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Raid-anchetâ printre suporterii echipei naționale

TOȚI IUBITORII FOTBALULUI ROMÂNESC 
SÎNT ALĂTURI DE TRICOLORII NOȘTRI!

Un raid la marile unită ti industriale bucureștene „23 August”, Vulcan, Grivița Roșie 
(întreprinderea de utilaj chimic). Febra meciului România - Ungaria a pătruns și printre vajnicii 
oameni ai muncii amatori de fotbal. Am vorbit cu cițiva dintre ei, un număr relativ redus, Har 

pot ridica la scara marelui număr de suporteri din întreaga țară.avem credința câ opiniile lor se

„li VOM SUSȚINE CU ÎNFLĂCĂRARE
PE PURTĂTORII TRICOURILOR

NAȚIONALE-
Primul nostru popas l-am 

făcut la întreprinderea „Vul
can". Iată ce ne-au declarat 
cițiva dintre iubitorii fotbalului 
cu care am stat de vorbă :

Marin Ion, lăcătuș, secția 
Mecanic-șef: „Miercuri, tri
colorii noștri vor susține un 
meci foarte important Băieții 
vor trebui să lupte cu toată ar
doarea, iar noi să-i susținem cu 
toată înflăcărarea, să nu mal 
fie apostrofați ca în partida cu 
Bulgaria. Echipa noastră are 
prima șansă, ea poate obține 
victoria, care s-o apropie și 
mai mult de calificare. Voi C 
pe stadion, și-mi voi face da
toria de suporter".

Ion Macovei, frezor, secția 
Mecanică grea : „Meci dificil, 
nu încape vorbă, dar dacă va 
fi abordat cu toată seriozitatea 
din primul și pină în ultimul 
minut, nu se poate să nu fie 
cîștigat Am ferma convin
gere că echipa noastră națio
nală va merge la - "Mundialul 
spaniol. Iar publicul trebuie să 
fie alături mal ales in momen
tele grele, pentru a o ajuta să 
le depășească. Și va fi !“

Ghcorghc Bratu, tehnician 
serviciul proiectări : „Meci a- 
proepe decisiv pentru calificare. 
Iubitorii fotbalului din marea 
noastră uzină, șl sîntem destul, 
doresc, firește, din tot sufletul 
victoria băieților noștri. Circa 
100 dintre noi vom alcătui un 
„grup al vulcaniștilor" și-i 
vom susține cu ardoare pînă 
în min. 00".

Ion Costache, maistru : „Vom 
cîștiga meciul ! Echipa are atu- 
urile necesare pentru a se im
pune și-o vom susține să se 
impună pentru a păși decisă 
spre El Mundial, acolo unde o 
dorim să fie prezentă anul vii
tor".

„CAUZA ECHIPEI ESTE 
CAUZA NOASTRĂ !"

Și acum, la întreprinderea 
„23 August” :

Constantin BANUȚA, strun
gar, secția Aparataj : „Cel pu
țin 300 de tineri din secția 
unde lucrez și-au exprimat do
rința să meargă la acest meci. 
Sînt vechi suporter de fotbal, 
dar nu Îmi amintesc să mai fi 
existat vreodată un asemenea 
interes în jurul echipei națio
nale. Nu este numai dorința de 
spectacol la mijloc. Simt că 
este un gest de puternic ata
șament la cauza oamenilor din 
teren, care este și cauza noas
tră, a spectatorilor, adică LUP
TA pentru victorie".

Dumitru Dociu, frezor, sec
ția Motoare II: „Cea mai mare 
satisfacție pentru un amator de 
fotbal este ca echipa națională 
a țării sale să se califice la un 
campionat mondial. Din acest 
punct de vedere, jucătorii noș
tri au cam rămas datori o pe
rioadă mare de timp, mai mult 
de un deceniu, dar nu-i mai 
puțin adevărat că și publicul 
spectator are polițe neonorate 
față de fotbaliștii săi, în des

tule prilejuri mustrați, sau in 
cel mai bun caz tratați cu o 
pasivitate deconcertantă a 
tribunei. Este acum momentul 
unei „colaborări" depline : e- 
chipa să joace bine și să cîș- 
tige partida, noi, spectatorii, să 
încurajăm fără preget efortu
rile lor din teren".

Ștefan Săvoiu, tehnician, sec
ția Locomotive Uzinaj : „Fac 
parte din generația de iubitori 
ai fotbalului din țara noastră, 
care a apucat, în 1971, acel 1—1 
de la Budapesta. Am o nestră
mutată încredere că succesul 
nu ne poale scăpa, mîine, pe 
teren propriu, în fața unui sta
dion plin, care, nu mă îndoiesc, 
va fremăta de îndemnul „HAI-

COECHIPIERI! DIN TRIBUNĂ...
S-a vorbit și s-a scris — destul de critic în ultima vreme 

— despre o parte a publicului fotbalului nostru. Pe drept ! 
Nu este de conceput ca să evolueze echipa națională, a țării 
noastre, a României, iar unii spectatori să-și apostrofeze 
în fel și chip jucătorii atunci ci nil se întîmplă să greșească. 
Un asemenea spectator îmi replica zilele trecute : „Da ce ai 
vrea dumneata, să-l aplaud pe X atunci tind, de pildă, 
luftează ?“. Această întrebare, cu o.„ logică a ei, pune pro
blema „pe rană". Aici ajungem la Înțelegerea rodului spec
tatorului. Nimeni nu pretinde — ar fi. aberant — să-ți 
aplauzi favoriții atunci cînd greșesc 1 Problema este alta : 
oare strigînd la jucătorul care a greșit, sau batjooorindu-1, ÎI 
AJUȚI în vreun fel ? Niciodată ! Și nicicum 1 Dimpotrivă, îl 
timorezi, îl crispezi, îi creezi pe loc complexe și frica de a 
juca mai departe așa cum știe el și mal ales cum ar VTea 
el : adică cît mai bine !

în consecință, în loc să ajuți, cu un suflet mare și cu în
țelegere, jocul echipei, contribui la stricarea lut

Problema-problemelor este însă, poate, alta. Dacă avem un 
public de fotbal bun sau nu 7 După opinia noastră, publicul 
bucureștean a fost și este — în foind — un public foarte bun. 
Foarte atașat luptei echipei naționale. Celor — puțind — 
care nu înțeleg cum poți să-4 ajuți pe cei care DAU TO
TUL DIN EI, PE TEREN, pentru victoria culorilor Româ
niei,_ colegii din tribună (era să scriu : coechipierii din tri
bună) trebuie să le spună pe loc : „Măi frate, așa nu-i aju
tăm, ci le facem rău !“

Am văzut cu toții și am auzit galerii celebre trăind, mu
rind și înviind alături de echipa pe care o susțineau perma
nent, și după marcarea unul gol șl mal ales după primirea 
unui gol... Te treceau fiorii ascultînd, din zeci de mii de 
piepturi, coruri imense scandînd 90 de minute : En-gland ! 
En-gland I En-gland ! sau Ar-hen-iina ! Ar-hen-tina ! Ar- 
hen-tina !

Și publicul nostra bucureștean este in stare de așa oeva. 
Deci, pe mîine.
Haide, România ! Hai ai noștri I

Marius POPESCU

Campionatele europene de volei

NEÎNVINSĂ, echipa româniei sa calificat 
In turneul FINAL PENTRU LOCURILE 1-6

grupă, victorie cu 3-2 asupra selecționatei BulgarieiIcri, ia ultimul meci dia
VARNA, 21 (prin telefon). 

Luni, în cea de a treia zi a 
preliminariilor Campionatelor 
europene de volei, care se des
fășoară în Bulgaria, s-au dis
putat ultimele meciuri, menite 
să hotărască echipele care vor 
lua parte la turneele pentru 
locurile 1—8 și 7—12. Repre
zentativa masculină a țării 
noastre, care a evoluat aici, la 
Varna, avea deja 4 puncte, ca 
și reprezentativa țării gazdă 
(victorioasă în meciurile cu 
Finlanda și Iugoslavia). Aceas
ta însemna că, indiferent de 
rezultatul meciului dintre 
România și Bulgaria, ambele 
echipe erau calificate pentru 
turneul primelor 6, din rîndul 
cărora urmează să se decidă 
medaliatele actualei ediții a 
campionatelor europene.

DE ROMANIA !“. In ceea ce 
mă privește, îndrăznesc să pro- 
nosiichez și scorul : 2—0 pentru 
noi".

„NOI. MUNCITORII DE LA 
GRIVIȚA ROȘIE, SlNTEM, FIREȘTE, 
RAPIDIȘTI, DAR INIMA NE BATE 

IN PRIMUL’ RlNO PENTRU
REPREZENTATIVA ȚĂRII !“

Nc-am aflat pentru cîteva 
ceasuri și printre muncitorii de 
la întreprinderea de utilaj chi
mic Grivița Roșie pentru a afla

(Continuare In pag. 2-3)

Dar, iată amănunte din des
fășurarea jocurilor. In prima 
partidă. Finlanda a tntîlnit Iu
goslavia, pe care a reușit să o 
învingă cu 3—0 (14, 13, 5) la 
capătul unui meci frumos, dar 
lipsit de miză. Poate că, de a- 
ceea, echipa Iugoslaviei a ju
cat departe de valoarea pe 
care i-o cunoaștem. Finlandezii 
au condus tot timpul, depășin- 
du-și adversarii fără prea mult 
efort. Oricum, ei intră în tur
neul final pentru locurile 7—12 
cu o victorie, avînd toate șan
sele să ocupe o poziție bună 
în clasamentul general.

Meciul dintre reprezentativa 
noastră masculină și cea a 
Bulgariei, medaliată cu argint 
la J.O. de la Moscova, a în
ceput in fața unei săli arhi
pline.

Campionatele europene de tir

CORNELIU ION CONTINUĂ SĂ SE MENȚINĂ 
ÎN PLUTONUL DE ELITĂ: MEDALIE

DE ARGINT LA PISTOL VITEZĂ
TITOGRAD, 21 (prin telefon). 

Intr-adevăr, foarte grea a font 
lupta pentru medialii în între
cerea Individuală de pistol vi
teză I Șl, o dată în plus, așa 
cum a probat-o și cu alte o- 
cazii. Corncliu Ion a fost la 
înălțime, demonstrindu-șj clasa 
foarte ridicată. Trăgătorul nos
tru continuă să fie unul din 
marii soliști ai probei de pls-

CORNELIU ION

toi viteză. E adevărat că de 
astă dată Corneliiu Ion n-a reu
șit să devină pentru a doua 
oară campion al Europei. așa 
cum o făcuse în 1977, la Bucu
rești. EI a cucerit medalia de 
argint, care devine cu atît mal 
onorantă în condițiile unei 
concurențe aprige, fără prece
dent la „europene", și compa
rabilă doar cu atmosfera de 
concurs de la Jocurile Olimpi-

CANOTOARELE EVOLUEAZĂ ÎN R. P. CHINEZĂ
Ur. i-aloros lot de canotoare 

a plecat duminică în R. P. Chi
neză, pentru a participa la cî
teva concursuri amicale. In 
fruntea reprezentantelor ca
notajului nostru se află 
multipla campioană mondială 
Sanda Toma care, desigur, va 
evolua in proba de simplu. 
Medaliatele cu bronz la ultima

Astăzi, în al doilea meci al turneului

RUGBYȘTII NOȘTRI JOACĂ
CU SELECȚIONATA DE SUD A SCOȚIEI

Astăzi după-amiază, echipa 
reprezentativă de rugby a țării 
noastre susține, la Melrose, al 
doilea meci al turneului său în 
Scoția. Adversară va fi Selec
ționata de sud a acestei țări, în 
care vor evolua internaționalii 
Renwick, Cranston, Rutherford, 
Cunnlughen, Dickson.

In vederea verificării unui 
cit mai mare număr de jucă-

în această atmosferă de ve
ritabil derby, voleibaliștii bul
gari au reușit să ciștige pri
mul set la 8, dar reprezenta
tiva noastră și-a revenit trep- 
tat-treptat (Oros, suferind, a 
fost înlocuit, Dumănoiu, Pop, 
Enescu, Mina, Gîrleanu, Căta- 
Chițiga alcătuind un sextet din 
ce în ce mai eficace). Bloca
jul nostru a funcționat exce
lent, atacul a punctat ferm și 
astfel am reușit să cîștigăm 
seturile doi și trei la 7 și, res- 
oectiv, la 11. In setul al pa
trulea, reprezentativa Bulgari
ei s-a impus, după ce făcusem 
egal la 12. Setul decisiv a fost 
plin de dramatism, egalitatea 
s-a menținut pe tot parcursul,

Aurelian BREBEANU

(Continuat» in pag. a 4-al 

oe. Campionul nostru a rav.fc.ti1 
cu brio tensiunii nervoase dl» 
tre cele două manșe, căreia i-OB 
căznit victima 18 din cel 21 da 
aspiranți la medalia de ainț, 
creditați ca atare după prim® 
manșă. Așa cum H cunoaștem, 
el a intrat decis pe stand. Ml* 
na, nervii șl ochiul i-au fon» 
ționat ca un ceasornic. el țln- 
tind șl lovind decar după de
car. Pînă la ultimul foc, însă, 
căci la sfîrșitul întregului con- 
curs arbitrul bulgar Nenov a 
fost de părere că trebuie che
mat juriul pentru a decide dac® 
valoarea loviturii este de 9 saa 
de 10 puncte. Iar 2 dintre cei 3 
oficiali au opinat că urma car
tușului n-ar atinge linia de
carului, preferind ca în dreptul 
numelui lui Corn el iu Ion să fie 
scris și un nouar... In conse
cință, tot 299 p, și în manșa a 
Il-a și un total de 598 p, re
zultat excepțional, care îi adu
ce. insă, lui Ion numai meda
lia de argint, pentru că po 
standul alăturat sovieticul Igor 
Buzîrev (un „necunoscut". al 
cărui record personal pînă la 
acest concurs fusese de numai
596 p, a „prins" 300 p, care, 

adăugate celor 299 din manșa I au 
alcătuit un total de 599 p — 
nou record mondial. Pe locul 
III A. Kuzmin (U.R.S.S.) cu
597 p. Toți ceilalți concurențl 
n-au mai putut rezista și a- 
cestui teribil șoc „servit" de 
cei 3 performeri chiar la în
ceputul manșei a Il-a. în con
secință, deși cu rezultate bune,

Radu TIMOFTE

(Continuare In pag a 4-a) 

ediție a C.M. de la Miinchen 
— Elena llorvat și Rodica Puș- 
catu — vor lua startul la 2 La, 
iar Sofia Banovici — Adrian» 
Chelariu se vor întrece in 
cursele de dublu vîsle.

Lotul canotoarelor românca 
este însoțit de antrenorul eme
rit Victor MocianI.

tori în condițiile unor meciuri 
dificile — pentru a se găsi cea 
mai bună formulă de echipă 
pentru partida de sîmbătă, cu 
naționala scoțiană, și pentru 
cele următoare, cu Noua Zee- 
landă și Franța — antrenorii 
Valcriu Irimescu și Theodor 
Radulescu vor întrebuința o 
formație cu 7 modificări față 
de întîlnirea cu Selecționat» 
Edluburghului. Astfel, linia I 
va fi, în întregime, alta, con- 
stănțeanul Grigore susținind 
astfel primul meci ca tricolor, 
tinătul Șt. Constantin va îm
brăca tricoul cu numărul 3. 
Perechea de mijlocași va fi șl 
ea diferită, iar Lungu va juca 
aripă. Dar iată XV-le probabil : 
Fior ea I — Lungu, I. Constan
tin, Vărzaru, Aldea — Podăre»- 
cu, Suciu — Stoica, St. Con
stantin, Borș — Dumitru, Cara- 
gea — Dinu, Grigore, Scarlat.

Partida va fi arbitrată de en
glezul F. Howard.

TURNEU INTERNAȚIONAL 
DE BASCHET DOTAT 
CD „CUPA STEAUA"

Tradiționalul turneu inter
național organizat, în fiecare 
toamnă, de C. S. Steaua, se va 
desfășura anul acesta la Con
stanța, in Sala sporturilor. La 
întreceri, care vor avea loc joi, 
vineri și sîmbătă, iau parte e- 
chipele Dukla Olomouc (Ceho
slovacia), Ț.S.K.A. Sofia, Fa
rul Constanta și Steaua. In 
fiecare zi, reuniunile vor Inco- 
pe la ora 16,34.



COMPETIȚII SUB GENERICUL „DACIADEI"
CURSA DE MARE 

FOND PE DUNĂRE 
, Sub genericul „Daciadei" 
a-au desfășurat întrecerile unei 
noi ediții a tradiționalei curse 
de mare fond pe Dunăre rezer
vate caiaciștilor și canolștilor 
din diferite cluburi și asociații 
sportive. Ca de obicei, compe
tiția a cuprins trei etape (Tul- 
eea — Maliuc, Maliuc — Ori- 
șan și Crișan — Salina), cei 
102 sportivi — reprezentind . 12 
secții nautice din țară — «tind 
eu acest prilej un serios exa
men in ceea ce privește pre
gătirea fizică. Normal, cei mai 
buni au ciștigat, învingătorii 
fiind stabiliți printre cei care 
au acumulat mal multe puncte 
ta etapele Intermediare.

Iată cîștigători : junioare : 
K 1 — Constanța Maicescu
{Metalul Drobeta Tr. Severin) ; 
K 2 — Stela Istrate, Lucica An- 
drccscn (Portul Brăila) ; ju
niori : K 1 — lenei Constantin 
(Portul Brăila) ; K 2 — Costică 
Batroianu, Gheorghe Cornel 
(C.S Brăila) ; C 2 — Adrian 
Roșea, Iulian Luca (C.S. Brăi
la) ; tineret : fete : K 2 — Ana 
Andrei, Ioana Cîrlan (U.T.A.) ; 
băieți : K 1 — Florinei 
(Portul Brăila) ; K 2 — 
Madiga, Costel Mihailov 
n&rea Galați) ; C 2 — 
Ivan, Teodor Ilaralambîe 
nubiu Tuleea).

Clasamentul pe echipe : 1.
Danubiu Tuleea, X Portul Brăi- 
ta, 3—5. U.T.A.. CJ5. Brăila fi 
Dunărea Galați.

P. COMȘA-coresp.

ganizată in condiții bune de 
A. S. Sănătatea Suceava, in 
Sala de festivități a Spitalului 
județean, competiția s-a înche
iat cu următoarele rezultate: 
feminin — L Nicoleta Langu 
(jud. Teleorman), X Emilia 
Sima (Mun. București), X Ma
ria Godja ■ (Suceava) 5 masculin 
— 1. Csiliag Paul (Satu Mare), 
X Gheorghe Zamfir (Argeș), X 
Vasiie Pantaze (Teleorman) ț 
pe echipe — L Teleorman, X 
Suceava, 1 Mun. București. 
Tuturor le-au fost oferite fni- 
moase cupe și premii.

MII DE PARTICIPAMII
LA „FESTIVALUL

Blaga 
Mitică 

(Du-
Pavel 

(Da-

FINALA PE TARĂ 
A „CUPEI SĂNĂTĂȚII"

SPORTIV BIHOREAN-
Sîmbătă și duminică a avut 

loc la Salonta, sub egida >,Da- 
ciadci", „Festivalul Sportiv bi
horean", aflat la a 6-a ediție. 
Au luat parte peste 4000 de 
elevi, oameni ai muncii din În
treprinderi și instituții, locui
tori al satelor județului, cu 
acest prilej avînd loc și des
chiderea anului sportiv școlar 
și de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei.

întrecerile s-au desfășurat la 
nu mai puțin de 16 ramuri 
sportive, printre care atletism, 
baschet, handbal, box, gimnas
tică sportivă, sporturi tehnico- 
aplicative. S-au evidențiat spor
tivii de la Rapid Oradea, Me
talul Salonta, Blănuri Oradea. 
Bihorul Beiuș și înfrățirea 
Oradea, precum și o aerie din
tre irvitații ‘ 
reprezentanți ai județului Satu 
Mare.

„Festivalul"

la competiție

HANDBALUL ATRAGE - PRIN FRUMUSEȚE 
Șl SPECTACULOZITATE - TOT MAI MULȚI SPECTATORI!

PROGRAMUL ETAPEI A Vi-A -----------------
(joi, 24 septembrie)

CONSTRUCTORUL ARAD 
DINAMO BUCUREȘTI 

ȘTIINȚA - H.C. MINAUR BAIA MARE
CONSTRUCTORUL - UNIVERSITATEA CRAIOVA

- DINAMO BRAȘOV

• P. Neamț: RELON SAV1NEȘT1
• Cj.-Nap. : UNIVERSITATEA
0 Bacău t
© Oradea :
• Ploiești : PETR. TELEAJEN

Meciul Politehnica Timișoara - Steaua, programat in a- 
ceastă etapă, a fost aminat pentru data de 4 octombrie.

Calmâ in aparență, cu avantaj 
net de partea gazdelor (B vic
torii din 6 posibile...), etapa a 
V-a a campionatului masculin 
de handbal, Divizia „A", a pri
lejuit o aprigă dispută, o bă
tălie cu multiple ecouri. Sesi- 
zlnd nu numai crîncena încleș
tare . . ‘
ales — frumusețea din ce in ce 
mai 
ferit de acest campionat, spec
tatorii iau cu asalt tribunele 
sălilor, contribuie cu entuzias
mul lor la crearea unei ambi
ante fertile performanței, Însu
flețesc — pur șl simplu — În
trecerea.

Acest din 
observat și

pentru puncte, d — mai

evidentă a handbalului o-

urmă aspect l-am 
In noul centru al

ARBITRILOR

I 
I

LA ȘAH
Timp de două zile a-a des

fășurat la Suceava, ta cadrul 
„Daciadei", competiția dotată cu 
„Cupa Sănătății" — finala pe 
țară, ediția a IlI-a. S-au pre
zentat la întrecere ciștigătorli 
«tapelor din 24 de județe. Or-

s-a bucurat, de 
o frumoasă popularitate, la^ În
treceri fiind prezențl numeroși 
spectatori din Salonta și satele 
Învecinate, care au luat loc In 
tribunele stadionului „Recolta", 
sălii de box și complexului 
sportiv ale clubului Metalul, 
precum și la terenurile de fot
bal din comunele Tulea șl Mă- 
dăraș.

TOPUL
Pe baza oplnllor redactorilor 

noștri, am alcătuit un top al 
arbitrller care conduc partide 
In divizia masculină „A". Do
rim prin aceasta să ajutăm 
la respectarea noilor preve
deri ale regulamentului, Bă-1 
stimulăm pe cel ce se strădu
iesc să le aplice cu strictețe. 
Iată cum arată topul după 
disputarea a cinci etape :

1. REMUS ANTOCHI — 
HANS BOSCHNER (Brașov) 10

2. Romeo Iamandi — Traian 
Ene (Buzău) >+.

3—1. C. Căpățînă — Gh. Ml- 
halașcu (Buzău) și N. Danle- 
lcanu — L R&dulescu (Plo
iești) 5 ; 5—7. Gh. Lunga —
C. Benlng (Brașov), D. Purică 
— D. Senchea (Ploiești) și C. 
Cristea — Gh. Dumitrescu

zintă, Înainte de toate, orașul 
lor. Cum firesc ar fi ca pre
tențiile antrenorului Mihai Plu
tea să se ridice la aceleași co
te, să nu accepte nici un rabat 
de la exigențele firești. In par
tida cu „Poli" Timișoara a fost 
evidentă și Iscusința tactică a 
tehnicianului, dar a primat po
tențialul general — ridicat — 
al echipei, potențial nevalorifi
cat in primele patru etape ale 
campionatului.

Sigur, infrîngerea ltd „Poli" 
Timișoara la Arad nu este de 
natură să surprindă, nefiind 
o... premieră, ci doar scorul, se
veritatea corecției aplicată stu
denților de pe Bega. Arădenii 
au condus cu 19—8, 21—10, 24— 
12 și 25—13 și, dacă finalul a 
Înregistrat doar o diferență de 
9 puncte, aceasta se datorează 
faptului că, spre sfirșitul me
dului, gazdele au introdus In 
teren rezerve, sportivi mal ti
neri care să capete experiență. 
La acest amplu succes, gazdele 
au fost intens ajutate de... oas
peți. Oameni ai lotului națio
nal — Alexandru Fdlker șl 
Alexandru Buligan, de pildă — 
nu s-au putut descurca in si
tuații speciale și asta, fără În
doială, are implicații care de
pășesc aria locală. Aflat In tri
bună, deoarece ispășea o SUB

Cristea — 
(Constanța) 
N. Dumitru

Gh.
8 ; 8. N. Iancu 
(Buzău) 7.

românesc. Oradea.

„CUPA DE TOAMNĂ”
LA M0T0CR0S

Întrecerile juniorilor la pentatlon modern
Ieri au continuat întrecerile 

din cadrul finalei „Dadadd" la 
pentatlon modern rezervate ju
niorilor. în program a figurat 
cea de a doua probă, scrima, 
care s-a desfășurat In sala Flo- 
reasca.

Disputele au fost foarte dîr- 
n, dintre concurenți detașlndu- 
•e. In cele din urmă, timișo
reanul Vaicriu Buzatu, care a 
fost mai siăpin pe mijloacele 
tehnico-tactice, acumullnd in 
final 1112 p. O evoluție bună a 
avut și bucureșteanul Alexan
dra Grozescu, care, după ce a 
tiștigat proba de călărie In pri
ma zi a competiției, s-a situat 
pe locul secund la scrimă, ceea 
ce i-e peimis să treacă In 
fruntea ierarhiei după două 
probe. în prim-planul întrece-

rii se mențin, 
Lucian Țintea și 
care se află in 
derului.

de asemenea,
Dragoș Pătruf, 
apropierea 11-

TEHNICE :REZULTATE
scrimă, individual — LV. Bu
zatu (C.S S. — Universitatea 
Timișoara) 1112 p, l Al. Gro
zescu (Olimpia București) 1028 
p, 3. Dragoș X’ătrul (Olimpia 
București) 914 p ; echipa — 1. 
Olimpia 2860 p, X C.S.S. 
Univ. Timișoara 2786 p, 
C.S.S. 1 București 2618 
după două probe (călărie, scri
mă), individual — 1. AL Gro
zescu 2128 p, 2. L. Țintea 2016 
p, 3. D. Pătrui 2014 p ; echipe 
— 1. Olimpia 6130 p, X CdS.S. — 
Universitatea Timișoara 4534 
p, X C.S.S. 1 București 3718 p.

3. 
p;

handbalului
Mii de spectatori au venit să-l 
vadă la lucru pe elevii lui Gh. 
Ionescu, pe componențli echi
pei Constructorul C.S.U.. ta 
compania campionilor țării, fi
ind direct contribuabili la as
censiunea acestei formații eu 
evidente virtuți. Exceptînd fot
balul, nici o altă disciplină, 
nici o altă echipă de pe Cri- 
furi n-a suscitat atîta interes, 
n-a adus asemenea satisfacții, 
n-a mobilizat atitea energii.

Fără a-i concura pe orădeni, 
arădenii se dovedesc șl el Iu
bitori ai acestui sport ce-șl cu
cerește cu pași siguri univer
salitatea. Duminică dimineața, 
Încurajările din tribună au dat 
aripi handbaliștilor de la Con
structorul, ajutîndu-i efectiv să 
realizeze cel mai bun joc al 
lor din anul 1981. Apropo de 
aceasta, publicul arădan — 
care, acum, cunoaște exact șl 
valoarea și potențialul echipei 
sale — nu va mai admite, sln- 
tem siguri, comportări medio
cre sportivilor care le repre-

Fe un traseu ales in comuna 
Clndești (jud. Buzău) a-a des
fășurat duminică, !n organiza
rea (bună) a asociației I.T-A. 
Buzău, prima etapă a „Copci 
de toamnă' la motocros. La ca
pătul unor întreceri mult apre- 
date de cei peste 5 000 de 
spectatori, primele lacuri au 
fost ocupate de : FI, Pop 
(I.R.A Tg. Mureș) la 50 cmc ; 
M. Butuza (Torpedo Zărneșt!) 
la 70 cmc ; Z. FQIop (Electro 
Sf. Gheorghe) la 125 cmc și E. 
Millner (Torpedo) la 250 cmc 
seniori.

GALA DE VERIFICARE
A LOTULUI DE BOX

OL TURISM,
HOTELURI

VA INFORMEAZĂ :
în luna septembrie puteți 

petrece zile de odihnă pe 
litoral.

Avantajele acestei perioa
de sini argumente ce pot 
influența , decizia dv. :

• importante economii 
prin aplicarea tarifelor re
duse

• posibilitatea alegerii 
oricărei stațiuni a litoralu
lui și a gradului de con
fort dorit.
• puternica ionizare___

mosferei, caracteristică lunii 
septembrie,

• stabilirea sejurului cu 
orice durată.
• instruire și recreare 

prin vizitarea muzeelor și a 
sălilor de expoziție.

Filialele de turism din 
CaL Moșilor bloc 55 bis, Bd. 
Republicii nr. 88. Bd. 1848 
nr. 4. Bd. N. Bălcescu nr. 
35. Str. Mendeleev nr. 14 șl 
Cal. Grivlței nr. 138 vă stau 
la dispoziție.

a ai-
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X
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H.C. Minaur 
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pendare, antrenorul Constantin 
Jude a fost, fără doar și poate, 
amărît văzindu-și elevii nepu
tincioși în rezolvarea unor pro
bleme de joc. Poate că ar tre
bui simulate In timpul antre
namentelor.

Arbitrajele pe care le-am vă
zut in această etapă au fost
— în general — mai aproape 
de cerințele aplicării noilor pre
vederi ale regulamentului. Cel 
de la Arad — prestat de cu
plul brașovean Remus Antochi
— Hans Boschner — poate fi 
socotit un exemplu. Sever, 
drastic cînd ' a fost cazul, ar
bitrajul celor doi „cavaleri ai 
fluierului" n-a fost nici o clipă 
exagerat, n-a căutat să-i pună 
pe ei în evidență, d să asi
gure jocului condițiile regula
mentare optime.

Hrfstache NAUM

PRACTICI
NEPERMISE
Douăsprezece echipe care. aumers din victorie în victorie 

în etapele anterioare ale „Cu
pei UJ4.C.A.P” la «Inâ, un 
veritabil campionat sătesc, 
s-au calificat în finala pe țară 
a competiției desfășurată pe 
stadionul „Viitorul” din Dră- 
gâșani.

Printre protagonistele tur
neului final s-a numărat și 
cunoscuta formație Biruința 
Gherăiești (jud. Neamț), afla
tă aproape la flecare ediție în 
lupta pentru primele locuri. 
Avlnd In echipă jucători ex
perimentați, olnlștil din Ghe- 
rălești se îndreptau șl acum, 
cu pași siguri, spre podiumul 
laureațllor, numai că de data 
aceasta ei au fost stopați de... 
propriile lor fapte. Mal multe 
echipe adverse au contestat 
pe maestrul sportului Petre 
Gălă(eanu, pe Cristei Hazaparu 
ș! - ----- ’Ion Enășoaie pe motiv câ
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I
I
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DISPU1E ATRACTIVE ALE CICIIȘTILOR JUNIORI
rire individuală. Campionul de 
anul trecut al probei, L Schnei
der, a pornit foarte puternic 
(1:13,0 pe prima mie de metri) 
și se părea că va ceda pasul. 
El a găsit insă resurse pentru 
a termina învingător. CLASA
MENT FINALI 1. L Schnei
der (Voința Arad) .2:33,3 ; X V. 
Rusu (Stirom) 2:36,1 ; 3. Z. Lo- 
rinez (Torpedo Zărnești) 2:37,8 ; 
4. Gh. Filip (Voința Arad) 
2:39,X Azi sînt programate În
treceri preliminare la urmărire 
individuală — juniori mari și 
viteză — juniori mici.

Gheorghe ȘTEFANESCU

Ieri după-amiază, pe un timp 
excelent, au continuat pe velo
dromul 
dadei" 
țîonâle 
lergări 
ambele 
viu disputate, titlurile au reve
nit lui Florin Popescu (CL sp, 
șc. nr. 1 București — antrenor 
C. Baciu) In proba de viteză 
juniori mari și lui Iosif Schnei
der (Voința Arad — antrenor 
M. Peloc) in proba 
rire individuală la 
mici.

In 
pion 
doua 
tna< 
titlu 
ani, dar la categoria juniorilor 
mici. Promovat intr-o categorie 
mai mare, misiunea tinărului 
delist bucureștean, de a ataca 
cu succes titlul de campion, a 
foot dificila. I,a startul probei 
se aliniau alergători bine pre
gătiți cum au fost C. Ciulei — 
camnlonul de anul trecut și 
Cr. Neagoc, un alergător cu 
multă ambiție. Rulînd cu mult 
simț tactic Florin Popescu a 
absolvit Insă eu succes acest 
examen. CLASAMENT FINAL : 
L FI. Popescu (CL sp. șc. nr. 1 
București) 3 victorii ; 2; C. Ciu
lei (CI. sp. șc. Steaua) 2 v ; 3. 
Cr. Neagoe (Voința București) 
2 v ; 4. Al. Ion (Voința Bucu
rești) 0 v.

O surpriză era să se consem
neze in finala probei de urmă-

Dinamo Întrecerile ,JDa- 
și ale campionatelor na- 
in probele de pistă, a- 
rezervate Juniorilor de 
categorii. După curse

de urmă- 
junlorii

noul cam- 
află la a

proba de viteză,
FL Popescu se _
sa victorie in cursa celor 

rapizi cicliști. Primul său 
l-a cucerit in urmă cu doi C. S. Ș. TRIUMF IN SERIA I 

A DIVIZIEI „A“ LA POLO
La bazinul Dinamo din Capi

tală au avut loc meciurile de 
baraj pentru promovarea in 
prima grupă valorică a Diviziei 
„A". în primul med, CJS.Ș. 
Triumf a întrecut pe C.N.ASE 
Cu 11—4 (2—1, 4—0, 3—0, 2—3) 
prin golurile marcate de : To- 
mescu 2, Clomîrtan 2, Ghizdă- 
reanu 2, Pleșca 2, Malecu, Lu- 
paș, Pițigol. De la Învinși au 
Înscris I. Ionescu, Tăuricl. Șer- 
ban șl Duculeț. în al doilea 
med : C.S.Ș. Triumf — C.N. 
ASE 8—7 (1—3. 2—2, 3—0, 2-2). 
în urma acestor rezultate po
lo! știi de la Triumf s-au cali
ficat pentru seria I a Diviziei 
„A". (Gh. Nistor-coresp.).

în cadrul pregătirilor pentru 
campionatele balcanice care 
vor avea loc la sfirșitul aces
tei luni, in Iugoslavia, compo
nent ii lotului național de 
au susținut meciuri ‘ 
care, la Craiova. în 
unor pugiliști de la 
localitate. Din cele 
disputate, craiovenli__
trei, în rindul acestora 
rîndu-se și victoria lui______
Tiroomnicu (craiovean, dar com
ponent al lotului) asupra lui 
Mihai Gruescu. Iată celelalte 
rezultate : D. Șchiopa b.p. P. 
Ionel, P. Marea b.p. C. Mica, 
C. Manea (Craiova) b.p. Gh. 
Brumă, P. Ștoia (Craiova) bp. 
I. Panaltc, L Corneanu b.ab.3 
L Zamflrescu, M. Clabotaru 
b.ab.2 Gh. Bacriș, M. Valentin 
b.ab. 2 C. Caca, M. Ouată b.p. 
P. Manteana.

M. VLĂDOIANU-coresp.

box 
de verif! - 
compania 

C.F.R. <Mn 
9
au

partide 
clștigat 
numă- 

Florian

au dublă legitimare. Verificlnd 
datele problemei la federația 
de resort s-a constatat câ In
tr-adevăr sportivii menționați 
joacă în echipa Laminorul 
Roman. Nu ne îndoim că attt 
conducerea asociației sportive 
Biruința Gheorăieștl, cît șl 
jucătorii in culpă au fost au
torii acestei Incorectitudini, 
însă ne întrebăm cum de ad
mite C.J.E.F.S. Neamț, a că
rei viză figurează pe carnetele 
acestor oiniștl In... dublu e- 
xemplar, asemenea falsuri In 
acte t Oricare ar ti răspunsul, 
credem că șl măsurile ce se 
vor lua Împotriva celor vino
vat! trebuie să fie In dublu 
exemplar : o sancțiune aspră 
jucătorilor care au călcat In 
picioare etica sportivă șl un 
sever avertisment dat comisiei 
județene, care se pare se În
deletnicește cu asemenea 
practici nepermlse.

Traian IOANIȚESCU
P.S. Vicepreședintele F.R.O., 

Constantin Oprițescu, ne-a In
format că Petre Gălățeanu șl 
ceilalți colegi vizați au evo
luat slmbătă șl duminică In 
întrecerile zonale ale campio
natului republican în echipa 
Laminorul Roman, fiind, din 
nou, contestați pentru dublă 
legitimare. Ce părere au tova
rășii de Ia C.J.E.F.S. Neamț 7 
Pînă clnd vor admite aseme
nea nereguli T

49HINKIMTI» M SMT l»IO POOKOSPOB1 îNroniitMi

MARI SUCCESE PE BILETE 
ACHITATE 25 LA SUTA

Dup* cum s-a subliniat fi 
alte prilejuri. In ultima

eu 
__ ,_______ _ _  __  vreme 
capătă • tot mal largă răsplndlre 
participarea pe bilete achitate în 
cotă de 25% (fractionate). Dintre 
avantajele acestora menționăm : 
se pot juca mal multe numere 
pentru o sumă de patru ori mai 
mică dedt In cazul participării 
100% ; posibilitatea de a se obține 
sulte de clștlguri la mal multe 
categorii ; șansa — foarte frec
vent Împlinită — de a realiza 
elștigurl maxime, inclusiv autotu
risme, in cazul In care la catego
ria respectivă nu se Înregistrează 
clștlguri pe bilete achitate 100%. 
La ultimele trageri obișnuite 
Pronoexpres, de exemplu, au 
fost atribuite In acest mod TREI 
AUTOTURISME „Dada 1300", ob
ținute, In ordine, de Batiu Ion 
din Pitești (26 august), Orzan 
Stan din Brăila (2 septembrie) și 
L&mbolu Gheorghe din localita-

tea Verguleasa, jud. Olt (9 sep
tembrie). Tragerea obișnuit* Pro
noexpres de mtlne, 23 septembrie 
1*81, vă oferă șl dv. șansa de a 
vă număra printre marii benefi
ciari al acestui avantajos sistem 
de joc. Se reamintește că agen
țiile Loto-Pronosport mal pot eli
bera doar astăzi bilete ca nume
rele dorite de partidpanțl, în 
cursul dimineții de mfine aflln- 
du-se In vlnzare numai un nu
măr limitat de bilete gata com
pletate.
C1ȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 16 SEPTEMBRIE 

1381
Categoria 1 : 2 variante 25% — 

autoturisme „Dada 1300“ ; Cate
goria 3 : 16,50 a 4.448 ld ; cate
goria 4 : 35,75 a 960 lei ; Catego
ria 5 : 190,00 a 433 le! ; Categoria 
•• : 6.900,50 a 40 lei ; Categoria 7 : 
171,00 a 200 lei ; Categoria 8 : 
3.147.00 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1 S 162.619 
lei.

REPORT CATEGORIA 2 i 82.283 
lei.
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z Dueluri pasionante în Divizia „B“ Azi — seria a 2-a
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(alături de Iovan, Bumbescu, 
Rednic, Klein și Gabar), e de
cis să repete evoluția cu An
glia de la Ploiești, cînd. intro
dus la pauză, la 0—0, a dinami
zat atacul și a contribuit din 
plin* la acel succes. Cum de la 
acea victorie însă tineretul nos
tru n-a mai reușit vreo izbîndă, 
pderzînd ambele meciuri din de
plasare (0—3 cu Anglia și 2—4 
cu Ungaria), e firesc să 
tăm un reviriment din

— jucătorilor noștri.
Echipa oaspete a sosit 

amiază, după un ultim joc de 
pregătire — cu formația simi
lară a R. D. Germane — susți
nut acasă, la Hodmezovasar- 
hdy. pe care l-a pierdut cu 
4—0 (2—0). Dar tocmai acest 
rezultat îl neliniștește cel mai 
mult pe antrenorul Cornel Dră- 
gușin... Antrenorul echipei un
gare. Istvan Szimcsak, nu s-a 
decis încă asupra formației cu 
care v a începe meciul, dar dă 
de înțeles că mai speră « el 
la ciștigarea grupei. Și pentru 
că am amintit de grupa a TV-a 
europeană, să precizăm că pînă 
acum lucrurile stau astfel : 1) 
Anglia 7 puncte din S me
ciuri, 2) Ungaria 4 puncte din 
3 meciuri (golaveraj +J), 3)
România 2 puncte din 3 jocuri 
(golaveraj —1), 4. Elveția 1 
punct din 3 jocuri.

Pe stadionul „1 Mai" din Ti
mișoara (unde de la ora 14,30 
se va disputa. In deschidere, 
partida „Poli" — Jiul), trio-ul 
de arbitri bulgari, avîndu-1 la 
centru pe Iordan Zhezhov, va 
chema la ora 16,30 pe teren 
următoarele formații probabile :

ROMANIA : Toma — Vlad. 
C. Solomon, Bumbescu, Rednic 
— Iovan. Vlătănescu, Klein — 
Geolgâu. Turcu, Gabor. UN
GARIA : P. Desztl — Kere- 
peezki. Kordas, Roth, Kertesz — 
Nagy, Vadasa, Bodnar — Melis, 
Gurucz, Polaskei.

Meciul va fi televizat, Ince- 
pind de la ora 16,30.

Mirceo M. IONESCU

aștep- 
partea _

după-

Anul acesta, RAPID a pornit 
la drum, în campionat, din nou 
cu glndul la promovare tn pri
ma divizie. Și poate cu mai 
multă convingere decit a fă
cut-o pînă acum. Se simte a- . 
cest lucru in starea de spirit 
din sinul echipei, in atmosfera 
din jurul ei, ca și in măsurile 
pe plan organizatoric și instruc- 
tiv-educativ adoptate in ultimul 
timp, în ideea creșterii gradu
lui de competitivitate a „ll“-lul 
giuieștean, către care se în
dreaptă, pline de speranțe și de 
încredere, gindurile a zeci, 
sute de mii chiar, de suporteri 
din toată țara ai culorilor alb- 
vișinii. Și startul luat In actua
lul campionat confirmă, in 
mare măsură, veleitățile în per
spectiva competițională ale for
mației antrenate, din acest 
sezon, de cuplul Viorel Kraus 
— Dumitriu II.

Sigur că oricine judecă la 
rece Rapidul, la ora prezentu
lui, își dă seama că 
încă multe de făcut 
momentul acesta al 
țelor să se transforme 
tudine. Deocamdată 
poate spune că, in comparație 
cu ediția precedentă de campio
nat, echipa este, acum, mal 
bine așezată in teren, ideea sa 
de joc este mai realistă, tonu
sul ei moral mai ridicat Se 
simte, indiscutabil, mal multă 
seriozitate in comportamentul 
jucătorilor, efect al unui firesc 
proces de maturizare, dar șl al 
plusului de exigență și de au
toritate pedagogică imprimat 
de actuala conducere tehnică. 
„Toamna aceasta, ne spunea 
președintele clubului, prof. 
Liviu Mihăilcseu, poate avea 
un caracter decisiv deși, cu a- 
devărat, de-abia la sfirșitul 
primăverii viitoare se vor nu
măra... bobocii. Important pen
tru noi este să luăm, Încă din 
prims jumătate a întrecerii, un 
avans oarecare față de Petrolul 
pentru ca, in- retur, să ne pu
tem desprinde in condițiile li
nul program care ne avanta
jează". „Sintem pe un drum 
bun. afirma la rindul său Ing.

mai sint 
pînă ce 

speran- 
!n certi- 
tnsă, se

Vasile Crziceanu, fostul por
tar al echipei giuleștene, în 
urmă cu aproape două decenii, 
astăzi prezent cu un apreciat 
aport în activitatea colectivului 
de conducere a secției de fot
bal. Și depinde, in primul 
rind, de noi ca la capătul aces
tui drum să atingem felul nă
zuințelor noastre ; revenirea in 
prima divizie".

I-am urmărit recent pe fot
baliștii de la Rapid, in meciul 
de la Mediaș, in compania for
mației Gaz metan, ’ntr-un joc 
pe care 1 au pierdut de justețe, 
jucînd, totuși, în ansamblu bine 
și avînd posibilitatea practică a 
unui egal, ratat de cîteva ori 
in finalul partidei. Deosebit de 
semnificativ ni s-a părut fap
tul că, deși înfrîngerea nu a 
putut fi evitată, ea a fost pri
mită, măi ales de conducători 
și antrenori, cu demnitate. 
După joc, nimeni nu a aruncat 
vina pe arbitri, pe adversari, 
pe neșansă. Explicațiile insuc
cesului au fost căutate, cu prio
ritate, in greșelile individuale 
sau colective proprii, în unele 
insuficiențe privind capacitatea 
combativă a echipei și poten
țialului ei moral. Nu s-a re
curs, <:a In alte împrejurări, la 
reproșuri reciproce pe verticală 
sau pe orizontală, nu s-a făcut 
o mare dramă dintr-un simplu 
eșec. Toate gindurile s-au în
dreptat asupra a eeea ce 
buie făcut in viitor pentru 
pășirea oricărui obstacol 
competiție. Este aceasta 
marea unei ATITUDINI 
TOTUL NOI, bazată pe o 
țelegere realistă a faptelor 
corectă estimare a 
mente! or din viața 
O astfel de optică este, In ace
lași timp, un semn evident că 
Rapidul dc azi și-a strins rin- 
durile pentru a putea ajunge 
la destinația pe care și-a pro
pus-o : Divizia „A* I Iar vic
toria clară din meciul cu Rul
mentul Alexandria ar putea fi 
considerată și ea un pas spre 
realizarea unui asemenea țel.
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DIVIZIA
SERIA I

A.S.A. CImpulung Moldovenesc
— Metalul Botoșani 3—2 (0—0), 
TEPRO Iași — Avlntul Frasin
3— 0 (1—0), Șiretul Buce ce a — Ni
cotină Iași 1—0 (1—0), Minerul 
Gura Humorului — C.F.R. Paș
cani 1—2 (1—1), Integrata Pașcani
— Cimentul Bicaz 2—3 (2—2), Me
talul Rădăuți — Cristalul Dorobol
4— 0 (2—0), Cetatea Tg. Neamț — 
Foresta Fălticeni 2—1 (0—1), Ce
luloza Piatra Neamț — Minerul 
Vatra Dornei 2—0 (0—0).

Pe primele locuri tn clasament, 
după etapa a V-a : L TEPRO 
LAȘI 9 p (14—5), 2. Minerul G. 
Humorului 6 p (11—6), 3. C.F.R. 
Pașcani 6 p (8—4), 4. Șiretul Bu
cecea 6 p (7—4)... pe ultimele : 
14. Avlntul Frasin 3 p (5—7), 
Cristalul 
Nicotină

15.
16.Dorohol 3 p (ÎL—17), 

Iași 2 p (1—6).
SERIA A n-a

Borzești — Gloria 
șanl 10—0 (5—0), Partizanul
cău — Rulmentul Bîrlad 
(1—1), Laminorul Roman — 
tila Buhuși 3—0 (1—0), Minerul
Comănești — Metalul Huși 9—0
(0—0), Petrolul Moineștl — Letea 
Bacâu 2—0 (1—0), Luceafărul Ad- 
jud — Energia Gh. Gheorghiu-Dej 
1—1 (1—1), Victoria Bacău — Fo
resta Gugești 2—0 (2—0), Viticulto
rul Panciu — DEMAR Mărășești 
3—2 (3—0).

Pe primele locuri ; 1. PETRO
LUL MOINEȘTI 8 p (11—3), î. 
Laminorul Roman 8 p (10—4), 3. 
Energia Gh. Gh-Dej 7 p (7—2). 
4. Victoria Bacău 7 p (4—1)... pe 
.......................  * ‘ ‘ P

P 
P

C.S.M. Foc- 
Ba- 
5—1 

Tex-

ultimele : 14. Gloria Focșani 
(2—14), 15. Metalul Huși 2
(3—18), 16. DEMAR Mărășești 
(3-10).

2

1

SERIA A III-a
Carpați Sinaia — SN ITA Bră

ila 3—1 (2—1), Chimia Brăila —
Chimia Buzău 3—0 (2—0), Auto
buzul Făurei — Chimia Brazi 
0—0, I.C.Î.M. Ploiești — Metalul 
Mija 2—0 (1—0), Minerul FiHpeștil 
de Pădure — Prahova Ploiești 
1—2 (0—1), Ferodoul Rm. Sărat
— Carpați Nehoiu 2—0 (2—0), Ca- 
raimanul Bușteni — Petrolul 
Berea 2—0 (0—0), Petrolul Băicoi
— Poiana Cimpina 0—1 (0—0).

Pe primele locuri : L PRAHOVA 
PLOIEȘTI 9 p (14—4), 2. I.C.I.M. 
Ploiești 8 p (8—5), 3. Poiana Clm- 
pina 7 p (15—6).,. pe ultimele : 
15. Petrolul Băicoi 2 p (5—8), 16. 
Carpați Nehoiu 2 p (1—6) — din 
4 jocuri.

SERIA A IV-a
Chimpex Constanța — Ancora 

Galați 1—0 (0—0), Ș.N. Tulcea — 
Arrublum Măcin 5—1 (3—0), Me
talosport Galați — Voința Con
stanța 3—0 (2—0), Marina Manga
lia — Progresul Isaccea 1—0 
(0—0). Victoria Țăndărei — Șoi
mii Cernavodă 2—0 (1—0), Grani-

a
//

tul Babadag — Portul Constanța
2— 1 (1—0), Cimentul Medgidia — 
Avlntul Matca 8—0 (4—0), Rapid 
Fetești — Metalul Mangalia 1—0 
(0-0).

Pc primele locuri : 1. Ș-N. TUL- 
CEA I p (11—4), 2. Metalesport 
Galați I p (7—8), 3. Rapid Fetești 
8 p (10—6)... pe ultimele : 
Granitul Babadag 3 p (4—8), 
Chlmpex Constanța 3 p (3—9), 
Ancora Galați 3 p (1—8).

SERIA A V-B
Flacăra roșie București — 

lectronlca București - - 
Danubiana București 
București 1—3 (0—1),
Roata de Jos — Viitorul Cblrnegi
3— 0 (1—0), FEROM Urztoenl —

14.
18.
18.

E-
»-l (1-1), 

— T.M.
Petrolul

tre- 
de- 

in 
ur- 
CU 
în- 
«io 

evenl- 
echipei.

Mihai IONESCU

După ce, 
PETROLUL 
chipă care 
pasul cu C. S. Tirgoviște, iată 
echipa ploieșteană, ca un aler
gător de cursă lungă, ia totul 
de la capăt, (neereînd Iarăși să 
revină în rîndurile primei noas
tre divizii, acolo unde s-a aflat 
ani și ani. de trei ori chiar în 
postura de campioană. De data 
aceasta (cel puțin teoretic), In 
ciuda înfrîngerii de la Tîrnă- 
veni, Petrolul a ..aruncat mă
nușa" unei mai vechi cunoș
tințe și rivale, cu care altă 
dată își disputa titlul de cam
pioană a țării — Rapid. O mi
siune dificilă, și de acest lu
cru sint convinși toți cei ce 
sint reuniți sub culorile galben- 
albastru ale Petrolului de azi, 
adică jucătorii, antrenorii, con
ducătorii clubului.

Prin plecarea antrenorului Tr. 
Ionescu, la conducerea tehnică 
a echipei a fost numit cel ce 
se identifică cu acest club, 
maestrul emerit al sportului 
Mircea Dridca, care, fiind so- 

• licitat, n-a ezitat să schimbe 
biroul președintelui de club cu 
gazonul, în funcția de preșe
dinte fiind numit un activist 
tinăr, dar cu destulă experi
ență, Ion Brujban. Față de anul 
precedent, în lotul ploieștean 
n-au Intervenit schimbări im
portante. Au fost cooptați doi 
jucători tineri, talentați, de 
perspectivă — fundașul central 
Ionițft, de la Cimpina, și ata
cantul Ștefănescu, de la Pra
hova. Ei s-au alăturat lui Ha- 
ralambie, Simaciu, Butufei, 
Toma, Toporan, Cozarcc, Liblu, 
Cismaru, Cojocaru, Pancu. De 
la toți aceștia se așteaptă o an
gajare totală, seriozitate, mun
că, dorința de autodepășire. 
Spunem acest lucru pentru că 
un talent ca fundașul Cojoea- 
ru, de pildă, poate fi ținut pe 
loc din cauza unei infatuări 
periculoase.

Cum vede Mircea Dridea due
lul eu Rapid T „Eu zic eă e- 
ehipa bucureșteană ne este su
perioară in privința atacului, 
in timp ce apărarea noastră se

ETAPA A V-a

dovedește mai bună, mai si
gură. Răniine de văzut cum 
putem aduce îmbunătățirile de 
rigoare acolo unde vedem 
lucrurile merg mai slab, 
prematur să spun că va 
mova o echipă sau alta. Și 
un lucru, pentru noi. ca și 
tru Rapid : fiecare meci e 
Nu m-am speriat că Rapidul a 
învins • cu 5—0 pe Autobuzul. 
Pentru noi, neplăcut ar fi dacă 
Rapid ar ciștiga puncte pe te
renul Autobuzului".

Ce spune noul președinte al 
clubului. Ion Brujban ? 
bucurat buna 
care există in 
care jucătorii 
Mircea Dridea, 
eu care este înconjurat Petro
lul de azi, sprijinul permanent 
pe care ni-I acordă organele 
locale". Da, stadionul, cu noile 
sale amenajări (holuri, vestiare 
pentru jucători și arbitri, in
stalații sanitare) atestă acest 
lucru. Ca destule echipe, insă, 
Petrolul duce lipsa unui ma
terial corespunzător pentru in
struire și joc, în special a min
gilor și ghetelor de calitate, a 
unui teren'de antrenament. Ră- 
mîne ca si publicul spectator 
să vină în număr tot mai mare 
la meciuri, să fie mai cald, 
mai apropiat și mai puțin pre
tențios în acest început de se
zon. Echipa nu și-a intrat în 
formă maximă și unii comen
tează nefavorabil această si
tuație. fac tot felul de specu
lații, dau verdicte lipsite de 
acoperire. La primul meci de 
la Ploiești au fost 8 000 de plă
titori, la al doilea — 10 000. iar 
la partida cu Rulmentul Ale
xandria stadionul s-a dovedit 
neîncăpător. Deci, perspective 
frumoase ca spectatorii șă re
vină lingă Petrolul care le-a 
adus atîtea șl atîtea satisfacții. 
Vorbind de duelul 
pid antrenorii și 
clubului ploieștean 
să consemnăm un 
curător, arbitrajele 
imparțiale, de care s-au bucu
rat la Mîrșa și Tg. Jiu. „Do
rim să cișlige cel mai bun și 
aceasta trebuie s-o facă jucă
torii, prin(r-un fotbal de cali
tate". Frumos spus !

că 
Este 
pro- 
încă 
pen- 
grcu

„M-a 
stare de spirit 

echipă, felul în 
l-au primi* pe 
interesul major

Petrolul-Ra- 
conducătorii 
ne-au rugat 
fapt îmbu- 

foarte bune.

2 p (3—6), 18. Unirea Răcari 
(3—10), 16. Chimia Găești 1 
(4—14).

SERIA A VU-1
Minerul Horezu — Dierna_

șova 0—2 (0—0), C.F.R. Craiova — 
Dunărea Calafat 2—8 (1—0), Uni
rea Drebeta Tr. Sev. — Jiul Ra- 
vinari 4—1 (2—1), Metalurgistul
Badu — Parfngul Novaci 4—0 
(1—0), Constructorul Craiova — 
Minerul Motru 2—1 (2—0), Mine
rul Moldova Nou» — LO.B. Balș 
3—1 (0—1), Mecanizatorul Simian 
— Viitorul Drăgășani 1—0 (1—0), 
Minerul Oravița — Electroputere 
Craiova 0—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. DIERNA 
ORȘOVA 9 p (9—2), 2. Minerul

» 9 
9

Or-

• După cinci etape, doar două formații cu 10 
puncte : Dinamo Victoria București și Explormin Deva 
• Echipele prahovene s-au instalat din nou în frun
tea seriei a lll-a • Scorul etapei: C.S.M. Borzești — 
Gloria Focșani 10-0 • Metalosport Galați, debu
tantă în „C“, pe locul secund in seria a IV-a O Joi, 
etapă intermediară in seria „bucureșteană**.

Dinamo Victoria București 0—4 
(0—1), Amonil Slobozia — Ș.N. 
Oltenița 2—1 (1—0), Abatorul
București — I.C.S.LM. București 
2—0 (0—0), F.C.M. Giurgiu — Teh- 
nometal București 2—0 (0—0), Si
rena București — Luceafărul 
București 3—6 (2—3). Constructo
rul Călărași nu a Jucat.
• Joi, 24 septembrie tn seria a 

V-a. se va disputa etapa a vi-a, 
intermediară.

Pe primele locuri : L DINAMO 
VICTORIA BUCUREȘTI 10 p 
(14—3), 2. Abatorul București 8 p 
(11—5), 3. I.C.S.I.M. București 8 p 

. (8—4)... pe ultimele : 15. FEROM 
Urzicent 2 p (4—9) — din 4
jocuri, 16. Constructorul Călărași 
l p (3—6) — din 4 jocuri.

SERIA A VI-a
Dunărea Zlmnicea — Progresul 

Pucioasa 1—0 (0—0), Cimentul 
Fleni — Chimia Găești 3—0 (1—0), 
Constructorul Pitești — Dacia Pi
tești 1—0 (0—0), Progresul Cora
bia — Petrolul Videle 1—1 (1—1), 
Recolta Stoicănești — ROVA Ro
șiori 0—2 (0—1), Chimia Tr. Mă
gurele — Cetatea Tr. Măgurele 
2—1 (1—0), Electronistul Curtea 
de Argeș — Unirea Răcari 3—0 
(1—0), Muscelul CImpulung — 
Sportul muncitoresc Caracal 3—1 
(2-0).

Pc primele locuri : L ROVA 
ROȘIORI 8 p (14—4), 2. Cimentul 
Fieni 8 p (11—6), 3. Muscelul
CImpulung 7 p (8—2), 4. Chimia 
Tr. Măgurele 7 p (6—4)... pe ul
timele : 14. Progresul Pucioasa

Motru 8 p (13—4), 3. C.F.R. Ora- 
lova 8 p (11—4)... pe ultimele : 
18—16 LO.B. Balș 2 p (6—10), Vii
torul Drăgășani 2 p (2—6).

SERIA A VHI-a
Minerul Vulcan — Minerul Pa- 

roșeni 1—1 (1—0), Metalurgistul 
Cugir — Textila Cisnădle 4—0 
(3—0), C.P.L. Sebeș — Minerul 
Ghelar 3—2 (3—0), Lotru Brezei
— Victoria Călan 3—1 (1—1),
C.F.H. Slmeria — Minerul Anl- 
noasa 1—0 (0—0), Explormin Deva
— IMIX Agnita 3—0 (0—0), Meca
nica Alba Iulia — Automecanica 
Mediaș 2—0 (1—0), Vitrometan
Mediaș — Minerul Certej 0—0.

Pe primele locuri : 1. EXPLOR
MIN DEVA 10 p (10—1), 2. Mine
rul Ghelar 7 p (14—6), 3. Minerul 
Paroșenl 7 p (9—4)... pe ultimele: 
14. Automecanica Mediaș 2 p 
(4—10), 15. Minerul Aninoasa 2 p 
(2—9), 16. IMIX Agnita 1 p (1—7).

SERIA A IX-a
Victoria Ineu — Șoimii

1— 1 (0—0), Electromotor
șoara — Oțelul Or. dr.
Groza 3—1 (1—0), Unirea Tomna
tic — Recolta Salonta, 4—1 (3—0), 
Vulturii textila Lugoj — Gloria 
Reșița 1—2 (0—1), Bihorul Beluș
— Unirea Slnnlcolau 1—0 (1—0),
C.F.R. Victoria Caransebeș — 
Chimia Arad 3—1 (2—1), ------
Arad — Metalul Bocșa 3—0 
Voința Oradea — Minerul
2— 0 (0—0).

Pe primele locuri : 1.
VICTORIA CARANSEBEȘ

Llpova 
Timi- 
Petru

C.F.R, 
(2-0), 
Anina
C.F.R.
S p

(11—9), 2—3. Unirea Sinnicelau 
I p (5—1), Electromotor Timișoara 
8 p (13—12), 4—5. Gloria Reșița 
4 p (8—7), Metalul Bocșa 8 p 
(4—8)„. pa ultimele : 18. Recolta 
Salonta 4 p (8—12), 16. Oțelul Or. 
dr. P. Groza 3 p (3—8).

SERIA A X-a
Silvana Cebu Silvanlel — C.S.U. 

Tricolorul Oradea 2—1 (1—8), Mi
nerul Băița — Chimia Tășnad 
2—1 (0—1), Minerul Baia Sprle — 
Rapid Jibou 4—0 (2—0), Oașul
Negrești — Minerul Băiuț 3—2 
(1—1), Bihoreana Marghlta — 81- 
mared Baia Mare 4—1 (1—8), Mi
nerul Baia Borșa — Unirea Va
lea lui Mhial 2—1 (1—1), CUPROM 
Bala Mare — Bradul Vlșeu 2—0 
(1—0), Armătura Zalău — Victo
ria Cărei 2—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. ARMA
TURA ZALAu 8 p (14—5), 2. Mi
nerul Baia Sprie 8 p (10—3), 3. 
CUPROM Baia Mare 7 p (7—3), 
4. Chimia Tășnad 7 p (6—3)... pe 
ultimele : 14. Minerul Băiuț 3 p 
(9—11), 15. Bradul Vlșeu 3 p
(1—9), 16. Rapid Jibou 2 p (2—13).

SERIA A Xl-a
Textila Năsăud — Metaloteh- 

nica Tg. Mureș 3—0 (2—0), Meta
lul Sighișoara — Industria slrmel 
Cîmpia Turzii 3—1 (2—0), Minerul 
Rodna — C.I.L. Blaj 2-0 (1—0), 
Btlcla-Arleșul Turda — Oțelul Re
ghin 2—0 (0—0), Avlntul Reghin
— Foresa Bistrița 3—0 (1—0), Uni
rea Dej — C.E.M. CluJ-Napoea 
9—2 (0—0), Metalul Aiud — Uni
rea Alba Iulia 2—2 (1—1), Mure
șul Luduș — Lăpușul Tg. Lăpuș 
1-1 (1-0)
Pe primele locuri : L STICLA 

TURDA 8 p (9—4), 2. C.E.M. Cluj- 
Napoca 7 p (9—4), 3. Avlntul Re
ghin 7 p (7—4), 4. Metalul Si
ghișoara 7 p (8—6)... pe ultimele : 
15. Metalotehnica Tg. Mureș 3 _ 
(4—9), 18. Textila Năsăud 2 
(5-8).

SERIA A XH-a
Minerul Baraolt — Torpedo 

Zărnești 1—0 (0—0), Nitramonia
Făgăraș — Progresul Odorhel 
8—0, Metalul Tg. Secuiesc -v 
Tractorul Miercurea Ciuo 2-D 
(0—0), Măgura-Mobila Codjea — 
Carpați Brașov 3—0 (0—0), Chimia 
Or. Victoria — Metalul St. Gheor- 
ghe 2—0 (2—0), Mureșul Toplița
— Precizia Săcele 1—2 (1—1), Uni
rea Crlsturu Secuieso — Minerul 
Bălan 5—1 (3—0), Metrom Bra
șov — Utilajul Făgăraș 2—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. i---------
OR. VICTORIA 7 p (8—3), 
cizia Săcele 7 p (9—6), 3. 
Sf. Gheorghe 6 p (11—6), 
rea Crlsturu Secuieso 6 p 
pe ultimele : 15. Măgura 
3 p (4—7), 16. Tractorul M. Ciuo 
2 p (4-9).

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

9 
P

CHIMIA 
, 2. Pre- 
Metalul
4. Uni
ta—6)... 
Codi ea

Constantin ALEXE

ȘTIRI... ȘTIRI...
• „CUPA ROMÂNIEI", compe

tiție ce se dispută sub egida 
JDACIADEI", programează joi, 1 
•ctombrle, o nouă etapă, la care 
intră șl divizionarele „B“. în to
tal vor avea loc 56 de jocuri, 
gazde fiind ecbulpele de Divi
zia „C“ și cele din campionatele 
județene.

• JOI are loc în seria a V-a a 
campionatului Diviziei „C" 
a VI-a, intermediară, care 
gramează următoarele 
Constructorul Călărași 
București, Electronica 
— Amonil Slobozia, 
București — F.C.M. ___
TJML.B. —- Dinamo Victoria Bucu
rești, I.C.S.I.M. București — Ș.N. 
Oltenița, Tehnometal București — 
Petrolul Roata de Jos și Viitorul 
Chimogi — Flacăra roșie Bucu
rești.

etapa 
pro- 

partlde : 
— Sirena 
București 

Danubiana 
Giurgiu,

• MECI AMICAL GLORIA BU
ZĂU — DINAMO. Astăzi, pe sta
dionul Gloria din Buzău, va avea 
loc, cu Începere de la era 16,30, 
• interesantă partidă amicală In
tre divizionara „B“ locală și li
dera primei divizii, Dinamo 
București.

• CORVINUL HUNEDOARA 
HURRIA ------ ----
(3-0).
(mln. 25), Dublncluc (min.
din 11 m), Oncu (min. 36), Dumi- 
trache (min. 48 șl 65), Mateuță 
(min. 77), Nicșa (min. 85) șl Co- 
jocaru (mln. 90). (I. Vlad — co- 
resp.).

ALEP (SIRIA) 8—0
Au marcat : Tirnoven 

2«.

• C.S. BOTOȘANI — S.C. BA
CĂU 2—1 (1—0). Autorii goluri
lor : Macavei (min. 24) și Iepure 
(mln. 69), de la gazde, respectiv 
Ellsel (min. 78 din 11 m). (T. Un- 
gureanu — coresp.).

• MECIUL AUTOMATICA 
BUCUREȘTI — RAPID BUCU
REȘTI, din cadrul etapei inter
mediare a seriei a II-a a Divi
ziei „B“. care va avea loc joi 
24 septembrie, se va disputa pe 
stadionul Progresul din str. 
dr. Staicovici. de la ora 17. Bi
letele de intrare se pun în vîn- 
zare de azi la casele de bilete 
de Ia stadioanele Giulești, Pro
gresul și Automatica (între ore
le 10 și 18).



SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
CROSUL „RUDE PRAVO*

La Fraga s-au desfășurat în
trecerile tradiționalului concurs 
internațional de cros organizat 
în fiecare an de ziarul „Rude 
Pravo“. In proba feminină, 
desfășurată pe distanța de 2 800 
m, victoria a revenit cunoscutei 
campioane norvegiene Grefe 
Waltz, în 8:35, secondată de ce
hoslovaca Jana Cervenkova — 
9:03. Atleta româncă Margareta 
Ghile s-a clasat pe locul cinci, 
cu timpul de 9:08. Cursa mas
culină a fost cîștigată de olan
dezul Cor Lambrechts, înregis
trat pe distanța de 11,400 km cu 
33:50.

SAHISTELE NOASTRE 
IN TURNEUL ZONAL

iadjieva — Wiese 1—0 ; Cson- 
kies
tova

— Ghiiingherova și Eire-
— Ivanka remize.

BASCHETBALISTELE SOVIETICE,
CAMPIOANE ALE EUROPEI

UN NOU TURNEU DE ȘAH 
IN IUGOSLAVIA

In prima rundă a turneului 
internațional de șah de la Stara 
Pazova (Iugoslavia), maestrul 
român Volodea Vaisman l-a în
vins cu piesele negre pe iu
goslavul Milan Skoko. în par
tidele Ivkov — Mesin, Kosano- 
vici — Martino viei și Planetka 
— Ostojici a fost consemnată 
remiza.

RUGBYSTII ROMANI
ÎSI LĂRGESC CBNSȚANT

CIRCUL RELAțlILOR"
lin comentariu al Agenției

„France Prcssc"
PARIS, 21 (Agerpres). — Re- 

ferindu-se la turneul pe care 
echipa de rugby a României Q 
întreprinde în prezent în Sco
ția. comentatorul de speciali
tate al agenției „FRANCE 
PRESSE” notează, printre alte
le : „Lărgind în mod constant 
cercul relațiilor sale, echipa de 
rugby a României va fi în Ma
rea Britanic pentru 10 zile, în 
vederea efectuării primului său 
turneu în Scoția. După Țara 
Galilor și Irlanda și înainte de 
Anglia, probabil în toamna Iul 
1983, românii întreprind un 
turneu de 3 jocuri, dintre care 
unul test, în compania selec
ționatei Scoției. Acest turneu 
arc o importanță deosebită pen
tru rugbiștii români, în special 
în perspectiva premierei abso
lute : cele două meciuri pe care 
Ie vor susține în România ce
lebrii „AII Blacks” pe 20 și 24 
octombrie. Apoi, va urma tra
diționalul meci cu Franța, de la 
1 noiembrie. Ia Narbonne”.

FORMAȚIA „ALL BLACKS'* 
PENTRU TURNEUL IN ROMÂNIA

WELLINGTON, 21 (Agerpres).— 
Federația de rugby a Noii Ze- 
elande a anunțat lotul in vederea 
turneului pe care echipa „AH 
Blacks” ÎI va efectua în luna oc
tombrie în România. Din lot fan 
parte următorii 26 de jucători : 
Graham Mourie (căpitanul echi
pei) , Allan Hewson, Bernie Fraser, 
Stu Wilson, Fred Woodman, Ja
nie Salmon, Arthur Stone, Lachie 
Cameron, Steven Pokere, Brian 
McKechnie, Doug RoUerson, Dave 
Loveridge, Mark Donaldson, 
Geoff Old, Murray Mexted, Mark 
Shaw, Frank Shelford, Jock Ross, 
Gary Whetton, Andy Maden, 
Wayne Moville, John Spiers, Paul 
Koteka, Rod Ketels, Andy Dalton 
ji Hika Held.

ff J

După consumarea a 13 runde. 
In turneul zonal feminin de șah 
'de Ia Bydgoszcz (Polonia) con
tinuă să conducă maestra ro
mâncă Marina Pogorevicl, cu 
10 puncte, urmată de Maria 
Ivanka (Ungaria) — 9% puncte. 
Hanna Erenska (Polonia) — 8*/j 
puncte. Margareta Mureșan 
(România) are 8 puncte și două 
partide Întrerupte. în runda a 
13-a, Elisabeta Polihroniade a 
invins-o pe Hana Cîprianova, 
iar Marina Pogorevicl, cu pie
sele negre, a pierdut partida cu 
Hanna Erenska. Alte rezultate : 
Klimova — Makai 1—0 ; Bo-

NOI SUCCESE ALE TINERILOR 
LUPTĂTORI

Poia (Iugoslavia) s-au ln-
balcanioe

La 
cheiat campionatele 
de lupte pentru speranțe olim
pice. Printre cîștigătorii 
cursului de lupte libere 
numărat și sportivii 
Claudiu Tămăduianu (74 kg) și 
Iulian Rîșnoveanu (82 kg), cla
sați pe primul loc la catego
riile respective. în competiția 
de greco-romane. Daniel Grosu 
a terminat învingător la cate
goria 48 kg.

con- 
s-a*i 

români

întrecerile celei de a 18-a 
ediții a campionatului european 
de baschet feminin s-au înche
iat cu victoria scontată a re
prezentativei U.R.S.S„ învingă
toare cu scorul de 85—42 (40— 
24) in partida finală cu selec
ționata Poloniei. In meciul pen
tru locurile 3—4, echipa Ceho
slovaciei a Învins pe cea a 
Iugoslaviei cu 75—74 (35—39). 
Clasament final : 1. U.R.S.S., 2. 
Polonia. 3. Cehoslovacia, 4. Iu
goslavia, 5. Bulgaria, 8. Olan
da, 7. Italia, 8. România, 9. 
Ungaria, 10. R. F. Germania, 
11. Suedia, 12. Finlanda.

Aceasta este a 16-a victorie

a baschetbalistelor sovietice la 
campionatele europene ; cele
lalte două ediții au revenit 
formațiilor Italiei (1938. la To
rino, cu prilejul ediției inau
gurale) și Bulgariei (1958, la 
Lodz, ediția a 8-a)

Următorul campionat euro
pean sa va desfășura Intre 11 
și 18 septembrie 1983, In Un- 
garix

PUNCT FINAL IH CAMPIONATELE
MONDIALE Șl EUROPENE 

LA HALTERE
CAMPIONATELE EUROPENE DE TIR
(Urmare din pag li

unul dintre ei nu a mainici
reușit să amenințe treptele po
diumului.
s-a aliat 
s-a clasat 
cu 593 p. 
(586 p) șl

In aceeași situație 
și Marin Stan care 
in final pe locul 15

Constantin Țîrloiu 
,__ r, Virgil Suciu (584 p)
— participant! în premieră la 
un concurs de asemenea anver
gură, n-au ținut pasul cu cei 2 
colegi ai lor, așa că echipa 
noastră a trebuit să se mul
țumească cu locul 6 din 12 e- 
chips. încă un amănunt semni
ficativ asupra valorii probei de 
pistol viteză : primele 3 echi
pe au depășit vechiul record 
mondial (2 370 p) deținut din 
1975 de reprezentativa Româ
niei.

Deosebit de bogată în rezul
tate de valoare a fost și între
cerea de pușcă liberă 60 focuri 
culcat seniori. Performerul în-

discutabil al concursului a fost 
englezul Arian Alister, arbitrii 
fiind obligați să consemneze 
un nou record mondial, rezul
tat absolut : 600 p din tot atî- 
tea posibile ! Werner Steibold 
(R. F. Germania) și Iuri Re- 
vuțki (U R.S.S.) și-au adjudecat 
la barajul muștelor medaliile 
de argint și bronz. Țintașii noș
tri au continuat să se compor
te slab. Pozițiile și rezultatele 
lor i-au situat in a doua parte 
a clasamentului.

Marți este programată între
cerea individuală de pușcă li
beră 3 X 40 f in cadrul căreia 
vor evolua și Romulus Nicoles- 
cu, Mihai Dumitrescu și Nico- 
lae Rotaru.

Rezultate tehnice. Pistol viteză, 
individual : 1. Igor Buztrev
(U.R.S.S’.) 599 p — nou record
mondial, 2. CORNELIU ION (Ro
mânia) 5M p, 3. A. Kuzmln 
(UJR.S.S.) 597 p, 4. J. Wtefeă 
(R.D. Germană) 396 p. 3. A. Franke 
(R.D. Germană) 506 p, 6. A. Rd-

nlnger (R.F. Germania) 595 p,
A. Radke (R.F. Germania) 596

7.
P.

3. R. Ferrari (Italia) 596 p. Echi
pe : 1. U.R.S.S. 2 302 p — nou 
record mondial, 2. R.D. Germană 
2 378 p, 3. R.F. Germania 2 374 p,
4. Italia 2 363 p, 5. Ungaria 2 367 p, 
6. România 2 361 p. Pușcă liberă 
60 f culcat : 1. A. Alister (Marea 
Britanic) 600 p — nou record 
mondial, 2. W. Steibold (R.F. Ger-

3. L Revuțkl
4. B. Alartsteln 

599 p, 5.
598 p, 6.

mania) 599 p, 
(U.R.S.S.) 5S9 p, 
(R.D. Germană) 
Strand (Suedia) 
Frescura (Italia) 597 p... 24. L Ce- 
dreanu (România) 594 p... ii.
Rotaru (România) 393 p... 4». R. 
Nlcolescu (România) 589 p.

H. 
W.

N.

Campionatele mondiale și eu
ropene la haltere s-au încheiat 
la LÎIle, cu desfășurarea între
cerilor categoriei supergrea 
(+110 kg). Iată primii clasați : 
1. Anatoli Pisarenko (U.R.S.S.) 
425 kg (187,5 ; 237,5) ; 2. Senne 
Salzwedel (R. D. Germană) 
417,5 kg (180; 237,5) ; 3. Tadeusz 
Rutkowski (Polonia) TÎ5 kg 
(182,5; 232,5).

în clasamentul pe medalii, la 
totalul celor două stiluri, situa
ția se presantă astfel ; L 
U.R.S.S. (5 aur, 3 argint, 3 
bronz) ; 2. Bulgaria (4—-2—3) ; 
3. R. D. Germană (1—2—0) j 
4—6. Cuba, Cehoslovacia, Po
lonia (0—1—1) ; 7—8. Japonia, 
Franța (0—0—1).

LOTUL DE FOTBAL AL UNGARIEI SOSEȘTE AZI 
LA BUCUREȘTI

IN
ECHIPA ROMÂNIEI S-A CALIFICAT 

I TURNEUL FINAL AL C E. DE VOLEI
(Urmare din pag. 1}

la 14—14. cînd voleiba- 
români au reușit să facă 
puncte consecutive, cîști- 
meciuL Scor final : 3—l
7, ÎL —12, 14) pentre

plnă 
liștii 
două 
gînd 
(—8, . . _
România. Pe parcursul jocului 
au fost folosiți și Vrîncuț, Io- 
nescu, Chifn și Stoian (exce
lent în atac), astfel că putem 
spune că victoria a fost rea
lizată de întreg lotul condus 
de antrenorul emerit N. Sotir 
și de S. Tudor. O victorie deo
sebit de prețioasă, România 
intrînd astfel in turneul final

Reprezentativa feminină a 
va juca în turneul pentru

PERNIK, 21 (prin telefon). 
Ultimele jocuri din grupa de 
aici au avut rezultate previzi
bile. în prima 
dupâ-amiază, 
Cehoslovaciei a 
gă cu 3—0 (15, 
a Iugoslaviei.

Meciul al doilea al după-a- 
miezii a fost cel dintre repre
zentativele României și U.R.S.S. 
In ciuda înlringerii, scontate 
dealtfel, româncele au realizat 
cel mai frumos joc al lor din 
preliminariile europenelor. S-a 
acționat deconectat, ounind de
seori în dificultate pe reduta
bilele lor adversare (in setul al 
doilea, de pildă, «-a men „u- 
măr la umăr”, plnă la 13—13, 
cind sextetul sovietic, avind in 
Ludmila Cernișeva, Nadejda

partidă de luni 
reprezentativa 

reușit să invin- 
12, 9) pe aceea

...0 ANIVERSARE
Recent a fost sărbătorit

tin, care a intrat In al noulea deceniu de viațâ. In tinerețe, Martin 
a fost un reputat alergător de semifond (recordurile sale : 47,8 s pe 
400 m - 1928, 1:51,8 pe 800 m - 1928 fl 3:58,0 - 1928), oare deține 
un apreciabil „record olimpic* : cind participări la J.O. (din 1920 - 
Paris, pînâ în 1936 — Berlin). Recordul feminin este deținut de fosta 
noastră atletă Lia Manoliu cu șase participări, din 1952 pînâ în 1972. 
Cele mai bune performanțe ale Iul Paul Martin la Jocurile Olimpice 
le-au constituit o medalie de argint la 800 m (1:52,5) în 1924 și un 
loc 6 la 1500 m (3:58,4) în 1928.

Dar Paul Martin a avut nu numai o lungă carieră sportivă, d șl 
una pe plan profesional, el 'fiind un apreciat medic ortoped. In anul 
1929, tînărul medic elvețian a devenit asistent al profesorului ameri
can Albee (contemporan cu academicianul Alexandru Rădulescu, el 
fiind primii în lume oare au folosit grefa osoasă). De-a lungul cîtorvo 
decenii de activitate, dr. Paul Martin a redactat cîteva prestigioase 
tratate de specialitate. Dor el s-o dovedit șl un talentat scrWtor 
(autor al cărții „Drumul șl sportul"), fiind distins cu diverse premH 
literare.

lată un om cu care nu numai atletismul, d întreg sportul se mîn- 
drește. Șl pe drept cuvlnt

la Elveția, la Lausanne, medicul Paul Man-

R. VIL.

i-a anun(at, lotul 
Ungariei va «osl 

18,45, cu un avion

cu două puncte, prin victoria 
realizată în fața Bulgariei, ca
lificată și ea. De remarcat bu
na pregătire fizică a voleiba
liștilor noștri, ceea -ce ne face 
să privim cu Încredere me
ciurile din turneul final. Au 
arbitrat : Muradov (U.R.S.S.) șl 
Vos (Olanda).

Iată clasamentul grupei de 
la Vama : 1. ROMANIA (6 p), 
1 Bulgaria (5 p), 1 Finlanda 
(4 p), 4. Iugoslavia (3 p).

Marți și miercuri, vor fl zile 
de odihnă, după care vor _fl 
reluate 
nale.

După corn 
da fotbal al 
astăzi la ora 
special, pe aeroportul OtopenL 
Ieri a fost anur.țat și lotul ju
cătorilor care vor face deplasa
rea la București. PORTARI : 
Kaizirz (Pocs), Ucszâros (Spor
ting Lisabona) 
Martos 
(Bikăscsaba), 
se), Garaba

U.E.F.A.

(Ujpesti Dozsa), Szanto (Fe- 
rencvăros) ; MIJLOCAȘI — 
Miiller (Alicante), Sallal (De
brețin), Nyilasi (Ferencvă- 
roa), Csapo (Tatabănya), Rab 
(Ferencvăros), ATACANȚI — 
L. Kirs (Vasas), Bodony (Hon- 
ved), TorScsik (Ujpesti Dozsa), 
Fazckas (F. C. Antwerp). Cel 
de al 18-lea jucător va fi de
semnat In cursul dimineții de 
azi.

FUNDAȘI —
(Waterschei), Kereke» 

Bâlint (Toulou- 
(Honved), J. Toth
A STABILIT ARBITRII MECIURILOR RETUR 

DIN CUPELE
dat recent publi

care 
retur

întrecerile turneelor fl-

țării noastre 
locurile 7-12

t și Irina Makogonov» 
__ jucătoare excelente, a 
punctat decisiv). în acest med 
au jucat toate fetele noastre, 
adeseori aflîndu-se în teren ce
le mai tinere, coordonate de 
Liliana Văduva. S-au evidențiat 
Ioana Liieanu. Gulniza Gelil și 
Mirela Popovici. Scor final: 
3—0 (9, 13, 6) pentru echipa 
Uniunii Sovietice.

In urma jocurilor din preli
minarii, clasamentul grupei este 
următorul: L U.R.S.S. (6 p), 2. 
Cehoslovacia (5 p), 3. România 
(4 p), 4. Iugoslavia (3 p). Pri
mele două vor juca tn turneul 
1—6, iar ultimele două — In 
turneul pentru locurile 7—IX

ALTE REZULTATE: feminin, 
R.D.G. — Polonia 3—0, R.F.G. 
— Turcia 3-0, Italia — Olanda 
3—0; masculin: U.R.S.S. — 
R.D.G. 3—0, Polonia — Italia 
3—0.

Orlova 
trei

Mihail VESA

UXFJL. a 
dtății numele arbiitriâoir 
vor conduce meciuriSe ____
din cupele europene, ca și pe 
cet din cadrul lntîlnirilor pre- 
Hmdnare din campionatele eu
ropene de juniori (sub 16 and) 
șt de tineret (sub 21 ani). Iată-1 
pe „cavalerii fluierului” care 
vor oficia la meciurile echipelor 
noastre :

C.C.E. : Oiympiakos Pireu 
—• Universitatea Craiova : E- 
duard Șklovski (UJLS.S.) ;

Cupa U.EJJL : Levskj Spar
tak Sofia — Dinamo București: 
Eldar Azim-Zade (U.R.S.S.) ; 
F. C. Argeș — Apoel Nicosia : 
Miroslav Stopai (UJLS.S.) ;

C.E. (j) : România — U.R.S.S. 
(17 oat.): Zoran Rebac (Iugo- 

28 DE JUCĂTORI
SUSPENDAȚI DE U.E.F.A.

26 de jucători nu au avut drept 
da joc — eeoform listei anunțate 
de U.K.F.A. — în primele me
ciuri ale ediției 1931—1932 a com- 
petițllter europene intercluburl. 
El au foot suspendați pe un total 
da M de etape. „Liderul" aces
tora este Michel Renquln, de la 
echipa belgiană R.S.C. Ander- 
lecht. suspendat pe I etape. H 
urmează Boberto Scamecchla de 
la A.3. Borna, care nu va juca 4 
etape.

Dintre jucătorii adversarelor e- 
chlpetor românești nu ver juca 
tn continuare Aria Damjanidu jl 
Rafael Perene, de la Oiympiakos 
Pireu. Ei mal au de efectuat 2 șl. 
respectiv, • etapă de suspendare 
șt nu ver evolua tn returul de la 
Pireu, eu Universitatea Craiova.

EUROPENE
slavia), U.R.S.S. — România 
(28 oct.) : Kazimierz Kwiat
kowski (Polonia) ;

C.E. (tineret sub 21 ani) : 
România — Elveția (9 oct) j 
Antoine Vassaras (Grecia).

CAMPIONATE
GRECIA (et. 3) : Olympiad©» 

Pireu, adversara Universității 
Craiova In C.C.E., a terminat la 
egalitate (1—1) meciul disputat 
pe teren propriu cu echipa 
Kavala. Alte rezultate : Larissa
— Panathinalkos 2—2 ; O.F.I. — 
P.A.O.K. 0—1 ; Rhodes — A.E.K. 
0—0 ; Panseraikos — Iannina 3—1; 
Apollon — Heraklis 1—1 ; Kasto
ria — Korinthos 1—0 ; Aris 
Panionios 1—0. Clasament : 
Panseraikos — 5 p ; 2.
— 5 p ; 3. Panathinaikos

BULGARIA (et. 
Spartak» adversara 
name București 
U.E.F.A.-, a jucat 
Trakia Plovdiv, cu
nat la egalitate : 2—2. Alte rezul
tate : Etîr — Ț.S.K.A. 1—0 ; Cer- 
nomareț Burgas — Slavia 1—1 ; 
Cerne More Varna — Akademik 
1—0 ; Hașkovo — Beroe 0—1 ; Be- 
lasita Petrid — Sliven 2—0 ; 
Spartak — Marek 2—0, Lokomotiv 

Clasament : L
9 p ; 2. Beroe — 
Spartak — 7 p.
6) : Chiasso —

L
Kastoria

— AP-
5) : Levsld 

formației Di- 
în „Cupa 

la Sofia cu 
care a termi-

— Vrața 3—0. 
Cerno More — 
7 p ; 3. Levski

ELVEȚIA (et.
Lucerna 3—2 ; Neuchâtel — Gras
shoppers 0—0 ; Nordstem — St. 
Gali 4—0 ; Servette — F.C. Basel 
1—0 ; Sion — Lausanne 3—2 ; 
Vevey — Bulle 1—1 ; Young Boys
— Bellinzona 3—1 ; F.C. zdrich
— Aarau 2—2. Clasament : 1. Ser
vette — 12 p ; 2. Young Boys — 
» p ; 3. F.C. Basel — 9 p.

TELEX • TELEX < TELEX • TELEX ® TELEX
ATLETISM • In ultima zi a 

campionatelor U.R.S.S., Igor Spa- 
sov a clștigat săritura cu prăjina
— 5,60 m, întredndu-l pe record
manul mondial Vladimir Poliakov
— 5,50 m. Alte rezultate : Înăl
țime — Grigoriev 2,23 m : 5 000 m
— Dlmitriev 13:24,12 ; lungime — 
Bielski 7,96 m ; 110 mg. — Cerva- 
nev 13,94 ; 400 mg — Arhipenko 
49,75 ; 400 m — Markin 46,18 ; la 
feminin : 10 000 m — Elena Sipa- 
tova 32:17,19 
nai) ;' 1 500 m 
kova 4:02,96 ; 
Krilova 51,64 ; 
rita Noutkene »,o«

CICLISM • In „Tour de l'Ave- 
nir”, etapa a '
gată de elvețianul Gilbert Glaus
— 144 km In 3h 50:23. Lider se 
menține francezul Pascal Simon, 
urmat de Stephen Roche (Irlan-

ariuii io,lo , ia
— Elena Sipa- 

(noti record unio- 
— Ludmila Vesel- 

400 m — Larisa 
lungime — Marga- 
6.66 rn.
12-a a fost ci ști-

da) — la 4,49 și Serghei Suhuru- 
cenko (U.R.S.S.) la 6,20.

HOCHEI • La Harkov, turneul 
internațional pentru echipe de ti
neret a fost ciștigat de selecțio
nata U.R.S.S., urmată de forma
țiile Suediei. Cehoslovaciei șl 
Finlandei. In ultima ri : U.R.S.S. 
— Cehoslovacia 6—4 ; Suedia — 
Finlanda 5—3.

ȘAH • în meciul pentru titlul 
mondial feminin, oare se desfă
șoară la Borjonl Intre marile 
maestre sovietice Maia Ciburda- 
nidze șl Nana Aleksandria, sco
rul este favorabil cu 3—2 Nanei 
Aleksandria, care a ciștigat par
tida a 5-a. • După șapte runde, 
tn „Memorialul Bora Kostid”, la 
Vîrșeț (Iugoslavia), continuă să 
conducă Gyula Sax (Ungaria), cu 
6 p, urmat de Petrosian (U.R.S.S.)

5 p și Kurajița (Iugoslavia) — 
4'/, P (1).

TENIS • La Iurmala (U.R.S.S.), 
meciul dintre echipele U.R.S.S. șl 
Olandei, contlnd pentru finala 
grupei B a zonei europene a 
„Cupei Davis” (divizia secundă), 
s-a încheiat cu scorul de 5—0 în 
favoarea gazdelor. Tenismanil so
vietici au promovat în prima 
grupă valorică. • Manuel Oran- 
tes (Spania) a terminat învingă
tor in turneul de la Palermo, in- 
trecîndu-1 în finală cu 6—4, 6—0. 
6—6 pe chilianul Peero Rebolledo. 
In semifinale : Orantes — Hi
gueras 6—2, 6—3 ; Rebolledo — 
Barazzuttl 6—3, 7—6. • Tur
neul feminin de la Tokio 
a fost clștigat de jucătoarea ame
ricană Ann Kiyomura, care a 
dispus In finală cu 6—4, 7—5 de 
vest-germana Bettina Bungc.


