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După frumoasa lor evoluție la „mondialele» de la Miinchen

SPORTIVELE NOASTRE ȘI-AU CONSOLIDAT POZIȚIA
IN ELITA CANOTAJULUI MONDIAL

(prin telefon), 
ediție a cam-

Mi’NCIIEN, 31 
Cea de-a șasea 
pionatelor mondiale de canotaj 
feminin, desfășurate pe apele 
canalului olimpic de Ia Obersch
leissheim, a confirmat valoarea 
ridicată a școlii românești în 
acest dificil sport, delegația ță
rii noastre reușind un bilanț 
remarcabil — patru medalii în 
cele șase finale ale campiona
telor : una de aur prin Sanda 
Toma și trei de bronz cucerite 
de echipajele de 2 f.c. (Elena 
Horvat — Rodica Pușcatu), 44-1 
vîsle (Olga Bularda, Valeria 
Roșea, Sofia Banovici, Aneta 
Mihaly + Ecaterina Oancia) și 
8+1 (Rodica Frînfu, Florlca 
Bucur, Luminița Furcilă, Ma
na Țăran, Olguța Onofrei, Ma
ria Ana Naghiu, Mariana Za
harin, Elena Bondar + Elena 
Radu). Avînd în vedere că și 
celelalte două echipaje prezen
tate, 2 vîsle și 4+1 rame, s-au 
numărat printre finaliste, pre
cum și faptul că atit în cla
samentul pe puncte cit și în cel 
pe medalii ale campionatelor 
România ocupă poziția a 3-a, 
după U.R.S.S. și R. D. Ger
mană. se poate spune că la 
actuala ediție a campionatelor 
mondiale canotajul feminin ro
mânesc și-a întărit poziția in 
primul grup valoric, de elită.

Aceasta este prima concluzie 
a celor patru zile de concurs 
și a finalelor de duminică, a-

Elena Horvat și Rodica Pușcatu, medaliate cu bronz în proba de 
2 f. c.

ceasta este, de fapt, opinia u- 
(îanimă a specialiștilor ijrezenți 
aici. Nelly Gambon, președinta 
Comisiei de femei a Federației 
internaționale de canotaj, ne-a 
declarat : „Româncele au pro
dus cea mai frumoasă surpriză, 
ocupind locul al treilea in cla
samentul pe națiuni la o ediție 
a campionatelor lumii care a 
întrecut, ca tărie, concursul din

Vasile TOFAN

(Continuare în pag a 1-a)

REPORTAJ LA SOSIREA
UNEI CAMPIOANE INVINCIBILE...

Delegația canotoarelor noastre, avînd-o in mijloc pe Sanda Toma, ’ X .... FOtO . Dragoș NEAGU
• Da, s-au apropiat de mine, 
am crezut că vor să mă îmbră
țișeze, ui-au sărutat și... m-am 
trezit în lac. Am aflat apoi că 
au fost „instigate" de Thomas 
Keller, președintele federației 
internaționale, care mi-a înmi- 
nat medalia de aur. • Ca și la 
Bled, în 1979, sau la Moscova 
anul trecut... • Da, președin
tele F.I.S.A. 
deauna proba 
premiere mi-a 
bucuros să mă 
na pe primul 
sîntem la fel de bucuroși să te 
știm mereu prima. Ții la aura 
de invincibilitate ? • Desigur, 
mal ales acum, după al treilea 
sezon fără înfrîngere. • Cite 
curse ai cîștigat în cele trei se
zoane ? • Finala mondialelor
a fost a lS-a victorie consecu
tivă. • Ce va urma ? • O- 
dihnă, cîteva zile, și apoi. . exa
menele anului III Ia I E.F.S. Și 
mai tirziu, spre iarnă, începutul 
pregătirii... titlului mondial de 
anul viitor. • Pe ce barcă ai 
concurat la Miinchen ? • Pe 
cea cu care cîștigasem și titlul 
olimpie la Krîlatskoe, o barcă 
elvețiană. Stampcli. • Iartă-mi 
ultima 
pierzi 
ce mă

la sosirea pe aeroportul Otopeni.
Ieri după-amiază canotoarele 

noastre s-au întors de la Miin- 
chen. Pe aeroportul Otopeni, 
la scara avionului, medaliatele 
de la campionatele mondiale 
au fost felicitate și îmbrățișate 
de general locotenent Marin 
Dragnea, prim-vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., de prieteni, rude, 
activiști ai mișcării sportive.

Sanda Tom*, invincibila cam
pioană mondială, este ținta tu
turor. Răspunde, cu dezinvol
tura campionului obișnuit cu 
servitutile celebrității, la toate 

■ întrebările. înaintea „mondia- 
lelor“ refuzase politicos un co
leg,_ spunînd „Sanda Tom*

A-

premiază întot- 
de simplu. La 
spus că es.e 

vadă întotdeau- 
loc. • Și noi

spunînd „Sanda 
FACE, nu VORBEȘTE", 
cum, Sanda vorbește...

• Cum a fost ? • Mai ușor 
decît mă așteptam, mai ușor 
decît Ia Olimpiadă. Am plecat 
tare, cu un start mai bun ca 
oricînd, doream 
cursa. Am avut 
am terminat cu 
era nevoie mai 
• Te-ai temut 
lei ? • Știam că toată lumea 
așteaptă să ciștig. Știam că sint 
considerată mare favorită. Știam 
că nu am voie să dezamăgesc. 
Nu m-am temut, aveam încre
dere. • Este adevărat că după 
festivitatea de premiere veci
nele de podium, Fetisova și 
Mitchell, te-au aruncat în apă?

să controlez 
avans mare și 
resurse ; dacă 
puteam forța, 
înaintea fina-

întrebare : cînd ai să 
prima cursă ? • După
las de sport...

Vladimir MORARU

BRĂILA, 31 (prin 
public numeros și 
luat loc în tribunele Sălii spor
turilor din localitate pentru a 
urmări debutul reprezentativei 
masculine de volei a țării noas
tre în cea de a 20-a ediție a 
Turneului internațional al Ro
mâniei. Echipa pregătită de N. 
Sotir și S. Tudor le-au oferit 
brăilenilor un spectacol agrea
bil în cea mai mare parte a 
timpului și o victorie — cum 
era de așteptat dealtfel — în 
numai trei seturi : 15—6, 15—5, 
15—13. La reușita partidei și-a 
adus contribuția și partenera 
de joc a formației noastre, re
prezentativa R.F. Germania, 
care a avut un randament net 
superior în comparație cu pres
tația din prima zi a acestei 
tradiționale competiții.

Voleibaliștii noștri au abordat 
jocul fără să-și mobilizeze toa
te forțele, cu lejeritătea pe ca
re o creează de obicei conștiin-

telefon). Un 
entuziast a

ța valorii superioare. Cu toate 
acestea, sextetul român a ținut 
cu fermitate frinele jocului.de- 
tașîndu-se prin tehnică superi
oară, printr-o mal mare omo
genitate în toate compartimen
tele, prin buna orientare în ac
țiuni, precum și prin forța 
atacului și decizia blocajului, 
îndeosebi în primele două se
turi diferența valorică' ce se
pară cele 
zut mai 
setului al 
merit N.
teren și pe Mircea Tutovan, a 
cărui reapariție tn prima re
prezentativă, după doi ani de 
absență, a fost îndelung aplau
dată de publicul spectator, care 
abia aștepta să-1 vadă pe ex- 
dinamovist (actualmente la Sil-

A. BREBEANU 
T. SIRIOPOL

două echipe s-a vă- 
clar. Spre sfirșiitul 
doilea, antrenorul e- 
Sotir a introdus în

(Continuat* in pag. a 1-a)

Azi și mâine, la București

MECIURI INTERNAȚIONALE DE BASCHET
Asțăzi și mîine, la București, 

vor avea loc meciuri interna
ționale de baschet feminin, 
după următorul program : SA
LA RAPID, azi ora 18 : Voin
ța București — selecționata o- 
rașului Leningrad (partidă uti
lă pentru divizionara noastră, 
participantă la „Cupa Liliana 
Ronccbetti"), meciul revanșă ur- 
mînd a avea loc mierejiri, de

la aceeași oră ; SALA PRO
GRESUL, ora 18 : Progresul — 
R. P. Chineză (mîine, de la 
aceeași oră, meciul revanșă).

Baschetbalistele sovietice vor 
mai susține, la 4 și 6 septem
brie, la Ploiești, două partide 
în compania lotului nostru re
prezentativ care se pregătește 
pentru participarea la C.E. din 
Italia.

în frunte cu aceea a liderei Diviziei „A“ de fotbal
A

MULT PREA SLABĂ REPLICA lN DEPLASARE
• Campioana poate reveni repede la linia de plutire ® Dinamo și F.C. Argeș — in 

crescendo, dar și jocul lor suportă, firește, ameliorări
Pornite puternic din start, 

echipele in postură de oaspete 
(vă mai amintiți frumoasa lor 
recoltă din prima 
cam obosit repede, 
torie n-a putut fi 
dreptul formațiilor 
sîmbătă, după 
„rundei" a patra ; 
goluri (incluzindu-le și pe cele 
două ale Progresului-Vulcan) a 
fost replica lor — în materie 
de eficacitate — la cele 21 de 
goluri înscrise de gazde.

Chiar și liderul clasamentu
lui, Universitatea Craiova, s-a 
văzut nevoit 
vins terenul 
acolo unde, 
pioana na 
Dar a pune 
pe seama tradiției ar 
ză mult prea subțire, 
niul strict al statisticii, 
pinsă de un alt adevăr, mai 
solid, care ne amintește de fap- 

gazonul vilcenilor 
sîmbătă. nu mai 
componenfi ai io-

etapă ?) au 
Nici o vic- 
trecută în 
vizitatoare, 

consumarea 
doar cinci

să părăsească în- 
din Rm. Vîlcea, 

este drept, 
cîștigat 
această

cam- 
niciodată. 
înfrîngere 
fi o scu- 
de dome- 

res-

tul că pe 
au evoluat, 
puțin de opt 
tului nostru reprezentativ. Opt 
jucători înzestrați, nu încape 
îndoială. înarmați de-acum .și 
cu experiență competițională, 
care — astfel stînd lucrurile și 
aflîndu se in preajma priimei 
manșe cu Olympiakos Pireu, — 
refuză ei înșiși ideea 
complex, a fricii de 
intr-un campionat pe 
domină net de doi 
coace.

Și atunci ce anume
Ia modul real, eșecul Universi
tății Craiova ? După meci, la 
cabina învinsei, se invoca, in
tre altele, o oarecare oboseală 
acumulată de masivul grup al

vreunui 
adversar 
care îl 
ani in-
explică,

Fundașul Vlad, mascat de Nițu (in stingă), înscrie al doilea gol 
in poarta studenților bucureșteni, la capătul unui veritabil sla
lom printre apărătorii alb-negrilor. O Ionescu, Cazan și Iorgules- 
cu (ingenunchiat) privesc cu resemnare. (Fază din meciul Dinamo 
— Sportul studențesc 3—0).
sslecționabililor. al cărui pro
gram competițional a cuprins 
în plus, față de restul divizio
narelor „A“, jocuri-test în ca
drul lotului reprezentativ. Este 
o scuză cu 
versitatea 
se... acuză, 
sine putere 
„amicalul" 
să joace a doua 
meci de Divizia 
A.S.A. Tg. Mureș.
fel stau lucrurile, 
vorbă că principala furnizoare 
de jucători lotului reprezenta
tiv (aflată și ea înaintea unei 
săptătnini încărcate, cu meciuri 
miercuri și siinbătă), trebuie să

care cel de la Uni- 
Craiova mai mult 
știind că — de la 

— ei au admis (vezi 
de la Alba Iulia) 

zi după un 
„A", cel cu 
Iar dacă ast- 

nu incape

Cornel Hăpăianu cișligă clar întrecerea finală a sprinterilor 
pe 100 m Foto: I. MIHAlCA

Foto : V. BAGEAC
urmeze, în aceste zile, un pro
gram adecvat de pregătire și 
RECUPERARE, menit să-i re
dea prospețimea. Oblemenco și 
Oțet, nu ne îndoim nici o cli
pă, au capacitatea profesiona
lă de a repune formația cam
pioană pe linia de plutire, pen
tru ca, la 16 septembrie, ea să 
obțină un succes concludent in 
prima manșă cu Olympiakos 
Pireu. Un succes TONIC, DA
TATOR DE SPERANȚE tutu
ror fotbaliștilor craioveni, care, 
apoi, după doar șapte zile, vor

Gheorghe NiCOLAESCU

(Continuare în pag. 2-3)

CAMPIONATELE
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LA TINERET Șl JUNIORI I,
0
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COMPETIJIE CARE
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„Daciada11 în cursul lunii septembrie

MULTIPLE ACȚIUNI SPORTIVE DE MASA 
IN TOATE JUDEȚELE ȚĂRII

Marea competiție sportivă națională „Daciada" oferă, și 
luna septembrie, o bogată agendă a activităților sportive 
masă.

Patru acțiuni, la nivel republican, se vor afla la ultimul 
act, finalele : la Muntele Roșu (3—6 IX), „Ștafeta munților"

în 
de

lor 
.......  . tu

rism de masă, la Drăgășani—Vilcea (4—6 IX) întrecerile de oină 
din cadrul „Cupei U.N.C.A.P.", competiție de tradiție pentru reu
șita căreia stadionul din localitatea sus-amintită a fost pregătit 
in mod special ; la Arad, (5—6 IX), „Cupa lucrătorilor din 
agricultură și din industria alimentară", iar Ia Timișoara (9-11 
IX) „Cupa ziarului Scînteia tineretului" la tenis de cîmp și 
badminton.

O serie de alte acțiuni sportive vor avea Ioc cu angajarea 
tineretului din mai multe județe. Maramureșul deține întâieta
tea organizînd nu mai puțin de patru asemenea acțiuni : un tur 
al județului la ciclism (1—6 IX), „Cupa I.M.U.A.S." la baschet 
(12—13 IX) la Baia Mare, „Cupa Minerul" la lupte și „Cupa 
Munților" pentru radioamatori, în cursul ultimei decade a lunii 
septembrie, în localități care n-au fost încă fixate. Celelalte ac
țiuni sportive interjudețene se vor desfășura la Zalău — Sălaj, 
„Cupa Mezeșul" la volei (10—16 IX) și „Cupa Sălăjanca" la 
atletism, handbal și volei (27 IX). iar la Iași, „Cupa Voința" 
(12—13 IX).

Deosebit de bogată se prezintă agenda „Daciadei" și la nive
lul județelor. In cazul județului Iași, de pildă,_ sînt de notat, 
printre altele, întrecerile 
(atletism, handbal, popice, 
lor din comerț" (atletism, 
și volei). „Cupa Voința" 
fotbal, popice și tenis 
sătesc de lupte greco-romane. __ ,  
tn prim-plan, organizează o cupă rezervată tinerilor pugiliști, 
alta elevelor specializate în gimnastică sportivă și, separat, rit- 

. mică — modernă, un raliu cu. participarea tinerilor metalurgiști, 
precum șl două festivaluri sportive, la Asuaj și Izvoarele. în
scris tot mai mult în aria activității sportive de masă, județul 
Dîmbovița oferă la rindu-j cîteva repere interesante : la Moreni, 
„Cupa petrolistului", la Padina, „Cupa veteranilor"- la orientare 
turistică, la Tîrgoviște, „Cupa Vlăstășuarul" (atletism, 11—14 ani), 
la Titu, „Festivalul sportiv al fetelor dîmbovițene" (atletism, vo
lei, handbal, tenis), la Găești, 
la Pucioasa, o duminică 
lipsi Întreceri de fotbal,

Numeroase alte acțiuni 
această lună în județele 
sportului muncitoresc" la 
„Cupa U.N.C.A.P." la lupte), Tulcea („Cupa de_ toamnă" 
ting), Sălaj („Cupa Clubului sportiv școlar" 
„Crosul fetelor", 14—16 ani și 19—20 ani).

Semnalăm totodată că în cursul lunii care începe azi vor avea 
loc și fazele pe asociație și centre de comună din cadrul „Cupei 
U.N.C.A.P." la lupt© Și „Cupei CENTROCOOP" la tenis de masă, 
cu faze superioare în lunile următoare.

dotate cu „Cupa Energeticianului" 
șah, tenis și volei), „Cuipa lucrători- 
handbal, popice, tenis, tenis de masă 
la drumeție, orientare turistică, cros, 
de masă. De asemenea, un concurs 

Maramureșenii, din nou

„Cupa școlarului" la fotbal, iar 
sportivă din cuprinsul căreia nu vor 
handbal, atletism și modelism. 
sportive de masă sînt programate în 
Arad („Crosul Ziridava", „Festivalul 
atletism, handbal, popice și volei și 

“'Ia kar- 
Zalău la volei și

începând de azf, la Brăila

PESTE 150 DE BOXERI LA STARTUL
„MEMORIALULUI COVACI”!

Programată cu aproape o lună 
Înaintea campionatelor balcanice 
de box (29 septembrie), actuala 
ediție a „Memorialului Covaci" 
capătă un caracter deosebit. Fe
derația noastră de specialitate a 
hotărît ca Întrecerile de la Brăila 
să constituie șl un prilej de se
lecție pentru alcătuirea formației 
care urmează să participe la con
fruntările balcanice. Așa stlnd 
lucrurile, competiția care Începe 
•zi la Brăila adună la _ startul 
său o serie de pugillști valoroși, 
aspiranți la tricourile „naționa
lei".

în afara unor boxeri din clu
burile Steaua, Dinamo, Rapid,

Metalul (din București), Farul 
Constanța, B.C. Galați, Nlcolina 
Iași, Metalul Drobeta Tr. Severin, 
Muscelul Cîmpulung, C.F.R. Cra
iova etc., la turneul brăllean vor 
11 prezenți component! al lotului 
național, Intre care 11 amintim 
pe Vanghele Bacs, Nicolae Cră
ciun, Pavel Morea, Gheorghe 
Brumă, Viorel Ioana, Florian Țîr- -------•— u“—< Mari_

Mihai, 
Cir Ian, 

Golum-

comnicu, Mihai Ciubotaru, 
nlcă Ouatu, Valentin 
Gheorghe Butnaru, Ion 
Nicolae Anghel, Paul 
beanu,

Incepînd de marți vorIncepînd de marți vor avea loc 
cite două gale pe zl (ora 16 și 
era 18,30). Finalele sînt progra
mate sîmbătă seara, dar există 
posibilitatea ca Intflnlrlle deci
sive să tie aminate pentru du
minică.

ȘCOLAR „traif" Dffl De azi, la Floreasca

CAMPIONATELE DE ATLETISM LA TINERET Șl JUNIORI I 
0 COMPETIȚIE CARE A OFERIT REALE SATISFACȚII

Fără să fi fost e competiție cu 
totul deosebită, recentele campio
nate naționale de tineret și ju
niori I au fost totuși interesante 
și au oferit specialiștilor jaloane 
pentru activitatea imediat urmă
toare și a celei de perspectivă, 
oricum, mal îndepărtată. • Prin
cipala performeră a concursului 
a fost săritoarea în lungime Ani- 
șoara Cușmir (antrenor Ion Mo- 
roiu), căci un rezultat de 6,83 m 
(egal celui cu care Tatiana Kol
pakova a cîștigat Universiada !) 
are un puternic ecou In lumea 
atletismului internațional. 9 Ste- 
listul Daniel Albu, elev al marii 
noastre campioane Iolanda Balaș- 
Soter, a atins, se pare, maturita
tea sportivă. După ce, cu cîteva 
zile în urmă, obținuse medalia 
de bronz la Spartachiada arma
telor prietene (2,20 m), acum 
lată că Albu a Înregistrat șl un 
remarcabil rezultat — 2,25 m, al 
treilea In ierarhia Internă după 
2,29 m Ad. Proteasa (Sindelfingen 
1980 — in sală) și 2,27 m Sorin 
Matei (Galați 1980). După 
spune loll : „Posibilitățile
Daniel sînt încă mult mai mari 
și cred că le va valorifica !“ • 
Sulițașul Dumitru Negolță, pro
dus al centrului de atletism din 
Boldești, actualmente lă Steaua,

cum
Iui

a reușit duminică un rezultat de 
79,04 m, care reprezintă un salt 
de aproape 10 m (!) față de re
cordul său personal (69,90 m — 
1980). • Simona Radu, elevă a 
antrenorului Daniel Maier, de la 
C.S.Ș. Reșița, a cîștigat al patru
lea titlu al său de campioană :
• dată junioară HI, de două ori 
ca junioară II și acum ca ju
nioară I. Frumoasă consecuțle I
• Remarcabilă evoluția sprinte
rilor dinamoviștl, pregătiți de ve
chiul antrenor Alexandru Stoe- 
nescu. El au cîștigat toate pro
bele de sprint in campionatul de 
tineret (100 m, 200 m, 400 m, 
4 X 100 m și 4 X «O 
m), la unele urclnd cite 
2 sau chiar cite 3 pe podium. • 
Contribuția aparatului „Telesid 
111“ la înregistrarea sosirilor (or
dine și timpi) a fost de această 
dată mal eficientă șl mai sigură 
ca orlcînd. Vechiul colaborator 
al atletismului nostru, lng. Te- 
mistocle Lazarlde, a realizat cu 
acest „Telesid m“ • excelentă 
aparatură pentru corecta șl, mai 
ales, rapida Înregistrare a sosiri
lor. • Un veritabil talent pare 
a fi săritorul de triplu Mihai 
Bran, de la C.S.Ș. Bacău. El a 
Izbutit o săritură de 16,01 m (a- 
nul trecut deținea cel mal bun

DINAMOVIADA ATLETICA ADUCE
LA START NUMEROASE VEDETE

In săptămtna „Cupei Mondiale", 
atletismul — pe care Universiada 
l-a apropiat mult Iubitorilor spor
tului de la noi — promite și la 
București un spectacol de cali
tate. Miercuri și joi, pe Stadio
nul Republicii vom putea urmări 
un concurs de mare tradiție, un 
concurs care aduce și la această 
ediție, așa cum a făcut-o la pre
cedentele, un numeros pluton de 
vedete : Dinamoviada. Debutînd 
la București in 1958 cu o ediție 
experimentală, competiția atleți- 
lor din cluburile dinamoviste din 
unele țări socialiste a devenit 
treptat un miting de Interes ma
jor în atletismul internațional, 
prin valoarea deosebită a rezul
tatelor înregistrate an de an, 
prin calitatea șl numărul ridicat 
de campioni și recordmani (olim
pici, mondiali și europeni) care 
au participat la cele 22 de edi
ții desfășurate. Organizată pentru 
a 4-a oară la București, ediția 
din acest an se va bucura, la 
rîndu-1, de o participare selectă. 
V-am prezentat, zjlele trecute, a 
parte din celebritățile pe care le 
vor alinia delegațiile celor opt 
cluburi participante din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Cuba, R.D. Ger
mană, Polonia, Ungaria, U.R.S.S. 
și România. Cîteva probe promit 
performanțe de mare valoare și 
confruntări extrem de , atractive. 
Cap de afiș va fi, probabil, să
ritura în lungime feminină, la 
care Anișoara Cușmir șl Vall Io- 
nescu, ambele în formă bună, 
vor avea ca adversare două at-

lete sovietice cu rezultate peste 
6,70 m In acest an — Tatiana 
Proskuriakova (6,73 m) șl Lud
mila Haustova (6,72 m) —, ca șl 
pe cehoslovaca Jarmila Nygri- 
nova, a 6-a la J.O. de la Mos
cova cu 6,83 m, una din frunta
șele europene ale probei In ul
timii ani, recordmana competi
ției. Nu ne îndoim că vom asis
ta, șl nu numai la lungime, la 
rezultate valoroase, la doborlrea 
multora din recordurile compe
tiției. Iată, dealtfel, cum arată 
ele după 22 de ediții :

Masculin : 100 m — 10,2 ; 200 m 
— 20,6 ; 400 m — 46,32 ; 800 m — 
------  1 500 m — 3:42,0; 5 000 m — 

......... 28:41,0 ; 110 
50,67 ; 

8:28,2 ; 10 
4 X 100 m 
— 3:09,2 ;

, lungime — 
triplusalt — 17,06 m ;

5,35 m ; greutate — 
disc — 62,54 m, suliță 
; ciocan — 74,44 m.
: 100 m — 11,51 ; 200 m

52,54 ; 800 m —

1:48,3
13:48,8 ; 10 000 m 
mg — 13,58 j 400 mg 
3 000 m obstacole — ' 
km marș — 43:08,0 ;

----- 4 X 400 m 
— 2,23 m ;

— 40,71 ; 
înălțime 
7,82 m ;
prăjină ■ 
20,12 m ;
— 85,14 m 

Feminin
— 23,4 ; 400 m . . .........
2:00,0; 1 500 m — 4:14,4; 100 mg
— 12,6 ; 400 mg — 57,40 ; 4 X 100 
m — 45,6 ; 4 X 400 m — 3:33,0 ; 
lungime — 6,61 m ; înălțime — 
1,90 m ; greutate- — 20,21 m ; disc
— 65,26 m ; suliță — 61,14 m.

în sfîrșlt, să notăm că la con
cursul care va avea loc în patru 
reuniuni, mîine (de la orele 11 
șl 17) și joi (de la aceleași ore), 
elevii vor avea Intrare liberă. (VI. 
M.)

DEBUT IN „CUPA DE TOAMNĂ" LA HANDBAL FEMININ

a 
la

rezultat cu 15,28 m), cu care 
cîștigat întrecerea cu cei de 
tineret. • Bran a fost al 5-lea 
junior care a devenit campion 
și la categoria tineret. Iată-i și 
pe ceilalți : Liviu Giurgian la 
110 mg, Răzvan Stănescu la pră
jină, Octavia Nif la înălțime și 
Silvia Comărniceanu la greutate
• înălțimea fetelor s-a încheiat 
cu un baraj, în cadrul căruia 
noua campioană, Octavia Nif, de 
la C.S.Ș. Sc. g-rală 190 din Bucu
rești, a sărit 1,78 m, dar rezulta
tul ei oficial rămîne 1,75 m.
• în afară de concurs, la ciocan, 
Nicolae Bîndar a reușit 73,00 m. 
Q Cornel Hăpăianu (100 m și 200 
m), Alexandru Chiran (5 000 m 
și 10 000 m) și Margareta Ghile 
(800 m și 1 500 m) sînt cei 3 at- 
leți care au obținut cîte două 
victorii în întreceri la tineret, iar 
Mihai Corucle (100 m 
la juniori. • Surpriză 
în lungime juniori !
Ion Bulac, recunoscut 
al cursei de 400 mg, . 
debutul ca săritor în 
și... a devenit campion național 
cu o performanță de 7,48 “ -—
ce nu e chiar de ici, de 
Ștefan Karpoș (antrenor 
Benga), în primul său an la ti
neret, a progresat cu mal mult 
de 2 metri. Acum, dc pildă, el 
a aruncat discul la 56,08 m, ceea 
ce demonstrează că e pe drumul 
cel bun. O La startul diferitelor 
probe au fost prezenți atleți și 
atlete din marea majoritate a 
județelor țării. Au lipsit dQar re
prezentanții județelor Harghita 
și Ialomița ! Acolo nu se 
oare atletism ? • Marșul 
că pierde teren serios în preocu
pările specialiștilor noștri. Țin 
încă ferm steagul sus P.T.T. în 
București și, iată, C.S.Ș. din 
Dorohoi. • Brăileanca Daniela 
Matei a făcut o cursă excelentă 
în ultimul schimb al ștafetei de 
4 X 400 m, deter minînd astfel 
victoria C.S. Brăila.

Romeo VILARA
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CAMPIONATUL DE DSRT-TRACK
Pe Stadionul municipal din 

Brăila s-au desfășurat primele 
două etape ale campionatului 
republican de dirt-track la pe
rechi. Cursele au fost viu dis
putate, dar insuficienta pregă
tire a multor concurent! a pro
vocat căzături în care au fost 
angrenați chiar și favoriții în
trecerilor. în prima zi, victoria 
a revenit cuplului I. Pavel — 
Al. Piș (Voința Sibiu), iar în 
cea de a doua reuniune tande-

mulul Gh. 
(Metalul Bu 
etape, clasa 
astfel : 1. < 
bre 55 p, 
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JUMIORII PAUL SCHMIDT S! FI 
VIRTUALI CAMPIONI DE I

Clubul sportiv școlar „CE
TATE* Deva, de pe lingă 
Școala generală nr. 7, organi
zează In perioada 1—6 sep
tembrie 1981 tabără de pre
gătire cu fetițele, pentru cla
sa I la gimnastică, care au 
fost admise la concursul de 
preselecție din iunie a.c.

Concursul de selecție se or
ganizează In data de 6 sep
tembrie 1981, la școală, pen
tru fetițele din clasele I-IV 
la secția gimnastică. Iar la 
atletism băieți șl fete pentru 
clasele V-VIU.

FINALELE „DACIADEI"
LA SCRIMĂ - JUNIORI I
Incepînd de astăzi, sala Flo- 

reasea din Capitală găzduiește 
finalele competiției sportive 
naționale „Daciada" la scrimă 
— juniori I. Este vorba despre 
întreceri de floretă (băieți și 
fete), sabie și spadă — indivi
dual și pe echipe —, care se 
vor desfășura în perioada 1-6 
septembrie.

Sezonul competițional de 
handbal a debutat duminică, In 
patru orașe din țară, cu o com
petiție în care sînt angrenate 
cele 12 divizionare feminine 
,.A“ : „Cupa de toamnă a 
F.R.H.". Formațiile (fără jucă
toarele selecționate în lotul re
prezentativ. acesta pregătindu-se 
în vederea C.M. grupa „B") au 
fost împărțite In două serii, pe 
criterii geografice, competiția 
desfășurîndu-se In etape săptă- 
mînale (ultima etapă a turului 
— duminică 27 septembrie), 
urmînd ca returul să albă loc la 
4, 11, 18 și 25 octombrie șl 1 
lembrie.

Din cele sase partide care 
bulau să aibă loc duminică 
august, s-au disputat doar 
tru. cele programate In Bucu
rești (seria I), în sala Floreas
ca, fiind amînate (Confecția 
București — Hidrotehnica Con
stanta și Progresul București — 
TEROM Iași).

Iată scurte relatări de Ia cele
lalte dispute, comunicate de co
respondenții noștri :

Seria I. STUNTA BACAU — 
TEXTILA BUHUȘI 25—20 (14—9). 
Băcăuancele (fără Tordk șl Găal) 
au avut o prestație superioară, 
impunîndu-se chiar de la In-

no-
tre-

30 
pa-

ceputul partidei. Printre realiza
toare : Lupșor 10, Hrițcu 8, res
pectiv Racliș 7. (Hie IAN CU — 
coresp.)

Seria a n-a. C.S.M. SIBIU — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
23—14 (11—10). Cele mai eficace: 
Prică 6, Amza 4, respectiv Si
mion 7. Sibiencele, recent pro
movate în Divizia „A*, au jucat 
foarte bine. (Iile IONESCU — 
coresp.) RULMENTUL BRAȘOV 
— CONSTRUCTORUL BAIA 
MARE 31—22 (12—12). în prima 
repriză, băimărencele au jucat 
mai bine, apoi Rulmentul a pus 
stăpînire pe situație. Realizatoa
re : Oancea 6, Chlriță 6, respec
tiv Weinert 9. (Carol GRUIA — 
coresp.). MUREȘUL TG. MU
REȘ — UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA 23—17 (11—10) 
formații au contribuit la realiza
rea unui joc frumos, 
marcatoare

3,
4.

Olteanu 
Petrean 
coresp.)

Ambele

Printre
: Dorgo 7, Pere? 
respectiv Damlan 
(Andrei BZABO

4,
5,

Desfășurată duminică, în or
ganizarea (bună) a ^.asociației 
sportive Electro ain Sf. Gheor
ghe, pe traseul de pe Dealul
Partizanilor din localitate, 
prezența a aproape 10 000 
spectatori, etapa a IV-a a cam
pionatului republican de moto- 
cros a adus unele clarificări în 
clasamente. Actualul deținător al 
titlului la seniori, Ernest Miil- 
ner, urmărit în continuare de... 
neșansă, duminică nici n-a mai 
putut lua startul din cauza unei 
defecțiuni apărute, peste noapte, 
la instalația electrică a moto
cicletei. în aceste condiții, bra
șoveanul Ion Plugaru (antrenor 
Traian Moașa), care de fiecare 
dată își pregătește temeinic 
mașina pentru concurs, a cîști- 
gat fără prea mare dificultate 
această penultimă etapă, deta- 
șîndu-se la o diferență de 18 
puncte, avantaj greu de pierdut 
în singura etapă rămasă.

La juniori se cunosc deja cel 
doi învingători : Paul 
(antrenor —- maestrul
Ștefan Chlțu ; mecanic — Con
stantin Goran) la 70 cmc șl Flo
rian Pop (pregătit din toate 
punctele de vedere de tatăl său, 
Dumitru Pop) la 50 cmc, care au 
terminat neînvinși toate cursele 
desfășurate pînă în prezent, de
venind virtuali campioni ai țării, 
în schimb, la 125 cmc tineret 
lupta pentru un loc pe podium 
a rămas deschisă.

Și acum, cîteva cuvinte despre 
penultima etapă : în cursa se
niorilor, P. Titilencu a fost cîș-
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• OFICIILE JUDEȚENE DE TU
RISM, precum și întreprinderea de 
turism, hoteluri și restaurante — 
București vă asigură petrecerea unui 
concediu plăcut, în luna 
pe litoralul românesc al 
gre.
• La toate agențiile și 

turism continuă vînzarea 
odihnă sau cură balneară.

• Adresîndu-vă invitația pe lito
ral pentru această perioadă, organiza
torii de turism vă asigură : bilete la 
prețuri reduse ; Iocnri de odihnă in 
toate stațiunile ; posibilitatea de a 
face tratament și în serii de numai 
12 zile ; cazare și masă în hoteluri 
și restaurante de prim rang ; o gamă 
variată de mijloace de agrement.

CRITERIUL
HIPISM

într-unul din articolele de a- 
nul trecut se semnala neconfir- 
marea valorică a cailor de 
ani. După aproximativ un 
duminică, ne-am confruntat 
foștii doi ani, într-o alergare ce 
se pretindea criteriu. Din păcate, 
situația este cam aceeași sub 
aspectul valoric. Clțlva cal, cei 
mal buni din generație, In cursa 
făcută „înghețînd" undeva în 
coada plutonului, transformlnd 
vrlnd-nevrlnd alergarea Intr-o 
distracție pentru Hemeius și 
Drăgălaș, dealtfel în formă, bine 
pregătiți și bine conduși de N. 
Gheorghe și I.R. Nicolae. Este 
adevărat că și condiția Impusă 
de cursă (120 metri handicap!) 
a constituit pe Ungă un fapt ne
obișnuit, împotriva noțiunii de 
criteriu șl o demobilizare pentru 
cel ce au dorit să-șl apere șan
sele : Hrublța, Suporter și Os
mana (singurele „valori" sub 
1:30) terminînd la mare distanță 
de primii clasați. REZULTATE 
TEHNICE : Cursa I : 1. Sufix (D. 
Popa) rec. 1:46,7, 2. Ionatan, sim-

doi 
an, 
cu

TREI ANILOR
piu 6, ordinea 45. Cursa a n-a :
1. Papin (N. Simion) rec. 1:39,
2. Kraus. Simplu 5, ordinea 4, 
event 31. Cursa a IH-a : 1. Juve
nil (I. R. Nicolae) perf. 1:27,4,
2. Renumita. Simplu 37, ordinea 
închisă, event 65, triplu cîștigă- 
tor 1 225. Cursa a IV-a : 1. He- 
raldina (FI. Pașcă) perf. 1:27,6,
2. Bărdița, 3. Banjo. Simplu 2,50, 
ordinea 6, event 144, ordinea tri
plă 94. Cursa a V-a : ‘ *"•
(St. Mutu) perf. 1:31,9, 
Simplu 3, ordinea 90. 
triplu cîștigător 4 811.
Vl-a : 1. Hemeius (N. ________
rec. 1:30,5, 2. Drăgălaș, 3. Ară
toasa. Simplu 6, ordinea 14, event 
43, ordinea * * ” “
vn-a : 1.
rec. 1:25,9, 
ordinea 5, 
gător 175.
Trucaj (G.
2. Selima, 
ordinea 8, event 5. Cursa a IX-a :
1. Atol (D. Stan) perf. 1:35,4, 2. 
Rigoarea. 3. Bafia. simplu 12, or
dinea 106, event 44, ordinea tri
plă 1 203. Pariul austriac a fost 
cîștigat cu trei tichete cu 6 com
binații a 3 021 lei.

R.

1. Surduc
2. Jovmir. 
event 14, 
Cursa a 
Gheorghe)

triplă 677. Cursa a 
Heraldlna (FI. Pașcă)
2. Fecioraș. Simplu 3,
event 14, triplu cîști- 
Cursa a Vin-a : 1.
Tănase) perf 1:26,6,

3. Faleza. Simplu 3,
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MULT PREA SLABĂ REPLICA IN DEPLASARE

Un gol istoric, cel cu nr. 25000 ! Autorul 
(echipament de culoare închisă), privește 
in plasă, in ciuda plonjonului disperat al

(Urmare din pag. 1)
intra in componența „U“-lui 
reprezentativ pentru cea mai 
importantă partidă a toamnei, 
jocul cu Ungaria.

Apropo de moral și de apro
piau ape europene : Dina
mo ;șt *. C. Argeș au obținut, 
sîmbătă, victorii la scor, con- 
_mînd astfel forma bună ară

tată, cu o săptămână în urmă, 
la Petroșani și, respectiv, la 
Bacău. I-am văzut la lucru, 
simbătă, pe dinamoviștii bucu- 
reșteni. Avînd „spatele" în sfir- 
șit asigurat (Moraru fiind un 
portar nu numai de linie, ci 
și de intercepții dincolo de 
bare), Dinamo s-a avîntat în 
terenul „alb-negrilor“ cu un 
plus de curaj și de inventivi
tate. Dealtfel, întreg axul cen
tral ul formației din Șos. Ște
fan cel Mare (Moraru — Bum- 
bescu + Dinu — Augustin — 
D. Georgescu, ultimul efectuînd 
pressingul precum... M. Sandu 
in primăvară) a fost net su
perior celui prezentat de Spor
tul studențesc. Trebuie spus 
însă că jocul lui Dinamo mai 
suportă ameliorări. în insisten
ta cu care antrenorul D. Nico- 
lae Nicușor testează, 3i final 
de partide, potențialul actual al 
lui Mulțescu descifrăm dorința 
fostului inter de a găsi și un 
dispecer pe măsura obiectivelor 
de performantă pe care și le 
propune Dinamo. Levski-Spar- 
tak Sofia este un adversar re
dutabil și, pentru ca el să poa
tă fi depășit, orice efort în
dreptat în direcția găsirii din 
timp a celei mai bune formule 
de echipă este binevenit. Avînd 
și suportul stării de spirit priel
nică, instaurată în cadrul echi
pe, după ultimele jocuri, ase
menea încercări pot contribui 
la consolidarea echipei dinamo- 
viste în perspectiva partidelor 
din Cuca U.E.F.A.

ȘTIRI... ȘTIRI...
e MÎINEl IN CADRUL ETAPEI 

A 5-A A DIVIZIEI „A" In Capi
tală sint programate două par
tide care se dispută după urmă
torul program : Dinamo — Poli
tehnica -Timișoara (pe stadionul 
Dinamo) si Progresul-Vulcan — 
S.C. Bacău (pe stadionul Pro
gresul). Ambele Intilniri vor în
cepe la ora 17. In deschidere, 
de la ora 15, se înttlnesc echi
pele de speranțe. Biletele de in
trare la aceste jocuri s-au pus 
în vînzare la casele obișnuite.

A MECIUL POLITEHNICA TI
MISOARA — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA, care se va desfășura 
simbătă în cadrul etapei a 
a Diviziei „A", va Începe la 
ora 16,30. Celelalte jocuri — <5u
excepția celui televizat, C.S. 
Tirgoviște — F.C. Olt, progra
mat la ora 15 — vor începe la 
ora 17.

J PRONOSPORT INronriEALA
obține AUTOTURISME „Dacia 
1300“ și „Skoda 120 L*. MARI 
SUME DE BANI, precum și 
EXCURSII în U.R.S.S. sau R.P. 
Bulgaria. Biletele de 15 lei va
rianta participă la toate cele 
cinci extrageri în două faze, cu 
un total de 42 de numere. Con
sultat! prospectul tragerii și 
procurați din vreme bilete cu 
numerele preferate !

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES 

DIN 26 AUGUST 1981 
Categoria 1 : 1 variantă 25% 

(autoturism Dacia 1300) ; cate
goria 2 : 2,75 a 25.244 lei : cate
goria 3 : 21 a 3.306 lei ; catego
ria 4 : 89 50 a 776 lei ; categoria 
5 : 188,50 a 368 lei ; categoria 6 : 
8.989,25 a 40 lei ; categoria 7 :
184 a 200 lei ; categoria 8 :
3.467,50 a 40 lei.

Report la categoria 1 : 205.595 
lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ de 
la categoria 1, realizat pe un bi- 
.et jucat 25%, a revenit partici
pantului ION BACIU din Pitești. 

lui, arădeanul Vaczî 
balonul odihnindu-se 

portarului brașovean. 
Foto : Branko VUIN

Cu un moral aparent refăcut 
ne apare acum și F. C. Argeș, 
cealaltă reprezentantă a fot
balului nostru în Cupa U.E.F.A. 
Echipa piteșteană, după un start 
slab, ezitant, obține — se pare 
— redresarea din mers, pe mă
sură ce se consolidează rapor
tul antrenor jucători. Și aici 
Insă, la F. C. Argeș, un post- 
cheie este, de cităva vreme, 
descoperit : cel al vîrfului cen
tral, Radu II fiind, în conti
nuare. indisponibil. Faptul că, 
simbătă, formația lui Constan- 
tincscu—Kopa a înscris multe 
goluri în poarta A.S.A.-ei Tg. 
Mureș nu trebuie să constituie 
un prilej de automulțumire. 
Este necesar ca echipa să-1 re
cupereze cit mai repede cu pu
tință pe Radu II, golgețerul 
campionatului trecut, pentru a-1 
reintegra în „ll"-le de bază.

Nimic nu trebuie ignorat în 
materie de alcătuire si de pre
gătire a reprezentantelor noas
tre în cupele europene, pentru 
ca în evoluțiile lor, la 16 sep
tembrie, să se înregistreze mult 
doritul crescendo valoric. Se 
impune, așadar, ca Universita
tea .Craiova, Dinamo și F. C. 
Argeș să reflecteze la multe 
probleme, de pildă la exemplul 
negativ oferit de Politehnica 
Timișoara, care a primit pri
mele trei goluri din faze fixe 
(pe același teren, din Leipzig, 
pe care Bransch înscria două 
goluri tot din lovituri libere, 
eliminînd reprezentativa noastră 
din calificările C.M. 1974), și 
să-1 evite...

în încheierea comentariului 
nostru considerăm necesar să 
atragem atenția asupra tendin
țelor de joc dur, care continuă 
să se manifeste în unele me
ciuri de campionat și care — 
puțind avea ca urmare acciden
tarea unora din componenții 
lotului reprezentativ sau ai e- 
chipelor participante la cupele 
europene — trebuie cît mai 
grabnic curmate, atît de către 
arbitri, dar și de către antre
nori, de jucătorii înșiși.

DIVIZIA
SERIA I

TEPRO Iași — Metalul Rădăuți 
i—0 (2—0), Cristalul Dorohoi —
Integrata Pașcani 3—1 (2—1), Ci
mentul Blcaz — A.S.A. cîmpu- 
lung Moldovenesc 1—1 (1—0), Ce
luloza Piatra Neamț — Avîntul 
Frasin 2—1 (2—0), Minerul Vatra 
Dornei — Șiretul Bucecea 1—0 
(0—0), Minerul Gura Humorului 
— Foresta Fălticeni 3—0 (1—0), 
C.F.R. Pașcani — Nicolina Iași 
1—0 (0—0), Metalul Botoșani —
Cetatea Tg. Neamț 1—1 (0—0) — 
s-a jucat la Săvenl.

SERIA A II-a

Luceafărul Adjud — Metalul 
Huși 3—1 (1—0), Foresta Gugeștl
— Petrolul Moinești 2—0 (2—0),
DEMAR Mărășești — Letea Ba
cău 0—0, Victoria Bacău — Ener
gia Gh. Gheorghiu-Dej 1—0 (0—0), 
Textila Buhuși — Rulmentul Bîr- 
lad 2—0 (2—0), C.S.M. Borzești — 
Partizanul Bacău 4—0 (2—0), La
minorul Roman — Viticultorul 
Panciu 3—0 (2—0), Minerul Co- 
mănești — Gloria Focșani 1—1 
(1-0).

SERIA A III-a

Petrolul Berea — Minerul Fi- 
lipeștii de Pădure 2—2 (1—1),
I.C.I.M. Ploiești — SN ITA Bră
ila 1—0 (0—0), Caraimanul Buș
teni — Prahova Ploiești 1—1 
(1—0), Chimia Brăila — Carpați 
Nehoiu 3—0 (2—0), Poiana Cîm- 
plna — Autobuzul Făurei 6—0 
(4—0), Carpați Sinaia — Metalul 
Mija 2—2 (0—1), Petrolul Băicoi
— Chimia Brazi 2—2 (1—0), Fero- 
doul Rm. Sărat — Chimia Buzău 
1—3 (0—0) — s-a jucat la Berea.

„CAIETELE
Cîteva cuvinte despre duelul 

tactic al jocului Steaua — pro
gresul vulcan, elementul domi
nant al partidei. Steaua, par- 
curgînd etapa reconstrucției e- 
chipei, accentuează, cum se știe 
foarte bine, asupra asimilării u- 
nui element esențial al fotbalu
lui modern : marcajul strict. 
Antrenorul Traian lonescu a 
realizat primii pași In această 
direcție cu elevii săi. Trebuie 
spus că, fată de acest obiectiv 
prioritar, care o preocupă mult, 
echipa devine Insă MAI PUTIN 
EFICIENTĂ CÎND TRECE LA 
„MOMENTUL POSESIEI MIN
GII". Ofensiva 
stelistă a sufe
rit, sîmbătă, și 
prin absenta u- 
nui jucător din 
prima linie cu 
adevărat percu
tant (A. iones- 
cu, accidentat, 
n-a jucat). Efor
turile celor din linia 
nescu — In primul 
Mureșan, au suplinit, dar numai 
lntr-o măsură, această absență. 
Dar șl așa, steliștii și-au creat 
situații de gel. De ce n-au reu
șit decît două transformări ?

răspunsul tacticii 
Vulcan. Apreciind

a doua, Iordă- 
rînd — și I.

șit decît 
Aici vine 
Progresului

ATI UITAT CE A PĂȚIT METALUL AIUD?
F.C. ARGEȘ a deschis scorul 

în partida cu A.S.A. Tg. Mureș 
neașteptat de repede. Era minu
tul 1 și 40 de secunde cînd a 
marcat Turcu. Apoi, tn minutul 
26, a înscris Nica și la 2—0 pi- 
teștenil nu mai vedeau cum pot 
pierde partida și erau foarte li
niștiți. Șl această liniște din ta
băra lor a durat pînă în minu
tul 86, cînd a înscris C. Ilie și 
scorul a devenit 2—1.

La această lovitură neașteptată, 
cînd și-au văzut victoria'pusă în 
pericol, cînd s-au văzut „cu cu

HBIIKII MICIIjnilUBbISi HAM

DE MÎINE A DIVIZIEI „A“
F. C. Constanța — Chimia 

Rm. Vîlcea : Gh. Jucan (Me
dia) ; G. Dragomir (București) 
și Z. Cszavar (Odorhei) ;

Dinamo — Politehnica Timi
șoara : O. Anderco (Satu Ma
re) ; T. Balanovici (Iași) și A. 
Krasovski (Zalău) ;

A.S.A. Tg. Mureș — Corvinul 
Hunedoara : Cr. Teodorescu ; I. 
Tăn.ase (ambii din Tirgoviște) 
și R. Stîncan (București) ;

U. T. Arad — Sportul stu
dențesc : M. Salomir ; M. Adam 
(ambii din Cluj-Napoca) și V. 
Ciocan (Bistrița).

Universitatea Craiova — „U“ 
Cluj-Napoca : I. Igna (Arad), 
Al. Ioniță și D. Petrescu (am
bii din București) ;

Jiul Petroșani — C. S. Tir
goviște : C. Ghi(ă (Brașov) ; 
Gh. Dumitrașeu (Constanța) și 
F. Keresteș (Tg. Mureș) ;

Progresul Vulcan 
Bacău : O. Strcng ; 
(ambii din Oradea) și 
trescu (Brașov).

F.C.M. Brașov — 
Argeș : V. Ciociltcu ; 
ban (ambii din Craiova) și FI. 
Cenea (Caracal) ;

F. C. Olt — Steaua : N. Rai- 
nea (Bîrlad) ; Al. Ilie (Craiova) 
și S. Burlacu (Gh. Gheorghiu- 
Dej).

C.

S. C.
Medveș 
R. Pe-

I.

F. C. 
R. Șer-

„C“ - REZULTATELE ETAPEI A II a
SERIA A IV-a

Cimentul Medgidia — Victoria 
Țăndărei 3—0 (3—0), Metalul
Mangalia — Portul Constanța 
0—0, Avîntul Matca — Progresul 
Isaccea 1—0 (0—0), Chimpex Con
stanța — Metalosport Galați 0—0, 
Arrubium Măcin — Marina Man
galia 3—1 (1—1), Ancora Galați
— Ș.N. Tulcea 0—1 (0—0), Voința 
Constanța — Rapid Fetești 6—2 
(4—0), Șoimii Cernavodă — Gra
nitul Babadag 2—1 (1—0).

SERIA A V-a

FEROM Urziceni — Ș.N. Olte
nița 1—1 (1—0), Amonil Slobozia
— Dinamo Victoria București 
0—1 (0—0), Tehnometal București
— Flacăra roșie București 1—1
(0—0), Danubiana București — 
Petrolul Roata de Jos 2—0 (1—0), 
Electronica București — Construc
torul Călărași 3—2 (2—1), T.M. 
București — I.C.S.I.M. București 
1—1 (1—0), Viitorul Chlrnogi — 
Abatorul București 1—2 (0—1),
Luceafărul București — F.C.M. 
Giurgiu — nu s-a disputat. Si
rena București nu a jucat.

SERIA A Vl-a

Cetatea Tr. Măgurele — Chimia 
Găești 4—2 (1—1), Dacia Pitești
— Dunărea Zimnicea 3—0 (0—0),
Sportul muncitoresc Caracal — 
Chimia Tr. Măgurele 2—0 (1—0), 
Progresul Corabia — Muscelul 
Cîmpulung 1—1 (1—0), ROVA Ro
șiori — Cimentul Fieni 6—0 (3—0), 
Electronistul Curtea de Argeș — 
Progresul Pucioasa 3—0 (2—0),
Petrolul Videle — Constructorul 
Pitești 3—0 (3—0), Unirea Răcari
— Recolta Stoicăneștl 2—2 (1—0).

DE REGIE"
foarte exact strategia adversa
rului său, aceasta a încercat (și 
a reușit în bună măsură) să re
plice marcajului strîns printr-o 
judicioasă circulație a omului și 
balonului. Ieșirile din apărare 
ale alb-albaștrilor au prezentat 
o reușită, fapt care a cîntărit 
mult în stabilirea rezultatului, 
ajutîndu-i pe fotbaliștii din str. 
dr. Staicovici să scape din

1 adversarului, pu- 
prelungite în repriza

Staicovici
„clinciurile“ : 
ternice și 
a doua.

Jocul de 
a avut — 
cronică — ____ ______ __
mai pentru că nu s-a jucat la

pe stadionul Steaua 
cum remarcam și în 
o bună valoare toc-

ETAPA S-A ÎNCHEIAT, 
COMENTARIILE CONTINUĂ J

tatimplare. „Caietele de regie11 
Traian lonescu și Viorel Mate- 
ianu au prezentat multe ele
mente pozitive transpuse disci
plinat și cu tendință creatoare 
de jucători ta teren.

Eftimie IONESCU

renască, să 
starea de 

ei o mani- 
cît de ușor

țitul la os“, cum se spune, ju
cătorii de la F.C. Argeș și-au 
amintit, probabil, de povestea din 
meciul cu Progresul-Vulcan, pe 
care erau să-1 piardă în ultimele 
minute, și au apăsat serios pe 
accelerator ; s-au dezlănțuit, pur 
și simplu, mareînd două goluri 
într-un minut și cîștigînd cu 
4—1. A trebuit, deci, să vină go
lul adversarilor pentru ca ambi
țiile piteștenilor să “
se amplifice față de 
mulțumire pe care 
festau cînd au văzut 
conduceau cu 2—0.

Am adus în discuție acest as
pect pentru că e o lacună mal 
veche la multe dip echipele 
noastre, care se mulțumesc cu 
un avantaj minim In loo să 
mențină același tempo și să în
cerce să-și rotunjească golavera
jul. Și s-a văzut de atîtea eri 
cit de mult contează un gol în 
plus. Pot confirma acest 
jucătorii de la Metalul 
echipa care In vara aceasta 
retrogradat din Divizia „B“ 
cauza UNUI SINGUR GOL !

lucru.
Aiud, 

a 
din

Constantin ALEXE

//MAI BĂIEȚI DAR NOI CIND MAI JUCAM?"
Cu victoria de sîmbătă, C.S. 

Tirgoviște se poate considera una 
din beneficiarele acestei prime 
perioade a campionatului. Soco
tiți și dv. Intr-un clasament al 
promovatelor. ,,roș-albaștrii“ ocu
pă primul loc, cu maximum de 
punctaj obținut pe teren pro
priu, ei situîndu-se în grupul 
restrîns al formațiilor care n-au 
cedat puncte „acasă11 (Universi
tatea Craiova, Dinamo, „U“ 
Cluj-Napoca, Corvinul, F.C. Olt, 
„Poli11 Timișoara). Deci, sînt și 
motive de satisfacții pentru pu
blicul local.

Dincolo de acestea, însă, echi
pa lui Dobrin, Gheorghe, Greaca 
și „compania" provoacă și su
părări suporterilor, declanșează 
temeri în perspectivă. De aceea, 
în meciul cu F.C. Constanța, în- 
tr-un moment cînd echipa oaspe
te amenința cu egalarea, cineva 
de la tribuna I a strigat : 
„Măi băieți, dar noi ctad mai 
jucăm 7“ întrebarea retorică a 
anonimului suporter (din păcate 
au fost si altele, nepoliticoase) 
era, de fapt, o critică adresată 
formației gazdă, care evolua ta-

SERIA A Vil-a
Mecanizatorul Simian — Jiul 

Rovinarl 2—0 (2—0), Dunărea Ca
lafat — Electroputere Craiova 
1—0 (0—0), Minerul Moldova Nouă
— Parîngul Novaci 4—2 (2—1), Mi
nerul Motru — Minerul Horezu
3—0 (1—0), Viitorul Drăgâșani — 
C.F.R. Craiova 0—1 (0—0), Meta
lurgistul Sadu — Unirea Dro- 
beta Tr. Sev. 1—0 (0—0), Con
structorul Craiova — Minerul 
Oravița 4—1 (1—1), I.O.B. Balș - 
Dierna Orșova 1—2 (0—0).

SERIA A VIII-a
Victoria Călan — C.P.L. Sebeș 

0—2 (0—1), Automecanica Mediaș
— Minerul Ghelar 1—2 (0—1),
C.F.R. Simerla — Vitrometan Me
diaș 1—0 (0—0), Metalurgistul
Cugir — Minerul Vulcan 4—1 
(2—0), Minerul Paroșenl — Lotru 
Brezol 3—0 (1—0), Textila Cisnă- 
die — IMIX Agnita 1—0 (1—0),
Minerul Certej — Mecanica Alba 
Iulia 4—2 (2—0), Explormin Deva
— Minerul Aninoasa 2—0 (1—0).

SERIA A IX-a
C.F.R.-Victoria Caransebeș — 

Metalul Bocșa 2—0 (1—0), Uni
rea Tomnatic — Chimia Arad 
5—1 (4—0), Minerul Anina — Bi
horul Beiuș 3—0 (1—0) — s-a ju
cat la Bozovlci, Victoria Ineu — 
Unirea Sînnicolau 2—0 (2—0),
Șoimii Llpova — Electromotor 
Timișoara 5—1 (2—1), C.F.R. Arad
— Recolta Salonta 4—0 (1—0), 
Voința Oradea — Gloria Reșița
3— 0 (1—0), Vulturii textila Lugoj
— Oțelul Or. dr. Petru Groza
4— 0 (2—0).

SERIA A X-a
Bihoreana Marghita — Bradul 

Vlșeu 0—1 (0—1), Unirea Valea

JIUL TREBUIE SĂ SI
STRINGĂ RINDURILE

vrem să scriem

Corvinul a tranșat ușor, la un 
scor neașteptat de sever, marea ei 
rivalitate sportivă cu echipa din 
Petroșani. A cîștlgat JUCIND 
FOARTE BINE, conectată fiind 
la bornele unui fotbal pur ofen
siv, spectaculos ș. — prin varie
tatea schemelor din repriza se
cundă — deosebit de eficace. Dar 
nu despre echipa gîndită și con- 

Inx teren de Mircea Lucescu 
acum, ci despre 
Jiul. Petroșene- 
nil au avut la 
Hunedoara una 
dintre cele mai 
slabe evoluții 

ale lor din toa
te derbyurile ju
dețului disputa
te pînă acum. 
Dar comporta

rea sub posibilități din acest în
ceput de campionat a echipei pre
gătită de foștii ei jucători Petre 
Llbardi și Gogu Tonca are și cîteva 
circumstanțe atenuante, la care 
vrem să ne referim. Este vorba, 
mal întîi, de absența dintre bu
turi a portarului Caval, bolnav, 
cel care în atîtea rînduri și-a 
adus o contribuție însemnată la 
realizarea unor partide bune de 
echipa sa. Lipsește, de asemenea, 
din vechiul angrenaj și Stoichiță, 
o altă piesă de bază, cu bun ran
dament în ofensivă, tn sfîrșit, a 
plecat de la Jiul și llbero-ul S. 
Rusu, șl el un pion important 
pe tabla de joc a Jiului. Echi
pa joacă, deci, cu alte piese, 
piese noi, care AU NEVOIE DE 
TIMP pentru a se integra în 
formația minerilor. Exact despre 
ceea ce ne vorbea și Petre Llbardi 
înaintea meciului de la Hune
doara, conștient fiind că un „11“ 
care, la un moment dat, suferă 
transformări structurale, nu poa
te deveni omogen, competitiv, 
puternic decît rodîndu-se în în
treceri aspre, dure. Jiu! a început 
slab, dar trebuie să-și siringă 
rtadurile, poate să-și strîngă rta- 
duriie, iar cel care au primii da
toria aceasta sînt
Giuchici, Sălăjan, 
Varga, Petre 
POT DA mult 
dat în aceste 
după care se 
dată — Ia „minus doi' 
mentul adevărului.

mult lăudatul 
i, Șumulanschi, 

Grigore ; cel care 
mal mult decît au 
prime patru etape 
află — ca nlcio- 

în clasa-

laurențiu DUMITRESCU

cîlclt ta teren, „serviciul11 îi era 
mereu ta suferință (cu precă
dere, cel decisiv), ce să mai 
vorbim de organizarea jocului, 
ta cele două momente ale sale... 
tn momentul de apărare, de e- 
xemplu, superficialitatea marca
jului și a dublajului îți sărea în 
ochi ; în atac, lipsa unor mane
vre tactice șablonlzase atît de 
mult acțiunile tîrgoviștenilor in
cit aglomerata defensivă con- 
stănțeană intuia ușor cam pe 
unde și de unde ar putea veni 
pericolele. Ca să nu mai amin
tim de ratări (cite au fost și în 

.meciul cu „Poli11 Timișoara ?), 
de „tempo11-ul de vals al for
mației și văditele ei semne de 
oboseală, sesizabile în finalul 
partidei.
.Antrenorii Em. Jenei și Gh. 

Ene știu bine că nu este vre
mea bucuriilor,' chiar și după e 
victorie, că jocul echipei lor 
trebuie bine „curățat11. Nu de 
alta, dar viitoarele programări 
aduc la Tîrgovlște echipe... grele 
și nu se știe ce se poate întîm- 
pla.

Stelian TRANDAFIRESCU

lui Mihal — Simared Baia Mare
5—2 (3—2), Minerul Baia Borșa
— Silvana Cehu Silvanlei 4—1
(1—1), Oașul Negrești — C.S.U. 
Tricolorul Oradea 2—1 (1—0),
CUPROM Bala Mare — Minerul 
Bala Sprie 1—1 (0—0), Rapid Ji
bou — Armătura Zalău 0—3 (0—1), 
Minerul Băița — Victoria Cărei 
1—0 (1—0), Minerul Băiuț — Chi
mia Tășnad 1—1 (0—1).

SERIA A XI-a
C.E.M. Cluj-Napoca — Lăpușul 

Tg. Lăpuș 3—1 (0—0), Unirea
Alba Iulia — Avîntul Reghin 
3—1 (2—0), Minerul Rodna — Me- 
talotehnica Tg. Mureș 4—0 (1—0), 
Sticla Arieșul Turda — Foresta 
Bistrița 1—0 (0—0), Metalul Aiud
— Mureșul Luduș 1—0 (0—0),
C.I.L. Blaj — Unirea Dej 1—0 
(1—0). Oțelul Reghin — Ind. sîr- 
mei Cîmpia Turzii 0—0, Textila 
Năsăud — Metalul Sighișoara 
1—3 (1—0).

SERIA A XH-a
Nitramonla Făgăraș — Minerul 

Baraolt 5—1 (1—1), Metalul Tg
Secuiesc — Mureșul Toplița 1—0 
(1—0). Minerul Bălan — Utilajul 
Făgăraș 1—0 (0—0), Tractorul
Miercurea Ciuc — Metalul Sf. 
Gheorghe 0—1 (0—1). Met rom
Brașov — Unirea Cristuru Secu
iesc 1—0 (0—0). Mobila-Măgura
Codlea — Precizia Săcele 1—1 
(0—0), Progresul odorheiu Secu
iesc — Carpați Brașov 6—1 (2—0), 
Chimia Or. Victoria — Torpedo 
Zărnești 2—0 (0—0).
• Rezultatele au fost transmise 

de corespondenții noștri volun
tari.



STEFAN CALCAN, MEDALIE DE ARGINT 
LA CAMPIONATELE EUROPENE DE RACHETOMODELE

SOFIA, 31 (Agerpres). La 
Iambol (Bulgaria), in cadrul 
campionatului european de ra- 
chetomodele, concurentul ro
mân Ștefan Calcan a obținut 
medalia de argint cu 459 punc-

te. Titlul de campion a revenit 
lui D. Bairaktarov (Bulgaria) 

’ 488 p. Pe locul trei s-a clasat
Kuzmin (U.R.S.S.) cu 360 p. Pe 
echipe, formația României a o- 
cupat locul trei.

SPORTIVELE NOASTRE Șl-AU CONSOLIDAT POZIJIA

(Urmare din pag. 1)

cadrul Jocurilor Olimpice de a- 
nul trecut". Thomas Keller, pre
ședintele F.I.S.A., a transmis, 
prin intermediul secretarului 
federației noastre de speciali
tate. Gheorghe Giurcăneanu, 
felicitări întregii echipe a Ro
mâniei pentru frumoasa com
portare, pentru poziția fruntașă 
pe plan mondial.

Pe Sanda Toma, marea noas
tră campioană, care și-a păs
trat aici nimbul invincibilității, 
confirmind opinii care la „bur
sa pronosticurilor" nu admi
teau nici o replică. Th. Keller 
a felicitat-o personal la festi
vitatea de premiere, ca și la 
Bled, ca și la Moscova. „La 
prima conferință de presă di
naintea startului campionatelor 
am prevăzut că Sanda nu poa
te fi învinsă. Mă bucur că nu 
m-am înșelai. A condus de la 
început, a controlat cursa vîs- 
lind în stilul ei unic, corect și 
curat, de supercampioană, stil 
care i-a impresionat pe spec
tatori". Ce mai putem adăuga 
noi după această nouă victo
rie ? Doar atît : bravo Sanda !

Despre celelalte echipaje me
daliate, numai cuvinte de lau
dă. La 2 f.c. Elena Horvat și 
Rodica Pușcatu au concurat bi
ne. au condus, și nu trebuie să 
uităm că acest echipaj a de
butat la C.M. La fel și 8-ul 
nostru, cu multe nume noi fată 
de garnitura de la .1.0. La 4+1 
vîsle. medalia fetelor noastre 
ar fi putut fi de argint, dacă 
startul ar fi fost mai bun. Ple
carea slabă a permis echipa
jelor U.R.S.S. și R.D.G. să ob
țină un avans de la primele 
zeci de metri, avans care s-a 
păstrat pînă la sosire. Oricum, 
medalia de bronz a 
-este cea care face ca 
depășească numărul 
cîstigate anul trecut 
skoe. Să subliniem și 
rea meritorie a

driana Chelariu (18 ani) și Ma- 
rioara Ciobanu (19 ani) la du
blu vîsle, ambele elemente de 
viitor.

Adresînd din nou felicitări 
canotoarelor care ne-au repre
zentat la această ediție a cam
pionatelor lumii, se cuvine să 
subliniem meritele colectivului 
de tehnicieni — Victor Mocia- 
ni, Gheorghe Gheorghiu, Maria 
Drăghici, Ion Boicu — a căror 

'muncă pricepută și pasionată a 
fost din nou încununată de 
succes.

La campionatele mondiale de 
canotaj masculin care încep 
miercuri la Miinchen vor fi 
prezente și două echipaje din 
țara noastră : Gabriel Bularda, 
Catolică Ilieș, Daniel Voicules- 
cu, Măricel Lefter (4 rame f.c.) 
și Vaier Toma, Constantin Pos- 
toiu (2 f.c.).

HANBBALISTI ROMÂNI ÎN IUGOSLAVIA
® Steaua cîștigă turneul de la Doboj ® Vasile Stingă 
cel mai bun și eficace jucător • Handbalistele pe locul 

2 la Balcaniadă
ZAGREB, 31 (prin telefon), 

în localitatea Doboj (Iugosla
via) s-a desfășurat un valoros 
turneu internațional de handbal 
masculin, ciștigat de formația 
lomănă STEAUA BUCUREȘTI, 
care în finală a dispus de pu
ternica echipă sovietică Ț.S.K.A. 
Moscova cu 27—25 (15—14). Ia
tă loturile aliniate și (între pa
ranteze) autorii golurilor. 
STEAUA: Munțeanu — Kicsid 
(2), Dumitru (6), Birtalan (1), 
Stingă (14), K. Voina (1), Drâ- 
găniță (3), Berbece, Ionescu; 
Ț.S.K.A. Moscova: Tomin — 
Mihailișin, Baran (1), Cikala- 
iev (4), Zuk, Rimanov (6), Fo- 
diukin (3), Vasiliev (4). Kozlov, 
Larin, Kidjajoiev (7).

Clasament final: 1. STEAUA; 
2. Ț.S.K.A.; 3. Borac Banja Lu
ka; 4. Medvesceak; 5. Sloga; 6. 
Lugi; 7. Steaua Roșie Belgrad; 
8. Kolinska Slovan.

Cel mai 
tor a fost 
tul român 
mai valoros portar — sovieticul 
Tomin (T.S.K.A.).

★
în meciul decisiv din cadrul 

Balcaniadei feminine de la To- 
manovo, selecționata României 
a fost întrecută de Iugoslavia 
cu 25—19. Golurile echipei ro
mâne au fost realizate de Ta- 
che (5), Ciubotaru (5), Turbatu 
(4). Oacă (3), Neică și Dobre. 
In primul joc. România a dis
pus de Bulgaria cu 25—18.

într-un alt meci. Iugoslavia 
— Bulgaria 13—16.

Astfel, pe primul loc s-a cla
sat Iugoslavia cu 4 p, urmată 
de ROMÂNIA cu 2 p și Bulga
ria 0 p. (Sel. Macedoniei a e- 
voluat în afara turneului).

RENO VINEK 
„Sportske Novosti" — Zagreb

bun și eficace jucă- 
desemnat handbalis- 

Vasile Stingă, iar cel

•TELEX*
ATLETISM s Concursul da 

decatlon de la Birminghan a fosl 
ciștigat de R. Pottel (R.D. Ger
mană) cu 8 311 p, urmat de J 
Hingsen (R.F.G.) cu 8 138 p ș 
U. Freimuth (R.D.G.) cu ' 
Pe echipe a ciștigat R.F. 
nia cu 24 363 p, urmată 
Germană cu 24 190 p și 
cu 22 880 p. Concursul ______
de heptathlon a fost dominat d< 
Ramona Neubert (R.D.G.) ci 
6 223 p. Au urmat in clasament 
H. Geissler (R.D.G.) — 6 210 p ș 
S. Everts (R.F.G.) — 6 187 p. Pri
mul loc pe echipe a fost ocupa 

p

8 136 p 
Germa- 
de R.D 
Polonii 
feminir

de R.D. Germană cu 18 682 
urmată de R.F. Germania 
17 817 p Și U.R.S.S. — 17 480

BASCHET • In vederea 
putărli a două întîlniri,

PL LOCUL Iii IA
în localitatea Pripiat, din a- 

propierea Kievului, s-au în
cheiat întrecerile celei de a 
VIII-a ediții a „Turneului Prie
tenia" la handbal pentru ju-

FARUL A CIȘTIGAT TURNEUL
DE KUGBY DE LA ANNECY

vislașelor 
totalul să 
medaliilor 
la Krilat- 
comporta- 

tinerelor A-

CONCURSUL DE ÎNOT
DE LA TOKIO

TOKIO, 31 (Agerpres). Re
zultatele înregistrate în ziua a 
doua a competiției internațio
nale de natație de la Tokio : 
feminin ; 100 m spate : Kim 
Carlisle (S.U.A.) — 1:03,65 ; 200 
m mixt; Michelle Pearson 
(Australia) — 2:19.10 ; 200 m 
bras : Hiroko Nagasaki (Japo
nia) — 2:35,29 ; 800 m liber : 
Tracy Wickham (Australia) — 
8:33,65 ; masculin : 200 m mixt : 
Roger von Jouanne (S.U.A.) — 
2:06,08 ; 200 m bras : Glen Be- 
ringen (Australia) — 2:20,83 ; 
1 500 m liber : Max Metzker 
(Australia) 15:35,94 ; 100 m flu
ture — Steve Smith (S.U.A.) 
55,01.

Rugbyștii de la Farul Con
stanța s-au înapoiat zilele tre
cute din Franța, de la un tur
neu internațional. Cind l-am 
întrebat pe ing. Ion Gogoașc, 
vicepreședintele secției, cum a 
fost, ne-a îfitins — în loc de 
orice alt răspuns — două ziare, 
într-unul, căpitanul echipei, in
ternaționalul Gheorghe Dumi
tru, era fotografiat 
tul trofeu cuvemt 
rei competiției, în 
turată putîndu -se 
altele : „Turneu! a 
mare succes". Iar în cealaltă 
gazetă (,,Le Dauphine Libere") 
un titlu suna astfel : „Constan
ta învingătoare fără probleme" 
(nota bene : era vorba de cro
nica meciului cu o reprezentan
tă a rugbyului galez !).

Așadar, jucătorii de pe Lito
ral au ciștigat turneul de la 
Annecy, despre care ne-a infor
mat profesorul Mihai Naca, apre
ciatul antrenor al Farului : „Au 
luat parte Ia întrecere echipele 
Cardiff (in fapt o selecționată 
galeză, eu șase internaționali), 
La Voulte, Bourgoin, combina
ta Romans-Valence, formația 
locală cu același nume — țoale 
din Franța — și XV-le nostru. 
Timp de irei zile — mai bine 
de spus seri, meciurile dispu- 
tindii-se ia nocturnă, pe fru
mosul stadion municipal — mii 
și mii de spectatori au urmărit 
jocuri de bună valoare, între 
care un premiu pentru specta
culozitate și angajament (a 
fost opinia unanimă) a me
ritat partida Annecy — 
Farul, încheiată cu 6—6, 
după ce la pauză am condus 
noi cu 6—3. Putzam ciștiga, dar 
arbitrajul ne-a fost defavora
bil. Oricum, răminem cu satis
facția unei prestații remarca-

cu impozan- 
învingătoa- 

coloana ală- 
citi, printre 
cunoscut un

bile, îndeosebi la nivelul îna
intării. Al doilea adversar : se
lecționata Romans-Valence, 26— 
16 (14—13), Bogheanu reușind 
patru eseuri. In fine, în com
pania galezilor echipa s-a auto- 
depășit, pur și simplu, înregis- 
trînd un concludent 33—3 (9—3), 
prin șase eseuri mult aplaudate. 
In concluzie, un examen difi
cil, trecut cu bine de tinerii 
rugbyști ai Constanței, Grigore 
fiind — indiscutabil — cel mai 
bun jucător al turneului. O 
tă in plus și 
susceptibili de 
reprezentativă : 
Florea".

P.S. : Astăzi

pentru alți 
selecționare 
Vărzaru și

no- 
doi 

in 
Gh.

Geo RAEȚCHI

_ (stadion Steaua, 
ora 10,30) Farul joacă în Capi
tală, cu Vulcan, în cadrul Di
viziei „A“.

TURNEUL INTERNATIONAL MASCULIN OE VOLEI
(Urmare din pap. I)

vania — Șimleul Silvaniei) pu- 
nîndu-și în practică cunoscu
tele „bombe" din serviciu. în 
sextetul da bază au mai fost 
introduși, pe parcurs, Vrîncuț 
și Macavei, ceea ce însă nu a 
adus în setul al treilea, cum 
era de așteptat, un spor de 
mobilizare în teren, si dim
potrivă. Pe fondul scăderii to
nusului de concurs, al slăbirii 
puterii de concentrare a volei
baliștilor noștri (ceea ce s-a 
repercutat negativ atît asupra 
calității preluărilor, cit și a- 
supra construcției acțiunilor 
ofensive și finalizării), adver
sarii au reușit să echilibreze 
disputa, să mențină strîns sco
rul, reducînd cu regularitate 
detașările românilor pe tabe
la de marcaj. încurajați de lip
sa de vigilență a acestora, vest- 
germanii s-au încumetat chiar 
la unele combinații subtile, ca
re le-au și reușit, în finalul 
setului ei apropiindu-se la un

punct : 14—13. Desigur, echi
pa noastră a apăsat la timpul 
potrivit pe pedală și a înche
iat victorioasă întîlnirea. Ar
bitrii T. Kawamura (Japonia) 
și B. Nagel (R.D, Germană) au 
condus foarte bine formațiile : 
ROMÂNIA — Oros, Dumănoiu, 
Pop, Encscu, Stoian, Girleanu 
(au mai jucat Tutovan, Vrîn
cuț, Macavei) ; R.F. GERMA
NIA : Weber, Sude, Kampa, 
Nitzlaff, Toth, Kech (au mai 
jucat Schafer, Markus, Nau
mann).

La GALAȚI, în prima parti
dă a cuplajului desfășurat în 
Sala sporturilor, echipele R.D. 
Germane și Iugoslaviei au 
oferit, in ansamblu, un meci 
plăcut. Voleibaliștii din R. D. 
Germană, avînd și avantajul 
gabaritului, au reușit să se im
pună, cîștigînd cu 3—1 (9, —11, 
6, 1). Au condus bine ar
bitrii români C. Mușat și I. 
Niculescu.

Cele două fruntașe ale vo
leiului mondial, Japonia și Bul
garia, au furnizat, spre satis

facția spectatorilor gălățeni, o 
dispută de o ridicată valoare 
tehnică și spectaculară, desfă
șurată pe parcursul a două ore 
și douăzeci de minute. Ambe
le echipe, în special cea a Ja
poniei, au prestat un excelent 
joc combinativ în atac, ară- 
tînd multă mobilitate în apă
rare. în primele patru seturi 
partida s-a desfășurat sub 
semnul echilibrului, jucătorii 
ambelor formații lup ti nd cu 
multă ardoare pentru victorie, 
în setul decisiv, sextetul ni
pon și-a surprins adversarii 
prin combinații în viteză, spec
taculoase, la care vicecampio- 
nii olimpici n-au mai avut re
sursele fizice necesare pentru 
a face față. Rezultat : Japonia 
— Bulgaria 3—2 (11, —6, 11, 
—11, 4). Corect arbitrajul pres
tat de D. Wortig (R.F.G.) și 
A. Jiler (Ungaria).

PROGRAMUL DE AZI : Ro
mânia — Ungaria (ora 16), Ja
ponia — Iugoslavia, la Galati; 
ora 17.30 : Bulgaria — R. F. 
Germania, la Focșani.

„lUIIIIlVl. ■ HILI X.I4III

nioare. Reprezentativa țării 
noastre s-a situat pe locul III 
in clasament, obținind următoa
rele rezultate : 17—9 (10—4) cu 
Ungaria și 24—19 (13—7) cu Ce
hoslovacia — în preliminarii, și 
21—19 (9—11) cu formația se
cundă
16—20 (7—9) cu Polonia și 11— 
20 (5—13) cu---------
neul final.

Clasament 
locurile 1—4) 
2. Polonia 4 
2 p, 4. U R.S.S. II 0 p ; pentru 
locurile 5—8 : “ 
Cehoslovacia, 7. 
nă, 8. Bulgaria.

a Uniunii Sovietice,

U.R.S.S. — în tur

(turneu pentru 
: 1. U.R.S.S. 6 p, 
p, 3. ROMANIA

5. Ungaria, 6.
R. D. Germa-

p.
dis 

______ _ _______  la I 
septembrie, la Ankara, cu repre 
zentativa Turciei, și la 9 septem 
brie, la Badalona, cu echipa Ju 
ventud, a fost alcătuită o selec 
tlonată de baschet a Europei, a 
căror componenți sint : Kropilal 
(Cehoslovacia), De la Kru: 
(Spania), Rul’.an (Spania), Beug 
not (Fran(a), Berkowitz și Silve: 
(ambii Israel), Mlynarski (Polo 
nia), Corvalan (Spania). Dallpa 
glcl și Delibasici (Iugoslavia).

ȘAH • In campionatul mon 
dial pe echipe rezervat juniori 
lor. întrecere ce are loc la Gra: 
(Austria) după 10 ture conduci 
U.R.S.S. cu 27 p (2), urmată d< 
Anglia 26 p (2). Ungaria 26 p ș 
S.U.A. 22,5 p (3).

HOCHEI • In meci amical des 
făsurat la Winnipeg, echip; 
S.U.A. a învins cu 4—1 selectio 
nata Cehoslovaciei. în alte doui 
partide premergătoare „Cupe 
Canadei" au fost înregistrate ur 
mătoarele rezultate : Canada 
U.R.S.S. 3—2, Suedia — Finland) 
6—3. v„

TENIS • Turneul GiWhit
Plains (S.U.A.) a fost at d
jucătorul cehoslovac ..'’Lend
prin neprezentarea lui Ilie Năs
tase, care în ziua finalei a p- 
tlclpat la un turneu demonstrau 
la Jericho (New York), concur 
unde avea un angajament ante 
rior. In cele două partide de I 
Jericho, Vince Van Patten 1-
Intrecut cu 6—4, 6—3 pe Ilie Năs 
tase, iar .— • -
cu 4—6, 
cher. • 
Mahwan 
tlgat de 
Hana Mandlikova : _ 
finală cu Pam Casale.

Yannick Noah l-a învln 
6—3, 6-4 pe Brian Tea 
Turneul feminin de 1 
(New Jersey) a fost cîș 
jucătoarea cehoslovac 

6—2, 6—2 îi

ECHIPELE ROMÂNIEI - LOCUL II 
LA BALCANIADA DE TENIS A JUNIORILOR

între 26 și 30 august, la Plov
div (Bulgaria) s-a desfășurat 
cea de a Vl-a ediție a Campio
natelor balcanice de tenis re
zervate juniorilor și junioare
lor. Din formațiile României au 
făcut parte Daniela Moise, Ma- 
rilcna Totoran și Luminița Să- 
lăjan (căpitan nejucător — E- 
caterina Roșianu), precum și 
Răzvan Constantinescu, Florin 
Ioan și Emil Hnat (căpitan al 
echipei — Gheorghe Boaghe). 
La întreceri au mai fost pre
zente reprezentativele Bulgariei, 
Greciei, Iugoslaviei și Turciei.

Atît în proba masculină, cit

MUNCHEN, 31 (Agerpres). — 
La Munchen a fost efectuată 
tragerea la serti a „Cupei cam
pionilor europeni" la baschet 
în competiția masculină 
Steaua București va juca în 
grupa A, împreună cu forma
țiile BSC Saturn Koln, Torpan 
Pojat (Finlanda) și Maccabi 
Tel Aviv. Baschetbaliștii ro-

și în 
noastre 
Băieți : 
Turcia, 
2—1 cu „   .
Iugoslavia, 2. România, 3. Bul 
garia, 4 Grecia, 5. Turci* 
Fete : 2—1 cu Grecia, 3—0 c 
Turcia, 2—1 cu Iugoslavia ș 
0—3 cu Bulgaria (jucătoarei- 
noastre, deși cu mai multă ex 
periență, nu au putut trece d 
talentatele Manuela Maleeva ș 
Adriana Velceva). Clasament 
1. Bulgaria, 2. România, 3. Iu 
goslavia, 4. Grecia, 5. Turcii

cea feminină, echipei 
s-au clasat pe locul I) 
3—0 cu Grecia. 3—0 c 
0—3 cu Iugoslavia ț 
Bulgaria. Clasament : 1

C.C.E. LA BASCKC
mani vor susține primul mec 
la București, la 8 octombrie. îi 
compania formației Saturn dii 
Koln.

în competiția feminină, echi
pa Universitatea Cluj-Napocs 
va întîlni în meci prelimina 
formația Sporting Club din A-

CAMPIONATE, CUPE

F TBAI
BULGARIA (et. 2): Botev—A- 

kademik 1—0 ; Slavia — Cerno 
More 1—2 ; Beroe — Spartak 
2—1 ; Etar Tîrnovo—Levski-Spar- 
tak 0—0 ; Marek — Belașița Pe- 
trict 2—1 ; Trakia Plovdiv — 
Lokomotiv Sofia 4—1 : Sliven — 
Haskovo 2—3. In clasament : 1. 
Cerno More Varna — 4 p, 2. 
Botev Vraja — 4 p, 3. Levski- 
Spartak Sofia — 3 p.

UNGARIA (et. 3): Ferencvăros
— Debrecen- 3—g ; Szombathely— 
Ujpesti Dozsa 1—1 ; Zalaegerszeg
— VW-oton 1—3 ; Tatabânya — 
Nyregyhâza 1—1 ; OZD — Dlos- 
gyor 5—0 ; Pâcs —„ BSkăscsaba 
2—0 ; Volan — Vasas 1—1 ; Hon- 
ved — Csepel 0—1 ; Szeol — Raba 
Eto 1—4. Clasament :1. Ujpesti Do
zsa — 5 p, 2.Videoton — 4 p, 3. 
OZD — 4 p.

IUGOSLAVIA (et. 6) : Rijeka
— Osijek 3—1 ; Sarajevo — Dy
namo Zagreb 2—3 ; Hajduk Split
— O.F.K. Belgrad 1—4 ; Zagreb
— Zelezniclar 1—2 ; Partizan Bel
grad — Olympia Ljubljana 0—5 ; 
Vojvodina Novi Sad — Vardar 
Skoplje 4—3 ; Sloboda Tuzla — 
Buducnost 3—0 ; Radnlki Niș — 
Steaua Roșie Belgrad 2—0 ; Te- 
teks Tetovo — Velez Mostar 2—0. 
Clasament : 1. Vojvodina Novi
Sad — 8 p ; 2. Dinamo Zagreb
— 8 p ; 3. Zelezniciar Sarajevo
— 8 p.

CEHOSLOVACIA (et. 3) : Banik 
Ostrava — Dukla Banska Bystri
ca 6—1 ; Slovan Bratislava —

Dukla Praga 3—6 ; Lokomotii 
Kosice — Slavia Praga 5—1 
Spartak Trnava — Vitkovice 3—1 
Plastica Nitra — Zbrojovka Brn< 
2—0 : ZTS Petrzalka — Tatrai 
Presov 2—2 ; Bohemians Prag:
— Inter Bratislava l—o : Sparti 
Praga — Cheb 0—1. Clasament 
1. Dukla Praga — 5 p, 2. Plastiki 
Nitra — 5 p, 3. Bohemians Pra 
ga — 5 p.

FRANȚA (et. 7). Lille - 
Lyon 1—0 : Montpellier — Bor
deaux 1—2 ; Sochaux — Bres 
0—0 ; Bastia — Nisa 1—1 : Lava
— Nancy 2—1; Strasbourg — Pa
ris Saint Germain 2—0 : Monaci
— Lens 4—1 ; Tours — Valen 
ciennes 2—1 ; Metz — Nante: 
0—0. Meciul Saint Etienne 
Auxerre a fost amînat. Clasa
ment : 1. Bordeaux 11 p. 2. La
val 10 p, 3. Sochaux 10 p.

R.F. GERMANIA. In primu 
tur al Cupei, echipa de divizii 
secundă Wuppertal a eliminai 
cu 1—0 pe Eintracht Braunsch
weig. Duisburg a învins cu 2—1 
pe F.C. Koln, iar Werder Bre
men a dispus cu 1—0 de F.C 
Kaiserslautern.

SUEDIA (et. 20) : Hammarbj
— Djurgarden 1—1 : Oster — At- 
vldaberg 3—0 ; Elfsborg — A.I.K. 
2—2 : I.E.K. Goteborg — Oergry- 
te 4—1 ; Norkflping — F.F. Mai- 
mb 3—1 : Sunwall — Bragge 0—2,- 
Halmstad — Kalmar 1—0. Clasa
ment : 1. Oster 36 p. 2. G6te- 
borg 27 p, 3. Bragge 24 p.

XSSî?'?. ! cod 7,77a București, str. V. Conta 46, ol. P.T.T.R. 1, tel. centrală 11 79 70 șl 11 50 59 ; secția coresp. 11 51 09 : interurban 437 ; telex 10 350 romsp, Tiparul I. P. „Intormațio"
u suomatote j abonamente prin ILEXIM — departamentul export import presa. P.O. Box 136-137, telex 11 226, 8ucurești, str. 13 Decembrie nr. 3. R. I, 10363


