PRIMA OARA un 
jucător de fotbal din Gheor- 
gheni a fost convocat într-un 
lot national. Este vorba de 
juniorul Bela Abraham (17 
ani), din echipa divizionară 
„B" Viitorul Gheorghenl. • 
EDILII ORAȘULUI NEGREȘ- 
TI-OAȘ s-au pregătit cu mult 
simt gospodăresc pentru noul 
sezon fotbalistic. Astfel, tri
buna stadionului și-a mărit 
capacitatea la 2000 de locuri, 
s-a pus la punct un vestiar 
cu patru încăperi, iar în pre
zent se lucrează la amenaja
rea terenului de antrenament 
și la o arenă de popice cu 
două piste. • „CUPA ME
TALURGISTUL" la fotbal, 
competiție organizată la Cim- 
pia Turzii de A. S. Industria 
sîrmel. a revenit echipei or
ganizatoare. care a dispus. în

finală, cu 4—1, de C.E.M. 
Cluj-Napoca, .o altă diviziona
ră „C“. In „finala mică", 
pentru locurile 3—4: Metalur
gistul Cugir — Mureșul Lu
duș 7—6, după executarea lo
viturilor de la 11 m. • NI- 
TRAMONIA FĂGĂRAȘ a cîș
tigat „Trofeul Făgăraș" la 
handbal masculin după vic
toriile obținute în fata echi
pelor Tractorul Brașov (24 
— 18), Carpați-Independen- 
ta Mîrșa (25 — 11) șl „re
miza" cu Metalul Copșa Mică 
(19—19). • A. S. SPART AC
BUCUREȘTI a organizat, în 
cinstea zilei de 23 August, 
„Cupa Eliberării" la fotbal, 
la care s-au întrecut 12 echi
pe. Trofeul a revenit, pentru 
a cincea oară consecutiv, for
mației IAPL Amzei, antrenată 
de jucătorul Natal Șerbănes- 
cu. • ÎN STAȚIUNEA Slănic- 
Moldova există o frumoasă 
arenă de popice cu patru pis
te. Nu de mult, la două din
tre ele s-au montat instala
ții automate pentru ridicarea 
popicelor, lucrare executată 
de întreprinderea bucurcștea- 
nă I.A.P.J. Dar instalațiile 
n-au funcționat ca lumea 
nici o lună ; acum sînt de
fecte, iar furnizorul nu se 
grăbește să le repare, deși 
instalațiile se află încă în 
fierioada de garanție. * LA 
NTREPRINDEREA de cons

trucții navale din Tulcea s-a 
organizat o reușită întrecere 
de fotbal, dotată cu „Cupa 
navalistului". Dintre cele 15 
echipe aflate în concurs, cel 
mai bine s-a prezentat aceea 
a atelierului de — 
clasată pe 
BISTRIȚA 
tapă de 
competiții_  ___ _____
UNCAP", la care s-au între
cut șapte formații. _ _ 
mele două locuri s-au situat: 
Venus Negrilești (jud. Bistri- 
ta-Năsăud) și Avîntul Chiu- 
ești (Cluj).

RELATĂRI DE LA : Th. 
Costin. I. Jipa, T. Siriopol, 
Cs. Malnasi, R. Puț, P. Țo- 
nea, V. Lazăr, O. Guțu, N. 
Tokacck. P. Comșa și I. To
ma.

_ ... lăcătușerie, 
primul loc. • LA 
s-a desfășurat o e- 
zonă a popularei 
de oină „Cupa

Pe nri-

Geo RAETCHI
UNIVERSITATEA TIMIȘOA

RA — ȘTIINȚA PETROȘANI 
9—7 (6—7). Joc greu pentru 
ambele echipe ; pentru gazde, 
deoarece veneau după deosebi
tul efort din meciul cu cam
pioana. dar ș{ pentru oaspeți, 
învinși în primele două etape. 
A rezultat o partidă îndîrjită, 
echilibrată, pe alocuri „tare". 
Știința a deschis scorul prin 
Stoica (1 p.), a mai punctat 
prin Ghiță (eseu), iar timișore
nii au redus diferența prin 
Comăneci (2 l.p.). După pauză
— luptă mare, localnicii obți- 
nînd victoria cu 7 minute îna
inte de final, prin dropul lui 
Peter. A arbitrat Gh. Băncea- 
nu. (C- CREȚU. coresp.)

POLITEHNICA IAȘI — VUL
CAN BUCUREȘTI 19—7 (10—7).
A fost o partidă presărată cu 
numeroase greșeli de ambele 
Părți. Gazdele au părut la înce
put surprinse de jocul avîntat al 
metalurglștilor. Prin cîteva con
traatacuri reușite, „Poli" a cîș
tigat clar spre final. Au marcat 
pentru gazde : Năstase, Bălan 
și Andrei (din încercare). Bălan 
a mai adăugat o 1. p„ iar Bene- 
dck — 2 tr. ; respectiv Gherghcs- 
cu — încercare și Dinu — 1. p. 
A condus : 'Gh. Huștiu. (D. DIA- 
CONESCU, coresp.).

P.T.T. ARAD — DINAMO 0—26 
(0—6). Joc dîrz, în ciuda scoru
lui. Arădenii au jucat cu mare 
ambiție. Oaspeții au fost însă 
superiori la toate capitolele, dar 
în special Ia margine, unde au 
cules baloanele (Caragea mai 
ales). M. Paraschiv (în mare 
vervă) a izbutit trei eseuri, AI- 
dea un al patrulea, Constantin — 
2 1. p. și 2 tr. A arbitrat : Ion 
Bănică. (I. IOANA, coresp.).

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE
— C.S.M. SUCEAVA 24—6 (21—3).

„CUPA TIPOGRAFILOR"
în cadrul competiției naționa

le ..Da: . ida". în perioada itilie- 
au’ust, în Capitală s-a dispu
tat turneul de fotbal al mun
citorilor tipografi din munici
piul București, dotat cu „Cupa 
tipografilor". La turneul orga
nizat de Comitetul Uniuni! 
Sindicatelor din Presă Poligra
fie și Edituri au luat parte 10 
echipe de fotbal din întreprin
derile poligrafice din Capitală. 
Finala acestui turneu, care a 
avut loc în ziua de 14 august, 
a fost cîștigată de către echipa 
întreprinderii poligrafice „Fi
laret", iar pe locurile următoa
re s-au clasat formațiile între
prinderii de mecanică poligra

fică și întreprinderii poligrafice 
„Arta Grafică".

4

ÎNVINGĂTORI
întrecerile din acest an ale 

„Daciadei" și campionatului na
țional la polo pentru juniori 
II. desfășurate la Oradea, au 
fost cîștigate de echipa Clubu
lui sportiv școlar nr. 2 din 
București (antrenori Gh. Dumi
tru și D- Teodorescu). învingă
torii au totalizat 16 puncte (din 
18 posibile), fiind urmați do : 
2. Rapid București (antrenor 
P- Cheta) 15 p ; 3. Dinamo 
București (antrenori M. Deșliu 
și S- Niculescu) 14 p ; 4. C-S.Ș. 
nr. 1 București 13 p ; 5. Crișul 
Oradea 10 p ; 6- Viitorul Cluj- 
Napoca 8 p ; 7. Mureșul Tg 
Mureș 7 p ; 8- Rapid Arad 5 
p ; 9. Voința Cluj-Napoca 2 p ;

10- Industria 
P-

Echipa can 
cătuită din : 
Dorn Ivan, 
dreî Calmuc. 
Bogdan Gca 
du. Florin 
prisan, Bo 
Aurelian Di 
roș și Mari 
mai bun p< 
Bogdan R 
Buc ) ; cel i 
Florin Mari 
Buc ) ; gol 
Daniel Ghiț

SIBIU, 16 (prin telefon). Pe 
stadionul „Sub arini" din loca
litate s-au desfășurat întrece
rile atletice ale probei combi
nate pentru juniorj_ de cat- a 
III-a din cadrul 
al campionatelor 
Au luat parte un număr 
de concurenți : 54 băieți 
fete ! Iată clasamentele

Pentatlon-junioare : 1. 
Mihoreanu 
3602 p (80 mg — 13.1. greutate 
— 9.84 m. înălțime 
lungime 
1:46.6). 
Brăila)
Iancu (C.S.Ș.A. C-Iung) 3317 p, 
4. Iuliana Bogdan (C.SȘ. nr. 4 
Buc) 3282 p, 5. EnikS Csorba 
(Metalul Tg. Secuiesc) 3263 p. 
6- Jenica Banga (C.S.ȘA, Cra
iova) 3252 p, Octatlon-juniori : 
1. Sorin Pașturea (Farul Con
stanța) 4731 p (80 m — 9.7. 
greutate — 10.56 m. lungime —

„Daciadei" și 
republicile- 

record 
și 106

Doina
(C.S.M. Suceava)

1.64 m.
— 5.04 m. 600 m —

2- Daniela Ene (C.S.Ș- 
3526 p. 3. Hortensia

A TRECUT, ALTE EXAMENE BAT LA UȘA...
sportivi transpiră în aceste 
zile de 10 ori mai mult decît 
cei ce se află în vacanță.

Sportivii noștri au onorat în 
mod deosebit Universiada care 
a avut loc la București și a- 
ceastă atitudine de gazde ospi
taliere, dar și de 
întrecere la înalt 
presionat pe toți 
tri.

Acum important
tivii noștri rcpulați să repete 
succesele de Ia Universiada ’81 
la campionate mondiale și eu
ropene, în aceste competiții de 
mare dificultate. în multe ca
zuri mai dificile decît întrece
rile de la Universiadă. Este 
vorba mai întîi de luptători, 
voleibaliști, tenismarri, baschet
baliste, înotătoarea Carmen Bu- 
naciu, cu toții laureați, 
pioni mondiali universitari, 
luna iulie a 
București.

partenere de 
nivel, a im- 
oaspetii noș-

este ca spor.

acestui an.

c am
in 
la

Iată de ce este necesar ca 
toți aceștia, împreună cu repre
zentanții noștri din alte spor
turi neincîuse în programul U- 
niversiadei, canotaj, Judo și tir. 
să păstreze și dacă se poate să 
dezvolte forma bună din a- 
ccastă vară pentru a putea ur
ca pe podiumul campionatelor 
mondiale și europene.

Prin urmare, în nici un caz 
nu poate fi vorba de liniște, 
calm, de automulțumire, după 
marile succese realizate la Uni
versiadă, chiar dacă ne aflăm 
în anotimp de vacanță. Iubito
rii sporturilor din țara noastră 
apreciază mult eforturile spor
tivilor noștri și sînt mîndri de 
ei atunci cînd îi văd pe po
dium. cînd din depărtări aud 
pe calea undelor și a imagini
lor TV intonîndu-se imnul ro
mânesc pentru învingători și 
văd tricolorul ureînd pe catar
ge... !

5.83 m. înălțime — 1.83 m, 90 
mg — 14,5, disc — 41,28 m, su
liță — 41,42 m, 1500 m — 
4:30.0). 2- Justin Almăjan (C.S.Ș. 
Caransebeș) 4172 p. 3- Atila 
Toth (C-S.Ș.A. Cluj-Napoca) 
4147 p> 4. Iulian Ciocan (C.SȘ. 
nr. 1 Buzău) 4107 p. 5. Mihai 
Țuțuianu (C.SȘ. Reșița) 4064 
p. 6. CI. Popa (C S Ș. nr. 8 
Buc.) 4026 p-

Hie IONESCU, coresp.

CONTINUA FINAltLF
ORADEA, 19 (prin telefon) 

Pe terenurile asociației sportive 
..Sănătatea" continuă finalele 
„Daciadei" la tenis, competiție 
rezervată juniorilor. Mai avan
sată este întrecerea băieților 
(15—16 ani), ajunsă în faza se
mifinalelor. Cej 4 calificați în 
penultimul act sînt învingătorii 
meciurilor : I- Șesu (Dinamo 
București) — B. Badiu (Steaua) 
6—1. 6—3 ; D- Ciucă (Dinamo 
București) — R- Șoneru (T.C.B.) 
6—3. 6—4 ; D- Pop (T C.B.) - 
D. Sima (Sănătatea Oradea) 
6—1, 6—1 și M. Comănescu
(Progresul București) — R. 
Costache (Metalul Tîrgoviște)

OIMȘTII B
Sportul n< 

programeazt 
Prundul Bî 
ța-Năsăud) 
tru tinerii 
categoria 11 
8 echipe, c 
lor de zon 
(jud. Vrane 
cehi (Buză 
reni (Dolj) 
(Botoșani), 
(Sibiu/, Ai 
va). Venus 
Năsăud), ‘ 
cca).

ia n
6—0. 6—4 
minat cu 
ritul Cr- 
greșul), 
întrecerea 
Monica I 
rești) 
(ICIM Bi 
silica Iva 
Ștefănese 
Alice Dă 
rești) - 
(T.C.B.) 
Cocan. (S 
che (Dir 
6—3- înt

BOGATĂ AGENDĂ /
în prima jumătate a lunii au

gust. țara noastră a găzduit pa- 
‘ ■ ■ pentru

junio- 
intere- 
tehnic,

tru turnee internaționale 
juniori și junioare.

La Snagov s-au întrecut 
rii mari. După o luptă 
sântă si de bun nivel _____
victoria l-a revenit proaspătului 
maestru international Adrian Ne- 
gulescu, care a totalizat 8'A punc
te din 11 posibile. El a cîștigat 
7 partide, a remizat 3 și a sufe
rit o singură înfrîngere, surprin
zătoare, la Otiliu Berechet. Pe 
locul secund, la numai o jumă
tate de punct diferență, s-a cla
sat Dan Bărbulescu.

Urmează în clasament : T. Utasi 
(Ungaria) 7'/2, L. Vasilescu 7, D. 
Crăciun 6*/j, A. Ardeleanu, A. 
Cihocki (Polonia), N. Lorentz 5 p, 
Z. Sukuba (Cehoslovacia) 4’/a p, 
O. Berechet 4 p. B. Donin (Iugo-

SE APROPIE CAMPIONATELE MONDIALE DE CANOTAJ
(Urmare din pag. 1)

oară startul la un campionat 
mondial, și le-au adăugat p® 
Olga IIomcghi-Bularda și Va
leria Răciiă-Roșca ‘ ’
trecut, pe canalul ------- .
cucereau bronzul olimpic al 
probei de dublu vîsle), incre- 
dințînd cîrma Ecaterinei Oan- 
eia-

întrebarea firească pe care 
am adresat-o tuturor se refe
rea la absența Adrianei Chela- 
riu din această ambarcațiune, 
dar răspunsul a venit la fel de 
prompt: la concursul de selec
ție. campioana mondială a ju
nioarelor nu a sosit decît a 
cincea în urma celor patru pre-

(care anul 
Krîlatskoe.

zumtive titulare ! Apoi, am 
început să cîntărim șansele- Cea 
mai rapidă ..mie" a unei bărci 
de 4+1 vîsle este menționată 
în palmaresul campionatelor lu
mii. în anul 1979. cînd sporti
vele din R. D- Germană, avan
tajate ușor de vînt. au realizat 
3:06.75. Ni se spune însă că 
la o pistă paralelă fetele noas
tre din 4+1 vîsle au sosit la 
mai puțin de două secunde în 
urma .,opt“-ului. care de regulă 
este cronometrat în jurul a trei 
minute și că s-ar fi înregistrat 
și o altă pistă de control în 
care cele patru vîslașe au a- 
juns chiar înaintea .x>pt“-ului !

Sînt patru vîslașe excepțio
nale — este părerea tuturor.

Media lor de vîrstă — 24 de 
ani- Mobilizîndu-se bine, ele 
pot cîștiga cu ușurință în fața 
oricărei alte ambarcațiuni simi
lare. Nutrim, deci, convingerea 
că bogata experiență, omogeni
tatea și nu în ultimul rînd ad
mirabila putere de luptă care 
caracterizează aceste curajoase 
sportive vor primi cea mai fru
moasă răsplată în după-amia- 
za zilei de 30 august.

DE AZI, „CUPA MINAUR"
din Baia 

începînd 
celei de-a

s

CUPA VOINȚA" LA CICLISM
u

(Urmare din pag. 13

în sala ..Dacia" 
Mare se desfășoară, 
de azi. întrecerile 
X-a ediții a turneului interna
țional de handbal masculin do
tat cu „Cupa Minaur". Iau

nieră care-1 onorează. La cobo- 
rîrea spre Săcele. plutonul se 
regrupează în bună măsură și 
astfel se va rula pînă Ia înce
putul serpentinelor de pe Ti
miș. spre cel de-al doilea punct 
de cățărare de la Predeal. Aici 
atacă din nou concurenții un
guri. care însă nu-1 pot păcăli 
pe Romașcanu. La Predeal, or
dinea primilor concurenți este 
următoarea : L. Halasz, M Ro
mașcanu. J. Karolyi șj Z. Ha
lasz. Din acest moment, în 
fața cursei rămîn să pedaleze 
doar 13 cicliști din 73. La sosi
rea în Ploiești, la sprintul fi
nal, învinge Gheorghe Lăutaru

nu-1 pot păcăli 
La Predeal.

(Dinamo) care a fost crono
metrat cu 4h 12:48 (medie orară 
32 km). L-au urmat : 2. Z. 
Halasz (Ungaria). 3. E. Garcia 
(Cuba). 4. N. Aldulea (CIBO 
Brașov) — toți în același timp 
cu învingătorul.

Clasamentul general după 
patru etape : 1. M. Romașcanu 
(Dinamo) 9h 31:10. 2. L. Ha
lasz (Ungaria) 9h 31:21, 3. I. 
Gancea (Dinamo) 9h 31:43, 4. 
J. Karolyi (Ungaria) 9h 31:53, 

Garcia (Cuba) 9h 33:14, 
Halasz (Ungaria) 9h

5. E.
6. Z. 
33:29.

Joi.
Mizil 
Cisiău — Vălenii de Munte — 
Ploiești (aproximativ 150 km).

ultima etapă pe ruta i
- Buzău — Măgura —

slavia) 3
Turneu! 

desfășura 
Pe primi 
Meshi (1 
11 posib: 
ocupat 1 
p. Urme 
Rujka Ț 
Csilla S 
S*/a P. S inona IM 
Grazynk 
Kozma 
va (lug 

î». mt> 
înV..ra 1 
8'/, p, 
D. E. I 
(Tugosla 
riaj 7 i

Disput 
venit S 
ria) cu 
Leszncr 
na Suș 
acu mu If 
Cristina

în s: 
a înce; 
tradiție 
nai de 
Sadove 

în pi 
următe 
«■ 
1—0. 1—0.
— An 
că s- 
tre B 
nată.

LA
parii 
nas 
hăgc 
tigăt 
Unii 
cum 
Min

milMSIIMTM DE SEAT IOIO PI
NUMERELE EXTRASE LA +TRAGEREA PRONOEXPRES DIN rian19 AUGUST 1981 3 v

o e
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riantă 100°/„ autoturism Dacia Si1300 sau Skoda 120 L, la alegere . va



(Urmare din pag. T)ei Timișoara

VICTORIE TIMIȘOREANĂ CU 2-0KURESTI 
)

CAMPIONATUL ARE NEVOIE DE MAI MULT SPIRIT OFENSIV

ană a fost al- 
ogdan Rujan. 
ai Oprea. An 
irin Marinescu, 
țu. Florin Ra
in, Cornel O- 

Diaconcscu. 
?i. Ovidiu Pi- 
tefănescu. Cel 
al turneului : 
(C-S.Ș. nr. 2 

îhnic jucător : 
(C.S Ș. nr. 2

1 turneului : 
îamo)-

I
I
I
I

LA Pf JARA
ațional, oină, 
i șl mîine, la 

(jud. Bistri- 
pe țară pen- 
■nediul rural, 
rf. Iau parte 
tre ale faze- 
etul Suraia 
srgia Rimni- 
a Nou Bou- 
1 Broscăuți 
urnu Roșu 
asin (Sucea- 
>ti (Bistrița- 
ălcești (Vil-

I

liberă executată de Dumitru 
(min. 33) parată greu in ulti
mă instanță de Muller.

După reluare, însă, profilul 
jocului se modifică. Lokomoti
ve. dindu-și seama că un al 
treilea 
șansele, 
terenul, 
ofensivă 
vrea cu 
cheze golul (dublu) din depla
sare. Resimțind ieșirea din te
ren a lui Păltinișan (înlocuit 
datorită accidentării sale), do
minată fizic, „Poli" cedează 
treptat inițiativa, dar rămîne

gol i-ar compromite 
se desfășoară pe tot 
imprimă o tentă mai 
jocului său. pare că 

tot dinadinsul să mar-

echipa mai tehnică, cu o mare 
capacitate de a inova. Ocaziile 
timișorenilor mărturisesc acest 
lucru. Ne gîndim la lovitura de 
cap a lui Nedelcu (min. 48), 
blocată de portarul advers, de 
cea de a doua lovitură liberă 
executată la fel de periculos de 
Dumitru (mm. 73). dar apărată 
iarăși, de contraatacul eșuat al 
lui Angbel (min. 75). care a 
ratat pasa spre Nedelcu. plecat 
singur fără adversar în aștep
tarea unei mingi oportune.

Impresia generală 'este însă 
că „Poli" a trecut pe lîngă o 
victorie lejeră, perfect posibilă, 
care ar fi scutit-o de griji in 
meciul retur.

I
I
I
I
I

„AUSTRALIENII" ÎNVINȘI IERI LA TÎRGOVIȘTE

iiniori)
seu l-a eli- 
și pe favo- 
de la Pro- 
szultate din
5— 16 ani) : 
amo Bucu- 
1 Răduca

6—4 ; Va- 
— Cristina
6— 1» 6—3 ; 
alo Bucu- 
i Roman
Florentina 

aodora Ta- 
■ești) 6—4. 
inuă.

I
I
I
I
I
I

>A, coresp. I
JLUI I
an l!/i p. mari s-a 
Herculane. 
it Tamara 

p (din 
Ilărașu a 
îsă) cu 9 
lădicl 8 p, 
ia) 6'/, p. Solomon 
5 p, Și

na Duțu, 
lla), Edith 
Milulino-

I
I
I
I

r iB<cl e 
alontu; cu 
arion 71/? i. Brajici 

(BU1S3-
I

i i-a re- 
(Bulga-1 Liliana 

Si Lilia- 
Z> P au 
eseu si

I
I

lin Iași 
ediție a 
ernațio- 

Mihail

I
I

reglstrat
Hazai 

r.R.s.s.) Foișor 
arcovici 
'ngaria) 
- Urzi- 
:a din- 
st amî-

I
I
I

ULIN

TÎRGOVIȘTE, 19 (prin telefon). 
Lotul de juniori, care ~ 
tește pentru C.M. din 
a susținut miercuri, la 
te două partide-test 
vizionara „A" C. S. 
și cu Happoel Rișon __ _
rael. Echipa a n-a, în alcătuirea: 
Lovaș — Marinescu, Vușcan, 1- 
liescu. Matei — Niță, Ilie, Fîșic 
— Udrică, Sertov, Lasconi, a dat 
replica formației C. S. Tîrgoviște. 
din care n-au lipsit Dobrin, Ene, 
Pitaru, Economii, Greaca. De trei 
ori în prima parte a meciului 
tîrgoviștenii s-au aflat ta situații 
foarte bune de gol, dar portarul 
Lovaș a apărat prin reflexe ului
toare în minutele 12, 17 si 21. In 
repriza secundă în formația de 
juniori au infrat Gîrjoabă, Păuna 
șl lancu. "" ' '
lente noi.
primă ocazie clară, după , 
Niculescu (min. 60) — din 
said si Dobrin (min. 71) au 
scris pentru tîrgovișteni. In 
nai, lancu (min. 75 și 84) a 
tat două ocazii foarte mari 
unei reprize echilibrate.

se pregă- 
Australia, 
Tirgovls- cu dl- 

Tîrgoviste 
din Is-

Meciul a căpătat va- 
Margelatu a ratat e 

care 
of- 

i în- 
fi- 
ra- 
ale 

Deci :

C. S. Tîrgoviște — Selecționata n 
de juniori 2—0 (0—0).

In al doilea meci al cuplajului, 
Selecționata I de juniori (Alexa 
— Viscreanu, Balaur, Andone, 
Rednic — Eftimie. Balint, Han- 
gbiuc — D. Zamfir, Bolba, Ga
bor : au mai jucat Lovaș, Pău
na și Lasconi) a intîlnit formația 
Happoel Rișon.

In prima repriză, ta‘ timp ee 
jucătorii noștri s-au pripit *“ 
fata porții adverse, ratînd 
tuații clare de gol, oaspeții_
reușit, pe contraatac, să Înscrie 
de trei ori prin Focșeneanu 
(min, 9), Eitan (min. 15) șl 
Gadasi (min. 27). La golurile 
2 și 3 a greșit, ca un începător, 
portarul Alexa, înlocuit cu Lo
vaș. După pauză, echipa noastră 
a dominat net, a ratat prin 
Gabor (min. 55 și 57), Bolba 
(min. 60), Hanghiuc (min. 65). 
Ea a redus, totuși din handi
cap în min. 70 prin Bolba, ju
niorii pierzînd cu 1—3 (0—3). Me
ciurile au fost arbitrate de S. 
Necșulescu și, respectiv. Cr. Teo- dorescu.

Laurențiu DUMITRESCU

fa 
si- 
au

O temă mereu actuală 
este aceea a spiritului 
ofensiv care trebuie 

să anime echipele de fot
bal. Acest spirit ofensiv care 
face farmecul jocului și a- 
nimă tribunele.

Să arătăm, din capul lo
cului, 
este o 
nu una 
e 
preocupare constantă, și al
ta e să te „arunci în atac" 
pentru că altfel nu se poa
te — de pildă in cadrul u- 
nei întilniri tur-retur (vezi 
cupele europene), cînd ești 
nevoit să ataci, pentru că 
ai pierdut jocul in deplasa
re cu 0—3.

în esență, a avea spirit 
ofensiv înseamnă a concepe 
jocul in deplasare mai cu
rînd cu perspectiva „nea
gră" a pierderii lui cu 2—3 
sau 3 —4. decît cu faimoasa 
precauție care include jocul-

In fotbalul nostru, C.C.A. 
a fost o echipă de atac, lă- 
sînd moștenire acest spirit 
ofensiv și tuturor genera
țiilor earc aveau să urme
ze, indiferent dacă a fost la 
mijloc generația lui Voinea 
sau Iordănescu. Dinamo a 
fost mai întotdeauna o echi
pă care a cultivat o mai 
marc prudentă în 
mizind 
xemplul 
rații — i 
rare a 
III-IV. 
teza de

să

că spiritul ofensiv 
atitudine de fond și 
de conjunctură. Una 

ataci mereu, ca o

apărare,
— hai să luăm e- 
unei singure gene- 

pe siguranța în apă- 
cuplului Nunweiller 
coroborată

: contraatac
vi- ' 
lui

ARBITRII PARTIDELOR DIN ETAPA DE DUMINICĂ
A DIVIZIEI „B“5 J

cam 
de 
tul 
în i

seria I : c.S.M. Suceava — 
F.C.M. Progresul Brăila : C. Ma
nea (Fetești), C.S.U. Galati — 
Viitorul Gheorgheni : Al. Comă- 
nescu (Bacău) — se dispută 
sîmbătă, de la ora 18 : C.S.M. Sf. 
Gheorghe — Unirea Dinamo Foc
șani : Mihai Crutescu (Bucu
rești), F.C.M. Siderurgistul Ga
lati — Relonul Săvineștl Roznov: 
Gh. Dumitrașcu (Constanta), Vi
itorul Mecanica Vaslui — Gloria 
Buzău : St. Dinu (București), Po
litehnica Iași — Victoria Tecuci: 
C. Jurja (București), Ceahlăul P. 
Neamț — Delta Tulcea : I. Va- 
siloiu (Cîmpina), Gloria Bistrița
— C. S. Botoșani : O. Anderco 
(Satu Mare), I.M.U. Medgidia — 
Constructorul Iași : D. Nicolae 
(București).

seria A II-a : Petrolul Plo
iești — Flacăra Moreni : D. OIo- 
geanu (Arad). Tractorul Brasov
— Automatica București : V. Cio
can (Bistrița). Șoimii IP A Sibiu
— Carpati Mîrșa : Al. Ionită 
(București). Rulmentul Alexan
dria — Mecanică fină București: 
Al. Hie (Craiova), Gaz metan 
Mediaș — Luceafărul București :

Gh. Jucan (Mediaș) — azi, de la 
ora 18 ; Autobuzul București — 
Dunărea Călărași : M. Abramiuc 
(Suceava), Pandurii Tg. Jiu — 
Rapid București : N. Rainea 
(Bîrlad), Chimica Tirnăvenl — 
I.C.I.M. Brașov: R. șerban (Cra
iova), Metalul București — Ener
gia Slatina : Tr. Cruceanu (Te
cuci) .

SERIA
Someșul 
(Oradea)
18 ; F.C.____  __ ____
Cluj-Napoca : M. Ivăncescu (Bra
șov), C.F.R. Timișoara — Strun
gul Arad : V. Măndescu (Bucu
rești), C.I.L. Sighet — MimS-ul 
Cavnic : E. Feldman (Baia Ma
re), olimpia Satu Mare — U.M. 
Timisoara : M. Fediuc (Suceava)
— sîmbătă de Ia ora 17 : F. C. 
Baia Mare — Minerul Ilba Seini: 
I. Roman (Sighet). F.C.M. Reșița
— înfrățirea Oradea : C. Ghiță 
(Brașov). Minerul Lupeni—C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin : V. Damșa 
(Lugoj). Aurul Brad — Dacia 
Orăștie : E. ionescu (Pitești).

A Ill-a : Rapid Arad — 
Satu Mare : M. Neșu 
— sîmbătă de la ora 
Bihor Oradea — C.F.R.

ȘTIRI • •• ȘTIR1...
BUCUREȘTI — HA- 
ȘEVA (ISRAEL) 1—1 
frumos, la care au 
de spectatori. Au 
Popa (min. 55) pen-

• RAPID 
PPOEL BER 
(0—0). Meci 
asistat 3000 
marcat: șt. _ ____ ... ..
tru Rapid. Elyuzan (min. 85) pen
tru Happoel.

Azi, de la ora 17, tot pe sta
dionul Giulești, Rapid va întîlni 
pe Autobuzul București. (D. MO- 
RARU-SLIVNA).

I

• PETROLUL PLOIEȘTI — 
MAGD CLUB (SIRIA) 5—1 (1—1). 
Autorii golurilor : Toma (min. 
42 din 11 m), Simaciu (min. 47), 
Pancu (min. 48), Gălățeanu (min. 
58), Cismaru (min. 86), respectiv 
Sallah (min. 24). 
coresp.).

(A. CRISTEA,

Iî Kau- 
11 An-
— cîș- 
striei". ■ 
a. pre- I
H. C. ■

• ANTRENORUL 
PIAKOS PIREU, 
KOVITS, se va ___ ______
în tribuna Centralului craiovean 
pentru a urmări meciul pe care 
Universitatea Craiova, adversara 
echipei Olympiakos în turul I 
al Cupei campionilor europeni, 
11 va susține în compania 
U.T.A.-ci.

LUI OLYM- 
WILLY SENE- 
afla, sîmbătă,

EAZA
2 va- 
at. 2 : 
:1 sau 
R. D. 
lovacă 

și 5 
at. 3 : 
at. 4 :

122,50 
a 300 
: cal.

C : 11.75 variante a 6.335 lei ;
cat. D : 82.75 a 899 lei ; cat. E : 
315.25 a 100 lei.Autoturismul Dacia 1300 de la 
Faza I. 
nut de 
ARAD.
ASTĂZI

categoria 1, a fost obti- 
POP ION-VIOREL din

i A : 
; cat. 
02 lei 
R. D. 
ovacă 
si 5 
.cat.

SE MAI POT PROCURA 
BILETE I

Agențiile Loto-Pronosport mai 
pot elibera doar astăzi bilete cu 
numerele dv. preferate pentru 
tragerea obișnuită Loto din a- 
ceastă săptămînă, care va avea 
loc mîine la ora 16,05 si va fi 
televizată în direct. Nu pierdeți 
prilejul de a vă înscrie și dv. 
numele pe lista tot mai nume
roasă a cîștifiătorilor de AUTO
TURISME ȘI MARI SUME DE 
BANI I

cu
___  ... ___ __ a
Pircălab. Și în cazul lui Di
namo această școală a 
cut epocă, ea nefiind corec
tată chiar în perioada in ca
re dinamoviștii furnizau 5—6 
oameni echipei naționale. 
(Derby-urile Steaua — Di
namo din deceniul trecut e- 
rau o confruntare intre a- 
tacul continuu al steliștilor 
și jocul „mai tactic" al alb- 
roșiior, cu accent pe trava
liul liniei de mijloc... Și ca 
să completăm această pa
ranteză, să facem precizarea 
că demarcajul dintre stilul 
eminamente ofensiv al roș- 
albaștrilor și cel mult mai... 
circumspect al dinamoviști- 
lor Era păstrat mereu și în 
alte ramuri de sport, ca de 
pildă. în baschet, in hand
bal și chiar în volei...).

fă-

După această introdu
cere de principiu, să 
vedem ce se întimplă 

în campionatul nostru, as
tăzi.

Sigur că sîntem tentați șă 
spunem că spiritul ofensiv 
cel mai biue marcat se sim
te la Universitatea Craiova. 
Această realitate e greu con
testabilă. cu singura rezer
vă că nu trebuie să stabi
lim o echivalență intrespi- 
ritul ofensiv și potențialul 
general a! echipei.

Există, in mod cert, in

ipionatu! nostru, un grup 
echipe atrase de spiri- 
ofensiv. Este 

primul rind — 
eraîovaană. de 

îndoială, de

vorba — 
de eclii- 
Corvinul, 

Chimia, 
fostă pînă de curînd a lui 
Pigulea. eventual de Jiul lui 
Libardi de Steaua condusă 
pînă ieri de Constantin.

Ajungînd în acest punct 
al discuției și observing cum 
numele unor antrenori se 
leagă de stilul echipelor lor, 
ne apropiem de cheia pro
blemei. adică de 
..stilul este omul", 
nostru antrenorul.

Nu intîinplător, 
echipelor mai sus 
toți antrenorii sînt 
eu o excepție (Pigulea) care 
confirmă regula prin faptul

că

Z"

ideea că 
în cazul

în grupul 
amintite, 
înaintași,

Puncte 
de 

vedere
a

Argeș o echipă doar de 
contraatac) și la Chimia 
unde Dims păstrează ceva 
din influența „spiritului tac
tic" a) .principalilor" săi 
Halagian si Valentin Stă- 
nescu.

Indiferent de modifi
cările intr-un sens 
sau altul. în fotbalul 

nostru e nevoie de mai 
ofensiv. O fi 

uneori, „jocul la cu- 
o fi .rentabil" uneori 

jocul la curgerea timpului 
(a rămas antologic meciul 
Vasas — fr.ternazionale de 
acum 15 ani cînd fotbaliș
tii unguri au executat 22 de 
cornere. față de unul sin
gur al adversarilor, pierzînd 
totuși meciul cu... 2—0), dar 

■ progresul fotbalului este de
terminat în mare măsură de 
frumoasa aventură a ofen
sivei rare are si meritul de 
a degaja întreaga energie a 
jucătorilor și fantezia an
trenorilor.

mult spirit 
bun.
tie"

fostul fundaș argeșean 
test un... atacant prin ex
celență. el oferind, nu mai 
departe decît sîmbătă, un 
exemplu de transplant în 
cazul lui Nadu. ale cărui 
acțiuni mai ofensive ca ori- 
cînd au determinat plusul 
ofensiv al întregii echipe ti
mișorene.

Există în fotbal o vor
bă ; „Spune-mi ce 
antrenor ai să anga

jezi, ca să ti spun cum ai 
să .joci". Această parafra
ză, legată de un proverb cu 
„prietenii pe care ți-1 
legi", este reală. Iar 
meroasele schimbări de 
trenori din această vară 
avea consecințe asupra 
lului echipelor.

Cea 1 
schimbare 
Steaua, 
prin 
i-a 
ian 
rea ... .
bilă. Să sperăm că discipli
narea tactică a steliștilor în 
propria jumătate de teren 
va face să urce cota de 
puncte a echipei, deși cro
nicarul și spectatorul vor 
păstra nostalgia 
lor ofensive" ale 
ieri.

Schimbarea de 
Napoca urmează 
rească jocul echipei la mij
locul terenului (zonă in ca
re Angclo Niculcscu are o 
experiență mai mare decit 
aceea a fundașului Staicu).

Ne așteptăm la sporirea 
spiritului 
cbipe ca 
(Hașoti), 
(Pigulea)

a- 
nu- 
an- 
vor 
sti-

spectaculoasă 
produs la 
atacantului 
Constantin

mai 
: s-a 
unde

excelență 
urmat „hererristul" Tra- 
lonescu. Aici schimba- 
de optică este inevita-

„aventuri
stele! de

la Cluj- 
să întă-

ofensiv al unor e-
F. C. Constanța 
„Poli" Timișoara 

și altele.
Modificări în sens opus 

sint posibile la F. C. Olt 
(Halagian a făcut din F. C.

observație, pen- 
limpezi și a 
ideea spiritu

lui ofensiv. Discuția a avut 
ioc imediat după meciul 
Ungaria — Anglia de pe 
Nepstadion. Cineva 
furajul tehnic al 
noastre naționale 
„Fotbaliștii unguri 
dut jocul pentru că l-au ne
glijat oc Brooking. Noi, în 
schimb, pe Wembley, l-am 
anihilat prin Stoica. Acesta 
e tot secretul". Să acceptăm 
ideea că prezența lui Stoi
ca în angrenajul defensiv de 
pe Wembley a fost produc
tivă, dovadă punctul obți
nut. cu sacrificarea spiritu
lui ofensiv. Dar. 
lui Stoica a fost 
cazul meciului de 
bley, nu același 
poate spune despre meciul 
nostru de pe Nepstadion. in 
fața unei echipe cu un po
tențial mai scăzut. Un plus 
de spirit ofensiv (prin rein
troducerea .calului ofensiv" 
Ticlcanu) ar fi putut cin- 
tări decisiv în balanță, așa 
cum avea să se vadă peste 
foarte puțină vreme, în me
ciul cu Norvegia, cînd ofen
sivul mijlocaș craiovean a 
avut merite mai mari de
cît cel al 
victoriei.

Revenind 
nostru cel 
șă spunem 
siv trebuie 
te opera tuturor jucătorilor 
și mai ales a dirijorilor lor, 
antrenorii, 
soccer depinde 
tifia de spirit 
care o produce, 
spus de atîlea 
primul rind 
slab...

ultimă 
tru a 
nuanța

din an- 
echipei 

spunea : 
au pier-

dacă rolul 
pozitiv în 
pe Wem- 
lucru se

înscrierii golului

la campionatul 
de toate zilele, 
că spiritul ofen
să fie. finalmen-

Valoarea unui 
și de înves- 

ofensiv pe 
Tactica, s-a 

ori. este, in 
arma celui

loan CHIRILA

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI
SERIA A Xla

ETAPA I — 23 august
Avîntul Reghin — Minerul Rod- 

na, lnd. sirmei Cîmpia Turzii — 
Metalul Aiud, Foresta Bistrița — 
Textila Năsăud, Metalul Sighi
șoara — C.I.L. Blaj, Mureșul Lu
duș — Unirea Alba Iulla, Meta- 
lotchnica Tg. Mureș — C.E.M. 
Cluj-Napoca, Lăpușul Tg. Lăpuș
— Sticla Turda, Unirea Dej — 
Oțelul Reghin.

ETAPA A II-a — 30 august
C.E.M. — Lăpușul, Unirea A.I.

— Avîntul, Minerul — Metalo- 
• tehnica. Sticla — Foresta, Meta
lul A. — Mureșul, C.I.L. — Uni
rea D„ oțelul — lnd. sirmei. 
Textila — Metalul S.
etapa A Ill-a — 6 septembrie 

Metalotehnica — Mureșul, Texti
la — sticla, Avîntul — Unirea D., 
Unirea A.I. — C.E.M., Ind. sirmei
— C.I.L., Foresta — Oțelul, Meta
lul S. — Minerul, Lăpușul — Me
talul A.
ETAPA A IV-a — 13 septembrie

Unirea D. — Lăpușul, Metalul A.
— Minerul, Metalotehnica ' " 
sirmei, Mureșul — 
Iul — Unirea A.I., 
talul S„ C.E.M. —
— Textila.
etapa A V;a —

Textila — Metalotehnica, 
talul S. — lnd. 
-T C.I.L., Sticla - 
tul — Foresta, 
C.E.M., Metalul 
A.I., Mureșul — 
ETAPA A VI-a -

Unirea A. L —
— Metalul A., Oțelul — C.E.M., 
Ind. sirmei — Mureșul, Textila
— Minerul. C.I.L. — Avîntul, Lă
pușul — Metalul S.. Metaloteh
nica — Unirea D.
ETAPA A VII-a —

— Mureșul, Metalul S. — 
Oțelul, Minerul 
Lăpușul — Metalotehnica,
— Unirea D„ Foresta — 
sirmei, Avîntul — Textila, Me
talul A.

_ r__ lnd. 
Avînlul, Oțe- 
Sticla — Me- 
Feresta. C.I.L.
20 septembrie

• ’ • . Me-
sirmei. Minerul
- Oțelul, Avta- 

Unirea D. —
A. — Unirea 
Lăpușul.
- 27 septembrie 

Sticla, Foresta

C.E.M.

C.I.L.

4 octombrie
Unirea A.I., 

Sticla 
lnd.

C' EDIȚIA 1981-1982
ETAPA A VIII-a — 11 octombrie

Metalul S. — Foresta, C.I.L. — 
C.E.M., sticla — Ind. sirmei, U- 
nirea D. — Metalul A., Metalo
tehnica — Unirea A.I., Textila — 
Lăpușul, Mureșul — Minerul. 
Avîntul — Otelul.
ETAPA A IX-a — 18 octombrie 

Ind. sirmei — Textila, Feresta 
Unirea D„ C.E.M. — Avîntul, Mi
nerul — Lăpușul, Oțelul — C.I.L., 
Metalul A. — Metalotehnica, U- 
nlrea A.I. — Metalul S„ Mure
șul — Sticla.
ETAPA A X-a — 25 octombrie

Avîntul — Metalul A., Lăpușul
— C.I.L., Unirea D. — Mureșul, 
Metalotehnica — Metalul S.. U- 
nirea A.I. — Foresta, Textila — 
Oțelul, sticla — C.E.M., Minerul
— Ind. sirmei.
ETAPA A Xl-a — 1 noiembrie

Oțelul — Metalotehnica, Mure
șul — Foresta, C.I.L. — Sticla, 
Ind. sirmei — Unirea A.I., C.E.M.
— Minerul, Metalul S. — Meta- 

Lăpușul — Avîntul, Uni- 
— Textila.

A Xll-a — 8 noiembrie 
— Mureșul, Avîntul — 

Foresta — Metalotehnica, 
S — C.E.M., Metalul A.

Iul A., 
rea D.
ETAPA

C.I.L.
Sticla,
Metalul — ui.il.ivi., cneiaiui
— Oțelul, Textila — Unirea A.I., 
Minerul — Unirea D., Ind. sir
mei — Lăpușul.
ETAPA A XIII-a — 15 noiembrie

Sticla — Minerul, Unirea D. — 
Metalul S., Metalul A. — Textila, 
Metalotehnica — Avîntul, C.E.M.
— Ind sirmei, Foresta — Lăpu
șul, Oțelul — Mureșul, Unirea 
A.I. — C.I.L.
ETAPA A XIV-a — 22 noiembrie

Lăpușul — Unirea A.I., Sticla
— Metalotehnica, Minerul — Oțe- 

Foresta, Mureșul —
_ Ind. sîr-

A., Avîn-
1U1, C.I.L.
Textila, Unirea D- — 
mei, C.E.M. — Metalul 
tul — Metalul S. 
ETAPA A XV-a

Metalotebmca 
Iul S. - 
Unirea 
Metalul 
Minerul. 
Textila

noiembrie 
_____ C.I.L., Meta- 

Mureșul, Unirea A.I. — 
D.. Otelul — Lăpușul, 
A. — Sticla, Foresta — 
lnd. sirmei — Avîntul

- C.E.M.

29

SERIA A Xll-a
etapa I — 23 august

Utilajul Făgăraș — Tractorul 
Miercurea Ciuc, Metalul Sf. 
Gheorghe — Minerul Bălan. Car
pati Brașov — Chimia Or. Vic
toria, Unirea Cristuru Secuiesc
— Mobila Codlea. Minerul fa
raon — Metalul Tg. Secuiesc. 
Mureșul Toplița — Metrom Bra
șov, Torpedo Zărnești — Nitra
monia Făgăraș, Precizia Săcele
— Progresul Odorheiu Secuieso

ETAPA A II-a — 30 august
Nitramonia — Min. Baraolt. 

Metalul Tg. S. — Mureșul, Min. 
Bălan — Utilajul, Tractorul — 
Metalul Sf. Gh.. Metrom — Uni
rea, Mobila — Precizia, Progre
sul — Carpati. Chimia — Tor
pedo.ETAPA A Ill-a — 6 septembrie

Metalul Tg. S. — Metrom, Car
pati — Min. Bălan, Unirea — 
Metalul Sf Gh.. Utilajul — Mo
bila, Precizia — Nitramonia, Chi
mia — Progresul, Torpedo — 
Tractorul. Mureșul — Min. Ba
raolt.ETAPA A IV-a — 13 septembrie

Progresul — Mureșul, Min. Ba
raolt — Chimia, Carpati — Me
trom. Min. Bălan — Metalul Tg. 
S., Torpedo — Mobila, Utilajul
— Nitramonia, Metalul Sf. Gh.
— Precizia. Tractorul — Unirea 
ETAPA A V-a — 20 septembrie

Min. Baraolt — Torpedo. Nitra
monia — Progresul, Metalul Tg. 
S. — Tractorul. Mobila — Car- 
pați. Chimia — Metalul Sf. Gh 
Mureșul — Precizia. Unirea — 
Min. Bălan. Metrom — Utilajul. 
ETAPA A VI-a — 27 septembrie

Unirea — Nitramonia, Chimia
— Metrom. Metalul Sf. Gh. — 
Mobila. Progresul — Tractorul. 
Mureșul — Min. Bălan. Carpati
— Min. Baraolt. Utilajul — Tor
pedo. Precizia — Metalul Tg. S ETAPA A VII-a — 4 octombrie

Torpedo — Mureșul. Utilajul — 
Unirea, Min. Baraolt "—”*‘‘
Metalul Tg.
Gh.. Mobila __ „-------Bălan — Metrom. Tractorul — 
Chimia. Carpati — Nitramonia

S.
Precizia. 

Metalul Sf. 
Progresul, Min

» — ■ - —

ETAPA A "VlII-a — 11 octombrie
Tractorul — Carpati. Mobila — 

Mureșul, Nitramonia — Metalul 
Sf. Gh., Metrom — Torpedo, Me
talul Tg. S. — Chimia, Unirea
— Precizia, Min. Baraolt — Uti
lajul, Min. Bălan — Progresul. 
ETAPA A IX-a — 18 octombrie

Nitramonia — Min. Bălan. Me
talul Sf. Gh. — Utilajul. Torpe
do — Unirea, Progresul — Min. 
Baraolt. Precizia — Metrom. Chi
mia — Mobila. Carpati — Meta
lul Tg. S.. Mureșul — Tracto
rul
ETAPA A X-a
Utilajul

— Min. 
Chimia, 
Unirea 
Metalul 
eresul, 
nedo.
ETAPA

Mobila 
tramonia ____
— Unirea. Metrom 
Chimia
— Min. _____ ______ __
nedo. Metalul Sf. Gh. — Carpati. 
ETAPA A Xll-a — 8 noiembrie

Nitramonia — Chimia. Min. Bă
lan — Mobila, Tractorul — Pre
cizia. Progresul — Utilajul. Tor
pedo — Metalul Sf. Gh.. Metalul 
Tg. S. — Unirea, Carpati — Mu
reșul. Min. Baraolt — Metrom 
ETAPA A XIII-a — 15 noiembrie

Metrom — Mobila, Tractorul - 
Nitramonia. Metalul Sf. Gh — 
Progresul. Mureșul — Chimia, 
Unirea — Min. Baraolt, Torpedo
— Carpati. Precizia — Min. Bă
lan. Utilajul — Metalul Tg. S. 
ETAPA A XlV-a — 22 noiembrie

Metalul Sf. Gh. — Min. Baraolt. 
Mureșul — Utilajul. Chimia — 
Unirea. Nitramonia — Metrom. 
Min. Bălan — Torpedo, Mobila
— Tractorul, Progresul — Meta
lul Tg. S.. Carpati — Precizia. 
ETAPA A XV-a — 29 noiembrie

Metalul Tg. Ș. — Nitramonia. 
Torpedo — Progresul, Metrom — 
Metalul Sf. Gh.. Unirea — Mu
reșul. Precizia — Chimia. Utila
jul — Carpati. Tractorul — Min 
Bălan. Min. Baraolt — Mobiia.

25 octombrie
Precizia. Tractorul 

Baraolt. Min. Bălan — 
Mobila — Nitramonia, 
- Carpati, Mureșul — 

Sf. Gh.. Metrom — Pre- 
Metalul Tg. S. — Tor
A Xl-a — 1 noiembrie

— Metalul Tg. S., Ni-
— Mureșul, Progresul 

_. :: ___ Tractorul,
- Utilajul, Min. Baraolt 
Bălan, Precizia — Tor-



SPORTIVI ROMÂNI
LE TOUQUET

în ,.16“-imile de finală ale 
turneului internațional de te
nis de la Le Touquet (Franța). 
Andrei Dîrzu l-a învins cu 
6—1. 6—2 pe suedezul Svenson. 
Alte rezultate : Theissen
(R-F-G.) — Segărceanu (Româ
nia) 7—6. 6—3 ;Granat (Ceho
slovacia) — Jarrid (Suedia)
6— 3, 6—0.
MASON

In primul tur al concursului 
de tenis de la Mason (Ohio) 
au fost consemnate următoarele 
rezultate : Ilie Năstase — Braj 
Drewett 6—1. 6—1 ; Mike Ca
hill — John Fitzgerald 6—4.
7— 6 ; Jerome Potier — Jeff
Borowiak 3—6. 6—3. 6—4 ;
Thi-rry Tulasne — Roland 
Stadler 6—1. 1—0 abandon ;
Stan Smith — Pascal Portes 
6—3, 6—3 ; Ramesn Krishnan — 
Per Hjertquist 6—3, 6—3.
SOCI

Festivalul șahist ..Memorialul 
Cigorin" se va desfășura anul

PESTE HOTARE
acesta la Soci. între 20 august 
și 15 septembrie, cuprinzînd un 
concurs masculin și unul femi
nin. La întreceri vor lua parte 
șahiști și șahiste din România. 
Bulgaria. Polonia. R. P- Mon
golă. Ungaria. Finlanda. Olan
da și U R.S.S-
TOKIO

Concursul internațional de 
gimnastică pentru junioare pro 
gramat la 26 august la Tokio 
va reuni sportive din U.RS.S.. 
România. Cehoslovacia. S.U.A.. 
Ungaria. R- F Germania. Ja
ponia și alte țări, a anunțat 
federația japoneză de speciali
tate.
TORONTO

în turneul feminin de tenis 
de la Toronto. Virginia Ruzici 
a învins-o cu 4—6. 7—6. 6—1 pe 
Anne Smith (SU A.)- Alte re
zultate : Wendy Turnbull — 
Betty Ann Dent 6—1. 6—4 ;
Regina Marsikova — Anne 
Hobbs 6—3. 6—3 ; Bettina Bun- 
,ge — Maria Pinterova 6—3.
6—1.

Azi, start in întrecerile Balcaniadei de natafie

SÂIHIOmi Șl POIOIȘTII NOȘTRI AU
Astăzi încep întrecerile celei 

de a XlII-a ediții a Balcania
dei seniorilor la natație. Cin
stea de a organiza aceste pa
sionante dispute dintre înotă
torii, săritorii și poloiștii din 
Balcani a revenit în acest an 
federației de specialitate din 
Bulgaria, care cu acest prilej 
va sărbători și jubileul a 60 de 
ani de existență.

Pentru a contribui la popu
larizarea natatiei mai ales în 
rîndurile tineretului, federația 
bulgară a organizat întrecerile 
balcanice din acest an în trei 
orașe dotate cu frumoase com
plexe nautice.

Săritorii, de pildă, se vor 
întilni la Sandanski. Este con
cursul pe care delegația Româ
niei, prezentă la toate cele trei 
ramuri. îl așteaptă cu cel mai 
mare interes. Și aceasta nu nu
mai pentru că Felicia Cîrstea, 
Ruxandra Haciotă, Luiza Ni-

Spartachiada de vară a armatelor prietene

colaescu, Isabela Bercaru, Ale
xandru Bagiu, Cornel Pop sau 
Dan Oprean s-au pregătit și în 
acest sezon cu multă ambiție 
pentru a obține noi victorii, 
dar și pentru faptul că există 
o frumoasă tradiție a succese
lor românești, săritorii obținînd 
victoria în clasament ui general 
la nouă din cele 11 ediții pre
cedente ale Balcaniadei (anul 
trecut concursul nu s-a dispu
tat).

în ordinea imediat următoa
re a șanselor de victorie se în
scrie echipa de polo a țării 
noastre, care va juca la Kîrd- 
jali împotriva primelor repre
zentative ale Greciei, Turciei și 
Bulgariei. în ultimul moment, 
echipa Iugoslaviei a anunțat că 
nu mai face deplasarea. Antre
norii A. Grințescu și Al. Szabo 
au deplasat următorii 13 jucă
tori : Doru Spînu și Gheorghe 
Popescu portari, Liviu Răduca- 
nu, Adrian Schervan, Ivan Fe- 
jer, Cornel Gordan, Liviu Ga- 
rofeanu, Dorin Costrăș, Șerban

PRIMA ȘANSĂ
Popescu, Eugen Ionescu, Dan 
Cristian, Florin Ardeleanu (un 
nou debutant) șl Viorel Rus, 
renunțlnd pentru acest turneu 
la tinerii Vlad Hagiu și Cătă
lin Moiceanu, marcați evident 
de eforturile depuse în ultima 
vreme.

în fine, concursul de înot va 
fi organizat în noua piscină 
construită la Vrața. Echipele 
României cuprind, printre al
ții, pe Brigitte Prass, Irinel Pă- 
nulescu, Mariana Paraschiv, Lu- 
cicla Mihăilescu, Carmen Ale- 
xe. Carmen Mihăilă, Christina 
Seidl, Adina Schuster, Ga
briela Vîrtosu. Mihai Man- 
dache, Ștefan Mitu și Costin 
Negrea. Absențe de marcă : 
Carmen Bunaciu, angrenată 
într-o pregătire specială pentru 
campionatele europene de Ia 
Split, Flavius Vișan și Horia 
Lucaciu. Speranțele antrenori
lor noștri sînt legate de echi
pa feminină, învingătoare la 
șapte din edițiile precedente, 
(a.v.).

BOXERUL NICOLAE CIOBANU IN FINALA CATEGORIEI MIJLOCIE MICA
BUDAPESTA. 19 (prin tele

fon). — In penultima zi a în
trecerilor din cadrul celei de a 
V-a ediții a „Spartachiadei de 
vară a armatelor prietene", 
sportivii clubului Steaua s-au 
comportat din nou remarca
bil. în turneul de box, repre
zentantul nostru Nicolae Cioba- 
nu, făcînd dovada unor cali
tăți pe care nu i le știam pînă 
acum și anume de boxer cu 
lovituri necruțătoare, a reușit.

TURNEU INTERNATIONAL 
DE HOCHEI LA OALAJI
Patinoarul artificial din Galați 

și-a deschis porțile pentru noul 
sezon competițional. Incepînd de 
luni, el va găzdui un interesant 
turneu internațional, la care vor 
lua parte trei dintre echipele 
noastre fruntașe (Dinamo — 
campioana țării, S.C. Miercurea 
Ciuc și Dunărea Galați) și o 
formație de peste notare, repu
tata eechipă sovietică Dinamo 
Riga. Turneul se desfășoară 
între 24 și 26 august. (T. SIKIO- 
POL — coresp.)

în semifinala categoriei mijlo
cie mică, să realizeze o spec
taculoasă și aplaudată victo
rie prin k.o. in prima repriză în 
fața lui Helmut Woghe (Vor- 
warts Berlin), ceea ce i-a 
adus calificarea în finala 
categoriei. Demn de remar
cat este faptul că Nicolae 
Ciobanu este la a doua vic
torie în acest turneu pe care o 
obține înainte de limită. în 
meciul anterior el l-a învins 
tot prin k.o. și tot în prima 
repriză pe Iozef Bdrok (Hon- 
ved Budapesta). Finala îi va 
prilejui pugilistului român sus
ținerea unui examen dificil și 
hotărîtor în fața reputatului 
boxer cubanez Luis Fellipe 
Martinez. La categoria semi- 
mijlocie, Mihai Niculescu nu 
a reușit să treacă de experi
mentatul Oleg Koliaghin (ȚSKA 
Moscova), astfel că el a rămas 
în posesia medaliei de bronz.

în întrecerile atletice. care 
s-au desfășurat pe stadionul 
Ujpest Dozsa, reprezentantul 
nostru Tudorel Pirvu a reușit 
în proba de suliță să se cla
seze pe un merituos loc III cu 
performanță de 75,32 m. El a

condus pînă aproape de final, 
cînd Sandor Boroș (Honved) a 
aruncat sulița la 79,62. iar 
Ștefan Stoikov (ȚSKA Sofia) la 
76,06, depășindu-1 astfel pe 
sportivul român.

La handbal, în turneul pen
tru locurile 4—6, echipa Stea
ua a dispus de Legia Varșo
via cu 30—26 (15—15). A fost 
un meci extrem de disputat 
și interesant. în care sportivii 
ambelor echipe au făcut mul
tă risipă de energie pentru vic
torie. Cel mai bun jucător al 
acestei partide a fost handba
listul nostru Marian Dumitru, 
marcatorul a 8 goluri pentru 
formația sa. Tot la handbal, în 
turneul pentru locurile 1—8, 
Dukla Praga — Honved Buda
pesta 23—23 (11—11).

Joi, în ultima zi a între
cerilor. sînt programate fina
lele la box. natație și atletism 
(probele de disc, triplusalt și 
10 000 m), în care vor fi pre- 
zenți și reprezentanți ai clu
bului Steaua.

Octavian VINTILĂ

MLLIliRl AMICALE • CAMPIONATE • COMPETIȚII

Campionatele continentale 
de zbor cu motor (acrobație)

PUNITZ, 19 (prin telefon). Pri
mul program — figuri impuse — 
al campionatului european de 
zbor cu motor (acrobație) a fost 
dominat, așa cum era de aștep
tat, de către piloții sovietici. 
Sportivii români, la prima lor 
participare în întrecerile conti
nentale. au avut o comportare 
bună, confirmînd rezultatele me
ritorii obținute anterior. Astfel, 
în competiția feminină, după 
trioul concurentelor sovietice 
Jaikova, Makagonova si Nemko- 
va, care au ocupat, în ordine, 
primei c trei locuri în clasament, 
s-a situat pe locul patru (la o 
diferență de numai 13 puncte!) 
reprezentanta tării noastre Nina 
Ionlță. Cele două coechipiere ale 
el, Emilia Pop și Maria Sulean,

EVOLUȚIE BUNA A ZBURATURILOR ROMANI
au urmat-o îndeaproape, ocupînd 
locurile 5 și 7.

La băieți, primele locuri au 
revenit favorițllor, pe locul 1 și 
3 situîndu-se sovieticii Kaizis și, 
respectiv, Smolin, iar pe locul 2, 
cehoslovacul Jir mus. Piloții ro
mâni au evoluat bine. Marcel 
Mitu și Mihai Albu ocupînd 
locurile 9 și 10 într-un concurs 
cu 33 participant! din 13 țări. 
Referindu-ne la aparatele de zbor, 
subliniem că cele mai bune per
formante au fost obținute cu 
YAK-50, PITS SPECIAL și ZLIN- 
50. Cu acesta din urmă au zbu
rat și sportivii români. înainte de 
a vă prezenta clasamentele, tre
buie să spunem că rezultatele spor
tivilor noștri puteau fi mai bu
ne dacă arbitrajele nu ar fi

DUBLĂ PARTIDĂ
DE HANDBAL

BACĂU 19 (prin telefon). 
Echipele masculine de tineret 
ale României șl Cehoslovaciei 
și-au împărțit victoriile in du
bla întilnire amicală de hand
bal. în prima partidă, avînd în 
portarul Mcsiarik un excelent 
apărător, formația oaspete a 
reușit victoria cu 26—23 (13—8). 
Principalii realizațori: Jiranek 
9, Cbuvanec 9, respectiv Nițu 6, 
Nagy 6, Pop 5. în meciul re-

INTERNAȚIONALĂ
LA BACĂU

vanșă. handbaliștii români au 
evoluat mai bine, cu mai multă 
siguranță, au greșit mai puțin 
în apărare și mai ales în atac, 
cîștigînd cu scorul categoric de 
25—Î8 (13—8). Cele mai multe 
goluri: Ghimeș 6, Ionescu 5, 
respectiv Liptak 4, Kovalek 4, 
Dostaî 3. Au arbitrat corect 
ambele meciuri Stanislav Pobis 
și Jaeck Wroblewski (Polonia).

S. N ENIȚĂ-ooresp.

fost prea... subiective, față de ei, 
debutanți la această mare com
petiție.

Clasamentul programului im
pus. Feminin : 1. Valentina Jai
kova (U.R.S.S.) 3.674 p, 2. Halida 
MakagJr.ova (U.K.S.S.j 3.642 p, 
3. Liubw Nemkova (U.R.S.S.) 
3.637 p. 4. Nina Ioniță, (România) 
3.624 p, 5. Emilia Pop (România) 
3.380 p. ...7. Maria Șulean (Româ
nia) 3.157 p. Masculin : 1. L.
Kaizis (U.R.S.S.) 8.985 p, 2. P.
Jirmus (Cehoslovacia) 3.976 p, 3. 
V. Smolin (U.R.S.S.) 3.958 p, ...9. 
Marcel Mitu (România) 3.790 p, 
10. Mihat Albu (România) 3.782 
p, ...15. Mielu Feteanu (România) 
3.634 p. In clasamentul pe echi
pe, după acest prim program, pe 
iocul I se află formația Uniunii 
Sovietice, urmată. In ordine, de 
Elveția, Cehoslovacia. R. F. Ger
mania, România, Franța, Spania, 
Anglia, Ungaria, Italia, Belgia. 
Austria, Polonia.

Întrecerile atleților
FEROVIARI DIN EUROPA

între 27 și 29 august, pe sta
dionul din Dresda, vor avea loc 
campionatele europene ferovia
re de atletism, la care vor fi 
prezenți și unii dintre sportivii 
noștri, între care Vali Ionescu 
și Doina Anton — lungime, 
Doina Bădescu-Casian — 400 
mg, Dumitru Nicolae șl Cătă
lin Andreica — 10000 m, Vasi- 
le Bichea — 3000 m obstacole.

Cu prilejul aniversării a 80 de 
ani de la înființarea Federației 
cehoslovace de fotbal, la Praga 
s-a disputat meciul dintre repre
zentativa Cehoslovaciei și o se
lecționată europeană. Victoria a 
revenit fotbaliștilor cehoslovaci 
cu scorul de 4—0 (1—0), prin go
lurile marcate de Nehoda (2) și 
Kozak (2). Au jucat următoarele 
formații : cehoslovacia î Se
măn — Macela, Vojacek, Jurke- 
mik, Barnos, Kozak, Brcovski, 
Panenka, Vizek, Nehoda, Masny ; 
SELECȚIONATA EUROPEANA : 
Konciiia (Austria) — Michel 
(Franța), Pezzey (Austria), Um
berto (Portugalia), Stoicovici 
(Iugoslavia), Kaltz (R.F.G.), Su- 
rjak (Iugoslavia), Kipiani 
(U.R.S.S.), Antognoni (Italia), 
Kranki (Austria), Blohin 
(U.R.S.S.). Au asistat 45 000 spec
tatori.

AUSTRIA (prima etapă) : Wie
ner Sport Club — Admira Wa
cker 1—2 ; Sturm Graz — Rapid 
4—2; LASK — Austria Salzburg 
0—0; S.S.W. Innsbruck — GAK 
2—3 ; Austria Viena — Voest 
Linz 3—0.

ELVEȚIA (prima etapă) : Ba
sel — Aarau 2—0 ; Belinzonne — 
Servette Geneva 0—4 ; Grassho- 
pers — Bulle 5—2 ; Lausanne — 
Lucerna 1—0; Neuchâtel — Nord- 
stern 4—0 ; St. Gali — Chiasso 
4—1 ; Sion — Zurich 1—1 ; Young 
Boys — Vevey 5—1.

OLANDA (prima etapă) : Feye- 
noord — Go Ahead 3—1; Willem 
Tilburg — Ajax 1—7 ; Az ’67 
Alkmaar — NAC Breda 4—0;F.C. 
Haarlem — Sparta Rotterdam 
0—0 ; Maastricht — Twente 
Enschede 3—1.

SUEDIA (etapa a 18-a) : Oes- 
ter — Malmoe 1—2 ; Atvidaberg — 
Brage 0—1 ; I.F.K. Goteborg —

Norrkoping 3—1 ; Elfsborg — 
Djurgarden 1—1; Hammarby — 
Kalmar 1—2. Clasament : 1. Oes- 
ter — 32 puncte ; 2. I.F.K. G6- 
teborg — 23 p ; 3. Brage — 22 p.

IUGOSLAVIA (etapa a 4-a) : 
Radnicki — O.F.K. Belgrad 1—0 ; 
St. Roșie Belgrad — Buducnost 
0—0 ; Hajduk — Velez 0—1 ; Slo
boda — Dinamo 1—0 ; Partizan — 
Rijeka 0—0 ; Teteks — Zelejnl- 
clar 0—1 ; Vojvodina — Osijek 
0—1. Clasament : 1. Hajduk — 7 
puncte ; 2. Vojvodina 6 p ; 3. 
Partizan — 6 p.

LA ASUNCION (Paraguay), în 
meci contînd pentru „Cupa Li- 
bertadores", echipa braziliană 
Flamengo Rio de Janeiro a în
ving cu 4—2 (1—0) formația lo
cală Cerro Porteno.

IN TURNEUL INTERNAȚIONAL 
de la Barcelona, echipa vest- 
germană F.C. Koln a întrecut cu
2— 0 (1—0) formația engleză Ip
swich Town, iar C.F. Barcelona, 
întrecînd cu 1—0 pe Vasco de 
Gama, s-a calificat pentru finală.

REZULTATE DIN CUPA LIGII 
ENGLEZE : Preston — Burnley 
0—1 ; Hull — Rotherham 0—1 ; 
Newport — Playmouth 2—1 ; 
Grimsby — Sheffield United 2—0; 
Carlisle — Blackpool 1—0.

LA YAOUNDE, în prelimina
riile Cupei Africii echipa Came
runului a învins cu 5—1 (2—0)
selecționata Madagascarului.

REPREZENTATIVA FRANȚEI a 
susținut la Paris un meci de ve
rificare în compania formației 
vest-germane V.f.B. Stuttgart. 
Au cîștigat oaspeții cu scorul de
3— 1 (2—0). Au marcat Tresor
(autogol — min. 25), Martin (min. 
32), Kelsch (min. 53), respectiv 
Girese (min. 67).
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Ideile de preț nu-șî găsesc, 
din păcate, totdeauna o rapidă 
transpunere în viață. Intre altele, 
este și cazul campionatelor eu
ropene de atletism pentru ju
niori, a căror necesitate s-a fă
cut simțită cu multe decenii în 
urmă, dar care au fost organi
zate, oficial, abia în anul 1970, 
pe stadionul Colombes din ve
cinătatea Parisului. De fapt, pen
tru a respecta adevărul istoric 
al faptelor, trebuie să arătăm 
câ și . înaintea acestui „debut" 
au mai avut loc trei ediții ale 
competiției europene de juniori, 
dar cu titlu experimental.

Succesul a fost

1964 — Varșovia
1966 — Odesa
1968 — Leipzig

cu totul peste

Aur

2

2

CICLISM • După 9 etape, în 
turul Slovaciei conduce Vederni
kov (U.R.S.S.), urmat de coechi
pierul său Barinov la 2:14,0. E- 
tapa a 9-a, desfășurată In circuit 
la Spiska Nova, a revenit rutie
rului cehoslovac Ludovik Olejar, 
cronometrat pe distanța de 127 
km cu timpul de 3.12:37.0.

HOCHEI « cel de-al doilea 
meci dintre selecționatele Finlan
dei și U.R.S.S., desfășurat la 
Helsinki, a revenit oaspeților cu 
scorul de 5—2 (2—0, 0—1. 3—1).

ȘAH • Turneul Internațional 
„Memorialul Rubinstein* de la

• TELEX•
Polianița Zdroj s-a Încheiat cu 
victoria maestrului polonez 
Wlodzimierz Szmidt cu 9 p din 
13 posibile, urmat de Kupreicik 
(U.R.S.S.) 8*/, p, Cehov (U.R.S.S.) 
8 p, Farago (Ungaria) și Inkiov 
(Bulgaria) cite î p. # tn turneul 
de la Riga, după 12 runde se 
menține lider Țeșkovskl cu 71/, p 
(2). urmat de Tal 7 p (2). Vito- 
lins 6 p (3). Petrosian 0 p (1) • 
Campionul mondial Anatoli Kar
pov a publicat recent e carte în

care descrie meciul său pentru 
titlul suprem, din 1978, cu Viktor 
Korcinol, meci disputat în loca
litatea fllipineză Baguio. Cei doi 
mari ma_eștri se vor întîlni din 
nou, anu! acesta, tn finala cam
pionatului mondial, meciul ur- 
mînd să înceapă la 1 octombrie, 
la Merano (Italia).

TENIS • tn primul tur al 
concursului internațional de la 
Atalanta (Georgia), John David 
(S.U.A.) l-a eliminat cu 7—6. 
6—1 pe Anand Amrltraj (India), 
iar Chip Hooper (S.U.A.) l-a în
vins cu 6—4, 6—4 pe John Ale
xander (Australia).

1970 - Paris
1973 — Duisburg 
1975 — Atena 
1977 — Donețk 
1979 - Bydgoszcz

între medallații cu aur ai 
competițiilor europene sînt : 
1964 — Mihaela Peneș 54,54 m 
la suliță (acest succes a im- 
pus-o atenției selecționerilor 
pentru J.O. de la Tokio unde, 
cîteva săptămîni mai tîrziu, 
ea a devenit campioană olim
pică cu 60,64 m) și Gheorghe 
Costache 62,12 m la ciocan, 
1968 — Serafima Moritz 51,10 
m la suliță și Ion Dima 
8:13,4 la 3000 m plat și 1973 
— Gheorghe Ghipu 3:45,78 la 
1500 m (la această probă lo
cul secund a fost ocupat tot 
de un român, Nicolae Ones- 
cu — 3:46,07).

O nouă ediție a C.E. 
juniori este programată

1

•v» 
m 

așteptări, tinerii atleți concurînd, • 
de fiecare dată, cu mult entu- '• 
ziasm și la un ridicat nivel va- 3 
loric. Acum cînd răsfoim rezul- Y! 
țațele diferitelor ediții ale aces- 
tel splendide competiții întîlnim 
foarte multe nume de atleți care '• 
au devenit, mai apoi, mari per- 3 
formeri ai sportului internațional, ‘22 
in rîndurile acestora figurînd și FJJ 
atleți români. Și pentru că am £ 
amintit de atleții noștri vom 
spune că ei au avut, în gene- 3 
ral, o bună prestație și s-au a- — 
flat, de cîteva ori, printre Iau- 73 
reații întrecerilor. Bilanțul pârtiei- q 
pârii lor este cuprins în tabelul 
următor :

Argint Bronz Total

2
1
2

1
1
4

</»
s

9

2
2 1

1

2
4
1

acestei
2

săptămîni însfîrșitul 
localitatea olandeză Utrecht. 
Țara noastră va fi reprezen
tată de următorii atleți : Li
viu Giurgian — 110 mg (14,05). 
Sorin Matei — înălțime (2,22 
m), Mihai Bran — triplusalt 
(15,84 m). Aurel Aști-
lean și Ion 
decatlon (7599 __ __
tiv, 7260 p), Nicoleta Vornicu 
— 400 mg (59,36), Monica 
tei 
briela Cotet —- lungime 
m). Silvia Comărniceanu 
greutate (13,93 m) și Amalia 
Bădoaia — heptatlon (5283 p)

Aurel 
Buligă 
și, respec

Ma- 
înălțime (1,85 m), Ga- 

(6.20

ți
m
XJ

; FIȘIER » FIȘIER" » FIȘIER » ~FI$IER » FIȘIER» ~FÎȘIER » FIȘIER »

de 
la Romeo VILARA
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