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înccpind de iiiiiiit, pc lacul snagov După o treime din turul Diviziei ,,A“ de fotbal

DODEF LA CANOTAJ - LAUREAT! 
AI CAMPIONATELOR MONDIALE!

8

8

UNELE REUȘITE, DAR Șl MAI MULTE MINUSURI 
DE ÎNLĂTURAT ÎN PERIOADA DE ÎNTRERUPERE • ••

Începînd de mîine, lacul 
Snagov va găzdui finalele 
„Daciailei" la canotaj rezer- 
• 'te seniorilor și senioare
lor. întrecerea, care va de
semna cele mai bune „ra
me" și „vîsle" din țară, re
unește numeroase echipaje 
din mai toate secțiile nauti
ce. Marele concurs

start cu multe medaliate la 
ultima ediție a campiona
telor mondiale de la MUn- 
chen — programează urmă
toarele probe: la băieți — 
4+1 rame, 2 vîsle, 2 rame 
f.c., simplu, 2 +1,4 rame f.c., 
4 vîsle, 0+1; la fete — 4+1 
rame, 2 vîsle, 2 rame f.c., 
simplu, 4+1 vîsle și 8+1.

La sosire, vicecampionul mondial Constantin Niculae (in mijloc) 
a fost primit cu frumoase buchete de flori. Foto: B. VASILE

Cu etapa a 6-a. desfășurată 
sîmbătă în Divizia „A“, s-a 
scurs mai bine de o treime din 
turul întrecerii-maraton ; pri
lej de un prim-bilant, realist, 
critic si autocritic, pentru res
ponsabilii tehnici ai competi
toarelor, pentru jucători și ar
bitri, multi dintre ei datori cu 
cite ceva FOTBALULUI pînă Ia 
26 septembrie, cînd e prevă
zută reluarea campionatului.

Făcînd si noi un bilanț, să ob
servăm, mat intii, că, după șase 
etape, aceleași două echipe. 
Universitatea Craiova (cu un 
meci amînat, cel in deplasare, 
cu Politehnica Timișoara) și 
Dinamo. care. în primăvară, 
s-au duelat spectaculos pentru 
titlu pînă aproape de finiș. își 
pun din nou, cu îndreptățite 
veleități, candidatura la supre
mație. Craiovenii, dealtfel, își 
afișaseră încă din start aspi
rațiile lor cîștigînd fără pro
bleme la Tg. Mureș, în timp 
ce dinamoviștii bucureștsni, 
după un început ezitant, au cu
cerit apoi puncte în serie, atît 
pe propriul teren, cit și în 
deplasare. Ultima oară, acum, 
la Constanta. în ,dauna unei e- 
chipe care ..venea la etapă" 
cu un sec 4—0 administrat Chi- 
mici Rm. Vilcea.

Dincolo de pasionantul „duel

in reluare", pe care îl dorim 
fructuos pentru campionat, 
pentru fotbalul nostru în gene
ral. ne bucură revenirea dina- 
moviștilor bucureșteni, aflati la 
nici 10 zile distantă de prima 
manșă :n Cupa U.E.F.A. cu pu
ternica echipă bulgară Levski- 
Spartak Sofia. Si, cum Mora- 
ru si-a făcut si la această a 
treia apariție in echipa Dinamo 
din plin datoria, să plecăm de 
la acest exemplu și să reținem, 
o dată in plus, faptul că divizio
narele „A“ au nevoie, din cînd 
în cînd. pentru revitalizarc. de 
„sînge proaspăt".

Ca si Dinamo, o echipă con-
■ stantă a devenit, din mers, si 
F. C. Argeș, formație care își 
argumentează revirimentul prin

punctele smulse, miercuri și 
sîmbătă. unor partenere, F.C.M. 
Brasov si Sportul studențesc, 
cunoscute ca redutabile pe pro
priul teren. Cu Stancu (care 
n-a jucat sîmbătă) si Radu II 
în teren, echipa piteșteană va 
fi. în viitor, si mai puternică : 
intr-un viitor cit mai apropiat 
— sperăm —, pentru ca și re
plica ei în Cupa U.E.F.A. să 
fie la înălțime.

între divizionarele „A“ aflate 
în prima jumătate a clasamen
tului. fac. deocamdată, o fi
gură frumoasă F.C.M. Brașov 
și Sport club Bacău, două echi-

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag. 2-3)

C. E de natafie, la Split

SPERANȚE ÎMPLINITE PRIMA MEDALIE
LA CAMPIONATELE MONDIALE DE JUDO

Cu aproape O jumătate de 
oră înaintea sosirii avionului, 
ieri după-amiază, la aeroportul 
Otopeni erau multi prieteni ai 
judo-ului — oficiali, antrenori, 
arbitri, rude si suporteri, ve- 
niti aici pentru a-i întîmpina 
PC sportivii noștri care se în
torceau de la campionatele 
mondiale din Olanda. In tara 
lui Gcesink — cel care. cu 
cîtiva ani în urmă, dominase 
arena mondială a judo-ului — 
un român cucerise medalia de 
argint : Constantin Niculae. La 
categoria sa. semiușoară. spor
tivul nostru a învins, pînă în 
finală, toti adversarii întîlniti, 
printre care și un olandez sus-

ținut, firește, frenetic de pes
te 8 003 de spectatori aflati în 
tribune.

Așadar, după mai multe în
cercări neizbutite la 
anterioare ale 
mondiale, iată 
la Maastricht, 
mân a cucerit 
oară o medalie. La sosire, bra
țele lui Niculae abia pridideau 
să cuprindă buchetele de flori 
cu care a fost întîmpinat. 
„Sînt nespus de fericit — ne-a 
declarat Constantin Niculae — 
că anul acesta am reușit să de
vin campion al Europei si vice- 
campion mondial. Folosesc pri
lejul pentru a mulțumi condu-

edițiile 
campionatelor 

că de astă dată, 
un judoka ro- 

pentru prima

cerii federației si antrenorilor 
care ni-au ajutat să mă pregă
tesc cit mai bine".

Antrenorul Iacob C'odrea, ca
re se detașa din mulțime prin 
statura sa herculeană. era si 
el nespus de fericit. Elevul 
său de la clubul Dinamo Bucu
rești și de la Iotul reprezen
tativ urcase pe podiumul lau- 
reatilor la întrecerile mondiale. 
„Am sperat, cum v-am decla
rat și înaintea plecării — ne-a 
spus I. Codrea — că vom obți
ne o medalie. Și ne-am întors 
cu ea la pieptul lui Niculae...".

Costin CHIRIAC

SPLIT. 7 (prin te'el'on). 
Caracteristicile intreoerilor 
runda a doua a turneului 
polo (prima grupă valorică), 
care se desfășoară in cadrul ce
lei de a XV-a ediții a campio
natelor europene de natatie, au 
fost scorurile mari si victoriile 
echipelor cu sansa a doua în 
fata favoritelor. Si acest caru
sel al rezultatelor ne determi
nă să pronosticăm de pe acum 
o nouă ierarhie a polo-uluț eu
ropean. care va fi stabilită nu 
numai de punctele acumulate 
de fiecare echipă, ci si de go
laverajul lor. In aceste condiții, 
cel de al doilea succes al pri
mei noastre reprezentative (7—6 
în fata 
J.O. de 
atît mai 
speranța 
se vor situa în final pe o po
ziție superioară celei ocupate 
cu patru ani în urmă, la Jon- 
koping (locul VII).

în partida cu valoroasa re
prezentativă a Spaniei, care in 
seara precedentă întrecuse for-

din 
de

Spaniei, locul IV la 
la Moscova) este cu 

remarcabil si el ne dă 
că poloiștii români

mația 
echipa 
tul de 
Treptat' însă, 
zonei cu sistemul ..om la om" 
în defensivă, ca și printr-o se
rie de atacuri incisive, poloiștii 
antrenați de A. Grintescu si 
Al. Szabo au reușit să egaleze 
(3—3) si apoi să se desprindă 
decisiv : 7—3 în min. 25 (!). La 
acest spectaculos „forcing" a 
contribuit si evoluția excelentă 
a portarului Doru Spînu, care a 
..scos" cîteva mingi foarte difi
cile și a apărat un penalty... 
executat de două ori ! în fi
nalul întilnirii. spaniolii au fo
losit o apărare foarte agresivă 
și au contraatacat eficace, dar 
,nu au reușit decît să reducă din

Dumitru STĂNCULESCU

Iugoslaviei cu 11—8 (!), 
României a început des- 
timid : 0—1. 1—2 si 2—3. 

prin alternarea

(Continuare in pag a 4-a)

TURNEUL INTERNAȚIONAL

A Vili a edific

a „Ștafetei munților"

0 FRUMOASĂ 
-Șl INSTRUCTIVĂ-

SĂRBĂTOARE 
A TURISMULUI 

DE MASĂ La punctul de start : șeful in timp ce coechipierii săi îșide echipaj primește hartă cu traseul, 
fixează numărul de concurs pe raniță

Ca în fiecare an. în pragul 
toamnei, cînd frunzele copacilor 
te incintă prin paleta lor cro
matică. a avut loc (la sfîrșiitul 
săptămîniii trecute) tradiționala 
ediție a întilnirii anuale a 
drumeților, „Ștafeta munților", 
care în acest an a căpătat o 
semnificație în plus, ea consti
tuind finala pe tară a turismu
lui de masă din cadrul „Da- 
c iadei".

S-au întîlnit la cabana Mun

tele Roșu reprezentativele ju
dețelor de munte (Argeș, Si
biu, Brașov, Harghita, Neamț, 
Prahova etc.), dar și cele de 
cîmpie (ca Dolj, Teleorman sau 
Tulcea). Pentru prima oară 
și-au trimis reprezentanții ju
dețele Cluj, Alba și Botoșani. 
Dar, în afară de reprezentati
vele de județ, au fost prezente 
peste 70 de echipaje ale cercu
rilor de turism din tară sau ale 
unor departamente. Pe platoul

din jurul cabanei, taberele ju
dețelor, frumos rîndudte (Sibiul 
cu peste 50 de corturi, Doljul 
— la intrare cu stîlpi brâncu- 
șient și cu o „masă a tăcerii" 
realizată ad-hoc), păreau niște 
uriașe flori ce readuseseră pri
măvara la poalele munților 
Ciucaș.

îmbunătățite fată de anii 
trecuți, prim eliminarea acelui 
plus de teoretizare, probele au 
constituit un frumos examen.

pe care orice turist îl dă une
ori pe munte : s-a parcurs un 
traseu (pe Zăganul și pe Mun
tele Ciucaș), s-a făcut orienta
rea cu harta și busola, treeîn- 
du-se pe la anumite puncte de 
control, unde echipajul susți
nea un examen privind acor
darea primului ajutor, unul de

Sever NORAN

(Continuare in pag. 2-3)

DE BOX „MĂNUȘA 

CARP A ȚÎLOR“ LA Rm. VILCEA 
Participă sportivi din 6 țâri

Activitate pugilistică intensă. 
Multi dintre boxerii noștri se
niori au participat săptămîna 
trecută la „Memorialul Ion 
Covaci" de ia Brăila Si se pre
gătesc pentru alte competiții. 
Acum, in această săptămînă, 
începind de azi. a venit rîn- 
dul juniorilor să intre în focul 
confruntărilor de amploare. Pri
lejul este dat de desfășurarea 
turneului internatinal de box 
dotat cu „Mănușa Carpatilor", 
competiție de prestigiu rezerva
tă tinerilor ougilisti, aflată la 
prima ediție întrecerea va a- 
vea loc în Sala sporturilor din 
Rm. Vilcea. care va asigura 
condiții optime de întrecere ce
lor peste 60 de juniori prezenti 
în localitate.

în afara unora dintre spe
ranțele pugilatului din tara 
noastră, ne malurile Oltului vor 
mai evolua boxeri juniori din 
Bulgaria, Cuba. R. F. Germa
nia, Italia și Ungaria. După 
cum se vede, turneul se anunță 
interesant si disputat, mai ales 
prin participarea tinerilor spor
tivi din Cuba, tară în care bo
xul are multi reprezentanți de 
excelentă valoare în arena in
ternațională.



Finalele „Daciadei“ la tir

JUNIORII (la toate armele) 
Șl SENIORII (la talere) 

ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII
Poligonul Tunari din Capitală 

a găzduit simbătă și duminică 
finalele „Daciadei" la tir pentru 
Juniori (la toate genurile de ar
me) și seniori (la talere). între
cerile au fost interesante, mal 
ales în problele de pușcă și pis
tol liber, rezervate juniorilor, pri
mii clasați marcînd punctaje va
loroase. Au participat la dispute 
aproape 200 de țintași din toate 
secțiile de performantă. Printre 
cei evidențiați se numără ară
deanul Ion Joldea, care cu puțin 
timp în urmă a cîștigat proba de 
pușcă la turneul internațional 
„Cupa Prietenia", reprezentanții 
cluburilor Olimpia București, în 
frunte cu Roxana Lămășanu, 
C.S.Ș. 1 București, Dinamo Bucu
rești, Steaua și Vînătorul Timi
șoara (ultimele două la probele 
de talere).

REZULTATE TEHNICE — ju
nioare pușcă 3X20 f : 1. Roxana 
Lămășanu (Olimpia) 565 p, 2. Au
rora Barbur (C.S.M. Baia Mare) 
561 p, 3. Daniela Popa (C.S.Ș. 1 
Buc.) 556 p — pe echipe a cîști
gat C.S.Ș. 1 Buc. 1644 p ; pușcă 
60 f culcat : 1. luliana Crăciun 
(C.S.Ș. 1 Buc.) 587, 2. Agneta 
Kudor (Politehnica Cluj-Napoca) 
585, 3. Olga Rădulcscu (Dinamo) 
584 — pe echipe C.S.Ș. 1 Buc. 
1747 p ; juniori — pușcă 66 f 
culcat : 1. 1. Joldea (C.F.R. Arad)

ÎKTRECERILE BASCHFTBAiiȘTIlOR JUNIMII
în Sala sporturilor din Rm. 

Vîilcea au continuat finalele 
„Daciadei" de baschet pentru 
Juniori și junioare. Meciurile 
au scos la iveală cițiva bas- 
chetbaUștj și cîteva baschetba
liste care demonstrează fru
moase calități. O mențiune spe
cială pentru tinerii sportivi din 
Județul Dîmbovița. care se 
mențin neînvinși pînă înaintea 
ultimei etape a turneului. Iată 
rezultatele ultimelor zile : ju
niori : Iași — Cluj 57—65 
(27—42) ; Dîmbovița — Hune
doara 112—35 (46—22) ; Bucu
rești — Constanța 94—68 
(41—41) ; junioare : Constanța
— Sibiu 76—93 (33—46) ; Satu 
Mare — Brașov 76—61 (35—34); 
București — Vikea 77—70 
(34—38) ; juniori : Hunedoara
— București 37—86 (16—40) ;
Iași — Dîmbovița 37—86

„ȘTAFETA
(Urmare din pa9 I) 

recunoaștere a florei și a for
melor de relief („Sfinxul", 
„Tigăile Mari" etc.), altul de 
cunoaștere a condițiilor me
teorologice pc munte și de to
pografie cît și unul de alpi
nism. în ciuda ceții, care a 
vrut parcă să creeze condiții 
de concurs cît mâi grele, toate 
echipajele au trecut cu bine 
probele. Cele mai bune s-au 
dovedit reprezentativele județu
lui Argeș, cu mereu „tânăra" 
echipă condusă de dr. Victor 
Popa din Cîmpulung Muscel — 
cele ale Doljului („Solii Băni
ei" devenind, de la an la an, 
tot mai buni) și cele ale la
șului (cu septuagenarul Gheor- 
ghe Pinzaru, care deși n-a fost 
admis la concura din cauza 
viratei, a dirijat excepțional e- 
chipajele județului). Nu depar
te de podium s-au situat echi
pajele județelor Neamț, Har
ghita și Sibiu.

Proba culturală, mult superi
oară celei de anul trecut, a 
fost cîștigată de reprezentativa 
județului Sibiu, care, Ia „Gala 
lauireaților" de la focul de ta
bără din ultima zi a cules ro
pote de aplauze. Zeci de trofee 
i-au răsplătit pe cîștigători. 
Printre acestea s-a aflat și 
„Cupa ziarului Sportul", acor
dată pentru cea mai frumoasă 
și eficace propagandă turistică 
desfășurată în județul respectiv

H IPISM
Reuniunea de duminică a în

semnat un nou succes al alergă
rilor de trap din Ploiești. Bene
ficiind de un program foarte Ju
dicios întocmit, șansele cailor 
fiind sensibil egale, am asistat la 
întreceri disputate și foarte spec
taculoase. Cinci din cei 9 cîști
gători și-au ameliorat recordul. 
A. Brailovschi prin Cele două 
victorii obținute cu Oscior șl 
Sabău și-a consolidat poziția de 
lider al drlverllor și se apropie 
de formația fruntașă a lui Gh. 
Tănase la 4 victorii diferență. 
I. R. Nicolae care a repurtat și 
el două victorii se menține în 
continuare pe locul 4 atît la for
mații cît și la driverl. Conducă
torul stagiar I. Gh. Nicolae prin 
tactica și energia cu care a sus
ținut pe Hotărel a obținut o vic
torie categorică. Și de această 
dată cursa rezervată amatorilor 

592 p, 2. V. Dinu (IEFS) 591 p, 
3. C. Opriș (C.S.U. Oradea) 590 p 
— pe echipe Olimpia București 
1758 p ; pușcă 3X20 f : 1. Fi. 
Brînduș (A.S.A. Oradea) 572 p,
2. I. Joldea 565 p, 3. A. Sava 
(C.S.Ș. Bacău) 565 p — pe echipe 
Dinamo 1664 p; pistol liber 60f:
1. S. Babii (U.T.A.) 552 p, 2. O. 
Vișan (Dinamo) 543 p, 3. M. Dra- 
gomirescu (Steaua) 542 p — pe 
echipe Dinamo 1603 p, pistol vi
teză 60 f : X. L. Baiu 588 p, 2. 
G. Cristache 585 p, 3. C. Bala 584 
(toți de la Dinamo) — pe echipe 
Dinamo 1757 p ; skeet (150 tale
re) — juniori : 1. I. Maiernic 
(Vînătorul Timișoara) 140 t, 2. D. 
Gazetovid (Steaua) 139 t, 3. I. 
Egrl (C.S.M. Baia Mare) 134 t ; 
seniori (200 t) : 1. I. Toman (Vî
nătorul Timișoara) 192 t, 2. C. 
Loghlade (Steaua) 192 t, 3. Al. 
Sencovici (Olimpia) 191 t — pe 
echipe (300 t) 1. Vînătorul Timi
șoara 282 t, 2. Steaua 278 t, 3. 
Olimpia 273 t ; trap (150 t) — ju
niori : 1. FI. Baban 140 t, 2. C. 
Toma 131 t, 3. L. Mîndreanu 123 t 
(toți de la Steaua) ; seniori (200 
t) : 1. FI. Baban 188 t, 2. G. To- 
moioagă (C.S.M. Baia Mare) 1811,
3. St. Popovlci (AGVPS) 174 t — 
pe echipe (300 t> : 1. Steaua I 
260 t, 2. Steaua II 252 t, 3. 
AGVPS 248 t.

Cornel POFOVICI — coresp.

(15—41) ; Constanța — Cluj 
80—69 (30—40) ; junioare : 
Brașov — Constanța 63—37 
(20—22) ; Sibiu — București 
76—95 (43—54) ; Vîlcea — Satu 
Mare 90—65 (47—42) ; juniori : 
Constanța — Iași 71—55 
(37—24) ; București — Dîmbo
vița 63—88 (26—47) ; Cluj
— Hunedoara 95—45 (54—22) ;
junioare: București — Constan
ța 110—70 (50—27) ; Satu Mare
— Sibiu 72—94 (39—44) ; Vîl-
cea — Brașov 64—53 (29—21) ; 
juniori : Iași — București 
76—109 (31—51) ; Hunedoara — 
Constanța 67—106 (43—54) ;
Dîmbovița — Cluj 82—81 
(43—47) ; junioare : Brașov — 
București 55—70 (20—40) ; Con
stanta — Satu Mare 76—86 
(42—46) ; Sibiu — Vîlcea 65—63 
(36—31).
Pavel GIORNOIU — coresp.

MUNȚILOR4
Ea a revenit reprezentativei 
cercului de turism „Meridiona
lii" — Sibiu, condusă de Carol 
Bilinschi. Trofeul F.R.T.A. a 
revenit județului Argeș (care 
îl cîștigă pentru a doua oară).

Au fost, desigur, și absențe 
nemoitivate. N-au participat e- 
chipaje din județele Suceava, 
Dîmbovița, Hunedoara, Covas- 
na și Bihor. Dar aceste absențe 
n-au putut umbri frumoasa 
sărbătoare a turismului montan
— cea de-a VIII-a ediție a 
„Ștafetei munților".

Dar iată rezultatele : CATEG.
A (12—16 ani) — 1. ARGEȘ 
(echipajul „Zada 5), cu Marian 
Diaconu, loan Peiricioiu, Alin 
Bandoc), 2. Sibiu („Meridiona
lii"), 3. Iași („România Pito
rească") ; CATEG. B (17—30 
ani): 1. DOLJ („Solii Băniei", 
cu Liviu Ionescu, Horia Pîrvă- 
nescu, Aurelian Popescu),
2. DOLJ II („A. S. Ro
vine"), 3. Electra Buc. ; CA
TEG. C (31—50 ani) : 1. SIBIIJ 
(„Astpro" — Mihai Șerban, A- 
driana Hrișcu, Anton Melinie), 
2. Dolj și Iași, 3. Argeș ; CA
TEG. D : (51—70 ană) : 1. AR
GEȘ („Sănătatea" Cîmpulung
— Victor Popa, loan Dobrescu, 
loan Petre), 2. Dolj, 3. Neamț. 
ECHIPE DEPARTAMENTALE :
1. SALVAMONT ARGEȘ, 2. 
Constructorul I Buc., 3. „Solii 
Băniei", Craiova. PROBA CUL
TURALA : județul Sibiu. Tro
feul Federației române de tu- 
rism-alpinism —' județul Argeș.

A. BRAILOVSCHI
a oferit o dispută interesantă pe 
Întreg parcursul. Dr. M. Leonto- 
pol, driverul Iul Catren, a făcut 
o cursă de prelungită așteptare 
fapt care l-a permis lui Crainic 
să scape în cîștigător cu un In
fim avantaj. De remarcat sigu
ranța șl calmul Iul Simlon Con
stantin care a arătat valoarea 
reală a armăsarului Crainic. Sur
prinzătoarea victorie a lui Sati
ric bine condus de I. Florea a 
făcut ca ordinea simplă și or
dinea triplă să se închidă. Pariul 
austriac, ajuns la suma de 
34 036, lei, fiind închis, va fl miza 
Inițială de pornire a acestui joc 
în reuniunea de duminică 13 
septembrie. REZULTATE TEH
NICE. Cursa I : 1. Realista (I. 
Oană) rec. 1:39,1, 2. Calafat. Sim
plu 1,80, ordinea 7. Cursa a Il-a : 
1. Diafilm (N. Gheorghe) rec. 
1:34,9, 2, Olăraș Simplu 40, ordi
nea 16, Event 9. Cursa a III-a : 
1. Hotărel (I. Gh. Nicolae) perf.

Divizia „A" de handbal a debutat spectaculos

ECHIPELE CU ȘANSA A DOUA, 
ÎNVINGĂTOARE!

Debutul celei de a 24-a edi
lii a campionatului masculin de 
handbal, Divizia „A", a fost 
marcat de un șir de surprize. 
Fără îndoială, rezultatele ne
prevăzute simt „sarea si moc
nii" unei competiții. Cu con
diția ca ele să reflecte saltul 
calitativ al out-siderului si nu 
scăderea nivelului protagonis
tului.

Ne este greu acum, la în
ceput de campionat să decelăm 
— dintr-un noian de declarații 
si... explicații — care este, re
alitatea. Să dăm — in aceste 
condiții — credit out-sjder-ilor 
si să sperăm că handbalul ro
mânesc va cunoaște în această 

------------------------- PROGRAMUL ETAPEI --------------------------

Joi este programată etapa a H-a a campionatului masculin 
de handbal, Divizia „A". Au loc partidele :

Baia Mare : H.C. MINAUR — CONSTRUCTORUL ARAD
Piatra Neamț : RELON SAVINEȘTI — DINAMO BRAȘOV 
Cluj-Napoca : UNIVERSITATEA — STEAUA
Bacău : ȘTIINȚA—POLITEHNICA TIMIȘOARA
Oradea : CONSTRUCTORUL C.S.U. — PETROLUL TELEAJEN
București : DINAMO — UNIVERSITATEA CRAIOVA

toamnă un puternic reviriment, 
asigurindu-și prin campionat o 
bază solidă pentru întrecerea 
supremă, programată la începu
tul anului viitor in R. F. Ger
mania.

Universitatea Craiova, Cons
tructorul C.S.U. Oradea si Pe
trolul Teleajen au răsturnat 
calculele hîrtiei obligindu-și ad
versarele — H.C. Minaur Baia 
Mare, Constructorul Arad si 
Stiinta Bacău — să încline stea
gul. Sigur, este vorba de suc
cese pe teren propriu, adică 
într-o atmosferă favorabilă gaz
delor. de vktorii obținute la 
început de drum, cind nu toată 
lumea a intrat în ritm, dar — 
neomițînd toate acestea — tre
buie să fim de acord că izbîn- 
zile celor trei echipe necredi
tate cu șanse au ecou si not 
influenta cursul campionatului, 
că toate aceste trei performere 
merită felicitări.

Ar trebui să ne bucure, in 
primul rînd, faptul că partidele 
s-au disputat intr-un climat de 
sportivitate, că aplicarea noului 
regulament — sever eu infrac
țiunile si gesturile nesportive 
— a stimulat echipele. îndem- 
nîndu-lc să se ocupe de ioc si

Cu toată opoziția jucătoarelor de la Confecția, Rița Florea (nr. 
5) încearcă să finalizeze un atac al ,Științei Bacău. Fază din 
meciul disputat duminică, in sala Floreasca, in cadrul „Cupei de 
toamnă". Foto : Dragoș NEAGU

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE PARAȘUTISM
Cu disputarea probelor de 

aterizare la punct fix s-au în
cheiat, la Iași, campionatele 
naționale de parașutism.

- LIDER DETAȘAT
1:28,1, 2. Perjar, Simplu 10, or
dinea 45, Event 121, Triplu 352. 
Cursa a IV-a : 1. Oscior (A. Brai
lovschi) perf. 1:26,3, 2. Horo
scop, 3. Roditor, Simplu 5, ordi
nea 20, event' 87, tripla 490. 
Cursa a V-a : 1. Drăgălaș (I. R. 
Nicolae) rec. 1:31,2, 2. Sucă, Sim
plu 2,40, ordinea 18, triplu 548. 
Cursa a Vl-a : 1. Satiric (I. 
Florea) perf. 1:27,8, 2. Tîrgoveț, 3. 
Hublou, Simplu 8, ordinea în
chisă, event 250, tripla închisă. 
Cursa a Vil-a ; 1. Rigoarea (M. 
Ștefănescu) rec. 1:29,3, 2. Aldina, 
Simplu 6, ordinea 8, event 799, 
triplu 722. Cursa a VIII-a : 1.
Crainic (C. Simion) rec. 1:30, 2. 
Catren, 3. Hemion, Simplu 12, or
dinea 6, tripla 661. Cursa a'IX-a : 
1. Sabău (A. Brailovschi) perf. 
1:32,2, 2. Atol, 3. Heracle, Sim
plu 1,60, ordinea 46, event 16. 
triplă 308, triplu 653.

Sandi îONESCU 

nu de elemente colaterale. De 
la Craiova, ni se semnalează un 
fapt care vine să spriiine opi
nia înfățișată mai sus : la fi
nele partidei, antrenorul Lascăr 
Panq l-a felicitat ne George 
Burcea, conducătorul tehnic al 
Universității, pentru victorie si 
gestul său de deplin fair-play 
a avut un puternic ecou în rîn- 
durile jucătorilor si spectatori
lor. Publicul orădean și-a susți
nui frenetic echipa la prima sa 
evoluție în Divizia ..A". Confir- 
mînd rezultatele anterioare si 
prezentând o formație îmbună
tățită. pregătită conform cerin
ței primei scene a handabltrlui 
românesc. Constructorul C.S.U.

Oradea a realizat o victorie ca- 
re-i sporește popularitatea si dă 
speranțe suporterilor că antre
norul Gh. Ionescu si elevii săi 
se vor instala între realele for
te ale Diviziei ..A". Petrolul 
Teleajen, echipă bătăioasă, n-a 
scăpat prilejul unui debut fa
vorabil. Interesant este că in 
etapa a II-a. programată joi, se 
vor întîlni la Oradea. Construc
torul C.S.U. și Petrolul Telea- 
jen, adică două dintre perfor
merele primei etape, două din
tre noile promovate în prima 
divizie.

Steaua, aceeași echipă sigură, 
același handbal spectaculos — 
si Dinamo București (aceasta 
din urmă avînd asigurat succe
sul in deplasare) au debutat si 
ele cu victorii, asigurînd astfel 
conducerea plutonului vechilor 
combatante, valorilor confirma
te de-a lungul anilor. Oricum, 
campionatul a început specta
culos, promițător. Ne afirmăm 
încă o dată speranța că nu lup
ta — dusă oricum — pentru 
puncte va prima, ci străduința 
pentru un handbal de calitate, 
pentru un progres tehnico-tac- 
tic vizibil. Sperăm.

Hristoche NAUM

Clasamente : salt de la 1000 m 
(punct fix, 8 manșe) feminin —
1. Aurelia Tudorică 0,74 m, 2. 
Geta Păduirariu 0,73 m, 3. Ma
ria Ionescu 2,36 m ; masculin 
— 1. Vasile Mihanciu 0,00 m,
2. Florea Iordache 0,013 m, 3. 
Ramiro Nkolau și Ion Bucu- 
resciu 0,19 m ; salt în grup dc 
4 de Ia 1000 m (punct fix, 2 
manșe) — 1. Florea Iordache, 
Ion Secară, Marin Zamfir, Ion 
Ferariu 0,33 m, 2. Ilie Neagu, 
Ramiro Nilcolau, Vasile Mihan
ciu, Ion Bueurescu 0,90 m, 3. 
Cornel Gusuleac, Valeriea Ciu- 
rea, Marian Chibrit, Alexandru 
Ciobanu 5,75 m ; Clasamentul 
general individual, feminin : 1. 
Aurelia Tudorică 17 p, 2. Vale
rka Ciurca 25 p, 3. Florica Uță 
37 p ; masculin : 1. Vasile Mi
hanciu 5 p, 2. Ilie Neagu 26 p,
3. Ion Bucurescu 45 p. Clasa
ment pe echipe : 1. Aeroclubul 
.Aurel Vlaicu" București, 2. 
Aeroclubul Mircea Zorileănu" 
Brașov, 3. Aeroclubul Moldova 
Iași.

REZULTATE SCONTATE
IN CAMPIONATUL DE VITEZĂ

LA MOTOCICLISM
Pe un traseu ales în jurul plat

formei industriale Pipera din 
Capitală s-a desfășurat (în orga
nizarea Federației române de 
motociclism, în colaborare cu 
C.M.E.F.S. și I.T.B.) etapa a V-a 
a campionatului de viteză pe 
șosea, în care s-au obținut re
zultate scontate. întrecerile au 
fost mult apreciate de numerosul 
public prezent pe circuitul de 
2500 dc metri. S-au evidențiat a- 
lergătorii de la TUMAG Bucu
rești, IRA Tg. Mureș, Progresul 
Oradea, Energia Cîmpina și I.T.B. 
Iată învingătorii : clasa 50 cmc 
juniori : (f) — Niculina Lăză-
rescu (TUMAG) 11 p ; (m) —
Dumitru Ciuraru (TUMAG) lip; 
50 cmc seniori : (f) — Emilia 
Dinu (TUMAG) 11 p ; (m) — Șt. 
Sandu (TUMAG) 11 p ; clasa 
175 cmc — Atila Viktor (Voința 
Oradea) 11 p ; 250 cmc - I. 
Popa (Torpedo Zărnești) 11 p ; 
500 cmc — K. Birtalan (IRA Tg. 
Mureș) 11 p ; ataș pînă la 600 
cmc — 1 p. Lucaci 4- V. Oprea 
(Steagul Roșu Brașov) 11 p ; 
ataș pînă la 1300 cmc — luliu 
Toth + Atila Toth (IRA Tg. Mu
reș) 11 p.

Octavian GUȚU — coresp.
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LA DIRI TRACK
Pe pista stadionului Rapid din 

Arad s-au desfășurat etape’.■ a . 
5-a și a 6-a ale campionatul*, ’ » I 
perechi la dirt-track. La capaiul g 
unor întreceri spectaculoase, ur
mărite de cîteva mii de specta- • 
tori, victoria a revenit în ambele | 
reuniuni alergătorilor bucureș- I 
teni : etapa a 5-a — 1. Gh. Sora 
— M. Dobre (Metalul București) a 
29 p, 2. I. Pavel — Al. Pis (Voința I 
Sibiu) 24 p, 3. N. Rîureanu—D. I 
Stoica (IPA Sibiu) 17 p ; etapa 
a 6-a — 1. Gh. Sora—M. Dobre g 
27 p, 2. I. Pavel—Al. Pis 26 p, 3. I 
N. Rîureanu—D. Stoica 18 p. (N. I 
STRAjean — coresp.).
• Ultimele două etape ale cam- ■ 

pionatului (a 7-a și a 8-a) vor I 
avea loc astăzi și mîine pe pista | 
stadionului Voința din Sibiu.

„CUPA METALUL" LA ATLETISM
Astăzi după-amlază, pe Sta- E 

dionul Republicii din București ■ 
se va desfășura concursul de 
atletism dotat cu „Cupa Metalul*4, g 
T^a întreceri sînt invitați toți I 
atleții fruntași din Capitală. Vor I 
fi prezenți. de asemenea, cițiva 
atlcți și cîteva atlete de la Spar- ■ 
ta Praga. Concursul începe Ia o- I 
ra 16. Pe același stadion au loc | 
azi și mîine campionatele națio
nale de decatlon și pentatlon ale ■ 
juniorilor II. •
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S. OPRESCU (Olimpia) -
ÎN „CRITERIUL JUNIC

Simbată începe competiția internațioi.ală di
BRAȘOV, 7 (prin telefon). Des

fășurată în Brașov și pe șoselele 
din împrejurimi, cea de a 25-a 
ediție a „Criteriului juniorilor" 
la ciclism s-a bucurat de un real 
succes. Au fost programate 4 e- 
tape, două de fond, una de con
tratimp individual și una de cir
cuit, la start fiind reuniți 57 de 
concurenți din 12 secții (au lip
sit însă — de ce oare ? — cei dc 
la Dinamo, Metalul Plopeni, 
Voința Arad și C.S.M. Iași).

Victoriile în cele patru etape au 
fost repurtate de : Olimpiu Celea 
(Voința București) — etapa I, 
Brașov—Teliu—lntorsura Buzău
lui — Brașov, 75 km în lh.56:42 ; 
Marius Nicolescu (Muscelul Cîm
pulung), etapa a II-a, Brașov — 
Fundata — Rîșnov — Poiana Bra
șov, 106 km în 3h.10:44 ; Sergiu 
Oprescu (Olimpia București), . e- 
tapa a III-a contratimp indivi
dual, 20 km — pe șoseaua Bra
șov — Tărnuceni — Săcele — în 
29:44 și Eugen Nica (C.S.Ș. 1
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TRIUNGHIULARUL I
DE LA

Pe terenurile complexului 
sportiv Steaua s-a disputat tra
diționala întîlnire a cluburilor 
militare T.S.K.A. Moscova, Le- 
gia Varșovia si Steaua. Întâl
nirea a ocazionat partide de 
nivel ridicat. în proba indivi
duală, Dumitru Hărădău s-a 
impus cu autoritate. O evoluție 
frumoasă a avut Liviu Mancaș

Aflăm trista veste a 
încetării din viată a co
laboratorului nostru per
manent din Baia Mare, 
VASILE SĂSĂRANU, care 
timp de 35 de ani a slu
jit cu pasiune si devota
ment ziarul „Sportul" și 
mișcarea sportivă din 
Maramureș.
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*rea meciului de miine, cu Bulgaria

RILE LOTULUI REPREZENTATIV
, recuperați • Cămâtaru, incert pentru jocul de miine ® lordă- 
a să fie folosit * Astăzi, tricolorii își încheie pregătirile
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care sîmbătă au jucat în cam- 
pioinat, au urmat duminică un 
program de refacere. Ieri au 
fost programate două antrena
mente. Dimineață, unul cu con
ținut pur fizic, pe terenul de 
la Student Parc, după-amiază, 
un altul combinat, fizic-tehnic- 
tactic, pe terenul Automatica.

în cursul acestei dimineți are 
loc ultima ședință de pregătire 
înaintea meciului cu Bulgaria, 
un antrenament cu caracter de 
menținere a tonusului competi
tiv, după care antrenorii Va
lentin Stănescu și Victor Stăn- 
culescu vor comunica „ll“-Ie 
care va începe partida cu fot
baliștii bulgari. Referitor la 
starea de sănătate a jucători
lor, ea este îmbucurătoare. Du
pă părerea medicului Dumitru 
Tomescu, internaționalul lordă- 
nescu va putea fi mîine apt 
de joc. Țieleanu și Stoica au 
fost recuperați în totalitate. 
Iordache in schimb a lucrat in

JȘITE, DAR Șl MAI MULTE MINUSURI
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atît de la cele cu state 

mai vechi dc serviciu In pri
mul eșalon fotbalistic el tării, 
cît si de Ia noile promovate. 
Timp pentru restructurarea ideii 
de joc (acolo unde este cazul. 
Dare-se la Progresul-Vulcan și 
nu numai acolo) sau perfectio
narea ideii de joc este sufi
cient (exact trei săptămîni) 
mai rămine. firește, ca el să 
fie folosit, din plin, de antre
norii si jucătorii divizionare
lor .A-“

ir
Exceptînd meciul de la Con

stanta. în toate celelalte jocuri 
ale etapei desfășurată sîmbătă. 
arbitrii s-au văzut nevoiti să 
scoată din buzunar cartonașul 
galben, iar o dată și pe cel 
roșu. Pentru joc dur, adesea 
brutal, cum a fost — din 
păcate — înregistrat în meciul 
C. S. Tîrgoviște — F. C. Olt,

g: sS
FOTBAL 

PENTRU ELEVI

CIBO" I
Clubul Sportiv Școlar

nr. 6 organizează în zi- g; 
lele de 9 și 10 septem- g; 
brie 1981 concurs de se- g: 

circuit 
4:02. 
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lecție ia secția de fotbal g: 
pentru copiii născuti în-
tre anii 1970 (după 1 sep
tembrie) și 1971. pe baza 
sportivă a clubului (te
ren Biruința) la capătul 
tramvaiului 24 (Dămă- 
roaia). Informații la te
lefonul clubului: 65 29.30.

g ' -
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1010 PRINOS PORI IMOIIMEAZĂ
• ASTAZI — ULTIMA ZI LA 

PRONOEXPRES. Agențiile Loto- 
Pronosport vă mai oferă doar 
astăzi posibilitatea de a Juca nu
merele preferate pentru tragerea 
obișnuită Pronoexpres de miercuri 
9 septembrie 1901. O formă de 
joo utilizată cu succes de tot 
mai mulți participant! o consti
tuie variantele combinate șl com
binațiile „cap de pod", pe care 
se pot obține suite de clștiguri 
la mai multe categorii. Se re
amintește că premiile . maxime se 
atribuie și variantelor jucate in 
cotă de 25 la sută, atunci cînd la 
categoria respectivă nu se omolo
ghează ciștlgurl pe bilete achi
tate sută la sută. Indiferent, Insă, 
de forma de participare, prima 
condiție a marilor succese este 
prezenta cu regularitate la siste
mul de joc preferat. Așadar, nu 
pierdeți noul prilej, pe care tra
gerea de mîine vi-1 oferă, - pentru 
a vă înscrie numele pe lista ma
rilor cîștigâtori la Pronoexpres 1

• CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 2 SEPTEMBRIE 
1981. Cat. 1 : 1 variantă 25% = 
autoturism „Dacia 1300“ ; Cat. 2 ; 
3,25 variante a 26.673 lei ; Cat. 3: 
ia a 4.816 lei : Cat. 4 : 74 a 1.171 
lei ; Cat. 5 : 173,25 a 500 lei ; Cat. 
6: 6.543,25 a 40 lei : Cat. 7 :

' 154,25 a 200 lei : Cat. 8 : 3.246,25 
a 40 lei. Report la cat. 1 : 222.281 
Iei. Autoturismul „DACIA 1300“ 
plus o suită de alte cîștiguri de 
la alte categorii au fost obținute 
pe un bilet jucat 25% de STAN 
ORZAN din Brăila. 

dividual. Din păcate, a apărut 
o altă indisponibilitate tempo
rară, Cămâtaru. Folosirea lui 
în meciul de mîine este incertă.

★
Fotbaliștii bulgari (care mai 

au in program pentru lunile 
septembrie și octombrie jocuri 
in Italia și Albania) vor depla
sa, marți, la București următo
rul lot : Velinov (ȚSKA Sofia), 
Donev (Lokomotiv Sofia) — 
portari ; Bonev (Locomotiv So
fia), Țvetanov (Botev Vraja), 
Nikolov (Levski Spartak Sofia), 
Balcvskî (Levski Spartak So
fia), Dimitrov (ȚSKA), Lubo- 
mirov (Akademik Sofia), Blan- 
guev (Trakia Plovdiv) — fun
dași ; Țvetkov (Levski-Spartak 
Sofia). Zehtinski (Trakia Plov
div), MaMjanskî (Botev Vraja), 
Kostadinov (Trakia Plovdiv), 
Slavkov (Trakia Plovdiv), Mla- 
denov (Trakia), Valeev (Levski 
Spartak Sofia) — mijlocași și 
atacanți.

ÎNTRERUPERE.:
unde Al. Nieolae (recidivist la 
numai trei zile distantă) l-a 
accidentat pe Eftimie. iar Grea
ca pe Matei.

Cum se vede, jocul pericu
los. neregulamentar — la „om" 
nu Ia minge ! — în loc să dis
pară proliferează, sub ochii în
găduitori ai conducătorilor de 
club și de secții, ai antrenori
lor, uneori și ai „cavalerilor 
fluierului".

Pînă cînd ?
Date fiind implicațiile ire

gularităților semnalate în fie
care etapă de campionat. la 
marea majoritate a partidelor 
(între acestea, iată, doi com
ponent! ai echipei naționale, 
Iordăncscu și Țieleanu deveni
seră, după etapa a V-a, in
cert!. pentru decisiva partidă 
din preliminariile C.M., aceea 
de la 23 septembrie, cu Unga
ria). apreciem că sancțiunile 
forului de specialitate ar trebui 
aplicate și celor însărcinați să 
se ocupe de EDUCAȚIA jucă
torilor. Poate numai în felul 
acesta, conducătorii si antreno
rii divizionarelor „A“ își vor 
înțelege mai bine menirea. 
Dacă altfel nu se poate...

SERIA I
Cetatea Tg. Neamț — Șiretul 

Buceceă 3—0 (0—0), Minerul Gura 
Humorului — Metalul Botoșani 
4—0 (3—0), Integrata Pașcani — 
Avîntul Frasin 2—1 (2—0), Cris
talul Dorohol — TEPRO Iași 3—4 
(2—1), Celuloza Piatra Neamț — 
A.S.A. cîmpulung Moldovenesc 
3—1 (1—0), Cimentul Bicaz — 
C.F.R. Pașcani 2—0 (0—0), Metalul 
Rădăuți — Minerul Vatra Domel
1—0 (1—0), Nicotină Iași — Fo- 
resta Fălticeni 1—1 (0—0).

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a ni-a : 1. mine
rul GURA HUMORULUI 6 p 
(9—0), 2. TEPRO Iași. 5 p (10—5), 
3. Cetatea Tg. Neamț 4 p (7—4)... 
pe ultimele : 15. Avîntul Frasin 
1 p (2—4), 16. A.S.A. Cîmpulung 
1 P (2-6).

SERIA A II-a
Energia Gh. Gheorghiu-Dej — 

Rulmentul Bîrlad 1—0 (1—0), Le- 
tea Bacău — Gloria Focșani 1—0 
(1—0), Petrolul Moinești — Meta
lul Huși 7—1 (1—1), Laminorul 
Roman — DEMAR Mărășești 2—1 
(1—0), Viticultorul Panciu — 
C.S.M. Borzești 2—0 (0—0), Mine
rul Comănești — Foresta Gugești 
1—1 (1—0), Luceafărul Adjud —
Victoria Bacău 0—0, Partizanul 
Bacău — Textila Buhuși 3—0 
(2-0).

Pe primele locuri : 1. fetea 
BACAU 5 p (4—0), 2. Luceafărul 
Adjud 5 p (5—2), 3, Petrolul Moi
nești 4 p (8—3)... pe ultimele : 
15. Rulmentul Bîrlad 1 p (0—3), 
W. DEMAR Mărășești 1 p (1—6).

SERIA A IlI-a
Autobuzul Făurei — Chimia 

Brăila 1—1 (1—0); Prahova
Ploiești — Poiana Cîmpina 3—1 
(1—0), Chimia Buzău — Petrolul 
Băicoi 2—2 (1—0), Metalul Mija — 
Caraimanul Bușteni 1—0 (1—0),’ 
Carpați Nehoiu — I.C.I.M. Ploiești 
9—1 (0—1), Ferodoul Rm. Sărat 
— Chimia Brazi 1—1 (1—0),’ — s-a 
jucat la Berea, Petrolul Berea — 
Carpați Sinaia 3—2 (2—1), S. N. 
I.T.A. Brăila — Minerul Fili- 
peștii de Pădure 2—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. I.C.I.M. 
PLOIEȘTI 6 p (5—2), 2. Prahova 
Ploiești 5 p (9—2), 3. Metalul Mija 
5 p (6—3)... pe ultimele : 14. Car
pați Sinaia 1 p (4—6), 1’5. Fero
doul Rm. Sărat 1 p (2—5), 16.
Caraimanul Bușteni 1 p (1—6).

SERIA A IV-a
Ș. N. Tulcea — Voința Con

stanța 1—0 (0—0), Metalosport
Galați — Cimentul Medgidia 1—0

Etapa 
s a încheiat 
comentariile 

L— continuă

I

FACTOR DECISIV,
PERSONALITATEA JUCĂTORULUI

„Echipa noastră a jucat bine și 
pentru aceasta ar fi meritat un 
rezultat egal", nc spuneau cons- 
tănțenii sîmbătă, după meci. în
tr-un fel, aveau dreptate. Să re
marcăm (din nou) un fapt îm
bucurător : în orașul de pe ma
lul mării, într-o organizare ire
proșabilă, un stadion arhiplin a 
urmărit, credem, una dintre cele 
mai frumoase partide ale acestui 
început de campionat. Dar FOT
BALUL ESTE PE GOLURI și. in 
cele din urmă, victoria a revenit 
echipei dinamoviste, care nu a 
uitat nici o clipă acest adevăr.

Două au fost momentele care, 
credem noi, au decis ca balanța 
să încline în favoarea oaspeților. 
La scorul de 1—1, într-un moment 
de dominare constănțeană, in 
min. 61, Buduru a scăpat singur, 
dar n-a putut să „lobeze" balo
nul peste Moraru, trimițindu-1 în 
brațele portarului, ieșit în întîm- 
pinare. In schimb, de partea cea
laltă, un alt jucător, AUGUSTIN 
(eel care marcase și primul gol| 
și-a luat responsabilitatea șutului 
la poartă : cu două șuturi excep
ționale, de o execuție ireproșabilă 
(la primul, un voleu, din viteză) 
a înscris și a întors un rezultat 
ce părea că va rămine egal.

Iată ee înseamnă PERSONALI
TATEA JUCĂTORULUI DE VA
LOARE. Desigur, fotbalul e un 
joc colectiv, dar valorile care 
compun echipa dau valoarea de 
ansamblu. Iar responsabilitatea 
golului, a șutului, nu și-o poate 
lua decît fiecare jucător în parte. 
Așa cum a făeut-o Augustin...

Constantin ALEXE

DOUĂ ECHIPE GRĂBITE...
Am văzut, la Tîrgoviște două 

echipe grăbite... Gazdele simt 
preocupate să reciștige terenul 
pierdut în perioada pregătitoare. 
Atunci, vreo două săptămîni, An
trenamentele au cam bătut pasul 
pe loc și handicapul se vede. 
Tîrgoviștcnii au început să re
facă din diferență și „baro
metrul" îl constituie Dobrin, 
aflat în vizibil urcuș de formă 
de la meci la meci. Dar despre 
C.S. Tîrgoviște și obiectivele sale 
de pregătire a mai fost și va mai 
fi vorba in coloanele ziarului 
nostru. Antrenorul Emcric Jenei 
ne mărturisea, dealtfel, după 
partidă, că perioada de întreru
pere a campionatului vine cum 
nu se poate mai bine pentru e- 
chipa lui. Să sperăm.

Dincolo, la F.C. Olt, se simte 
ritmul susținut al „acțiunii Ha- 
lagian". Echipa a prins deja cu-

DIVIZIA ,,C - REZULTATELE ETAPEI A lll-a
(0—0), Portul Constanța — Șoimii 
Cernavodă 6—1 (1—0), Progresul 
Isaccea — Metalul Mangalia 3—1 
(2—0), Rapid Fetești — Ancora 
Galați 3—0 (0—0), Granitul Baba- 
dag — Arrubium Măcin 0—0, Ma
rina Mangalia — Chimpex Con
stanța 2—0 (2—0), Victoria Țăndă- 
rel — Avîntul Matca 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. Ș. N. 
TULCEA 6 p (6—2), 2. Portul 
Constanța 5 p (11—1), 3. Metalo
sport Galați 5 p (4—0)... pe ulti
mele : 15. Granitul Babadag 1 p 
(1—3), 16. Chimpex Constanța Ip 
(9-5).

SERIA A V-a
Danubiana București —

1. C.S.I.M. București o—o, ș.N. 
Oltenița — Tehnometal București
1— 1 (1—0), F.C.M. Giurgiu — Di
namo Victoria București 0—2 
(0—1), Constructorul Călărași — 
Viitorul Chlrnogi 0—1 (0—1), Si
rena București — Amonil Slobozia 
0—0, Petrolul Roata de Jos — 
Abatorul București 1—1 (1—1), E- 
lectronlca București — T.M. 
București 4—0 (3—0), Flacăra
roșie București — Luceafărul 
București 4—3 (1—0), FEROM
Urzlceni nu a jucat.

Pe primele locuri : 1. DINAMO 
VICTORIA BUCUREȘTI 6 p (6—2),
2. Abatorul București 5 p (6—4),
3. I.C.S.I.M. București 4 p (4—1) 
...pe ultimele : 14—15. Amonil 
Slobozia 1 p (0—2), Constructorul 
Călărași 1 p (2—4), 16. Petrolul 
Roata de Jos 1 p (1—6).

SERIA A Vl-a
Recolta Stoicănești — Progresul 

Corabia 2—1 (2—0), ROVA Roșiori 
— Electronistul Curtea de Argeș
2— 0 (0—0), Unirea Răcarl — Du
nărea Zimnlcea 1—1 (1— i), Ceta
tea Tr. Măgurele — Dacia Pitești
3— 0 (2—0), Petrolul Videle — 
Muscelul Cîmpulung 0—0, Chimia 
Găești — Chimia Tr. Măgurele 
0—0, Progresul Pucioasa — 
Cimentul Fieni 0—1 (0—0) — s-a 
jucat la Mija, Constructorul Pi
tești — Sportul muncitoresc 
Caracal 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. ROVA 
ROȘIORI 6 p (11—2), 2. Recolta 
Stoicănești 5 p (7—4), 3. Cetatea 
Tr. Măgurele 4 p (8—5)... pe ulti
mele : 14. Chimia Găești 1 p 
(2—6), 15. Progresul Corabia 1 p 
(2—8), 16. Progresul Pucioasa 0 p 
(0-5).

loarea fotbalului aplicat, rațional, 
competitiv, a fotbalului de per
formanță cu care noul antrenor 
al formației este foarte bun ,,a- 
mic". Intră mulți tineri dotați ta 
formație : lonașcu, P. Iulian, Ro
tam, Matei, ceea ce nu poate 
fi decît un folos pentru creșterea 
vigoarei sale. Aportul titularilor 
experimentați, precum Șoarece, 
Iovănescu, Pițurcă se împletește, 
în mod util, cu elanul și ambi
ția „mtajilor". Ceea ce credem 
însă că reprezenită un imperativ 
pentru F.C. Olt este o mai mare 
preocupare pentru construcție, 
pentru joc. Angajarea excesivă în 
unele dueluri personale, faultu
rile inutile, grevează — din pă
cate — randamentul acestui „11“ 
pe care, repetăm, l-am găsit ta 
vizibilă ascensiune sub raportul 
funcționării mecanismului de joc.

Eftimie IONESCU

A DISPĂRUT 0 „ȘAPCĂ ROȘIE" ?
„U“ Cluj-Napoca trăiește un 

moment de adaptare la un stil de 
joc în care elanul nu mai poate 
fi singura armă sau chiar cea 
preponderentă. Ea marchează fa
tă de anul trecut citeva puncte 
în plus. Este vorba de revenirea 
lui Lăzăreanu, care înseamnă 
pentru clujeni cam ceea ce în
seamnă Moraru pentru Dinamo. 
In afară de asta, în materie de 
așezare asistăm la o modificare 
a sarcinilor liniei de mijloc, în 
care Porațchi încearcă și reușeș
te deseori să joace cam ceea 
ce a jucat Dumitru la Guadala
jara. In al treilea rînd. este 
vorba de unele manevre subtile 
ale aceleiași linii de mijloc, pen
tru deschiderea unui culoar de 
trecere în care pătrunde Dobrotâ 
(extremul dreapta) și mijlocașul 
ofensiv Suciu, jucător talentat, 
dar care n-a ajuns încă la înțe
legerea marii responsabilități a 
mijlocașului în jocul unei echipe.

Cert este că jocul combinativ 
al clujenilor este în progres si 
facem această afirmație după 
trei jocuri văzute, dintre care 
două în deplasare, care valorea
ză mai mult din acest punct de 
vedere.

Pe drumul de fortificare a jo
cului său de ansamblu, „U“ aș; 
teaptă mai mult din partea lui 
Boca și a lui Suciu, in primul 
rînd. De asemenea, procentajul 
de periculozitate ar crește dacă 
talentatul Cfmpeanu nu ar se
lecționa doar variantele cele mai 
promițătoare, „plonjînd" cu am
biție și în situațiile pe care co
echipierii săi nu lc rezolvă pe 
măsura așteptărilor.

Dar marea surpriză neplăcută 
a lui „U“ ’81 este absența lui 
Batacliu, care a părăsit clubul 
în mod neașteptat, ajungînd la 
Sibiu, pentru a face o navetă 
care va sfîrși prin a-i submina 
valoarea de moment. Gestul lui 
Batacliu e aproape de neînțeles, 
mai ales în preajma unui ultim 
examen pc care il are de susți
nut la facultate, un gest echiva
lent cu aruncarea frumoasei 
„șepci roșii" chiar în curtea echi

SERIA A Vil-a
C.F.R. Craiova — Metalurgistul 

Sadu 3—1 (1—0), Jiul Rovinarl — 
1.0.B. Balș 2—1 (1—1), Electropu- 
tere Craiova — Minerul Horezu 
0—0, Mecanizatorul Șimian — Mi
nerul Moldova Nouă 3—1 (3—1),
Unirea Drobeta Tr. Sev. — Mi
nerul Motru 2—4 (2—2), Dierna 
Orșova — Constructorul Craiova 
1—1 (0—0), Parîngul Novași — 
Viitorul Drăgășani 2—1 (1—0), Mi
nerul Oravița — Dunărea Calafat
3— 2 (2—0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL MOTRU 6 p (10—2), 2. C.F.R. 
Craiova 6 p (8—2), 3. Dierna Or
șova 5 p (5—2)... pe ultimele : 15. 
Viitorul Drăgășani 0 p (1—4), 16. 
I.O.B. Balș 0 p (3—7).

SERIA A VIII-a
Lotru Brezol — Explormln 

Deva 0—1 (0—1), C.F.R. Simeria
— Minerul Certej 1—0 (0—0),
IMIX Agnita — Minerul Paroșeni 
1—1 (1—1), Vitrometan Mediaș — 
Mecanica Alba Iulia 3—0 (1—0),
Minerul Vulcan — Automecanica 
Mediaș 3—0 (1—0), C.P.L. Sebeș
— Metalurgistul Cugir 3—2 (0—0), 
Minerul Ghelar — Minerul Anl- 
noasa 4—0 (2—0), Victoria Călan
— Textila Cisnădie 3—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. EXPLOR- 
MIN DEVA 6 p (5—1), 2. Mine
rul Ghelar 5 p (8—3), 3—4. Meta
lurgistul Cugir 4 p (8—4), Mine
rul Vulcan 4 p (8—4)... pe ulti
mele : 15. Automecanica Mediaș 
0 p (1—6), 16. Minerul Anlnoasa 
0 p (1-8).

SERIA A IX-a
Bihorul Beiuș — Recolta Sa- 

lonta 3—1 (1—1), Unirea Sînnico- 
lau — C.F.R. Arad 2—0 (1—0), 
Metalul Bocșa — Oțelul Or. dr. 
Petru Groza 1—0 (0—0), Chimia 
Arad — Voința Oradea 1—1 (1—0), 
Gloria Reșița — Minerul Anina 
1—0 (0—0), Șoimii Lipova — Uni
rea Tomnatic 3—0 (1—0), Vulturii 
textila Lugoj — Victoria Ineu 
5—0 (1—0), Electromotor Timi
șoara — C.F.R.-Victoria Caransebeș
4— 1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. VUL
TURII TEXTILA LUGOJ 4 p 
(9—1), 2. Șoimii Lipova 4 p (9—3), 
3. Electromotor Timișoara 4 p 
(9—6)... pe ultimele : 14—15. Re
colta Salonta 2 p (2—7), Victoria 
Ineu 2 p (2—7), 16. Oțelul Or. dr. 
Petru Groza 1 p (0—5). 

pei care a făcut din el un jucă
tor de valoare și a crezut că a 
cîștigat și un membru de suflet 
al marii familii „niște".

loan CHIRUA

MICUȚUL Șl... KLEIN
învingfnd cu 7—1 pe Progrcsul- 

Vulcan, Corvinul a fixat iarăși 
scorul etapei, așa cum o făcuse 
și cu ©pt zile înainte (5—a cu 
Jiul), așa cum o făcuse și in 
campionatul precedent în vreo 
două rînduri (7—0 cu F.C.M. Ga
lați, 8—0 cu Politehnica Iași).

Fortificarea fotbalistică a Hu
nedoarei, care poate bate azi un 
vechi centru ca cel din str. Dr. 
Staicovici cu scorul general de 
1®—1 (curtiulînd șt rezultatul de 
la „speranțe"), depășind con
junctura, poate să prezinte și c- 
lemente de suprastructură. Fide
litatea publicului (care, fără să-l 
uite, a trecut ușor peste acel 0—4, 
de la Tg. Mureș, în etapa a 5-a) 
s-a canalizat pe un reper
toriu frumos, decent, al ga
leriei locale, explozia de bucu
rie a tribunei este ..ordonată" 
prin așteptarea favoriților la ie
șirea de Ia cabine pentru a-i 
trece sub o ploaie de aplauze, 
învinșii sfnt salutați și ei, spor
tiv, așa cum s-a întîmplat sîmbă
tă după minutul 90 al meciului 
eu Progresul-Vulcan. Mai mult, 
tinerii jucători ai Corvinului pot 
polariza astăzi sentimentele cu
rate ale unor puștani care vi
sează mingea de fotbal. Am , a- 
vut ocazia să vedem un aseme
nea ..fan" miniatural, un băiețel 
cu ochi albaștri și ciuf blond 
care îl petrecuse pe Klein (plecat 
la lotul național) la gară. La ple
carea trenului, puștiul a tradus în 
viață, într-un gest de mare puri
tate, o scenă, probabil, îndelung 
regizată în imaginația lui : cînd 
trenul s-a urnit, i-a aruncat lui 
„nea Miși“. pe geam, o ..Euge
nie", „să aibă pe drum-".

Ion CUPEN

ȘTIRI... ȘTIRI...
• LOTUL NAȚIONAL DE JU

NIORI S-A REUNIT ÎN CAPITA
LA. Luni dimineața, componențil 
lotului reprezentativ de juniori, 
care se pregătește pentru turneul 
final al C.M. din Australia, s-a 
reunit ieri Ia București, In ve
derea unor meciuri de verificare, 
pe care tinerii noștri fotbaliști le 
vor susține la Ploiești, Brașov și 
in Polonia. Prima partidă va a- 
vea loc joi 16 septembrie, cu di
vizionara „B" Petrolul Ploiești.
• BILETELE DE INTRARE Ia 

meciul international ROMANIA- 
BULGARIA, care se va disputa 
mîine ta Capitală, pe stadionul 
„23 August", s-au pus în vînzare 
la casele obișnuite.

SERIA A X-a
Chimia Tășnad — CUPROM 

Baia Mare 1—0 (1—0), C.S.U. Tri
colorul Oradea — Bihoreana 
Marghita 3—1 (0—0), Unirea Valea 
lui Mihai — Rapid Jibou 4—0 
(3—0), Simared Baia Mare —Sil
vana Cehu Silvaniei 1—0 (1—0),’
Victoria Cărei. — Minerul Bala 
Borșa 2—0 (1—0), Minerul Băiuț 
— Bradul Vișeu 6—0 (3—0), Oașul 
Negrești — Armătura Zalău 3—0 
(1-0). Minerul Baia Sprie — Mi
nerul Bălța 2—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
VALEA LUI MIHAI 5 p (18—3), 
2—3. Chimia Tășnad 5 p (4—1), 
Minerul Baia Sprie 5 p (6—3)... pfc 
ultimele : 14—15. Bihoreana Mar- 
ghita 0 p (2—8), Silvana Cehu 
Silvaniei 0 p (2—8), 16. Rapid 
Jibou 0 p (0—9).

SERIA A Xl-a
Metalotehnica Tg. Mureș — 

Mureșul Luduș 9—1 (0—1), Tex
tila Năsăud — Sticla-Arieșul Tur
da 1—2 (0—2), Avîntul Reghin — 
Unirea Dej 1—0 (0—0), Unirea
Alba Iulia — C.E.M. Cluj-Napoca 
2—1 (8—1), Industria sîrmei Cîm- 
pia Turzii — C.I.L. Blaj 7—1 
(1—1), Foresta Bistrița — Oțelul 
Reghin 5—2 (5—2), Metalul Si
ghișoara — Minerul Rodna 0—9, 
Lăpușul Tg. Lăpuș — Metalul 
Aiud 1—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. INDUS
TRIA SÎRMEI C. TURZII 5 p 
(8—1), 2—3. Metalul Sighișoara 
5 p (4—1), Unirea Alba Iulia 5 p 
(6—3)... pe ultimele : 15. Metalo- 
teltaica Tg. Mureș 1 p (1—6), 16. 
Textila Năsăud 0 p (2—6).

SERIA A XII-a
Metalul Tg. Secuiesc — Metrom 

Brașov 1—6 (1—0), Carpați Bra
șov — Minerul Bălan 4—1 (3—’.),' 
Unirea Cristuru Secuiesc — 
Metalul Sf. Gheorghe 2—1 (0—9),' 
Utilajul Făgăraș — Măgura-Mo- 
fclla Codlea 1—9 (1—0), Precizia 
Săcele — Nitramonia Făgăraș 2—0 
(9—9), Chimia Or. Victoria — Pro
gresul odorheiti Secuiesc 2—0 
(1—0), Torpedo Zărneștl — Trac
torul Miercurea Ciuc 5—1 (3—1),’ 
Mureșul Toplița — Minerul Ba- 
raolt 2—9 (1—0).

Pe primele locuri : 1. PRECI
ZIA SACELE 5 p (5—1), 2. Met- 
tal Sf. Gheorghe 4 p (7—2), 3.
Chimia Or. Victoria 4 p (4—1)... 
pe ultimele : 15. Măgura Codlea 
1 p (2—9), 16. Tractorul Miercurea 
Ciuc 0 p (1—7).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.



Țurneul de la Flushing Meadow

TENISMANII NOȘTRI SE CALIFICĂ 

IN PROBELE DE DUBLU
NEW YORK, 7 'Agerpres) — 

La Flushing Meadow, în turul 
II al probei de dublu femei din 
Cadrul campionatelor internațio
nale de tenis ale S.U.A., cuplul 
Virginia Ruzici (România) — 
Joanne Russell (S.U.A.) a în
vins cu 6—2, 7—5 perechea a- 
moricană Susan Collins — 
Kathy Horvath. La dublu mixt, 
în primul tur, Virginia Ruzici 
și Ilie Năstase au cîștigat cu 
7—6, 6—2 partida disputată cu 
Lele Forood și K. Kerns 
(S.U.A.). în proba de simplu 
bărbați, într-o partidă extrem 
de echilibrată, americanul 
Jimmy Connors a obținut o di
ficilă calificare in optimile de 
finală, după ce l-a întrecut în 
cinci seturi, cu 6—7, 6—3, 6—1 
4—6, 7—6 (în tie-break 7—5), 
pe ecuadoirianul Andres Gomez.

Alte rezultate din tunul III : 
Noah (Franța) — Waltke 
(S.U.A.) 6—3, 6—4, 6—1 ; Villas 

POLOIȘTII ROMÂNI 
LA A DOUA VICTORIE

(Urmare din pag. 1)
handicap. Scorul final de 7—6 
(2—2. 2—1, 2—0, 1—3) a fost 
realizat de : Costrăș 2, Rus 3, 
Răducanu, Schervan, Fejer de 
la învingători. Carmone 3, Eș- 
tiarte 2, Fernandez dc la în
vinși. în echipa română au mai 
jucat : Spînu, Gordan, Garo- 
feanu, Ionescu si S. Popescu. 
Foarte bun arbitrajul lui Ferrî 
(Italia) si Tsantas (Grecia).

In celelalte partide, formația 
U.R.S.S., mai decisă si mai 
eficace in fata porții adverse, 
a întrecut Iugoslavia cu 9—5

CAMPIONATUL MONDIAL 
DE ORIENTARE SPORTIVĂ

ZURICH, (Agerpres). — Cam
pionatul mondial de orientare 
sportivă, desfășurat în împreju
rimile orașului elvețian Bulle, 
s-a încheiat cu victoria suede
zei Annicben Krindstad, care a' 
parcurs 8.7 km în lh05:47, la 
feminin, și a lui Tore Sagvol- 
den (Norvegia), cronometrat pe 
14,1 km în lh30:33, in proba 
masculină.

Selim Nassef (Egipt)

„iNTlLNIRILE CU VOLEIBALIȘTII 
ROMÂNI - PREȚIOS AJUTOR"

De curînd și-a încheiat turneul 
de pregătire în țara noastră re
prezentativa de volei (juniori) a 
R. A. Egipt, condusă de dl. Selim 
NASSEF — membru al C.I.O., 
președintele Federației egiptene 
de volei și vicepreședinte al fe
derației africane a acestui sport, 
cu care am avut o convorbire.

— Ce ne puteți spune despre 
dezvoltarea voleiului în Egipt î

— La noi voleiul se află, ca 
popularitate și număr de prac- 
ticanțl, pe locul secund, după 
fotbal. Avem 220 de cluburi de 
volei, iar la această oră desfășu
răm o amplă acțiune pentru lăr
girea bazei de masă. Dispunem 
de un lot de peste 100 de tineri 
valoroși, care, ca mîine, vor lua 
parte, cu succes, la competiții 
internaționale — africane, mon
diale și olimpice.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX ® TELEX
BASCHET • Turneul interna

țional masculin desfășurat în 
Bulgaria s-a încheiat la Burgas 
cu victoria formației Iugoslava 
Jagodin, care în ultimul joo a 
învins cu 66—64 (36—29) formația 
sovietică Trud Krasnodar. Alte 
rezultate : Dinamo București — 
Slavia Sofia 77—65 (29—34); Aka- 
demlk Plovdiv — Aris (Grecia) 
68—63 (39—33), Levski Spartak
Sofia — Buducnost (Iugoslavia) 
77—70 (32—24), Cernomoreț (Bul
garia) — Tofaș (Turcia) 79—57 
(36—29).

BOX • Spaniolul Carlos Her
nandez și-a păstrat titlul de cam
pion european la categoria su- 
per-pană, învingînd la puncte. 
In 12 reprize, pe francezul Alain

(Argentina) — Panatta (Italia) 
6—4, 4—6, 7—5, 6—4 ; Borg
(Suedia) — Carter (Australia) 
6—2, 6—2. 6—2 ; Telischer
(S.U.A.) — V. Amritraj (India) 
6—2, 6—4, 6—0 ; Gottfried
(S.U.A.) — T. Mayotte (S.U.A.)
6— 2, 6—3, 6—7, 7—6 ; Tanner 
(S.tl.A.) — C. Mayotte (S.U.A.)
7— 6, 6—1, 6—2.

în proba de simplu femei 
(tunul III) : Martina Navrati
lova — Joanne Russel 6—2, 
6—1 : Jop Hurie — Kathy 
Horvath 6-4, 3—6, 6—4 ; Syl
via Hianika — Marcella Mesker 
4—6, 6—1, 6—2 ; Barbara Gek- 
ken — Wendy Turnbull 7—5, 
6—3 ; Sharon Walsh — Virginia 
Wade 7—5, 4—0. 6—3.

în turul al treilea, la simplu 
femei, Virginia Ruzici a fost 
întrecută de Duk Hee Lee cu 
1—6. 6—4, 5—7, iar Hana Man- 
dlikova a învins-o pe Glynis 
Coles cu 6—2, 6—1.

(4—3, 1—1, 1—0. 3—1), iar selec
ționata R. F. Germania, una 
dintre favorite, a învins repre
zentativa Ungariei, actuala de
ținătoare a titlului, cu 7—4 
(3—1, 2—1. 0—0. 2—2). Cea mai 
mare surpriză s-a înregistrat 
însă în partida Olanda — Ita
lia. Olandezii au înotat fantas
tic, au șutat cu mare precizie 
si au cîștigat cu 11—6 (2—0. 
3—2. 3—2 3—2).

înaintea etapei a 3-a. care 
programează meciurile Spania
— U.R.S.S., R.F.G. — Olanda. 
Iugoslavia — Ungaria Si Italia
— România (se desfășoară după 
ora închiderii ediției) clasamen
tul arată astfel :
1. România 2 2 0 0 13—11 4
2. U.R.S.S. 2 1 1 0 17—13 3
3. R.F.G. 2 1 1 0 14—11 3
4. Olanda 2 1 0 1 16—12 2
5. Spania 2 1 0 1 17—15 2
6. Ungaria 2 0 1 1 11—14 1
7. Italia 2 0 1 1 13—18 1
8. Iugoslavia 2 0 0 2 13—20 0

în concursul de sărituri a fost 
decernat primul titlu. Surprin
zătoare — victoria la platformă 
a Katrinci Zippcrling (R.D.G.). 
care nu a împlinit încă 16 ani, 
cu 433,05 p în fata Tatianei Be» 
riakova (U.R.S.S.) 403,23 p si 
Marținci Jaschkc (R.D.G.l 
393,33 p.

— Ce părere aveți despre vo
leiul românesc ?

— Am venit in România, cu 
puțin înainte de Campionatele 
mondiale de tineret din S.U.A., 
pentru a susține jocuri cu echi
pele dv., deoarece prețuim vo
leiul românesc, îi cunoaștem ca
litatea și am știut că partidele 
jucate aici ne vor fi de folos. 
Intenționăm ca anul viitor, înain
te de „mondialele” din Argen
tina, să venim iarăși în România 
și, timp de o lună, să ne pre
gătim în compania valoroșilor 
dv., voleibaliști. Sperăm că Fede
rația română de volei ne va spri
jini ca și pînă acum, fapt pen
tru care îi mulțumim. Plecăm cu 
convingerea că întîlniriie noas
tre cu echipele românești vor 
duce la creșterea nivelului vo
leiului egiptean, la întărirea prie
teniei dintre sportivii noștri si cei 
români.

le Fol, în meciul disputat la 
Valladolid.

CICLISM • Turul veneției a 
fost cîștigat la cea de-a 54-a edi
ție de către italianul Giovanni 
Mantovani, cronometrat pe 243 
km în 6h09 (medie orară 39,025 
km). Pe locul doi, în același timp 
cu învingătorul, a sosit Pierino 
Gavazzi. • Etapa a' 3-a a Turu
lui Cataloniel, disputată pe traseul 
Barcelona — Arbucias (155 km), 
a revenit rutierului spaniol Vicente 
Belda, cronometrat cu timpul de 
4hl7:10. în clasamentul general 
conduce Pedro Munoz (Spania), 
urmat la numai două secunde de 
coechipierul său Lejaretta.

HOCHEI • In „Cupa Canada”, 
la Ottawa : U.R.S.S. — S.U.A.

NOI LAUREAȚI
IN C.M. DE CICLISM

PRAGA 7 (Agerpres). — 
Proba de viteză (profesioniști) 
din cadrul campionatelor mon
diale de ciclism pe pistă de la 
Brno a fost cîștigată de japo
nezul Kolchi Nakano (25 ani) 

ultimii 200 m în 10,88 — în
vingător în finală cu Gordon 
Singleton (Canada). Nakano re
ușește performanța de a cuceri 
pentru a 5-a oară consecutiv 
titlul mondial.

în cursa de semifond cu an
trenament mecania (profesio
niști), pe primul loc s-a clasat 
olandezul Rene Kos, urmat de 
italianul Bruno Vicino.

★
Cu prilejul Congresului Fede

rației internaționale de ciclism 
amator, desfășurat la Praga, 
Luis Puig-Esteve (Spania) a 
fost ales președinte al acestui 
for sportiv.

Congresul a hotăirit, în unani
mitate. admiterea ca membră 
a Federației din Madagascar si 
a decis atribuirea unei serii de 
competiții cicliste. Astfel, orga
nizarea campionatelor mondia
le de ciclocros din 1983 a reve
nit Italiei, iar a campionatelor 
lumii pentru juniori din același 
an — Noii Zeelande. Campio
natele mondiale de ciclism în 
sală din 1982 se vor disputa în 
R. F. Germania, iar în 1983 în 
Austria.

LUPTA ANTIDOPING 
IN CANOTAJUL ACADEMIC
Federația Internațională de Ca
notaj Academic, al cărei con
gres s-a ținut recent la Miin- 
chen, a adoptat o hotărîre prin 
care acest for sportiv este au
torizat să aplice sancțiuni, cu 
începere de la 1 ianuarie 1982, 
împotriva oricărei persoane, a- 
sociații sau federații naționale 
implicate în acțiunea de dopaj 
al unui concurent. Intensifica
rea luptei antidoping în cadrul 
Federației Internaționale de Ca
notaj Academic este urmarea 
descoperirii unor cazuri la ulti
mele competiții internaționale, 
în toate situațiile, sportivilor 
le-au fost administrate produse 
conținînd steroizi anabolîzanțî.

, URUGUAY A PIERDUT 
CALIFICAREA I

La Lima, în meci pentru pre
liminariile C. M„ selecționatele 
Peru șl Uruguay au terminat la 
egalitate : 0—0. Indiferent de re
zultatul ce se va înregistra în 
ultimul meci, Columbia — Uru
guay, programat la 13 septem
brie, selecționata statului Peru 
s-a calificat pentru turneul final 
din Spania.

Clasamentul gr. 2 sud-amerlca- 
ne : 1. PERU 6 p (4 jocuri) ; 2. 
Uruguay 3 p : 3. Columbia 1 p 
(ambele din cite trei partide).

SELECȚIONATA IUGOSLAVIEI 
ÎNTRECUTĂ DE 

DINAMO ZAGREB
BELGRAD, 7 (Agerpres). — Se

lecționata Iugoslaviei a susținut 
un joc de verificare la zagreb 
în compania formației locale Dy
namo, în fata căreia a pierdut 
cu scorul de 1—2 (0—0), Golul se
lecționatei a fost marcat de Hali- 
hodzicl.

BOCA JUNIORS 
ÎNVINGĂTOARE 

LA PARIS
PARIS, 7 (Agerpres). — La Pa

ris, în meci amical, echipa argen- 
tiniană Boca Juniors a învins cu 
scorul de 3—1 (1—0) formația St. 
Germain. Au marcat Perottl (2), 

Brindisi, respectiv Sanchez.

4—1 : Canada — Cehoslovacia 4—4.
ȘAH • După șapte runde, în 

turneul de la Smederevo (Iugos
lavia) conduce marele maestru 
bulgar Tringov, cu 5 puncte ur
mat de Kurajița (Iugoslavia) — 
4*/j P (1). In runda a 7-a Tringov 
l-a învins pe Jansa, Djurici a 
cîștigat la Sznapik, iar partidele 
Kurajița—Rajkovici și Matulovicl 
— Nikolici s-au terminat remiză.

VOLEI • In finala competiției 
internaționale masculine desfă
șurată în sala ■-,,Pierre de Cou
bertin” din Paris, selecționata 
Franței a întrecut cu 3—1, (5, 9, 
—13, 4). formația Italiei, iar pentru 
locul al 3-lea reprezentativa 
Iugoslaviei a dispus cu 3—0 (2,
1, 10) de echipa Australiei.

A 33-a aniversare a creării R. i>. i>. coreene

DE LA SPORTUL ȘCOLAR 

LA PODIUMUL OLIMPIC
I’opoiul coreean sărbătorește miine cea de a 33-a aniver

sare a întemeierii Republicii Populare Democrate Coreene. 
Actul revoluționar înfăptuit la 9 septembrie 1948, exprîmînd 
cele mai înalte aspirații ale maselor pentru eliberarea na
țională și socială, reprezintă un moment istoric deosebit de 
important in lupta eroică dusă vreme îndelungată de po
porul coreean împotriva ocupației imperialiste, pentru rea
lizarea idealurilor de libertate, independență națională și 
progres social, de unificare pașnică a patriei. Sub condu
cerea Partidului Muncii, poporul coreean a parcurs în cei 
33 de ani un glorios drum de luptă și muncă, a înfăptuit 
profunde prefaceri revoluționare in toate domeniile tțieții 
materiale și spirituale. R.P.D. Coreeană este astăzi un stat 
socialist tot mai înfloritor, cu- o industrie și o agricultură 
înaintate, un stat în care știința, cultura și sportul sint 
racordate la progresul continuu ce caracterizează viața 
poporului.

în orașele și în satele 
R.P.D. Coreene prietene,' 
pulsează o puternică miș
care de educație fizică și 
sport, menită să ducă — 
între altele — la creșterea 
unor generații viguroase, 
călite la trup și la minte. 
I-am văzut pe copiii și pe 
tinerii din Phenian, capitala 
țârii, în drum spre școală, 
sau cu rucsacurile în spate, 
pornind în atit de îndrăgi
tele drumeții. De la cei 
mai mici și pînă la cei mai 
mari, toți dovedeau vioiciu
ne, energie, cutezanță, rod 
al unei educații fizice știin
țifice, sistematice. I-am vă
zut pe cei mici în sălile 
special amenajate pentru 
diverse discipline sportive 
în Palatul pionierilor. Fe
tițele, de o grație îneîntă- 
toare, executau cu pricepe
re complicate exerciții de 
gimnastică, iar în unele 
săli am adăstat mai mult, 
aplaudînd minunate recita

300 DE ÎNSCRIERI LA „MONDIALELE"
DE GIMNASTICĂ RITMICĂ-MODERNĂ

MtîNCHEN (Agerpres). — 
Cea de-a 10-a ediție a Cam
pionatelor mondiale de gimnas
tică ritmică-modernă Be va 
desfășura anul acesita, între

CAMPIONATE

UNGARIA (et. 5) ; Szombathely 
—Raba Eto Gyor 5—1: Tatabanya— 
Csepel 2—2 ; Volan Ujpesti 
Dozsa 1—3 5 Honved — Debrecen 
2—1 s Pccs — Ferencvaros 1—0 ; 
Vasas — Videoton 2—2 ; Szeged
— Diosgyor 0—2 ; Zalaegerszeg — 
Nyjregyhaza 0—0 ; OZD — Bă- 
kescsaba 2—0. Clasament : 1. Uj
pesti Dozsa — 8 p ; 2. Szom- 
bathely — 7 p ; 3. Csepel — 7 p.

ELVEȚIA (et. 4) : Chiasso — 
F.C. Basel 0—0 ; Lucerna — Bu
lle 5—1 ; Neuchatel — Lausanne 
2—0 ; Nordstern — Bellinzona
1— 1 ; Servette — Grasshoppers
2— 1 : Sion — Young Boys 1—1 ; 
Vevey — Aarau 1—1 ; F.C. Zu
rich — St. Gall 0—0. Clasament : 
1. Servette — 8 p; 2. F.C. Basel
— 7 p ; 3. Neuchatel — 6 p.

GRECIA (prima etapă) : Apo
llon — panionlos 2—1 ; Aris — 
Rhodos 3—0 ; lannina — P.A.O.K. 
0—0 : Doxa — Larissa 1—1 ; He- 
raklls — Kavala 1—0 ; Kastoria
— Ethnikos 1—0 ; Olympiakos 
Pireu — Panathinaikos 1—1 ; 
O.F.I. — A.E.K. 1—0.

R. F. germanA (et. 5) : Bie
lefeld — Braunschweig 2—1 ; Mon- 
chengladbach — Kaiserslautern 
2—1 ; Dortmund — Stuttgart 2—0 ; 
Duisburg — Niirnberg 3—2 ; 
Hamburg — Koln 2—0: Darm- 
stad — Bremen 1—1 ; Le
verkusen — Diisseldorf 1—1 ; Bo
chum — Eintracht Frankfurt pe 
Main 3—2. Clasament : 1. Bayern

PROGRAMUL DE MÎINE
în zona europeană a prelimina

riilor C.M., mîine sînt progra
mate următoarele întîlniri : Olan
da — Irlanda și Belgia — Franța 
(gr. 2), Cehoslovacia — Țara Ga
lilor și Islanda — Turcia (gr. 3), 
Norvegia — Anglia (gr. 4), Da
nemarca — Iugoslavia (gr. 5), 
Scoția — Suedia (gr. 6). în afară 
de aceste partide oficiale au loc 
și cîteva întîlniri amicale.

TURNEUL ZONAL
La Bydgoscz (Polonia) a în

ceput turneul zonal feminin de 
sah din cadrul campionatului 
mondial. Tara noastră este re
prezentată de Elisabeta Poli, 
hroniade. Dana Nuțu. Marga
reta Mureșan si Marina Pogo- 
revici. în prima rundă tînăra 

luri de gimnastică artistică 
sau sportivă. Băieții, deopo
trivă de talentați, deprin- 
deau sportul luptelor, judo, 
boxul, iar tenisul de masă 
era, cum se spune, ca la 
el acasă.

I-am văzut pe tinerii din 
oraș sau veriiti din satele 
din împrejurimi, în parcu
rile Capitalei, în zi de săr
bătoare. Saltul la basculă, 
un exercițiu de virtuozii t, 
veritabilă acrobație, 
practicat de băieți, ca și de 
fete, ca oricare alt sport 
popular. Am asistat la pa
sionante concursuri de lup
te, unde forța și viteza se 
îmbinau cu măiestria. Toate 
acestea ne-au făcut să în
țelegem mai bine cum au 
fost realizate succesele de 
răsunet mondial ale unor 
sportivi campioni olimpici 
sau mondiali din R.P.D. Co
reeană.

Mircea COSTEA

21—24 octombrie. în sala olim
pică din Munchen. Se așteap
tă participarea a circa 300 de 
gimnaste din 34 de țări.

Munchen 8 p (un joc mai puțin 
disputat) ; 2. SV Hamburg — 9 
p ; Bochum — 8 p.

BULGARIA (et. 3) : Levski 
Spartak — T.S.K.A. Sofia 2—2 ; 
Akademik Sofia — Beroe Stara 
Zagora 0—3 : Haskovo — Botev 
Vraja 3—0 ; Cerno More Varna — 
Sliven 2—2 ; Cernomoreț Burgas
— Stanke Dimitrov 5—0 ; Petrici
— Plovdiv 0—1 ; Lokomotiv So> 
fia — Slavia Sofia 4—2. Clasa
ment : 1. Haskovo — 5 p ; 2. Cer
no More 5 p; 3. Cernomoreț —
4 p.

R. D. GERMANA (et. 3) : Aue
— Jena 0—1; Cottbus — Zwichau 
0—1 ; Dynamo Dresda — Schko
pau 0—1; Magdeburg —

Erfurt 4—1 ; Dynamo Berlin - 
Frankfurt pe Oder 6—0 ; Halle — 
Rostock 4—2 ; Lokomotive Leip
zig — F.C. Karl Marx Stadt 2—0. 
Clasament : 1. Dynamo Berlin —
5 p ; 2. Jena — 5 p ; 3. Magde
burg — 5 p.

FINLANDA (primul tur al eta
pei finale, la care participă pri
mele 8 echipe) : Kuopio Palloto- 
verit — Ilves Tampere 1—1 ; 
Koktan Tyovaen — Turun Pallo- 
seura 0—0 ; Valkeakosken — 
Kupio Palloseura 2—2 ; Oulu 
Palloseura — Helsingin 1—3. Cla
sament : 1. Kuopio Pallotoverit
— 17 p ; 2. Helsingin — 16 p ; 3. 
Valkeakosken — 15 p.

DE CE NU JOACĂ SCHUSTER...’
Jupp Derwall, selecționerul re

prezentativei R.F. Germania, a 
luat decizia de a nu-1 selec
ționa pe talentatul Bernd Schus
ter în selecționata R.F.G., în si
tuația (aproape sigură) în care 
echipa pe care o antrenează se 
va califica la turneul final al 
C.M.. Bernd Schuster, care jeacă 
în prezent la C.F. Barcelona, a 
declarat la rîndul său : „Nu voi 
juca în echipa națională atît timp 
cît Breitner va fi căpitanul a- 
cesteia !“.

FEMININ DE ȘAH
jucătoare româncă Marina Po- 
gorevici, cu piesele negre. a 
învins-o pe Suzana Makai (Un
garia). Dana Nuțu a remizat 
cu Elisabeta Polihroniade iar 
Margareta Mureșan a întrerupt 
partida cu Kveta Eretova (Ce
hoslovacia).


