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• Antrenamente duble pentru „tricolori" • Crișan 

și Cămătaru așteaptă avizul medicului • Băcăuanul 
Șoiman convocat la lot • Vojvodina, locul 4 în prima 
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Preparativele lotului repre
zentativ de fotbal al țarii noas
tre pentru viitoarele partide in
ternaționale oficiale care vor a- 
vea loc în această toamnă în 
preliminariile C.M. (îndeosebi 
cea cu Ungaria, de la 23 sep
tembrie) sînt în plină desfă
șurare. Duminică, toți compo- 
nenții lotului s-au reunit în 
Capitală în vederea meciului 
de. verificare ce se va disputa 
astăzi in compania cunoscutei 
formații iugoslave . Vojvodina 
Novi Sad.

Luni, tricolorii au efectuat 
două antrenamente, după care, 
marți, au luat parte la alte 
două ședințe de pregătire cu 
cara"ter fizic, tehnic și tactic. 
Au fost prezenți toți jucătorii 
convocați, inclusiv băcăuanul 
Soiman, deoarece utilizarea lui 
Crișan este incertă. Crișan și 
Cămătaru, cure a fost puțin su

După etapa a lll-a a Diviziei „A" la fotbal

EXAMENELE INTERNAȚIONALE SE APROPIE, 
DAR CREȘTEREA GENERALĂ A NIVELULUI 

DE JOC SE LASĂ ÎNCĂ AȘTEPTATĂ
Pusă, mai mult decit oricind 

în trecut, în legătură directă 
cu îndeplinirea obiectivelor 
majore ale fctbalului nostru — 
în primul rînd calificarea echi
pei naționale la „Mundialul“ 
spaniol din vara viitoare, dar 
și o evoluție ' superioară, de mai 
lungă durată, a formațiilor de 
club în cupele europene —, 
desfășurarea campionatului Di
viziei „A“ ne oferă, cu fiecare 
etapă consumată, prilej de con
statări și reflexii în această 
privință. Ca in toată această 
perioadă dinaintea decisivului 
meci cu echipa Ungariei și a 
jocurilor primei manșe a cupe
lor europene, cu un interes 
sporit a fost urmărită și în e- 
tapa de sîmbătă a campionatu
lui primei divizii evoluția Uni
versității Craiova — care, cu 
excepția cîtorva jucători, se 
confundă, aproape cir reprezen
tativa țării —, precum și a ce
lorlalte participante la compe
tițiile de club continentale. Și 
fără a le considera pe deplin 
edificatoare, constatările în 
ceea ce le privește sint — cel 
puțin parțial — ceva mai li
niștitoare decit în etapele pre- 
'cedente.

Afirmația se referă, mai a- 
les, la Dinamo București și la 
F. C. Argeș, două dintre echi- 

ferind, așteaptă azi avizul me
dicului. Pentru meciul cu Voj
vodina, antrenorii intenționează 
să trimită în teren următoarea 
echipă : Cristian (Moraru) — 
Negrilă, Ștefânescu, Sameș, 
Munteanu II — Stoica, Donose 
(Beldeanu), Iordăncscu — Șoi
man, Cîmpeanu II, Bălăci. Re
zerve : Ungureanu, AL Nicolae, 
Țicleanu, Crișan, Cămătaru.

Despre Vojvodina, o cunoș
tință mai veche a iubitorilor 
fotbalului de la noi, partenera 
de azi a lotului, ne-a relatat o 
serie de amănunt^ I. Marcovi- 
ceanu, redactor la radio Novi 
Sad. în campionatul trecut, cu 
o e chină complet întinerită, 
Vojvodina a ocupat locul 9. în 
prezent, după cinci etape, oas-

Constantin ALEXE

(Continuare in pag. 2-3)

Portarul Lăzăreanu, una din cheile „șepcilor roșii" (+2 în cla
samentul adevărului) a fost învins doar din penalty. (Minutul 13 
al partidei Sportul studențesc — „U“ Cluj-Napoca)

Foto : Ion MIHĂICĂ
pele noastre fruntașet care, 
după un debut mai ezitant, 
chiar neconvingător in noua e- 
diție a campionatului, par să-și 
revină la timp pentru a face 
față cu succes apropiatelor exa
mene internaționale care le 
așteaptă. Nu numai rezultatele 
de egalitate obținute sîmbătă,

Meci de atracție la rugby

DINAMO BUCUREȘTI — 
ANGOUIEME (Franța)
Un interesant meci interna

tional de rugby va fi găzduit 
astăzi (ora 18) de stadionul O- 
limpia din Capitală. Se întîl- 
nesc formația Angouleme. din 
prima divizie franceză, aflată 
Ia cel de al doilea meci al tur
neului în tara noastră, si echi
pa vicecampioană a tării Dina
mo București.

Tot astăzi, dar la Petroșani, 
are loc partida Știinta — Stea
ua contînd pentru t pa a pa
tra a campionatului Diviziei 
„A“. Ora de începere : 11.

ci și jocul practicat de cele 
două reprezentante ale fotbalu
lui nostru în ..Cupa U.E.F.A." 
lasă să se întrevadă un reviri
ment al lor, care trebuie con-

Constuntin F1RĂNESCU

(Continuare in pag 2-3)

La Costineștî, in organizarea C.C. al U. T.C.

0 TABĂRĂ ÎN CARE ÎNFLOREȘTE 
DRAGOSTEA PENTRU SPORT...
O dată pe an, timp de 12 zi

le. „Stațiunea soarelui, tinere
tului și sportului" — cum a 
fost supranumit Costineștiul — 
are oaspeți mai puțin obisnu- 
iti : peste 400 de elevi, din di
ferite licee de pe îmtinsul tă
rii, se întrunesc în tabăra spor
tivă organizată de U.T.C., pen
tru perfecționarea celor care, 
întorși In orașele lor. vor ajuta 
la organizarea activității spor
tive în scoli.

Poposisem la Costinesti In 
eorl. cind vizitatorii obisnuiți 
mai dormeau încă. Privirile 
mi-au fost atrase de un careu 
format pe terenul de sport : e- 
rau elevii taberei U.T.C. Direc
torul acesteia — ne care. a- 
veam să aflu, îl cheamă Vasile 
Dragomir, profesor la Școala 
generală din Merei, județul 
Buzău — dădea indicații asu
pra programului si anunța 
meciurile care urmau să aibă 
loc între grupele de elevi. A 
încheiat cu... „judecata de di
mineață" — cum îi snun co
piii — adică cu analiza micilor 
abateri de la programul admi
nistrativ.

„în tabără se află responsa
bilii cu activitatea sportivă din

„Turneul Prietenia4* la handbal masculin

CEHOSLOVACIA -U.R.S.S. 22-20!
BACAU, 25 (prin telefon), 

înainte de a face citeva no
tații asupra meciurilor de marți 
după amiază, revenim eu cîteva 
precizări la partida dintre se
lecționatele României Și R. D. 
Germane. Luni seara, handba- 
liștii noștri au evoluat, ,mai 
ales în repriza secundă, la un 
nivel ridicat. surprinzîndu-i, 
adesea, pe adversari (cu un 
gabarit mult superior) prin 
atacuri rapide și incisive. Aces
tea n-au fost însă suficiente 
pentru victorie, mai ales că. 
cu 32 de secunde înaintea flu
ierului final, în două faze 
electrizante. Ghimeș și D. Io
nescu au aruncat la poartă dar 
au nimerit de fiecare dată 
în... apărătorul buturilor !

în primul meci al zilei de 
marți au evoluat echipa secun
dă a României și reprezentativa 
Poloniei. Notăm de la început 
că handbaliștii noștri au prins 
o zi slabă, atît atacul cît și 

cele mai reprezentative scoli 
din tară, ne-a spus prof. Mi- 
randi Ionescu. din Videle (Te
leorman), unul dintre cei 28 de 
profesori chemați să conducă 
activitățile taberei. Sînt ajutoa
rele noastre de miine. eonii pe 
care ne bizuim..."

De la directorul taberei a- 
veam să aflăm amănunte. .J5-* 
exprimat bine prof. Ionescu. 
ne-a spus dinsul. In tabără au 
venit cei care ii ajută si-i vor 
ajuta pe profesorii de sport, 
ații in organizarea si conduce
rea competițiilor, cit si ca ar
bitri El învață cum se orga
nizează. cam se planifică acti
vitatea eompctiționa'ă și fae 
cursuri de arbitri, plecînd de 
aici cu diploma care le dă 
dreptul să oficieze in sportul 
care Ie place. Din rindul lor se 
vor număra, peste ani. viitorii 
activiști voluntari".

Ascultam toate acestea în 
drum spre plaiă, unde elevii 
erau deiâ angajați în iocurl 
distractive : trasul la parîmă. 
minifotbal fără a te ridica în

Sever NORAN

(Continuare in pag 2-3)

apărarea fiind total dereglate, 
în afara numeroaselor ratări 
din situații clare, care s-ar fi 
putut încheia cu goluri, spor
tivii români au ratat și— 6 
aruncări de la 7 metri, astfel 
că scorul de 18—12 in favoarea 
Poloniei (min. 47) putea fi... 
18—18. în plus portarul Viorel 
Soter a reușit abia in minutul 
21 să oprească prima minge 
expediată spre poarta sa. Aces-, 
te slăbiciuni au ieșit și mai 
pregnant în evidență pe fondul 
unui joc inspirat al echipei Po
loniei în care s-a văzut o con
cepție foarte bine pusă la 
punct. Rezultat final. Polonia 
— România „B“ 29—19 (15—9). 
Au marcat Wieckowiak 6, Kos_ 
tenski 5, Woroszylo 5, Obrusik 
4, Tulwin 3, Sobolewski 3, Bed-

lon GAVRILESCU

(Continuare in pag a 4-a)
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A devenit o tradiție-ca la sărbătorirea Zilei 
noastre naționale in coloanele participanților la 
demonstrația oamenilor muncii din întreaga țară 
să se afle și sportivii. Așa a fost și acum, în 
frumoasa zi de duminică 23 August 1981. Pentru 
sportivii Capitalei, care au avut astfel prilejul de 

a putea raporta cu 'mindrie conducerii partidului 
și statului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, despre 
succesele tot mai frumoase obținute de ei și de 
a se angaja, totodată, să facă totul pentru a spori 
și mai mult prestigiul .sportiv al României socia
liste, trecerea lor prin fața tribunelor s-a trans

format intr-o adevărată manifestație de tinerețe, 
de entuziasm, de optimism.

In imaginile alăturate, aspecte de la defilarea 
sportivilor, sugerînd — pe lingă frumusețe și mă
iestrie — forța și amplitudinea mișcării noastre 
sportive.



Spart aeh'ada de vară a armatelor prietene

SPORTIVII ROMANI S-AU AFLAT OINĂ LA EA ACASA...
PRINTRE PROTAGONIȘTII ÎNTRECERILOR

Ca si cele anterioare, ediția 
a V-a a Spartachiadei de vară 
a armatelor nrietene. desfășu
rată între 14 și 21 august în 
Ungaria, s-a arătat a fi o com
petiție de prestigiu și de ex
celentă valoare. Este suficient 
să spunem că la startul con- 

■ cursului la cele 10 ramuri in
cluse în program au fost pre- 
zenți peste 1 500 de sportivi din 
21 de țări, printre aceștia a- 
flîndu-se nu mai puțin de 48 
de medaliați la ultima ediție 
a J.O. de la Moscova.
' în acest context bilanțul 
sportivilor clubului Steaua 
București care au participat la 
Soartachiada de vară a arma
telor prietene, este demn de 
remarcat : 3 locuri 1, 3 locuri 
2 si 8 locuri 3. mai ales dacă 
avem în vedere că sportivii 
români nu au participat decît 
la 7 din cele 10 discipline cu
prinse în program.

Așa cum s-a demonstrat și 
la Budapesta, tirul continuă să 
rămînă o disci alină fruntașă a 
clubului Steaua și a sportului 
românesc. Corneliu Ion și-a în
tregit palmaresul cu un nou

succes de prestigiu, cîștigînd 
proba de pistol viteză intr-o 
companie extrem de valoroasă. 
Atît el. cit și antrenorul său 
Teodor Coldea merită felicitări 
pentru evoluția din Ungaria. 
Un merituos loc 2 a obținut și 

Romulus Nicolescu, 
remarcabil de

pușcașul 
cu rezultatul 
1 159 p.

Și luptătorii au reușit să 
confirme prestigiul acestei ra
muri sportive în țara noastră. 
George Dumilriu (62 kg) și 
Ștefan Ncgrișan (68 kg) au ter
minat învingători în cadrul ca
tegoriilor respective de greutate 
după evoluții care au impre
sionat ne specialiști și specta
tori. Reputatul nostru luptător 
Constantin Alexandru (multiplu 
medaliat olimpic, mondial și 
european), eyoluînd la o ca
tegorie superioară de greutate, 
a trebuit să se mulțumească 
doar cu treapta a treia a : po
diumului de premiere.

Turneul de box. desfășurat 
în orașul Păcs. a fost unul din
tre cele mai puternice după a- 
cela de la Jocurile Olimpice 
din capitala Uniunii Sovietice.

BOGAT PROGRAM ATLETIC IN CAPITALA
Scmifoudisielc noastre la Pisa și Bruxelles

AWWWV

fi

Seria marilor concursuri de 
atletism continuă cu desfășura
rea a două importante compe
tiții : campionatele republicane 
pentru tinerei și cele 
juniori de cat I. Prima 
categorie intermediară, 
juniorii mari și cea a 
rilor. din care fac parte 
multi dintre atletii fruntași ai 
tării noastre (au drept de con
curs atletii născuți în anul 1959 
și mai tineri, atletele născute 
în 1960 și mai tinere). La ju
niori pot participa băieții năs- 
cuți în anul 1962 și mai tineri, 
fetele în 1963 și mai tinere.

întrecerile se vor desfășura 
de vineri pînă duminică, ne 
stadionul .,23 August". Vor lua 
parte cei mai buni atleți ai 
noștri pentru că urmează a fi 
prezenți și cîțiva dintre cei 
mai merituoși seniori, în ideea 
realizării unei serioase selecții 
pentru alcătuirea echipei re
prezentative care va lua narte, 
la Sarajevo, la a 40-a ediție a 
Jocurilor Balcanice (18—20 seD- 
tembrie).

Si pentru eă am amintit de 
selecție să precizăm că F.R.A. 
o va efectua în două etape, 
prima — acum, iar a doua — 
cîteva zile mai tîrziu, cu pri
lejul Dinamoviadei internațio
nale, programată, de asemenea. 
In Capitală. Iată probele Ia 
care selecția va avea loc la 
sfîrsitul acestei săptămîni : 
bărbați : 100 m. 200 m. 400 m. 
400 mg, înălțime, prăjină, su
liță : femei: 100 m, 200 m, 400 
m, 800 m. 3 000 m. 100 mg, disc 
și suliță. Selecția la celelalte 
probe va avea loc deci la 
„Dinamoviadă", în zilele de 2 
și 3 septembrie.

în programul întrecerilor de 
pe stadionul „23 August" sînt

pentru 
este o 

între 
senio- 
foarte

prevăzute următoarele ore 
începere : vineri — de la 
9 și 16, sîmbătă — de la ora 
9 și 15, iar duminică — de la 
ora 9 și 15. Probele de marș 
(20 km — juniori și 50 km — 
seniori) și maraton (25 km — 
juniori și 42,195 km — seniori) 
vor avea loc la Sibiu, în luna 
octombrie.

• Atlete românce în con
cursuri peste hotare : astăzi, la 
Pisa — Maricica Puică, vineri, 
la Bruxelles — Fița Lovin și 
Doina Melintc.

de 
ora

MEMORIALUL MIHAIL
Turneul internațional de șah 

de la Iași, „Memorialul Mihail 
Sadoveanu", a continuat cu 
runda a 7-a care a programat 
partida-derby Farago — Pigu- 
sov, doi dintre pretendenții la 
primul loc. Intîlnirea a rămas

întrecerea „icarilor-
Asociația sportivă Unirea Sf. 

Ghcorghe organizează, între 28 
șT 30 august, ediția a IlI-a a 
„Cupei Șoimul" competiție re
zervată practicanților Delta- 
planorismului. înscrisă sub ge
nericul — 
trecere 
noi va 
Ozun.

..Daciadei" această în- 
a icarilor moderni de la 
avea loc la Lisnău —

LA ZI, IN BASCHET
® Pentru finalele de baschet 

din cadrul „Daciadei". ale iu- 
niorilor si iunioarelor II. s-au 
calificat următoarele selecțio
nate de iudete : BĂIEȚI : Cluj, 
Constanta, Dîmbovița, Hune
doara, Iași și municipiul Bucu
rești ; FETE : Brașov, Constan
ța, Satu Mare, Sibiu, Vîlcea și 
municipiul București. Turneele 
finale vor avea loc la Rm. Vil- 
cea între 3 si 7 septembrie.

. O altă competiție rezerva- 
este 

1u- 
Turneele 
la Con- 
septem-

tă tinerilor baschetbalist! 
„Cupa speranțelor" pentru 
niori și junioare III. ~ 
finale se vor disputa 
stanta. între 10 și 13 
brie.
• Au fost stabilite 

gazdă ale turneelor 
tur al campionatelor _ _
de baschet (dună care întrece
rilor vor continua ne grupe 
valorice) : SENIORI : București 
(29 octombrie r- 1 noiembrie : 
în ziua a treia se va disnuta 
derbyul Steaua — Dinamo). 
Baia Mare (26—29 noiembrie). 
Oradea (20—22 decembrie) : 
SENIOARE : București (2—4 
octombrie), Tg. Mures (22—25 
octombrie) și Timișoara (19—22 
noiembrie).

orasele- 
Drimului . 
naționale

La el au fost prezenți 9 lau- 
reați olimpici, în prim-plan a- 
flîndu-se , pugiliștii cubanezi 
Gomez, Horta Martinez etc. 
într-o asemenea companie, 
comportarea boxerilor români 
poate fi apreciată ca. bună prin 
locul 2 ocupat de Nicolae Cio
banu (mijlocie mică) și locul 3 
pe care s-au clasat Daniel Ra
du (cocoș), 
(semimijlocie) 
da (grea). O 
pentru tînărul 
a demonstrat 
ce-i permit să 
cea mai adecvată 
fiecare adversar.

Și atleții s-au 
cei care au contribuit la reali
zarea frumosului bilanț al spor
tivilor noștri în această com
petiție. Pe locuri fruntașe s-au 
clasat Pal Palffy la 116 mg 
(13,78), Iosif Nagy la disc (62,40), 
Tudorel Pîrvu la aruncarea su
liței (75,32). Daniel Albu la să
ritura în înălțime (2,20) șl A- 
drian Ghioroaie la triplusalt 
(16,66).

Mai puțin convingătoare ca 
în alte ocazii au fost presta
țiile handbaliștilor și baschet- 
baliștilor. Ambele formații au 
ratat calificarea în turneele fi
nale, dar bandbaliștii noștri, 
deși nu au pierdut nici un 
meci în grupă, făcînd doar o 
partidă egală, au căzut victime 
„jocului golaverajului" care a 
fost favorabil altei formații, iar 
baschetbaliștii, în meciul de
cisiv pentru calificare, au pier
dut la un singur coș întâlnirea 
cu Honved, după ce au con
dus la un moment dat cu 14 
puncte.

Bilanțul general al sportivi
lor noștri la această puternică 
ediție a Spartachiadei de vară 
a. armatelor prietene este apre
ciabil. Sportivii militari și-au 
demonstrat încă o dată valoarea 
și potențialul într-o competiție 
internațională de ridicat nivel.

Octavian VINTILA

Mihai Niculescu 
și Ghcorghe Prc- 
remarcă în plus 
N. Ciobanu, care 
calități deosebite, 

aplice tactica 
in funcție de
aflat printre

SADOVEAMJ" LA ȘAH
neterminală, întrerupîndu-se 
lntr-o poziție complicată. Maes
trul ieșean Marcovici a produs 
surpriza serii, învingindu-1, cu 
negrele, pe Nisman, după ce 
dimineață 
întreruptă 
a 6-a.

Remiza .. __ _________ .
partidele llazai — Hallaszy, Bi- 
ricscu — Glodcanu și Bușu — 
Foișor S-a întrerupt intîlnirea 
Anitoaie — Urzică.

Clasamentul după 7 runde : 
Hazai (Ungaria) 4’A—2'A, Fa
rago (Ungaria) 1—2 (1), Iones- 
cu 4—2, Pigusov (U.R.S.S.) 
.3‘/j—IV2, Hallaszy (Ungaria)^ 
Nisman (U.R.S.S.) 3—3, Ani- 
țoaic 2'/?—1‘/2 (2), Foișor, Ur
zică 2*A—S’A, Glodeanu 2'A— 
3'/,, - - - - -
1-4 (1)

cîștigase și partida 
ru Bușii, din runda

a fost înregistrată în

Marcovici 2—5, Bușu

Intrată în tradiția sportului 
national, „Cupa U.N.C.A.P." la 
oină — desfășurată sub egida 
„Daciadei" — a ajuns în fazele 
superioare. în • șase localități 
s-au consumat „zonele" popu
larei competiții, care a reunit 
la start sute de echipe sătești. 
Competițiile zonale au avut Ioc 
pe baze sportive situate în o- 
rașe, cu < 
C.O.E.F.S. 
ca jocurile 
dionul din 
transferate 
cel, aflată 
așezare considerată leagănul oi- 
nei în județul Buzău.

Inițiativa a avut darul să 
transforme evenimentul într-o 
adevărată săibătoare a sportu
lui nostru național. Cu mic cu 
mare, numeroși locuitori ai a- 
cestei comune de oameni har
nici și gospodari, în frunte cu 
primarul din Rîmnicel. Dumi
tru Mihăilă, și președintele 
C.A.P., Ion^Alecu (doi fii ai 
satului care au jucat oină și 
sînt prieteni credincioși ai spor
tului), au particibat la reușita 
întrecerilor. Pentru a vă face 
o imagine asupra atmosferei 
care a domnit pe terenul din 
Rîmnicel, să vă redăm cîteva 
aspecte : cele 7 formații, din 
tot atîtea județe, angrenate în 
cursa pentru un loc în finala 
r>e tară a „Cupei U.N.C.A.P.", 
au defilat la deschiderea fes
tivă avînd în frunte fanfara 
căminului cultural, condusăz de 
cooperatorul Marcel Dumitra-

o singură excepție: 
Hm. Sărat a decis 
programate pe sta- 

localitate să 
în comuna 
la circa 4—5 km,

fie 
Rîmni-

che, cîndva și el oinist ; nu
meroși pionieri au oferit oas
peților flori culese de ei : se
cretariatul de concurs a avut 
la dispoziție statie de radioam
plificare ; „piticii" echipei lo
cale de oină au fost harnici 
copii de mingi ; record de spec
tatori, vîrstnici și tineri, buni 
cunoscători ai regulamentului 
de joc. care și-au susținut cu 
înflăcărare echipa favorită ; iar 
cele 7 competitoare au furnizat 
partide 
Energia 
fesorul 
Enachc) 
din județul Constanța (pregă
tită de inimosul antrenor Ma
rian State), constituind’ ansam
blurile cele mai bine armoni
zate atît la „bătaie", cît și la 
„prindere". Am urmărit nu
meroase competiții ale sportu
lui nostru național, dar la Rim- 
nicel am avut impresia că oină 
se află la ea acasă...

în finala „Cupei U.N.C.A.P.", 
(4 șl 5 septembrie la Drăgă- 
șani) s-au calificat : Energia 
Rîmnicel (jud. Buzău), Dună
rea Ciobanu (Constanța), Venus 
Negrilești (Bistrița-Năsăud), A- 
vîntul Chiuiești (Cluj). Drum 
Nou Boureni (Dolj). Recolta 
Joia Mare (Arad). Recolta A- 
poldu de Sus (Sibiu), Recolta 
Zărnești (Brașov), Viață Nouă 
Olteni 
Ciocadia ,__ .... _____ ___ ,
(Galați) și Biruința Gherăești 
(Neamț). .

Traian 1OANIȚESCU

mult gustate de public, 
Rîmnicel (antrenor pro- 
de iimba română Ion 
și Dunărea Ciobanu.

(Teleorman). Miorița 
(Gorj), Zorile Gri vița

De azi, la velodromul Dinamo

PISTARZII ÎȘI VOR DESEMNA
PRIMII CAMPIONI

Amatorii reuniunilor cicliste 
pe velodrom din Capitală vor 
putea urmări, începînd de as
tăzi. finalele „Daciadei" pentru

TINERII CAIACIțTl

ȘI CANOIȘTI 1N ÎNTRECERE

seniori. întrecerile vor avea 
pe velodromul din incinta par
cului sportiv Dinamo, reunind 
pe cei mai valoroși pistarzi, 
alături de care vor apare și 
o serie de tineri și talentați 
alergători. în reuniunea inau
gurală figurează proba clasică 
de 1 000 m cu start de pe loc. 
Prima plecare se va da la 
ora 17..

Ioc

EA SNACOV
Astăzi, pe 

cep finalele 
iac-canoe pentru juniori și ti
neret. De-a lungul celor patru 
zile de concurs, la startul celor 
35 de probe (13 pentru juniori 
II, 12 Ia juniori I și 10 la ti
neret), pe distantele de 500 și 
1 000 m, se vor alinia aproape 
500 de speranțe ale caiacului și 
canoei din toată țara, printre 
care și componenții lotului care 
a participat recent la campio
natele europene de juniori de 
la Pahcearevo. Miercuri și joi 
se desfășoară seriile, recalifi
cările și semifinalele, cursele 
finale fiind programate pentru 
vineri și s'mbătă.

lacul Snagov, în- 
„Daciadei“ la ca-

0 TABĂRĂ ÎN CARE ÎNFLOREȘTE DRAGOSTEA PENTRU SPORT...
(Urmare din pag IJ

picioare etc. Elevul Eduard Mi- 
hăieș (Liceul nr. 5 Roman) și 
Mioara Ncgrus (Lie. economic 
Galati) calculau șansele echi
pelor lor în cadrul „Cupei ta
berei", desfășurată în cinstea 
zilei de 23 August. „Vrem să 
mergem acasă cu punctaj bun 
pentru județul nostru, ne-a 
spus Mioara Negruș. Să ară
tăm că si aici, în tabăra Costi- 
nesti, gă'ățenii. pot fi printre 
cei dinții".

Cornel Dragomir, de la un 
liceu buzoian, era îrt acea zî 
„responsabil cu plaja". .„Se 
intră în apă numai sub supra-

vegherea profesorilor, ne-a 
spus el. Avem vreme si de.., 

. „bălăceală", dar urmăm s> 
cursuri de inițiere la înot, con
duse de prof. Manoliu, de la 
Sibiu".

Pe plajă am întîlnit si o fa
tă care studia, atentă, un regu
lament. Am făcut cunoștință. 
Se numește Daniela Marinescu 
si este elevă la Liceul nr. 5 
din Tîrgoviște. „Mă pregătese 
pentru examenul dc arbitru — 
ne-a mărturisit ea — de aceea 
învăț. Vreau să merg acasă cu 
„brevetul de arbitru", să știu 
să conduc corect meciurile de 
handbal ale colegilor mei de 
școală".

La plecare, am mai privit o

dată masa de tineri care făceau 
parte din tabăra U.T.C. Si în 
fiecare am văzut un viitor ac
tivist al sportului, unul dintre 
miile de asemenea oameni ca
re, prin munca lor. prin dărui
rea timpului lor liber. aduc 
servicii deosebite mișcării noas
tre sportive. Poate că unii din
tre aceștia, cei mai tineri, de
sigur, au fost si ed. cu ani 
în urmă, oaspeții unei aseme
nea tabere organizate prin gri
ja Comitetului Central al 
U.T.C... i

SELECȚII LA CLUBURILE RAPID Șl TRIUMF
Clubul sportiv Rapid 

București, cu sediul în Ca
lea Giulești 18, organizează 
zilnic, între orele 8—12, se
lecții pentru copii și tineri 
la următoarele ramuri spor- 

baschet, 
fotbal, 

și cultu- 
greco-ro-

live î atletism.
box, caiac-canoe, 
handbal, haltere 
rism, înot, lupte
mane și libere, polo, popice, 
rugby și volei.

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 
TRIUMF BUCUREȘTI organi- 
zeaz.â, în perioada 26 august 
— 5 septembrie 1981 o selec
ție pentru gimnastică sporti
vă (fete și băieți) șl ritmică 
a copiilor născuți ta anii 
1974—1975.

Selecția se face zilnic, între 
orele 16—17,30, la sălile de la 
ștrandul Tineretului (pentru 
gimnastica sportivă) și str. 
Luterană nr. 13 (pentru gim
nastica ritmică).

Informații la telefoanele 
66.69.40 și 66:72.10.
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CANOTOARELE OE LA OLIMPIA
VICTORII IN CAMPIONATELI

DE JUNIORI h
Desfășurate pe lacul Snagov, 

întrecerile campionatelor repu
blicane de canotaj rezervate ju
niorilor mici au reunit la start 
echipaje din aproape toate sec
țiile nautice din țară. Cursele, 
îndeosebi cele finale, au evi
dențiat o bună pregătire, cele 
mai tinere „rame" și „vîsle" 
obținînd rezultate promițătoa
re. O subliniere aparte pentru 
tchifistele de la Olimpia Bucu
rești, învingătoare în 3 
4 probe disputate.

Rezultate : junioare 
m) : 4+1 VlSLE : 1. 
(Maria Ungur eanu,
Neculari, Florica Dulgheru, 
Elena loachimciuc, Coca Bocu) 
2:47,4, 2. Politehnica Tim. 2:52,8, 
3. C.S.Ș. nr. 2 Constanța 3:12,0; 
3 VÎSLE : 1. C. S. Marina Or
șova (Veronica Domescu, Vio
rica Ciubotău) 3:04,5, 2. C. S. 
Onești 3 06,3, 3. C.S.Ș. nr. 1 
Buc. 3:08,9 ; SIMPLU : 1. Năs- 
taca Iureca (Olimpia) 3:02,4, 2. • 
Mihaela Ilie (Voința Buc.) 
3:23,9, 3. Livica Scării (Dinamo) ■ 
3:24,6 ; 4+1 rame : 1. Olimpia

din cele

II (750 
Olimpia 
Rodica

(ueana 
Steluța 
Coca 
Arad 
3:04,8 ; 
4+1 ă 
Consta: 
hail N 
Mihai 
3:26,5, 
3:30,1, 
3:33.9 ;
Triumf 
Snep) 
(Mariu 
3:59,6, 
Popesc 
SIMPL 
(C.s.ș. 
mitru 
4:10,3, 
Triumf 
C.S.Ș. 
Cebuc, 
Rlaaz, 
raschiv 
3:36,0.

ADNl

ANUNȚ ASTĂ/

.O.N.T. CARPAȚI — București anunță că în perioada 15 
septembrie — 15 octombrie 1981, zilnic între orele 12—18, 
face înscrieri de candidați pentru examenul de selecționare 
la cursurile de ghizi-interpreți, colaboratori externi, Ia se
diul Universității cullural-științifice, Sala Dalles.

Condiții : • vîrsta — 18—62 ani ; • studii — minimum 
studii medii cu diploma de bacalaureat ; • cunoașterea a . 
cel puțin o limbă străină ; • domiciliul stabil sau flotant 
in București.

Acte necesare : adeverință de Ia întreprindere, facultate, 
școală (pentru pensionari — ultimul talon de pensie) ; cer
tificat de naștere și o copie ; actul de studii în original și 
o copie (pentru studenți este valabilă adeverința de la fa
cultate) ; certificat de cazier judiciar ; adeverință medicală 
din care să rezulte eă poate exercita activitatea de ghid (o- 
bligatoriu examenul neuro-psihiatric și O.R.L.) ; certificat 
de eăsătorîe și o copie (numai pentru casnice) ; 2 fotografii 
5/4.
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SOCOTEALA DE-ACASA O REPRIZA?

3 n

loare. dar 
ompetițici 
nbrie.

perspec- 
le azi, cu 
lin „Cupa 
etapa de 
Timișoa- 

■ire ne-a 
îeașteptat, 
în chiar 
lenții el 

tricouri 
Sigur că 

importare 
ta a me
le consti- 
i. Că este 
ei pericu- 
dență, de 
enii ne-o 
tapa vii- 
3 ei care 
otului re- 
Vojvodina 
chiar azi.
că și de 

.rticipanle 
așteptăm 

onsolidări 
■mutărilor 
igătirii "i 
nea acum 
mai larg 

>ătă, care 
*, destule 
tiar deloc 

catego- 
regreseie 

I echipe- 
l puncte 
prima e-

tapă, semn că ele au început 
să depună prea ușor armele în 
fața asaltului gazdelor), pe 
planul eficacității (20 de go
luri. cele mai puține de la în
ceputul campionatului. din
tre care numai 5 marcate de 
echipele aflate în deplasare), 
precum și al disciplinei (arbi
trii au dat 20 de cartonașe gal
bene și unul roșu, în compa
rație cu 11 cartonașe galbene 
în etapa precedentă). Iar aces
te fenomene negative — ca și 

, altele care s-au manifestat în 
meciurile de sîmbătă — și-au 
pus vizibil amprenta asupra 
calității jocului practicat, care 
— în majoritatea partidelor e- 
tapei, chiar șl în cele în care 
evoluau echipe cu justificate 
pretenții — nu a depășit cali
ficativul mediocru.

Dealtfel, ca o concluzie ge
nerală după trei etape ale 
noului campionat putem spune 
că puține dintre divizionarele 
noastre „A" au reușit să-și 
îmbunătățească sau măcar 
să-și mențină nivelul pres
tațiilor din sezonul trecut, cele 
mai multe prezcntîndu-se — 
diutr-un motiv sau altul, înte
meiat sau nu — in scădere. Ori 
necesara și așteptata creștere a 
valorii jocului din campionat 
nu poate cade doar in sarcina 
cîtorva echipe fruntașe, ci tre
buie să constituie un deziderat 
general al tuturor formațiilor 
din primul eșalon Cu atît mal 
mult în această perioadă de 
mari răspunderi și obligații 
pentru fotbalul românesc.

Atît a așteptat Mateianu, să-și 
vadă echipa desprinsă, în fina
lul stagiunii trecute, din ghea
rele Diviziei „B“ șl iată-1 acum, 
ia startul unui nou sezon totba- 
lls ic, preocupat să schimbe ceva 
In Ideea de joc: CEVA mai po
trivit cu posibilitățile jucătorilor 
lui („destui dintre ei — ni se 
confesa, la Brașov, antreiiorul — 
cu mult sub nivelul categoriei în 
care activează") și, în ultimă a- 
naliză, conform cu '
fixat de conducerea 
menținerea echipei în primul e- 
șalon. „Lipsindu-mi fundașii de 
clasă, dotați cu experiență corn- 
petițională — mai spunea Mate
ianu —, ain optat pentru o așe
zare în teren cu care să țin ad
versarul departe de poarta noas
tră. Un 1—4—2—4, astfel împins 
înainte incit cei patru din linia 
întîi să-mi țină sechestrați, 
Ia partener, 
(3 fundași, 
perire și' un 
rui șase..."

...Zis, dar

obiectivul 
clubului:

de 
minimum 5 jucători 
un mijlocaș de aco- 
libero) și cu porta-

nu și făcut, întrucît 
socoteala din vestiar nu s-a po
trivit cu aceea din teren. Din 
mai multe motive: 1. în dorința 
de a obține victoria, F.C.M. Bra
șov a fost și ea animată de un 
pronunțat spirit ofensiv, atacînd 
?1 cu fundașii (îndeosebi cu Ște- 
an), care i-au „cărat" după el 

pe înaintașii Progresului; 2. în 
faza de apărare, a vizat p? cît 
posibil recuperarea mingii în 
,,16“-le advers, utillzînd, în acest 
scop, cu succes, pressingul; 3. un 
mijloc de echipă a contribuit, în 
mare măsură — prin densitate 
(în permanență superior numeric 
compartimentului advers omonim), 
mobilitate și tehnicitate —, la 
MUTAREA JOCULUI IN JUMĂ
TATEA DE TEREN... A PRO
GRESULUI. „întreg planul de 
joc, care include, desigur, și di
namica in teren, conceput, zile 
în șir, la antrenamente, a fost

//

IV iNTiLNEȘTE PE VOJVODINA NOVI SAD
o

9 locul 4 
uncte de

2 jocuri 
in depla- 
de 11—7. 

lentă po- 
Echlpa de 
ionii Du- 
■mătoarea 

utilizată 
ivid, Mo-

MULTE

cus, Șovko, Bekvalat — Gru- 
bar. Novakovici, Măriei — Mi- 
eianovici, Iliei, Rat.

Această importantă partidă 
de verificare, menită să arate 
forma actuală a „tricolorilor", 
se va disputa pe stadionul 
Steaua, de la ora 17, și va fi 
condusă de o brigadă de arbi
tri formată din R. Stincan — 
C. Jurja ți I. Pop.

Tot astăzi, de layora 10, pe 
stadionul Sportul studențesc din 
Capitală, lotul de tineret (care 
se pregătește pentru confrunta
rea oficială cu echipa similară 
a Ungariei) întîlnește într-o in
teresantă partidă de verificare 
Iotul național „B“.

INE

Popovici, 
i Rotar, 
. C.S.Ș. 
la Arad 
000 m) : 
I. nr. 2 
icș, Mi-

Tompa, 
l Urse) 
i Orșova 
’imișoara 
. C.S.Ș. 
>ri, loan 

Deva 
Giimb) 
(Vasile 
3:46,4 ; 

Curteanu
2. Du- 
Onești) 

in (C.S.Ș. 
AME : 1. 
(Damian
Gabriel 

>orel Pa
li Steaua 
1:38,0.

?•

dat peste cap, în primul riiul, 
de modul in care au înțeles să 
se angajeze la efort jucătorii 
celor două echipe, cei ai adver
sarului findu-ne superiori în ■- 
ceastă privință", se explica după 
joc Mateianu.

Apoi, frămîntat de ideile 
care dorește să le ducă 
sfîrșit, el a conchis: „Nu 
poate să nu reușim- în ceea ce 
ne-am propus. însușit cu o dina
mică adecvată, acest 1—4—2—4 I 
se potrivește cel mal bine echi
pei''. Transcriind întocmai epl- 
nia antrenorului, nu putem să 
nu ne amintim, totuși, de acel 
meci de excepție, cu Dinamo, 
reușit de Progresul în primăvara 
trecută, cînd tot jocul echipei 
s-a sprijinit pe cei 4 din mij
loc. Meci pe care, este drept, 
Mateianu nu l-a văzut...

Gheorghe NICOLAESCU

pe la bun se

Universitatea a cîștigat șl al 
3-lea meci consecutiv din actua
lul campionat, cel cu U.T.A. (e- 
chipă fără cinci jucători de ba
ză. Hirmler, Vaczi, Csordas, Io
va șl Tisa), dar impresia genera
lă pe care a lăsat-o numeroșilor 
ei simpatizanți prezenți în tribu
ne (cam tot atîția cîți au fost 
la București — la două partide — 
Tg. Mureș, Brașov șl Petroșani 
la un loc 1 T 7 ~ —
plin favorabilă. __________
plaudați generos înainte 
meci — cînd, Șt. Covaci și

7) nu a fost pe de
bilă. Craiovenil, a-

de 
____  ____,   C. 
Drăgușin le-au înmînat medaliile 
și tricourile de campioni, pentru 
victoria lor în ediția trecută — 
au jucat deciși numai atît cît 
să se desprindă de adversar, 
voind parcă să arate că POT 
CIȘTIGA UTILIZlND NUMAI 
PARTIAL REZERVELE DE 
NERGIE PE CARE LE AU.

Așa să fie oare ? Sau Univer
sitatea, în pierdere de... suflu, nu

E-

mai poate forța în a doua parte 
a meciului 7 Dacă e adevărată 
prima constatare, totul este in 
regulă, nimeni nu are de ce sa 
fie îngrijorat de comportarea e- 
chipei ce ne va reprezenta curîr. 1 
în Cupa campionilor, de evolu
ția celor 9 tricolori din Bănie în 
perspectiva meciului de la 23 
septembrie. Și nu luăm, pentru 
moment, în considerație a doua 
variantă, atîta timp cît „ll“-le 
antrenat de Ion Oblemenco 
Constantin Oțet n-a avut 
in fată un adversar care să-1 
solicite continuu timp de 90 de 
minute.

De fapt numai Cămătaru, Bă
lăci, Ștefănescu, Negrilă, Bel- 
deanu și coechipierii lor pot răs
punde concret la... dilema celor 
două semne de întrebare din a- 
ceste rînduri alegînd varianta 
întîi, căutind adică să demonstre
ze 
pe

o capacitate optimă de efort 
întreaga durată a meciurilor.

Laurențiu DUMITRESCU

CĂPITANUL DE ECHIPA Șl SPORTIVITATEA
Cind intr-un meci spiritele se 

încing — alimentate din teren 
prin diverse mijloace și metode 
ale antijocului, și din tribune de 
impaciența suporterilor, care In 
fata neputinței jucătorilor favo- 
riți aruncă vina numai pe adver-

tru prevenirea momentelor de 
criză, liniștindu-și coechipierii în- 
fierbîntați. indemnindu-i la JOC 
SI SPORTIVITATE. Și, mai ales, 
făcind aceasta prin propria lor 
evoluție, prin propriul lor exem
plu.

T

ETAPA S-A TNCHEIAT, 
COMENT ARIILE CONTINUĂ

sari și arbitri — un rol deosebit 
de important revine căpitanilor 
de echipă. Aceștia simțind, mai 
bine ca oricine din teren, pulsul 
accelerat al partidei, au datoria 
(și atribuția 1) să intervină pen-

SECVENȚE" DE LA PETROȘANI
Multe sînt de scris după me

ciul Jiul — Dinamo. Să sinteti
zăm: • CU CEI TREI noi veniți 
(Moraru, Vlad șl Orac) Dinamo 
și-a completat bine echipa care, 
față de anul trecut, arată altfel. 
Adăugind și jocul destul de bun 
al bucureștenllor, știința lor de 
a șe demarca, pressingul necru
țător în jumătatea proprie de 
teren, frecvența șuturilor, toate 
etalate în meciul de la Petroșani, 
se poate spune că alb-roșii (deși 
au început campionatul destul 
de slab) au bune resurse. • IN 
SCHIMB, Jiul, cu destule impro
vizații în „ll“-le său, datorită 
lipsurilor din efectiv, se prezin
tă sub ceea ce demonstra pînă 
de curînd. Eforturile lăudabile 
ale conducerii clubului de a in
troduce elemente tinere, locale, 
nu sînt suficient sprijinite chiar 
de coechipieri. De pildă, sîmbă- 
tă, Lasconi, component și al re
prezentativei de juniori, nu și-a 
putut demonstra talentul pentru 
că nu a fost jucat de coechipieri. 
De ce 7 • formația din pe
troșani a avut sîmbătă nu mai 
puțin de 12 lovituri de colț, ma-

joritatea executate de Șumu- 
lanschi. Cum le-a executat 7 Sus, 
„ploaie" în careu, toate pradă 
ușoară pentru Moraru. Oare re
gistrul tehnic al lui Șumulanschl 
nu prevede și altă modalitate de 
executare a eornerelor 7 • AR
BITRUL I. Igna a condus în ge
neral bine. Ii reproșăm însă eă 
nu a anunțat prelungirea primei 
reprize cu 2 minute încă din 
min. 5, ca urmare a expedierii 
balonului pșste tribuna- a II-a de 
către M. Popa (Ji.il). In plus, nu 
a intervenit la altercațiile dintre 
jucătorii celor două formații 
(Gluchiei — CUstov, Dragnea — 
Varga etc.), iar Ion Marin (fault 
asupra lui Sălăjan) și Augustin 
(„agățarea' 
Giuchiei) 
cunoștința 
bene.

" pe la spate a Iui 
trebuiau să facă și ei 

cu cartonașele gal-

Mircea TUDORAN

La Constanta, într-un asemenea 
meci, am văzut două comportări 
opuse. în timp ce Antonescu, că
pitanul echipei tomitane, era pre
ocupat tot timpul jocului de păs
trarea calmului coechipierilor săi 
(premisa esențială a lucidității, 
singura armă cu care F. C. Con
stanța putea să-și materializeze 
dominarea), el însuși intervenind 
precis în apărare, fără a „dra
matiza" situațiile periculoase, li
niștind jocul prin pasele sale cu 
adresă, omologul său din echipa 
adversă, Șoarece, a considerat 
că-și poate mobiliza coechipierii 
dînd tonul unui joc obstruc
tionist. dur, cerînd mereu soco
teală ...................... .............
ar fi 
prin 
prin ■

La i 
pitani ___ _________  ____
fată în față, într-un duel pen
tru balon. Șoarece l-a faultat cu 
duritate pe Antonescu, și în tjmp 
ce acesta, n-a scos un cu- 
vînt, și s-a îndreptat, totuși, 
spre balon, făcind semn coechi
pierilor să-și vadă de joc, 
care l-a lovit era ocupat 
lămurească pe arbitru că 
icrat invers...

Și aceasta a fost doar 
din nenumăratele secvențe 
au întrerupt meciul de Ia Con
stanta.

arbitrului (care, dealtfel 
trebuit să curme „dialogul" 
măsuri disciplinare și nu 
admonestări verbale).
un moment dat, cei doi că- 

1 de echipă s-au aflat

a
cel 

să-1 
flu-

'una 
care

Paul SLAVESCU

TRIBUTUL UITĂRII

ARBITRII MECIURILOR DIN ETAPA DE SÎMBĂTĂ A DIVIZIEI
A.S.A. Tg. 

Za-
F C. Argeș

Mureș : S. Drăgulici 
haria (ambii din Drobeta Tr. 
Severin) și • Gh. Dumitrașcu 
(Constanța) ;

C. S. Tîrgoviște — F. C. Con
stanța : M. Ivăncescu (Brașov) ; 
O. Streng (Oradea) și Z. Csa- 
var (Odorhei) ;

Steaua — Progresul Vulcan: 
G. Dragomir ; I. Pop și A. 
Jurja (toți din București);

Corvinul Hunedoara — 
Petroșani; ..... ' ' .
Napoca) ; D. Ologeanu și M. 
Axente (ambii din Arad) ;

F. C. Olt — S. C. Bacău : 
A. Daleanu ; M. Stoenescu (am
bii din București) , și "I. Crăciu- 
nescu (Rm. Vîlcea) ;

Chimia Rm. Vîlcea — Uni
versitatea Craiova : R. Stincan; 
M. Cruțescu (ambii din Bucu
rești) și Cr. Teodorescu (Tîr- 
goviște) — de la ora 16. fiind 
televizat;

Dinamo — Sportul studen
țesc ; C. Jurja ; D. Petrescu și

i.

Jiul
M. Salomir (Cluj-

STAI LOTO PRONOSPORT INTORMEAlA
MAI 
: I

POT

vă 
mîi-

port 
d și
:a nume- 
igetea o- 
ri 29 au- 
I, marile 
SME și 
și la pri- 

această
■ din 7 
antin din 

la cate- 
cat 100%, 
1300“. Iar 
reeași sa- 

partici- 
din Iași 

lin Brăi- 
ar pe bi- 
•. de sub
it., acens- 
in cadrul 
t atribui

te șase cîștiguri în bani a cite 
14.915 lei, toate pe bilete achi
tate 25% I Desigur, concluziile se 
impun de la sine... Perseverența 
șl inspirația vă pot aduce și 
dv. satisfacții asemănătoare I

Tragerea obișnuită Pronoexpres 
de astăzi, 26 august 1981, se te
levizează în direct începînd de 
la ora 17,50.

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 19 AUGUST 1981

Categoria 1 : 1 variantă 100% 
— Autoturism Dacia 1300 ; cat. 2: 
4 variante 25% a 17.631 lei ; cat 
3 : 28,25 a 2.496 lei ; cat. 4 : 100,'5 
a 700 lei : cat. 5 : 205,75 a 343 lei; 
cat. 6 : 7.575,25 a 40 lei ; cat. 7 : 
226,25 a 200 lei ; cat. 8 : 3.926,75 
a 40 lei.

Report la categoria 1: 206.175 lei.
Autoturismul Dacia 1300, a fost 

cîștigat de GHEORGHE STERIE 
din Caracal — Olt.

Al. Ioniță (toți din București) ;
„U" Cluj-Napoca — Politeh

nica Timișoara : V. Tătar (Hu
nedoara) ; Al. Hie (Craiova) și 
Gh. Cotormani (Petroșani) ;

U. T. Arad — F.C.M. Bra
șov : M. Fediuc ; M. Abramiuc 
și Gh. Arhire (toți din Su
ceava).

Pierzind 
secutiv pe ...
Bacău a revenit, după trei etape, 
la cota zero în clasamentul ade
vărului. „Mai bine nu eîștigam 
la Constanța și in schimb le „bă- 
team" acasă pe Steaua sau pe 
F.C. Argeș", spunea după meciul 
de sîmbăta trecută antrenorul N. 
Vătafu. „Tot acolo 
parcă altceva este cînd 
publicul tău victorios 
alături de el bucuria 
decit atunci cînd aduci 
din deplasare, succesul 
în acest caz mai puțin observat". 
Șl antrenorul N. Vătafu are, în-

al doilea punct eon- 
teren propriu, S.C.

eram, dar 
te vede 
șl simți 
reușitei, 

puncte 
trecind.

tr-adevăr, dreptate. Pentru că 
judecata și aprecierile suporteru
lui sînt întotdeauna mai convin
gătoare și persistente cînd apar 
ca o consecință a stărilor emo
ționale trăite pe „viu". Evident 
că, și jucătorii băcăuani știu a- 
cest lucru ' 
propriilor spectatori 
in partida cu F.C. 
luptat cu 
marea lor 
vrînd să facă ,__
dată și într-un mod precipitat, 
au uitat exact de ceea ce tre
buiau să țină seamă în condițiile 
speciale ale timpului și stării te-

și ei au vrut să ofere
■ ' un succes

Argeș. Au 
multă ardoare, dar în 
dorință de victorie, 

prea multe deo- 
mod

REZULTATELE
SERIA I

Integrata pașcani — Celuloza 
Piatra Neamț 2—1 (1—0), Nicoli- 
na Iași — Minerul Vatra Dor- 
nei 0—0, Avîntul Frasin — Meta
lul Botoșani 0—0, A.S.A. Cîmpu- 
lung Moldovenesc — Minerul 
Gura Humorului 0—2 (0—0), Me
talul Rădăuți — Cimentul Bicaz 
2—0 (2—0), Foresta Fălticeni — 
TEPRO Iași 2—2 (0—1), Șiretul 
Bucecea — C.F.R. Pașcani 1-0 
(0—0), Cetatea Tg, Neamț — Cris
talul Dorohoi 3—3 (0—1).

SERIA A II-a

Letea Bacău — Laminorul Ro
man 3—0 (2—0), Energia Gh.
Gheorghiu-Dej — DEMAR Mără- 
șești 4—0 (2—0), Partizanul Ba
cău — Luceafărul Adjud 1—2 
(0—0), Rulmentul Bîrlad — Mine
rul Comănești 0—0, Viticultorul 
Panciu — Foresta Gugești 2—2 
(1—1), Metalul Huși — Textila 
Buhuși 1—0 (1—0), Petrolul Moi- 
nești — C.S.M. Borzești 1—0 (1—0), 
Gloria Focșani — Victoria Bacău 
1-1 (1-0).

SERIA A IlI-a

SNITA Brăila — Poiana Cîm- 
pina 2—2 (0—2), Prahova Ploiești 
— Petrolul Berea 5—0 (3—0), Car- 
pați Nehoiu — Carpați Sinaia 
1—o (1—0), Autobuzul Făurel — 
Petrolul Băicoi 1—0 (0—0), Mine
rul Filipeștii de 
doul Rm. Sărat 
mia Brazi — 
teni 4—0 (0—0).
I.C.I.M. Ploiești
nerul Mija — Chimia Brăila 3—1 
(2-1).

Pădure — Fero-
1— 9 (1—0), Chi- 

Caraimanul Buș- 
Chlmia Buzău —

2— 3 (1—0). Mi-

CIND PLUSUL 
DEVINE MINUS...

La terminarea meciului Sportul 
studențesc — „U“ Cluj-Napoca, 
unul dintre suporterii studenți
lor bucureșteni reflecta cu glas 
tare : „Cîștigam ușor meciul ăsta 
dacă nu ne dădea Cenea penal- 
ty-ul“. Paradoxul studentului, 
compus poate la necaz, are, to
tuși, acoperire. Nu e dată, echipe
le noastre cad victime unui a- 
vantaj din start. Acum cîțiva ani, 
la Arad, într-un memorabil meci 
U.T.A. — Universitatea Craiova, 
în ultima etapă, decisiv pentru 
soarta titlului. U.T.A. a obținut 
victoria după ce a ..suportat" e- 
liminarea lui Sima, golul victo
riei fiind realizat de Broșovschi 
în inferioritate numerică. Un alt 
exemplu sugestiv este și cel al 
eliminării Stelei de către Stan
dard Li£ge, după ce echipa bel
giană rămăsese cu un om în mi
nus. Sîmbăta trecută, pe Steaua, 
Corvinul.a prins parcă aripi după 
eliminarea lui Andone. In sfîrșit, 
în „Regie", „șepcile roșii" au 
prins viață după primirea go
lului. A fost evident că handi
capul neașteptat al oaspeților a 
impulsionat echipa lui Angelo 
Niculescu.

Ce e de reținut ? în primul 
rînd faptul că starea de mulțu
mire a echipei „în avantaj" a- 
pare azi mai mult (în minus) de- 
cît handicapul real Intervenit 
prin dispariția unui jucător sau 
prin modificarea defavorabilă a 
scorului. In aceeași ordine de 
idei, să notăm că echipele noas
tre par derutate în momentul în 
care beneficiază de o superiori
tate numerică, ele nereușind să-i 
dea omului rămas liber roaul ma
jor pe care trebuie să-1 aibă. Un 
rol care depinde în primul rînd 
de... rolul antrenorului.

loan CHIRUA

Au uitat adică 
abuzeze de con- 
că era necesară

renului de joc. 
că nu e bine să 
ducerea mingii, 
adaptarea ca intensitate și înăl
țime a pasel la specificul de mo
ment al cîmpului de joc, că pe 
un teren umed se recomanda în 
primul rînd ‘ șutul de la distan
ță. Citeva lucruri simple pe care 
jucătorii băcăuani le cunoșteau, 
desigur, și din experiența lor 
proprie. Dar pentru că le-au ig
norat, tributul a fost un punct. 
Puteau fi și două. Oricum, și așa 
un tribut destul de scump.

Mihai IONESCU

ETAPEI INAUGURALE A CAMPIONATULUI DIVIZIEI
SERIA A IV-a SERIA A VII-a

f" it v

Portul Constanța — Arrubium 
Măcin 5—0 (2—0), Marina Man
galia — Ancora Galați 1—1 (0—0), 
Ș.N. Tulcea — Cimentul Medgi
dia 4—2 (3—0), Granitul Babadag 
— Avîntul Matca 0—1 (0—0)_, Me- 
talosport 
vodă 3—0 
Chimpex 
Victoria 
Mangalia 
saccea — 
(1-0).

Galați — Șoimii Cerna- 
(1—0), Rapid Fetești — 

Constanța 3—0 (1—0),
Țăndărei — Metalul 

1—2 (1—0), Progresul I- 
Voința Constanța 2—0

SERIA A V-a

F.C.M. Giurgiu — Amonil Slo
bozia 1—0 (0—0), Dinamo Victo
ria București — Tehnometal 
București 3—2 (1—1), Flacăra ro
șie București — Danubiana Bucu
rești 2—1 (1—1), I.C.S.I.M. Bucu
rești — Electronica București 3—0 
(0—0), Constructorul Călărași' — 

— ... - Abatorul
Urzlceni

— VI- 
Pe- 

Sirena

T.M. București 0—0, 
București — FEROM 
3—2 (1—1), Ș.N. Oltenița •
itorul Chirnogi 2—0 (1—0), 
trolul Roata de Jos — 
București 0—3 (0—0), Luceafărul
București nu a jucat.

SERIA A VI-a

Constructorul. Pitești — Unirea 
Răcari 2—0 (0—0). Chimia Tr.
Măgurele — Petrolul Videle 2—0 
(0—0), Chimia Găeștl — ROVA 
Roșiori 2—3 (1—1), Dunărea Zim- 
nicea — Sportul muncitoresc Ca
racal 1—0 (0—0), Muscelul Cim- 
pulung — Electronistul Curtea de 
Argeș 0—0, Cimentul Fienl — 
Progresul Corabia 5—0 (2—0), Re
colta Stoicănești — Cetatea Tr. 
Măgurele 3—1 (0—01 Progiîs.il
Pucio"sa — Dacia Plt,ș:i 0—1 
(3 -0) — :-a jucat la Mija..'-a

Electroputere Craiova — I.O.B. 
Balș 3—1 (1—0), Dierna Orșsva
— Dunărea Calafat 2—0 (1—0),
C.F.R. Craiova — Mecanizatorul 
Simian 4—1 (0—1), Jiul Rovinari
— Viitorul Drăgășani 1—0 (0—0),

- Minerul Oravlța — Minerul Mol
dova Nouă 3—0 (2—0), Parîngul
Novaci — Minerul Motru 
(0—1), Minerul Horezu — 
Iurgistul Sadu 4 • — -
rea Drobeta Tr. Si 
torul Craiova 2—2

0—3 
Meta- 

4—1 (2—0), Uni-
:v. — Construc- 
(2-1).

SERIA A VIII-a

Vitrometan Mediaș — Melalur- 
gistul Cugir 0—2 (9 -0), Minerul 
Vulcan — C.F.R Simerla 4—3 
(3—0), C.P.L. Set7? — Explormln 
Deva 1—2 (0—1), 1MIX Agnita — 
Minerul Ccrtej 0—1 13—1», Mine
rul Aninoasa — Textila CIsnădie
1— 2 (1—0), Mecanica Alba lulla 
— Victoria Că>an 2—1 (1—6), Mi
nerul Ghelar — Minerul Paroșeni
2— 2 (0—1), Lotru Brezoi — Auto- 
mecanica Mediaș 1—0 (0—0).

SERIA A IX-a

Chimia Arad — Minerul Anina 
2—1 (1—1), Metalul Bocșa —
Victoria Ineu 2—0 (1—0), Unirea 
Sînnicolau — Șoimii Lipova 2—1 
(1—0), Gloria Reșița — C.F.R. Ca
ransebeș 3—1 (2—0), Recolta Sa- 
lonta — Vulturii textila Lugoj 
1—0 (0—0), Electromotor Timi
șoara — Voința Oradea 4—0 (3—0), 
Oțelul Or. dr. Petru Groza — U- 
nirea Tomnatic 0—0, Bihorul Be- 
iuș — C.F.R. Arad 0—0.

SERIA A X-a

Simared Baia Mare — Oașul
Negrești 2—0 (1—0), Minerul Ba-

ia șprie — Minerul Baia Borșa 
3—1 (2—0), C.S.U. Tricolorul O-
radea — Unirea Valea lui Mihai 
1—1 (0—1), Victoria Cărei — Mi
nerul Băiuț 5—0 (3—0), Chimia 
Tășnad — Rapid Jibou 2—0 (1—0), 
Bradul Vișeu — Minerul Bălța 
0—1 (0—0), Armătura Zalău -r
Bihoreana Marghita 4—1 (2—0),
Silvana Cehu Silvaniel — CU- 
PKOM Bala Mare 1—3 (0-1). '

SERIA zi Xl-a

Avîntul Reghin — Minerul Rod- 
na 1—0 (1—0), Industria sîrmel 
Cîmpia Turzii — Metalul . Aiud
1— 0 (0—0), Foresta Bistrița —
Textila Năsăud 1—0 (1—0), Meta- 
lul Sighișoara ,— C.I.L. Blaj 1—0 
(1—0), Mureșul Luduș — Unirea 
Alba Iulia 1—1 (1—1), Metaloteh- 
nica Tg. Mureș — C.E.M. Cluj- 
Napoca 1—1 (1—1), Lăpușul Tg.
Lăpuș — Sticla Arieșul Turda
2— 0 (0—0), Unirea Dej — Oțelul 
Reghin 0—0.

SERIA A Xll-a

Sf. Gheorghe — Mine- 
5—0 (3—0), Utilajul F.i- 

Tractorul Miercu.ea 
(1—0), Carpați Brașov 

Or. Victoria l—0 (0—0), 
- Mo
li-»), 

Tg.

Metalul 
tul Bălan 
gătaș — 
C'uc 1—0 
— Chimia 
Unirea Cristuru secuiesc - 
bila Măgura Codlea 2—0 
Minerul Baraolt — Metalul 
Secuiesc 3—1 (0—0), Mureșul To-
plița — Metrom Brașov 1—0 '1—3), 
Torpedo Zărnești — Nitramonia 
Făgăraș 0—o. Precizia Săcele — 
Progresul Odorhei 2—0 (1—0).

Rezultatele 
se de către 
tri voluntari 
pectivc.

ne-au fost transml- 
corespondenții noș- 
din localitățile rcs-

Progi%25c3%25aes.il
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IB 1983, PRIMELE CAMPIONATE MONDIALE LA ATLETISM I
Interviu cu Matti Salmenkyla, șeful de presă al „mondialelor4*

la 
cu

Prezent 
București, 
prilejul Univer
siadei, dl. Matti 

ziarist sportiv, vi
al Asociației In- 

a Presei Sportive 
ne-a prezentat car- 
' —4 este

înscrisă funcția de sef de pre
să la ..The first World Cham
pionships in Athletics", adică la 
prima ediție a campionatelor 
mondiale de atletism !

— Deci, ati si început activi
tatea ?, l-am întrebat noi.

-? Da si încă de mai multă 
vreme, adică, mai precis, ime
diat ce Federația intemationa-

Salmenkyla, 
cepreședinte 
ternaționale
(A.I.P.S.), 1
tea șa de vizită pe care J—. .-.rsUr. n.iF rT r

In meci amical de volei

R.A. EGIPT (tineret) A CEDAT
IN FAȚA CALCULATORULUI
în drum spre Colorado Springs 

(S.U.A.), unde vor avea loc cam
pionatele mondiale de volei (ti
neret), reprezentativa * *
care este campioana 
tineret), a jucat ieri, 
rești. primul său meci din seria 
de patru, pe care le va susține 
cu echipe românești. Avînd ca 
partener echipa Calculatorul, tine
rii voleibaliști egipteni au încer
cat totul pentru a cîștiga cît mai 
multe puncte. Dar elevii Iul C. 
Chițigoi ...............................
rios și, 
tigat cu 
gipteni. 
luare de 
și, cum ______ __________
lor, El Wikil, ei speră într-o e- 
voluție meritorie în următoarele 
partide. S-Hu remarcat : Marines
cu. Juhas și Bulacu de la în
vingători și Ahmed și El Aska- 
lany din echipa egipteană. Ar
bitraj bun : N. Găleșeanu (Ro
mânia) și Ahmed Hassan (Egipt). 
Miercuri, de la ora 18, în sala 
Ciulești, se va desfășura meciul 
R.A. Egipt (tineret) — Rapid. 
(S. NORAN).

Egiptului, 
Africii (la 
în Bucu-

au luat partida în se- 
jucînd excelent, au cîș- 
3—0 (4. 7, 4). Pentru e- 
meciul a fost o primă 

contact cu voleiul nostru 
ne declara antrenorul

Astăzi, la Leipzig, în „Cupa cspeler**

14 de atletism amator, în Con
gresul său de la Porto Rica în 
1978. a decis organizarea, in 
fapt, a campionatelor mondiale 
de atletism, la Helsinki. A- 
ceastă grabă este necesară 
pentru a putea asigură acestui 
mare eveniment sportiv cadrul 
corespunzător, pe toate planu
rile...

— La ce v-ați referit snunind 
„organizarea in fapt" ?...

— Da. în fapt se organizează 
la Helsinki ediția inaugurală, 
pentru că, în fond, potrivit u- 
zantelor si însuși regulamentu
lui international. campionate 
mondiale la atletism au avut 
loc la fiecare ediție a... Jocu
rilor Olimpice, titlul de cam
pion olimpic fiind 
cel de campion al 
acum înainte. însă, 
fi asa : campionul 
fi campion mondial, cel olim
pic — olimpic 1...

— Și cînd va avea loc prima 
ediție a „mondialelor" ?

— în 1983. între 7 si 14 
lie. cînd va fi sărbătorită 
cea de a 433-a aniversare a 
nitalei noastre. întrecerile 
avea loc pe stadionul olimpic, 
cel care a găzduit J.O. din 
1952. campionatele europene în 
1971 si finala Cupei Europei în 
1977 si pe care au fost stabilite 
aproape 50 de recorduri mon
diale. Pentru buna organizare a 
competiției a fost alcătuită o 
mare comisie, mie revenin-

sinonim cu 
lumii. De 
nu va mai 
mondial va

iu-
si 

ca- 
vor

du-mi responsabilitatea depar
tamentului „presă". Trebuie să 
subliniez faptul că președintele 
Finlandei. Urho Kekkonen, el 
însuși fost campion national la 
săritura în înălțime si pre
ședinte al Federației finlande^ 
ze de atletism, 
fie protectorul 
mondiale.

— La modul 
veți în vedere 
pionate ?

— Contăm pe participarea a 
de atleti» din peste 
țări membre ale 
care vor fi găzduiți 
studențesc Dipoli, la

a acceptat să 
campionatelor

general, ce a- 
cu aceste cam-

circa 2 000 
100 de 
I.A.A.F..
În orășelul 
circa 8 km depărtare de sta
dionul olimpic. "

— Si practic, cine are drept 
de participare ?

— La întreceri pot lua parte 
numai acei atleti care vor figu
ra. la sfîrșitul anului 1982. pe 
lista celor mai buni 100 din 
lume, la fiecare probă. Fiecare 
țară poate înscrie, de probă, cite 
cel mult 3 
fi realizat 
participare 
stabilite de 
nai) exact ca la toate marile 
competiții ale atletismului. Noi, 
finlandezii, care iubim pro
fund atletismul, credem în 
succesul acestei prime ediții a 
„mondialelor", căreia-i vom fi 
bune gazde.

concurenti care să 
standardurile de 

(ce urmează a fi 
forul intematio-

Romeo VILARA

ACTUALITATEA ATLETICĂ
• CU PRILEJUL unui con

curs de atletism desfășurat la 
Koln, cunoscuta sportivă ceho
slovacă Jarmila Kratochvilova 
a cîștigat proba de 400 m cu 

■49,01 — cea mai bună perfor
manță mondială a anului.

• REZULTATE din concursul 
desfășurat în Berlinul Occiden
tal : masculin : 100 m : Panzo 
(Franța) 10.14 ; 110 mg : Nehe- 
miah (S.U.A.) 13,18 ; greutate :

20,33 m ; 
F. Germa
ni : McCoy 
mg ; Moses

(S-U.A.)
(R.

400
400
înălțime : Page 

triplu salt :
O’

FIȘIER ® FfșiER a FIȘIER » FIȘIER » FIȘIER« FIȘIER • FIȘIER

45,60 ;
47,27 ;
2,25 m ;

(Ungaria) 17,13 m ;
Ovett (Anglia) 3:55,58 ; 

(S.U.A.) 8,18 
mg : Blaszak 
disc: Jahl 

66,42 m ; 800

UJ 
</)

,Q£
UJ
I— 
'u_,

IQÎ(UJ

-

Ci
UJ
CO
LL
® FIȘIER •

CAMPIONATELE MONDIALE
DE CANOTAJ FEMININ

Feuerbach 
ciocan : Riehm 
nia) 76,92 m ;
(S.U.A.)
(S.U.A.)
(S.U.A.)
Bakosi 
milă :
lungime : Myrickș 
m ; feminin : 400 
(Polonia! 56,22 ;
(R. D. Germană)
m : Klinger (R. F. Germania) 
2:00,07 ; 100 m : Haglund (Sue
dia) 11,06 ; Î00 m : Langer (Po
lonia) 12,91.

între 27 și 30 august, pe 
canalul olimpic Feldmoching 
Olaschleissheim de la' Miin- 
chen se vor desfășura Cam
pionatele mondiale de canotaj 
feminin, competiție aflată a- 
nul acesta la ea de a Vl-a e- 
diție (prima a avut loc 
1974, ' - ___ *
și 1980. ani olimpici, 
cerile nu s-au desfășurat).

La ......................
s-au

în 
la Lucerna, iar în 1976 

între-

cele 5 ediții precedente 
atribuit 90 de medalii,

dintre care aproape b treime 
au revenit sportivelor din 
R.D. Germană. Canotoare din 
alte 10 țări ale lumii au reu
șit să-și trimită cel puțin 
cite o dată reprezentatele pe 
podium. Sportivele românee 
au cucerit pînă In prezent 14 
metalii (locul III, după R.D. 
Germană 28 și U.R.S.S. 17), 
dintre -care două de aur trei 
de argint șl nouă de bronz.

4+1 I
(Lucerna): 1. R.D.G. 3:28.99; 2.1974

3:32,71;
1975 (Nottingham): 1. R.D.G. 3:24,18;
3:29.90;
1977 (Amsterdam): 1 R.D.G. 3:20,59; 2.
3:25.29;
1978 (Karapiro): 
3:53,92;
1979 (Bled) : 1
3:19,98.

RAME
Olanda 3:31,19; 3.

1. R.D G. 3:48,47; 2.

ROMANIA

2. Bulgarie 3:27,77;

U.R.SS. 3:23,14; 3.

S.B.A 3:52,42; 3.

3. R.F.G.

ROMANIA

ROMANIA
U.R.S.S. 3:17,03; 2. R.D.G. 3:18,25; 3. ROMANIA

„TURNEUL PRIETENIA11
LA HANDBAL MASCULIN

(Urmare din pag 1)

1.
1
1
1

1974
1975
1977
1978
România 
1979: 1 
Roșea —

DUBLU VISLE
3:24,00: 2. R.F.G. 3:26,43; 3.
3:33,70: 2. R.D.G. 3:34,99; 3.

2. Bulgaria 3:20.04 ; 3. S.U.A. 3:22,48;
I; 2._ U.R.S.S. 4:04,19; 3. S.U.A. 4:04,77;

U.R.S.S.
U R.S.S
R.D.G. 3:16,83; i
Bulgaria 4:01,94. _. ______  __ ..... .. ..........   _
(Olgu Homeghl — Sanda Toma) 4:08,90; IED
R.D.G. 3:15,95; 2. Bulgaria 3:16,31; 3. ROMANIA (Valeria S 

Olga Homegni) 3:17,68.
2 F.C.

ROMÂNIA (CORNELIA NEACȘU - MARINELA GHIȚA) 3:43,12; |« 
R MP CC î.K A->.

(MARLENA ”

R.D.G. 3:28,78; 
Bulgaria 3:37,40

...5.

”74: 1. I _____
2. RD.G 3:45,18; 3.'U.R.S.S. 3:45,43;
1975: 1. R.D.G. 3:49,33; 2. U.R S.S. 3:50,61; 3. ROMANIA
PREDESCU - ANGELICA CHERTIC) 3:54.25; 
1977: ------------------------- - —
Româna
1978: 1.
România
1979: 1
DOSPINESCU) 3:30 44

1. R.D.G. 3:27,89: 2. Olanda 3:30,54; 3. Canada 
(Marlena Predescu — Angelica Chertic) 3:33,54; 
R.D.G. 4:02 65; 2, Canada 4:02,87; ‘ 
(Marlena Predescu-Zoganl — Angel’ca 
R.D.G. 3:27,74; 2. ROMANIA (ELENA 

' 3. "Polonia 3:32,30.
SIMPLU

1. Christine Scheiblîch (R.D.G.) 3:46,52;
(U.R.S.S.) 3:52,38; î. T.
1.-C. Scheiblîch (R.D.G.) 3:55,75; 2. Mariann Ambruș 
>; 3. G. Ramaskene (U.R.S.S.) 4:08,02;

C. Scheiblîch (R.D.G.) 3:34,41; 2. lskra Velinova 
3. M. Ambruș (Ungaria) 3:37,27;
C. Scheiblîch (R.D.G.) 4:12,49; 2. Ana Kondrașina 
3. M. Ambruș-Fekete (Ungaria) 4:16,21; ...6.

>974:
kene I
1975: 1
4:06.29 
1977: 1.
3:36,31;
1978: 1,
4:14,43;
(Românio) 4:27,97; 
1979: 1. ---------
(R D G )

1974: 1. 
1975: 1 
România 
1977: 1.
1978: 1
România
1979: 1.

1974: 
1975:
1977: 
România
1978: 1.
1979: 1
România

1.

3:32,29; 4.

3. Olanda , , _
Chertic) 4:09,46;

OPREA - FLORICA

4:05,37; 5.

, - ---------  2. Genovaite Ram as-
3. ^Christine Wâsterlein (Belgia) 3:53,08; 
’*****•'•" .... .. (Ungaria)

(Bulgaria)

(U.R.S.S.) 
Aneta Marin

SANDA TOMA (ROMANIA) 3:35,44; 2. Martina Schroter 
3:38 67; 3. Hette Borîas (Olanda) 3:39,61.

4+1 VISLE
R.D G. 3:19,81; 2. ROMANIA 3:21,92;

R.D.G. 3:21,61; 2. Bulgaria 3:24,12; 3. 
3-35,10;
R.D.G.

Bulgaria
3:38.62;
R D.G.

3. U.R.S.S. 3:22,64; 
U.R S.S. 3:26,33; ...6

3:10,11; 
3:31,16

3:06,75;

2.
2.

2.

ROMÂNIA 3:12,55;
R.D.G. 3:32,58; 3

3 Bulgaria 3:16,21; 
U.R.S.S. 3:3.3,30; ...6

CU UN AVANTAJ DE DOUA GOLURI, 
„POLI" TIMIȘOARA ATACĂ... TURUL I

AL COMPETIȚIEI!
LEIPZIG, 25 (prin telefon). 

„Poli" Timișoara, detașîndu-se 
de obișnuitele circumspecții ale 
gazetarilor sportivi, nu are nici 
un fel de complexe și așteaptă 
liniștită partida retur de la 
Leipzig, în ciuda faptului că 
Lokomotive a debutat în noul 
campionat cu un rezultat bun, 
1—1, în deplasare, cu Chemie 
Halle. La urma urmei, acest re
zultat nici nu este intîmplător, 
știindu-se faptul că Lokomotive 
a înregistrat în campionatul 
trecut —7 in „clasamentul a- 
devărului" pe teren propriu și 
+9 pe teren străin, reprezen- 
tînd o echipă tipică de depla
sare. Argumentele ei forte 
s-ar fi consumat, în mod teo
retic, în prima manșă, la Timi
șoara. fiind de așteptat ca, 
miercuri, potrivit tradiției, să-și 
descopere repede vulnerabilită
țile în apărare, pe gazonul din 
Leipzig, cu atit mai mult cu 
cit va miza exculsiv pe cartea 
atacului, pentru dorita depășire 
a handicapului (2—0 pentru
„Poli", în meciul tur). Dealt
fel. pe o asemenea nerăbdare
a gazdelor mizează în bună 
măsură șî „Poli", care, în do
rința de a înscrie golul... li
niștitor, va utiliza și arma con
traatacului. Dar, pentru a ob
ține calificarea, Politehnica își 
ia și alte măsuri : Manea îl va 
bloca prin marcaj pe coordo
natorul advers Liebers, iar în
treaga echipă (cum declară an
trenorul' Marcel Pigulea) „va 
juca cu aceeași convingere am
bele faze ale jocului, pentru a 
evita presiunea teritorială a u- 
nei formații care va ataca fu
ribund". Totuși pentru Pigulea

A

narkzyk 2 și Sigula 1. respectiv 
Botorce 4, Ștefan 4, Mironescu 
4, Mărgineanu 3, Andrei 3 și 
Pop T. Au arbitrat foarte bine 
F. Basante și C. Orama (Cuba).

Cehoslovacia — U.R.S.S. 
22—20 (9—10). Surpriza cea
mai mare a turneului ! Ceho
slovacii au avut în Tomas Tej- 
ral un excelent portar și s-au 
desprins în ultimtil minut cînd 
au înscris două goluri. Princi
palii realizatori Chovanek 8 și 
Benda 4 pentru învingători, 
respectiv Zazankov 3 și Tolstih 
4 pentru U.R.S.S. Au 
bine I. IVanov și R. 
(Bulgaria).

condus 
Raicev

PROGRAMUL DE MIERCURI ;
Cehoslovacia — Cuba (ora 
14,15). R.D. Germană — Bulga
ria (ora 15,35). U.R.S.S. — Po
lonia (ora 16.55) și Ungaria — 
România „A" (ora 18,15)

ECHIPA UNGARIEI 
LA VALENCIA

Selecționata Ungariei a plecat 1 
la Valencia (Spania) pentru a 
participa la un turneu la care 
vor mai fi prezente echipele 
Millionarios din Bogota și for
mația. locală. JDin lot fac parte, 
printre alții Katzirz, Garaba, 
Toth, Szanto, Nylasi, Zombori, 
Kiss, Bodony, Kovacs, Raab, 
Csapo, Torbk și Kerekes.

CAMPIONATE
IUGOSLAVIA (et. 5): Rijeka — 

Radnicjki 5—4; Osijek — Parti- 
Olympia Liubliana —zan 1—1; _ _

Vojvodina Novi Sad 2—1; Vardar 
Skoplie — Zagreb 3—0; Zeleznl- 
ciar — Sarajevo 4—1, Dinam® Za
greb — Tetvovo 4—0; Velez — 
Sloboda 0—0; Buducnost — Haj- 
duk 0—0; O.F.K. — Steaua Roșie 
2—2. Clasament: 1. Hajduk 8 p;
2. Partizan 7 p; 3. Osijek 7 p.

U.R.S.S.: Dinamo Kiev - ~
tior Donețk 2—1; Spartak 
cova — Kairat Alma Ata 
Dnepropetrovsk — Dinamo __
lisi 1—0. în clasament conduce 
Dinamo Kiev cu 42 p, urmată de 
Spartak Moscova, cu 38 p.

franța (et. 6): St. Etienne a 
întrecut în deplasare cu 5—2 pe 
Lens, iar Nantes a pierdut pe 
teren propriu cu 1—2 în fața e- 
chipei din Lille. Alte rezultate: 
Nice — Laval 1—2; Lyon 
Montpellier 2—0; Bordeaux 
Strasbourg 1—1.

ALTE MECIURI
0 Echipa Flamengo din Rio 

Janeiro s-a calificat în

Sah- 
Mos- 
?—0; 
Tbi-

d?
semifi-

U.R.S.S. - CAMPIOANĂ EUROPEANĂ EA BASCHET (cadctc)
de 
a 

la Kecskemet cu 
care

Campionatul european 
baschet rezervat cadelelor 
luat sfirșit 
succesul echipei U.R.S.S., 
în meciul final a întrecut cu
74—61 (39—28) echipa Franței.

Alte rezultate : Bulgaria — Un
garia 90—59 ; Cehoslovacia — 
Iugoslavia 31—69 ; Italia — 
Finlanda 67—56; Spania — Sue
dia 62—57 ; Polonia — Olanda 
56—15.

există și un semn de întrebare: 
Moise sau Suciu, cine va fi 
titularul tricoului cu nr. 1 ?

„Poli" a efectuat luni, cu tot 
efectivul (mai puțin Cotec, care 
resimte o întindere de la me
ciul cu C. S. Tîrgoviște), un 
antrenament pe stadionul lui 
Lokomotive, ședință de pregă
tire repetată marți, la ora me
ciului, chiar pe terenul de la 
marele stadion central (90 000 
locuri), gazda întîlnirii. In di
mineața jocului, un program de 
relaxare care include vizitarea 
vestitei grădini zoologice și a 
muzeului dedicat unei celebra 
bătălii susținute pe aceste me
leaguri de Napoleon, în 1813.

Ultimele vești din tabăra 
gazdelor noastre : dintre cei 
doi jucători, Grossmann și Alk- 
man, indisponibili la Timișoara, 
înaintașul Grosșmann s-a re
făcut complet. Evenimentul nu 
reprezintă un cîștig, insă, ci 
numai o compensație, in prima 
etapă de campionat accidentîn- 
du-se serios mijlocașul ofensiv 
Englisch, inapt pentru mccinlw 
retur cu „Poli".

Meciul — a cărui repriză a 
II-a va fi televizată — va în
cepe la ora 17,30 (ora 18,30, 
ora Bucureștiului). Arbitrul aus
triac Josef Bueek va conducă 
următoarele formații : LOKO
MOTIVE : Midler — Fritsche, 
Braum, Dtyinstedt, Zotsche — 
Moldt, Liebers, Bonschein — 
Grossmann, Schdne, Kiin ; 
„POLI" : Moise (Suciu) — Na
du, Păîtinișan, Șcrbănoiu, Vi- 
șan — Manea. Dumitru. Vlătă- 
nescu — Anghel, Nedeîcu, 
Nucă.

Ion CUPEN

nalele „Cupei Llbertadores", ter- 
minînd la egalitate, 0—0, cu At
letico Mineiro, Meciul s-a înche
iat în min. 35, cînd arbitrul a 
întrerupt jocul, eliminînd de pe 
teren nu mal puțin de- 6 jucă
tori de la Atletico !

0 în meci amical, West Brom
wich Albion a întrecut la Se
villa cu 1—0 echipa locală, iar 

• la Zaragoza Nottingham Forest a 
fost învinsă cu 4—2 (după lovi
turile de la 11 m) de formația 
locală.

POLOIȘTII
DINAMO VIȘTI 4 

ÎNVINGĂTORI
LA BUDAPESTA
BUDAPES1A, 25 (Agerpres). 

— Turneul internațional de 
polo pe apă de la Budapesta 
rezervat echipelor de juniori a 
lost ciștigat de formația Di
namo Budurești, care în ulti
mul joc a învins cu scorul de 
8—3 echipa Ujpcst Dozsa Buda
pesta.

Locul trei -a fost ocupat de 
selecționata orașului Budapes
ta. iar oe ultimul loc s-a cla
sat formația vest-germană „Po
seidon" din Koln.

★
S-a încheiat turneul de polo 

pe apă de la Pescara. în finală, 
echipa U.R.S.S. a întrecut cu 
11—7 (3-2, 1—1. 3—3. 4—1) se
lecționata Italiei Pentru locul 
trei, echipa R. F. Germania a 
întrecut cu 8—5 formația O- 
landei.

TELEX © TELEX © TELEX © TELEX © TELEX
U.R.S.S. și ita ia. în timp ce 
pentru locul 3 echipa R.F. Ger
mania va primi replica forma
ției Finlandei.

HOCHEI PE GHEAȚA 0 Selec
ționatele Finlandei și U.R.S.S. au 
susținut a doua întîlnire la Hel
sinki. Jocul s-a încheiat cu un 
rezultate de egalitate:. 5—5 (0—3, 
4—1, 1—1) @ Peste 10 0:0 de
spectatori au urmărit la Quebec 
meciul dintre echipele Canadei 
și S.U.A. Hocheiștii canadieni au 
obținut victoria cu scorul de 5—2 
(1—0. 0—0, 4—2).

HOCHEI PE IARBA 0 La 
Kyodo, în- cadrul „Cupei Asiei" 
(feminin), Japonia a învins cu 
6—0 Hong Kong, iar India a în
trecut cu 3—0 formația Malaesici.

ÎNOT O în zilele de 29 și 30 
august se vor desfășura la To
kio întrecerile unui mare concurs

internațional dotat cu „Trofeul 
celor 6 națiuni". Vor participa 
sportivi din S.U.A., U.R.S.S., A- 
ustralia, Canada, Japonia și R.D. 
Germană.

TENIS 0 John McEnroe a ter
minat învingător în turneul de la 
Mason (Ohio). „El l-a învins in 
finală cu 6—3, 6—4 pe Chris Le
wis (Noua Zeelandă) 0 în finală* 
la Atlanta, Mel Purcell (S.U.A.) 
l-a învins cu 6—2, 6—4 pe fran
cezul Gilles Moretton 0 în semi
finale la Le Touquet, 
Simonsson l-a învins 
6—4 pe cehoslovacul Granat, 
francezul Goven
6— 7, 6—4, 6—1
său Vanier. în 
dublu masculin, 
son (Suedia) a
7— 5 pe cehoslovacii Lacek și Pi- 
nek.

CICLISM 0 Tradiționala ca°>- 
petiție „Cupa Agostoni", desfă
șurată în împrejurimile orașului 
Milano (209 km), a fost cîștigată 
de italianul Francesco Moser cu 
5h 05:45,0 (medie orară de 41,103 
km). El a dispus la sprintul fi
nal de Gianbarrista Baronchelli 
(Italia) și Juan Fernandez (Spa
nia).

BASCHET $ In orașul colum
bian Medellin se desfășoară un 
turneu masculin. Iată cîteva re
zultate: U.R.S.S. — Columbia
109—75 (50—37) ; All Stars (S.U.A.) 
— „bimnasiascrima" (Argenti- 
na) 106—80 (53—37) 0 în cadrul
C.E. de cad..ți ăe la Salonic, e- 
chipa Italie; a învins eu 104—65 
r?r.rezen+Hiva Finlandei, tar se
lecționata C.R.S.S. a întrecut cu 
£1- L7 echipa R. F. Germania. 
Pentru primu' loc se vor mtilni

Bulgaria 3:07,04; 
8+1

U.R.S.S. 3:05,05;

3 ROMANIA 3:08,06

3:04,82;
3:14,53: 2 S U A. 3:16,21: 3. ROMÂNIA 3:18,50;
3:00,23; 2. U.R.S.S. 3:02,37; 3. Canada 3:05,72;

2. 3. ROMÂNIA 3:08,31;

4.

R.D.G
R.D.G.
R.D.G.
3:05,91 ;
U.R.SS. 3:2?,00: 2. R D.G 3:26,12; 3. Canada 3:28,34;
U R S.S. 2:58,09; 2. R.D.G 2:59,36; 3. S.U.A. 2:59,91;
3:01,12

4.

suedezul 
cu 6—4,

iar 
l-a eliminat cu 
pe compatriotul 

finala probei da 
Jarayd, Slmons- 

dispus cu 7—5,
FIȘIER 0 FIȘIER 0 FIȘIER 0 FIȘIER 0 FIȘIER 0 FIȘIER

y


