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C. E. de notație, de la Split

CARMEN BUNACIU (63,34 la 100 m spate) MEDALIE DE BRONZ

SPITT 10 (prin telefon). în
trecerile concursului de înot 
din cadrul celei de a 15-a edi
ții a campionatelor europene 
de natație continuă să se des
fășoare în mijlocul unui deo
sebit interes, ele fiind urmă
rite zilnic de citeva mii de 
spectatori și, prin intermediul 
televiziunii, de milioane de iu
bitori ai sportului din întrea
ga lume.

Joi seara programul finale
lor a debutat cu cursa de 100 m 
spate, la startul căreia s-au a- 
liniat două reprezentante ale

R. D. Germane, Kornelia Polii 
și Ina Kleber (locurile doi și 
trei în top-ul celor mai rapide 
spatiste din lume ale anului), 
două sportive din Olanda (Mo
nique Bosga și Yolanda de Ro
ver), sovietica Larisa Gorcea- 
kova, belgianca Karine Verbau- 
wen, italianta Manuela Carossi 
și reprezentanta țării noastre. 
Carmen Bunaciu, care au ob
ținut în cursul dimineții (in 
serii) cei mai buni timpi.

După un prim start ratat, 
Bunaciu a plecat foarte bine, 
luând un ușor avantaj față de 
Pălit și aproape jumătate de 
metru față de Kleber. La 50 
de metrii însă, Bunaciu și Polit 
au întors în același timp 
(30,20). în continuare, Carmen 
a atacat din nou și a lăsat im
presia că se va detașa. Ea a 
condus pînă la aproximativ 80 
de metri, moment în care spor
tivele din R. D. Germană au 
sprintat decisiv. Pe ultimii me
tri, Klcber, cu un finiș foarte 
bun, a reușit să termine în
vingătoare în 62,81, ea fiind 
urmată, în ordine, de Polit 
63,12, Bunaciu 63,34, Gorceako- 
va 63,87, De Rover 64,23 și Bos
ga 64,36.

Rezultatele primelor trei cla
sate sânt mult inferioare per
formanței de 62,19 (recordul Ro
mâniei stabilit de Bunaciu în 
acest an.) și chiar celei de 
62,36, cu care sportiva noastră 
a cîștigat titlul de campioană

mondială universitară, în luna 
iulie. După părerea noastră, 
Bunaciu a greșit, plecînd mult 
prea încet față de posibilită
țile sale maxime, ceea ce a 
convenit de minune înotătoa
relor din R.D. Germană, care 
s-au impus fără să-și depășeas
că cele mai bune rezultate din 
acest an. Oricum, comportarea 
înotătoarei românce este meri
torie. medalia de bronz,, obținu
tă la acest prim sitari (sîmbătă 
va concura și la 200 m) adău- 
gindu-se celei (tot de bronz) 
obținută cu patru ani înainte, 
la ediția precedentă de la 
Jonk oping.

Și încă un lucru care merită 
să fie subliniat. Ina Kleber și 
Kornelia Polit, clasate în a- 
ceastă ordine pe primele două 
locuri în finala de 100 m spate 
de la Split sînt aceleași care — 
împreună cu actuala recordma
nă a lumii în proba respectivă, 
Rica Reinisch (care nu mai 
înoată) — au devansat-o pe 
Carmen Bunaciu și la J.O. de 
la Moscova.

Turneul de polo a programat 
tot joi — după o zi de pauză 
— partidele din runda a 5-a. 
Echipa României a întîlnit în 
cursul după-am iezii selecțio-

Dumitru STÂNCULESCU

Știți care este prima temă 
din planul de inovații pe anul 
in curs la întreprinderea po
ligrafică Filaret ? Recuperarea 
toluenului, din amestecul de 
cerneală rămas după spălarea 
cilindrilor. Acest solvent pre
țios trebuie reciclat, dar o 
parte se volatilizează, îl simți 
în atmosfera unor ateliere din 
tipografii. Dar, oricît de har
nice ar fi ventilatoarele, tolue- 
nul se mai simte în aer și, îm
preună cu plumbul, folosit in
tens în materialele poligrafice, 
impune o atentă igienă perso
nală și colectivă, din care nu 
pot lipsi mișcarea în aer liber 
și sportul. Tocmai de aceea 
sîntem aici, la asociația spor-

riale, fără... coroana de „sport 
rege". E drept, nu joacă în 
„C° sau în ,,B°, dar are „pro
blemele0 ei în întrecerea pe 
Sectorul 5 și în cele ale uniu
nii sindicale de ramură, în ca
re se întîlnește eu colegii de 
la Combinatul poligrafic Casa 
Scînteii. Și iată că anul aces
ta, în august, a reușit cuce
rirea primului loc în „Cupa 
Tipograful". De ce ? Pentru că 
și electricianul Aurel Nițu, că
pitanul echipei, și ceilalți, ca 
Stănculescu, Iordache sau Ma- 
rincață ori Sava sînt munci
tori de nădejde, oameni serioși 
în tot ce fac. Ba Marineață, 
Ion Marineață, și-a terminat și 
liceul la seral, iar în sesiunea

„Blocul" băieților face față cu greu mingilor trase de Valeria 
Roșea, fosta rapidistă, azi președinta asociației sportive Filaret

(Continuare tn pag a i-a)

in etapa a ll-a a Diviziei „A“

de handbal masculin

OASPEȚII VICTORIOȘI

tivă Filaret, să vedem cum se 
prezintă activitatea sportivă de 
masă din cadrul marii compe
tiții naționale „Daciada".

Asociația, ca oricare alta din- 
tr-o întreprindere, are — după 
părerea noastră — citeva tră
sături definitorii care, împreu
nă, duc la realizări vrednice 
de laudă. Iată, de pildă, fot
balul. E la preț și aici, place 
la toată lumea, există, firește, 
și o echipă. Cum ar putea lipsi, 
de vreme ce " ' • - ■
sătorii, unde 
femeile ! ?

Dar la A. 
de fotbal nu. 
tenția, toate 
ales, nu macină toate fondu
rile asociației. Un sport ca ori
care altul, o echipă ca oricare 
alta, are componenții el, pro
gramul și mijloacele ei mate-

o găsim și în țe- 
baza o constituie

S. Filaret echipa 
captează toată a- 
energiile și, mai

din iulie a dat la medicină ve
terinară și a intrat „dintr-un 
foc" 1

Pe primul loc, în ce privește 
„priza" la oameni rămîne, to 
tuși, orientarea turistică. ~ 
unde și pînă 
la excursii, 
sîmbătă liberă 
organizeze o excursie, 
nu mai punem și duminicile. 
Dacă nu se poate mai departe, 
la Pustnicu și tot se face. Și 
în excursie, oamenii au prins 
gust pentru acest „sport al 
pădurii", interesant, antrenant 
și stimulativ. Asociația orga
nizează 
turistică 
ile din

unde ?
Că 

să
nu 
nu

ca

to— 
De 
De

e 
se 
să

excursii de orientare 
pentru toate asociați- 
sector. Ca și la alte

Mircea COSTEA

(Continuare tn pag 2-3)

ÎN TREI PARTIDE!
Programată ieri după-amiază, cea de 

a campionatului masculin de handbal, 
a oferit — și ea — surprize. In 

înscriu insuccesele formațiilor 
Știinta Bacău pe teren propriu.

această 
Relon

a doua etapă 
Divizia „A“, 
categorie se 
Săvinești și

Astăzi, iinaicic „Daciadei" la canotaj

DOUA MARI FAVORITE

DINAMO BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
25—20 (10—10) Studenții din 
Bănie au reușit să țină în șah 
tirhp de o repriză formația lui 
Ghiță Licu. Au reușit aceasta 
prin atu-uri proprii — viteză 
de acțiune, deplasări înșelătoare 
și aruncări puternice la poartă 
—. dar și ajutați de 
pripiți în fazele de finalizare 
și nu arareori statici în defen
sivă. Impulsionați de Gh. Du
mitru, crâiovenii au atacat de
zinvolt, dovedindu-se egali re- 
putaților lor parteneri. După 
pauză însă dinamoviștii au 
mizat mult pe recuperări și 
contraatacuri, au tras decis și 
variat lu poartă, obținînd astfel 
desprinderea. Ei au ajuns la 
17—12 (min. 38), 20—14 . (min. 
43) și 23—15 (min. 47), plasîn- 
du-se cu siguranță în postura 
de învingători. Apoi, au redus... 
motoarele. Dealtfel, o carență a 
formației Dinamo este incon
stanța, incapacitatea jucătorilor 
de a menține concentrarea pe 
parcursul întregului meci. Vic
toria gazdelor este, fără îndo
ială, pe'" 
impune, 
ardoarea 
susținut 
fera de 
disputat 
noul regulament a reușit, 
puțin deocamdată, 
avalanșa durităților.

Au marcat: Durău 6, Gra- 
bovscbj 5, Oprea 5, Tase 3, 
Be.divan 3. Andreescu 2 și Do- 
gareseu 1 — pentru Dinamo

Mircea Grabov- 
schi se inalță, tra
ge (cu toată opo
ziția lui Dumitru 
și Iakobi) și în
scrie !

Foto : Vasile 
BAGEAC

roș-albi, /

■ . ■

VALERIA ROSCA SI
J f

întrecerile „Daciadei" la cano
taj au continuat joi, pe lacul 
Snagov, cu întrecerile din 
cadrul curselor eliminatorii. 
Proba de dublu vîsle din reca
lificări a fost cîștigată — după 
o splendidă dispută z— de tînă- 
rul echipaj al clubului sportiv 
Viitorul (Mihaela Vișan — Flo- 
rica La vrie, 3:33,0), ieșit anul 
acesta pentru prima oară pe 
apă ! S-au mai calificat, în or
dine, pentru finalele de vineri,

ADRIANA CHELARIU

deplin meritată. Se 
însă, să subliniem și 
cu care oltenii și-au 

șansele, ca și atmos- 
fair-play în care s-a 
întîlrirea. Se pare că 

cel 
să stopeze

București, Dumitru 
Iakobi 4, Agapie 3, 
Cornea 2 — pentru Universita
tea Craiova.

Au arbitrat bine: Gh. Lungu 
și C. Eening (Brașov).

Hristache NAUM
UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 

POCA — STEAUA 20—25 (12— 
14) Joc bun al studenților în 
fata spectatorilor proprii, di
ferența de 5 goluri fiind reali
zată de campioni în ultimele 5 
minute, pt fondul unor pripeli 
ale gazdelor. Prima repriză a 
fost un foarte frumos specta
col handbalistic, fiecare gol al 
studenților și al steliștilor, deo
potrivă. stîmind multe aplauze. 
Pină in min. 25 (11—11) s-a 
menținut un echilibru perma
nent, Steaua detașîndu-se în 
min. 39 (18-15). Au marcat:
Avram 7, Dan 5, Tătaru 3, Jur- 
că 3, Pall 1, Rău 1 — pentru 
Universitatea; M. Dumitru 10, 
Stingă 6, Drăgăniță 4. Berbece

5. Lucian 4, 
Nițu 2 și

(Continuare in pag. 2-3)

„Mănușa Carpaților“ la box juniori

SERIA VICTORIILOR ÎNAINTE DE LIMITA CONTINUA
Rm. VÎLCEA, 10 (prin tele

fon). în Sala sporturilor din 
localitate sarabanda k.o.-urilor 
a continuat și în cea de a 
doua reuniune a turneului in
ternațional de box juniori do
tat cu „Mănușa Carpaților".

în 7 dintre cele 12 meciuri 
ale galei s-au înregistrat vic
torii înainte de limită. De re
marcat că printre cei ce au 
realizat asemenea succese se 
află și tinerii pugiliști români 
D. Bejenariu (pană), G. Ada
finei și T. Paaait (mijlocie 
mică), care au demonstrat for
ță deosebită în lovituri. Aș
teptăm de la ei comportări la 
fel de frumoase și în fazele 
următoare ale competiției. RE
ZULTATE : - - - -
par b. 
kacs (Ungaria),

P-
pană : M. Gaș- 
(5-0) -

D.
Z. Lu-

Bejenariu

b. k. o. 2 
garia), C. 
b.k.o. 2 A. 
M. Lazăr 
Marian ; 
no (Italia) 
Simota,
b. 
O.
L. Ambruș (Ungaria), 
drees (R.F.G.), b.k.o. 3 Cr. Fi
lip ; mijlocie
Adafinei b. k. o. 
vath (Ungaria), 
giani (R+’.GJ b.k.o. 1 
țea, — “
2 
ria),
(3—2) G. Ghiorghiev (Bulgaria).

Vineri au loc semifinalele, 
iar duminică, finalele.

G.
Reiner 

Totorov 
b. p. 

ușoară :
b. p.

H. Hees 
p. (3—2) M. 
Kolov (Bulgaria)

Horvath (Un- 
(R.F.G.) 

(Bulgaria), 
(5—0) N.
L. Bru- 

(5—0) M. 
(R.F.G.) 

Anton, 
b.k.o. 1 
A. An-

mică :
3
G.

T.
A.

P.

Panait 
Greterov 
Crăciunescu

G.
A. Hor- 

Rochi- 
G. Țen- 

b. k. o. 
(Bulga- 
b. p.

Pavel GIORNOIU-coresp.

Maricica Carpați, Itie 
(Metalul) 3:37,0, Eva
Eva Vaida (Olimpia) 3:38.2 și 
Aurora Darko, Ecaterina Cala- 
pis (Politehnica 
3:41,6.

Două semifinale 
au reunit la start 
lot de schifiste. Conform aștep
tărilor, Valeria Roșea (U.T.A.) 
a cîștigat detașat, cu 3:47,2, pri
ma serie a acestor semifinale, 
calificîndu-se împreună cu Ma
riana Trașcă (Metalul) 3:50,2 și 
Elisabeta Oleniuc (Olimpia) — 
3:58,4, în finala probei, 
pioana mondială 
Adriana Chelariu 
cat victoria în a 
nală (3:48,5), la 
curse în care nu

Țăran 
Kovacs,

Timișoara)

de simplu 
un valoros

Cam- 
la junioare, 
și-a adjude- 
doua semifi- 
capătul unei 
a avut nici 

un motiv să „forțeze". Adriana 
Chelariu, împreună cu Marioa- 
ra Ciobanu (C.S. Dierna Orșo
va) 3:52,3 și Elena Ungureanu 
(Olimpia) 4:02,4 : 
de asemenea. în 1 
vineri în cadrul 
al „Daciadei" la 
mari favorite...

în recalificările 
4+1 vîsle, echipajul de la Vo
ința Timișoara (Ecaterina Dep- 
ner, Maria Macoviciuc, Viorica 
Olaru, Elena Olariu + Rosema
rie Linz) a obținut cel mai bun 
timp (3:24,5) 
finală, ’ .
ambarcațiuni : Viitorul
(3:26,6). U.T.A.

s-au calificat, 
finală. Așadar 
ultimului act 
simplu, două

probei de

calificîndu-se în 
împreună cu alte trei 

.............. I 
(3:26,9) și VI-

Vasile TOFAN

(Continuare in pag. 2-3)



FIMăLELE „DACIADEI“ LA TIR
In cadrul fina

lelor „Daciadei" 
de tir s-au consu
mat și ultimele 
probe. Iată rezul
tatele înregistrate: 
talere (groapă uni
versală) — 1; N.

Mihai (Olimpia) 94 p, 2. G. To- 
moioagă (C.S.M. Baia Mare) 91 
p, 3. Gh. Vasile (Steaua) 89 p; 
Junie i — 1. FI. Baban (Steaua) 
96 p, 2. T. Vlădoianu (Olimpia) 
94 p, 3. L. Mîndreanu (Steaua) 
94 p ; echipe (3X100) — 1.0- 
limpia 273 p, 2. Steaua II 270 
p, 3. Steaua I 270 p ; skeet (50 
talere) : seniori, începători a- 
nul I — 1. E. Roșianu (AGVPS) 
38 p, 2. D. Titire (AGVPS) 35 
p, 3. P. Titire (AGVPS) 34 p ; 
juniori începători, anul I —

1. D. Caraciuc (C.S.M. B. Ma
re) 46 p, 2. S. Mișcuță (C. S. 
Arad) 43 p, 3. F. Ionică (Uni
rea) 42 p ; echipe (3X50) — 1. 
C.S.M. B. Mare 115 p, 2. 
AGVPS I 107 p, 3 AGVPS II 
85 p : trap (50 talere) : seniori, 
începători anul I — 1. R. Ghi- 
nală (AGVPS) 38 p, 2. Gh. 
Cristescu (AGVPS) 34 p, 3. I. 
Grosu (AGVPS) 33 p ; juniori, 
începători anul I — 1. T. Voi- 
chiță (Steaua) 38 p, 2. I. Va- 
vrek (C.S.M. B. Mare) 31 p, 3. 
R. Ghiur (C.S.M. B. Mare) 23 
p ; echipe (3X50) : AGVPS I 
96 p, 2. Olimpia 82 p, 3. 
AGVPS II 81 p ; trap (100. ta 
lere), seniori anul II — 1. C. 
Sandu (AGVPS) 77/22 p, 2. M. 
Tomozei (C.S.M. B. Mare) 77/17 
p, 3. D. Gherghel 77/16 p.

LA A. S. FILARET COMUNIȘTII SlNT IN PRIMELE RINDURI
(Urmare din pag. I)

discipline, și aici există un bun 
organizator, Constantin Guțu, 
care in ultima vreme. a înce
put să vină și la volei, dornic 
să facă ceva sport și în cursul 
săptămînii. _ _

Ar urma voleiul, cu “.ou.a 
formații, de fete și de băieți. 
Cum s-ar putea altfel, cind 
președintele asociației, Valeria 
Roșea, fostă Bărăianu, a jucat 
In „echipa de aur“ a Rapidu
lui. Au fete bune, și băieți 
buni, se antrenează sistematic, 
la băieți joacă și inginerul 
Voiculescu, directorul tehnic, 
dar nu au reușit încă să trea
că de echipele de la Combinat. 
Locul II și una și alta... Dar 
nu se Iasă. Retușoarea Vasilica 
Bălășoiu (sora jucătoarei de la 
Rapid), legătoreasa Mihaela 
Săvulescu, monoturnătorul A- 
lex. Roșianu, Aurel Gogu, cu- 
lergătorul, și toți ceilalți au 
spus că vor lua și locurile I, 
chiar dacă cei de Ia Combinat 
au o incomparabil mai mare... 
bază de selecție. La fotbal de 
ce s-a putut ? Nu,? !

Din ce în ce mai numeroși 
devin adepții tenisului, cel mai 
aprig fiind gravorul Nicolae R. 
Ilie. Joacă bine, e la teren de 
cite ori are posibilitatea, deși, 
lată, e în prag de pensionare. 
Tenis de masă, șah, mă rog, 
au și alte asociații din între
prinderile bucureștene. Dar cei 
de la Filaret mai au ceva, ce 
nu cred că mai are nici o a- 
semenea asociație : stație de 
radioamatori, cu indicativul 
YO3KWJ. Inginerul Ștefan 
Fen6 este animatorul grupului 
de radioamatori și inițiativa de

a crea o asemenea secție teh- 
nico-aplicativă este cu totul ex
cepțională.

Este interesant de observat 
și faptul că asociația nu dis
pune de nici un teren de sport, 
cit de mic. Deci, ar fi fost 
destul pentru a justifica, e- 
ventual, lipsa de activitate. 
Dar, nu, la A. S. Filaret acti
vitatea sportivă de masă este 
în permanență în atenția comi
tetului de partid, Vasile Să
vulescu, secretarul comitetului, 
respectiv președintele comite
tului oamenilor muncii, ocu- 
pîndu-se de această activitate 
nu numai pentru că are și a- 
ceastă îndatorire, ci și pentru 
că e un pasionat iubitor al 
sportului, pe care îl sprijină zi 
de zi, ca și directoarea între
prinderii, ing. Elena Iordan. 
Asociația se bucură de spriji
nul tovarășilor din sectorul ve
cin, 4, care le pun la dispozi
ție terenurile de pe baza din 
șos. Olteniței. Dar, așa cum ne 
spunea și secretarul de partid, 
și președintele asociației, ma
rele merit pentru ceea ce se 
face la A. S. Filaret revine co
muniștilor din birourile secți
ilor pe ramură de sport care, 
îndeosebi prin forța exemplu
lui personal, își angrenează la 
întrecerile „Daciadei" tovarășii 
de muncă, în primul rînd pe 
fruntași. Fiindcă toți compo- 
nenții formațiilor „de bază“ 
au rezultate bune și foarte 
bune la locul de producție și 
în concursul profesional „Car
tea de aur“.

Să mai notăm, în încheiere, 
un nume : Carol Stănescu, vi
cepreședintele asociației, un 
organizator model, cum și-ar 
dori orice asociație.

ASTĂZI, FINALELE „DACIADEI4 LA CANOTAJ
(Urmare din pag. 1)

Itorul II <3:29,4). Au ratat — 
surprinzător — calificarea schi- 
fistele de Ia C.N. ASE, care 
n-au „scos" decît 3:51,2.

La băieți întrecerile elimina
torii au mai desemnat. în pa
tru probe — următoarele echi
paje care s-au calificat direct 
In finale : la dublu vîsle, 
Gheorghe Halaicu, Țuțu Ga
briel (Steaua) în seria I — 
6:45,0, apoi Viorel Oprea, Ion 
Onu (Dinamo). în. seria a 2-a, 
cu 6:56,2; la 2 f.c. Vaier Toma, 
Constantin Postoiu au obținut

timpul de 7:14,0 în seria I, iar 
Nicu Grecu, Marius Voinea 
(Steaua) 7:20,0, in seria a 2-a; 
la 2+1 s-au calificat Alexan
dru Sincu, Costel Chiriac + 
Ion Anghel (Dinamo), ou 7:33,0 
în seria I, Tiberiu Cristea, 
Toader Chiria + Constantin 
Boeru (Marina Mangalia), cu 
7:26,0, în seria a 2-a.

Iată și primii clasați. în se
riile respective, la simplu : Ni- 
cușor Jisa (Voința Timișoara) 
7:32,0, Dimitrie Popescu (Stea
ua) 7:55,2 și Otto Kiss (Dina
mo) 8:04,0.

Vineri, de la ora 9,30, ulti
mele întreceri, finalele.

ETAPA A ll-a A DIVIZIEI
(Urmare din pag. D

3, Voinea 1, G. Marian 1 —
pentru Steaua (Nusa DEMIAN).

ȘTIINȚA BACĂU — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 21—26 
(11—14). Timișorenii au oondus 
in permanentă cu 3 și 4 goluri; 
14—11 min. 32. 20—16 min. 50. 
Rezultatul final a fost decis, în 
principal, de duelul portarilor. 
* ' " bă-

au 
Bu

de

In timp ce apărătorii porții 
căuane Oprea și Tamaș 
fost mai mult' spectatori, 
ligan și Popa și-a-u salvat 
multe ori coechipierii.

Pe fondul unei dispute
— de-a lungul căreia s-a men
ținut o perfectă sportivitate — 
oaspeții și-au adjudecat pe me
rit victoria. Ei au atacat orga
nizat, depășind prin culoare bi
ne găsite poarta băcăuană. Gaz
dele nu au reușit să treacă de 
apărarea bine pură la punct a 
timișorenilor, veritabil zid în 
fața buturilor. Consemnăm și 
faptul, că spectatorii, prezenți 
in număr mare în Sala sportu
rilor, au dat dovadă de depli
nă sportivitate, aplaudînd la 
sfirșitul partidei evoluția fru
moasă a elevilor lui Constantin 
Jude. Au marcat : Vasilca 7, 
Moszi 5, Arsene 3. Berbecaru 
3, Hornea 3, Eftcne 1, Vasila-

aspre

A"
che 1 — pentru Știința; Folker 
12 (toate din acțiune), Arghir
5, Feher 3, Diiiță 2, Voicu 2, 
Matei 2 — pentru Politehnica. 
(S. NENIȚA-ccresp.).

RELON SA VINEȘTI — DINA
MO BRAȘOV 16—18 (8—8). Du
pă începutul bun al handbaliș- 
tilor din Săvinești 
tnin. 12) se părea că 
rii veniți în număr 
Sala sporturilor din 
Neamț vor asista la 
rie a echipei favorite. .___
că săvineștenii au menținut rit
mul aproape întreaga partidă. 
Dar în min. 39 dinamoviștii 
brașoveni s-au detașaț la 12-9, 
suficient pentru a nu mai ceda 
inițiativa. Au marcat : Zaharia
6, Trifan 4, Samson 4, Condur
1, Petre 1 — pentru Relon ; 
Mintiei 4, Roșea 3, Axente 3, 
Nicolescu 3, Mesmer 2, Bota
2, Donca 1 — pentru Dinamo 
Brașov. (B. AMANCEA — co
resp.).

H.C. MINAUR BAIA MARE 
— CONSTRUCTORUL ARAD 
20—15 (9—6). Partidă de duh 
nivel tehnic, aplaudată de cei 
peste 1500 de spectatori pre- 
zenți in sala „Dacia" din Baia 
Mare. H.C. Minaur s-a des
prins abia in partea a doua a 
Intîlnirii, arădenii fiind adver-

Concurs de automobilism in Capitală La turneul internațional din R. P. I

MEMORIALUL JEAN CALCIANUu FETELE AU CONFIRMAT
JJ

Sîmbătă, în Capitală, va a- 
vea loc un interesant concurs 
automobilistic de viteză dotat 
cu cupa „Memorialul Jean 
Calcianu", întrecere tradițio
nală, ajunsă la cea de a 9-a 
ediție, inițiată în amintirea va
lorosului alergător român. De 
astă dată, întrecerea va fi or
ganizată de 
A.C.R. București 
de automobilism 
pectivă) și, în

către Filiala 
(prin comisia 
și karting res- 
premieră, de 

Asociația sportivă I.T.B. pre
ocupată, meritoriu, de a spri
jini acest sport.

Concursul de viteză pe cir
cuit, brganizat în Capitală, 
contează ca penultima etapă in 
campionatul republican (după 
alte trei care au avut loc la 
Brăila, București și Baia Ma
re). Interesul de care se bucu
ră această competiție reiese din 
faptul că la sediul Filialei au 
sosit pînă acum înscrieri pen
tru 38 de concurenți, între 
ei numărîndu-se automobiliști 
fruntași din întreaga țară, an
grenați în lupta pentru cîști- 
garea titlurilor de campioni 
sau ocuparea unui loc pe po
dium : Hirscliwogel, Ursu, Ian- 
covici, Giigoraș, Gîndu, Motoc, 
Nicoară ș.a. pe mașini 
(Dacia 1300, Fiat 128, 
5 Alpine, mașini Dacia 
construcție specială cu 
motorului mai mare
H. P.). Vor putea fi văzute cu 
acest prilej și două mașini 
„B 8“ (cu silueta mașinilor de 
formula 1, firește cu putere 
mai mică și pneuri mai îngus
te), pilotate de Moldovan și 
Filîp de la Politehnica Cluj- 
Napoca și realizate la I.P.P.S.C, 
Cluj-Napoca.

Discutînd 
concurenților, 
tele existente . 
cursului (după trei etape), tre
buie să arătăm că doar la una 
dintre cele cinci grupe de con
curs se cunoaște cîștigătorul 
campionatului și anume la gr.
I, unde liderul, învingător in 
toate cele trei etape de pînă 
acum, nu mai poate pierde lo
cul 1. Este vorba de Ilirschwo- 
gel de la C.S.M. Reșița. .La 
celelalte grupe, lupta rămîne 
deschisă, situația la ora actu
ală fiind următoarea : la grupa 
1,5,

I.N.M.T București, urmat de 
Oancca (IPA Sibiu) și M. Ale- 
xandrescu (Politehnica Bucu
rești) ; în grupa a 2-a, lider 
autoritar Iancovici (Dacia Pi
tești), cu mari șanse de a cu
ceri titlul pus în joc ; strînsă 
și interesantă — prin valoarea 
concurenților angrenați — lup
ta de la grupa a 5-a, unde 
Motoc (Tractorul Brașov) pe 
Renault 5 Alpine, este talorlat 
îndeaproape de multiplul cam
pion de anul trecut, Grigoraș 
(Dacia Pitești), care conduce o 
mașină de construcție specială 
Dacia 1 300 ; la grupa a 6-a, 
lupta se dă între doi repre
zentanți ai întreprinderii Da
cia Pitești (Nicoară și I. San
ta), de asemenea pe mașini 
Dacia 1 300 de construcție spe
cială. Pe echipe, clasamentul 
arată acum astfel : 1.
Pitești, 2. Politehnica 
rești, 3. I.T.A. Argeș.

DL LA CAMPIONATELE A
DE TENIS DE MAE

la Phe-

Dacia 
Bucu-

I
Modesto FERRARINI

La 
ni an 
Emil 
teva 
tarea 
campionatele 
tenis de masă ale R.P.D. Core
ene, unde au obținut — după 
cum se știe — trei locuri 
la echipe, simplu și dublu 
minin.

— Am înțeles că locul 
după echipele R.P. Chineze și 
R.P.D. Coreene. Dar înaintea 
cui, tovarășe Prokopecz ?

— înaintea echipelor Japo
niei, Ungariei, Cehoslovaciei și 
Poloniei. Au mai participat : 
Bulgaria și India. Rezultatele 
noastre au fost : 3—0 cu R.P.D. 
Coreeană II, 0—3 cu R.P. Chi
neză, 1—3 cu Japonia și 3—0 
cu Polonia, în grupă Trei e- 
chipe au avut același număr de

diferite 
Renault 
1300 de 
puterea 
de 100

despre șansele 
despre clasamen- 
pînă la ora con-

conduce Ursu de la

intoarcerea de
am rugat pe antrenorul 
Prokopecz să ne dea cî- 
amănunte despre compor- 

jucătoarelor noastre la 
internaționale de

III, 
fe-

III,

începe întrecerea In eșalonul secund al rugbyului

NUME MAI VECHI SAU MAI NOI 
PE HARTA SPORTULUI CU BALONUL OVAL

Sflrșitul acestei săptămtni mar
chează startul intr-o nouă ediție 
a Diviziei „B"-tineret la rugby. 
Și înainte de orice alte conside
rații, ------------
riția 
ionul 
Este 
rele, .
Chimia. De asemenea, o noutate 
o reprezintă și Înființarea Loco
motivei Pașcani, in acest oraș 
aotivînd pînă in prezent un bun 
nucleu de juniori. Să reținem, 
totodată, reactivarea rugbyului 
ploieștean, al cărui port-drapei 
va fi acum Record, a celui brăi- 
Iean, ce va îi reprezentat de 
XV-le Chimiei, precum și exis
tența unei a doua formații știin
ța ClsMIN Baia Mare.

întrecerea se va desfășura în 
cadrul a șase serii, dintre care 
trei (I, a IV-a și a Vl-a) își în
cep disputa duminică 13 septem
brie, iar celelalte la 27 septem-

consemnăm cu plăcere apa- 
pe harta sportului cu ba- 
oval a unul nou centru, 

vorba despre Tumu Măgu- 
a cărei primă echipă este

ZILELE NAVOMODELIȘTILOR
Se poate spune că zilele tre

cute, la Mangalia Nord au fost 
zilele navomodeliștilor, aici, pe 
lacurile Neptun și Jupiter des- 
fășurîndu-se campionatele repu
blicane de veliere liber lansate 
și teleghidate, ca și Întrecerile 
competiției dotate cu „Trofeul 
Mircea", organizată de Institutul 
de Marină din Constanța. Un nu
meros public a avut prilejul să 
urmărească evoluția a peste 100 
de navomodele într-un spectacol 
sportiv de mare frumusețe.

La întrecerile campionatului au 
participat reprezentanți din 16 a- 
sociațil, dintre care s-au eviden
țiat în mod deosebit C.S.U. Ga
lați, Cimentul Turda, Portul Con
stanța, Oțelul Galați și Voința 
Reghin. Iată și cîștigătorii titlu
rilor de campioni pe acest an, pe 
categorii de modele. Veliere liber 
lansate, juniori : D—M — A. Men- 
hart (Voința Reghin) : D—10 —
S. Ghionoiu (Voința '
D—X — M. Jeflea
Turda). Pe echipe : C.S.U. 
lăți. Seniori : D—M 
(Jiul Petroșani) ; D—10 — D.
Pitulice (C.S.U. Galați) ; D—X —

Ploiești) ; 
(Cimentul 

. “ Ga-
- I.. Ciortan 
D—10

C. Beldean (Cimentul Turda). Pe 
echipe : C.S.U. Galați. Veliere 
teleghidate, juniori : F 5 M — S. 
Cominovici (Portul Constanța), 
F 5 10 — A. Gustai (Aeronautica 
București). Pe echipe Voința 
Reghin. Seniori F 5 M — N. 
Mitu (Oțelul Galați) ; F 5 10 — 
S. Popovici (Portul Constanța), 
F 5 X — N. Mitu (Oțelul Galați). 
Pe echipe : Oțelul Galați.

Cîștigătorii „Trofeului Mircea": 
F 1 E 1 — II. Greger (Voința Re
ghin) ; F 2 V — P. Abraham 
(Jiul Petroșani) ; F 1 V 2,5 — II. 
Greger (Voința Reghin), F 2 X — 
M. Drăghici (Portul Constanța) ; 
F 1 E — H. Greger, F 2 A — 
M. Popescu (Portul Constanța), 
F 1 V 5 — L. Ciortan, F 3 E — 
H. Greger, F 1 V 15 — L. Ciortan, 
E S — A. Suvăgean
București) ; E H — D. Popa (Ce
tatea Giurgiu) ; F S R 3,5 — 
H. Greger ; F S R 6,5 — H. Gre
ger ; F S R 15 — L. Ciortan ; 
E X — Elisabeta Dallo (Voința 
Deva). Trofeul a fost cîștigat de 
Voința Reghin.

brie. Nu este nici un secret că 
așteptăm de la 
eșalon al tinereții o 
substanțială la 
rugbyului românesc, 
prin lansarea de noi 
lente pe orbita marii _ 
țe. Sperăm că partidele se vor 
desfășura într-un climat de spor
tivitate deplină la care să-și a- 
ducă contribuția toți factorii (ju
cători, antrenori, arbitri, specta
tori).

Iată componența seriilor : I : 
Record Ploiești, Rapid Bucu
rești, Rulmentul Alexandria, Du
nărea Giurgiu, C.F.R. Craiova, 
Știința București, Dacii I.P.A. 
Sibiu, Ș.N. Oltenița, R.C. Grivița 
Roșie II ; a Il-a : Chimia Turnu 
Măgurele, Aeronautica Bucu
rești, R.C. Sportul studențesc II, 
Electroputere Craiova, Petrochi
mistul Pitești, I.O.B. Balș, Gloria 
București, Unirea Săcele; a III-a: 

-- — Mare,
C.S.U. 
Avrig, 
Mine- 
Cugir, 
IV-a: 
Con

structorul Constanța, Voința Con
stanța, Chimia Năvodari, Dacia
Constanța, Automobilul Con
stanța, Callatis Mangalia, Farul 
II Constanța, Portul Constanța, 
I.T.C. Constanța ; a V-a : Auto
mobilul Galați, Rapid C.F.R. Fe
tești, Rapid C.F.R. Galați, Olim
pia București, Pescărușul Tulcea, 
C.F.R. Constanța, Chimia Brăila, 
Automobilul Măcin ; a Vl-a: 
Rulmentul II Bîrlad, Loco
motiva Pașcani, Politehnica 
Iași, Rapid Buzău, C.F.R. 
ceava, C.F.R. Brașov, 
Tecuci, I.U.C. Milcov 
Chimia Bacău.

în Capitală, în prima r_,__
singur meci : R.C. Grivița Roșie 
II — Dunărea Giurgiu (dumi
nică, stadion Parcul copilului, 
ora 10).

acest veritabil 
contribuție 
dezvoltarea 

Îndeosebi 
și noi ta- 
perlorman-

victorii și i 
grupă a fos 
2. România, 
Coreeană II 
semifinală i 
I, după sini 
3-2 cu Cehe 
Pelikanova). 
cat de rege 
Olga Nome; 
cind dublu < 
contra Japo: 
reene.

— Cum a
— Maria 

rii cu 3—1 
Song Wol ș 
ca Todorova 
la Qi Bao 
ză). Eva Fe 
nată cu 3— 
chinezoaica 
Olga Nemes 
la Li Yong 1 
nă), cu 3- 
Yan (R. 
3—1 la Choi 
Coreeană), 
limită Ia Qi 
'19. —14, —

' — La duil
— Au juc 

mcș. Au în 
coreean Li 
Yong Hui, 
zele Kawai. 
3—1 pe Lin 
Son Yang ( 
au pierdut i 
în fața dut 
Iogh (Ungar

— Oricum 
re spun des

— Aceste 
intr-un cont 
la campiona 
cind să se 
despre echip

Mii

FINALA

DE

(C.S.T.A.

Liviu MAIOR — coresp.

DE HANDBAL MASCULIN

(4-1 în 
spectato- 
mare în 
- Piatra 
o victo- 
Mai ales

sari incomozi, cu o 
bine organizată. Au
Mironiuc 5, Haberpursch 3. Co- 
vaciu 3, N. Voinea 2, Boroș 2, 
Flangea 2, Oros 1, Porumb 1, 
Panțîru 1 — pentru H.C. Mi- 
naur ; Deacu 5, Vojtilă 4, Ru
so 3, KoIIeth 2, Istode 1 -
pentru Constructorul. (A. CRI- 
ȘAN — coresp.).

CONSTRUCTORUL C.S.U. 
ORADEA — PETROLUL TE-

apărare 
marcat :

LEAJEN 22—11 (7—3). Orăde- 
nii au început în forță, luind 
conducerea cu 5—1 în min. 17. 
timp în care oaspeții au dat o 
replică foarte anemică. Gazdele 
s-au apărat foarte bine prin 
Vranău, Oprea, Costache și 
Croitoru. Marcatori : Tudor 4. 
Popa 4, Tărniceru 3, Croitoru 3, 
Zamfirescu 3, Oprea 2, Vranău 
2, Cristache 1 — pentru Con
structorul ; Stroe 4, Radu 2, 
Buia 2, Grosu 1, Dumitru 1, 
Radulescu 1 — pentru Petrolul. 
(Ilie GHIȘA — coresp.).

.O.N.T. CARPAȚI — București anunță că în perioada 15 
septembrie — 15 octombrie 1981, zilnic între orele 12—18, 
face înscrieri de candidați pentru examenul de selecționare 
Ia cursurile de ghizi-interpreți, colaboratori externi, Ia se
diul Universității cultural-științifice, Sala Dalles.

Condiții : 9 virsta — 18—62 ani ; 0 studii — minimum 
studii medii cu diploma de bacalaureat ; ® cunoașterea a 
cel puțin o limbă străină ; O domiciliul stabil sau flotant 
in București.

Acte necesare : adeverință de la întreprindere, facultate, 
școală (pentru pensionari — ultimul talon de pensie) ; cer
tificat de naștere și o copie ; actul de studii in original și 
o copie (pentru studenți este valabilă adeverința de Ia fa
cultate) ; certificat de cazier judiciar ; adeverință medicală 
din care să rezulte că poate exercita activitatea de ghid (o- 
bligatoriu examenul neuro-psihiatric și O.R.L.) ; certificat 
de căsătorie și o copie (numai pentru casnice) ; 2 fotografii 
5/4.

Știința CEMIN II Baia 
Politehnica Cluj-Napoca, 
Oradea, Carpați Mîrșa 
Constructorul Alba lulia, 
rul Lupeni, Metalurgistul 
Electrotimiș Timișoara ; a 
T.C. IND. Midia Năvodari,

II
Su- 

U.R.A. 
Focșani,

etapă, un

După o s 
campionatul 
tocros se va 
etapa finală 
se vor desfi 
pe Valea R 
marginea m 
cu începere

Dacă la c 
morilor Pav 
Cimpina), 
Pop (I.R.A. 
cmc. sînt vi 
seniorul Io; 
iești -Brașov 
18 p 'față 
Gh. Oproiu 
în schimb 
lupta pentru 
a rămas des 
mei etape ; 
(I.R.A. Tg. 
Tlieș (Torpe 
3. H. Pascu 
iești) 50 p.

• LA CRAIOVA, cu prilejul 
împlinirii a 50 de ani de la în
ființarea colegiului de arbitri 
la fotbal au avut loc o serie 
de manifestări, printre care 
un meci de fotbal între arbi
trii craioveni și cei din orașul 
.Ruse din Bulgaria (scor 4—4) 
și prezentarea cărții „Istoria 
colegiului arbitrilor de fotbal 
din județul Dolj“, redactată 
de un colectiv de arbitri cra
ioveni condus de C. Vlase. & 
IN CADRUL celei mai 
noi Întreprinderi gălățene, 
LN.T.O.F. au avut loc, recent, 
atractive întreceri sportive la 
tenis de masă, cros și șah. 
Printre cîștigători s-au numă
rat : Victor Tudorie (mode
lor), loan Berechet (lăcătuș) 
și Doru Chiriac (turnător). 
@ LA CÎMPINA, în organiza
rea asociației sportive „Nep- 
tun“, s-a desfășurat — zilele 
trecute — competiția de tenis 
dotată cu „Cupa Neptun“, la 
care au evoluat 230 de tineri 
jucători din diferite orașe ale 
țării. Dintre cîștigătorii pro
belor amintim pe : Corina Ta- 
loș (Dinamo București) — 
categ. 13—14 ani, Florentina 
Cocan (Steaua) — categ. 15—16 
ani, Silviu Cudinov (Sparta- 
cus Brăila) — categ. 11—12 
ani, Dan Florescu (Dinamo 
Brașov) — categ. 17—18 ani și 
pe finaliștii cîmpineni Aure
lian Nițu și Iulian Vespan © 
IN SALA careului ofițerilor 
de pe nava de pescuit ocea
nic „Slănic", ancorată zilele 
trecute în portul Tulcea, exis
tă o vitrină cu frumoase 
trofee sportive dștigate de 
marinarii acestei nave în por
turile unde au ancorat. Astfel,

nu de mult
— Londra ei 
o mare într< 
ganizată din 
catului mari 
ni. La starti 
be s-au alin 
marinari, de 
țări. Printre 
mâni, medal 
competiție, a 
comandantul 
Corneliu Idi 
trei la arun, 
ștafeta 4X10 
STAȚIUNEA 
a avut loc, 
diționala c.t 
stațiunilor", 
trecut repre: 
nilor de pe 
fotbal, handl 
cîștigat spoi 
la volei și h 
bal, cei din 
tigătorilor 11 
către Cons: 
sindicatelor 
Vîlcea, preir 
CU OCAZIA 
ani de la < 
Voința Iași 
mare concu 
care au fos 
sportivi din 
câni, Hîrlău 
asociații și 
Voința Iași i 
și handbal t 
turile indi 
buni au fos 
tir, V. Sus.- 
Cărare — t> 
Gheorghe — 
toi — cros.

RELATĂRI 
Cos tin, T. E 
P. Comșa, I 
Diaconescu.
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Și-aciscn, „CALCULUL HIRTIEI" în grupa a IV-a 
preliminară a C. M.

VICIOS!» NORVEGIFI A SIMPLIFICAT Șl A... COMPLICAT LUPTA PENTRU CALIFICARE
După neașteptata înfrîngere a echipei 

Angliei Ia Oslo, „jocul calculelor" în con
figurația definitivă a clasamentului gru
pei a IV-a începe să fie din ce în ce 
mai pasionant și palpitant. Desigur, iu
bitorii fotbalului din țara noastră, ca și 
ceilalți care au reprezentante în această 
grupă, se gîndesc acum cu și mai mare 
interes la întrebarea-întrebărilor : care
dintre eele cinci formații vor ocupa pri
mele două locuri, obținind dreptul de a 
fi prezente în turneul final al campiona
tului mondial din Spania ?

înainte de a face unele comentarii asu
pra șanselor de calificare, iată cum se 
prezintă clasamentul la ora actuală și care 
vor fi ultimele partide.

Din capul locului, vom afirma că in

1. Anglia 7 3 13 12—8 1
2. România 5 2 2 1 4—3 6
3. Norvegia 7 2 2 3 7—11 6
4. Ungaria 4 2 11 6—6 5
5.

23
10
14
31
11
18

Elveția
Ultimele meciuri : 

septembrie : România 
octombrie : România 
octombrie: Ungaria - 
octombrie : Ungaria - 
noiembrie : Elveția - 
noiembrie : Anglia —

5 1 2 2 7— 8 4

— Ungaria ;
— Elveția ;

- Elveția;
- Norvegia ;
- România ;
Ungaria.'

cazul cînd echipa României va acumula 
încă 4 PUNCTE în ultimele 3 jocuri, ea 
se poate considera printre finalistele din 
Spania. Desigur, pentru a fi scutită de 
orice emoții, selecționata României va 
trebui să cîștige cele două meciuri pe te
ren propriu cu Ungaria și Elveția. Orice 
punct pierdut din cele 4 „planificate" va 
complica teribil situația în configurația 
primelor clasate. Cu 10 puncte, România 
se va putea clasa printre primele două 
echipe.

Care sînt celelalte pretendente, printre 
care Anglia, Ungaria și chiar Elveția ?

ANGLIA mai are de susținut un singur 
joc acasă, cu Ungaria (ultimul meci al 
grupei, care poate fi hotărîtor). în cazul 
cînd victoria va fi de partea Angliei (pro
nostic logic), ea va avea 9 puncte și un 
golaveraj pozitiv (minimum +5), ceea ce 
poate fi hotărîtor.

Să vedem însă ce șanse are UNGA
RIA 2 Ea are acum 5 puncte din 4 me
ciuri, avînd de susținut alte 4, dintre care 
2 în deplasare, ambele foarte grele, cu 
România la București și cu Anglia la 
Londra. Dacă în jocurile restante echipa 
Ungariei va cîștiga cu Norvegia și Elveția 
pe teren propriu, ea va acumula 9 
puncte (avînd, probabil, un golaveraj po

zitiv), dar orice punct cucerit in depla
sare o va aduce printre calificate... Cum 
în fotbal se poate întîmpla orice, nu este 
exclus ca valoroasa formație a Elveției 
să cîștige un punct in deplasare, ca și 
impetuoasa selecționată a Norvegiei, care, 
după cum s-a văzut, chiar în poziția de 
outsider, nu cedează în fața marilor fa- 
voriți...

Șanse teoretice de calificare mai are și 
ELVEȚIA, care cu... 3 victorii în ultimele 
3 jocuri ar putea totaliza 10 puncte ! Ori- 
cît de imprevizibile sînt rezultatele la 
fotbal, o asemenea „ispravă" a echipei 
din „țara cantoanelor" este, evident, foar
te greu realizabilă...

în concluzie, la prima vedere, în cursa 
pentru cele 2 locuri rămîn echipele 
României, Ungariei și Angliei... Care din
tre acestea vor avea șansa să se califice 
pentru „El Mundialul" spaniol ? Sperăm 
că fotbaliștii noștri vor aborda ultimele 
trei meciuri cu totală dăruire și cu apri
ga dorință de a cuceri punctele necesare 
pentru a obține obiectivul pe care și l-au 
propus : CALIFICAREA ! Această califi
care ar constitui o mîndrie a „tricolorilor" 
și a tuturor iubitorilor de fotbal din țara 
noastră.

[on OCHSENFELD

DUPĂ MECIUL

CU BULGARIA
Ieri, Biroul executiv al 

C.N.E.F.S. a analizat — pe 
baza unei informări a Bi
roului F. R. Fotbal, -arc a 
dezbătut aspectele meciului 
amical cu echipa Bulgariei 
— problemele reieșite din 
partida-test de miercuri a 
reprezentativei noastre de 
fotbal.

De asemenea, a fost re
văzut programul pregătiri
lor în continuare, în vede
rea partidei oficiale de la 
23 septembrie, din cadrul 
preliminariilor C.M., cu e- 
chipa Ungariei.
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I La Dinamo, după 3-1:
I „Fiecare jucător știe
I mai bine ce are de făcut*
IDupă acest 3—1 de la Con

stanța, ne-am fi așteptat ca 
dinamoviștii să-și mai umfle un

Ipic pieptul. Dimpotrivă. In 
„Ștefan cel Mare" totul se e- 
valuează cu calm și circum
specție, așa cum stă bine unei

I echipe care are ambiții mult 
mai mari decit o victorie pe 
malul mării.
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CORNEL DINU : „M-am gin- 
dit mult la aceste șase jocuri. 
Dacă ar fi să explic in citeva 
cuvinte, aș spune că se poate 
vedea : 1) un plus la marca
jul in zonă și la acoperire ; 2) 
o mai activă prezență a liniilor 
dinapoi la construcție ; 3) o a- 
șezare ceva mai rațională; 4) 
integrarea reușită a doi jucă
tori buni, cu destul simț com- 
binativ (Orac și Vlad), plus 
acest foarte bun portar care 
a fost și este Moraru; 5) o mai 
bună circulație, cu apariții a- 
parent spontane, dar care sînt 
rodiii- unor îndelungi chibzu- 

rfeli".
DRAGNEA (golgeterul echi

pei). „Mă simt mai bine in joc, 
vin mai des in față, ajutat și 
de faptul că Dudu Georgescu 
se lansează in manevre care 
mă ajută să rămin ceva mai 
liber".

ȘTEFAN (fostul portar, as
tăzi la Rapid). „Se joacă mai 
bine. Iată, de pildă, prezența 
lui Orac, pe post de extremă 
ne-clasică, așa cum nu erau 
Vrinceanu și Iordache, a pro
vocat stimularea in joc a lui 
Stredie și Custov, ceea ce con
tribuie mult la stilul combina- 
tiv mai pregnant al echipei".

ION MARIN : „Prin venirea 
lui Moraru, am ciștigat mult. 
Moraru are in primul rind o 
contribuție la creșterea mora
lului echipei. E mare lucru să 
joci fără grifa permanentă a 
porții".

I„PIȚI“ VARGA (antrenor al 
echipei de speranțe): „Ca să nu

lungim vorba, fiecare jucător 
știe mai bine ce are de făcut. 
Cu asta cred că am spus des
tul. Mai e și o foarte frumoa
să luare în serios din partea 
jucătorilor. E mai multă „rău
tate" in joc. Acum citeva zile, 
la Constanța, il urmăream pe 
Augustin căruia, la început, nu 
prea-i mergea jocul. Dar deo
dată il aud strigind. „Nici să 
alergi nu mai știi 1“ Mi-a plă
cut mult această autocritică in 
gura mare, ca să audă și cei
lalți. Din acel moment, Augus
tin parcă a fost alt om. îmi 
pare foarte bine că a luat zece. 
Il merita. Acest 10 al lui Au
gustin mi-a stirnit și mie a- 
mintirile. Cu foarte mulți ani 
in urmă, eu și Vasile Alexan
dru am luat primii zece care 
s-au dat la „Sportul". Asta a 
fost intr-un meci cu echipa 
suedeză Malmoe".

BAZIL MARIAN (antrenor 
pe lingă Dinamo, din partea 
F.R.F.) : ,,Dinamo are in acest 
sezon perioade de joc mai bu
ne, care impun. Sper ca aceste 
perioade să crească".

NICUȘOR : (antrenor princi
pal) : „Mi-e foarte greu să fac 
aprecieri. Timpul, care le re
zolvă pe toate, e cel mai bun 
judecător. Îmi permit doar să 
spun că antrenamentele noas
tre se desfășoară, in proporție 
de 80 la sută, cu mingea".

Cam atît, deocamdată, după 
startul lui PLUS TREI în cla
samentul adevărului, un start 
în care se simte că Dinamo a 
dat mai mult drumul la joc, 
dovadă și plusul de eficacitate 
al echipei, exprimat și prin se
ria victoriilor cu trei goluri 
înscrise, ceea ce sugerează o 
schimbare in bine și la capito
lul ofensivei ; mai ales în ca
drul unei echipe care, așa cum 
afirmă Dinu, a pus un accent 
sporit pe seriozitatea marcaju
lui.

Nu ne rămîne decit să aștep
tăm cu optimism ratificarea tu
turor . acestor păreri și impre
sii în dubla întîlnire — care 
ratifică (sau nu) totul — cu 
Levski-Spartak în Cupa 
U.E.F.A.

La Progresul, după 1-7: 
Un atac de 125 de ani, 

dar și alte explicații!
Antrenament la Progresul. 

Atmosferă nu prea plăcută 
după acel 1—7 de la Hunedoa
ra, dar în tribună se află des
tui suporteri, în frunte cu 
George Corbeni, care merită un 
premiu de fidelitate.

Progresul exersează scheme 
tactice, sub conducerea lui 
Mateianu. (Aflăm între timp că 
în tribună se află grupați, în- 
tr-o parte, „mateianiștii", iar 
în cealaltă „anti-mateianiștii". 
Nu putem evita gîndul oă e 
mai bine să ai prieteni și duș
mani, decit să treci neobser
vat).

Ne apropiem de Mateianu. 
Renunțăm la introducere f 
„Viorele, ești acuzat de unii, 
care alcătuiesc grupul ANTI, 
că la Hunedoara ai schimbat 
stoperii și, din cauza asta, ai 
pierdut la scor. Mai ești acu
zat că ai format un atac de 
125 de ani, cu Apostol, Marica, 
Țevi și Zamfir. Ce părere ai ?“ 
Mateianu nu stă pe gînduri : 
„E adevărat. Am schimbat sto
perii, dar nu de acolo au ve
nit golurile. Cu Cristea, de pil
dă, am reușit 1—1 la Pitești 
și 2—2 pe Steaua. La fel de 
adevărat e că jocul slab al lui 
Tănăsescu a cîntărit greu".

— Cum stați acum ? Ce per
spective aveți ?

— Am preluat o echipă pe 
care, firesc, nu o cunoșteam. 
Avem lotul pe care il avem. 
Nu e un secret pentru nimeni 
că Progresul poate legitima 
doar cite un jucător de județ 
sau de onoare. Cu toate aces
tea, echipa noastră se află la 
minus 1, adică e in situația u- 
nor echipe mult mai simandi
coase. Noi nu-l putem legitima 
nici pe Stoichiță, pe care il ve
deți chiar acum pe teren, dar 
care nu e încă al nostru ! Pre
zența lui e de două ori dorită. 
Mingea cu care ne antrenăm 
acum e proprietatea personală

a lui Stoichiță, deoarece Pro
gresul nu are minge de antre
nament...

— Ce facem ?
— Încerc să construiesc o 

echipă. Acum avem 28 de ju
cători in lot. O să ne despărțim 
de cițiva. E de lucru enorm. 
Avem destule greutăți. Iată, de 
pildă, Marian Ianescu a tele
fonat ieri că e ziua lui, dar 
n-a venit nici astăzi... Zamfir 
a telefonat și el că i s-a spart 
o conductă...

— Am auzit că ți se repro
șează lucrul fizic insuficient.

— Aberație. Cum să renunțe 
la lucrul fizic un antrenor care 
pune pe prim plan presingul ? 
Îmi pare bine că a intervenit 
întreruperea asta. Sper să în
cheiem turul in jurul lui Zero, 
adică ceva între minus 1 și plus 
1. Munca adevărată de con
struire a echipei se va putea 
face, orcium, in iarnă. In vara 
aceasta am avut doar o lună. 
Sint convins că Progresul va 
juca așa cum a jucat acum 
cițiva ani pe „23 August", in 
compania lotului.

★
Mateainu continuă antrena

mentul. Grupul de suporteri se 
apropie de reporter. „Mateia
nu visează ! — îl auzim pe 
George Corbeni. Ghidează 
prea mult jocul. Golul vine 
greu. Altfel se juca pe vremea 
lui Gică Popescu". „Și de ce 
l-ați pierdut pe Gică Popescu?" 
„Ă greșit_ conducerea. L-a as
cultat pe «Peniță"". „Și-acum, 
ce urmează ? S-ar părea că 
unii dintre voi vreți capul lui 
Mateianu". O tăcere apăsătoare 
se lasă sub platanii parcului 
Progresul.

Dinspre alee se apropie un 
alt grup de suporteri. „Nu-i 
ascultați, tovarășe reporter ! 
Mai bine să visăm cu Mateia
nu, decît să murim cu alții".

„Golul vine greu" — aud, 
parcă, ecoul tenorului George 
Corbeni. Cum am face sâ vină 
mai ușor ? Aceasta-i întreba
rea...

[ocn CHIRILA

Ieri, la Ploiești

„CANGURII- AU ÎNVINS
PETROLUL CU 3-2
Primul din ultimele patru 

„popasuri" cu meciuri de ve
rificare dinaintea startului spre 
Australia lotul reprezentativ 
lărgit de juniori l-a făcut ieri 
la Ploiești. Pe stadionul Petro
lul s-au disputat două partide, 
antrenorii C. Cernăianu și T. 
Macri hotărînd să-i folosească 
pe absolut toți jucătorii con- 
vocați la București. Selecționa-' 
ta „posibililor" a întîlnit divi
zionara „C“ Chimia Brazi. In 
prima repriză, juniorii ou jucat 
mai bine, au alergat mai mult 
și au reușit să înscrie prin 
Sertov (min. 18). După pauză, 
Chimia a egalat prin Dobre 
(min. 47), dar Fîșic a marcat 
din nou pentru „tricolori", în 
min. 56, pentru ca' după zece 
minute, Gușe să restabilească 
egalitatea. Scor final : 2—2.
„Posibilii" s-au aliniat în ur
mătorul „11“ : Girjoabă — Bă
lan, Iliescu, Vușcan, Matei — 
Balaur, Fîșic, Iancu — Udrică, 
Sertov, Lasconi.

Partida vedetă a cuplajului, 
dintre „probabilii" pentru tur
neul final al C.M. de juniori 
de la antipozi și divizionara 
„B" Petrolul, a fost așteptată 
cu viu interes. Vioara întîi 
a primei reprize a fost selec
ționata de juniori, care a reu
șit, în urma unor frumoase ac
țiuni ofensive, să înscrie de 
două ori, prin D. Zamfir (min. 
22) și Hanghiuc (min. 44). In 
repriza secundă, timp de 30 
de minute, rolurile s-au in
versat. Petrolul a acționat mal 
decisă, a atacat ingenios și de
rutant, Toporan reușind să în
scrie două goluri in trei mi
nute (55—58), egalînd. Și în 
continuare jocul s-a menținut 
la un foarte bun nivel tehnic, 
cei care au reușit pină la ur
mă să marcheze au fost „can
gurii", prin foarte activul mij
locaș Hanghiuc, care dintr-un 
unghi dificil a trimis mingea 
sub transversala lui Haralam- 
bie (min. 82). Scor final, deci, 
3—2 pentru selecționata „pro
babililor": Lovaș — Viscrcanu, 
Rednic, Andone, Eduard — Ba- 
lint, Ilic, Hanghiuc — D. Zam
fir, Bulba, Gabor. Spre finalul 
partidei au mai jucat Sertov și 
Udrică. In ansamblu, un foarte 
reușit test al tinerilor noștri 
„tricolori", care mîine, de la 
ora 17, vor întilni la Brașov 
divizionara „A" din localitate, 
într-o partidă ce se anunță, fi
rește, deosebit de interesantă.

Laurențiu DUMITRESCU
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ADMINISTRAȚIA DE STAT IOT0 PRONOSPORT INTORMEAZ.A

PE MICUL ECRAN
SIMBÂTĂ 12 SEPTEM

BRIE, ora 13, in cuprinsul 
emisiunii „Mozaic" : selec- 
țiuni din C.M. de ciclism 
pe pistă de la Brno, din 
întîlnirea de înot U.R.S.S.
— S.U.A. de la Kiev, din 
„Cupa Mondială" la atletism 
de la Roma și _ din finala 
concursului european de 
jocuri sportive și distracti
ve de la Belgrad.

DUMINICA 13 SEPTEM
BRIE, ora 15,30 : Șah (emi
siune de maestra interna
țională Elisabeta Polihro- 
niade) ; ora 15,45, în cu
prinsul emisiunii Telesporl: 
selecțiuni din Cupa Mon
dială la atletism, rezumatul 
meciului de fotbal Polonia
— R.F. Germania, și re

priza a doua a meciului 
de handbal masculin Min- 
aur Baia Mare — Dinamo 
București ; ora 19,30 (pro
gramul II) : Telerama (emi
siune de Dumitru Tănă
sescu).

MIERCURI 16 SEPTEM
BRIE, ora 17 : Fotbal : Uni
versitatea Craiova — Olym- 
piakos Pireu în C.C.E. și 
Dinamo București — Levski 
Spartak Sofia în Cupa 
U.E.F.A. (transmisiuni
directe alternative ; comen
tatori — Cristian Țopescu 
și Cornel Pumnea).

JOI 17 SEPTEMBRIE, ora 
18,20 : rezumatul meciurilor 
disputate în cupele europe
ne intercluburi.

PENTRU IUBITORII 
DE PRONOSTICURI...

Concursul Pronosport de la 
sfirșltul acestei săptămînl se a- 
nunță a ti deosebit de intere
sant, el cuprinzînd partidele din 
prima etapă a campionatului di
vizionar A italian și citeva din
tre cele mai echilibrate meciuri 
ale campionatului diviziei ,,B“ din 
țara noastră ; este de reținut, de 
asemenea, că fondul de cîștiguri 
al categoriei I beneficiază de un 
report de 46.536 lei. Iată pronos
ticurile fostului internațional 
Gheorghe Constantin, actualmente 
antrenor al echipei Politehnica
Iași :

l. Bologna — Cagliari 1
n. Florentina — Como 1
m. Genoa — Torino 1, X
IV. Inter — Ascoll 1
V. Juventus — Cesena 1, X
VI. Napoli — Catanzaro X
VH. Roma — Avellino 1
VIII. Udinese — Milan 1, X, 2
IX. Viit. Vaslui — F.C.M.

Galați 1, X
X. Gaz metan — Rapid 1, X
XI. C.I.L. Sighet — Olimpia X

XII. Rapid Arad — F.C. Bihor 1
XIII. U.M.T. — F.C. Baia Mare 1 
Tragerea obișnuită Loto de as

tăzi 11 septembrie 1981 va avea 
loc la ora 16,30 in sala clubului 
„Finanțe-Bănci", din București, 
str. Doamnei nr. 2 ; panoul cu 
numerele cîștigătoare va Ii tele
vizat în jurul orei 18,25.

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO, DIN 4 SEPTEMBRIE 

1981
Categoria 1 : 1 variantă 100% 

=■ autoturism „Dacia 1300“ și 
3 variante 25% a 17.500 lei ; 
Categoria 2 : 8,75 variante a 
9.752 lei ; Categoria 3 : 21,50 
a 3.969 lei ; Categoria 4 : 32 
a 2.667 lei ; Categoria 5 : 105,25 
a 811 lei ; Categoria 6 : 302 
a 283 lei ; Categoria X : 1.760,25 
a 100 lei.

REPORT LA CATEGORIA 
1 : 458.822 Iei.

Autoturismul „Dacia 1300“ a 
fost cîștigat de ANDREI NE
RO, din Timișoara.

CIUDATA OPTICĂ A UNUI 
OBSERVATOR FEDERAL
Avînd obligația — în calitatea 

de corespondent de presă — să 
asist la partida de fotbal dintre 
echipele C.S.U. Galați și Delta 
Tulcea, desfășurat duminică 6 
septembrie a.c. pe stadionul Por
tul Roșu din Galați, m-am pre
zentat la cabina arbitrilor pentru 
a le solicita foaia cu componența 
celor două echipe. în momentul 
cînd am intrat în posesia foii de 
arbitraj, în cabină își face apa
riția observatorul federal Con
stantin Popescu, care, ignorînd, 
în primul rînd, cele mai elemen
tare norme ale bunei cuviințe, 
nic.i mai mult nici mai puțin 
mi-a „oidonat" să părăsesc Ime
diat cabina. în zadar am încer
cat să-mi declin calitatea și ros
tul. Pentru a evita o discuție pe
nibilă — și fără sens — pentru 
că pornirea respectivului era evi
dentă, am renunțat la intenția de 
a-mi mal nota formațiile.

Ne surprinde faptul că obser
vatorul federal în cauză, în loc 
să fi Intervenit, la pauză, pe Un
gă arbitrul Marin Stan, care se 
vedea de la o poștă că arbi
trează sub orice critică, era mai 
mult preocupat de prezența în 
cabină a unui corespondent care 
nu-și făcea altceva decît datoria. 
Oare aceasta este menirea sa T 

T. SIRIOPOL — coresp.



CIPERE
ÎNVINGĂTOR la turneul

7 J VOLKSSTIMME“
în 
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„Volkssti- 
luat

Zilele trecute a avut loc 
Austria tradiționalul turneu 
ternațional de box prilejuit 
aniversarea ziarului 
mme“. La competiție au 
parte pugiliști din 7 țări prin
tre care și România. Un succes 
deosebit a obținut sport ivul nos
tru Dumitru Cipere, învingă
tor la categoria cocoș. Românul 
a dispus la puncte in primul 
meci de sovieticul Vasin, apoi, 
în .finală, a realizat o aplauda
tă victorie (tot la puncte) în 
fața cehoslovacului Madura, ur- 
dnd astfel pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului de pre
miere. Celălalt sportiv român, 
Constantin Ghindăoanu (mijlo
cie mică) a pierdut primul med 
(La puncte) în fața sovieticului 
Sagardian, apoi pentru medalia 
de bronz a întrecut la puncte 
pe Richter (R.D. Germană).

C.M. DE YACHTING
Desfășurat la Carnac (Fran

ța), C.M. la clasa „Tornado" a 
fost cîștigat de americanii Ran
dy Smith și Ray Glasser, 
locurile următoare, Kliver 
Fogolev (URSS) și Loday 
Buet (Franța).

Pe

ÂZI ÎNCEP CAMPIONATELE
MONDIALE DE

SKOPLJE, 10 (prin telefon). 
Numeroși sportivi din multe 
țări — numărul exact îl vom 
cunoaște vineri dimineața, la 
cîntarul oficial — sînt prezenți 
aici pentru a participa la cam
pionatele mondiale de lupte 
libere. In cursul zilei de joi, 
atît dimineață cit și după-a- 
miază, pe saltelele de antrena
ment s-au perindat luptători 
cunoscuți în arena internațio
nală, laureați al marilor com
petiții, Jocurile Olimpice, 
campionatele mondiale și con
tinentale. Au venit să-și apere 
titlurile 
terioară 
vieticii 
68 kg) 
kg), ’ 
kg) 
kg), 
kg), 
kg)

Cei patru luptători români, 
Aurel Neagu (57 kg), Traian 
Marinescu (62 kg), Constantin 
Mărăscu (82 kg) și Aurel Fa- 
nait (100 kg), au efectuat joi 
două antrenamente, destul de 
tari, după opinia noastră. De
altfel, antrenorul Vasile Iorga 
a ținut să sublinieze că la a- 
ceastă ediție — prima care se 
va desfășura în conformitate 
cu noile modificări ale regu
lamentului internațional — vor

cucerite la ediția an- 
(San Diego, 1979) so- 

Mihail Haraciura (cat. 
și Ilia Mate (cat. 

japonezii Yji Takada 
și Hydeakî Tomyiama 
americanul Lee Kemp 
ungurul Islvân Kovâcs 
și alții.

100 
(52 
(57 
(74 
(82

C. E. DE NATAȚIE, LA SPLIT
'Urmare din paa. /J

nata R.E. Germania, singura e- 
chipă neînvinsă la ediția din 
acest an. Meciul a fost deose
bit de spectaculos și echilibrat, 
învingătoarea fiind cunoscută 
abia în ultimele secunde de 
joc. Poloiștii vest-germani au 
condus cu 1—0, apoi cei 
mâni cu 3—1. Din nou 
pentru echipa R.F.G. și 
5—5. In continuare, nici 
dintre cele două echipe nu 
mai reușit să se 
La scorul de 9—9, 
scăpat singur pe 
fost faultat, dar 
ceava (U.R.S.S.)

ro- 
5—3 
apoi 
una 

a 
desprindă. 
Moiceanu 

contraatac, a 
arbitrii Cea- 

___ „ ,_______ , și ToyarM 
KTurcia) au... închis ochii. In 
faza următoare însă, ei au dic
tat o eliminare nejustificată

și 
să

® TELEX •
ATLETISM • La Nitra (Ceho

slovacia), Bartonova a 
două probe : 65,38 la disc și 19,54 
m la greutate. Alte rezultate fe
minine ; 100 m plat, Madrinkova 
(Cehoslovacia) 11,6 ; aruncarea 
suliței, Burgarova (Cehoslovacia) 
60,12 m. Masculin : 100 m plat, 
Tatar (Ungaria) 10,4 ; suliță, Sto- 
iov (Bulgaria) 83,26 m ; greutate, 
Brabec (Cehoslovacia) 20,04 m • 
Aleksandr Beskrovnîi a cîștigat 
proba de triplusalt din concursul 
de la Moscova cu 17,11 m. Ana
toli Titov (19 ani) a fost crono
metrat în 13.7 la 110 mg, iar Ani
ta Stukane a sărit 6,46 m la lun
gime.

BASCHET ® Turneul feminin 
de la Sibenik (Iugoslavia) s-a 
încheiat cu succesul reprezentati
vei Iugoslaviei — 6 p, urmată de 
Italia — 4 p, Bulgaria — 2 p și 
Polonia — 0 p. în ultima zi : 
Iugoslavia — Polonia 64—59 (39— 
26), Italia — Bulgaria 70—60 
(34—39).

CĂLĂRIE. @ Proba de obsta
cole din concursul de la Donau
eschingen (R.F. Germania) a re
venit campionului austriac Hugo 
Sinon („Gladstone44), cu timpul 
de 38,6 și 0 p penalizare. Pe lo
cul doi, concurenta engleză ,Liz 
Edgar (..Everst Forever44).

CICLISM • Prima etapă a 
competiției internaționale „Tour 
de l’Avenir", desfășurată la St. 
Etienne, a revenit rutierului 
cehoslovac Ladislav Ferebauen 
(168 km în 4 h 20 ;12).

HOCHEI PE GHEAȚA • 
Montreal, în cadrul „Cupei 
nada44, Canada — U.R.S.S. 
(1—0, ' ‘ ~ ' - - 
înscrise de 
Middleton, Dionne, 
Goring, respectiv, 
pelev și Makarov. 
S.U.A. — Finlanda 
1—2), Cehoslovacia 
(2—0, 3—1, 2—0).

HOCHEI PE IARBA a Selec
ționata Indiei, deținătoare a tit
lului olimpic, a cîștigat turneul 
internațional masculin desfășurat 
în localitatea italiană Loiano. In 
finală. India — Argentina 3—0. 
Meciul pentru locul trei : Polo
nia — Italia 4—2.

PENTATLON MODERN • C.M. 
au continuat la Djonkowe (Polo
nia) cu proba de scrimă cîștigată 
de italianul Năsala, cu 1100 p. 
în clasamentul general individual, 
după două probe, conduce Ta
mas Szobathely (Ungaria) — 2 140 
p, secondat de Janusz Peciak 
(Polonia) — 2 130 p. Tn clasamen
tul pe echipe : 1. Polonia — 6 160 
p, 2. Ungaria — 6 040 p.

cîștigat

La 
Ca- 
7—3 
fost

, Canada
1—2, 5—1). Golurile au

Grtezky, Lafleur, 
Potvin, Bossy, 
Larionov, Șe- 

Alte rezultate: 
4-4 (1—1, 2—1, 
— Suedia 7—1

LUPTE LIBERE
putea să obțină succese numai 
concureriții care au o bună pre
gătire tehnică și, mai ales, fi
zică. In numai cele două re
prize de cite 
mai este timp 
tactice și nici 
ginduri, cum 
gențele arbitrilor pentru ca în
trecerile de lupte să devină 
cit mai spectaculoase îi vor 
determina pe competitori să 
evolueze într-un ritm foarte 
rapid. Altfel, cu siguranță, „ca
valerii fluierului* vor apela, 
fără ezitare, la suita de aver
tismente.

Desigur, deosebit de impor
tante vor fi — tot în contextul 
modificărilor regulamentare — 
tragerile la sorți, care pot dis
tribui favoriții într-o singură 
grupă, iar în cealaltă concu
rența să fie mai puțin aspră. 
Despre acestea, însă, în rela
tarea următoare.

trei minute nu 
pentru tatonări 

pentru a sta pe 
se spune. Exi-

Costin CHIRIAC

IA „ZONALUL" DL LA BYDGOSZCZ
VARȘOVIA, 10 (Agerpres).— 

In turneul zonal feminin de 
șah de la Bydgoszcz (Polonia), 
după patru runde în fruntea 
clasamentului se află Eliska 
Klimova (Cehoslovacia), cu 3’/x 
p, urmată de Marina Pogore- 
vlci (România) — 3 p (1), 
Margareta Murcșan (România) 
— 2’/, p (1), Tiunde Csonkics 
(Ungaria) — 2'/i p, Agneta 
Brusztman (Polonia) — 2 p (1).

In runda a 4-a, Marina Po- 
gorevici a învins-o pe Dana 
Nuțu, după ce anterior cîștiga-

se partida întreruptă cu polo
neza Szmacinska. Margareta 
Mureșan, cu piesele negre, a 
obținut victoria în partida cu 
Hana Erenska (Polonia), iar E- 
lisabeta Polihroniade a remizat 
cu Libuse Skacelova (Cehoslo
vacia), egalitatea fiind consem
nată, de asemenea, în partidele 
Porubski — Klimova, Eretova 
— Csonkics și Wize — Bruszt
man. Dana Nu(u a cîștigat par
tida întreruptă în runda a 2-a 
cu poloneza Wize.

JORG KUNZE (R.D.G.)-13:10,40 LA 5000 m
NOU RECORD AL EUROPEI

ROMA, 10 (Agerpres). In con
cursul internațional de la Rieti 
(Italia), atletul Hans Jorg Kunze 
(R. D. Germană) a stabilit un 
nou record european în proba de 
5 000 m, cu timpul de 13:10,40. Ve
chiul record era de 13:13,0 și a- 
parținea încă din anul 1972 cu-

FLUSHING MEADOW INAIMLA SIMIMNAIEtOR
NEW YORK, 10 (Agerpres). 

— In sferturile de finală ale 
probei de simplu bărbați, John 
McEnroe, deținătorul titlului, 
l-a eliminat cu 6—7, 7—6, 6—4, 
6—2 pe jucătorul indian Ra- 
mesh Krishnan, iar Vitas Ge- 
rulaitis a dispus cu 6—4, 6—2, 
4—6, 6—1 de Bruce Manson, 
în celelalte două „sferturi", Ji
mmy Connors îl va întîlni pe 
Eliot Teltscher, în timp ce 
Bjorn Borg va juca cu Roscoe 
Tanner. Rezultate înregistrate 
în proba de simplu femei 
(sferturi de finală) : Barbara

Potter — Barbara Gerken 7—5, 
7—5 ; Tracy Austin — Sylvia 
Hanika 6—4, 6—3 ; Martina
Navratilova—Anne Smith 7—5, 
6—4.

Alte rezultate, la dublu băr
bați : Giinthardt, McNamara — 
Amaya, Pfister 6—4, 6—2, 6—4; 
Newcombe, Stolle — Cahill, Tom 
Gullikson 7—6, 7—5, 3—6, 4—6, 
6—3 ; dublu femei : Mandliko- 
va, Teeguarden—Durie, Hobbs 
6—2, 6—4 ; Navratilova, Shriver 
— Evert Lloyd, Stove 6—2, 
6—1 ; Casals, Turnbull — Kloss, 
Nagelsen 6—2, 6—2.

ncscutului fendist belgian Emile 
Puttemans. Pe locurile urmă
toare s-au situat Valeri Abramov
— 13:11,99 (nou record al U.R.S.S.) 
și kenyanul Henry Rono — 
13:12,47.

Printre 
feminine 
cele mai 
cursului, 
românce 
Puică, clasate pe locurile doi, 
4:01,67 și, respectiv, trei, cu 
4:02,05. Victoria a revenit Tamarei 
Sorokina (U.R.S.S.) —

Performanțe notabile au 
realizat americanii Larry Myricks
— 8,45 m la săritura în lungime, 
Dwight Stones — 2,30 
ritura în înălțime, 
Konstantin Volkov . — 
săritura cu prăjina.

Alte rezultate : masculin : 100
m plat : Lattany (SUA) — 10,16; 
800 m: Khalifa (Sudan) — 1:45,30; 
400 m plat: McCoy (S.U.A.) — 
45,43 ; 400 mg : Moses (SUA) — 
48,69 ; 200 m : Quarrie (Jamaica)
— 20,61 ; feminin : 100 m plat : 
Evelyn Ashford (SUA) — 11,16 ; 
400 m plat : Ludmila Veselkova 
(U.R.S.S.)—52,62; săritura în înăl
țime: Tamara Bikova (U.R.S.S.)

1,93 m.

protagonistele cursei 
de 1 500 m, una dintre 
spectaculoase ale con- 
s-au numărat atletele 
Fița Lovin și Maricica 

clasate pe locurile 
trei,

m lâ să- 
sovieticul 

5,65 m la

2-2, 
de :

în plus", în 
au marcat 
siAuații de 

subliniat că

împotriva formației române 
a fost 9—10. Hagiu a reușit 
egaleze (10—10) cînd mai erau 
50 de secunde de joc. dar o 
nouă eliminare total nejustd- 
ficată dictată împotriva urmi 
jucător român a permis selec
ționatei vest-germane să 
scrie punctul victorios cu 
secunde înainte de sfirșit!

Scorul de 11—10 (3—3, 
2—2, 4—3) a fost realizat
Stiefel 4, Stamm 2, Obscherni- 
kat 2, Frank, Wendel, Loebb 
de la învingători, Hagiu 3. Cos- 
trăș 2, Rus 2, Răducanu, Scher - 
van, Ș. Popescu. Jucătorii ro
mâni au transformat 5 din cele 
6 situații de „om 
timp ce adversarii 
tot de 5 ori. în 8 
superioritate. De
echipa noastră, deși a făcut, In 
general, o partidă mai bună, 
a greșit de cîteva o>ri în apă
rare, iar portarii Spînu și 'Simi- 
on au primit mai multe goluri 
parabile de la distantă.

într-un alt meci : Spania — 
Ungaria 7—7 (2—2, 2—1, " "
1-2).

Rezultate tehnice. ÎNOT 
200 m liber (b) 1. Serghei
pliakov 
Michael 
1:51,62 ; 
(Suedia) 
(f) : 1. . .
4:08,58 R.E.;2. Carmela Schmidt 
(R.D.G.) 4:08,71 ; 3. Jackie Wil- 

mott (M. Brit.) --------
fluture (f) : 1. 
(R.D.G.) 60,40 ; xi.es vtcissuei 
(R.D.G.) 60,97 ; 3. Karin Seick 
(R.F.G.) 61,37; ‘
(b) : ' - ‘ . ____
(U.R.S.S.) 51,39 ; 2. Păr Arvid- 
sson (Suedia) 54,60 ; 
Dombrovski (U.R.S.S.) 
4x100 m liber (b) : 1.
(Krasiuk, Kopliakov, 
ski, Smirîagin) 3:21,48 
Suedia 3:22,48 (rec.) ; 
3:22,67 (rec.) ; Sărituri-platfor
mă (b) : 1. David Ambarfumian 
(U.R.S.S.) 606,96 p ; 2. Vladi
mir Aleinik (U.R.S.S.) 601,92 p; 
3. Dieter Waskow (R.D.G.) 

"O on „

2—2,

Ko-
2.(U.R.S.S.) 1:51,23;

Sbderlund (Suedia) 
3. Thomas Lejdstrom 
1:52,11 ; 400 m liber 

Ines Diers (R.D.G.)

4:15,25; 100 m
Ute Geweniger

2. Ines Geissler

100 m fluture
1. . Aleksei Markovski

3. Vădim 
55,00 ; 

U.R.S.S. 
Markov- 
R.E. ; 2.

3. R.F.G.

UNELE CLARIFICĂRI IN PRELIMINARIILE C. M.
ENGLEZII ÎNVINȘI LA OSLO..
Ron Greenwood avea temeri îna

intea meciului cu Norvegia. An
trenorul englez spunea că nor
dicii * “ ‘ ‘ *-------- ““
teren 
care 
tare) 
dețin - _____
ou britanicii, care _ _ _ _ 
la Început de sezon. De fapt, te
merile lui Grenword s-au dove
dit... realiste. Norvegia a cîștigat, 
deși cei care au deschis scorul 
au fost oaspeții, prin Robson, 
care a fentat cîțiva apărători și 
a marcat nestingherit. Britanicii 
au greșit însă în continuare lă- 
sînd gazdele să „zburde14 în voie, 
să surprindă prin vigoare și elan 
selecționata .insularilor44. Așa a 
survenit egalarea, cînd Albertsen, 
profitînd de o greșeală de marcaj 
a făcut ca tabela de scor să_in
dice 1- "
greșeală a lui McDermott 
permis lui Thoresen să înscrie 
golul victoriei. In repriza a doua 
s-a jucat prudent : englezii au 
forțat egalarea, dar temerarii ju
cători norvegieni s-au apărat 
calm în fața celebrilor interna
ționali englezi, care în urmă cu 
cîteva luni îneîntaseră pe iubito
rii de fotbal prin modul in care 
obținuseră victoria la Budapesta.

NORVEGIA : Antonsen — Bern- 
sen, Hareide, Aas, Grondalen, Al
bertsen, Giske, Thoresen, Oek- 
land (Pedersen), Jacobsen, Lund 
(Dokken).

ANGLIA : Clemence — 
Mills, Thompson, Osman, 
son, Keegan. Francis, 
(Withe), Hoddies " 
Dermott.
BELGIA VIRTUAL

în grupa a n-a, 
pus la Bruxelles 
2—6 (1—0) și este -------
calificată, indiferent de rezulta
tul ultimului meci, ou Olanda, în 

deplasare. Belgienii au marcat

pot fi foarte periculoși pe 
propriu, jucătorii (dintre 

6 activează peste ho- 
stnt în plin campionat șl 
o formă bună, în contrast 

se află de-abia

prin Czerniatinskl (debutant) In 
min. 24 și Van den Bergh (min. 
83).

Cu un rezultat surprinzător s-a 
încheiat partida dintre Olanda 
si irlanda : 2—2 (1—1), la Rotter
dam 1 Au Înscris : Thissen (min. 
11) și Muhren (min. 65) din pe- 
------- -----rij gazde, respectiv 
------------- (min. 40) și Stapleton 
‘ ‘-------- ‘ Clasamentul grupei :

7 5 11 12— 6 
7 3 2 2 14— S
6 3 1 2 8—5 
5 3 0 2 12— 5
7 0 0 7 4—25

nalty pentru 
Robinson (mi 
(min. 71).
1. Belgia
2. Irlanda
3. Olanda
4. Franța
5. Cipru

Următoarele jocuri, la 14 octom
brie : Olanda — Belgia si ’ * 
— Franța.

CEHOSLOVACIA 
S-A REVANȘAT

grupa a III-a, la

11
8
7
7
•

Irlanda

■1. tnainte de pauză, ■
i-a

Neal,
Rob-

Mariner 
(Barhes), Mc-

CALIFICATA...
Belgia a dis- 

de Franța cu 
acum virtual

Praga, 
victorie 
Galilor,

în ___ r.. _
Cehoslovacia a obținut o 
meritată în fața Tării 
neînvinsă pînă acum în grupă, 
în primul joc, la Cardiff, gal'e zii 
cîștigaseră cu 1—0. Acum ceho
slovacii au învins cu 2—0 (1—0) 
și se mențin 
lificare. Au 
(autogol) în 
(min. 67).

în aceeași 
Islanda a dispus de 
2—0 (1—0), prin golurile marcate 
de Gudmundsen (min. 25) și Ed- 
valdson (min. 66).
1. Tara Galilor
2. Cehoslovacia
3. U.R.S.S.
4. Islanda
5. Turcia

Următoarele^ ; 
tembrie : 
Islanda
IUGOSLAVIA Șl ITALIA, FAVO

RITELE GRUPEI A V-A
Selecționata Iugoslaviei a obți

nut o victorie foarte prețioasă 
la Copenhaga, cu Danemarca : 
2—1 (0—0) și, alături de Italia,
a devenit principala favorită pen-

în lupta pentru ca- 
marcat :
min. 24

Stevenson 
și Licka

grupă, la Reykjavik, 
Turcia cu

G
5
3
6
6 

jocuri

Clasament :
1
1 
0
4
6
23

io— 2 9
13— 2 8

7—15
7—8 4
1—15 0

sep-

4 1
4 o
2 1
2 0
0 0

___ .. la __  
U.R.S.S. — Turcia și 

- Cehoslovacia.

tru calificare. In jocul spectacu
los de la Copenhaga, oaspeții au 
deschis scorul prin Vujovici (min. 
48), gazdele au egalat prin punc
tul lui Elkjaer (min. 82), pen
tru ca în minutul următor 
Petrovici să Înscrie golul victo
riei Iugoslaviei.
1. Iugoslavia
2. Italia
3. Danemarca
4. Grecia
5. Luxemburg

Următoarele ------------- — —
tombrie, Grecia — Danemarca si 
la 17 octombrie. Iugoslavia — Ita
lia.

Clasament :
5 4 0 1 14— 5
5 4 0 1 9—3
7 3 0 4 11— 9
5 3 0 2 6—7
6 0 0 6 1—17

8
8
6
6 
O 

meciuri : la 14 oc-

SCOTIA A RĂMAS NEÎNVINSĂ 
ȘI AȘTEAPTĂ TURNEUL FINAL

La Glasgow. Scolia a ■SHspdS'C 
2—0 (1—0) de Suedia (au mar
cat Jordan — min. 20 șl Ro
bertson — min. 80 din penalty) 
Si rămîne neînvinsă, avind cele 
mai mari șanse de 
Clasamentul grupei a
1. Scolia
2. Ir!. Nord
3. Suedia
4. Portugalia
5. Israel

Următoarele _ 
tombrie : Portugalia 
Irlanda de Nord —

G 
C
7
5
6 

jocuri,

calificare.
Vl-a :

12
! 2
2 2
î 1
9 3
la _ _ _ _
Suedia sl 

Scotia.

ECHIPA UNGARIEI 
PIERDE LA M.T.K.

2 10
3 6
7 g
4 5
8 1
oc-

Ungariei a susținut 
de verificare la 
compania echipei 
divizia secundă a

Selecționata 
un nou joc 
Budapesta In 
M.T.K. (din ______ ____
campionatului), în fata căreia a 
pierdut cu 3—4 (2—2). Golurile
selecționatei au fost marcate de 
Kovacs, Kiss și Szanto.

Reprezentativa Ungariei a ali
niat formația : Katzirz — Mar
tos, Balint, Garaba, Szanto (Kc- 
rekes), Miiller, Csapo, Sallai, 
Kiss (Bodoni), Tordcsik (Kovacs), 
Izso.

0 La regatele olimpice de la Tallin, din 
1980, la clasa „Star44, Finlanda a fost re
prezentată de doi Talberg, Peter-tatăl și 
Mathias-fiul. Dar aceasta nu este încă ni
mic.. In 1912, la J.O. de la Stockholm, Ber- 
til Tallberg („tata mare“) a condus yach- 
tul de 8 m, medaliat cu bronz ; în 1936, 
unul dintre fiii acestuia, Georg, a partici
pat la întrecerile de călărie, iar în 1964, la 
Enoshima (J. O. de la Tokio) și în 1968 la 
Acapulco (J. O. de la Mexico) a fost pre
zent la yachting Hendrik Tallberg fratele 
lui Georg, iar la Kiel, în 1972 (J. O. de la 
Mdnchen), a concurat și mezinul familiei, 
Johan... Revenind la regata olimpică de la 
Tallin; să precizăm că la clasa ’’47044, me
dalia de bronz a fost cucerită de un alt 
Tallberg, Geprg-Bertil, care este vărul lui 
Peter, care este nepotul lui Bertil, care 
este... • Willie Hall, fost jucător al lui 
Tottenham Hotspur, a făcut parte din echi
pa Angliei care, la 16 noiembrie 1938, a în
tâlnit Irlanda, la Manchester. în acel med 
el a reușit frumoasa performanță, ca, în 
decurs de 3 minute și jumătate, să mar
cheze 3 goluri, ceea ce, să recunoaștem, nu-i 
de ici de colo • Există o adevărată cursă 
a recordurilor de traversare a Canalului 
Mînecii, din Anglia în Franța sau invers șl

cifrele performanțelor scad mereu, de la 
un an la altul. Există însă și un record 
care, mîine-poimîine, va împlini, iată, 2U 
de ani. In iulie 1962, americanul Fred Bal- 
dasare a traversat ,,Mîneca“ în 18 ore și

un minut, dar înotînd... sub apă ; evident 
cu butelii de oxigen ! • In România a c- 
xistat prin anii ’30 un boxer, pe nume 
Gogea Mitu, faimos, înainte de orice, prin 
faptul că măsura 2,18 m. ! Se pare că re
zultatul cel mai bun din activitatea sa 
sportivă nu a fost realizat în ring, ci pe un 
podium de haltere, Mitu fiind creditat cu o 
performanță de 164 kg la stilul împins. 
Ceea ce era ceva ! • Fosta recordmană 
mondială la săritura în lungime, vest-ger- 
manca Heide Rosendahl, dublă campioană

olimpică în 1972, este astăzi antrenoare la 
Bayer Leverkusen. Ea conduce o grupă de 
mid atleți, pînă la 14 ani. Datorită faimei 
de care se bucură antrenoarea, numeroși 
copii doresc să-i fie elevi. Și sînt atîția, în- 
cît selecția lor a trebuit să fie extrem de 
riguroasă • Recordul de viteză (49,98 km/ 

la ,,Werner Seelenbinder44, din capi- 
R.D. Germane, a fost realizat de cu- 
de cicliști cehoslovaci Siein-Macha, 
lungul a 170 km ! • Singurul jucător 
activ din reprezentativa Angliei, care 

a cîștigat titlul mondial în 1966, este Allan 
Ball (3'5 ani), în prezent jucător și antrenor 
la Blackpool, în Liga a 3-a. Stanley Matt
hews, care, ce e drept, n-a fost campion 
mondial, a jucat pînă la 50 de ani • La 
Jocurile mondiale ale handicapaților, fin- 

■ landezul Onnela (nevăzător) a sărit în 
lungime 2,78 m • Pregătirea schiorilor pen
tru apropiatul sezon se desfășoară din plin. 
In legătură cu aceasta, antrenorul lotului 
austriac, Karl Kahr, declara : „Consider că 
pîrtiile dificile folosite în timpul pregătiri
lor devin tot mai periculoase și facilitează 
accidente, deoarece la antrenamente spor
tivii nu manifestă, în mod obișnuit, aceeași 
concentrare ca în concursuri

Romeo VILARA


