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Astăzi, pe stadionul „23 August", de la ora 17

ROMÂNIA - BULGARIA,
0 ATRACTIVĂ PARTIDĂ INTERNAȚIONALĂ AMICALĂ DE FOTBAL

Astăzi, pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală, echipa na
țională de fotbal a României, 
cave se pregătește pentru apro
piatele confruntări internaționa
le oficiale din cadrul prelimi
nariilor C.M. ’82, susține o par
tidă amicală cu reprezentativa 
Bulgariei. O intilnire la nivel

CÎMPEANU II
de echipe naționale, o partidă 
de palmares, care se constituie 
într-o revanșă a jocului dis
putat anul trecut, la Varna 
la 10 septembrie, si încheiat cu 
victoria fotbaliștilor noștri cu 
scorul de 2—1. Dar jocul acesta 
de azi, cum ne declara și con
ducerea tehnică a lotului nos
tru. constituie, mai mult ca 
orice, o etapă importantă în 
pregătire, o repetiție generală a 
„tricolorilor" pentru partida 
cu Ungaria, de la 23 septem
brie, ’ cînd se speră să se ali
nieze cea mai bună formulă de 
echipă. Spunem aceasta pentru 
că azi nu va putea fi folosit 
Iordache, dar există șanse să 
fie utilizați, pe parcursul jo
cului, Iordănescri și Cămătaru.

Ieri ne-am aflat printre tri
colori și am găsit acolo o at
mosferă bună de lucru, de se
riozitate. Cum ne spunea și 
Ștefan Covaci, în familia „tri
colorilor" au fost integrați și 
trei tineri jucători din lotul de 
tineret, care s-au remarcat pe 
parcursul campionatului trecut 
— C. Solomon, Șoiman și Klein.

în cursul zilei de ieri, jucă
torii au participat la un pro
gram complex, la antrenamen-

După ultimul test al reprezentativei masculine de volei 

OMOGENIZARE, PROSPEȚIME, VlRF DE FORMĂ - 
OBIECTIVELE FINISĂRILOR DINAINTEA C.E.

Ultimul test important — 
Turneul internațional al Româ
niei. dotat cu „Trofeul Danu- 
biu“ — Ia care voleibaliștii pri
mei noastre reprezentative s-au 
prezentat săotămîna trecută. în 
vederea oarticipării la campio
natul european din Bulgaria 
(19—27 septembrie), a scos în 
evidentă, ca și în alte ocazii 
din ultima vreme, o serie de 
aspecte pozitive în prestația e- 
chioei pregătite de antrenorul 
emerit Nicolae Sotir si de Ste- 
lian Tudor dar si unele nea
junsuri generate de circumstan
țele în care lotul si-a dus ac- 
tiv'tatea în acest an. cu două 
mari vîrfuri competitionale : 
Universiada în iulie, si C.E., 
peste 10 zile.

Firește, avînd în vedere po
tențialul actual al celor 6 in

ROMANIA A\\\\\\\\\

CRISTIAN
NEGR1LĂ ȘTEFĂNESCU SAMEȘ 

ȚICLEANU STOICA
CRIȘAN CÎMPEANU II

ARBITRI : B. Vourakis - la centru; P. Argyriou și P. Sam- 
sonidis - la linie (Grecia).

MLADENOV (IONCEV) SLATKOV
GRIGOROV LUBOMIROV 

BONEV BALEVSKI

KOSTADINOV 
P. TVETKOV 

DIMITROV NIKOLOV
VELINOV

^A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m ULGARI A\w\\w\\\\\\\w<

tui de dimineață, un antrena
ment de menținere a formei, 
cu caracter tehnico-tactic, cu 
accent pe îmbunătățirea efi
cacității, iar după-amiază au 
luat parte la un program de 
refacere, de odihnă și destin
dere.

ȚICLEANU
După ce ne-a comunicat e- 

chipa cu care preconizează să 
înceapă jocul de azi, cu repre
zentativa Bulgariei, antrenorul 
Valentin Stănescu ne-a spus 
că va înscrie pe foaie, ca re
zerve, pe următorii jucători : 
Moraru, Ungureanu, Al. Nico
lae. C. Solomon, lordănescn, 
Țălnar, Cămătaru, Șoiman și 
Klein.

vitate la recentul turneu de la 
Galati. Brăila si Focșani (Bul
garia. R. D. Germană. Ungaria, 
Japonia. R. F. Germania. Iu
goslavia!. echipa tării noastre 
pornea ca favorita numărul 1 
la cîștigarea competitieL Si a 
confirmat pronosticurile, obti- 
nînd victoria în toate jocurile 
susținute. în general băieții 
noștri au dovedit în fata uncr 
formații din plutonul fruntaș 
al voleiului continental că au 
o valoare mai ridicată decît 
acestea Este ceea ce observa 
cu iustete la sfîrșitul turneului, 
si Damian Segui, președintele 
clubului campion al Spaniei — 
„Son Amar" din Palma de 
Mallorca — prezent zi de zi la 
jocurile din Sala sporturilor 
gălăteană : .Majoritatea întîl- 
njrilor au fost de bună calita-
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Partida de azi, care va începe 

de la ora 17, se va disputa pe 
stadionul „23 August", al cărui 
gazon, după inlense zile de 
pregătiri, se prezintă în condi- 
țiuni bune de joc.

Fiind vorba de o partidă in
ternațională intre prime repre
zentative și, mai ales, de sco
pul perfectării ei, sîntem con
vinși că publicul se va afla a- 
proape de „tricolori" și îi va 
încuraja, din toată inima, așa 
cum dorim s-o facă pe tot 
parcursul meciului și în parti
da cu Ungaria.

Constantin ALEXE

SPORTIVELE ĂiOASTRE SE PREGĂTESC CEI RÎVNĂ 
PENTRU CAMPIOĂIAHEE EUROPENE UE BASCHET 
• Serie grea la Senigallia • Mariana Bădinici - 
indisponibilă • Junioara Anemarie Kirr printre selecțio- 

nabile

Au mai rămas doar citeva 
zile pînă la- startul celei de a 
18-a ediții a campionatului eu
ropean de baschet feminin care 
se va disputa, intre 13 și 20 
septembrie, in orașele italiene 
Ancona și Scnigallia.

După evoluțiile remarca
bile din cadrul Universiadei și 
în prestigiosul turneu interna
țional „Cupa Mării Negre", 
sportivele românce, au avut un 
program de intensă pregătire 
orientat spre particioarea la în 
trecerile celor mai bune bas
chetbaliste de pe bătrinul con
tinent.

Antrenorii Traian Constan- 
tinescu și Gabriel Năstase au 
convocat următorul lot de juca

Prima linie defensivă define un rol important in jocul echipei 
noastre. Iată-i in imagine pe Enescu fi Pop blocînd sigur atacul 
pe diagonală al jucătorului ungur Hoboth. Foto : T. SIRIOPOL
te, cele șapte participante de
monstrând capacitatea de joc 
ridicată, dar echipa României 
le întrece cu mult pe toate", 
într-adevăr. în ciuda unor po
ticneli care au existat si pe 
parcursul acestui turneu (cele

Dc asfâil, pe lacul Snatțov

ELITA SCHIFULUI ROMÂNESC
ÎN FINALELE „DACIADE1" LA CANOTAJ
• Sanda Toma în echipajul de 4-Ț-1 vîsie © La schif 
simplu, favorite : Racilă, Chelariu și Ciobanu © Vineri

— decernarea titlurilor
Astăzi, pe frumoasa pistă 

nautică de la Snagov, cele mai 
bune ,rame“ și „vîsie" din 
țară iau startul în finala „Da
ciadei" la canotaj. Marea în
trecere rezervată seniorilor 
și senioarelor, reunește — timp 
de trei zile — componentele 
schiturilor medaliate la e- 
diția din august a campionate
lor mondiale de canotaj de 
la Miinchen, numeroase alte 
echipaje din mai toate secțiile 
nautice. Este primul mare con
curs după campionatele mon
diale din capitala Bavariei și 
in sărbătorescul lui cadru 
își va disputa titlurile de cam
pioni ai „Daciadei" elita cunos
cutei școli românești de cano
taj.

Sanda Toma, multipla noas
tră campioană, schifista care de 
trei ani consecutiv cucerește —

Finala „Cupei UNCAP" In cadrul „Daciadei"

„OINA-I SPORTUL NOSTRU, 
AL ROMÂNILOR, GRAȚIE STRĂBUNILOR

Stadionul „Viitorul" din Dră- 
găsani a fost gazdă ospitalieră 
a finalei pe tară a celei de a 
8-a ediții a „Cupei UNCAP" 
la oină, un veritabil campionat 
sătesc. Dintre sutele de parti
cipante în etapele anterioare. 
12 echipe care au mers dm 
victorie în victorie si-au dispu
tat întîietatea, făcînd din tur
neul final un adevărat festival 
al sportului nostru national.

Pentru a vă face o imagine 
asupra atmosferei care a dom
nit în cele trei zile de concurs, 
să vă redăm citeva dintre cele 
mai semnificative aspecte • 
Ediția 1981 a „Cupei UNCAP" 
a angrenat în faza de masă 
multe echipe înființate în acest 
an. Două dintre acestea. Mio
rița Ciocadia din județul Gorj 
si Recolta Zărnești, s-au cali- 

toare : Rodiea Armion, Ștefania 
Borș, Diana Bălaș, Magdalena 
Pall. Camelia Solovăstru, Mag
dalena Szckcly, Elena Filip, 
Constanta Folcscu, Maia Zida- 
ru, Măndica Ciubăncan, Vergi- 
nia Popa, Anemarie Kirr, Lu
cia Greeu. Dintre acestea, cei 
doi tehnicieni vor .alese pe 
cele 12 care vor fi prezente la 
C. E

După cum se vede, a fost se- 
lecțicnafă din nou Șlcl'ania 
Borș, care o va înlocui pe Ma
riana Bădinici. devenită in
disponibilă.

în Sala sporturilor din Plo
iești, baschetbalistele român
ce pun la punct ultimele amă
nunte tehnice și tactice impu- 

două seturi cedate — în pre
lungiri — în fata voleibaliș
tilor unguri, sau setul pierdut 
în fata vicecampîoanei olimpi-

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2-3) 

la J O sau campionatele mon
diale — medalia de aur in pro
ba de simplu, va fi prezentă Ia 
marea „Daciadă" în echipajul 
de 4+1 vîsie al clubului Stea
ua, team favorit în această 
mult așteptată întrecere. în cea 
mai populată probă — schiful 
de simplu — s-au înscris un 
număr de 14 canotoare, printre 
care și Valeria Roșca-Răcilă 
(U.T.A — medalie de bronz în 
finala 4+1 vîsie a ultimelor 
C.M.) ; Adriana Chelariu (Viito
rul — campioană mondială la 
junioare, anul acesta, în proba 
de schif simplu), Marioara Cib- 
hanu (Marina Orșova — locul 
IV în finala de 2 vîsie a C.M. 
de la Munchen) ș.a. O întrece-

Vasile TOFAN

(Continuare in pag. 2-3) 

ficat în finala de la Drăgășani. 
reușind să se numere printre 
principalele animatoare. • De 
secole, la sate. oină a fost 
transmisă din tată în fiu, un 
obicei care se mai păstrează si 
astăzi : Gheorghe Rijnoveanu, 
Alexandru Cristian (Energia 
Rîmnicel, jud. Buzău). Fănică 
Momoloacă (Zorile Grivița. jud. 
Galati). Tetronclu Micu (Drum 
Nou Boureni, iud. Doli). Gavril 
Mihuț (Avîntul Chiulești. iud. 
Cluj), ca să dăm numai citeva 
exemple de talente autentice, 
au învătat oină de la Dărintil 
lor. • învățătorul Gheorghe 
Florea, din comuna Nearlleștl

Traian IOANIȚESCU

(Continuare in pag 2-3)

.nCDICA ARM1UN-
se de participai ea lor la C.E. 
Nu se face rabat la efort și 
fiecare jucătoare este conștientă 
de răspunderea ce-i revine pen
tru o reprezentare cit mai o- 
norabilă la această importantă 
competiție continentală în ul
timele zile baschetbalistele 
noastre au susținut citeva parti
de de verificare in compania 
unei selecționate a orașului Le
ningrad (cu rezultate strînse : 
72—70. 76—79 și 78—82), după 
care cei doi antrenori s-au de
clarat satisfăcuți de prestațiile 
majorității jucătoarelor.

La întrecerile din peninsulă 
vor fi prezente cele mai bune 
12 formații europene, reparti
zate în două grupe. La Ancona, 
echipele din grupa A : Iugo-

Paji IOVAN

(Continuare In pag 2-3)

BOXERI ROMÂNI PE PODIUM

LA „D1NAM0VIADÂ"
HAVANA, 8 (Agerpres). — 

în cadru) „Dinamoviadei" de 
box, disputată la Havana, pu- 
giliștii români Ion Stan (semi- 
ușoară) și Valentin Silaghi 
(mijlocie) au ocupat locurile 
secunde la categoriile respecti
ve, intrînd în posesia medali
ilor de argint. La „super grea", 
Teodor Pirjol s-a situat pe lo
cul 3. Competiția a fost domi
nată de boxerii cubanezi, în
vingători la 10 din cele 12 ca
tegorii
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Finalele „Daciadei0

DESEMNAT CAMPIONII

CUPA
UN EXAMEN ABSOL VIT CU NOTA MICA A

în Sala sporturilor din Rm. 
Vilcea au luat sfîrșit întrece
rile din cadrul finalelor „Da
ciadei" la baschet pentru 
niori și junioare. După
moașe dispute, titlurile au re
venit reprezentantelor Bucu- 
reștiuluj (feminin) și Dîmbovi
ței (masculin). Iată rezultatele 
din ultima zi : feminin — Bra- 
țov-Sibiu 68—74 (26—40). Satu 
Mare — București 72—70 (42— 
48), Vîlcea — Constanta 74—64

(42—28); masculin — Constan
ța — Dîmbovița 85—93 (35— 
46), Iași — Hunedoara 76—52 
(39—25), Cluj — București 
68—86 (23—45).

CLASAMENTE FINALE : fe
minin — 1. București, 2. Sibiu, 
3. Vîlcea. 4. Satu Mare, 5. Bra
șov, 6. Constanța; masculin — 
1. Dîmbovița, 2. București, 3. 
Constanța, 4. Cluj, 5. Iași, 6. 
Hunedoara.
Sorin GIORNOIU coresp.

OINA-I SPORTUL NOSTRU
tUrmuie din pag l)

(jud. Bistrita-Năsăud). a pre
zentat cea mai tînără echipă 
alcătuită în exclusivitate din 
elevi, eonii de coooeratori. care 
au produs surprize în „serie". 
Invingind adversari experimen
tat!. ei s-au calificat în dauna 
unor echipe cunoscute, printre 
cele șase formații care s-au în- 
tîlnit în turneul finaL • Viată 
Nouă Olteni (jud. Teleorman). 
Dunăiea Ciobanu (iud. Cons
tanța). Biruința Gherăesti (iud. 
Neamț), Energia Rîmnicel (iud. 
Buzău). Recolta Apoldu de Sus 
(lud. Sibiu) si Venus Negrilesti 
(jud. Bistrita-Năsăud) au furni
zat în turneul final iocuri spec
taculoase, încheiate cu victoria 
(scontată) a rutinatilor oiniști 
din comuna Olteni, care au in
trat pentru a treia oară în po
sesia trofeului. Cu aceeași for
mație ne care o prezintă de 
ani de zile atit în „Cupa Româ
niei". cît si în campionatul re
publican. antrenorul învingăto
rilor. maestrul sportului Aurel 
Burcică, a fost, de data aceas
ta. parcă mai retinut în evi
dențieri : Marin Georgescu. Fi- 
lică Teodorescu, Gigi Voicu, 
Doinei Călin si atit. Poate se 
gîndea că e cazul să mai înti
nerească echipa • Pe podiu
mul laureatilor a urcat pe cea 
de a doua treantă tinăra si am
bițioasa formație Energia Rîm
nicel (pregătită de profesorul 
de limba română Ion Enache), 
care progresează văzînd cu o- 
chii de la un concurs la altul. 
Dumitru Corcodol a realizat 
cea mai lungă bătaie a finalei:

peste 100 de metri. Pe locul 3
— o altă formație în plină as
censiune : Dunărea Ciobanu 
(antrenor — Marin State). • 
Organizatorii competiției, fede
rația si organele locale au ins
tituit mai multe premii spe
ciale. cîstigate de următorii 
sportivi : cel mai tehnic jucă
tor — Gheorghe Grigore (Ener
gia Rîmnicel) : cea mai disci
plinată echipă — Recolta Mic- 
falău (iudetul Covasna) : reve
lația finalei pe tară — Miorița 
Ciocadia (pregătită de prof. Du
mitru Dumitrescu) ; cel mai 
tînăr jucător — Paul Coasa 
(Venus Negrilesti). în vîrstă de 
15 ani ; cel mai vîrstnic oinist
— nrof. Ion Olteanu (Recolta 
Apoldu de Sus), 56 de ani. De 
asemenea. tovarășul Ștefan 
Turică, vicepreședinte al Con
siliului popular orășenesc, a pri
mit diploma F.R.O. din partea 
secretarului federației. Dumitru 
Stoica, drept răsplată pentru e- 
torturile depuse de gazde pe 
plan organizatoric, 
de popularitate a 
de echipa Zorile 
iudetul Galati, nu 
tru „priza" la public, ci si pen
tru ...spectacolele date în fie
care seară în curtea căminului 
Liceului agro-industrial, unde 
au fost cazați sportivii. Jucă
torii Nicoiae Țiru si Georgicâ 
Ignat si-au adus cu ei chita
rele si îmnreură cu colegii lor 
au prezentat programe de mu
zică. în care a figurat si „Im
nul oinei". din care redănT un 
fragment : „Oina-i sportul nos
tru, al românilor, gratie străbu
nilor".

• Premiul 
fost obtinut 
Grivita din 
numai nen-

De vreo cițiva ani, tenisul 
românesc este reprezentat in 
competițiile de seniori de doi 
tineri: Florin Segărceanu și 
Andrei Dîrzu. Ei sînt titulari 
ai echipei de „Cupa Davis", în 
talentul lor ne-am pus speran
țele la recent încheiata Uni
versiadă ; in sfîrșit, la Bel
grad, la cea de a 22-a ediție a 
campionatelor balcanice de te
nis, tot cei doi ne-au făcut să 
credem că echipa României se 
poate întoarce acasă cu un nou 
titlu de campioană...

Dar, după cinci zile de în
treceri, echipa Iugoslaviei a 
obținut pe deplin meritat locul 
I în clasamentul final, ea avînd 
un jucător in formă, Slobodan 
Jivojinovici (18 ani), locul 3 
in clasamentul mondial al ju
niorilor pină către finele 
mestrnlui 
tigător al 
naționale 
stăpînind 
serviciu, 
eficace.

Din clipa cînd formația noas
tră a fost învinsă de reprezen
tativa Iugoslaviei, ne punem 
întrebarea dacă Florin Segăr- 
ceanu ar fi putut cîștiga întîlni- 
rea cu Jivojinovici. Acum pu
tem răspunde că tînărul cam
pion român nu putea, in ziua 
și Ia ora meciului, să încheie 
victorios partida. Singurul ca
pitol — dar hotărîtor — din 
arsenalul tehnic la care adver
sarul i-a fost superior s-a nu
mit lovitura de serviciu. In 
timp ce jucătorul iugoslav tri
mitea mingea „ca din tun", pu- 
nindu-1 pe Segărceanu în situa
ția de a rcluma cu greu și fără 
precizie, tenismanul nostru nu 
numai că a servit la cota sa 
obișnuită, adică mediocru, 
a

tri-
I al acestui an. ciș- 
campionatelor inter- 

de juniori ale Italiei), 
excelent lovitura de 
arma sa cea mai

dar 
comis numeroase duble gre-

șeii, fără a mai socoti și mult 
prea multele mingi ajunse in 
aut sau in fileu.

Altă optică trebuie să avem 
însă asupra echipei României 
în partida de dublu. Acest meci 
— o spunem chiar împotriva 
părerilor antrenorilor Bardan 
și Georgescu — putea fi ciști- 
gaL In timp ce perechea iugo

slavă (Jivojinovici, Petkovici) a 
jucat pentru prima oară în a-' 
ceasta alcătuire, Dîrzu și Se- 
gărceanu formau un cuplu su
dat și, de ce să nu recunoaș
tem, chiar bine cotat pe plan 
mondial, dacă ținem seama de 
succesele celor doi în con
fruntările de „Cupa Davis". 
Chiar și momentul psihologic 
era favorabil cuplului nostru, 
întrucit doar cu 30 de minute 
înaintea partidei de dublu Dir- 
zu îl întrecuse pe Petkovici cu 
6—0. 6—0. Or, dacă cei doi ar 
fi ciștigat meciul perechilor, a- 
cum echipa României era cam
pioană balcanică. Locul 2 este 
exact ceea ce merita echipa 
noastră masculină, atit după fe
lul cum au jucat componenții 
el, cît și ținînd seama de forma 
foarte bună a formației iugo
slave. Totuși, trebuie să spu
nem că in preajma Balcaniade
lor — competiție care se înăs
prește de la un an la altul, ca 
urmare a creșterii valorice a 
tenisului din Iugoslavia, în 
special, dar și din Bulgaria și 
Grecia — s-ar cuveni ca Jucă
torii care reprezintă țara noas
tră să beneficieze de o pregă
tire sub supravegherea atentă a 
antrenorilor echipei naționale. 
S-a văzut doar altădată că, 
atunci cînd lucrează cu ei. an
trenorul emerit Alexe Bardan 
știe ca nimeni altul șă-i aducă 
pe cei doi titulari în vîrf de 
formă.

Despre reprezentativa noastră 
feminină avem puține lucruri 
de spus. Fapt cert este că cele 
trei jucătoare — Luminița Să- 
lăjan, Daniela Moise și Nadia 
Becherescu — au evoluat sub
mediocru. Ideea federației de 
a Uimite la competiție forma
ția de junioare trebuie accep
tată în fondul ei. cu condiția 
însă ca acele junioare să fie 
bine pregătite, capabile cît de 
cit să facă față unor adversare 
de vîrsta lor. (Este cazul 
reamintim că Bulgaria a 
ținut titlul datorită jocului 
celent al unei fetițe de 14 
Manuela Maleeva). La 
celelalte reprezentative au evo
luat cu junioare, dar s-a văzut 
la acestea o concepție clară de 
joc, cunoștințe tehnice, certe 
calități, care echipierelor noas
tre le-au lipsit cu totul.

să 
ob- 
ex- 
ani, 

fel, și

Ion GAVRIIESCU

a

TURNEE DE TENIS LA TG. MUREȘ

ELITA SCHIFULUI ROMANESC
(Urmare din vag I)

re, așadar, viu disputată. înce- 
pînd încă din seriile eliminato
rii.

Finala „Daciadei" la canotaj 
reunește aproape 300 de sportivi 
și sportive din 25 de secții nau
tice din (ară. întrecerile re
zervate senioarelor programează 
— ne distanta de 1 000 m — 
curse la 4-]~l rame, 2 visle, 2 
rame fără cirmaci, simplu, 4+1 
visle și 8+1. Băieții vor evolua

pe un traseu de 2 900 m la ur
mătoarele probe : *+l rame, 2 
visle, 2 rame f.c., simplu, 2+1, 
4 rame f.c.. 4 visle și 8+1.

Iată programul celor trei zile 
de interesante întreceri : astăzi 
de la ora 16 — serii eliminato
rii (fete), de la ora 17 — serii 
eliminatorii (băieți) : joi, de la 
ora 19 — recalificări și semifi
nale (fete), de la ora 17 — re
calificări și semifinale (băieți) ; 
vineri, de la ora 10 — întrece
rile finale (feminine și mascu
line).

DUPĂ ULTIMUL TEST AL REPREZENTATIVEI
(Urmare din pag 1)

ce. Bulgaria), a reieșit clar că 
sub aspectul tehnic, mai ales, 
dar și sub cel tactic (unde pre
cizia și experiența au un rol 
preponderent) reprezentativa 
României deține avantaje con
siderabile. La acestea se adau
gă — și este îmbucurător — 
un însemnat plus de ordin 
psihologic, dobîndit în ultimul 
timp ca o consecință directă a în
tăririi conștiinței valorii, pre
cum si a rezultatelor bune rea
lizate în marile confruntări in
ternaționale (calificarea pentru 
J.O. de la Moscova, medalia 
olimpică, titlul de campioană 
mondială universitară, cîștigarea 
C.C.E. de către Dinamo etc.), 
încrederea în forțele proprii a 
fost (și am mai spus-o) unul 
dintre marile cîștiguri ale vo- 
eiului nostru masculin. Si ea 
nu putea să apară decît pe fon
dul afirmării plenare a unor 
talente autentice, pe fondul u- 
nei pregătiri de calitate la lo
tul reprezentativ (si la clubu
rile de 1 .“ _2_ ___
lorilor), precum și al unei at
mosfere 
eitate.

Dar testul prilejuit de Tur
neul international al României 
• reflectat, totodată, efectul u- 
nor oerturbatii în pregătirea 
naționalei. Astfel, s-a otxservat 
a oarecare eterogenitate In 
pregătirea generală a selecțio
naților, determinată, firește, de 
cantitatea de lucru diferită la 
care au fost supuși din primă
vară încoace jucătorii care au

proveniență ale trico-
de conlucrare si serio-

La Tg. Mureș s-au desfășu
rat concomitent două impor
tante competiții de tenis. în 
cea de a 25-a ediție a „Cupei 
Mureș", finalele au dat urmă
toarele rezultate : Ionel Rusen 
(Cuprom Baia Mare) — Zoltan 
Nagy (Sănătatea Oradea) 7—5, 
6—2; Nagy, Levente Bukaresti 
(Sănătatea Satu Mare) — Ru-

sen, Ivor Ovici (A.S.A. Tg. 
Mureș) 6—3, 7—5. In turneul 
divizionar feminin : Dorina 
Brăștin (U.T.A.) — Gabriela
Szdkd (Cimentul Deva) 6—2, 
6—1 ; Szoko, Brășt'n — Vera 
Pora (Politehnica Cluj-Napoca). 
Vera Dudaș (Cuprom) 6—3, 
6—-3.

Constantin ALBU, coresp.

DIVIZIA vA“ LA POLO
La Tg. Mureș au continuat în

trecerile Diviziei ,,A“. (seria a 
n-a) la polo. Iată rezultatele în
registrate : C.S.Ș. Triumf Bucu
rești — Liceul 2 București 12—6, 
Mureșul Tg. Mureș 17—10, Ind. 
linei Timișoara 11—5, Rapid Arad 
5—2, Politehnica Cluj-Napoca 
13—6, Progresul Oradea 7—6; 
Rapid Arad — Politehnica 8—7, 
Progresul 5—5, Liceul 2 Buc. 
10—4, Mureșul 15—9, Ind. linei 
15—4 ; Politehnica — Ind. linei 
21—12, Progresul 9—8, Liceul 2 
Buc. 14—11, Mureșul 11—10 ^Pro
gresul — Mureșul 13—13,” Ind.

MASCULINE DE VOLEI
făcut parte din reorezentariva 
universitară si ceilalți (Oros. 
Dumănoiu, Pop, Tutovan, Chi
fu). De asemenea, a fost vi
zibilă o oarecare stare de obo
seală a echipei noastre, cauzele 
fiind însă diferite la cele două 
categorii de component! ai lo
tului : suprasolicitare la unii, 
mai puține acumulări pe plan 
fizic la alții. Pe de altă parte, 
absenta de la Galați a trei ju
cători care s-au remarcat în 
mod deosebit în acest an (Flo
rin Mina. Marius Căta-Chițiga 
si Petre Ionescu — reținuți de 
examene) a făcut mai anevoioa
se ieșirile din impas. Trans
puse în joc. aceste dificultăți 
(cu cauze obiective) s-au ma
terializat în inconstante de 
randament în construcția si fi
nalizarea atacului, în mai scă
zutul aport al blocajului, pre-

cum și în mai redusa mobili- 
tate în linia a doua. Unele a- 
meliorări s-au observat însă 
spre finalul turneului, ceea ce 
ne dă speranța prezentării echi
pei noastre Ia un nivel supe
rior la campionatul european. 
Pentru aceasta însă, colectivul 
tehnic, medicul P- Bendiu si 
jucătorii selecționați — Oros, 
Dumănoiu Pop, Gîrleanu, E- 
ncscu, Stoian, Mina, Tutovan, 
Macavei, Ionescu, Căta-Chițiga. 
Chifu, Vrîncut si Grădinara — 
din care se va alege „12"-le 
pentru C.E. trebuie să depună 
eforturi sporite și mai ales 
chibzuite de finisare în aceste 
ultime 10 zile, astfel ca la 
Varna reprezentativa noastră 
să se prezinte omogenă, proas
pătă si în vîrf de formă, pen
tru a evolua din nou la ir.ăl- 

- time.

Liceul 2 Buc. 8—9 ; 
Ind. linei 11—9, Liceul

linei 15—5, 
Mureșul —
2 Buc. 14—13 ; Liceul 2 Buc. 
Ind. linei 10—7. Clasament : 
C.S.Ș. Triumf Buc. 51 p ; 
Rapid Arad 48 p ; 3. Politehnica 
34 p ; 4. Progresul 29 p ; 5. Mu
reșul 22 p ; 6. Liceul 2 Buc. 16 p;
7. Ind. linei 4 p. (I. Păuș — 
coresp.).

1.
2.

Ieri pe o, 
din Bucureșt 
paralel cu I 
zi ale probe 
cadrul Camț 
al juniorilor 
lul“, compet 
care se intil 
tanti! clubu 
sportivii de 
De remarcat 
naționale sta 
Metalul in 
(neclasice) 4 
4X1500 junioi

Rezultatele 
s-au desfășu 
„clasice" pli 
mal puțin v 
noastre, de 
sus) :

Bărbați : 2 
nucă (Dinar 
gostln (Dina 
(Metalul) 24, 
rodi (Steau 
(Sparta Pra, 
țescu (C.A.I 
Laszlo Darv 
R. Brăguță 
Hodorogea

In ac

HOCHEIUL REINTRĂ ÎN
• Campionatul primei serii valorice 
turneu, la Miercurea Ciuc, de Ir 

ternice echijj
Au mai rămas puține zile 

pînă cînd iubitorii hocheiului, an 
de an tot mai numeroși și mal 
statornici, vor avea din nou pri
lejul să fie martorii aprigelor 
dispute din competițiile noastre. 
Campionatul primei serii valorice 
a Diviziei „A“ programează și in 
acest sezon o întrecere compusă 
din trei turnee (unul la sfîrșitul 
lui septembrie la Miercurea Ciuc, 
altul în octombrie la Galați și 
cel de al treilea la București în 
ianuarie 1982) și două tururi cu 
etape săptămînale.

Deci, reîntîlnirea cu cele mai 
bune echipe de hochei din țara 
noastră va avea loc la Miercurea 
Ciuc, între 25 și 30 septembrie, 
cu ocazia unui turneu de cinci 
etape, fiecare dintre ele cuprin- 
zînd cîte un meci de mare atrac
ție, deoarece, acum, cum se știe, 
în hochei lupta pentru suprema
ție nu se mai limitează doar la 
duelul Steaua — Dinamo, acestor 
două puternice echipe adăugîn- 
du-li-se cu șanse mari la primul 
loc, și S. C. Miercurea Ciuc. A- 
lături de ele mai evoluează în 
prima serie valorică Avîntul 
Gheorgheni, Progresul Miercurea 
Ciuc și Dunărea Galați.

După încheierea acestui tur, la 
Miercurea Ciuc va avea loc și 
primul turneu al seriei secunde 
din Divizia ,A“ (între 1 și 6 
octombrie', la care iau narte e- 
chipele : Metanii Sf. Gheorghe, 
Sp. studențesc A.S.E. București, 
Agronomia Cluj-Napoca, C.S.Ș. 
Liceul nr. 1 Miercurea Ciuc, Tîr- 
nava Odorhei și C.S.M. Suceava.

Intre timp, echipele noastre 
fruntașe iau parte la turnee de 
pregătire. Iată cîteva vești de la 
ele :

• Formați 
București, s 
de pregăti 
unde, în fi 
un turneu 
jov, aături 
nice din tai 
Igstav Brno 
cum și cu 
și Austria, 
tenii sînt ci 
rîndurile lo 
șan, precuu 
țan, refăcu- 
din primăm 
formă deost
• Un tur 

echipei Ste; 
Kiev, unde 
din grupele 
„Cupa Ziar 
Militarii t 
luează sub 
ta divizioQE 
nența lor ș 
S.C. Mier< 
Fekete și i 
Gali), au c 
începînd de 
R.D. Germa 
Sokol Kiev 
Ilves Tamp 
dei, și Kris 
zi a turneu 
chipa noasl 
zilele de 13 
pauză.
• S.C. M 

pe care en4 
doresc ci 
(ceea ce n 
a « ganizat

-XIjl-3 ecîiți< 
ghita", pe 
tul de clar 
respondenti 
întrecînd 
Ciuc cu 12 
cu 13—1 și 
cu 14—4.

ÎNCEPE NOUL SEZON DE POPICE
Noul sezSn competlțional de 

popice debutează azi, cînd la Ti
mișoara se dispută etapa a IlI-a 
a „Cupei Federației române de 
popice", competiție individuală, 
la care participă jucători frun
tași din echipele divizionare, in
clusiv componenții loturilor re
prezentative. înaintea acestei con
fruntări, în „Cupa F.R.P." con
duc, după două etape, Ana Pe
trescu (Gloria București) și Iuliu 
Bice (Electromureș Tg. Mureș), 
întrecerile, care au loc azi și 
miine, se desfășoară pe arena 
Voința din orașul de pe Bega.
• Divizionarele „A", care vor 

începe noul campionat la sfîrși- 
tul săptămînii viitoare (19—20 
septembrie), se pregătesc intens. 
Pînă în prezent, jucătorii for
mațiilor din județele Prahova, 
Galați, Brașov și din municipiul 
București au efectuat probele și 
au îndeplinit normele de con
trol. Majoritatea echipelor parti
cipă la jocuri amicale, de verifi
care, pentru definitivarea loturi
lor. Astfel, o serie de formații 
feminine din București, Tg. Mu
reș șl Galați au participat la cea 
de-a 30-a ediție a „Cupei Voința 
Galați". Sexteturlle Electromureș

(f+b) au susținut meciuri ami
cale cu echipele Kobănya din 
Budapesta, victoria revenind po
picarilor din Tg. Mureș cu 2413— 
2325 p d la femei și 2552—2256 
p d la bărbați.
• întrecerile „Daciadei" la ju

niori au ajuns intr-o fază înain
tată : începînd de azi și pînă du
minică se dispută la București 
și Tg. Mureș etapa semifinală (la 
probele individual și perechi), 
Finala competiției va avea loc In 
zilele de 24—27 septembrie
Odorheiu Secuiesc.
• Loturile naționale — din ca

re se vor forma echipele repre
zentative pentru campionatele 
mondiale din anul viitor (iunie — 
Cehoslovacia) încep și ele pre
gătirile. Primul test al selecțio- 
nabiiilor va fi „Cupa F.R.P.", 
de azi și miine, de la Timișoara. 
In toamna aceasta, echipele re
prezentative de 
nioare vor 
internaționale : cil
(10—11 octombrie, 
șoara), cu Ungaria 
brie

între 18 
Miercurea 
trial pentru 
prezentativ

DIVIZI

la

seniori și se- 
susțlne patru jocuri 

Iugoslavia 
la Timi- 
(31 octom- 

1 noiembrie la Brașov), 
cu Cehoslovacia (7—8 noiembrie, 
la Tg. Mureș) și, cu R.D. Ger
mană (5—6 decembrie, la Plo
iești). T. R.

Rezultate 
a doua e 
Diviziei 
seria I : C 
Universități 
(7—5), Uni 
torul Brașc 
Ploiești — 
(12—10), Ce 
versitatea 
talul Vasiv 
17—23 (7—1
rești — 
(13—8) ; se 
naur Baia 
Sprie 23—2 
Mare — 
Mîrșa lS-< 
Gheorghe 
25—27 (12— 
troșanl — 
(7—9) ; FI 
geșeanca I 
București 
Craiova — 
(11—11), T 
iești —

SPORTIVELE NOASTRE SE PREGĂTESC CU RÎVNĂ
(Urmare din pag. D

slavia. Italia, R. F. Germania, 
Finlanda. Olanda și Polonia. 
La Senigallia, reprezentativele 
din. grupa B: Uniunea Sovieti
că, Bulgaria, Cehoslovacia, 
România. Suedia și Ungaria. 
După cum lesne se poate ob
serva. disputa de la Senigallia 
se anunță extrem de 
pentru toate reprezentativele, 
mai puțin cta sovietica, consi
derată a fi marea favorită a 
întrecerilor. După partidele din 
grupe, la Ancona se vor des-

grea

fășura semifinalele și 
oreeum și meciurile pentru 
billrea celorlalte poziții în 
rarhia europeană.

Cele 17 ediții 
campionatelor 
baschet feminin 
gate de U.R.S.S.

finala, 
sta- 
ie-

ale 
de

precedente 
europene 
au fost cîști- 

___ _  de 15 ori. Ita
lia (la Tormo) in 1338 și Bul
garia (la Lodz) în 1953.

Prezentă de 14 ori Ja cam
pionatele continentului, 
zentativa României a 
următoarele rezultate : 
la Budapesta, locul 7 ; 
la Moscova — 10 ; în

renre- 
obținut 

în 1950, 
în 1952, 
1956, Ia

Praga — 10 ; în 1960, Ia Sofia 
— 6 ; în 1962, la Mulhouse — 
4 ; în 1964. la Budapesta ~ 4 ; 
în 1966, la Cluj-Napoca — 4 ; 
în 1968, la Messina — 8 ; in 
1970, la Rotterdam — 8 ; in 1972, 
la Varna — 5 ; în 1974, Ia Ca- 
glian — 6; în 1976, la Cler
mont Ferrand — 9 ; în 1978, la 
Poznan — 8 ; în 1980 Ia Banja 
Luka — 8. După cum se vede, 
rezultatele cele mai bune au 
fost realizate la edițiile din 
1962, 1964 și 1966, cinci echipa 
țării noastre s-a clasat pe lo
cul 4.

ELEVI ȘI ELE
Clubul sportiv Dinam© organizează pei 

trul „Tînărul Dinamovist", ACȚIUNI DE 
cui sportiv Dinamo-

Cu această 
miercuri 
atletism 
handbal, 
lei.

Deascmenea. se organizează Ja sp- 
SELECȚII DE TOAMNA în zilele de H 
(ora 8) și 15 septembrie (orele 8 și 17).

ocazie vă puteți înscrie 
și vineri (ora 8) la următoarei 
baschet, box. caiac-canoe canot 
lupte, polo, rugby, scrimă, tenii



T ORGANIZATORILOR

lute (nu 
3 probe 
ștafete, 

urs urile 
im mal

la pro- 
astăzi

Teodo-
1:50,5

ALUL“ LA ATLETISM

DE
de

MECIUL Nr. 327
cite 6 din Ga- 

Gheorgheni), 
la antrenamen-

ANI !
publicii" 
>c — In 
a prima 
te din 
publican 
a Meta- 
ală In 
eprezen- 
lor cu 

Praga. 
ecordurl 
ții de la 

ștafetă 
oare și

1 Ștefă- 
Jl. Dra- 
. Ioniță 
>sif Ko- 
. Otzek 
. Preo- 
m : 1.
1:52,1, 2. 
0, 3. C. 
,2 ; 110

mg s 1. Pall Palffy (Univ. Cluj- 
Napoca) 14,2, 2. T. Benuș (Sparta 
Praga) 14,3 ; lungime : 1. Ion Bu- 
lac (Rapid) 7,34 m, 2. Fr. Payelca 
(Sparta Praga) 7,10 m, 3. M. Tă- 
pălariu (Rapid) 6,90 m ; înălțime : 
1. Silviu Stafiue (Steaua) 2,00, 2. 
D. MCller (Steaua) 2,00 m ; prăji
nă : 1. Marian Nițu (Steaua) 4,40 
m ; disc : 1. Petr Sratos (Sparta 
Praga) 51,38 ; greutate : Viorel
Savu (Metalul) 16,07 m ; 4X1500 
m : 1. Metalul (seniori) 16:37,0, 2. 
Metalul (juniori — V. Nicolae, 
G. Cristca, D. Stanciu, N. Mora- 
ru) 16:40,4 (record de juniori).

Fete : 100 m : Laura Nicolau 
(Metalul) 12,4 ; 400 mg : Laura 
Florea (Suceava) 61,7 ; înălțime : 
Zdena Bouvalova (Sparta Praga) 
1,75 m ; greutate : Milada Peter- 
kova (Sparta Praga) 14,24 m, 
4X800 m : Metalul (Mariana Petre, 
Maricica Drăgan. Maria 
rescu, Tudorița Nedelea) 
(nou record național).

întrecerile juniorilor n 
bele combinate continuă 
de la ora 9.

Andi VILARA, coresp.

l-au felicitat 
ocazia zilei 
naștere și i-au o- 
ferit o frumoasă 
cupă și un album, 
în care coechipierii 
au scris, cu litere 
mari : „La mulți 
ani, Ilie !“. A luat 
cuvîntul Bălăci 

gazon este 
de dezinvolt, 
data aceasta 

emoționat)

ECHIPA BULGARIEI S-A ANTRENAT
IERI BUCUREȘTI

UL COMPETITIONAL
la fel ca anul trecut • Primul 

ftbrîe * Vești de la cele mai pu- 
juniorilor
>inamo 
stagiu 

ovacia, 
rte la 
?roste- 
puter- 
Brno, 

i), pre- 
’olonia 
:cureș- 
□let, în 
Moro- 

1. Hu- 
dentul 
id o

noastre. Iau parte 42 de tineri 
hocheiști (12 din București și din 
Miercurea Ciuc și 
lăți, Suceava și 
care vor participa 
te și jocuri.

★
La capitolul transferări este de 

notat, ca aspect general, masiva 
infuzie de tineret la majoritatea 
echipelor șl reîntoarecerea acasă 
a doi jucători de valoare : Ba
logh și Todor trec de la Steaua 
la S.C. Miercurea Ciuc 4

Călin ANTONESCU

I

După o călătorie pe ruta 
fia — Ruse (cu avionul), 
de la Giurgiu la București 
autocarul, ieri după-amiază 
sosit 
reprezentative a Bulgariei, care 
astăzi va susține o întilnire 
amicală cu selecționata țării 
noastre. La puține minute du
pă ce au fost găzduiți la hote
lul Dorobanți, antreno-ul prin- 

Atanas Pirjelov, ne-a 
următoarea declarație :

a
în Capitală lotul primei

în fața 
cat la 
a una 
at cu 
port", 

evo- 
ționa- 
□mpo- 
e la 
irtarul 
1 și 
rdine, 
tatlva 
lorki, 
?cova, 
inlan- 
iltima 
te), e- 
• în 
< este

I

chipă 
teri o 
țiului 
lus !) 
de a
Har- 
des- 

2 CO- 
canu, 
curea 
orhei 
;heni

e la 
: un 
ii re- 
țărll

*3

Ieri, la prînz, la Student- 
Parc, unde sînt găzduiți 
fotbaliștii lotului reprezen
tativ de fotbal, am asistat 
la o emoționantă festivita
te. Ilie Bălăci, cel care, cu 
puțin timp în urmă, cuce
rea cu echipa sa de club, 
Universitatea Craiova, tit
lul de campioană a tării și 
„Cupa României", a împli
nit ieri 25 de ani, vîrsta 
maturizării si a împlinirilor, 
în jurul unui frumos tort 
s-au adunat colegii lui din 
lotul național și conducerea 
tehnică. într-o emoționantă 
festivitate. conducerea
C.N.E.F.S. si conducerea Fe
derației române dc fotbal

insă
care, în cîteva cu
vinte.
inimă, 
pentru 
care a 

pentru 
i-au fost create să

pornite din 
a mulțumit 
atenția cu 
fost încon- 

posibilită-jurat, 
tile ce 
facă sport, să practice fot
balul do care-1 
atîta pasiune. El 
jat, ca, împreună 
săi de echipă.
toate eforturile pentru îm
plinirea telului pe care fot
balul nostru îl are în fată, 
calificarea la turneul final 
al campionatului mondial. 
Ilie Bălăci, cel care la 17 
ani și jumătate debuta în 
echipa națională, dorește să 
participe și la un campionat 
mondial. Mult succes și 
multi ani". Bălăci !

iubește cu 
s-a anga- 
cu colegii 
să depună

cioal. 
făcut 
„Am venit Ia București cu do
rința de a furniza un joc plă
cut care să-și atingă scopul, 
aceia de a ne oferi posibilita
tea atît nouă, cit și partenerilor, 
de verificare a potențialu
lui de joc, acum în preajma u- 
nor confruntări 
dc importante.
comune de a ne pregăti 
bine pentru atingerea 
tivelor. calificarea la

aiit 
interese 
cit mai 
obiec- 

turneul 
final al C.M. din Spania, 
totdeauna intilnirile cu 
balul românesc ne-an fost 
un real folos, contribuind 
plin Ia valorificarea potenția
lului nostru de joc. Cred că 
același lucru poate fi afirmat 
și de tehnicienii români, 
aborda 
zitatea. 
fiind 
înaintea

oficiale 
Avcin

partida cu 
meciul dc 
penultima 

intilnirii

în- 
fot- 

de 
din

Vom 
toată serio- 

la București 
verificare 

noastre cu

Albania. din preliminariile 
C.M., programată Ia 14 oc
tombrie la Tirana'*.

Antrenorul secttn.î al Bulga
riei, fostul internațional Boris 
Gaganelov, ne-a comunicat 
lista celo: 16 jucători care 
au făcut deplasarea la Bucu
rești. Iată-i : Volînov (ȚSKA 
Sofia) si Donev (Lokomotiv So
fia) — portari : Nikoîov (Levski 
Spartak Sofia). Balevski 
(Levski Spartak Sofia). Boncv 
(Lokomotiv Sofa). Țvetanov 
(Botev Vrața), Blanghev (Tra- 
kia Plovdiv) și G. Dimitrov 
(ȚSKA Sofia) — fundași : Lu- 
bomirov (Akademik Sofia). P. 
Țvetkov. Grigorov și Spasov 
(toți Levski Snartak Sofia), 
Kostadinov. Siatkov și Mla- 
denov (Trakia Plovdiv) și lon- 
cev (ȚSKA Sofia) — mijlocași 
și înaintași. „Am deplasat 
Ia București cei mai experimen
tați jucători — ne-a spus ~ 
Gaganelov — absolut toți 
brăcind de nenumărate 
tricoul echipei naționale".

în cursul după-am iezii
ieri, fotbaliștii bulgari 
deplasat Ia stadionul 1 
mo unde, timo de o oră. au e- 
fectuat un antrenament de in
tensitate medie.

B. 
im- 
ori

i de 
s-au 

Dina-

Gheorghe NERTEA

„RALIUL AVRAM IANCU"
S-a desfășurat In județul 

Cluj — mal precis în munții 
Apuseni — cea de ă treia ediție 
a competiției automobiliste „Ra
liul Avram lancu", etapă în 
campionatul republican. Pe un 
traseu lung de 346 km (cu 15 
controale orare și 12 probe spe
ciale), concursul s-a desfășurat 
noaptea. La start s-au aliniat 38 
de echipaje din 11 județe ale 
țării. Doar 27 dintre acestea au 
terminat acest raliu_ — bine or
ganizat de către ............... “
Cluj și I.TA. 
capătul căruia 
nat rezultatele : 
Aldea—S. Ceteraș
2. I. Matei—G. Gllga (Cetate De
va), 3. F. Hangu—A. Florian 
(C.S.U. Sibiu) ; gr. a 2-a, 1. G. 
’Irdea—C. Tiț (Dacia Pitești), 2. 
R." Fancsali—S. Baika (I.T.A. 
Cluj), 3. D. Buzoianu—D. 
Popa (Nicollna Iași) ; gr. a 5-a, 
1. L. Mureșan—M. Avram (I.T.A. 
Cluj), 2. F. Mateescu—V. 
Nuță (Unirea Tricolor București),
3. C. Iliescu—P. Ștefănescu
(Universitatea Craiova). Clasa
ment general : 1. M. Mureșan—M. 
Avram, 2. G. Urdea—C. Tiț, 3. F. 
Mateescu—V. Nuță. Echipe : 1.
Autotransport Satu Mare.

Radu MIRCEA, coresp.

bine or-
Fillala A.C.R. 
Cluj — la 
s-au consem- 
gr. 1:1. P. 
(Auto Mureș),

HANDBAL (etapa a ll-a)
24—18 (13—6), Voința Galați —
Vulturul Ploiești 19—22 (13—14), 
Relon Săvinești — Filatura Foc
șani 23—15 (11—7), Spartac Bucu
rești — Rapid București 10—21 
(6—7) ; seria a Il-a : Constructo
rul Hunedoara — A.E.M. Timi
șoara 10—13 (6—7), Chimia Arad 
— Textila Zalău 8—7 (5—5), Ni- 
tramonia 
Ușoară 
Voința 
Sighet 16—13 (6—7)
trița - 
(8-5).

i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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• Partida de azi dintre repre
zentativele României șl Bulgariei 
este cea de a 28-a din palmare
sul celor două echipe, care s-au 
aflat pentru prima dată față in 
față cu mai bine de o jumătate 
de veac in urmă, mal precis la 
31 mai 1925, la Sofia. Meciul de 
atunci s-a încheiat cu victoria e- 
chipei noastre : 4—2 (1—1). Pal
maresul celor 28 de jocuri dis
putate : 18 victorii ale tricolori
lor, 4 meciuri egale, 6 victorii 
ale fotbaliștilor bulgari. Golave
raj : 65—40 în favoarea României.
• Cele mal multe dintre jocuri 

(14) s-au disputat în cadrul „Cu
pei Balcanice", opt au fost ami
cale șl restul — în cadrul preli
minariilor C.M. 1954, din Elveția 
(3—1 la București și 2—1 la So
fia, ambele în favoarea sportivi
lor români) sau al turneelor o- 
limpice din 1960 și 1964.
• De remarcat că din ultimele 

10 partide România a cîștigat 
șase și doar două au revenit oas
peților de azi ai stadionului „23 
August". Ultima s-a disputat anul 
trecut, ia 10 septembrie, la Var
na. România a cîștigat cu 2—1 
(1—0), prin golurile marcate de 
Beldeanu șl lordănescu.
• tntîlntrea de azi este cea de 

a 327-a din palmaresul reprezen
tativei României. Jocurile de pînă 
acum :

326 132 79 115 558—524
• Cel mal mulți jucători din

lotul nostru provin de la Univer
sitatea Craiova — 8 : Negrilă 
10 selecționări, Ungureanu — 
Ștefănescu — 27, Ticleanu — 
Beldeanu — 17, Crișan — 43, Că- 
mătaru — 17, Bălăci — 41. Patru 
sportivi sînt de la Steaua : Ior- 
dache — 17, Sameș — 44, stoica I 
— 6, lordănescu — 62. Iată-i pe 
ceilalți fotbaliști din lot și cluburile 
de la care provin: Dinamo: Mo
rarii — 8, Țălnar — 5 : Sportul 
studențesc : Munteanu H 
F.C. Argeș : Cristian
F.C. Olt : Al. Nicolae — 
Cluj-Napoca : Cîmpeanu 
Posibili debutanț! : C. I 
și Șoiman (S.C. Bacău), 
(Corvinul).

Solomon 
, Klein

Fotbaliștii bulgari în fața hotelului Dorobanți, înaintea plecării 
la antrenament. Foto : V. BAGEAC

iTiinc, la Timișoara
0 INTERESANTĂ

AMICALĂ
PARTIDĂ

I
I
I

DUMINICA

Făgăraș — Industria 
Oradea 14—11 (6—5),

Odorhei — Trlcotextil 
Gloria Bls- 

Voința Sighișoara 31—19

I la ora 17, 
din Timi- 
interesantă

Joi după-amiază, 
stadionul .,1 Mai" 
soara va găzdui o _ 
partidă amicală, între divizio
nara .,A" Politehnica si echipa 
foștilor tricolori, care au jucat 
Ia C.M. din Mexic, în 1970. 
Partida este organizată cu pri
lejul retragerii din activitatea 
comnetitională a maestrului. e- 
merit al sportului Emerich 
Dembrovschî.

perseverenta +
INSPIRAȚIE

SATISFACȚIE !
Participind cu 
gularitate la 
mul de joc 
rat, sporesc 
sele dv. de 
tine -• 
0 AUTOTURISME 

„Dacia 1300" 
0 MARI CÎȘTI- 

GURI IN BANI, 
între 50.000 și 
100 lei pe fie
care variantă !

PROCURAȚI DIN 
VREME BILE
TELE !
ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE — 
sîmbătă 12 sep
tembrie 1981

re- 
siste- 

prefe- 
șan- 

a ob-

4

• După meciul de la 
Constanța, Dinamo s-a 
îndreptat cu autobuzul 
spre aeroportul M. Ko- 
gălniceanu, de uncie 
și-a continuat călătoria 
la București cu avio
nul. La ieșirea auto
buzului din stadion, ca 
și prin oraș, constăn- 
tenii i-au aplaudat din 
nou pe învingători. O 
atitudine pentru care 
publicul ar fi meritat 
chiar nota... 104- • în 
autobuz. Custov și Au
gustin stăteau pe ace
eași bancă. N-ai reușit 
nici o „ghiulea", ne-am 
adresat noi lui Custov. 
care de la un timp 
nu prea mai marcă 
goluri, cu șutul lui pu
ternic, de la distanță. 
„A fost rîndul Iui O- 
neață“, a venit prompt 
răspunsul, la care cel 
vizat, Augustin, a com
pletat : „in meciul ur
mător (n.n. — derbyul 
Dinamo — F.C. Olt) e 
rîndul lui“. Așa va fi? 
Vom vedea • Apropo 
de colegialitate. Mul- 
țescu și Augustin s-au 
cam dondănit înainte 
de med. Pe teren. în
să, Mulțescu a avut • 
bună contribuție la 
unul din golurile mar
cate de Augustin. „Pe 
teren trebuie să uităm 
de supărări. Așa am 
gîndit și am procedat 
întotdeauna*, ne măr
turisea Mulțescu. Am 
scris acest lucru pen
tru că au fost (și poa
te mai sînt) cazuri 
cînd colegi de echipă

își 
e- 
C.

nu vorbeau si nu 
pasau între ei. Si 
chipa suferea. 0 F. 
Constanta duce dorul 
omului de gol. Peniu, 
care mal mereu este 
accidentat. Cînd echi
pa are nevoie de forte 
mal mult ca oricînd, 
Petcu a jucat la „spe
ranțe", spunîndu-se că 
are o ușoară întindere. 
Alții. însă, ne-au spus 
că acest jucător dotat 
nu este suficient de se
rios, de harnic si de 
ambițios. Să nu știe, 
oare. Petcu. că doar 
cu talentul nu va fa
ce mare lucru ?0O 
voce în tribuna brașo- 
veană : „Adevărul e că 
avem o echipă prea 
...omogenă". Această 
vorbă, rostită la supă
rare, sublinia jocul fă
ră sclipiri al brașove
nilor. Dar adevărul e 
pe jumătate. Echipa 
„prea omogenă" are 
clțiva jucători care se 
ridică peste media lo
tului. Ne gîndim la 
Naghi, la Paraschives- 
cu și mal ales la Cio- 
banu, a cărui „explo
zie" din repriza a doua 
a fost la originea încli
nării balanței in favoa
rea gazdelor 0 Re
marcabilă, în continua
re. comportarea micii 
galerii clujene, care 
cîntă frumos pe struna 
fair-play-ului. 0 Au 
fost multe dueluri crîn- 
cene în jocul de la 
Tîrgoviște ! Dar. dintre 
toate disputele, merită 
să fie evidențiată spor-

tivitatea sub care s-a 
desfășurat duelul Do
brin — Onuțan. însăr
cinat să-1 marcheze pe 
valorosul conducător 
de joc al formației din 
Tîrgoviște, apărătorul 
lui F. C. Olt a înțeles 
s-o facă prin mijloace 
sportive, regulamenta
re ; și să recunoască, 
atunci cînd a fost de
pășit, superioritatea ad
versarului. Un model 
de luptă sportivă 1 0 
S-a scris, recent, în 
ziarul nostru, despre o 
veritabilă speranță, ca
re se ridică în fotba
lul nostru, juniorul tîr- 
goviștean O. Popescu. 
Atacantul selecționatei 
de juniori U.E.F.A. 
angajată în lupta pen
tru calificare, este a- 
nunțat ca sigur titular 
pentru meciurile cu re
prezentativa Bulgariei. 
F.R.F. intenționează să 
solicite orașului Tîrgo- 
viste să găzduiască 
partida cu juniorii bul
gari. avînd în vedere 
că doi dintre compo- 
nenții lotului, O. Po
pescu și D. Toma, pro
vin din pepiniera tîr- 
govișteană 0 P.
lian. Matei, Rotaru, lo- 
nașcu. cei' mai tineri 
jucători de la F.C. Olt. 
încep să se Impună. 
Condiția continuării tra 
seulul, fără stopuri sau 
chiar abandonări, o re
prezintă munca, mo
destia si sportivitatea 
în teren 1 0 Execuți
ile tehnice semnate E- 
conomu. la primul gol

Iu-

al lui C.S. Tîrgoviște. 
și State, la cel egali
zator al lui F.C. Olt 
au fost notate, după 
meci, cu ,,foarte bine!” 
de un autorizat arbitru- 
judecător : Dobrin • 
înaintașul central fiu- 
nedorean Ghiță (fost la 
Aurul Brad), la cei 31 
de ani ai săi s-a „în
șurubat" bine în an
grenajul echipei, după 
ce un timp a stat pe 
banca rezervelor. Prin 
seriozitate și perseve
rență, fotbalistul fără 
cotă șl-a cîștigat locul 
între titulari, perfor
mantă cu atît mai me
ritorie cu cit el a în
vins concurenta unui 
fotbalist reputat în fot* 
balul nostru, pe nu
mele său... Dumitrache 
• Sîmbătă, în poarta 
Corvinului, o apariție 
inedită: Ioniță, goalkee- 
per-ul „de buzunar41, 
de altădată, al Rapidu
lui. După o lungă ab
sență dintre buturi. 
Ionită s-a „încălzit” 
mal greu, dar, pe mă
sură ce meciul curgea, 
a redevenit el însuși, 
prompt, sigur și... acro
batic. • Sîmbătă. la 
meciul cu A.S.A.. Sport 
Club Bacău a prezen
tat pe foaie de arbi
traj doar trei rezerve: 
Ursachi, Cărpuci si tî- 
nărul Borcea. Criză ddx 
efectiv ? Da și nu : 
Chitaru și Elisei aveau 
cîte două cartonașe gal
bene, iar Gheoane se 
afla dună o operație 
de apendicită.

• ••și gazem
ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INTORMEAlA

ASTĂZI SI MlINE MAI 
PUTEȚI PROCURA BILETE!

Autoturismele și marile câș
tiguri în bani sint prezente Ia 
fiecare tragere Loto, răsplătind 
cu regularitate perseverența 
altor și altor participanți. Ast
fel. la ultima tragere omologa
tă. cea din 28 august. Coman 
Nicolae, din Buzău, și Farkaș 
Tiberiu din Dej au obținut la 
categoria I. pe bilete achitate 
100%, cile un autoturism „Da
cia 1300“. altor doi participanți 
revenindu-Ie la aceeași catego
rie. cite 17.500 lei pe bilete ju
cate 25%. De remarcat că la

cele patru trageri din luna 
precedentă au fost atribuite, 
între altele, ȘASE AUTOTU
RISME „Dacia 1300", 25 DE
CÎȘTIGURI ÎN BANI ÎNTRE 
11.000 și 18.000 lei etc. Succese 
asemănătoare puteți obține și 
dv., bineînțeles cu condiția de 
a juca... MAI MULTE VA
RIANTE — MAI MULTE ȘAN- 

A VA
MARII

SE DE 
PRINTRE 
TORI !

NUMĂRĂ 
CÎȘTIGA-

„Finanțe Bănci" din București, 
str. Doamnei nr. 2 ; panoul cu 
numerele câștigătoare urmează 
a fi televizat în jurul orei 
17,30.

ClȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 6 SEPTEM

BRIE 1981

Categoria 1 (13 rezultate) : 1
variantă 25% = autoturism „Da
cia 1300“ ;

Categoria 
variante a

Categoria

★ 
obișnuită 
astăzi, 9

Tragerea 
expres de 
1981. se desfășoară 
la ora 16,30 în sala

Prono- 
septembrie 
începînd de 

clubului

2 (12 rezultate) : 32,25 
4.336 lei ;

_________ 3 (11 rezultate) : 
1.386,25 variante a 151 lei.

REPORT LA CATEGORIA 
46.536 lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ plus 
o sultă de alte cîștiguri au fost 
obținute de participantul GHEOR
GHE I. GtNAC din Bacău.

1 :



ECHIPĂ sum
ÎN C. C. E. DE BASCHET

După cum s-a anunțat, la 
Miinchen, a avut loc tragerea 
la sorți a C.C.E., la baschet 
masculin, echipa Steaua Bucu
rești fiind repartizată in gru
pa A. Iată programul complet 
al meciurilor campioanei 
României : cu Saturn Koln la 
3 octombrie, la București, re
turul fiind programat la 5 no
iembrie ; cu Maccabi la 15 oc
tombrie, în deplasare, și, res
pectiv, 12 noiembrie ; cu Tor- 
pan Pojat la 22 octombrie, la 
București, și 19 noiembrie in 
Finlanda.

O selecționată feroviară bucu- 
reșteană — alcătuită din rug- 
byști juniori de Ia C.S.S. Lo
comotiva si R- C. Grivița Ro
sie — a plecat luni la Lon
dra. în capitala Angliei, Aria- 
șu. L. Constantin, Coman, Dă- 
nălaclie. Dinescu și ceilalți e- 
levi ai antrenorilor Al. Pop 
Si V. Constantin vor susține 3 
meciuri : cu Selecționata șco
lară a Londrei, cu Selecționa
ta de juniori a Londrei si cu 
echipa Colef’s School. Al pa
trulea ioc al turneului va avea 
loc la Manchester, cu Selecțio
nata de juniori a acestui oraș.

...Șl ffllSMMI 
îs ciuoslovuia

între 14 și 20 septembrie, 
campionatele internaționale 
tenis ale Cehoslovaciei, la Bra
tislava. vor fi prezent! și trei 
tineri jucători români : Mari- 
lena Totoran, Mihai Șovar si 
Răzvan Constantinescu.

la 
de

C. E. de natafie, la Split

SURPRIZE Șl IN COHCURSUL DEÎNOT
La polo: Italia România 8-3 !

A 37-a aniversare a victoriei revoluției socialiste In Bulgaria

SPECTACULOASELE AFIRMĂRI
SPLIT, 8 (prin telefon). în 

cea de a treia zi a turneului 
de polo din cadrul celei de a 
XV-a ediții a campionatelor 
europene de natatie toate fa
voritele au obtinut victorii. în 
partida cu echipa Italiei, actu
ala campioană a lumii, forma
ția României a fost pur si sim
plu de nerecunoscut fată de 
evoluțiile precedente, pierzînd 
la un scor sever (3—8). între
cerea a fost echilibrată timp 
de două reprize : în continuare 
însă, italienii s-au dovediț mai 
preciși în aruncările la poartă, 
clștigînd pe merit. De sub
liniat că poloistii români au 
beneficiat de 9 situații de om în 
in plus, din care au transformat 
doar două (!), în timp ce adver
sarii au concretizat toate cele 
5 situații de superioritate de 
care au beneficiat. Teama de a 
suta a jucătorilor români ni 
s-a părut inexplicabilă, el ne
reușind să concretizeze nici în 
situația în care au avut doi 
oameni în plus ! Echipa repre
zentativă a resimțit din plin 
absenta celor doi golseteri ai 
formației. Vlad Hagiu și Cătă
lin Moiceanu, care au făcut de
plasarea mai tîrziu și se vor 
alătura coechipierilor lor. pro
babil. în întîlnirea următoare, 
cea cu Iugoslavia.

Scorul de 8—3 (2—1. 0—1,
3—0. 3—1) pentru Italia a fost 
realizat de Fiorillo 2. Baldine- 
tti 2, St cardo 2, Pisano, Berto- 
lini. respectiv Fejer, Răducanu 
și Costrăș. Au condus foarte 
bine Klarici (Iug.) și Petraso- 
vits (Austria).

în celelalte partide : Ungaria 
— Iugoslavia 7—6 (I—2, 2—2, 
2—1, 2—1) : R. F. Germania —

Olanda 10—7 (2—0, 4—3, 4—3, 
0—1) ; U.R.S.S. — Spania 10—7 
(1—0, 3—2, 4—4, 2—1). Iată și 
clasamentul Înaintea etapei a 
IV-a, care programează meciu
rile U.R.S.S. — R.F.G., Ungaria 
— Italia, România — Iugosla-

si

via Si Olanda — Spania.
L U.R.S.S. 3 110 27-20 (
2. R.F.G. 3 2 10 24—13 5
3. România 3 2 0 1 16—1» 4
4. Italia 3 111 21—21 3
5. Ungaria 3 111 18-20 3
6. Olanda 3 10 2 23—22 2
7. Spania 3 10 2 24—25 2
8. Iugoslavia 3 0 0 3 19—27 0

întrecerile con- 
Probele au

INTILNIRI INTERNAȚIONALE DE VOLEI
® Reprezentativele de juniori 

ale tării noastre au plecat ieri 
în Grecia pentru a participa la 
Campionatele 
lei Din lotul 
de L. Sorhală 
co, fac parte, 
Gcorgcta Lungu, 
cean, ..
Anghel. Daniela Bordei, 
men Cuejdeanu, iar din cel de 
băieți Dăuuț Tascu, Cristian 
Pentclescu, Adrian Pralea, So
rin Pop, Dorin Antonescu, Răz- 
van loan (antrenori: V. Du
mitrescu si D. Lăzărescu). Lo
turile sînt însoțite de arbitrii 
internaționali N. Găleșeanu 
și D. Dobrescu. Competiția 
feminină se desfășoară la Co
rint. iar cea masculină la Cala- 
mata întrecerile încep astăzi.

• în vederea participării la 
apropiatele C.E. de volei, prima 
reprezentativă feminină a 
României va susține sîmbătă 
și duminică, în Sala sporturilor 
din Bistrița, o dublă întilnire 
de verificare cu echipa Olandei,

care sosește in acest scop vi
neri.

ALE ATLETISMULUI BULGAR

balcanice de vo- 
de fete, pregătit 
și Vera Pavlen- 

printre altele, 
Iuîiana Ră- 

Monica Moise, Carmen 
Car-

• Zilele trecute, selecționate
le de juniori și junioare au sus
ținut, la Ruse, întîlniri bilate
rale amicale cu echipele simi
lare ale Bulgariei. Atît la fete, 
cît și la băieți, gazdele au ob
ținut de cîte două ori victoria-

• Și-a început turneul de 
patru jocun în Capitală echipa 
S. C. Leipzig (tineret). Volei
baliști din R. D. Germană au 
jucat luni după-amiază, în 
sala Dinamo, în compania cam
pioanei noastre (lipsită de cei 
șase sportivi selecționați îrț pri
ma reprezentativă a țării). Di- 
namoviștii au obținut victoria 
cu 3—-0. Ieri, oaspeții au întil- 
nil în sala Olimpia, pe 
zionara ,A“ Calculatorul 
rești.

Au început 
cursului de înot, 
fost dominate de sportivii din 
R. D. Germană și U.R.S.S. (cîte 
două victorii), a 5-a cursă (100 
m liber) revenind în mod sur
prinzător suedezului Par Jo
hansson (cu 50,55 — nou re
cord). învingător în fata cam
pionului olimpic Jorg Woithe 
(R.D.G.).

Rezultate tehnice : 100 m li
ber (b) : 1. P- Johansson (Sue
dia) 50,55 : 2. J. Woithe 
(R.D.G.) 50,81 : 3. Serghei Kra- 
siuk (U.R.S.S.) 50,91 ; 100 m li
ber (f) : 1. Karen Metschuk 
(R.D.G.) 55.74 ; 2. Birgit Meine- 
cke (R.D.G.) 56,06 ; 3. Canny 
van Bentum (Olanda) 56,73 ; 
200 m bras (b) : 1. Robertas 
Julpa (U.R.S.S.) 2:16,15 : 2. Ar
sen Miskarov (U.R.S.S.) 2:18.08; 
3. Adrian Moorhouse (M. Brit.) 
2:18,14 ; 400 m mixt (f) : 1. Pe
tra Schneider (R.D.G.) 4:39,30 ; 
2. Utte Geweniger (R.D.G.) 
4:45,43 ; 3. Agnieszka Czopek 
(Polonia) 4:50,75 ; 4X200 m li
ber : 1. U.R.S.S. (Semetov. Sal
nikov, Caev, Kopljakov) 7:24,41; 
2. R.F.G. 7:25,22 (rec.) : 3. Sue
dia 7:27,88 (rec.).

în concursul de la trambu
lină (3 m): 1. Aleksandr Portnov 
(U.R.S.S.) 665,94 p ; 2. Serghei 
Kuzmin (U.R.S.S.) 641,49 p : 3. 
Niky Stajkovici (Austria) 
639,62 p.

Dumitru STANCULESCU

Astăzi se împlinesc 37 de ani de la acel memorabil eve
niment petrecut in istoria poporului bulgar prieten, elibe
rarea tării de sub jugul fascist. în toți acești ani de viată 
nouă și înfloritoare, pusă sub semnul construcției socialiste, 
în Republica Populară Bulgaria au fost obținute succese deo
sebite în toate domeniile de activitate, printre care și cel al 
educației fizice și sportului.

Drumul ascendent al 
sportului bulgar din ulti
mele aproape patru decenii 
poate fi exprimat cel mai 
bine — dincolo de succesele 
repetate ale halterelor și 
luptelor, sporturi de mare 
tradiție — de progresul 
spectaculos al atletismului, 
cea mai importantă discipli
nă olimpică. începutul l-au 
făcut un Mihail Bîcivarov 
sau un Jivko Traikov, care 
reușeau să depășească pla
fonul valorii balcanice în 
probele de sprint, apoi a- 
lergătorul de obstacole Mi
hail Jelev și săritorul de 
triplu Gheorghi Stoikovski, 
ambii campioni europeni, ca 
în ultimii zece ani succesiu
nea unor num© de primă 
mărime în atletismul inter
național. în special în pro
bele feminine, să demon
streze constituirea unei 
veritabile „școli". Să ne a- 
mintim de săritoarea în 
lungime Diana Iorgova, vi- 
cecampioană olimpică în 
1972, la Miinchen, de sări
toarea în înălțime Iordanka 
Blagoeva, și ea medaliată 
cu argint la aceeași ediție 
a J.O. și ulterior recordma
nă mondială a probei (1,94 
m). Svetla Zlateva, record
mană a lumii la 800 m în 
1973 (1:57,5) a fost prima 
vedetă dintr-o suită de 
mari campioane ale semi- 
fondului care s-au succedat 
cu mare regularitate : Lilia
na Tomova, Toika Petrova, 
Tonka Petrova, 
Stercva, pentru 
doar numele cele 
gestîve, medaliate 
la campionatele

Nikolina 
a aminti 
mai su
la J.O. și 
europene.

La fel de impresionante sînt 
performanțele aruncătoare
lor ; veterana Ivanka Hrls- 
tova a cîștigat. în 1976. la 
Montreal, titlul olimpic la 
aruncarea greutății, deți- 
nînd, în același an, și re
cordul mondial al probei cu 
21,89 ..............
Petkova, 
potențial 
te deținătoarea 
mondial 
discului, 
tă faimoaselor 
niik și Evelyn Jahl.

în sfirșit, trebuie mențio
nată neapărat și marea re
velație a actualului sezon, 
aruncătoarea de suliță An- 
toaneta Todorova, care a 
stabilit recent, în finala 
„Cupei Europei" de Ia Za- 
greb. un excepțional 
cord mondial — 71.88 
Acest rezultat i-a adus titu
larizarea în echipa conti
nentului pentru „Cupa Mon
dială", unde Todorova a 
confirmat, clștigînd cu 70,08 
m. Și, să nu uităm, record
mana mondială a senioare
lor este încă... junioară (în 
august, la Utrecht, a cîști
gat titlul european al cate
goriei de virată) ! Dețină
toare a primelor 3 perfor
manțe mondiale ale anului 
în această frumoasă probă, 
Antoaneta Todorova se află 
în fața unei cariere sportive 
extrem de promițătoare, ca
re i-ar putea aduce titlul 
— extrem de onorant avînd 
în vedere termenii de com
parație 
produs 
gar.

m. Maria Vcrgova- 
aruncătoare cu 

deosebit, es- 
recordului 

la aruncarea 
succedînd pe lis- 

Faina Mel-

re
ni.

— de cel mai bun 
al atletismului bul-
Vladimir MORARU

Oaspeții, care prezintă

CANDIDATURI
MONDIALĂ" LA ATLETISM

DIN 1985
ROMA (Agerpres). — Ora

șele Tokio și Canberra și-au 
depus candidatura la organiza
rea „Cupei mondiale de atle
tism" din anul 1985. a anunțat 
într-o conferință de presă ți
nută la Roma, noul președinte 
al Federației internaționale de 
atletism, dr. Primo Nebiolo.

.TURNEUL ZONAL FEMININ
DE ȘAH

în turneul zonal feminin de 
șah de la Bydgoszcz (Polonia), 
după 2 runde conduc Eliska 
Tiounde (Cehoslovacia) sl 
Tioundc Csonkics (Ungaria) cu 
cîte 2 p. urmate de Margareta 
Murcșan (România) si Gradzina 
Szmaeinska (Polonia) cu cîte 
l’A o în runda a doua. Mar
gareta Mureșan a remizat cu 
Elisabeta Polihrorrade. după 
ce anterior cîstigase partida în
treruptă cu Kveta Eretova din 
Cehoslovacia. A’te' rezultate din 
runda a 2-a : Limova 
eelova 1—0 ; Erenska ■ 
cinska remiză 
Csonkics 0—1 : 
Makai remiză Restul partide
lor s-au întrerupt.

■ Ska- 
Szma- 

Porubski — 
Boiad.jieva —

divi- 
Bucu-

e-o 
cbipă tînără dar solidă, au fur
nizat o replică bună, contri
buind alături de bucureșteni la 
realizarea unui spectacol volei- 
balistic apreciabil, îndeosebi în 
partea a doua a întîlnirii. Bene
ficiind de jucători mal experi
mentați si mai tehnici. Calcula
torul a obținut victoria cu 3—1 
(—6, 5. 15, 14). S. C. Leipzig 
va susține astăzi în sala Dina
mo și mîine în Olimpia meciu
rile revanșă cu cele două for
mații bucureștene (M. FR.)

TENIS DE MASAJUCĂTOARELE DE
PE LOCUL 3 ÎN TURNEUL DE LA PHENIAN
La campionatele internaționa

le de tenis de masă ale R.P.D. 
Coreene, desfășurate la Phe
nian, echipa feminină a Româ
niei s-a clasat pe locul trei, 
după formațiile R. P. Chineze

și R. P. D. Coreene. Același 
loc l-a ocupat în turneul indi- 
dîvidual, Olga Nemeș. în proba 
de dublu femei, Eva Fe- 
renezi si Olga Nemeș s-au cla
sat, de asemenea, pe locul trei.

La Flushing Meadow

FAVORIȚII NU
NEW YORK, 8 (Agerpres). 

— în optimile de finală ale 
campionatelor internaționale 
de tenis ale S.U.A., care se 
desfășoară po terenurile are
nei „Flushing Meadow", jucă
torul american Vitas Gerulaitis 
l-a eliminat cu 6—3, 6—4. 3—6, 
3—6, 6—4 pe campionul ceho
slovac Ivau Lendl, cotat al 
treilea pe lista 
în „sferturi", Gerulaitis îl 
întilni pe compatriotul 
Bruce Manșon, care l-a 
vins cu 6-3. 7—6, 6—3 pe

SE CALIFICĂ...

[Fotbal
I -meridioMe

cotat 
favorit ilor. 

va 
său .
in- 
un

„CUPA CANADEI** LA HOCHEI
MONTREAL, 8 (Agerpres). In 

cadrul competiției Internaționale 
de hochei pe gheață „Cupa Ca
nada”, care a continuat la Mon
treal, selecționata S.U.A. a între
cut cu 6—2 (0—1, 2—1, 4—0) for
mația Cehoslovaciei I Golurile e- 
chlpei americane au fost marcate 
de Talafous, Eaves (cite 2). Dunn 
și Miller, iar cele ale forma
ției cehoslovace au fost înscrise 
de Korment și Rusnak. Partida 
a fost urmărită de peste 10 000 de

spectatori.
In meciul dintre reprezentati

vele Canadei și Suediei victoria 
a revenit la limită, cu 4—3 (2—0, 
1—1, 1—2), hochelștilor canadieni. 
Au marcat : Potvin, Bossy, La- 
fleur și Pereault, respectiv Her- 
berg (2) și Kallur. Selecționata 
U.R.S.S a învins echipa Finlan
dei cu 6—1 (2—0, 1—1, 3—0), prin 
punctele realizate de Krutov, 
Drozdețkl, Makarov, Șalimov, Fe
tisov și Jluktov.

alt favorit, argentinianul Jose 
Luis Clerc. In alte două parti
de, John McEnroe a dispus cu 
7—5,, 6—0, 6—1 de Kevin
Curren, iar Ramcsh Krishnan 
l-a întrecut cu 4—6, 1—6, 7—6, 
7—5 (abandon) pe Gene Mayer. 
Anterior, Gerulaitis îl învinse
se pe H. Solomon cu 6—2, 6—3, 
6—2, iar McEnroe pe P. Dupre, 
la același scor.

Rezultate înregistrate în pro
ba feminină : Anne Smith — 
Pam Shriver 6—1, 1—6, 7—5 ; 
Martina Navratilova — Kathy 
Jordan 6—0, 6—1 ; Chris Evert 
Lloyd — Bet tina Bunge 6—2, 
6—0 ; Hana Mandlikova — 
Duk Hee Lee 6—1, 6—0 ; Syl
via Hanika — Sharon Walsh 
6—2, 7—5 ; Barbara Gerken — 
Jo Durie 7—6, 5—1.

în optimile de finlă ale pro
bei de dublu femei, cuplul Vir
ginia Ruzici (România) — 
Joanne Russell (S.U.A.) a cîș
tigat cu 3—6, 7—6, 7—5 partida 
disputată cu perechea america
nă Susan Mascarin — Andrea 
White.

Azi, la Oslo, un meci 
de mare interes:

NORVEGIA - ANGLIA
Din sumedenia de coninfh- 

tări programate azi în prelimi
nariile C.M., din punctul nos
tru de vedere cea mai impor
tantă are loc la Oslo, în cadrul 
grupei a IV-a, între Norvegia 
și Anglia. în cazul unei victo
rii a oaspeților. Anglia are 
mari șanse de calificare. în 
schimb, un joc egal sau 
o victorie a gazdelor va 
complica lupta pentru primele 
două locuri. Iată de ce Ron 
Greenwood, antrenorul insulari
lor, a privit cu toată seriozita
tea pregătirile pentru acest 
meci. Sîmbătă. selecționabilii 
englezi nu au evoluat in forma
țiile de club, fiind reuniți în
tr-o scurtă tabără de pregătire.

Totuși Greenwood se teme 
de faptul că jucătorii săi nu au 
destule 
actualul 
trast cu 
in plin 
avantajul 
uităm că nordicii au 
în deplasare, cu elvețienii. Deci, 
o partidă așteptată cu justifi
cat interes nu numai de 
două formații, ci și de 
celelalte participante din

meciuri susținute în 
campionat, in con- 

aiveisării, care se află 
sezon și beneficiază de 

terenului. Și să nu 
cîștigat.

CAMPIONATE

cele 
toate 

grupă.

TELEX 0 TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM s La Podolsk, at

leta sovietică Elena Slpatova a 
cîștigat proba de 5 000 m cu tim
pul de 15:24,7 (cronometraj ma
nual). rezultat superior eelel mai 
bune performanțe mondiale, de
ținută de sportiva norvegiană 
Ingrid Christensen cu 15:28.43.

AUTO • Campionatul european 
(formula III) a programat la Ja- 
rama (Madrid) o cursă în care 
victoria a revenit francezului 
Alain Ferte („Martini-Alfa"). Si
tuat pe locul doi. italianul Mauro 
Baldi se menține lider al clasa
mentului general, cu 83 p. ..Raliul 
Calcldic" s-a încheiat la Salonic 
cu victoria pilotului italian Ar-

mando Vutafieri, pe o mașină 
„Flat Abarth", urmat'în clasament 
de Giorgios Moskous (Grecia) și 
de polonezul Krupa.

BASCHET • La Caen, într-un 
meci amical masculin, selecționa
ta Franței a Învins cu 92—76 
(56—38) echipa vest-germană 
Wolfenbuttel.

CICLISM • După patru etape, 
în Turul Catalonlel se menține 
lider spaniolul Pedro Munoz-, ur
mat la 7 secunde de olandezul 
Van de Velde. Etapa a 
revenit Iul Van de Velde 
metrat pe distanța de 188 
timpul de 5h59:44

ȘAH • In runda a 8-a

4-a a 
crono- 
km cu

neulul de la Smederevo (Iugosla
via), Tringov a remizat cu Med- 
nis, rezultat consemnat și în par
tidele Despotovicl — Jansa, Ku- 
rajlța — Matulovici șl Simici — 
Rajkovicl. In clasament continuă 
să conducă marele maestru bul
gar Tringov — 5'/, p. urmat de 
Kurajița (Iugoslavia) — 5 p (1). 
• La „Memorialul Cigorin". de 
la Soci, după 8 runde conduce 
Lutz Esplg (R.D.G.), cu 5 p, 
mat de marii maeștri 
Țeșkovski și Polugaevki. 
t'h și cîte două partide 
te. In concursul feminin, 
mul loo se află Nana 
(U.R.S.S.), cu S 8 (1).

.. ur- 
sovietici 
cu cîte 

înterup- 
pe pri- 

Iosellani

Porto
Sporting 

: Leiria —

PORTUGALIA (et. 3) :
— Portimonense 1—9 :
— F. C. Braga 3—1 : 
Benfica 0—3 ; Guimaraes 
Boavista 1—0 1 Estoril — Pe- 
nafiel 2—9 ; Amora — Espinho
1— 1. Clasament : 1. F. C. 
Porto — 6 p : 2. Sporting — 
5 p, 3. Guimaraes — 5 p.

AUSTRIA (el. 4) : Voest 
Linz — Sturm Graz 4—0 : Ad
mira Wacker — Austria Salz
burg 4—2 ; G.A.K. — L.A.S.K.
2— 0 ; Wacker Innsbruck — 
Wiener Sportclub 5—0 : Rapid 
Viena — Austria Viena 1— 1. 
Clasament : l. Admira Wacker
— 6 p, 2. G.A.K. — 6 p, 3. Au
stria Viena 5 D.


