
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘUIUI 
NICOLAE CEAUȘESCO 

IN JUDEIUL PRAHOVA
Tovarășul NicoUe Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii 
împreună ca tovarășa 
Ceaușescu, a continuat, vineri, 
vizita de lucru in județul Pra
hova, unde *«-a intîlnit cu co
lective de oameni ai muncii din 
alte importante întreprinderi.

Cea de-a doua zi a dialogu
lui purtat cu locuitorii județu
lui Frahova s-a desfășurat în 
aceeași atmosferă entuziastă, 
caracteristică vizitelor de lucru 
ale conducătorului partidului și 
statului, de puternică angajare, 
de manifestare a hotăririi ce
lor ce trăiese si muncesc în a- 
ceastă parte a țării de a munci, 
strîns uniți in jurul partidului, 
al secretarului său general, 
pentru Înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor ce le revin din do
cumentele Congresului al XII- 
Ica, a Programului de edificare 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, de a transpune 
in viată orientările și indicațiile 
date de secretarul general al 
partidului.

In eentrul dialogului de lucru 
>-au aflat 
activității 
in curs, 
producției, 
cil, a eficientei economice, a e- 
liminării 
există, 
concrete 
rezultate 
îndeplinirea integrală a impor
tantelor sarcini ce revin jude
țului din olanul pe anul 1981, 
din prevederile actualului cin
cinal.

Au fost vizitate : Intreprinde- 
rea de anvelope „Victoria" Flo- 
rești, întreprinderea Mecanică 
Plopeni, întreprinderea de gea
muri Boldcști-Scăeni.

în toate locurile vizitate, zeci 
de mii de oameni ai muncii — 
bărbați, femei, tineri și vîrst- 
nici — au venit și în această 
zi in întâmpinarea tovarășului 
Nicolae Ccajșescu Pentru a-și 
manifesta direct sentimentele de 
profundă dragoste si stimă fa
ță de cel mai iubit fiu al tării, 
de mîndrie patriotică pentru 
tot ce s-a înfăptuit și se În
făptuiește, sub conducerea par
tidului nostni comunist, a se
cretarului său general, în ju
dețul lor și in intreaga țară*

Vizita de lucru pe 
varășul Nicolae Ceaușescu 
efectuat-o, timp de 
in județul Prahova 
cu o mare adunare 
care a avut Ioc pe 
piața centrală a 
Ploiești.

Sînt prezenți aici peste 60 000 
de petroliști, chimiști, construc
tori de mașini, țextiliști, oameni 
ai muncii din alte sectoare de 
activitate, cetățeni ai orașului 
și al altor localități învecinate.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena

Socialiste România, 
Elena

analiza temeinică a 
desfășurate pe anul 
in direcția creșterii 
productivității mun-

lipsurilor care mai 
stabilindu-se măsuri 
pentru obținerea unor 
tot mai bune, pentru

care to- 
a 

două zile, 
se încheie 

populară, 
platoul din 

municipiului

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIT! VA I

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

na
și

io-

Ceaușescu, a celorlalți tovarăși 
din conducerea partidului și 
statului, pe platoul din fața Pa
latului politico-administrativ din 
centrul municipiului Ploiești, 
este intimpiuată de cei prezenți 
printr-o entuziastă manifestare 
de dragoste și bucurie. Răsună 
acordurile solemne ale cîntecu- 
lui „Pattidul, Ceaușescu, Româ
nia", se scandează îndelung 
mele secretarului general 
partidului.

Apariția Ia tribună a
varășului Nicolae Ceaușescu, a 
tovarășei Elena Ceaușescu, a 
celorlalți conducători de partid 
si de stat care-1 însoțesc in a- 
ceastă vizită de lucru în Pra
hova este salutată de 
mii de participant! la 
populară cu același 
entuziasm. Minute in 
scandează „Ceaușescu—P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul 
„Ceaușescu — petroliștii.'".

întâmpinat cu îndelungi ova
ții și urale, ia cuvintul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Cuvintarca tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost urmărită cu 
viu interes, cei prezenți subli
niind in repetate rînduri cu 
ovații si urale prelungite apre
cierile și considerațiile secreta
rului general al partidului, in
dicațiile date cu acest prilej.

Marea adunare populară din 
municipiul Ploiești ia sfîrșit în- 
tr-o atmosferă de mare sărbă
toare.

In aplauzele și uralele mulți
mii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu iși 
iau rămas bun de la cei pre
zenți, de la locuitorii județu
lui Prahova.

★
Eveniment de rezonanță in 

viața locuitorilor prahoveni, vi
zita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, desfășurată 
pe parcursul a două zile in 
acest județ, s-a înscris ca un 
moment semnificativ al dialo
gului rodnic pe care secretarul 
general al partidului ii poartă 
permanent cu cci ce muncesc 
in probleme esențiale ale dez
voltării țării, ale ridicării nive
lului spiritual și material al 
poporului, vie edificării societă
ții socialiste multilateral dez
voltate in patria noastră.

Aprecierile și indicațiile secre
tarului general al partidului 
au găsit un larg ecou în con
știința locuitorilor județului, 
Insuflețindu-i in activitatea lor 
pentru îndeplinirea exemplară 
a importantelor sarcini ce le 
revin in acest an și pe întregul 
cincinal, in vederea sporirii 
contribuției județului la progre
sul economiei naționale, la 
creșterea neîntreruptă a bună
stării oamenilor muncii, Ia în
florirea continuă a patriei noas
tre socialiste.

zecile de 
adunarea 
puternic 
șir se
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Antrenorul Vasile Iorga urmărește atent „podul" lui Traian Ma
rinescu, pe care încearcă să-l „rupă" Aurel Neagu

Foto : Vasile BAGEAC

LUPTĂTORII PREGĂTESC ASALTURILE
CAMPIONATEL0R MONDIALE DE EA SKOPLJE

De cîteva zile, printre spor
tivii de la Complexul „23 Au
gust" din Capitală se află și 
un mic grup de luptători. Ei 
se pregătesc pentru apropia
tele campionate mondiale de 
lupte libere, care se vor desfă
șura, săptămîna viitoare, la 
Skoplje (Iugoslavia).

...în șir indian luptătorii 
străbat ini insul parc ur
măriți de... acul cronometru- 
lui pornit odată cu ei. Tinărul 
antrenor Vasile Iorga îi aș
teaptă in preajma sălii. Profi
tăm de această „fereastră".

— Așadar „mondialele" bat 
la ușă..,

— Dintre cei pe care i-ati 
văzut pierind la încălzire vor 
merge la „mondiale" numai 
Aurel Neagu (la 57 kg). Traian 
Marinescu (la 62 kg). Constan
tin Mărăscu (la 82 kg) și Aurel 
Panait (la 100 kg).

— Lipsesc, insă, mulți luptă
tori cunoscut!.

— Gheorghe Bircu (n.n. — 
medalie de argint la „Univer
siadă") și Gheorghe Fodore (n_n. 
— titular la categoria 82 kg) 
sînt accidentați, Andrei Ianko, 
Vasile Pușcașu, Gheorghe Ra- 
șovan șî alții nu se află în- 
tr-o formă sportivă corespun
zătoare dificilelor întreceri de 
la Skoplje. Exceptindu-1 pe

Neagu, ceilalți trei selecționați 
sînt tineri de 21—22 ani, care 
vor debuta la competiția mon
dială. Au insă 
pentru afirmare, 
ian Marinescu.

Iată, însă, că 
din „cursă" luptătorii.
Iorga se uită la cronometru și 
notează în carnetul său ordinea 
sosirii. După cîteva minute au 
început antrenamentele pe sal-

multe calități 
mai ales Tra-

s-au reîntors 
Vasile

Costin CHIRI AC

(Continuare in pag 2-3)

Mline, start In campionatul

SEMNIFICAȚIILE
UNUI DEBUT

Echipele de pe prima sce
nă a handbalului românesc 
se vor prezenta miine la 
start : Începe cea de a 24-a 
ediție a campionatului mas
culin, Divizia „A". Există 
un interes major pentru a- 
ceastă întrecere, interes am
plificat de performanțele in
ternaționale tot mai bune 
realizate de formațiile de 
club șl de tricolori în dis
putele internaționale. Sem
nificațiile noii ediții a cam
pionatului cresc pină la co
tele cele mai înalte datorită 
faptului că în februarie vi
itor este programat în R.F. 
Germania campionatul lu
mii. De patru ori 
nă mondială și o 
daliată cu bronz, 
ori pe podiumul 
miere al Jocurilor 
echipa noastră națională țin
tește — așa cum ne-au 
mărturisit responsabilii fe
derali, antrenorii și sporti
vii — revenirea în fruntea 
ierarhiei. Or. campionatul 
are posibilitatea, îndatori
rea chiar, de a pregăti

campioa- 
dată me
de trei 
de pre- 

Olimpice.

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2-3)

Azi, în etapa a 6-a a Diviziei ,,A‘< de fotbal

LA CONSTANTA, TIRG0V1STE SI BUCUREȘTI> i > > >

SE ANUNȚA MECIURILE CELE MAI DISPUTATE

Cu patru medalii la C. M. de canotaj

SCHIFUL NOSTRU FEMININ - 
PE DRUMUL SPRE LOS ANGELES

Acum, canotoarele vislesc din 
nou pe apele lacului Snagov, 
se pregătesc In vederea altor 
importante confruntări. Schitu
rile. însă, alunecă parcă mai 
ușor pe apă, marile emoții de 
la Miinchen au trecut, furtu
noasele întreceri feminine din 
cadrul campionatelor mondiale 
de canotaj au rămas, undeva, 
în urmă. în panoplia școlii 
noastre de camotaj, sîrguincioa- 
sele eleve de la clasele „rame 
și ,vîsle" au mai prins — i 
cui cu floare de nufăr — 
medalie de aur și 3 de

După „nota maximă" 
dată pe pista nautică 
Oberschleissheim. Sanda 
confirmă faptul că este 
tera nr. 1 a canotajului fe
minin mondial. După C.M. de 
la Bled, după J.O. de la Mos
cova, Sanda 
promoție a canotajului nostru 
feminin " ___ _ _ ___2
medalie de aur în proba de 
schif simplu a C.M. de la 
MUnchen. Nimeni, nici o clipă, 
nu s-a îndoit că fata din Ște- 
fănesti-Botoșani se va urca pe 
treapta cea mai înaltă a podiu-

Tom a

CLASAMENTUL
1. UNIV. Craiova
2. Dinamo
3. F.G Olt

5 4
5 3
5 3

0 1 13- 3 0 
1 1 12- 6 7
1 1 7-3 7

4- 6. Steaua 5 2 2 1 0-7 4
F.C.M. Brașov 5 2 2 1 6-5 8
S.G Bacâu 5 2 2 1 5-4 6

7. „U* Cluj-Nap. 5 2 2 4 6-7 6
8. Corvinul 5 2 1 2 9-7 5
9. F.C. Argeș 5 1 3 1 5-4 5

10. „Poli* Tim. 5 2 1 2 6-6 1
11. F.G Constanța 5 1 2 2 6-4 4
12. A.S.A. Tg. M. 5 2 0 3 9-9 4
13. Sportul stud. 5 1 2 2 6-7 4
14. Jiul 5 1 2 2 6-10 4
15. C.S. Tîrgoviște 5 2 0 3 5-11 4
10. Progresul-V. 5 0 3 2 5- 9 >
17. Chimia Rm. V. 5 1 1 3 4-10 1
10. U.T. Arad 5 0 3 2 4-10 3

bronz, 
acor

de la 
Toma 
sprin-

© Chimia Rm. Vilcea nu 
crede că poate pierde în 
fața Jiului acasă, acolo 
unde a învins echipa cam
pioană @ Din nou pe te
ren propriu, F.C.M. Brașov 
nu-și mai poate permite 
un semi-eșec în meciul cu 
„U“ Cluj-Napoca, cum s-a 
întimplat miercuri cu F. C. 
Argeș ® In „Regie" se în- 
tîlnesc două echipe care
în etapa trecută au obținut „remize" în deplasare : 
Sportul studențesc și F. C. Argeș © După o înfrîngere 
la scor, elevii lui Lucescu speră să-și refacă la Hune
doara golaverajul pe seama elevilor lui Mateianu 
• Pentru prima oară, Dobrin contra lui Halagian, la 
Tîrgoviște, într-un meci televizat • Constănțenii au 
sPar* gheața miercuri, pe teren propriu. Cu dinamo- 
viștii însă va fi mult mai greu... • învingătoare în de
plasare, în etapa precedentă, va trece, oare, echipa 
băcăuană de A.S.A. acasă ? O Meciurile Steaua — 
U.T.A. și „Poli" — Universitatea Craiova sînt aminate

PROGRAMUL ETAPEI kWWWWWWWWWWWV,
8

șefa de

a cucerit o nouă

Echipajul de 4+1 vîsle (Olga Bularda, Valeria Roșca-Răcilă, So
fia Banovici, Aneta .

bronz la
Mihaly + Ecaterina Oancia) medaliat cu 

ultima ediție a C.M de canotaj Foto : Ion MIHAICA

Rm. Vilcea 
Brașov : 
București :

Hunedoara 
Tîrgoviște :

iCHIMIA _ JIUL
FC.M. - „U- CLUJ-NAPOCA
SPORTUL STUD. - F.C. ARGEȘ

(stadionul Sportul studențesc)

CORVINUL - PROGRESUL-VULCAN
CLUBUL SPORTIV - F.G OLT

(meci televizat, ora 15)

a

mulul de 
Bavariei. 
curat, cu 
arta

premiere din capitala 
Cu un stil simplu, 

o tehnică perfectă în 
grea a vîslitului, cu o 

excepțională putere de luptă.
Sanda Toma s-a aflat (in serii.

semifinale ori finale) în frun
tea valorosului pluton de ca
notoare prezent la C.M. Fap-

Vasile TOFAN

Constanța : 
Bacău :

FOTBAL CLUB 
SPORT CLUB

- DINAMO
- A.S.A. TG. MUREȘ

Cu excepția meciului de la Tîrgoviște, celelalte partide incep la ora U.

(Continuare in pag a 1-a)



LOTURILE CELOR 12 DIVIZIONARE „A“ DE HANDBAL
Miine se dă startul in cea de a XXIV-a ediție a campionatului re

publican de handbal masculin, Divizia I' 7
■tart 12 echipe (față de 19 In Întrecerile precedente), această creștere 
cantitativă reflectind, in fapt, progresul calitativ al handbalului ro
mânesc, reflectat In performanțele obținute in ultimii ani. A M-a 
dispută pentru titlul național va constitui, desigur, un bun prilej de 
evidențiere a unor tinere talente incorporate in loturile celor 12 di
vizionare, de creștere a nivelului tehnic general, de sporire a spec
taculozității șl eficienței.

Prezentăm cititorilor noștri loturile formațiilor care miine iau star
tul in Întrecerile Diviziei „A“.

______ ___________________ ■ C.S.U. CONSTRUCTORUL ORA- 
Noua ediție reunește la .. DEA (galben-albastru). Antrenor: 
edente), această creștere Gheorghe lonescu. jucători : V.

pg?î

B.

(c:

BOXERI ROMANI IN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE în

STEAUA BUCUREȘTI (culorile 
clubului : roșu-albastru). Antre
nori : Cornel Otclea șl Otto Tel
man. Jucători : N. Munteanu (30 
de ani, 1,90 m înălțime). V. So
lomon (23. 1,86). A. Simion (20. 
1.94), T. Vasile (19. 1,87) — por
tari : V. Stingă (24. 1,90). R. Vol- 
na (31, 1,86), C. Drăgănltă “ 
1,88), G. Marian (24, 1,92). 
lonescu (21, 1,90), M. Dumitru
(21, 1,96), D. Berbece (20.
V. Nicolae (20, 1,84), Ov. Marc 
(18. 1,93), A. Ghimes (18. Z.ZZ., 
P. Tlmpu (18, 1,90), D. Coîocaru 
08, 1,89).

(27, 
Cr.

1.86),
1,88),

DINAMO BRAȘOV (alb-roșu). 
Antrenor : Ion Donca. Jucători : 
G. Jerebie (19, 1,92), M. Vasilache 
(29, 1,84). Gh. Mocanu <21, 1,91), 
G. Baczo (23, 1,88) — portari ; A. 
Mintiei (28, 1,87), I. Nedid (31. 
1,92). A. Coman (23, 1.97), L Chi- 
comban (27, 1,84), L. Bota 
1,84), R. Cojocaru (21, 1,94), 
Micle (22. 1,90), M. Dumitru 
1,94), D. Cian (27, 1,82), B. 
colescu (30, 1.76). S. Donca 
1,84), T. Roșea (19, 1,92), D. 
bre (19, 1,80).

Hal du (27, 1,85), L Groza 
1.82), D. Ghiura (19. 1,82) — 
tari ; Gh. Tudor (23, 1.92), 
Dacău (27, 1,81), A. Timaru 
1,65), V. Mureșan (25, 1,70), 
Vranău (23, 1,70), V. Tămiceru 
(29, 1,90), V. Oprea (23, 2,04), C. 
Zamfirescu (25, 1,80), I. Mîrza 
(21, 1,81), L. Kapalnay <21, 1,90), 
D. Cristache (23, 1,88). V. Crol- 
toru (23, 1,89), I. Popa (24, 1,90).

(32, 
C.

(28, 
Ni- 
dO, 

Do-

H.C. MINAUR BAIA MARE 
(portocaliu-negru-albastru). An- 

" și Petre 
Jucători : N. Neșo- 

1.93), C. PInzaru (26, 
Cristea (21, 1.94) — por- 
Boroș (28, 1,83), N. Ce- 
1,89), Gh. Covaclu (24, 
Dan (25. 1,96), K. Haber- 

I. Lupul
M.

trenori : Lascăr Pană 
Avramescu.
Viei (24. 
131), V. 
tari ; I. 
nan (21, 
138), M. ___ ____
pursch (21. 1,87), L Lupul (30, 
135), I. Marta (24. 1,69), M. Ml- 
roniuc (29, 1.92), I. Oros (28, 
134), C. Pantîru (34. 1,76). D. 
Porumb (20. 1.90), s. Rădulescu 
(îl. 1,79). Al. Stamate (25, 1.96), 
M. Voinea (22, 1.90). N. “ ' (29. 1,82).

ȘTIINȚA BACAU (alb-albas- 
tru-roșu). Antrenor : Nicolae 
Guidea. Jucători : C. Oprea (25, 
1.87), M. Postolea (28. 1.83), I. 
Tamas (27, 1,94), E. Gheorghită 
(21, 1,84) — portari : L. Vasilache 
(27, 1,96), N. Vasilca (26.
E. Alexandru (29, 1,90), C. Hor- 
nea (32, 1,77), A. Szemeș 
1,85), C. Smerea (30, 1,84), I. Fur- 
nea (22, 1,77), S. Moszi (22, 1786), 
I. ArSene (27, 1,92), Gr. Berbe- 
caru (30, 1,70), C. Petrea (i6, 
1,81), V. Feraru <24, 1,84), L Lupu 
(21, 1,86), O. Berne vii (20. 1,87).

• PETROLUL TELEAJEN (verde- 
negru-alb). Antrenor : Vasile
Siteavu. Jucători : V. Tănăsescu 
(25, 1,73). D. Petre <21. 1,86) 
Petre (20, 1,87) — portari ; 
Puia (25, 1,88), Gh. Stroe 
1,89), I. Roșu (29, 1,84), E. Dumi
tru (29, 1,73), E. Rădulescu
1.80) , C. Gheorghe (25, 1,82) 
Radu (24, 1,76), V. Corclu 
1,92), C. Gherghicianu (26. 1.81), 
D. Stan (26, 1,74), L. Nicolae (25,
1.81) , E. Constantin (28, 1,89), Gh. 
Baclu (22. 1,82), A. Pană (21,
1.82) , E. Grosu (24. 1,76).

A. 
Gh. 
<28,

<27, 
C.

(20,

Perioadă de activitate inten
să pentru boxerii noștri. în a- 
tara unui mare număr de pu- 
giliști care sînt angrenați in 
întrecerile „Memorialului Ion 
Covaci", mai multe grupuri de 
Sportivi și antrenori au susți
nut un intens program de pre
gătire în vederea participării la 
turnee internaționale peste ho
tare.

Astfel, cocoșul Dumitra Ci- 
pere și semimijlociul Constan
tin Ghindăoann sînt prezenți 
în Austria, la tradiționalul tur
neu organizat de ziarul „Volks- 
stimme". Cei doi sportivi sînt 
însoțiți de antrenorul emerit 
Ion Stoianovici.

Peste citeva zile va pleca în 
R.P.D. Coreeană, sub conduce
rea antrenorului Gh. Iliuță, un

grup de 
ticipa la 
capitala 
sia. Vor 
Tudor toană), Haralambie 
tan (semi ușoară), Viorel 
hăilă (ușoară), Alexandru 
moș (mijlocie mică) Și 
Cerne! (grea).

Alți 10 pugiliști, însoțiți de 
antrenorul I. Chendreanu, vor 
lua startul, peste câteva zile, 
la tradiționalul turneu „Pro- 
baska" din orașul Ostrava 
(Cehoslovacia) : Cr. Ghiorghișor 
șl Șt. Dincă (cocoș), L Sandu 
(pană). G. Didită (semiușoară), 
G. Hudișteauu (ușoară), T. 
Roșu (semimijloeie). S. Onu 
(mijlocie mică), M. Tuță (mij
locie), Șt. Birleanu (semigrea) 
și V. Vrînceanu (grea).

1,80).
(28,

SEMNIFICAȚIILE 
UNUI DEBUT 
(Urmare din pa® I)

Voinea

DINAMO BUCUREȘTI 
roșu). Antrenor : Gbiță 
Jucători : V. Marchidan (25, 
CI. lonescu (22, 1,92), M. 
(Î4, 1,85), D. Bobeleă (18,
— portari ; C. Durău (24, 
‘ ------- (31, 1,81), M.

1.96), I. Tase
‘ ‘ (22, 1,91), .

Flangea (23, 
(26, 1,94). O. 
Bedlvan (24, 
(21, 1,96), M.

A. Cosma 
bovschl (29, 
1,96), Cr. Beclcherl 
Oprea (24, 1,82), O. 
1,94), E. Andreesou 
Matei (27, 1,87), M. 
1,91), G. Dogărescu 
Cristian (18, 1,80).

(alb-
Ucu.
1,91) Redl 
1.82)

1,80), 
Gra-

(28, 
V.

RELON SAVINEȘTI (roșU-blb). 
Antrenor : Otto Heel. Jucători : 
Gh. Cimpeanu (21, 1,84), C. Rusu 
(25, 1,86), M. Zamfir (19. 1.91) — 
portari ; V. Trifan (25, 1,76), E. 
Chiricută (23, 1,77), V. Spiridon 
(21, 1,89), C. Condur <21, 1.94),
C. Zăbavă (23, 1,78), M. Zaharla 
(25, 1,83), V. Zamfir (25, 231). D. 
Samson (32, 1,77), N. Bordeianu 
(21. 1,85), I. Robu (28, 1,77), V. 
Serban (19, 1,92), Fl. State (19, 
1.80), I. David <19. 1,76), N. Ma
rin (29, 1,83), N. Bucur 09, 1,90).

TIMIȘOARAPOLITEHNICA TIMIȘOARA 
(alb-violet). Antrenori : Constan
tin Jude și Doru Oprescu. Jucă
tori : A. Buligan (20. 2 m), G. 
Popa (23, 1,84) — portari ; R. 
Gunesch (37, 1,97), I. Feher (31,
I, 92), Al. Fdlker (24, 1.96), D. 
Arghir (20, 1,85), A. Dllltă (27, 
L84). S. Voicu (27, 1,73), Al. Ma
tei (25, 1,70), H. Knuff (20, 1,95),
J. Nagy (18, 1,90), C. Soroceanu 
(28. 1,85), M. Iancovlci (22, 1,83), 
V. Leahu (21, 1,82), P. lanto (îl, 
136), Al. Clorolanu (îl. 1.84), Al. 
Vlad (20, 1,93), D. Glursea 
131).

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
(alb-albastru). Antrenor : George 
Burcca. Jucători : St. SUaghl (21, 
1.86), P. Nlțu (21. 1,92), C. Ru- 
xandra (18, 1,84), D. Cojocaru 
(25, 1,74) ■ ’ — - ’
tru (25.
1.89) , V. 
cobi (24, 
1,94), D. 
lint (21,
1.89) , L. 
Nltu (18, 1,83), _ 
1,78), S. Dobeanu 
Corațiu (23, 1,81).

1,84), _  _______
portari ; Gh. Duml- 

Barcan 
1,87), R. 
Cornea 
1,91). P. 
Agaple 

(23. 1,85), 
Stuparu 
(26, ' "■

1.89), M. 
Ignat (20, 
1,91), V.Nicola (21, 
1,93), M. 
Gheorghe

* " P. !
1,92),

09, 
Ia- 
(25, 
Ba- 
pi, 
V.

(35, 
C.

(19.
CLUJ-NA- 
Antrenor : 

S.

boxeri, care vor par- 
puternicul turneu din 

țârii prietene din _A- 
face deplasarea Ti ti 

Sul- 
Mi- 

Cor-
Ion

IN PR

„Memorialul Ion Covaci" la box

FINALELE DE ASTA-SEARA

CONSTRUCTORUL ARAD 
ben-albastru). Antrenor : «
Plntea. Jucători : O. Omescu 
1,85), I. Basaraba (25, 1,87), 
Bartoș (21, 1,89) — portari ; 
Deacu (27, 1,86), E. Kolleth 
1.90), D. lenea (27. 1,96). V. 
tode (25, 1,88), N. Unea
132), L Burger (29, 1,86). P. Voj- 
tna (26, 1,83), S. Hoțolu (22, 1,87), 
Gh. Geck (23, 1,96), L Rusu (23, 
138). M. Nedelea (21, 1.80), C. 
Gaftea (21, 1,80), Tr. Cemica
(24, 1,87), C. Mureșan (25. 1,93),
M. lonescu (19, 1.80), T. lones- 
eu (27, 1,83).

(gal-
Mlhai 

(28, 
st. 
st. 
(27, 
Is-
(31,

UNIVERSITATEA
POCA (alb-negru). ___
Gheorghe Zamfir. Jucători 
Chlrilă (21, 1,87), D. Romocean 
(24, 1,82), N. Szlavits (29. 1,87) O. 
Briciu (28, 1,88) — portari ; Fl. 
Tătaru (24, 1,91), M. Rău (21, 
1,81), L. Jurcă (28, 1.91), P. Dan 
(25, 1,94), c. Căldare (26, - —
V. Avram (26, Z.~~' 
ccan (20, 1,84), I. 
1.98), T. Irlmleș 
Neamțu (20, 1,83),

---- Z. Kari (18. 1.89) 
(19, 1,89), D. “• 
I. Tetcu (21, 1.89), 
(26, 1,84), A. Sucutur- 

1,93), M. Pal 09, 1,91), 
(19, 1,87), S. Pop (18, 
Bădosu (18. 1.92). *

(19, 1,84), 
Stupariu 
(25, 1,86), 
Moldovan 
dean (21, 
R, Antal 
1,86), St.

__  1,76),1,85), M. Buclu- 
Stadler (30, 

(20, 1.81), O.
A. Repede 

V.
Nlcoară

R.

sportivii sclecționabili, de 
a-i pune in formă optimă 
pentru competiția supremă.

Trecind de la 10 la 12 
echipe, campionatul și-a 
sporit posibilitățile mai ales 
in privința ariei de selec
ție. Cele 7 etape — care se 
vor disputa între 6 șl 27 
septembrie, pe sistemul pro
gramării bisăptămînale — 
vor trebui să reliefeze noi 
elemente, îndeosebi tinere, 
capabile să facă față exi
gențelor reprezentativei na
ționale. Așteptăm, deci, nu 
o luptă haotică pentru punc
tele victoriei necesare exis
tenței în prima divizie, ci o 
întrecere susținută de toate 
formațiile pentru calitate, 
pentru progres tehnico-tac- 
tic. Campionatul este cel care 
dăltuiește personalități, ca
ractere, cel care ridică și șJe- 
fuiește noi talente, cel care 
acordă sprijinul cel mai im
portant creșterii valorii 
handbalului național Noua 
ediție, trebuie să îndepli
nească aceste deziderate, să 
contribuie activ ta clădirea 
unei reprezentative puterni
ce. cu atuuri majore în dis
puta pentru cuoerirta cehii 
de al 5-lea titlu mondial. Le 
urăm echipelor, sportivilor 
și antrenorilor succes de
plin !

SE ANUNȚA INTERESANTE

In cea 
nalcior 
pentru ju 
in sala „I 
— pe pla 
floretiste : 
Satu Mar, 
două de 1 
și cite u 
Mare, Ste 
șov. 11 t 
două nur 
româneasc 
și Csila 
nenite al< 
campioani 
ră la rec

Disputa 
interesant 
nenrevăzu 
pus în io 
bleme t 
Chelaru, 
torte în 
neașteptat 
mele dou 
Veber si 
fel că a 
titlu Otil 
n-avea d<

PROGRAMUL PRIMEI ETAPE
Prima etapă a noii ediții a campionatului mascullin de 

handbal, 
tide :

Divizia „A", programează mi ine următoarele par-

Oradea CONSTR. C.S.U. CONSTRUCTORUL ARAD

Craiova: UNIVERSITATEA H.C. M IN AUR BAIA MARE

Ploiești : PETROLUL TELEAJEN ȘTIINȚA BACĂU

Brașov DINAMO DINAMO BUCUREȘTI

RELON SAVINEȘTIBucurești : STEAUA
(sala Floreasca, de la ora 11,15 ; în deschidere, de la ora 

10, partida feminină din cadrul „Cupei de toamnă" dintre 
Confecția București și Știința Bacău).

Meciul dintre Politehnica Timișoara și Universitatea Chuj- 
Napoca, aminat din cauza participării Politehnicii la tur
neul din Belgia, ee va dinpuia la o dată ce va fi comu
nicată ulterior.

O REUNIUNE
Pe lingă spectacolul sportiv, 

reuniunea de joi ne-a oferit și 
surprize. Un fapt rar intllnlt s-a 
produs in cursa a VH-a, In care 
prin victoria lui Melodic pariurile 
ordinea simplă, ordinea triplă șl 
triplu clștlgător s-au Închis. A- 
prantiul C. Chiș, care a fost 
conducătorul acestuia, șl-a sus
ținut șansa cu o deosebită ener
gie, lucru pe care nu l-a făcut 
insă și cu marele favorit din 
cursa a V-a, Cochet, cronometrat 
cu o performanță de cinci se
cunde șl două zecimi mai slabă 
decît precedenta sa cursă. Arbi
trilor, care au dat dovadă de 
multă severitate, probabil că le-a 
scăpat această contradicție. Vic
torii categorice au repurtat an
trenorul D. Popa cu Semenlc și 
Gh. Solcan cu Hărțuit, ambii 
mînjl făcind spectaculoase sal
turi valorice. După 40 de reu
niuni, clasamentele se prezintă 
astfel : Driveri — A. Brailovschi 
25 victorii, Gh, Tănase 23, I. 
Oană 22, I. R. Nicolae 17, D. To
duță 17 ; formații — Gh. Tănase 
38, M. ștefănescu 85, A. Brailov
schi 32, I. R. Nicolae 29, I. Oană 
29. REZULTATE .
Cursa I : 1. Hărțuit (Gh. Solcan) 
rec. 1:44,4, 2. Rudy. Simplu 1,40,

HI P I S M

TEHNICE :

LUPTĂTORII PREGĂTESC
ASALTURILE C. N. 

DE LA SKOPLJE
(Urmare din pag. 1)

tea. La sfîrșitu] acestora i-am 
abordat „din mers" spre duș 
pe doi dintre selecționați. Au
rel Ncagu : „Mă simt bine și 
dacă voi avea și sorți buni cred 
că roi voi putea număra prin
tre cei trei care vor urca pe 
podium". Traian Marinescu : 
„Anul acesta am avut de două 
ori ghinion (n.n. credem că 
„ghinionul" și l-a făcut sin
gur...) : întâi la „europene" și 
apoi la „Universiadă". Cu me
ciurile cheie in mină am pier
dut în ultimele secunde. La 
„mondiale" voi fi atent și. ~ 
sper — nu voi rata posibilita
tea de a mă număra printre 
laureați".

BRĂILA, 4 (prin telefon). în 
Cele două- gale de vineri s-au 
disputat semifinalele celei de a 
E-a ediții a „Memorialului Ion 
Covaci" competiție care atrage 
în fiecare zi în jurul ringului 
de la arena de box din locali
tate un număr mare de spec
tatori, 
testat de 
justificat 
tă ediție 
nenților 
nivelul spectacular al partide
lor disputate.

în prima reuniune semifina
lă, la categoria muscă, localni
cul N. Șehiopu a cîștigat mult 
mai greu decât se aștepta în- 
tilnirea cu N. Mihai (Oțelul 
Tîrgoviște). Celălalt finalist al 
categoriei, P. Morea (Iot) l-a 
depășit greu la puncte pe mus- 
celcanul I. Ștcfănescu. La pană, 
intr-un med echilibrat, P. 
Roșea (B. C. Brăila) l-a în
vins pe concitadinul său L Nea- 
gu. N Ncagu (Metalul Tîrgo- 
viște), fostul campion național 
al categoriei, a primit un ver
dict aproape gratuit in disputa 
cu vîlceanul E. Preda. M. Ful
ger s-a impus destul de greu 
în fața lui M. Stamatescu 
(Met Buc.j, succesul său con- 
turîndu-se abia în 
când metalurgistul 
arcadă. în schimb, 
ponent al lotului ____
ușoară, N Iordache, l-a Învins 
prin k.o. în repriza secundă pe 
A. Ivanovicl (A.S.A. Cluj-Na- 
pocn). Și campionul mijlociilor 
mici, M. Oatu a cîștigat mai 
greu decît ne așteptam partida 
cu piteșteanul N. Balaban. De
cizia 
don 
Oatu 
nirii 
categorie,
(Mecanică fină Buc.) l-a de
pășit, datorită superiorității 
sale tehnice, pe brăileanuâ C. 
Ciochină. La semigrea, P. Bor- 
nescu (Iot) a devenit finalist 
prin neprezentarea lui C. Flo- 
rea (Rapid Buc.), jar N. Ră- 
dan (B. C. Brăila) a fost de
clarat învingător în disputa cu 
campionul categoriei L Cirlan 
(lot) într-o partidă în care 
bitrilor le-a fost extrem 
greu să se hotărască asupra 
vingătorului.

Interesul major mani- 
publicul brăilean este 
de prezența la aceas- 
a întrecerii, a compo- 
lotului național, prin

REZULTATELE TEHNICE A- 
LE CELEI DE A DOUA SE
MIFINALE: scmimuscă: D.
Schiopu (lot) b.p. V. Iordache 
(A.S.A. Cluj-Napoca), V. Bacs 
(lot) b.p. R. Geolfan (Voința 
Buc.) : cocoș : Gh. Brumă (lot) 
b.p. V. Sachin (A.S.A. Cluj- 
Nanoca). N. Nicolae (lot) b.ab. 1 
V. Vlăsie (C.S.M. Borzesti) : se- 
miușoară : V. Ioana (lot.) b.p. 
T. Cucu (Steaua), FI. Țîrcomni- 
cu (lot) b.p. M. Gruiescu (lot) ; 
semimijloeie: S. Anghel (Vo
ința Buc.) b.p. D. Vital (Dina
mo Brăila), M. Ciubotaru (lot) 
b.p. M. Miclos (Crișul Oradea); 
mijlocie : Șt. Pall (A.S.A. Cltrj- 
Nanoca) b.p. Al. Mircea (B.C. 
Brăila), FI. Ungureanu (Musce
lul) b.p. C. Baltă (Voința Brăi
la); grea: P. Golumbeanu (lot) 
b.ab.2 I. Vergu (Met. Rra. Vîl- 
cea). C. Bălan (B.C. Brăila) 
b.ab.2 N. Anghel (lot).

Sîmbătă seara vor avea loc 
finalele competiției.

Mihai TRANCĂ

TURNI
LA BAV

RM. v: 
fon». în i 
turilor di 
zența unt 
entuziast, 
cerile tun 
chet penti 
drul „Dac

Rezultat 
masculin : 
75-57 (4!
Hunedoare 
București 
(41—41), I 
ra 86—37 
Sibiu — 
33), Satu 
61 (35—34' 
77—70 (34 
stanța 68 
rești — S

Pav<

27 DE RUGBYȘTI SPERA LA O

de 
in 
s-a 
lui

ultimul rund, 
s-a rănit la 
celălalt cora
la categoria

învingător prin aban- 
repriza secundă a lui 
conturat in urma ră- 
Balaban. La aceeași 

D. Peiropavlovschi

Au mai rămas exact două 
Băptămîni pînă Ia ziua parti
dei inaugurale a celui dinții 
turneu al rugbyștilor românii în 
Scoția. Și cunoaștem, de ieri 
după-amiază. lista celor 27 de 
jucători rămași în vederile 
conducerii tehnice a reprezen
tativei. dintre care 25 vor face 
deplasarea dincolo de Canalul 
Mînecii. Ei au fost stabiliți de 
Colegiul de antrenori după me
ciurile de trial desfășurate 
miercuri și vineri la Parcul 
copilului. Nu toți jucătorii con- 
vocați au răspuns apelului, U- 
nli (Ortelecan, Urdea, AL Ma
rin) fiind indisponibili. alții 
(Paraschiv, V. Ion) aflîndu-se 
în fața unor alți examinatori — 
din învățămînt.ul superior, că
pitanul naționalei din ultima 
vreme, Paraschiv, fiind și așa 
reținut in lot, dată fiind expe-

rlența s 
din camp 
„trialului" 
guireamu, 
mai fost 
nici el Ir 
sănătate 
set»' e).

Cele do 
pecte dif 
tranșat n< 
în care a 
ții. Fuicu 
Gh. Flori 
Stoica, G 
revenit d 
lor" (27—1 
mult sub 
Dumitru, 
cu, Code 
Gheorghe. 
abia în fi 
acțiune 
poate fi <

AZI ȘI nîINE, CÎTETA PARTIDE ATR
ar
de 

în-

CU SURPRIZE

ordinea 6. Cursa a H-a : 1. Se- 
menic (D. Popa) ree. 1:40,6, 2.
Aida, 3. Strunga, Simplu 14, or
dinea 17, event 12, ordinea tri
plă 403. Curs» a m-a : 1. Gurița 
(N. Sandu) perf. 1:28,7, 2. Olte
nița, Simplu 4, ordinea 10, event 
11. Triplu 93. Cursa a IV-a : 1. 
Tenor (D. Toduță) rec. 1:30,5, 2. 
Harnic, 3. Florida. Simplu 10, or
dinea 40, event 29, triplă 1060. 
Cursa a V-a : 1. Excelent (A.
Brallovschl» perf. 1:34,5, 2. Iasca. 
Simplu 3, ordinea 23, event 57, 
triplu 270, Cursa a Vl-a : 1. Ve
sela (D. Toduță) perf. 1:30,4, 2. 
Gurița, 3. Coridei. Simplu 12, or
dinea 45, event 33, triplă 
Cursa a VII-a : L Melodic 
Chlș) perf. 1:29.9, 2. Stilat, 
Onagra. Simplu 9, ordinea Închi
să, event 351, triplă Închisă, tri
plu închis. Cursa
Stanion (V. Moise) rec. 1:31,3, 
Plocon. Simplu 
event 108.

a vm-a

4, ordinea

911. 
(C.

3.

1.
2.

16,

Sandi lONESCU

IOAN, PERIAM. „Doresc 
să-mi publicați adresa, pentru a 
coresponda pe teme sportive și 
altele : cosmetică etc". Ce legă
tură are cosmetica cu... sportul 1 
Vreți să... înfrumusețați unele 
rezultate ale echipelor dv. favo
rite ? Oricum, vă satisfacem ru
gămintea : N. Ioan, 1963, Periam 
89, județul Timiș.

MARIUS BOJIN, BRAȘOV. „La 
unul din cele două faulturi In 
careu din meciul Universitatea 
Craiova — U.T.A., arădenii au 
protestat, arătînd arbitrului că 
faultul s-ar fl produs pe linie, 
dar dv. ați spus cindva că și tn 
acest caz infracțiunea se sancțio
nează cu o lovitură de la 11 me
tri 7 !“. Nu e o opinie... perso
nală. Așa prevede regulamentul, 
liniile făcînd parte din suprafe
țele pe care le delimitează. Oare 
unii jucători nu cunosc acest lu
cru ?

I.G., BUCUREȘTI. N-am Înțeles 
nimic din „poezia" dv. Dar nu 
trebuie să fiți prea supărat din 
cauza aceasta. Nu sîntețl singurul 
poet neînțeles. Poate că vina e 
a noastră l

C. OPRIȘAN. Secvențe din me
ciul de baschet U.R.S.S. — Iu
goslavia, din cadrul Universiadei 
de la București, • au fost trans
mise la televiziune în seara zi
lei de marți 28 iulie. Nu văd ce 
legătură are cu serialul „Dallas", 
care se retransmite pe programul 
2 marți dimineața, la ora 11.

Chiar dacă întrecerea cam
pionatului Diviziei „A“ este în
treruptă, riigbyui rămîne în ac
tualitate și în acest sfirșit de 
săptămână. în Capitală sînt 
programate citeva partide de 
atracție, între care înlilnirea 
internațională R.C. Grivița Ro
șie — Selecționata sindicală 
a U.R.S.S. (mii/e, stadion Par
cul copilului, ora 10). Tot mîi- 
ne are loc și o restanță în Di
vizia „A“ ; Farul — PoBtehni-

ca Iași ( 
din Bucii 
cum și u 
sânt. Ste 
dio<n Stea 
„Cupei 1 
petiție m 
meciul V 
studențes* 
iar mâine 
tea Tinifț 
MIN Bail 
troșani —

IN LUNA SEPTE
puteți petrece un concediu

AUGUSTIN DODU, ZIMNICEA. 
Contrazicerile dintre slmpatizan- 
ții fotbalului reprezintă un feno
men permanent în această lume 
aparte, plină de farmec prin pa
siunea cu care fiecare ișl susține 
punctul de vedere. Pariurile nu 
se fac insă decît în legătură cu 
rezultate sau date precise, con
trolabile. Intîmplător, mă 
șl pe mine de partea dv. 
susțineți că Dumltrache a

aveți 
clnd 

.__  __................. fost
unul dintre cei mal buni înain
tași centrali pe care i-a avut fot
balul nostru, un jucător cu un 
deosebit simț al golului. păcat 
că n-a „durat" mai mult I Dar 
a fost un fotbalist de excepție, 
ca Dobrin, Lucescu, PSrcălab etc., 
ca să mă refer la • epocă mai 
apropiată.

pe litoralul românesc al
Invitația v-o adresează OFICIILE JUDE] 

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELUR 
BUCUREȘTI, care vă asigură pentru ace 
tarife reduse, locuri de odihnă și cură

IMPORTANT : între 1-15 septembrie c< 
pe zi de persoană in hotel de categ. 
după această dată doar 57 lei, față de 
ce se practică in lunile iulie-august.

Biletele se găsesc Ia agențiile și fitic 
întreaga țară.



„Daciadei" dc scrima Juniori

DE FLORETA (f) Șl SPADA
i zi a fi
la scrimă 

iesfăsurate 
n Capitală 
■ezentat 11 
de la C.S. 
București, 

Satu Mare 
J. S. Satu 
itorui Bra
in tre care 
in scrima 
i Guzganu
— compo- 
României, 

univensita- 
U.
ir a fost 
i plină de 
i că titlul 
fără pro-

i Cornelia 
i din vic- 
tfumai că, 
■rdut ulti- 
la Monica 
rkan, ast- 
liber spre 

rfer, care 
îră înfrîn-

NALE
JNIORI
(prin tele- 
Jă a spor- 
:, in . pre- 
umeros și 
ară între- 
e de bas
il din ca-

nele zile : 
i — Iași 
ibovița —

(46—34), 
ața 96—63 

Hunedoa- 
feminin : 

3—76 (46- 
rașov 76— 

— VUcea 
v — Con- 
2), Bucu- 
(43—37). 
IU, coresp.

gere la... Cornelia Chelaru. Deci 
campioana ..Daciadei" la aces
te finale a devenit Otilia Hoch- 
dorfer, dc Ia C.S. Satu Mare, 
antrenată de Stefan Ardeleanu 
și Șlcl'an Haukler. Sub valoa
rea lor (relaxate, probabil, du
pă recentele Jocuri Mondiale 
Universitare). Ruparcsics fii 
Guzganu cu 5 si, respectiv. 4 
victorii. încurajatoare, plină de 
speranțe, evoluția unor tinere: 
Iuditli Gyurkan, Rcka Lazăr si 
Monica Vebcr.

Clasament final : 1. OTILIA 
HOCHDORrER 8 v, campioană 
a „Daciadei", 2. Cornelia Che
laru (Energia București) 7 V,
3. Csila Ruparcsics (C.S. Satu 
Mare) 5 v. 4. Elisabeta Guz
ganu (Steaua) 4 v (c.O). 5. Mo
nica Veber (Mondiala Satu Ma
re) 4 v (c. —2), 6. Rozalia 
(C.S. Satu Mare) 4 v (c.

în întrecerile de spadă, 
fășurate după-amiază. la 
s-au prezentat 12 finalista 
Clubul sportiv școlar Olimpia 
Craiova (4), I.E.F.S. (2). Petro
lul Ploiești, C. S. Satu Mare, 
Dunărea Galați, Steaua, 
greșul București și 
Brașov (cite unul).

O întrecere în care 
dasini porneau drept 
voriti : Felix Nicolae 
Craiova) si Nicolae Bodoczi 
(Steaua). Au început asalturile, 
cei doi au obținut primele vic
torii, numai că pînă Ia urmă 
s-a întîmplat ca ...în proverbul 
care spune că atunci cind doi 
se ceartă, ciștigă al treilea. Fa- 
voriții n-au fost în forma aș
teptată pînă în finalul dispu
telor și de acest lucru a profi
tat Andrei Sebok, de Ia C.S. 
Satu Mare (antrenat de Gheor
ghe Kando).

în clasamentul final al pro
bei : 1. ANDREI SEBOK (C.S. 
Satu Mare) 9 v, campion al 
„Daciadei", 2. Felix Nicolae 8 
v (c. + 14). 3. Florin Ciobanu 
(Dunărea Galați) 8 v (c.+7),
4. Adrian Calcișcă (Progresul 
București) 7 v (c.+13), 5. Ni
colae Bodoczi (Steaua) 7 v 
(c.+8), 6. Dan Curcă (Olimpia 
Craiova) 5 v.

Modesto FERRARINI

înaintea etapei a 6-a a Diviziei

LA ECHIPEVEȘTI DE
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un Început de campionat

Oros 
-2). 
des- 
6tarî 
de ia

I
I
I
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Pro- 

Trac torul

doi st>a- 
mari fa- 
(Olimpia

• CHIMIA nu anunță modifi
cări in formație. Antrenorul T. 
Dima acordă credit „ll“-lul care 
a obținut victoria asupra cam
pionilor, slmbăta trecută. • JIUL 
a plecat Ieri la Rm. VUcea cu 
efectivul complet. în Mnia de 
fundași va fl utilizat șl S. Rusu, 
care fusese transferat la Dacia 
Orăștie, dar readus urgent pen
tru Întărirea apărării.
• F.C.M. BRAȘOV va alinia o 

formație din care va lipsi Man- 
ciu, suspendat o etapă pentru 
practicarea jocului dur. • „U“ 
CLUJ-NAPOCA 11 are pe funda
șul central Ciocan suspendat 
două etape, tot pentru joc peri
culos. Este posibilă folosirea lui 
Dobrău pe acest post.
• SPORTUL STUDENȚESC are 

un singur semn de Întrebare : 
lorgulescu, ușor accidental • 
F.C. ARGEȘ nu-1 poate folosi pe 
Radu II, accidentat, ca fi pe 
Stancu, suspendat o etapă pen
tru joc dur.
• CORVINUL nu are nld

indisponibilitate in lotul său și 
nu anunță nici o modificare in 
formula de echipă • PROGRE
SUL VULCAN. Suspendarea lui 
L Alexandru a expirat și se aș
teaptă reapariția lui in formație. 
Sub semnul întrebării, desemna
rea titularului pentru postul de 
portar : V. Marcel sau Giron 1
• C.S. tirgoviște nu anunță 

Indisponibilități cauzate de acci
dentări. • F.C. OLT preconizea
ză alinierea formației din meciul 
cu Steaua, cu excepția lui P. Pe
tre, suspendat pentru joc dur.
• F.C. CONSTANȚA va alinia 

aceeași echipă, victorioasă 
miercuri, deoarece nu au inter
venit indisponibilități. • La DI
NAMO este posibilă reintrarea 
lui Țălnar.
• SPORT CLUB BACAU se 

pare că nu-1 va putea folosi pe 
L Solomon ; In rest, tot lotul este 
valid. • A.S.A. TG. MUREȘ a 
plecat In cursul dimineții de ieri 
spre Bacău cu Întreg efectivul, 
mal puțin Dulău, accidentat.

1 toi III U.I.F.A. ’82 A PARTICIPAT TA TIIRNTUT
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ITĂ REMARCABILĂ ÎN SCOTIA |
nta formă 
In timpul 
sntat Un- 
jcu nu a 
eaflîndu-se 
i stare 
;ă in

de 
ob-

1 avut 
id a 
de echipa 
printre al- 
Alexandru, 
, Caragea, 

doilea a 
„galbeni- 

a stat mai 
chilibruliui.

Rădules- 
Corneliu, 

id depășiți 
arai, dubla 
ire-selet^ie 
drept reu-

as- 
fbst

Rl'OBY
11 Olimpia 
9,30), pre- 
eu inltere- 
uuno (sta

in cadrul 
cași com- 
îază astăzi 
C. Sportul 
i, ora 17), 
Universita- 
tiința CE- 
Jtitoța Pe- 
biu.

șită, dar trebuie arătat că sînt 
destui jucătorii aflați nu toc
mai in cca mai bună focmă. 
Să sperăm că ei o vor atinge 
la 19, 22 și 26 ale lunii, adică... 
în Scoția I

Dintre ineditele prezențe în 
lot, îi reținem, mai întîi, pe 
cei doi frați Florca, primul 
(Gheorghe) urmînd să-și 
pute 
doi.
gore 
cum 
sile 
binecunoscute.

Dar iată numele 
selecționabili : Gh. 
rul), Codoi, Alexandru (Steaua) 
— fundași și mijlocași la des
chidere ; Lungu, Vărzaru, Va- 
sile (Farul), Aldea, I. Constan
tin (Dinamo), Fuicu (Steaua) — 
tredsferturi. aripi și centri ; 
Paraschiv (Dinamo), Sueiu 
(Steaua) — mijlocași la grăma
dă ; Murariu, Rădulescu, C. 
Florca (Steaua), Stoica (Dina
mo) — Linia a treia, aripi ; Ca
ragea, Borș (Dinamo), Dumitrii 
(Farul). M. Ionescu (Steaua), 
Șt. Constantin (Știința Petroșa
ni) — linia a doua și lnchiză-

Munteanu 
(Farul) — I
Scarlat (R. |

Bucan (Ști- .
Corneliu I 

(Dinamo) — •

dis-
Co- 

Gri- 
pre-

tricoul de fundaș eu 
Să-i notăm apoi pe 
și Șt. Constantin, 

și pe „reintegrații" C. Va- 
și Scarlat. In rest, nume

celor 27 de
Fierea (Fa-

tori ai grămezii ; 
(Steaua), Grigorc 
taloneri : C. Dinu, 
C. Griviița Roșie), 
inița Petroșani), 
(Steaua), Gheorghe 
pilieri.

E
îuitat
egre
IRISM și
URANTE 
idâ, la

ompletă 
lei, .iar 

lei tarif

rism din

BALCANIC PtNLIIU JUNIORI
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MARCAT DE MULTE OSCILAȚII
7

Cluj-Napoca. Unde plutește 
Progresul Vulcan ? ~
de îi este locul ? 
etape a oferit... 4 
1—1 la Pitești, 
cu F.C. C

In perioada 
s-a desfășurat, 
Turcia, turneul 
vat echipelor de 
au fost prezenți „ . . .
tri fotbaliști, antrenați de Mir
cea Rădulescu. Cele anei echi
pe participante au fost împăr
țite în două grupe : Turda, Al
bania și România in grupa A, 
meciurile desfășurindu-se după 
sistemul turneu, fiecare cu fie
care, numai tuir, și Bulgaria și 
Grecia în grupa B, cele două 
formații susținind o dublă in- 
tîlnire. Meciurile s-au disputat 
pe parcursul a trei zile și s-au 
încheiat cu următoarele rezul
tate : Turcia — Albania 0—0, 
Bulgaria — Grecia 3—1, Tur
cia — România 1—0. Grecia — 
Bulgaria 1—0 șl România — 
Albania 5—1 (au marcat : O. 
Popescu — 3 și Grigore — 2). 
Pentru locurile 3—4 s-au întil- 
nit Grecia și România, victo
ria reven-jnd primei formații 
cu 2—1 (golul echipei noastre 
a fost înscris de O. Popescu), 
în finala competiției. Turcia 
și Bulgaria au terminat la e- 
galitate : 0 -0, departajarea fă- 
cîndu-se in urma loviturilor de 
la 11 m, turneul fiind câștigat 
de juniorii bulgari cu 4—3. De 
reținut faptul că reprezentativa 
Bulgariei este viitoarea noastră 
adversară in dubla confruntare

25—31 august 
la Izmir, in 

balcanic rezer- 
juniori, la care 
și tinerii noș-

din preliminariile Campionatu
lui european, ediția 1982, par
tide care se vor disputa in 
primăvara anului viitor. Dintre 
jucătorii folosiți, antrenorul 
Mircea Radulescu a remarcat 
pe portarul Iașko, fundașul Bă
lan, mijlocașul Buiiga (toți de 
la Luceafărul) și înaintașul O. 
Popescu (C. S. Tirgoviște).

MIINE, IN CAPITALA
9 MIINE, IN CADRUL CAM

PIONATULUI DIVIZIEI „B« se 
vor disputa două meciuri intre 
echipele bucurestene : Rapid — 
Autobuzul (stadionul Giulestl, de 
la ora 11) si Mecanică fină — 
Metalul (stadionul Mecanică fină, 
de la ora 11). Iată partidele eta
pei de mîine din Divizia „C“ : 
Danubiana — I.C.S.I.M. București 
(terenul Danubiana, ora 11), Si
rena — Amonil Slobozia (terenul 
Sirena, ora 11). Electronica — 
TJM.B. (terenul Electronica, «ra 
11). Flacăra roșie — Luceafărul 
(terenul Flacăra roșie, ora 11).

Am așteptat cu atîta inte
res acest al 64-lea campio
nat al Diviziei „A" I L-am 
așteptat cu nerăbdare, cu 
gîndul la tricolori, la meciu
rile lor decisive pe care le 
vor susține în această toam
nă. cu speranța mărturisită 
de noi toți în 
REA ECHIPEI 
la turneul final 
Spania.

Și cel de-al 
pionat a început. Iată, s-au 
consumat cinci etape, care, 
împreună cu a ,6-a, cea de 
astăzi, aveau menirea să-i 
aducă pe fotbaliști în „for
mă. de concurs" la parame
tri optimi, să le pregătească 
pe reprezentantele noastre 
în cupele europene pentru 
o evoluție la nivelul cerin
țelor firești care se pun în 
fața fotbalului nostru.

Dar campionatul 
a început neaștep
tat de oscilant. Au 
fost mai înitîi pașii 
ezitanți ai jucătorilor de la 
Dinamo și F.C. Argeș, dar 
ultimele rezultate confirmă 
revenirea acestor formații, 
marcată de rezultate și de 
pozițiile îmbunătățite în cla
sament. A fost, apoi, star
tul lansat al campioanei, 
apoi „clacarea" de la Rm. 
Vîlcea. după care acest 4—1 
cu „U“ Cluj-Napoca și, mai 
ales, jocul bun al lui Cămă- 
taru (o reintrare așteptată 
și de bun augur) și Bălăci, 
care aduc oarecare liniște, 
în sensul că lucrurile s-au 
îndreptat, dar au mai apă
rut și cîteva minusuri (tri
but al superficialității) în 
apărare (Ștcfănescu, Ncgri- 
lă. Lung).

Cele cinci etape ne-au o- 
ferit prea multe oscilații de 
la un joc la altul la cele 
mai multe dintre diviziona
rele „A". Și atunci stai si 
te întrebi :

CARE ESTE ADEVĂRA
TA VALOARE ȘI UNDE 
SINT ACUMULĂRILE DIN 
PERIOADA 
RE ?

Se pierd, 
ciștigă așa

Care este 
devărat ? Cel din meciul 
Jiul (5—0) sau din partida 
de la Tg. Mureș (0—4) ?
Sportul studențesc a Înce
put cu un 3—0 sec cu F.C. 
Olt. cum tot sec aven Bă 
piardă cu Dinamo, după un 
1—1 in „Regie", cu „U“

CALIFICA- 
ROMĂNIEI 

al C.M. din

64-lea cana-

DE PREGĂTI-

oare, și 
de repede ? 
Corvinul cel

se

*- 
cu

Pe un
iri cinci 
surprize: 

. 1—1 acasă
Constanta. 2—2 în 

„deplasare", la Steaua, și 
1—3 pe propriul teren cu 
S.C, Bacău. între toate aces
te rezultate și evoluții nor
mală apărind 
gerea de la 
Chimia Rm.
putut învinge pe ,,U". după 
care a cîștigat fără dubii in 
fața campioanei, pentru ca 
miercuri, la 
primească 4 
repriză.

în această 
rezultate neprevăzute, 
îngrijorătoare oscilații 
la plus Ia minus, sau de 
minus la plus, o singură 
chipă e constantă (dar 

necores- 
U.T.A. : 

deplasa- 
acasă își 

chinuie suporterii cu același 
scor-obsesie 1—1, ajungînd la 
—3 în clasamentul adevăru
lui, din trei jocuri pe ga
zonul unde Feyenoord nu 
reușea să înscrie în urmă 
cu ani (plăcute amintiri).

Așadar, cu cîteva excepții 
(Dinamo, Univ. Craiova. 
F. C. Argeș, S. C. Bacău), 
constanța este doar un de
ziderat. „Inexplicabil și pen
tru mine, ne mărturisea Va
lentin Stănescu, antrenorul 
echipei naționale, cum poți 
pierde cn 0—4 după ce ai 
ciștigat cu 5—0 sau cum poți 
ciștigă cu 4—0 după ce ai 
pierdut cu 1—4".

După fluierul final al e- 
tapei a 6-a, ou excepția re
prezentantelor în cupele eu
ropene. echipele vor intra 
într-o pauză competițională 
mai lungă. Ce vor face ? 
Antrenamente și meciuri a- 
micale pe unde s-o putea ? 
Concluzionînd, e nevoie de 
lucru mult mai serios, dc 
un program corespunzător 
pentru cele 15 formații care 
nu au meciuri in cupele eu
ropene. Trei săptămîni în 
care divizionarele ,.A“ nu 
trebuie să piardă din Ce 
agonisit in 
gătiri, ci, 
completeze 
tru că 
nevoie 
țiri pc 
jocului.

doar... infrîn-
Brașov. Dar 

Vileea ? N-a

Constanța, să 
goluri într-o

sarabandă

un nivel 
pumzător). 
pierde în 
re, iar

de 
cu 
de 
ta 
e- 
Ja

perioada de pre- 
dimpotrivă. Bă 

acumulările, pen- 
văzut clar că e 

multe îmbunătă-
s-a 
de 
planul instruirii și al

Constantin ALEXE

IN (LASAMENTIL

LONGEVIIATII sportive

Din problemele „schimbului de mi ine"

DE CE S-A SUPĂRAT SILVIU STANESCU
Șl NEDUMERIREA LUI OTTO ANDERCO

ȘTIRI... ȘTIRI ■ ■

I
I

I

Geo RAEJCHI I

Cu meciul jucat miercuri, di- 
namovistul Dinu a totalizat 405 
prezențe in Divizia .A*> deve
nind noul lider in clasamentul 
longevității sportive. în pre
zent, podiumul acestui clasa
ment este ocupat de :

DINU 405 
VIGU 404
DOBRIN 396
Acest „trio" va alcătui 

sfirșiitul turului „grupul 400' 
al divizionarilor „A", Iată si
tuația jucătorilor în activitate 
care fac parte din „grupul 
300“ : Antonescu 360, Dumitru 
348. Hajnal 343, Lucescu 342, 
O. Ionescu 341, Vișan 334, Ispir 
325, Ștefănescu 324, Dumiitrache 
311, Cheran 305.

la
i“

ADMINISTRAȚIA Dt STAI LOTO PRONOSPORT INTORMEAlA
ȘANSELE SURÎD TUTUROR !

• După cum s-a mai anunțat, 
numai astăzi se mai pot procura 
bilete pentru tragerea specială 
Loto de duminică 6 septembrie 
1981, la care se vor atribui ciș- 
tlguri în AUTOTURISME, MARI 
SUME DE BANI ȘI EXCURSII 
PESTE HOTARE. Coi ce doresc 
să asiste la efectuarea tragerii 
sînt invitați la ora 16,30 în sala 
clubului „Finanțe-Bănci" din 
București, str. Doamnei nr. 2 (In 
cursul serii, numerele cîștigătoa- 
re vor putea fi cunoscute și prin 
intermediul radioului și al micu
lui ecran) • De asemenea, numai 
astăzi se mai pot depune buleti
nele de participare la atractivul 
concurs Pronosport de mii- 
ne. în majoritatea meciu
rilor, echipele favorite (inclu
siv actualele fruntașe ale celor

trei serii din Divizia ,.B“) joacă in 
deplasare, ceea ce va face, desi
gur, ca in configurația rezultate
lor să apară mai multe semne 
de „X“ și „2“ decît în mod obiș
nuit și, prin urmare, se pot an
ticipa succese consistente pentru 
cel mai prlcepuți parUcipanți. 
MAI MULTE VARIANTE JUCATE 
— MAI MULTE ȘANSE DE A VĂ 
ÎNSCRIE NUMELE PRINTRE 
MARII CIȘTIGATORI I

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 4 SEPTEMBRIE 
Extragerea I : 68 13

48 50 1 32 ;
Extragerea a Il-a :

74 90 55 30 25 44.
FOND TOTAL DE

GURI: 1.183.980 lei din 
439.108 lei report la categoria 1-

• De ce a plecat Sliviu Stă
nescu, unul dintre cel mai bine 
pregătiți antrenori tineri, de la 
Universitatea Craiova, de la echi
pa de speranțe a clubului cam
pion 7 Iată o întrebare pe care 
și-au pus-o, odată cu începutul 
noului campionat, mulți dintre 
superterll fotbalului cralovean. 
S-a supărat, au zis unii dintre 
conducătorii clubului Universita
tea, evitlnd să discute... proble
ma. L-am întrebat șl pe cel în 
cauză și răspunsul lui a fost cel 
pe care 11 așteptam, cunoscîndu-1 
de fapt mai demult. Era vorba 
de CONDIȚII, de sprijinul care 
1 s-a acordat pentru a forma, 
așa cum trebuie, la nivelul ce
rințelor, cum solicită fotbalul ac
tual, jucătorii de care va avea 
nevoie mîine Universitatea. Și 
nu numai Universitatea I Intr-a
devăr, așa stau lucrurile, 
că Silviu Stănescu a avut 
motive cînd s-a decis să 
la Electroputere. Poate... 
este că Universitatea, 
campioană In ultimii doi 
ciștigătoare a „Cupei", NU ARE 
UN TEREN PENTRU PREGĂTI
REA JUNIORILOR, unul simplu 
dar gazbnat, șl acest adevăr ar 
trebui să-i facă să roșească pe 
absolut toți cei ce se ocupă de 
treburile sportive ale Cralovel. 
Este inadmisibil ca un club ca 
Universitatea să fie văduvit de 
acest teren simplu, mai ales că 
spațiul necesar se află acolo, 
Ungă marele stadion, dar amena
jarea lui se tergiversează de ani _ . . . ---- a

de
Po-

CLASAMENTUL CAMPIONATULUI DE 
SPERANȚE

22

14

1981
40 I

35

53

58

CÎȘTI-
i care

Poate 
și alte 
treacă 

Cert 
echipă 
ani șl

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
4.

14.
11.
12.
13.
14.
15.
14. 
17.
14.

CORVINUL
S.C. Bacâu 
F.C.M. Brașov 
Dinamo
F.C. Constanța 
Sportul stud. 
Univ. Craiova 
C.S. Tirgoviște 
„Poli* Timișoara 
„U* Cj.-Napoca 
A.S.A.
F.C. Argeș 
Steaua
Chimia
U.T.A.
F.C. Olt 
Progr.-Vulcan 
Jiul

5 5 0 0 21- 7 10
I
1
7
7
7
t
0 
t
4
4
4
3
3
2
1
1
0

3 3 3 0 23- 4 
5 4 4 1 4-3
4 3 I 3 14- 3
5 3 1 1 33- I
5 3 11 7-14
5 3 4 2 13- 4
5 3 4 2 12* 5
5 3 8 2 13-13
4 2 4 2 7-3
5 2 8 3 7-3
5 2 1} M3 
5 4 3 2 11-21
5 1 1 3 4-20
5 1 0 4 4-14
5 4 2 3 4-14 
5 0 1 4 7-14
3 0 4 5 1-10

• MECIUL România — Ungaria, 
care se dispută, la 23 septembrie, 

■in preliminariile C.M., va fi con
dus de o brigadă de arbitri din 
Austria : Erich Linnemayr (la 
centru), Josef Bucek și Wolla- 
gang Klocher.
• LA JOCUL AMICAL România

— Bulgaria, programat să se 
desfășoare miercuri 9 septembrie, 
va oficia » brigadă de cavaleri 
ai fluierului din Grecia, avîndu-1 
la centru pe Basile Vourakis. La 
linie : Patelis Argyriou și Pana
giotis Samsonidis.

• UN DERBY în campio
natul Greciei : Olympiakos Pireu
— Panathinaikos Atena. Meciul 
va fi urmărit de antrenorul Uni
versității Craiova, Ion OblemcncO, 
interesat să-i vadă mîine la lu
cru pe fotbaliștii lui Olympiakos 
Pireu într-o partidă oficială.• REPREZENTATIVA DE JU
NIORI A TARII NOASTRE, car* 
se pregătește pentru turneul fi
nal al campionatului mondial din 
Australia, va susține, in 
val de o săptămînă, 
la 10.IX, la Ploiești, 
la 12.IX, la Brașov,

la Ellt, cu 
Poloniei ;

revanșa cu

._ inter-
4 partide a 

cu Petrolul!
CU F.C.ML ; 
selecționata 
la 17.IX, la Polonia. In

republican n, eve- 
dlvizionara „C* Bo- 
etapa a 2-a — ne 
am jucat cu C.I.L.

la 15.IX, 
similară . 
Suwalki, :____ ------- ------------ —
vederea acestor jocuri, antrenorii 
Constantin Cernăianu și Tache 
Macri au convocat — pentru luni 
dimineața la Centrul sportiv „23 
August'1 ___Lovas, Gîrjoabă (portari) : 
creanu, Andone, Iliescu, 
Vușcan. Rednie, Matei, 
(fundași) : Ilie Costel, 
Minea, Ilanghiuc, Eftimie, 
(mijlocași) ; D. Zamfir, 1

de zile. Echipa de speranțe 
Universității are un nucleu 
veritabile talente. Trifu, A. 
pescu, Păuna, Ispas, Firănescu 
calcă deciși pe urmele lui Bă
lăci, Cîrțu, Geolgău, Negrilă, Iri- 
mescu, Țicleanu, Donose. Marele 
lor talent nu se va putea mate
rializa însă decît în condiții co
respunzătoare, cele, din cauza că
rora Silviu Stănescu a plecat de 
la Universitatea pentru că nu e- 
xlstau...

® Arbitrul Otto Anderco este 
profesor la o școală din Satu 
Mare, la un club școlar, care are 
și o echipă de - fotbal, înscrisă in

campionatul 
lulnd pentru 
meșul, „In 
spune el — 
Sighet, pe un teren In afara ora
șului, necorespunzător, chlaf ne
omologat. De ce admit arbitrii 
așa ceva, cînd regulamentul Ie 
dă dreptul să refuze disputarea 
meciurilor in astfel de condiții 
improprii 1 Oare astfel vrem să 
creștem jucători pentru fotbal 7“ 
Otto Anderco îl... acuză și-1 
roagă în același timp pe „cava
lerii fluierului" să IA ȘI EI A- 
tttudine împotriva celor ce 
privesc cu superficialitate sau 
nepăsare soarta schimbului de 
mîine al fotbalului nostru. Ne-ar 
bucura ~m uit ca și alți arbitri să 
gîndească așa, ca Otto Anderco, 
să se considere implicați în ca
drul eforturilor ce se fac pentru 
a căuta șl forma jucătorii de
ceniului 9.

Laurențiu DUMITRESCU

următorii jucători C   Vis- 
Balaur, 
Eduard 
Balin t, 

*, FlșiC 
țiuAjiwașu ; *-.• Udrică,
Bolba, Sertov, Gabor, Lasconi si 
lancu (înaintași).
• F.C. OLT are un nou pre

ședinte, în persoana fostului ju
cător Florian Dumitrescu. De a- 
semenea, ni s-a adus la cunoș
tință că a fost trimisă spre ra
tificare la F.R.F. hotărîrea bi
roului clubului de a suspenda 
pe timp de 2 ani din activitatea 
competițională pe jucătorii Mar
cel Lică si Marius Gâileștcanu, 
care au părăsit echipa plecînd la 
alte cluburi.• COLEGIUL CENTRAL AL 
ARBITRILOR A HOTAKlT SUS
PENDAREA URMĂTORILOR AR
BITRI : Mihai Adam (Clu.i-Napo- 
ca) — o etapă, pentru aplicarea 
eronată a regulamentului de joc, 
și Augustin Hirta (Gherla) — 
două etape, pentru aplicarea 
eronată a regulamentului de joc, 
prin nesemnalizarea unor poziții 
de ofsaid, ambii la meciul Di
namo București — A.S.A. Tg- 
Mureș.



Campionatele balcanice de tenis Campionatele europene de natafie de la Split

BMftfmirvflf iiOMÂNIfl ÎNVINGĂTOARE

BELGRAD, 4 (prin telefon), 
în cea de a treia zi a Campio
natelor balcanice de tenis — 
ale căror întreceri. au fost în
trerupte în cîteva rînduri din 
cauza ploii — echipele Româ
niei au întilniit reprezentativele 
Turciei. Antrenorii Alexe Bar- 
dan si Stefan Georgescu au 
trimis în teren, de această dată, 
si cite un jucător de rezervă, 
respectiv ne Adrian Marcu si 
Nadia Becherescu, dar aceasta 
nu s-a repercutat asupra evo
luției de ansamblu a celor două 
formații, jucătorii si jucătoare
le noastre terminînd învingă
tori cu același scor : 3—0.

în întilnirea dintre echipele 
masculine, primul a intrat pe 
teren Andrei Dîrzu, avîndu-1 ca 
adversar pe Demir Megivet. 
Serviciile bine plasate, ca si 
incursiunile la fileu. încheiate 
cu puncte, i-au permis , lui Dîr
zu să se detașeze. Scor final: 
6—2, 6—4 pentru Dîrzu. în al 
doilea ioc de simplu. Adrian 
Marcu a evoluat în compania 
lui Aii Yenilmez. Primiil set 
a fost mai dificil pentru re
prezentantul nostru, care s-a 
desprins abia în prelungiri, 
pentru ca în următorul să se 
impună mai rapid. Deci. 7—5, 
6—3 pentru Marcu. în confrun
tarea de dublu, perechea An
drei Dîrzu. Adrian Marcu a 
cedat doar 4 ghemuri, rfsti- 
eînd cu 6—3, 6—1 în fala cu
plului Demir Megivet, Altîn 
Kaya.

Tot cu 3—0 au terminat în-

ICHIPELE TURCIEI
vineătoare si fetele. Daniela 
Moise nu a mai repetat de astă 
dată greșelile din partida cu 
Grecia. reușind să servească 
mai bine si să returneze cu 
precizie în terenul adversarei. 
Ea si-a adjudecat victoria cu 
6—3. 6—0 în fata Alei Erdem, 
în confruntarea cu Emine Ce- 
laloglu, sportiva noastră Nadia 
Beeherescu a jucat crispată la 
început, pentru ca în setul se
cund să-si stănînească mal bine 
loviturile si să se impună cu 
6—4, 6—3. în meciul de dublu. 
Daniela Moise si Luminița Să- 
lăjan au învins fără probleme 
deosebite cuplul Ala Erdem. E- 
mine Celaloglu cu 6—4, 6—2.

Celelalte rezultate — mascu
lin : Iugoslavia — Bulgaria 3—0 
(Jivojinovici — Stamatov 6—3, 
4—6, 6—2 : Horvat — Mihov 
6—2, 6—2 : Jivojinovici. Petko- 
vici — Stamatov, Dișkov 6—3 
6—4) : feminin : Iugoslavia — 
Bulgaria 0—3 (Renata Sasak — 
— Manuela Maleeva 2—6. 2—6 : 
Sabrina Goles — Adriana Vel- 
ceva 4—6. 4—6 : Renata Sasak. 
Rajka Vetnia — Manuela Male
eva. Adriana Velceva 6—7. 
2—6).

în ultimele două zile ale 
campionatelor, reprezentativele 
României vor avea următorul 
program : sîmbătă cu, Grecia 
(masculin) si Bulgaria (femi
nin) ; duminică cu Bulgaria 
(masculin) si Iugosfavia (femi
nin).

Ion GAVR1LESCU

AZI, ROMÂNIA-OLANDA, PRIMUL DIN SERIA
DIFICILELOR MECIURI DE POLO

Carmen Bunaciu va concura în zilele de 10 și 12 septembrie

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE TENIS DE LA MAMAIA
MAMAIA, 4 (prin telefon). — 

Tradiționalele campionate in
ternaționale de tenis pentru 
juniori, care se dispută pe te
renurile complexului Palas din 
stațiune, au continuat cu sfer
turile de finală ale probelor de 
simplu. O bună impresie a lă
sat juniorul român Toma Bog
dan, care se arată a fi princi
palul candidat la cîștigarea pro
bei de simplu. Ceea ce nu în
seamnă că sîn,t diminuate șan
sele partenerilor săi Emil Hnat 
sau Florian Ciucă.

Iată rezultatele sferturilor de 
finală în proba băieților : Toma 
— FI. Chiru 6—2. 6—0 ; Thomas 
Ford (R.D.G.) — Fl. Ioan 7—6, 
2—6. 6—4 ; Fl. Ciucă — Liubo- 
mir Stych (Cehoslovacia) 6—2, 
I—5 : Hrțaf — R. Șoneriu 6—1, 
6—0.

în proba similară feminină, 
semifinalele aduc față în fată 
două jucătoare românce și două 
din străinătate. Iată rezultatele 
sferturilor : Marilena Totoran — 
Beate Ness (R.D.G.) 6—3, 6—4; 
Rita Kovacsik (Ungaria) — 
Ileana Pop 7—6, 6—3 ; Ileana 
Trocan — Iva Hristova (Bulga
ria) 6—3. 2—6, 6—4; D. Vasd- 
kova (Cehoslovacia) — Dana 
Beleuță 4—6. 6-3, 6—3. Astfel, 
în semifinale se întîlnesc : To- 
toran — Kovacsik și Trocan — 
Vascikova.

Sferturile de finală ale pro
bei de dublu băieți au dat 
următoarele rezultate : Stych 
(CehosL), Ford (R.D.G.) — Co- 
mănescu, Moroșan 6—1, 6—3 ; 
Caragață, Biciuișcă — Toma, 
Ciucă 3—6, 6—2, 6—2 ; Bakov, 
Lazarov (Bulg.) — Baranyai, 
Pimter (Ung.) 6—2, 6—4 ; Hnait, 
loan — Chiru, Pop 6—4, 4—6, 
6—3.

în proba de dublu-mixt ; Co- 
can, Ioan — Orban. Niculescu 
6—0, 6 4.

întrecerile se încheie dumi
nică.

Cornel POPA, coresp.

TURNEUL DE TENIS
DE LA FLUSHING MEADOW

Pe terenurile arenei new-yor- 
keze „Flushing Meadow" au con
tinuat campionatele internaționa
le de tenis ale S.u.A. Rezultate 
din primul tur, la masculin : 
McEnroe — Tom Gullikson 8—3, 
6—1, 6—3 : Noab — Edwards 
6—3, 8—3, 6—7, 4—8, 6—2 ; Ed
mondson — Vasselin 4—8, 3—8,
6— 1, 6—4, 6—2 : Davis — Teacher
2— 6. 7—8, 6—2. 6—4 ; Lendl — 
Borowiak 7—6. 6—1, 7—6. La fe
minin : Moulton — Louie 6—3,
7— 5 : Thompson — Jones 6—1, 
6—1 ; Bunge — Klyomura 6—2,
3— 6. 6—3.

Debutul sportivilor română la 
cea de a 15-a ediție a cam
pionatelor europene de natație, 
găzduite (intre 5 și 12 septem
brie) de orașul iugoslav Split, 
are Joc astăzi, fiind realizat de 
reprezentativa de polo care, in 
cadrul primei grupe valorice a 
întrecerii, înlîlnește selecționa
ta Olandei (o coincidență face 
ca, la ediția precedentă a cam
pionatului european, prima par
tidă a echipei române să fi 
fost susținută tot în compania 
Olandei, pjloiștii români ciști- 
gind atunci cu scorul de 8—6). 
Alături de echipele României și 
Olandei, din grupa A mai fac 
parte reprezentativele Spaniei, 
Italiei, Iugoslaviei, R. F. Ger
mania, Ungariei și U.R.S.S. (a- 
cestea vor fi, în ordine, ad
versarele lotului român), dintre 
care cea a Ungariei este ac
tuala deținătoare a titlului eu
ropean.

Echipa română, alcătuită în 
proporție majoritară din jucă
tori tineri și chiar foarte ti
neri, are o misiune dificilă, 
de care, însă, se poate achita 
dacă va Izbuti să evolueze ta 
Întreaga el capacitate, dacă va 
reuși să subordoneze valorile 
individuale acțiunilor colec
tive, dacă va evita fluctua
țiile care au împiedicat-o, de
seori, să obțină performanțe 
superioare (așa cum s-a petre
cut în 1977, la campionatul eu
ropean de la Jonkoping, unde 
s-a clasat pe locul 7).

în vederea întrecerilor de la 
Split, au făcut deplasarea Li- 
viu Răducanu (Dinamo Bucu-

rești — născut în anul 1954 — 
1,81 m înălțime — 81 kg), A- 
drian Sehervan (Rapid — 1956
— 1,90 m — 81 kg), Viorel Bus 
(Dinamo — 1952 — 1,85 m — 
95 kg), Doru Spins (Dinamo — 
1955 — 1,80 m — 74 kg), Mihai 
Simion (Rapid — 1959 — 1,90 
m — 81 kg), Dorin Coslrăș (Cri- 
șul Oradea — 1959 — 1,84 m
— 77 kg), Liviu Garofeanu 
(Crișul — 1954 — 1,85 m — 
77 kg). Cornel Gordan (Crișul
— 1958 — 1,86 m — 78 kg), 
Ivan Fejer (Crișul — 1955 — 
1,81 m — 79 kg). Eugen Io- 
nescu (Dinamo — 1959 — 1,81 
m — 78 kg), Șerban Popescu 
(Dinamo — 1958 — 1,89 m — 85 
kg). Cătălin Moiceanu (Dina
mo — 1963 — 1,80 m — 80 kg), 
Vlad Hagiu (Dinamo — 1963 — 
1,80 m — 79 kg). Antrenori : 
Anatol Grințescu și Alexandru 
Szabo ; medic : dr. Ioan Dra
gan ; arbitri: Rolf Scliilha și 
Radu Timoe.

La înot, țara noastră va fi 
reprezentată de Carmen Buna
ciu, care va concura, în pro
bele de 100 m și 200 m spate, 
in zilele de 10 și 12 septem
brie. Datorită excelentelor per
formanțe realizate, mai ales a- 
nul acesta. Carmen Bunaciu 
este considerată una dintre fa
voritele curselor respective, cu 
perspectiva de a îmbunătăți 
cele mai bune rezultate obți
nute pînă acum de inotătoa- 
reile românce participante la 
campionatele europene și anu
me locul 3 ocupat de Cristina 
Balaban-Șoplcreanu (actuala an- 
trenoare a lui Carmen Bunaciu)

la 100 m spate în anul 1936 (Ia 
Utrecht) și de Carmen Buna
ciu la 200 m spate în anul 
1977 (la JSnkcping). Amintim, 
că actualele recorduri ale concu
rentei românce sînt 2:13,21 (re
cord național și al Jocurilor 
Mondiale Universitare, a patra 
performanță mondială din toate 
timpurile) și 1:02,19 (record na
țional realizat cu prilejul fina
lelor „Dariadei").

Dumitru STĂNCULESCU

SCHIFUL NOSTRU FEMININ
(Urmare din pag. I)

tul că nu se întilnise pînă a- 
tunci cu principala ei adversa
ră — englezoaica Berryl Mit
chell, laureată a multor con
cursuri internaționale printre 
care regata Lucerna — nu ri
dica nici un semn de întrebare, 
marea noastră campioană (ne
învinsă de cind s-a urcat în- 
tr-o barcă “de simplu !) fiind 
cunoscută prin inteligența sa, 
pentru simțul tactic.

într-adevăr, în mult aștep
tata finală de simplu, Sanda 
Toma a parcurs primii 500 m 
— prin extraordinara degajare 
a vîslelor și forța unei alonje 
excepționale — cu un stroc 
debordant, asigurîndu-și un a- 
vans de aproape o barcă și 
jumătate. Era un fel de a ține 
la respect bărcile urmăritoare, 
un mod de a ușura efortul fi
nișului,' un chip de a tăia e- 
lanul celor care sînt atît de 
aproape de a detrona o mare 
stea. în cursa care l-a adus a 
treia medalie de aur. Sanda 
Toma a prevăzut toate acestea. 
Iar cei care, urmărind pe mi
cile ecrane finala de simplu, 
au avut emoții în clipa cind 
Berryl Mitchell si sovietica Iri
na Fetisova s au apropiat atît 
de mult de barca cu tricolor 
romanesc la oalele vîslelor. n-au

bănuit faptul că Sanda Toma 
se pricepe mai bine ca nimeni 
altul — cu un fel de știință a 
finișului — să înfigă, într-o su
time de secundă, „acul" bărcii 
dincolo de balizele care mar
chează linia de sosire.

Alte trei medalii de bronz 
la 2 te, 4+1 vîsle și 8+1 au 
completat frumosul bilanț al 
sportivelor românce prezente la 
C.M. de la Munchen. Așadar, 
4 medalii, mai mult cu una 
dccit la ultima mare întrecere 
— J.O. de la Moscova — in
tr-o confruntare apreciată ca 
una dintre cele mai tari din 
ultimii ani (24 de țări, cu e- 
chipaje valoroase).

Lotul canotoarelor — pregă
tit cu pasiune și competentă de 
antrenorii Victor Mociani, Ma
ri* Drăghici, Gheorghe Gheor
ghiu și Ion Boicu — a cuprins 
trei promoții : grupa schifiste- 
lor consacrate, grupa de „tine
ret" și cea de „perspectivă". 
Așadar, lot eterogen, anume al
cătuit într-o perioadă de cău
tări. tntr-o primă etapă a nou
țul ciclu olimpic, în perspecti
va viitparelcr J.O. de la Los 
Angeles din 1984. Prin această 
prismă trebuie privit bilanțul 
canotoarelor românce prezente 
la C.M de la MUnchen. Bilanț 
remarcabil — 4 medalii în cele 
6 probe disputate —. care si-

SPORTIVI DIN 59 DE ȚĂRI 
LA C.M. DE JUDO!

Au fost desemnați laureații categoriilor mari
MAASTRICHT, 4 (prin tele

fon). La Eurohalle din localita
te, pe două tatami, au început 
Campionatele mondiale de judo. 
La această ediție sînt nrezenti 
sportivi din nu mai puțin de 
59 de tari ! Printre competitori 
se numără, cum am mai anun
țat, și patru sportivi români 5 
Arpad Szabo (cat. superusoară). 
Constantin Nieulae (semiușoa- 
ră), Simion Toplicean (ușoară), 
și Mircea Frățică (semimij- 
locie). Dintre ei și-a încer
cat șansele Dină acum doar M. 
Frățică. El a luptat vineri du- 
pă-amiază cu sirianul Moham
med Alhosawi, pe care l-a în
trecut prin ippon. în turul ur
mător. M. Frătică l-a întîlnit 
ne mexicanul Carlos Huttich, 
în fata căruia a nierdut la 
puncte, ieșind astfel din con
curs.

Iată Drimii clasați Ia catego
riile ale căror întreceri s-au în
cheiat : semimijlocie : 1. Nell

Adams (Anglia), campion mon
dial, 2. J. Kase (Japonia). 3. 
K. Doherty (Canada) si Gh. 
Petrov (Bulgaria) : mijlocie : 1. 
Bernard Tehoullouyan (Franța), 
campion mondial, 2. S. Nose 
(Japonia), 3. D. Ultsch (R. D. 
Germană) si D. Bodaveli 
(U.R.S.S.) ; semigrea : 1. Ten
giz HubuV.uri (U.R.S.S.), cam
pion mondial, 2. R. Van de 
Walle (Belgia) 3. long Ciu (Co
reea de Sud) și R. Macbon 
(Franța); grea: 1. Yasuiiiro Ya- 
mashita (Japonia), campion 
mondial 2. G. Verîșev (U.R.S.S.), 
3. J. Salonen (Finlanda) și V. 
Kocman (Cehoslovacia).

Sîmbătă concurează C. Nicu- 
lae si S. Toplicean, iar dumi
nică A. Szabo.

© TELEX ©
ATLETISM • Pe „Nepstadion* 

din Budapesta în întîlnirea in
ternațională triunghiulară, s-au 
înregistrat rezultatele : masculin : 
Ungaria — Bulgaria 119—93 ; Un
garia — Finlanda 109—103 : femi
nin : Bulgaria — Ungaria 79—78 ; 
Ungaria — Finlanda 89—68. Pro; 
ba feminină de disc a revenit 
finlandezei Lundkholm, cu 64,68 
m, urmată de Hristova (Bulga
ria), cu 64,18 m, iar Asenova 
(Bulgaria) s-a clasat prima la 
400 m garduri, cu 57,81.

BASCHET • în cadrul turneu
lui international masculin de la 
Burgas echipa Dinamo București 
a învins cu 74—70 (41—41) pe
Aria Salonic. Alte rezultate : Bu- 
ducnost Titograd — Akademik 
Plovdiv 65—62 (36—29) ; Levski
Spartak Sofia — Slavia Sofia 
83—74 (37—41).

CICLISM • Pe pista velodro
mului din Brno au continuat 
campionatele mondiale. în proba 
de urmărire pe echipe (amatori) 
victoria a revenit echipei R.D. 
Germane, cronometrată pe 4 000 
m cu 4:28,72, întrecînd în finală 
selecționata U.R.S.S. Locul trei a 
fost ocupat de echipa Ceho
slovaciei care a învins pe cea a 
Poloniei. La profesioniști (5 000 
m) proba individuală a fost cîș- 
tigată de francezul Alain Bondue, 
cronometrat în 6:02,39. Pe locul 
doi s-a clasat H. Oersted (Dane
marca), iar al treilea olandezul 
B. Osterbosch.

FOTBAL • La Blagoevgrad s-a 
disputat meciul international 
amical dintre selecționatele Bul
gariei și R.D. Germane, încheiat 
cu un rezultat egal : 1—1 (1—0). 
• „Cupa Santiago Bernabcu* a lu
at sfîrșit la Madrid cu victoria e- 
chipel locale, Real, care a învins 
cu 4—2, după prelungiri si exe
cutarea loviturilor de la 11 m. 
formația olandeză AZ ’67 Alk- 
maar. După 90 de minute, tabela 
de marcaj indica 0—0. • Echipa 
argentlniană Boca Juniors. în 
cadrul căreia evoluează și cu
noscutul international Dlege 
Maradona, și-a început turneul 
in Spania, juclnd la Zaragozza 
cu echipa locală. Fotbaliștii spa
nioli au repurtat victoria, cu 
scorul de 2—0 (0—0).

HOCHEI • La Winnipeg șl 
Edmonton, în „Cupa Canadei", 
echipa U.R.S.S. a învins cu 6—1 
(2—0, 1—2, 3—1) selecționata
Suediei. Echipa Cehoslovaciei a 
cîștigat la scor — 7—1 (2—1, 0—0, 
5—0) — jocul cu Finlanda, în 
timp ce reprezentativa Canadei a 
dispus cu 8—3 (1—1, 2—0, 5—2)
de formația S.U.A.

ac
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FOTBAL: C. E. PENTRU JUNIORI II
i Țț

tuează schiful românesc pe lo
cul trei în Iunie, după U.R.S.S. 
și R.D.G.

Aplaudate pentru frumoasa 
lor comportare au fost și e- 
chipajele românești medaliate 
cu bronz la ultima ediție a 
C.M. de canotaj : 2 f.c. (Elena 
Horvat, Rodi ca Pușcatu), 4+1 
vîsle (Olga Bularda, Valeria 
Roșca-Răcilă. Sofia Banoviel, 
Aneta Mibaly + Ecaterina 
Oancia) și 8+1 (Elena Bon
dar, Mariana Zaharia, Ana Ma
ria Naghip, Olguța Onofrei. 
Măria* Țăran, Luminița Fur- 
cilă, Fiorica Bucur, Rodie* 
Frlntn + Elena Radu). Prin 
fața tribunelor, în turul de o- 
noare al celor mai bune șase 
canotoare din lume, au mai 
trecut și echipajele de 2 visle
— Mari oara Ciohanu, Adriana 
Chelariu (locul 4) ; 4+1 rame
— Lăcrămioara Teleucă, Maria 
Sltr..on, Mariana Pițigoi, Maria 
Dragomir + Viorica Vereș (lo
cul 5).

Sigur, în unele probe spor
tivele românce ar fi putut e- 
volua mai bine, cu mai multă 
dezinvoltură, buna pregătire a 
echipajelor noastre dîndu-le 
dreptul la rezultate superioare. 
Indiscutabil, este un mare pas 
făcut înainte, cind o parte din 
lot era abia sosit de la C.M. 
de junioare, tin pas important 
pe drumul deloc ușor care duce 
către Los Angeles.
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La 26 octombrie 1980 s-a dat 
startul în C.E. pentru juniori II 
(jucători pînâ la 16 ani), o 
nouâ competiție organizata de 
U.E.F.A. S-au înscris 27 de echi
pe, una dintre ele retrâgîndu-se 
dupâ tragerea la sorți. Este vor
ba de irlanda.

latâ situația la zi în cele opt 
grupe preliminare :

GRUPA I : Islanda - Scoția 
1—3 ț! 1—4. Calificata : Scoția 
(Irlanda s-a retras).

Polonia — Cehoslovacia 0-4, Ce
hoslovacia — Austria 2—0, Aus
tria — R.D.G. 0—1, Austria — Po
lonia 0-0. Progr. viitor : Polonia 
— Austria 23.IX, R.D.G. — Ceho
slovacia 4.X, Cehoslovacia — Po
lonia 21.X, R.D.G. — Austria 21.X, 
Polonia - R.D.G. ‘ “

i©

GRUPA II x Finlanda — Sue

8.XI.
1. R.D. Germană
2. Cehoslovacia
3. Austria
4. Polonia

3 3 0 0 4-1 6 
42118-35
4 0 2 2 1-4 2
3 0 1 2 0-5 1

GRUPA V x S-a jucat un sin-
gur med : U.R.S.S. — Ungaria

2! !</»
3

3-0. Progr. viitor x Ungaria 
U.R.S.S. 19.IX, România 
U.R.S.S. 17.X. U.R.S.S. - Româ
nia 28.X, Ungaria — România 
11.XI, România — Ungaria 25.XI.

dia 0-0. Danemarca — Suedia 
0—0, Suedia — Finlanda 2—2, Nor
vegia — Finlanda 2—3, Danemar
ca — Norvegia 1—1, Suedia — Da
nemarca 3-0, Finlanda — Norve
gia 3-O, Suedia — Norvegia 2—0, 
Finlanda — Danemarca 2-0. Pro
gramul viitor x Danemarca — 
Finlanda 10 IX, Norvegia — Sue
dia 11 IX, Norvegia - Danemar
ca 13 IX.
1. Finlanda
2. Suedia
3. Danemarca
4. Norvegia

5 3 2 0 10-4 8
5 2 3 0 7-2 7
4 0 2 2 1-6 2
4 0 1 3 3-9 1

Olanda Luxem-GRUPA III x 
burg 8-0, Belgia — Olanda 1—1, 
Luxemburg — R.F.G. 0—5, R.F.G.
— Belgia 3-0, Belgia — Luxem
burg 1-0. Progr. viitor : Olanda
— Belgia 15.IX, R.F.G. — Luxem
burg 29.IX, Luxemburg — Belgia 
21.X, Olanda - R.F.G. 26.X. Lu
xemburg — Olanda 4.XI. Belgia

S
•Șț

— R.F.G. 9.XU.
1. R.F.G. 2 2 0 0 8-04
2. Olanda 2 1 10 9-13
3- Belgia 3 1 112-43
4. Luxemburg . 3 0 8 3 0-14 0

GRUPA IV i Austria - Ceho
slovacia 1—1, R.D.G. — Polonia 
1—0, Cehoslovacia — R.D.G. 1—2,

GRUPA VI : Iugoslavia — Gre- ti 
cta 1—0, Bulgaria — Grecia 1-0, l<g 
Iugoslavia — Bulgaria 1—0, Gre- m
cia — Iugoslavia 1-0, Bulgaria — 
Iugoslavia 0-0. Nu s-a stabilit 
data partidei Grecia — Bulgaria. ®
1. Iugoslavia 4 2 112-15
2. Bulgaria 3 1111-13
3. Grecia 3 1 0 2 1-2 2 m

GRUPA VII x Spania - Portu
galia 5-1, Spania — Franța 1—2, 
Portugalia — Franța 1—0, Franța 
— Portugalia 0-0, Franța — Spa
nia 3—1. Ultimul Joc : Portugalia
- Spanta 8.X».
1. Franța
2. Portugalia
3. Spania

GRUPA VIII x 
1-6, Malto -
- Elveția 5-1. 
vețkx -
hallo 4.XL,
1. ftaîla
2. Elveția
3. Malta

4 2 115-35
3 1112-53
3 1 0 2 7-6 2

Malta — Elveția
Italia 0—5, Italia
Progr. viitor s El-

Malta 16.X, Elveția 
Italia — Malta 9.XII

2 2 0 0 10- 1 4
2 10 1 7-6 2
2 0 0 2 1-11 0
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