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Ieri, in meci LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL
de verificare VOJVODINA NOVI SAD 7-1 [1-0]

Vremea splendidă, 
frumos de pe stadionul 
(dar terenul cam

gazonul
Steaua 

moale, din
La capătul a 99 de minute de 
joc, însă, Vojvodina Novi Sad 
avea să părăsească terenul în

(îa mod deosebit Beldeanu, Ți- 
cleanu și Șoiman) aduclnd un 
plus de vigoare, de forță și- 
eficientă. Vojvodina a început 
6ă piardă teren și să primeas
că, apoi, gol după gol. In atac, 
oaspeții n-au mai pus proble
me deosebite, iar eforturile din 
apărare au alternat cu destule 
greșeli, ceea ce trebuie să ne 
facă să privim cu realism șl 
să apreciem 
ziasma acest 
în favoarea 
tri. Pozitiv 
s-a șutat mai

fără a ne entu- 
scor de proporții 
fotbaliștilor noș- 
a fost faptul că 
mult și mai pre-

Constantin ALEXE

(Continuare in pag. 2-3)

Cu tehnicitatea sa, Cîmpeanu II a trecut adeseori de apărătorii 
adverși, dar n-a marcat nici de data aceasta Foto : I. MIHĂICAdata aceasta Foto : I. MIHĂICĂ

și cei 
specta-

cauza ploii din ajun) 
aproximativ 12 009 de 
tori au constituit cadrul partidei

LOTUL REPREZENTATIV 
VOJVODINA NOVI SAD

7(1)
1 (0)

Spectatori aproximativ 12.000. Au 
marcat : STOICA (min. 25 ți 51), 
ȘTEFANESCU (min. 55), BALAC1 
(min. 71, 75 - din 11 m și 85), BEL
DEANU (min. 72), respectiv MICIU
NOVICI (min. 50), Șuturi la poartă: 
29-6 (pe .................
6-3.

LOTUL 
(min. 46 
(min. 46 
Munteonu ____  _
- STOICA, Donose (min. 46 BEL
DEANU), IORDANESCU (min. 46 
ȚICLEANU) - Crișan (min. 46 Șoi
man), CÎMPEANU II (min. 73 Turcu), 
SALAC:

VOJVODINA : Ciricl - MICIOVICI, 
Savka. IABLAN, S. Măriei — Grubor, 
Z. Măriei, llici — Novakovici, Miciu
novici, Vujadinovicl. Au mai jucat : 
Ciucici, Mitici, Medici, Mokuș.

A arbitrat : R. Stincan ; la linie : 
C. Jurja și I. Pop (toți din Bucu
rești).

Cartonașe galbene : S. MAR1C1.

poartă : 16—4). Comere :
REPREZENTATIV : Cristian
Moraru) — Negriiă, Sameș 
Al. Nicolae), ȘTEFANESCU, 

II (min. 73 Ungureanu)

de verificare de ieri a lotului nos
tru reprezentativ în compania 
unui adversar de peste hotare.

vinsă la un scor neașteptat de 
sever, deși desfășurarea jocu
lui în primele 45 de minute și, 
mai ales, minutul 50, cînd 
MICIUNOVICI egala, nu lă
sau să se întrevadă acest scor 
de proporții în favoarea „trico
lorilor". Pină la pauză, întîl- 
nirea a fost, în general, echi
librată, fotbaliștii noștri. în ciu
da unei ușoare superiorități te
ritoriale, nereușind să înscrie 
decît o singură dată. în min. 
25. cînd, Ia capătul unei fru
moase acțiuni Munleanu — 
Negriiă — STGICA, ultimul a 
înscris la vinclu, de la 18 m. 
Au fost și alte ocazii, dar s-au 
ratat (Bălăci — min. 9. Cîm
peanu II — min. 11 și 44, Cri- 
șan — min. 31). în timp ce oas
peții au irosit și ei bune situa
ții prin Miciunovici (min. 7 și 
29) și Novakovici (min. 8), sem- 
nalînd anumite defecțiuni in 
defensiva noastră.

Pînă la pauză, nivelul jocu
lui a fost satisfăcător, dar, pe 
alocuri, conducerea exagerată a 
balonului, imprecizia în șuturi 
și tempoul scăzut au constituit 
minusuri evidente, în evoluția 
„tricolorilor".

La reluare, lucrurile aveau 
să se schimbe în mod substan
țial, noii introduși în formație

A VUI-a EDIȚIE
A „MEMORIALULUI COVACI" LA BOX

SE ANUNȚA c COMPETIȚIE
DE RIDICAT NIVEL VALORIC

MULTIPLE, ATRACTIVE, 
CARE ASIGURĂ CONTINUITATEA

ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASĂ» "
Pasiunea tineretului 

dețul Neamț pentru 
exprimă azi prin intermediul 
„Daciadei", tot mai spcctaoi- 
los $1 mai convingător. Ne-asu 
demonstrat-o, recent, două atrac
tive acțiuni sportive de masă. 
Una, adresată tineretului din 
mediul rural, „Cupa Răzbmeni" 
la care s-au prezentat nu mai 
puțin de 35 de reprezentative 
de comune. „Un veritabil fes
tival al sportului sătesc nem- 
(ean, cum remarca prof. Ion 
Baleîza, prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S., Ia fotbal, handbal, 
volei și oină; un binevenit 
schimb de experiență, și in a- 
cest /domeniu, între tinerii din 
C.A.P.-nri care, fără îndoială, 
își va pune amprenta asupra 
dezvoltării activității 
de masă din județul nostru”. 
Nu mai' insistăm, nu 
referi la rezultate ; cel 
rezultat este însăși prezența ti
neretului sătesc Ia startul ce
lor mai îndrăgite discipline 
sportive, cu evidențieri pentru 
cei din comuna organizatoare, 
care — cum se apreciază la

din ju- 
sport se

sportive

ne vom 
mai bun

județ — s-au aflat la înăl
țime 1

Cealaltă acțiune sportivă de 
masă de amploare a 'reprezen
tat-o „Ziua muntelui". A fost 
plasată cum nu se putea mal 
nimerit, în stațiunea climate
rică da la Durău, de la poalele 
Ceahlăului. întrecere de tradi
ție, avînd drept element predi
lect orientarea turistică. Vizita
torii aflați la odihnă la Durău 
au fost spectatorii unor reu
șite întreceri care. în condițiile 
unor trasee adesea dificile, a 
solicitat participanților o pre
gătire deosebită. Ceea ce La 
scară mal reditsă realizează — 
în mod curent — sportivii din 
județ, care fac ascensiuni p« 
Cozla (masivul care domină o- 
rașul de reședință. Piatra 
Neamț), adică concursuri de o- 
rientare turistică de o oră, 
două, au repetat iubitorii dru
meției cu harta și busola, a- 
colo, la Durău, pe trasee mul*

Tiberiu STAMA
(Continuare in pag 2-3)

Campionatele mondiale de canotaj

ASTĂZI, PRIMELE STARTURI, ÎNTIILE EMOȚII...
• Sanda Toma: „Cu o vreme frumoasă, duminică, totul va fi bine“ • La
ceremonia deschiderii

MtJNCHEN, 26 (prin telefon). 
De luni după-amiază, repre
zentantele,. canotajului nostru 
feminin se află în capitala Ba- 
variei, pentru a participa la o 
nouă ediție (a 6-a) a campio
natelor mondiale. Marți și 
miercuri dimineața, fetele de 
pe Snagov — continuu în aten
ția reporterilor acreditați la a- 
ceastă mare întrecere — s-au 
antrenat pe frumoasa bază nau
tică de la Oberschleissheim. 
Pista nautică — pe care cam
pioana noastră olimpică și mon
dială Sanda Toma o „măsoa
ră" (de mai multe ori pe zi) 
cu multă atenție — se află la 
19 km nord de orașul Mtin- 
chen. Ea este răscolită, în a- 
ceste zile, de zeci și zeci de 
ambarcații de pe toate conti
nentele lumii. E febra, e at
mosfera cunoscută, încărcată de 
emoții, dinaintea primelor star
turi oficiale.

LUPTĂTORII
AU PLECAT

DE LA

ROMANI
LA C.M.
OSLO

La sfîrșitul acestei săptamini 
(vineri, sîmbătă și duminică), 
în capitala Norvegiei, se des
fășoară campionatele mondiale 
de lupte greco-romane. La în
treceri vor fi prezenți și pa 
tru 
(62 
Ion 
tei 
tori

sportivi români : Ion Păun 
kg), Ștefan Rusu (63 kg), 
Draica (82 kg) și Ilie Ma- 
(90 kg). Cei patru luptă- 
au plecat, ieri, spre Oslo.

oficiale, schifiste de pe toate continentele
Așadar, „fetele cu pălăriuțe 

albe", cum le descriu ziariștii 
aici, se pregătesc, își reglează 
continuu sensibilele, lungile 
bărci aduse de la Siliștea Sna- 
govului. Canalul artificial, care 
va găzdui duminică mult aș
teptatele finale, are o lungime 
de 2 230 m, șase Culoare per
fect balizate, fiecare cu o des
chidere de 13,5 m. El a fost 
construit cu ocazia Jocurilor 
Olimpice din 1972 și este „o-

bișnuit" cu... alunecarea rapidă 
a vîslașilor români. Aici, la 
Oberschleissheim, marele nos
tru canoist Ivan Patzaichin și-a 
cucerit aurul olimpic, iar echi
pajul (2-ț-l) lui Tudor și Cea- 
pura — „bronzul".

„Cu o vreme frumoasă, du
minică, spune Sanda Toma, to-

Vasfle TOFAN

(Continuare în pag. a 4-a)

CUPA PRIETENIA»

S-a încheiat vacanța boxe
rilor noștri fruntași. In sălile 
cluburilor lor sau în mici lo
turi care urmează să ia parte 
la diferite turnee internațio
nale, pugiliștii români se pre
gătesc cu asiduitate in aceste 
zile. Cum turneul „Memorialul 
Covaci" este programat în acest 
an înaintea campionatelor bal
canice, viitorii purtători ai tri- 

întrece- 
de sus- 
test de 
această

courilor „naționalei" în 
rile balcanice vor avea 
ținut un prim și serios 
verificare la Erăila. La 
ediție a turneului brăilean vor 
participa aproape toți preten- 
denții la titularizarea în pri
ma reprezentativă. Ceilalți, a- 
proaoe concomitent, vor fi pre
zenți * la turneul ziarului 
„Volksstimme" de la Viena, iar 
alt grup, puțin mai tîrziu (13— 
29, septembrie), va reprezenta 
boxul .românesc la turneul in
ternațional de la Phenian.

Dar. să revenim la concursul 
care începe săptămîna viitoare 
la Brăila. Cea de a VIII-a e- 
diție a „Memorialului Covaci" 
se bucură de o participare 
foarte numeroasă și deosebit de 
valoroasă. în afara unor spor
tivi din cluburile steaua, Di
namo, Metalul din București au 
răspuns afirmativ invitației 
clubului brăilean boxeri de la 
B C Galați, Farul Constanta, 
S C. Muscelul Cîmptiîung, Ni
cotină Iași, Metalul Drobeta Tr. 
Severin, Metalul Tîrgoviște etc.

Așa cum aminteam, federația 
de specialitate folosește compe
tiția de la Brăila ca un prilej 
de verificare a pregătirii com- 
ponenților lotului național îna
intea campionatelor balcanice

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. 2-3)

La Volgograd au luat sfirșit 
întrecerile tradiționalului con
curs internațional „Cupa Prie
tenia", rezervat înotătorilor de 
14 ani (și mai tineri). La a- 
ceastă ediție, sportivii români 
au avut cea mai bună evolu
ție din istoricul tuturor parti
cipărilor în competiție, clasin- 
du-se pe locul IV. după va
loroșii înotători din R. D. Ger
mană, U R.S.S. și Ungaria.

O performanță excelentă a 
realizat tinăra Anca Pătrâșcoiu 
din Baia Mare, care în luna oc
tombrie abia va împlini 14 ani. 
Ea a cîștigat proba de 100 m 
spate (este prima victorie a 
unui sportiv român la „Cupa

3»
Prietenia") în 65,76 (record de 
fete 14 ani), al doilea rezultat 
românesc din toate timpurile, 
întredndu-le pe Andrea Varady 
(Ungaria) 66,63. .Birte Weigand 
67,19 și Suzanne Steger 67,32 
(ambele din R. D. Germană), 
în proba de 200 m spate, A. 
Pătrâșcoiu cu 2:22,54 (record 
fete 14 ani) a sosit a doua, 
pierzînd la mare luptă în fața 
concurentei sovietice Marina 
Umfinteva 2:22,36.

Cu două noi recorduri de 
fete 14 ani, junioare și senioa
re, și-a încheiat evoluțiile o

(Continuare în pag. 2-3)

în meci internațional de rugby

DINAMO - ÂNGOULEME (Franța) 16-12

După o aglomerare, balonul — clștigat de înaintarea bucureș- 
teană — ajunge la Paraschiv. Va urma un alt atac...

Foto : Vasile BAGEAC

A venit multă lume Ieri, la sta
dionul Olimpia din Capitală, pen
tru a urmări • partidă de rugby 
care se anunța de atracție. Se 
întîlneau, doar, vicecampioana 
României, Dinamo, cu al său se
lect buchet de Internaționali — 
avînd în frunte pe căpitanul na
ționalei, Mircea Paraschiv 
cunoscuta formație franceză 
primă divlgie Angoulâme, al că
rei tricou a tost îmbrăcat, —■ 
ani In urmă, și 
mescu și Paul 
purtat astăzi de 
boțeau, Ramos 
„A"), VilQuin, ..........
Mac Gregor (rugbyst de culoare, 
prezent și In selecționata „Leii 
britanici"), Larrieu — unul dintre 
cei mai redutabili 
din țara sa.

Șl meciul a fost 
Interesant, deschis, _ _ 
mare viteză, cu acțiuni alternînd 
spre un but sau spre celălalt.

de

cu 
Irl-de Valerlu 

Ciobănel, tricou 
jucători ca Bar- 

(internaționall 
Borland (,,B“),

transformer!

Intr-adevăr 
cu faze în

Geo RAETCHI

(Continuare in pag a 4-a)



Duminică începe o competiție voleibafistică de marcă

TURNEUL MASCULIN AL ROMÂNIEI, DOTAT CU »
Un nou eveniment voleibalistlc 

de marcă se Înscrie In actualita
te. Este vorba de Turneul Inter
national masculin al României, 
competiție de tradiție și de popu
laritate care prefațează de obicei 
marile confruntări oficiale. Cea 
de a 20-a ediție a turneului În
cepe duminică la Galați 
meciuri din seriile 
vor fi 
calități 
cea și 
turneul 
Alături 
a României, _ 
această competiție Care constituie 
un ultim examen In vederea 
campionatului european din Bul
garia (19—27 septembrie), echipe
le Bulgariei, Iugoslaviei, R. D. 
Germane, R.F. Germania, Japo
niei, Poloniei și Cehoslovaciei, 
ultima formație anunțînd Insă 
Ieri că nu mal poate face depla
sarea șl fiind probabil înlocuită. 
Oricum, o prezență valoroasă 
care va oferi participantelor un 
excelent prilej de verificare a 
potențialului lor Înaintea compe
tițiilor continentale. Și, firește, 
rblicul amator de sport din cele 

orașe va asista, de duminică 
de calitate, 
numele (șl 

amintite.

(unele 
preliminare 

programate și in alte lo- 
apropiate : Brăila, Tul- 

Focșani), gazdele dotînd 
cu „Trofeul Danubiu". 
de prima reprezentativă 

* * 1, au fost invitate la

rblicul amator de 
orașe va asista, 
plnă Joi, la jocuri 

așa cum recomandă 
renumele) echipelor

dteva amănunte privind Invi
tatele la „Trofeul Danubiu". De
sigur, vom Începe astăzi prezen
tările cu două dintre echipele 
care fac parte din aceeași serie 
preliminară a C.E. (seria do la 
Varna), unde figurează șl repre
zentativa țării noastre 1 Bulgaria, 
vlcecamploana olimpică, șl Iugo
slavia, medalie de ' ‘ "
țla trecută a C.E.

Formația bulgară 
trecut a avut un 
de excepție, ureînd 
gur spre vîriul de 
permis surprinzătoarea calificare 
în finala olimpică — ta 
acest an nu prea a impresionat 
prin rezultate în competițiile de 
verificare, dar este de așteptat 
ca acum, în preajma „europene
lor" programate pe teren pro
priu, să „țîșnească" din nou spre 
forma maximă. Din garnitura o- 
Hmpică de argint, trei absențe 
notabile ta competițiile de ptaă 
acum : Zlatanov, Țanov șl VH- 
eev (dar la C.E. aceștia ar putea ' 
fi reintegrați), ta ultimul timp, 
antrenorul Țvetan Pavlov a avut 
Ia dispoziție următorul „13“ ? 
Stolan Gunțcv, Hrlsto Stolanov, 
Borislav Kloscv, Gheorghi Va- 
sillev, Valentin Nenov, Valeri Mi- 
lanov, Petko Petkov, Mitko To
dorov, Gașpar Simeonov, Ștefan

bronz la edl-

— care anul 
sezon estival 
frumos și si- 
formă ce l-a

„TROFEUL DANUBIU
Petrov, Ștefan Sokolov și Iordan 
Anghelov. îndeobște sextetul de 
bază este 1 >» Petkov, Stolanov, 
Petrov, Todorov, Nenov, Anghe
lov. ta acest sezon echipele Ro
mâniei șl Bulgariei s-au Întâlnit 
de 4 ori. Scor î 3—1 pentru ro
mâni.

„Plavil", care mizează de mai 
mult tâmp pe o garnitură omo
genă, se anunță adversari difi
cili șl pretcndențl la un loc pe 
podium, atât Ia Galați cit și la... 
Varna. Antrenorul Miloș Ribacici 
a aliniat la ultimele competiții 
jucătorii 1 Vladimir Bogocvskl, 
Vladimir Trlfunovlci, Nurko Cau- 
sevlcl, Goran Janosevici, Goran 
Jankov, Goran Srblnovskl, Slo
bodan Lozanclci, Bojan Brvlec, 
Darko Lecnlk, Radovan Malevlcl, 
Miodrag Mitici șl Lubomlr Tra- 

' vica. Sextetul de bază (adesea 
structural modificat pe parcurs): 
Trlfunovicl, Causevici, Bogoevski, 
Travica, Lozancic), Malevicl. Pri
mele rezerve : Mitici, Jankov, 
Janosevici. In acest an echipele 
României șl Iugoslaviei s-au În
tâlnit de două ori. Împărțind vic
toriile. ta numerele următoare 
vom prezenta șl celelalte parti
cipante la Turneul internațional 
al României, „Trofeul Danubiu" 
— 1981.

Aurelian BREBEANU

între 20 și 23 august s-au 
desfășurat în Olanda, la Utrecht, 
întrecerile celei de a Vl-a edi
ții a campionatelor europene 
de atletism pentru juniori, com
petiție care s-a bucurat de un 
deosebit suoces și a evidențiat 
clasa ridicată a reprezentanți
lor tinerei generații de atlet! 
de pe continent. Actuala ediție 
a întrecerilor a scos in evi
dentă valoarea reprezentanților 
atletismului din R. D. Germa
nă care au. cîștigat 22 din cele 
38 de titluri de campioni puse

După „Turneul Prietenia" TINERII JUCĂTORI MAI AU DE PARCURS
DRUMUL PINA LA AFIRMARE noștri, cum s-au com-

Marti seara s-a înapoiat din 
R. P. Ungară reprezentativa 
masculină de volei (juniori) 
care a participat la tradiționa
lul „Turneu Prietenia". Amă
nunte în legătură cu acest tur
neu ne-a furnizat antrenorul e- 
chiDei noastre. Virgil Dumi
trescu :

— Au participat la turneu 
reprezentativele U.R.S.S., Bul
gariei, Cehoslovaciei (care au 
ocupat, ta ordinea aceasta, pri
mele locuri), Poloniei, Cubei, 
R. D. Germane. României, R. P. 
Mongole și două echipe ale 
Ungariei. S-au format două se
rii. România a jucat în seria 
a Il-a cu Bulgaria, \ Ungaria, 
R. D. Germană și R. P. Mon
golă.

— Cum s-au desfășurat par
tidele 7

— Am pierdut meciul cu

Bulgaria — ceea ce era intru- 
citva de așteptat, bulgarii a- 
vînd una dintre cele mai bune 
ecli’pe de juniori din Europa 
— apoi a urmat jocul cu R. P. 
Ungară, pe care, de asemenea,
1- am pierdut (1—3), dar din 
cauza arbitrului principal, 
Ludwig Sens. (Prestația aces
tuia, așa cum ne-a declarat și 
conducătorul delegației noastre, 
M. Nicolau, a fost analizată ta 
Comisia juriului de apel și 
Sens n-a mai arbitrat în ur
mătoarele zile n.n.). Așa stind 
lucrurile, deși am învins repre
zentativele R. D. Germane și 
R. P. Mongole, am jucat pen
tru locurile 5—6. Aici, din vina 
jucătorilor noștri, deși condu
ceam cu 2—0, am pierdui cu
2— 3 și astfel am ajuns în fi
nal pe locul 6.

— Fiindcă a venit vorba de

jucătorii 
purtat 7

— Am 
Popescu 
corespuns integral, neavind 
trenamenlul necesar, ca și 
jucători, din cauza examenelor 
de sfîrșit de an și de bacalau
reat), Sorin Pop (revelația tur
neului !), Adi Silviu Pralea (cu 
certe calități), Dănuț Pascu, 
Cristian Pentelescu și Dan Te
leagă. Turneul ne-a demon: 
strat că echipa noastră nu este 
îndeajuns de sudată (ne tre
buie meciuri (ari, cu echipe 
din Divizia „A"), n-are rutină 
(ceea ce a dus la pierderea fi- 
nalurilor de set și de meci). 
Sint sigur că băieții noștri, ju- 
cind mult împreună și cu e- 
ebipe bune, vor putea aborda 
cu încredere turneul de cali
ficare și campionatul european 
de juniori de anul viitor.

Sever NORAN

jucat cu sextetul 
(coordonator, care

Decatl^jjiftii Aurel Aștilean și 
Ion Buligă pot realiza mai 
multe puncte decît au totalizat 

acum la C.E.

SPEPANTELE POLO ULII
EVOLUAM ea notary

■n

FINALELE „DACIADEI" A început „Daciada“ pistarzilor

Echipa de juniori mici (16 ani) 
a României la polo a plecat la 
Novaky (Cehoslovacia) pentru 
a participa la un turneu inter
național alături de selecționatele 
similare ale Iugoslaviei, Ungariei, 
Spaniei și Cehoslovaciei. Au fă
cut deplasarea: B. Rujan, S. 
Stănescu, D. Ghiță, M. Ralea, 
Fl. Marinescu, M. Zaharia, B. 
Diaconescu, F. Kiss, R. Onea, C. 
Oprișan, L. Blaga, A. Ion' și Z. 
Vamoș însoțiți de antrenorul 
Valeriu Țăranu șl arbitrul Vasile 
Burdea.

în joc (cîte 11 la fete și bă
ieți), și au mai obținut 13 me
dalii de argint și 7 medalii 
de bronz. Alte țări au obținut: 
U.R.S.S. 4+111-12, Bulgaria 
3+1+2, Marea Britanie 2+3+4, 
R. F. Germania 2+1+4, Unga
ria 2+1+0. Polonia 1+1 + 0, 
Belgia 1+0+1, Cehoslovacia 
1+0+0 etc. Au primit medalii 
atleți din 15 țări. Din păcate 
între acestea nu s-a aflat și 
țara noastră, atleții români a- 
vtad o comportare sub aștep
tări și sub posibilitățile demon
strate chiar ta acest sezon, cu 
prilejul altor concursuri. De
altfel, aceasta a fost, la modul 
general, una dintre cele mai 
slabe participări ale tinerilor 
noștri atleți la campionatele 
continentale ale juniorilor.

lată acum rezultatele și locu
rile pe care s-au clasat: Li- 
viu Giurgian locul 4 la 110 mg 
cu 14,15 s (după ce ta semi
finale, cu 13,99 realizase un nou 
record național de juniori și a 
doua performanță a prelimina
riilor), Mihai Bran locul 5 la 
triplu cu 15,83 m (ta calificări 
avusese al 3-lea rezultat cu 
15,88 tn ; proba a fost câștigată 
de sovieticul Ahvlediani cu 16,76 
m — vînt 4 m/s favorabil). So
rin Matei locul 5 la înălțime 
cu 2,16 m (campion a fost 'pq*" ’ 
lonezul Krawczyk cu 2,26 m),' 
Aurel Aștilean locul 7 la de
catlon cu 7 098 p, Silvia Comăr- 
niceanu locul 8 la greutate cu 
15,63 m, Ion Buliga locul 10 la 
decatlon cu 6 989 p. Monica Ma
tei sărind doar 1,70 m n-a ob
ținut standardul de calificare 
în concurs, la înălțime, iar Ga
briela Coteț cu 5,90 m la lun
gime n-a intrat în finală, ca 
și Nîcoleta Vornicu (60,55 s) la 
400 m garduri. La proba de 
heptatlon Amalia Bădoaia a 
fost a 13-a cu 5184 p iar Ga
briela Coteț a 14-a cu 5155 m 
(de notat că la lungime a să
rit 6,10 m D.

Se impune acum o analiză 
temeinică a comportării junio
rilor noștri la C.E. de la 
Utrecht, cu atît mai mult cu 
cit evoluția lor a lăsat de do
rit și la Jocurile Balcanice de 
la Pleven șl este vorba doar 
de speranțele atletismului ro
mânesc, ale celor care trebuie să 
ia și să ducă mai departe șta
feta performanței !...
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LA YACHTING JUNIORI
Zilele trecute, în rada portu

lui turistic Tomis și pe lacul 
Siutghiol, s-au desfășurat, ia 
cadrul „Daciadei", campiona
tele naționale de yachting pen
tru juniori. Competiția 
dominată de veliștii 
Yacht Club Universitar 
vești care au reușit să 
7 dintre cele 8 probe. 
REZULTATELE : clasa 
mist 2 ____  _______ ,
X Matei Avram, 3. Robert Pen- 
ciu (toți ' - — ■ • -
stanța) ;
Milio, ~ ____ ___ , _ __
FSgărășanu (toți de la YCU) ; 
Cadet: 1. D. Seci + Cr. Pe- 
trașcu, 2. Dr. U..o_____ i ...
Căeru, 3. FL AiB + L. Doară 
(toți de la YCU) * “ 
Mircea Tofcr (YCU) 
laru (Electr.
trescu (YCU) , ___ __ __
gfirășanu + S. Cuculea (YCU), 
X AL Soci + V. Petrescu 
(YCU), 3. Gh. Naum + B. Ca- 
rianopol (Electr. Cța) ; Finn : 
1. Cătălin Luchian, X Adrian 
Romașcu, 3. Cotta Filip (toți 
de la YCU) ; F.D. s 1. V. Boa
re + D. Cuculea (YCU), X M. 
Jurubiță ♦ C. Besnea (Marina), 
X M. Mircea + N. Boldea (Ma
rina) ; 47# ; 1. H. Isțtas L. 
Bugac (YCU), X Ad. Pop 
+ M. Făgărășanu (YCU), X P. 
Găitan + A. Preotu (Proiect 
Buc.)

CAMPION IN PRIMUL AN DE SENIORAT
(Urmare din pag. Ii

a fost 
de la 
Bucu- 
cîștige 
IATĂ 
Opti- 

1. Cristian Rădulescu,
de la Electrica Con-

Optimist 1 : 1. Mihai
2. Radu Totir, 3. Ion

Ungureanu + D.
) ; O K. s i. 

(YCU), X R. Pîs- 
Cța), 3. B. Dumi- 
; 420 : I. FL Fâ-

devenit, în primul an de senio- 
rat, campion al „Daciadei".

1.

programul reuniunii inaugu- 
a figurat proba olimpică de 

cu start de pe Ioc. Ală- 
cel mal valoroși specia- 
plstel de beton au 
o serie de juniori

remarcat în ultimele

m 
de 
al 
Și

evo
care 
con
gres,

Pe velodromul din Parcul spor
tiv Dinamo au început, ieri după- 
amiază, finalele campionatelor 
republicane și ale „Daciadei" 
pistarzllor seniori.

în 
rale 
1000 
turi 
liștl 
luat 
s-au
cursuri. A fost e probă 
complexă, în care s-a cerut deo
potrivă viteză, forță și rezistență, 
clștlg de cauză avlnd alergătorul 
care și-a dozat mal bine efortul 
de-a lungul celor 1000 de metri. 
Reprezentanții „noului val" an 
dat e puternică ripostă mai rutl- 
națflor lor adversari. Astfel, tâ
nărul dlnamovist Marian Mărgi
nean, elev *1  antrenorului eme
rit Nlcolae Voicu, a pedalat eu 
• frecvență susținută șl constan
ți reușind — la jumătatea con
cursului — să se instaleze cu 
1:11,8 ta fruntea clasamentului, 
ta continuare, seniorii Costică 
Bonclu, Ștefan Mlhal și chiar 
deținătorul titlului de campion 
republican ai probei, Gheorghe 
Lâutaru, au Încercat să-1 depă
șească pe lider, dar fără succes, 
astfel că Marian Mărginean a

CLASAMENTUL FINAL 
Marian Mărginean (Dinamo) 
1:11,8, 2. Gheorghe Lăutaru (Di
namo) 1:11,9, 3. Stefan Mihai
(STIROM Buc.) 1:12,7, 4. Octa
vian Tudorache (C.S.Ș. nr. 1 
Buc.) 1:14,4, 5. Vasile Mitrache 
(C.S.Ș. nr. 1 Buc.) 1:15,4, 6. Cos- 
tâcă Bonciu (STIROM Buc.) 1:15,5.

După cum se poate vedea, in 
primii șase se află doi repre
zentanți ai asociației sportive 
STIROM București, a cărei sec
ție de ciclism (antrenori — ma
estrul sportului Constantin Voicu 
șl fostul alergător Mircea Virgil) 
a fost Înființată de curînd, con
stituind o nouă „pepinieră". De 
asemenea, printre fruntași s-au 
intercalat și juniorii Octavian Tu- 
dorache și Vasile Mitrache, care 
se anunță alergători de nădejde.

Astăzi, de Ja ora 17, se va des
fășura proba de viteză.

I. TRAIAN

mai anevoioase a căror stră
batere a necesitat pină la o 
jumătate de zi 1 Dar, toate e- 
chipajele au reușit să facă față 
exigențelor întrecerii.

Acum, tinerii din județul 
Neamț se află în fata altui... 
examen, al „Festivalului spor
tiv muncitoresc" rezervat re
prezentanților asociațiilor din 
întreprinderi. O primă etapă 
s-a și încheiat, cea cave a de
semnat finalistele pe'județ. A- 
cestea se vor întrece la Piatra 
Neamț, în zilele de 6 și 7 
septembrie, intr-o largă paletă 
de ramuri de sport, care inclu
de probe atletice, întreceri de 
șah, popice, tenis și tenis de 
masă, jocuri de fotbal, handbal 
și volei. „Preparativele pentru 
acest festival sint în toi — ne-a 
demonstrat — cu foi de concurs — 
prof. Florin Dud ici, secretar al 
C.J.E.F.S. Neamț, in toate aso
ciațiile sportive care au repre-

§ ____ g

PE MICUL
SÎMBATA 29 AUGUST, era 

15,30: Fotbal. Chimia — Univer
sitatea Craiova, transmisiune 
directă de la Rm. vncea (co
mentator Radu Urzlceanu); 
In pauză, selecțluni din C.M. 
de ciclism pe șosea, de la 
Fraga.

DUMINICA 30 AUGUST, ora 
16 : Sah, emisiune de maestra 
internațională Ellsabeta Poll- 
hronlade ; ora 16,15, In cu
prinsul emisiunii Telesport: 
„Daciada" — reportaj din 
marea competiție națională 
(reporter Virgil Stoian), C.M. 
de ciclism pe șosea de la 
Praga, Întâlnirea de natație 
U.R.S.S. — S.U.A. de la Kiev 
și finalele C.M. feminine de 
canotaj academic de la Miln-

ECRAN
chen (comentator Cristian To
pesc::) ; an 19,30 (programul 
n) t Telerama, emisiune de 
Dumitru Tănăseseu.

MARȚI 1 SEPTEMBRIE, ora 
1*  i Volei masculin. România 
— Cehoslovacia, transmisiune 
directă de la Galați (comen
tator Aurelian Brebeanul.

MIERCURI 3 SEPTEMBRIE, 
ora 15 : Fotbal, F.CJd. — F.C. 
Argeș, transmisiune directă 
de la Brașov (comentator Ef- 
timle Ionescu), în pauză, se- 
lecțiuni din C.M. de ciclism 
pe pistă, de la Brno (comen
tator Hristache Naum).

JOI 3 SEPTEMBRIE, ora 16: 
Finala turneului de volei 
masculin de la Galați (trans
misiune directă).

?\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

ȘANSE MULTI
PLE DE NOI ȘI 
FRUMOASE SATIS
FACȚII I

în cadrul a 7 ex
trageri tn 3 faze, cu 
un total de 32 nu
mere, oricine joacă 
poate obține:
• AUTOTURISME 

„Dacia 1300“ și 
„Skoda 120 L“;
• MARI CIȘTI- 

GURI IN BANI, su
me variabile și fixe 
(25.000, 5.000 lei etc.);
• EXCURSII PES- 
E HOTARE, In 
. S. Cehoslovacă

sau R.P. Bulgaria.
Biletele de 25 Iei 

varianta (achitate 
sută la sută sau In 
cotă de 25 la sută) 
participă la toate 
extragerile !

CONSULTAȚI PRO
SPECTUL TRAGE
RII ȘI JUCAȚI 
DIN VREME NU
MERELE PREFERA
TE 1 ULTIMA ZI 
DE PARTICIPARE 
— slmbătă 29 au
gust 1931.

I

zentanți în finale și in special 
cele de la Rclonul Săvinești, 
Laminorul Roman, întreprinde
rea mecanică Roman, întreprin
derea volvatir Tg. Neamf și în
treprinderea de ciment Bicaz".

Prof. Dudici ne-a dat să În
țelegem că sportivii din aso
ciațiile care vor reprezenta în
treprinderile amintite se află 
printre aspiranții la locuri de 
frunte în „Festival". Pentru ei, 
întrecerile la nivelul asociați
ilor sportive a însemnat o bi
nevenită repetiție generală. Dar, 
finalele nu exclud (cum s-a ta- 
timplat și la edițiile preceden
te) unele surprize...

Pe agenda „Daciadei" (nelip
sită în majoritatea celor aproa
pe 400 de asociații și cluburi 
sportive din județul Neamț) sc 
află și concursurile de ' 
în special la atletism 
Primele de acest fel 
inițiate în unitățile de 
mint, odată cu startul ______
an școlar. Cele mai... grăbite să 
organizeze de nota 10 aseme
nea concursuri se anunță a fi 
colectivele școlilor generale nr. 
3 și 4 din Piatra Neamț, nr. 1 
și 7 din Roman, nr. 3 din Tg. 
Neamț (Humulești), cele ale clu
burilor sportive școlare și Ca
sei pionierilor și șoimilor pa
triei din P. Neamț (cu predi
lecție la tenis).

în totul, județul Neamț ofe
ră— ta cadrul „Daciadei" — o 
agendă bogată, cu acțiuni spor
tive multiple și atractive, pe 
măsura gustului și nevoii de 
mișcare a tineretului, a întă
ririi sănătății.

selecție, 
și schi, 
vor fi 
învătă- 

în noul

de la 
stînd 
ticipai 
ediție 
se vc 
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ADMINISTRAȚIA DE
• PRONOSTICURI... Pentru 

partlcipanții la atractivul con
curs Pronosport de Ja sfîrșitul a- 
cestei săptămînl, redăm — ca 
sursă suplimentară de Inspirație 
—- pronosticurile făcute de Du
mitru BABOIE, antrenor se
cund al echipei Progresul-Vulcan 
București: I. F.C.M. Brăila — 
C.S. Botoșani 1, II. Unirea Foc
șani — c.S.M. Suceava 1,X; ni. 
Viit. Gheorgheni — F.C.M. Ga
lați X; IV. Rapid Buc. — Me
talul Plopenl 1; V. Chimica Ttrn.

— Car
— Me
Brașov 
F.C.M. 
1,X; E 
ClUj-N 
Rapid 
peni - 
Ilba S 
xni.
1, X.
• •
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OPIILOR DIN GOGEȘTI... MASA PRESEI, LOC DE MUNCĂ
e numără 
rale ale 
tir? vor 

localități 
jrație in- 
txistă o 
lucrare a 
lutobază), 
ită ți da- 
•tbal care

va un ștrand, cu gură de 
apă și canalizarea respectivă. 
Cu timpul s-a transformat în 
groapă de gunoaie - atît ba
zinul mic pentru copii, cit 
șl cel mare pentru adulți fi
ind de mal mulți ani nefolo
sibile și acoperite de ”
niciodată n-ar fi existat, 
această 

parcă 
în 

vacanță de vară, ele
vii au... descoperit 
bazinul mic, l-au 
curățat, l-au văruit 
și, evident, s-au

mpionate-

•evenit la 
itUnlt pe 
te fotbal, 
ie prin 

tn tine- 
aici, iar 

siderat a 
ii rporii- 
ilnat an- 
nvitat să 
i elevilor 
li. Ungi 
ntr-o zo- 
lescoperit 
bazin de 

„Aici, 
ost cind-

scăldat...**.

)
0 RETESTAREA UNOR AR

BITRI DIN LOTURILE ,»Ai ȘI 
„B“, Arbitrii „restanțieri" la 
testele care au avut loc îna
intea 
ficial 
zenți, 
de 5 ... .. . .
trecerea normelor fizice. Fără 
absolvirea lor, acești arbitri nu 
var putea îi delegați la jocurK

• ETAPA ANULATA LA 
JUNIORI. Etapa intermediară^ 
din 2 septembrie, a campio
natului republican de juniori 
nu se va mal juca. De aseme
nea, întrucât secția de fotbal 
a Clubului sportiv șoolar nr. 2 
din Baia Mare — echipă în
scrisă inițial in seria a Vl-a a 
întrecerii — s-a desființat, 
jocurile acesteia au fost anu
late.

Stăteam ți priveam bazinul 
mic văruit și pe cel mare plin 
eu pămint, In care bălăriile 
au crescut tn voie. Ce frumos 
ștrand s-ar putea amenaja 
aici, cu plajă, cabine ți pe
luze de iarbă l Tovarășa Ste
luța Balint, primarul comunei, 
cu care am discutat despre 
isprava copiilor, ne-a promis 
cd se vor lua măsuri pentru 
a scoate la lumină ți’ bazinul 
cel mare. Copiii au luai ini
țiativa, acum este rtndul 
vtrstnicilor să le urmeze e- 
xcmplul.

Traian IOANIȚESCU

ȚIONAL DE TENIS PE ECHIPE
ui cam- U. T. Arad 7 p, 4. Sănătatea
1 echipe Oradea 6 p, 5. Mureșul Tg.
i) la te- Mureș 4 p, 6. Electrica Tirni-
or arată șoara 3 p, 7. Ind. sîrmei C.

Nord : Turzii 1 p ; seria Sud : 1. Pro-
puncte, greșul București 11 p, 3.

x>ca 10 Steaua București 8 p, 3. Da-
<re 8 p, cia Galați 8 p, 4. C.S.Ș. Gheor-
6 P, 5. gheni 6 p, 5. T. C. București
a, 6. Să- 4 p, 6. Cimentul Deva 3 p, 7.
7. Elec- Spartacus Brăila 0 p. (Restant: 
oate eu meciul Cimentul Deva
1. T. C. Steaua). Returul se va desfă- 
ămentui șura în perioada 8—18 septem- 
>rul Ga- brie, -iar turneul final (la care 
iucurești se vor adăuga echipele de bă- 
Feroviar ieți Dinamo și Steaua și de
2 p, 7. fete Dinamo București și Po-

2 p; litehnica București) — in pe-
Politeh- noada 5—11 octombrie, la

2 p, 2. București.
> P, 3.

AJL COVACI" LA BOX
O în legătură cu acest turneu,

--------- președintele clubului specializat 
■ie). Așa din Brăila, George Ion, ne-a 
Iul par- declarat următoarele : „Avem 
l VIII-a convingerea că această ediție 
Covaci" poate fi apreciată ca o eompe- 

re alții, tițic de mare valoare. Particî- 
Morea, parea numeroasă ne obligă să 

lae Ni- organizăm zilnic cite două reu- 
rel Ioa- niuni, incepind de marți și pină

Mihai simbătă, cind vor avea loc fi-
isi; Ma- nalele“.
ie But- Așadar, marți, la Brăila se 
ae An- dă startul într-o întrecere care
iu. Sânt jj reunește pe majoritatea ce-
noastrâ" lor mai buni P11®11* *? 41 al 
jrneului 'dintre ei aspiranți la un
i mrrt'. loc în echipa care se va pre- 

ma>eie zenta la campionatele balcanice 
din Iugoslavia.

iȘCOIU ÎNVINGĂTOARE
I) (13 ani), au avut comportări

—  meritorii. I. Follert a sosit al
4-lea, atît la 100 m bras 

in Bala (1:13,00), cit și la 200 m (2:38,41, 
cht. La record băieți 14 ani). în cursa 
a treia de 1 500 m liber, R. Finter (cu 
oard ii 16:47,54, record de băieți 13 
: la 400 și 14 ani) s-a clasat tot pe k>- 
Dimeca cui IV. în fine, ploieșteanul 
u 426,25 Cristian Ponta s-a situat de 
mulescu două ori pe locul 5 (2:15,92 — 
loi îno- 200 m fluture și 2:20,21 — 200 
, luliu m mixt) și o dată pe locul 6 
t Pinter (4:59,96 — 400 m mixt).

R PETROȘANI-STEAUA 12-12 !
1 -. șa- 
ușit să 
-12) cu 
. I Me
ntă din 
ieosebit 
■dificîn- 
uză, In 
9—6, la 
it con- 
gazdele,

care au făcut un meci foarte 
bun, au reușit să obțină... două 
puncte !

Realizatori: Chiriac — drop, 
Catană — drop. Dinu — eseu 
transformat de V. Dobre pen
tru Știința, respectiv Alexan
dru — trei l.p. și un drop.

A arbitrat D. Grigorescu — 
București.

T. CORNEA, coresp.

OSPORT INrORMEAlA
?etrolul 
I.C.I.M.

VIII, 
nișoara 

C.F.R.
?ara — 
ui Lu- 
I. Min.

1,X,2; 
Olimpia

FE LA 
?S DIN 
Tea I :

I
I

26 27 17 4 39 14 ; extragerea a 
n-a : 7 23 44 3 31 25. Fond total 
de cîștiguri : 1.008.349 lei din care 
206.175 lei report la cat. I.
• CÎȘTIGURILE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 23 AU
GUST 1981. Cat. 1 : (13 rezulta
te) 159,50 variante a 929 lei ; cat. 
2 : (12 rezultate) 2.567,50 variante 
a 98 lei. Cîștigul de cat. 3 fiind 
sub plafonul minim de 40 lei 
conform regulamentului fondul 
acestei categorii a fost atribuit 
celorlalte două.

I
I
I
I
I

Portarul Toma reține eu siguranță balonul urmărit, pentru 
otice eventualitate, de Greaca (fază din meciul de verificare 
dintre lotul „B“ și lotul de tineret) ' Foto : L MIHĂICĂ

partidă de verificare

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Ieri dimineață, pe stadionul 
Sportul studențesc din Capitală 
s-au întâlnit intr-un meci de 
verificare: loturile „B“ side ti
neret ale țării noastre. Jocul 
a fost alert, cu numeroase faze 
altemînd Ia ambele porii, e- 
chilibrul din teren materiali- 
zîndu-se și pe tabela de mar
caj 5 3—3. Pină cu două mi
nute înainte de pauză, cele 
două formații n-au reușit des
chiderea scorului, deși ocaziile 
de gol n-au lipsit Au ratat 
Chihaia (min. 25), O. Ionescu 
(min. 29) și Iorgulescu (min. 
32) pentru lotul .,B“. Greaca 
(min. 16), Geolgău (min. 36) și 
Gabor (min. 39) pentru lotul de 
tineret. In min 43 însă, în urma 
unei reușite combinații între 
Petcu și IORGULESCU, ultimul 
înscrie cu un șut violent, de 
Ia 20 m. In min 45, GABOR 
restabilește echilibrul execu- 
tind impecabil o lovitură. li
beră de la 16 m.

La reluare jucătorii ambelor 
echipe s-au concentrat mai 
mult la finalizare. Chiar în 
min. 48, VĂETUȘ, cu concursul 
portarului Nitu, a reușit să re
aducă în avantaj lotul „B“. In 
minutul următor insă, la capă
tul unei faze bine concepute, la 
care au participat C. Solomon, 
Klein și Suciu, GABOR reia, 
din apropiere, in plasă. în 
min. 55, Iotul de tineret a luat 
conducerea prin GÎNGU (în 
prima repriză a evoluat în for
mația adversă), care a înscris 
cu un șut puternic, expediat 

'din unghi iuchis. Tinerii fotba
liști au ocazia să puncteze din 
nou, dar Găbor (min. 56) ra
tează lovitura de la 11 m a- 
cordată pentru un fault comis 
de Fodor asupra lui Vlad. în 
schimb, în min. 64, marchează 
pentru lotul „B“, FL. MARIN, 
care, urcat in atac, reia, pla
sat cu capul, fructificînd 
centrarea lui Văeluș. în fina
lul partidei (min. 84), O. Io
nescu a șutat in „transversală".

Arbitrul G. Dragomir a con
dus foarte bine formațiile : 
LUTUL „B“ : Toma (min. 46 
Speriatu) — M. MARIAN, Ca
zan, Iorgulescu (min. 46 FI. Ma- I

I LOTUL REPREZENTATIV
VOJVODINA 71

(Urmare din pag. I)
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cis la poartă, ceea ce avea să 
se concretizeze pe tabela de 
marcaj prin golurile înscrise de 
STOICA (min. 51), ȘTEFĂ- 
NESCU (min. 55) BĂLĂCI 
(min. 71, 75 — din 11 m, la 
faultul lui Mokuș asupra lui 
Ticleanu — și 85 — reluare 
după ce balonul lovise barele, 
la vinclu, la șutul lui Țicleanu) 
și BELDEANU (min. 72). De 
remarcat că în min. 50, cind 
Miciunovici a egalat, fotbaliștii 
noștri au răspuns prompt, au 
accelerat jocul și în minutul 
următor, într-un adevărat ase
diu la poarta Iui Cirici, după 
șuturile consecutive ale luă 
Cîmpeanu și Șoiman, Stoica a 
înscris și echipa noastră a luat 
din noii conducerea.

Să mai consemnăm faptul, că 
in min. 32, oaspeții trebuiau să 
beneficieze de un penalty, ca și 
echipa noastră, în min. 50, 
înaintea golului înscris de Mi
ciunovici, ambele lovituri de 
pedeapsă, inexplicabil, refuzate 
de arbitrul R. Stîncan, care a 
condus slab acest joc de veri
ficare. 

rin), Pitaru (min. 46 Fodor) — 
CHIHAIA, O. IONESCU, I. Pet- 
cu (min. 46 Vamanu) — FL 
Grigore, Gîngu (min. 46 Iorgu- 
lescu), VĂETUȘ ; LOTUL DE 
TINERET : Alexa (min. 46 
Nițu) — Vlad, IOVAN, C. SO
LOMON. MATEI — L MURE- 
SAN, Sucdu. KLEIN — Greaca 
(min. 46 Gîngu), Gabor, Geol- 
gău.

Gheorghe NERTEA

Dincolo de campionat, acasă la... U. T. A

MERCEA ȘI FARMATI CAUTĂ ÎNLOCUITORI
PENTRU

de 
de 

ac-

duc 
eu-

O vizită la U.T.A. acasă nu e 
prea... oportună acum etnd ea 
este în alertă. O alertă declan
șată în startul campionatului și 
amplificată după lnfrîngerile în 
deplasare, care au urmat. Iată, 
deci, că acea reținere, din par
tea conducerii clubului, exprima
tă public după încheierea cursei 
de revenire în Divizia „A" se 
confirmă. O reproducem : „Ptaă 
acum a fost foarte frumos, insă 
drumul nostru va fi și mai greu 
de aici Încolo...". Greul s-a ară
tat, el neputînd fi total despărțit 
de subțirimea lotului actual, 
lipsa unor piese considerate 
bază — Tisa, Csordaș, Vaczi, 
cldentați.

Intr-adevăr „alb-roșii" ri-e 
prea bine și suporterii, ca... 
porterii, discută cu aprindere 
peste tot, dar mai ales, acolo, 
la agenția sportivă a U.T.A.-ei, 
aflată în centrul orașului. Se e- 
mit nenumărate păreri. Iată una 
din ele: ,J«ol, cei cate am cu
noscut-o pe U T.A. ta timpurile 
din urmă, am vrea s-o vedem 
astăzi tot a<it de arătoasă. Dar 
deocamdată, asa ceva nu prea 
este cu putință. Trebuie să ad
mitem că textillștli au avut par
te, atunci, de niște jucători de 
excepție. Dar anii au trecut șl 
fotbalul arădean n-a mai putut 
produce un Broșovschi, un Do- 
mide, ca să-l numesc doar pe 
acești talentați jucători, cu per
sonalitate. Aici a fost baiul, cred 
eu; s-a pierdut... perspectiva. 
Acum, se pare că vine ceva din 
urmă, insă va trebui timp și 
mal cu seamă ceva răbdare ptaă 
etad tinerii vor arăta ceva ta 
teren...". H rugăm pe amatorul 
de discuție să se prezinte : Ion 
Arpad, muncitor. Tot la agenția 
U.T.A.-ei găsim și o veche cu
noștință, pe antrenorul emerit 
Bogdan-Coloman Braun. „Clbl- 
baci“, cum obișnuim să-l spunem 
omului pe care vîrsta l-a adus 
acasă, la Arad, are și el păre-

ARBITRII MECIURILOR DIN ETAPA
DE DUMINICĂ A DIVIZIEI B//

Victoria Tecuci —
Buștluc

F.C.M. Progresul

SERIA I
Constructorul Iași : M« 
(București), ___
Brăila — C.S. Botoșani : V. Con- 
stantinescu (București), Relonul 
Săvinești Roznov — C.S.U. Ga
lați : Iile Roșoga (București), 
Unirea Dinamo Focșani — C.S.M. 
Suceava : Gh. Gornea (Sinaia), 
Viitorul Gheorgheni — F.C.M. 
Siderurgistul Galați : R. Petrescu 
(Brașov), Delta Tulcea — Viito- 
torul Mecanica Vaslui : Gh, Man
ta (București), Politehnica Iași
— I.M.U. Medgidia : O. Anderco 
(Satu Mare), Gloria Buzău — 
C.S.M. Sf. Gheorghe : D. Preo- 
țescu (Craiova), Gloria Bistrița
— Ceahlăul P. Neamț : M. Adam 
(Cluj-Napoca).

SERIA A Il-a : Rapid Bucu
rești — Metalul Plopeni : T. Ba- 
lanovici (Iași), Dunărea Călărași
— Pandurii Tg. Jiu : M. Fecio- 
rescu (Bacău), Automatica Bucu
rești — Șoimii IPA Sibiu : V. 
Ciocîlteu (Craiova), Chimica Tîr- 
năveni — Carpați Mîrșa : P. Re- 
gep (Timișoara),’ Petrolul Plo-

terenul de joc

chemați să-i' dea

Așa cum pentru fotbaliști 
și arbitri ’ j
constituie cîmpul de desfă
șurare al actului sportiv că
ruia sînt 
viață, așa și pentru noi, zia
riștii de specialitate, masa 
pYesei constituie locul de 
muncă la partidele unde ne 
deplasăm în vederea con
semnării lor. Nu ne putem 
închipui, prin -această pris
mă, o scenă în care li se 
interzice jucătorilor și arbi
trilor accesul în teren pe 
motiv că poarta stadionului 
este... încuiată. Dar iată că 
la stadionul „1 Mai" din 
Constanța, la partida divi
zionară „A" din etapa tre
cută, dintre echipa gazdă și 
F. C. Olt, incercînd să in
trăm la masa presei, după 
ce ne informasem la cabi
ne asupra componenței ce
lor două formații, am fost 
opriți de niște „cerberi" 
care ne-au anunțat sec că 
poarta de acces este zăvori
tă și nu poate fi deschisă. 
Și aruneînd peste gard o 
privire spre locul cu pri
cina, am văzut 
presei era 
deducînd că 
desferecării 
n-am fi avut 
meseria. Așa ... 
nevoiți să urmărim partida 
pe picior (la propriu I), 
stînd pe marginea terenului, 
venindu-ne greu să credem 
că peste 20 de confrați lo
calnici te ocupau de respec
tiva partidă...

Am relatat acest episol

__ că masa 
suprapopulată, 
și in ipoteza 
porților tot 
unde ne face 
incit am fcst

DOMIDE SI BROSOVSCHI a
rea sa : „Cunosc fotbalul arădean 
și pe U.T.A. ca pe cămașa mea 

. proprie. Așa este, s-au pierdut 
niște ani de "muncă privind 
schimbul de mîine; dar nu-i 
mai - puțin adevărat că și modul 
de viață de la oraș — cu bine
facerile sale, cu tentațiile sale — 
aspirațiile Îndreptățite ale părin
ților de a face din copiii lor doc
tori, Ingineri, profesori sau mal 
știu eu ce, fac tot mai grea via
ța fotbalului. Și mai sint două 
motive determinante: 1. copiii de 
azi nu mai au in față modelul 
sportiv în echipa U.T.A.-ei; * 

_ la antrenamentele cu copiii 
juniorii se muncește puțin, 
sînt exersate Îndelung elemen
tele de tehnică. Toată lumea se 
grăbește și, atunci, „speranțele", 
tn ciuda talentului pe care ii 
demonstrează, avansează pe sca
ra promovării cu... mari goluri 
în pregătire. Acum înțelegeți ’ 
ce U.T.A. gafează în apărare, 
faze simple, de ce ratează in 
tac de-ți vine să-ți lei lumea 
cap...".

Discutăm și cu ___
clubului Nicolae Băbălău 
unele probleme cu care 
arădeană se confruntă: 
personalităților este un 
de luat in seamă, Coraș 
deocamdată, o singură... 
Rețineți, insă: ceva-ceva 
rut din pepinieră proprie * — 
Csordaș, Vuia, Vușcan, Iova, Lo- 
vaș, ToKats, Filip. Neșansa noas
tră este că toți aceștia vin in
tr-un moment cind sc pun tn 
joc punctele; deci, nu sint tacă 
„copți" pentru Divizia „A". Ori
cum, producția schimbului de 
mtlnc este ta plină desfășurare. 
Aproximativ 120 de copii și ju
niori au ca antrenori foști jucă
tori de valoare — Farmati, Mer- 
cea, Mețkas, Szfics, Alexandru 
Dan — ei spertad să descopere 
șl să modeleze alți... Donilde și 
Broșovschi. Pentru aceasta^ con
ducerea clubului le-a cerut să

2.
Șl nu

de 
ta 
a- 
in

președintele 
despre 
echipa 
„Lipsa 
subiect 

fiind, 
floare, 

a apă-

Iești — Metalul București: I. Igna 
(Timișoara), Mecanică fină Bucu
rești — 'Flacăra Moreni : I. Nlstor 
(Sf. Gheorghe), Energia Slatina
— Tractorul Brașov : Gh Avram 
(P. Neamț), I.C.I.M. Brașov — 
Rulmentul Alexandria : N. Hai
nea (Bîrlad), Luceafărul Bucu
rești — Autobuzul București — 
amînat; Gaz metan Mediaș stă.

SERIA A Ill-a : înfrățirea O- 
radea — Dacia Orăstie : V. Po- 
povici (Botoșani), F.C.M. Reșița
— C.F.R. Timișoara : C. Mateescu
(București), F. C. Baia Mare — 
C.F.R. Cluj-Napoca : Gh. Jucan 
(Mediaș), U. M. Timișoara — Ra
pid Arad : C. Făgaș (Tg. Jiu), 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin — 
C.I.L. Sighet : FI. Tăbîrcă (Rm. 
Vîlcea), Someșul Satu Mare — 
Minerul Cavnic : Fr. Kerestes
(Tg. Mureș), Minerul Lupeni — 
Aurul Brad : I. Plischi (Bucu
rești), Minerul Ilba Seini — F.C. 
Bihor Oradea : S. Burlacu (Gh. 
Gheorghiu-Dej), Strungul Arad — 
Olimpia Satu Mare : C. Ghiță 
(Brașov). 

pentru că nu este singular 
te ansamblul desfășurării 
campionatului primei divi
zii, Incepind cu accesul (la 
stadioanele Progresul sau 
Steaua, de pildă, ti se pun 
la intrare prea multe con
diții, ca și cum legitimația 
de presă n-ar fi suficientă), 
continuînd cu prezența 
(prea adesea se permite in
trarea la masa presei a u- 
nor persoane care nu au 
nici o calitate în acest sens), 

încheind cu lipsa condițiilor 
normale de vizibilitate (la 
Brașov, așa-zisa „masă a 
presei" se află lateral, și nu 
te tribună, ci... îngropată în 
teren, iar la Petroșani, prac
tic, nu există) unele cluburi 
organizatoare și — firesc — 
gospodarii terenurilor nu-și 
îndeplinesc obligațiile 
gazde.

întrucit ziariștii de 
cialitațe nu se află la 
ciur! îi

i

de

spe- 
me- 

tn calitate de simpli 
spectatori, ci ca meseriași 
ai condeiului, în interes de 
serviciu, ar trebui ca regu
lamentul de organizare al 
activității fotbalistice, întoc
mit de F.R.F., să stipuleze 
obligațiile cluburilor și în 
acest sens, pentru crearea 
unor condiții adecvate de 
lucru la masa presei din in
cinta tuturor stadioanelor 
divizionare. Iar pină atunci 
F.R.F. să oblige cluburile 
organizatoare să asigure 
masa presei pentru ziariști.

Pqul SLĂVESCU

d
ridice calitatea muncii. Este pro
blema noastră de căpetenie, dis
cutată cu toți factorii de răs
pundere, incluzind aici, firește, $1 
pe seniori, unde, cum se vede, 
mai sînt multe de făcut". Și 
președintele clubului ne-a făcut 
cunoscute și ale preocupări (mal 
vechi sau mai noi) indisolubil 
legate de viața echipei U.T.A e
• Amenajarea unui teren cu 
zgură pentru antrenamente și 
jocuri ta perioada anotimpului 
ploios șl de iarnă • Mărirea ca
pacității actualului stadion, acum 
necompetitiv din multe puncte 
de vedere, doar suprafața de joc 
fiind la nivelul performanței
(există un proiect în acest sens)
• Multiplicarea legăturilor cu 
suporterii, atît de fideli echipei 
lor • Căutarea unor n..jloace 
pentru o reală colaborare, ta 
ambele sensuri, cu divizionarele 
„B“ Rapid și Strungul Arad, ta 
folosul fotbalului arădean...

-..Opinii, preocupări. Oricît <Je 
diverse ar fi ele, î»să, oricîte 
motivații vor fi aduse, pînă la 
urmă suporterii arădenilor pri
vesc tot la clasamentul Diviziei 
„A"; acolo unde U.T.A., cu slă
biciunile arătate în primele trei 
etape (deficiențe în organizarea 
jocului, apărare penetrabilă, ine
ficientă ta atac), nu stă pe roze.' 
Factorii de răspundere știu des
pre ce este vorba, analizează to
tul la rece pentru a conchide că 
U.T.A., ta ciuda unor cauze o- 
biective, poate mai mult. ca 
condiția unei munci Înzecite, a 
unei mobilizări maxime a efor
turilor tuturor jucătorilor ei.

Stelion TRANDAFIRESCU

ȘTIRI... ȘTIRI™
• ORA DE ÎNCEPERE A 

PARTIDELOR DIN DIVIZIA 
„A". Federația de fotbal a sta
bilit ca «ledurile din etapa de 
simbătă — a IV-a — a Di
viziei „A“ să înceapă Ia ora 
17,30, iar partidele (cu excep
ția celor televizate) care vor a- 
vea loc în luna septembrie — 
de la ora 17.

deschiderii sezonului ti
de toamnă vor fi pre
ia București, lin zilele 
și 6 septembrie, pentru



„CUPA PRIETENIA"-BOGAT IZVOR DE TALENTE SPORTIVE GIMNASTA LAVINIA AGACHE

Pe poligonul Tunari ROMANIA A CALIFICATĂ
din Capitală
LA START 

TINERI TRĂGĂTORI 
DIN 7 ȚĂRI

Poligonul Tunari din Capitală 
găzduiește în aceste zile o 
mare întrecere internațională a 
tinerilor trăgători, tradiționala 
„Cupa Prietenia", la care par
ticipă sportivi (pînă la 21 de 
ani) din Bulgaria, Cehoslova
cia, R.P.Il. Coreeană. R. D. Ger
mană, Polonia, Ungaria, U.R.S.S. 
și, firește. România. Tinerii 
tintași prezenți la cea de-a 
IX-a ediție a prestigioasei com
petiții se întrec la probe de 
pușcă, pistol (viteză și preci
zie), mistreț alergător și talere 
(trap și skeet), probe prezente 
la toate marile întreceri inter
naționale. Din țara noastră vor 
fi prezenți o serie de trăgă
tori valoroși, cei mai talentați 
din tînăra generație, dintre care 
amintim pe : Sorin Babii (la 
pistoale), Dumitru Marian, Flo
rin Brînduș (pușcă), Mihai Dra- 
gomireseu (pistol precizie), Ga
briel Cristache (pistol viteză), 
Florin Baban și Dumitru Ga- 
zelovici (talere).

Ieri, participanții la „Cupa 
Prietenia" au efectuat un an
trenament oficial pe standurile 
poligonului Tunari, iar după- 
amiază au asistat la deschide
rea festivă a întrecerilor. în 
prima zi de concurs, azi, au loc 
probele : pușcă 60 f culcat, pis
tol viteză 60 f, 
tor manșa I și 
și trap (75 t).

Competiția se 
după-amiază.

mistreț alcrgă- 
talerc — skeet

încheie mîine

PE PRIMUL LOC LA TOKIO

ÎN TURNEUL l-IV LA HANDBAL
BACAU, 26 (prin telefon). în 

ultima zi a meciurilor din cadrul 
celor două serii ale Turneului 
Prietenia la handbal masculin, 
atenția spectatorilor a fost con
centrată asupra partidelor din 
grupa A, unde 4 din cele 5 echi
pe (Polonia, U.R.S.S., Cehoslo
vacia și România B) acumula
seră cîte 4 puncte, departajarea 
făcîndu-se în funcție de golave
raj^ Disputele au atins, de aceea, 
cote înalte de tensiune, iar rezul
tatele au fost dintre cele mai 
surprinzătoare. Astfel, după ce 
ta ajun întrecuseră puternica e- 
chipă a Uniunii Sovietice, hand
baliștii cehoslovaci au fost ei în
șiși la un pas de tafrlngere te 
confruntarea cu cei cubanezi.

e-

CEHOSLOVACIA — CUBA 
25—25 (9—12) î In minutul 41, 
cînd handbaliștii cubanezi con
duceau cu 7 goluri avans." (19—12) 
era greu de crezut că victoria 
nu le va reveni. Cu un plus de 
vitalitate, cu multă ambiție șl a 
dăruire totală — și beneficiind 
din nou de forma excelentă a 
portarului Tejral (16 ani !)
chi pa Cehoslovaciei a revenit, 
reușind să refacă terenul pierdut 
obținînd „remiza" cînd mai erau
3 secunde de joc. Jucătorii cuba
nezi au evoluat bine, dar au cre
zut prea repede că au cîștigat 
meciul. în plus, ei au faultat 
mult, rămînînd în minutul 58 cu
4 jucători de cîmp. Principalii
realizatori — Cakova 7. Jiranek 
6 pentru Cehoslovacia, Rondon 
6, Pavea 4 pentru Cuba. Au ar
bitrat ............................ "
și St.

ROMANIA A — UNGARIA 
23—18 (10—5). Tinerii noștri hand- 
baliști au evoluat bine în fața 
unul adversar ambițios, cu o a- 
părare agresivă, uneori chiar pe
riculoasă. încurajați de public, 
jucătorii noștri au început bine 
partida, conducted te permanen
ță și detașîndu-se către sfîrșitul 
primei reprize la 6 goluri (10—4 
mte. 27). Repriza a doua a fost 
mai slabă, pînă aproape de ju
mătatea eî irosindu-se aproape 
tot avantajul (13—11 în min. 43). 
Diferența scade chiar la un sin
gur gol spre final (18—17 ta min. 
55), cînd forța s-a cam terminat, 
aducînd șl o cădere psihică. A- 
celași Ghimeș și Ionescu — că
rora li se adaugă, la remarcați, 
portarul Chițu — reușesc, totuși, 
în final cîteva goluri care ne 
aduc o victorie clară. Au mar
cat : Ghimeș 5, Ionescu 5, Bădosu 
4, Nițu 4, Nagy 2, Georgescu 1, 
Nicolae 1, Popa 1 pentru Ro
mânia, Ogresi 7, Pctervedri 
Lovasz 2, Sandor 1, Megyerl 
Szabo 1, Kiss 1. Au arbitrat F. 
Basanda și C. Oramc (Cuba).

Joi este zi de pauză, iar vineri 
și sîmbătă -au loc meciurile din 
cadrul turneelor finale pentru 
locurile I—IV (R.D. Germană, 
Cehoslovacia, România A și 
U.R.S.S.) șl V—VIU (Polonia, 
Bulgaria, Ungaria și România 
B). Vineri, de la ora 14,15 au loc 
meciurile : Polonia — Ungaria, 
Romania B — Bulgaria, U.R.S.S. 
— România A, Cehoslovacia — 
R.D. Germană.

TOKIO, 26 (Agerpres). — 
Turneul feminin de la Tokio 
a revenit gimnastei Lavinia 
Agache, care a totalizat 38,55 p. 
Constantă de-a lungul întregu
lui concurs, ea a avut o com
portare foarte bună, excelînd 
la sol. unde a obținut nota de 
9,80, bîrnă — 9,75 și sărituri

foarte bine 
Ceorgescu

Al. Virtopeanu 
(România).

R.D.
30—22 
rească 
a condus in permanență, 
mal multe goluri :
8, Bonhardt 5 pentru învingători, 
Mitov 8, Popov 3 pentru învinși.

germana
(18—9). Victorie clară, 
a formației favorite," care

Cele 
Winselmann

— BULGARIA 
fl-

5,
1,

Ion GAVRILESCU

U.R.S.S. 
(13—10).

POLONIA 26—-22

TINERII NOȘTRI RUGBVȘTI AU DEBUTAT
CU 0 VICTORIE 1 58-7 CU BULGARIA
Azi, meci decisiv pentru locul I in grupă

Jucînd cu Rapid, mai bine 
decit marți, în meciul cu Cal
culatorul. reprezentativa de ti
neret a Egiptului a pus în di
ficultate echipa din Ciulești, 
care a trebuit să-și arunce în 
luptă toate cunoștințele tehnied- 
tactice pentru a cîștiga.

Egiptenii au combinat frumos 
în primul set, cînd mingile ex
cepțional servite de 
au fost 
Esam și 
au jucat 
gazdele, 
secund la mare diferență.

Shamoty 
bine exploatate de 
Moțai așa că oaspeții 
de la egal la egal cu 
Deși au pierdut setul 

el

DEBUT VICTORIOS
AL VIRGINIEI RUZICI
NEW YORK, 26 (Agerpres). — 

Au continuat întîlnirile turneului 
feminin de tenis de la Mahwah 
(New Jersey). Virginia Ruzlci a 
învins-o cu 6—2, 6—1 pe Sharon 
Walsh (S.U.A.). Alte rezultate : 
Mima Jausovec — Renata Toma
nova 6—6, 2—ț, 6—1; Bettina Bun
ge — Sherry Acker 6—3, 6—2;
Pam Casale — Wendy Turnbull 
6—0, 6—2 (mare surpriză).

— 9,70. Pe locul trei s-a cla
sat o altă gimnastă din țara 
noastră. Ecaterina Szabo, cu 
un total de 37,90 p. ea fiind 
depășită cu numai cinci sutimi 
de punct de sovietica Regina 
Starodub, ocupanta locului se
cund.

Iată clasamentul final al 
concursului: 1. Lavinia Aga
che (România) — 38,55 p ; 2. 
Regina Starodub (U.R.S.S.) — 
37,95 p ; 3. Ecaterina Szabo 
(România) — 37,90 p ; 4. Dana 
Gajezova (Cehoslovacia) 37,85 
p ; 5. Xu Yemei (R.P. Chine
ză) 37,65 p ; 6. Tatiana Kim 
(U.R.S.S.) 37,60 p.

TROFEUL SAVIN“

in meci internațional 
de rugby 

DINAMO - ANGOULEME 
16-12

(Urmare din pag. I)

LA VOLEI
MOSCOVA, 26 (Agerpres). — ta 

turneul final al „Trofeului Savin", 
echipa masculină a României a 
învins cu 3—2 (15—12, 9—15, 11—15, 
18—16, 15—6) selecționata Cubei. 
Voleibaliștii români se află ta 
prezent pe primul loc în clasa
ment la egalitate cu echipa 
U.R.S.S., cu 3 victorii.

au salvat mingi socotite pier
dute, smulgind aplauzele specta
torilor. în setul al IlI-lea, 
după ce Rapid a luat un mare 
avans (6—0), egiptenii s-au mo
bilizat exemplar, au refăcut 
handicapul și au cîștigat setuL 
Lipsa lor de experiență și-a 
spus însă cuvîntul în al patru
lea set (care avea să fie și 
ultimul). După ce au egalat la 
5 și la 10, oaspeții au pierdut 
la 11. Scor final 3—1 (13, 3, 
—9, 11) pentru Rapid. Arbitraj 
bun : D. Rotaru și N. Ionescu.

S. N.

După un început echilibrat șt 
alert, Dinamo a părut că se des
prinde. A punctat mai tatii Con
stantin, în min. 9, din lovitură 
de pedeapsă, apoi Stoica (mte. 
25) — eseu transformat de Con
stantin, la capătul unei șarje da 
toată frumusețea. Replică a oas
peților, min. 30, la s acțiune da 
asemenea spectaculoasă, Barbo- 
teau punînd pe picior greșit de
fensiva bueurcșteană : eseu
transformat de Larrieu : 9—6
pentru Dinamo, rezultat la pau
ză. In repriza secundă au înscris 
Podărescu — drop inspirat (min. 
57), Aldea — pătrunde de nesto
pat spre eseu la o acțiune de 
zile mari (min. 71) și Vilqute — 
eseu de efect (min. 76), trans
format de Larrieu : 16—12, scor 
final.

Arbitrul Șt Crăciunescu (la 
margini A. Găgeatu și M. Vătul) 
a condus formațiile : DINAMO : 
Petre — Chiricencu (FI. Ionescu), 
Marghcscu, Constantin, Aldea — 
Podărescu, Parascliiv — Stoica, 
Borș, Zafiescu II (Gh. Marin) — 
Dărăban, Caragea — Turlea, Ca- 
raiman, Gheorghe; ANGOULEME: 
Chaumeil — Dejugnat, Barboteau, 
C’arria, Pinson — Larrieu, Vilqute
— Ocard, Beriand, Dalla-Riva
— Barry, Mialol — Laval (Jovan- 
net), Ramos, Mac Gregor.

BERLIN, 26 (prin telefon). 
Echipa de rugby juniori a Ro
mâniei. participantă la actuala 
ediție a „Cupei Prietenia", a 
susținut primul meci din ca
drul competiției in compania 
XV-lui similar al Bulgariei. în- 
tilnirea, care a avut loc Ia 
Funtwalden, s-a încheiat cu 
victoria tricolorilor noștri: 
58—7 (21—4). Intr-un alt meci, 
reprezentativa Poloniei a în
trecut cu 12—0 (4—0) pe cea 
a Cehoslovaciei.

în următorul meci, tinerii 
noștri rugbyști vor întîlni pe 
cei ai tării gazdă. R. D. Ger

CAMPIONATELE MONDIALE DE CANOTAJ
(Urmare din pag. t) 

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

mană, joi de la orele 17. în 
vederea acestei importante par
tide, care în caz de victorie, 
le poate asigura primul loc în 
grupa, rugbyștii români se pre
gătesc pe terenul din localita
tea în care se află cazați, 
Fangschleuse (circa 50 km dis
tanță de Berlin).

Tot joi după-amiază. forma
ția U.R.S.S. va inlîlni pe cea a 
Cehoslovaciei, într-o partidă 
care urmează să decidă cîști- 
gătoarea celeilalte grupe.

NICOLAE VIZITIU
antrenor

Miercuri după-amiază, la tea
trul din Parcul olimpic, cele 
mai bune „rame“ și „visle" de 
pe glob, prezente la aceste cam
pionate mondiale, au participat 
la ceremonia deschiderii oficia
le a marii întreceri de canotaj 
de la Miinchen.

Vremea este aici ploioasă și 
friguroasă. Organizatorii au a- 
nunțat că Dină miercuri seara 
(Ia ora cînd are loc convorbi
rea telefonică) erau înscrise 
sportive din 24 de țări, singu
rele care prezintă echipaje în 
toate cele șase probe fiind R. D. 
Germană, U.R.S.S. România, 
S.U.A., Bulgaria și R- F. Ger
mania

Joi. la ora 14 (ora locală) sint 
programate primele întreceri 
din serii.

pe loc: 1:06,71 (v.r. 1:07,49 apar
ținea danezului Pedersen) • I- 
talianul Giuseppe Saronni a cîș- 
tigat „Cupa Bernocchl" de la 
Lonate Ceppino parcurgînd 216 
km în 5h 12:24. • în prima pro
bă a C.M., rezervată amatorilor 
contracronometru pe echipe pe 
distanța de 100 km. victoria a 
revenit formației R. D. Germa
ne, lh 59:16. (Falk Boden, Bernd 
Drogan, Mario Kummer și Olaf 
Ludwig), urmată de U.R.S.S. — 
cu 2h 02:06 șl Cehoslovacia — 
2h 02:28.

PATINAJ • La Saint Gervais 
(Franța) s-a deschis sezonul in
ternațional de patinaj artistic, 
prima probă — perechi — fiind 
cîștigată de canadienii Melinda

In preliminariile Cupei Cupelor POLITEHNICA TIMIȘOARA, SUB AȘTEPTĂRI, ÎNVINSĂ SEVER
LEIPZIG, 26 (prin telefon). 

S-a părut, -timp de 20 de minu
te, că Politehnica Timișoara poa
te respecta indicațiile de la ca
bină, stopînd la mijlocul tere
nului acțiunile ofensive ale echi
pei gazdă, îndrăznind la rîndu-1 
faze de atac la poarta lui Miiller. 
Primele două șuturi la poartă 
aparțin dealtfel echipei noastre 
(Dumitru — min. 7 ; Nucă — 
min. 15), Schone finalizînd și el, 
abia în min. 17, pentru a aminti, 
poate, că Lokomotive este hotă- 
rîtă să refacă handicapul de 
două goluri cu care venise de 
la Timișoara. în min. 22, gaz
dele deschid scorul prin BAUM, 
cu un șut de la 25 de m, din 
pasa lui Moldt, la o lovitură li-

LOKOMOTIVE LEIPZIG 5 (2) 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 0

Stadion Central ; spectatori apro
ximativ 20 000. Au marcat : BAUM
(min. 22), MOLDT (min. 34), 
ZOTSCHE (min. 62), KUN (mîn. 89 
și 90). Șuturi la poarta : 17—12 (pe 
poartă : 8—4). Comers 7—6.

LOKOMOTIVE î Muller - Fritsche, 
Baum. DONNSTEDT, ZOTSCHE - 
MOLDT, LIEBERS, Kinne (min. 85 
Bonschein) - GROSSMANN, Schone, 
KON.

POLITEHNICA s Moîse — Șunda, 
Pâltinîșan, Șerbânolu, Vișan - Manea, 
Dumitru, Viâtanescu — Anghel, No- 
delcu. Nuca (min. 65 Nadu).

A arbitrat : Josef Bucek (Austria), 
părtinitor pentru echipa gazda.

Cartonașe galbene : ȘUNDA, DU
MITRU.

Kunegi și Lyndon Johnston, ur
mați de sovieticii Elena Valova 
și Oleg Vasiliev. După figurile •- 
bllgatoril, în proba feminină con
duce Italianca Sandra Caribonl.

PENTATLON MODERN Q C.M. 
pentru juniori din Berlinul Oc
cidental a fost cîștigat de so
vieticul Anatoli Starostin cu 
5 470 p, urmat de vest-germanul 
Michael Rehbein — 5 324 p și 
Iuri Kaplanov (U.R.S.S.) — 5 282 
p. Pe echipe a cîștigat U.R.S.S. 
cu 15 964 p, urmată de R.F.G. — 
15 504 p și Suedia — 15 356 p. 
Proba de cros a revenit engle
zului Richard Phelps.

VOLEI • La Praga, în meci 
amical feminin: Japonia — Ceho
slovacia 3—0 (8, 12, 15). 

/ m

beră. Politehnica se clatină rău 
după acest gol, nu-și mai poate 
organiza jocul, ratează mereu 
pasa decisivă, cedează teren. 
In min. 34, la o altă lovitură 
liberă, MOLDT se strecoară sub 
minge, prin plonjon și, cu ca
pul, majorează scorul, cgalîndu-1 
astfel pe cel Înregistrat in pri
ma manșă. Degringolada din ta
băra timișoreană sporește, fina
lul de repriză înregistrînd • 
mare ocazie irosită de Baum.

După pauză. Politehnica pare 
mai fermă și mai calmă. începe 
să conteze în atac, Nedelcu fiind 
aproape de gol (min. 56). izbin- 
du-se însă de decizia portarului 
Miiller. Oarecum împotriva 
cursului jocului, gazdele aduc 
scorul la 3—0 (min. 62), prin 
ZOTSCHE, tot In urma unei lo
vituri libere, după o incursiune 
pe vulnerabilul flanc drept al 
apărării noastre. Intr-adevăr, 
nemaiavînd ce pierde, „Poli“ in
sistă acum în ofensivă. creînd

PREGĂTIRILE ECHIPEI UNGARIEI
Lotul Ungariei și-a început 

pregătirile pentru meciul cu 
România dta preliminariile C.M., 
programat, după cum se știe Ia 
București la 23 septembrie. ta 
prima fază fotbaliștii selecțlona- 
blli s-au antrenat te cadrul clu
burilor. apoi, după • scurtă re
unire a componenților reprezen
tativei, jucătorii convocațl de 
antrenorul Kalman MCszoly au 
efectuat un turneu te Portugalia, 
Spania si Austria. Ptaă la 15 au
gust reprezentativa Ungariei a 
susținut patru meciuri în aceste 
țări. La Lisabona, ta primul joc, 
ea a dispus cu 3—0 de campioana 
Portugaliei, cunoscuta formație 
Benfica, prin golurile marcate 
de Nyilasi (2) si Torocsik, după 
care a terminat la egalitate (1—1) 
cu Sporting Lisabona. Din Por
tugalia formația s-a deplasat te 
Spania, unde a întrecut cu 1—0 
pe Murcia prin golul lui BodonyL 
In fine, la întoarcere spre Un
garia, lotul a făcuț o escală în 
Austria, la Eisenstadt unde fot
baliștii unguri au cîștigat cu 6—3, 
prin punctele lui Bodonyi (2), 
Izso, Kiss, Csapo și Nyilasi.

După părerea lui Meszbly, cel 
mai bun joc a fost cel cu Benfi
ca, cu numeroși internaționali in 
formație, te frunte cu Nend, 
Humberto. Bento, brazilianul Ce
sar, iugoslavul Filipovici șa. An
trenorul "portughezilor, maghia
rul Lajos Baroti. spunea că a 
rămas surprins de înfrîngerea e- 

iluzia că golul salvator în con
tul ei trebuie să vină. Anghel si 
Serbănoiu (în același minut 67) 
e spulberă însă, ratînd. Se joacă 
în continuare echilibrat în cîmp, 
dar, mai dezinvolt!, mai puter
nici, mai preciși, pe fondul unei 
explicabile neglijări a apărării 
de către echipa noastră, fotba
liștii de la Lokomotive izbutesc, 
în ultimele două minute, alte 
două goluri, care aduc scorul 
la o proporție dezamăgitoare : 
5—0. în min. 89 Kt)N reia o min
ge din bară, pentru ca tot el, 
peste un minut, să repete is
prava.

De notat că primele trei go
luri, suficiente pentru calificarea 
lui Lokomotive, au fost urma
rea unor lovituri libere (cea de 
la primul gol fiind imaginară) 
abil executate, în fata cărora 
Politehnica s-a predat fără re
plică.

Ion CUPEN

Jt'

chlpel sale la un scor atît de 
categoric, dar remarca buna 
dispoziție de joc a adversarilor. 
Ungaria a aliniat formația s 
Katzlrz — Szanto, Kerekes, Ga- 
raba. Toth — Csapo, Nyilasi. 
C'songradi — Bodonyi, Tiiracsik, 
Kiss.

Se pare că antrenorul Meszoly 
va renunța la jucătorii aflați in 
străinătate (Balint, Miiller, Fa- 
zekas), deoarece a introdus te lot 
cîțiva jucători tineri ca Hires 
(Vasaș), Takacs și Rab (ambii 
de la Ferencvaros). Csongradl 
(Videoton). Szallal și MenyharHt 
(ambii de la Diosgyor) si Kovâcs 
(Tatabanya). Dintre ceilalți foști 
titulari vom mai menționa pe 
PSloskel (Gyor). Izso și Zomborl 
(ambii de la Vasas). mijlocași și 
atacanțl.

Luni lotul Ungariei s-a depla
sat din nou te Spania pentru alte 
două jocuri pe care le va susține 
la Valencia cu formația locală și 
cu echipa columbiană Milliona- 
rios din Bogota.
• Meciuri amicale : la Alicante 

(Spania) : Hercules — Sel. Ar
gentinei 0—2 (0—1) prin golurile, 
marcate de Ramon Diaz. în
vingătorii au jucat în „10“ ta re
priza secundă, prin eliminarea 
lui Patssarella. • F.C. Leicester 
— Saarbrticken 4—0 (2—0) A Tur
neul de juniori de la Novi Sad 7 
Dinamo Zagreb — Slavia Praga 
2—1 ; Vojvodina — Nantcs 6—0.
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tul va fi bine". „Și chiar dacă 
viatul va sufla într-o coastă 
sau alta a bărcii, adaugă zim- 
bind Valeria Roșca-Răcilă, spe
răm că tot bine va fi*. în ca
notaj. pesimismul este un lest 
greu. Ambarcațiile cu tricolor 
românesc la pale săgetează 
'deocamdată apele, asemenea 
pescărușilor înainte de furtu
nă. înainte de „furtuna" fina-’ 
lelor, care Ia fiecare ediție de 
campionat mondial începe fix. 
duminica, ia ora 14. Pînă a- 
tunci. obișnuitele „rafale" ale 
întrecerilor eliminatorii — 6criL 
recalificări, semifinale — cu 
nelipsitele „răsturnări" de pro
nosticuri la capăt-'l culoarelor."

ATLETISM • La Nisa: prăjină 
— Bellot 5,65 m... 7. Vigneron
(ambii Franța) 5,40 m; 110 mg — 
Foster 13,41; greutate — Oldfield 
20,;>9 m (ambii S.U.A.); disa — 
Dells (Cuba) 67,28 m; 3000 m ob
stacole — Marsh (S.U.A.) 8:26,80; 
3000 m (f) Waitz- (Norvegia) 
8:50.40.

cAlArie • La Rotterdam,' 
;,Marele Premiu al Națiunilor" a 
revenit Franței, urmată de R.F. 
Germania și Anglia. „Marele Pre
miu" la dresaj a fost cîștigat 
de f jportiva Gabriella GrillS 

CICLISM • Pe velodromul 
descoperit din ZUrich, elvețianul 
Urs Freuler a corectat recordul 
mondial pe 1 000 m cu start de

R. 1, 10363


