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Vineri, 25 septembrie, au 
continuat convorbirile între to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialis
te România, și colonel Moam
mer El Geddafi, conducătorul 
Marii Revoluții de la 1 Sep
tembrie al Jamahiriei Arabe 
Libiene Populare Socialiste.

în cadrul convorbirilor, cei 
doi conducători au reluat 
schimbul de păreri in proble
me privind dezvoltarea relați
ilor româno-libiene, reafirmind 
dorința comună de a extinde 
și aprofunda colaborarea dintre 
România și Libia, pe plan po
litic, economic, tehnico-științi- 
fic, cultural, al formării ca
drelor și in alte domenii de 
interes reciproc.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și colonel Moammer El Ged
dafi au examinat o serie de 
aspecte ale actualității politice 
internaționale.

Cei doi conducători au a- 
preciat că in lume s-a ajuns 
la o situație complexă, la o 
stare de încordare, ca urmare 
a politicii cercurilor imperialis
te, neocolonialiste, de consoli
dare a sferelor de influentă 
sau reîmpărțirea lor, de întă
rire a dominației asupra altor 
popoare, a existentei unor con
flicte sau zone de tensiune, a 
creșterii cursei înarmărilor, a 
accentuării crizei economice 
internaționale, toate acestea 
creind pericole serioase pen
tru pacea omenirii, pentru in
dependența națiunilor.

S-a considerat că marile pro
bleme ce confruntă omenirea 
contemporană nu pot fi solu
ționate decit cu participarea 
egală și activă a tuturor nați
unilor, un rol erescînd reve
nind statelor mici și mijlocii, 
țărilor în curs de dezvoltare, 
jănlor nealiniate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și colonel Moammer El Geddafi 
au reafirmat dorința României 
și Libiei de a intări conlucra
rea pe arena mondială, de a-și 
aduce contribuția la lupta pen
tru destindere și securitate, 
pentru înțelegere și colaborare 
internațională, pentru edifica
rea unei lumi care să asigure 
pacea, independența și dezvol
tarea liberă a fiecărei națiuni.

Convorbirile s-an desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie.

Răspunzind invitației tova
rășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, colonei Moammer El 
Geddafi, conducătorul Marii 
Revoluții de la 1 Septembrie 
al Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste, a partici
pat in cursul zilei de vineri, la 
o partidă de vinătoare orga
nizată in pădurile Lcordeanu șl 
Goherghlța din județul Prahova.

Potrivit obiceiurilor locului, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și colonelul Moammer El Ge
ddafi au fost invitați să guste 
din pîine și sare. Tineri și ti
nere In frumoase costume na
ționale an oferit flori celor 
doi conducători.

Pe parcurs, oaspetele libian 
a primit explicații privind dez
voltarea economică și socială a 
localităților străbătute, a Între
gului județ.

In municipiul Ploiești, în 
celelalte localități de pe tra
seu, mii de cetățeni au salutat 
cu deosebită căldură pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
pe colonelul Moammer El Ge
ddafi, ovaționind pentru în
tărirea prieteniei dintre țările 
și popoarele noastre.

★
Schimbul de păreri între pre

ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și conducătorul Ma
rii Revoluții de Ia 1 Septem
brie el Jamahiriei Arabe Libi
ene Populare Socialiste, colo
nel Moammer El Geddafi, a 
continuat vineri in cursul unui 
dineu de lucru, la care au par
ticipat tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Safia Farkash.

Dineul și convorbirile s-au 
desfășurat in aceeași atmosfe
ră de caldă prietenie ce carac
terizează dialogul româno-libi- 
an Ia nivel inalt, relațiile din
tre cele două țări și popoare.

★
Vineri, doamna Safin Farkash, 

împreună cu alte persoane ofi
ciale libiene, a vizitat Muzeul 
de istorie al Republicii Socia
liste România.

La Încheierea vizitei, doamnț 
Safla Farkash a semnat in car
tea de onoare a muzeului, ex- 
primindu-șl satisfacția pentru 
prilejul oferit de a cunoaște 
dovezi elocvente ale istoriei 
României.

Un sucees prestigios al șahului românesc

MARINA POGOREVICI A ClȘTIGAT 
TURNEUL ZONAL DE LA BYDGOSZCZ
• Margareta Mureșan sa calificat șl ca la „Interzonale"

Turneul zonal, din cadrul 
campionatului mondial fe
minin de șah, desfășurat in lo
calitatea poloneză Bydgoszcz, 
s-a încheiat cu o strălucită 
victorie a tinerei jucătoare ro
mânce MARINA POGOREVICI 
care a acumulat 12*/s puncte, 
din 17 posibile (+11-3—3), 
scor echivalent normei de 
mare maestră internațională. 
In ultima rundă, cînd conducea 
cu un punct, Marina a remizat 
partida cu marea maestră 
Maria Ivanka (Ungaria). Pen
tru turneele interzonale s-a 
calificat încă o reprezentan
tă a țării noastre, maestra- 
internațională Margareta Mu- 
reșan, care — cu ll*/i P — a 
împărțit locurile 2—3 cu Maria 
Ivanka. Pe locul 4, cu 11 p, 
s-a situat poloneza Hana E- 
renska. A cincea participantă

la „interzonale* se va decide 
intre Agnieszka Brusztman 
(Polonia) și Eliska Klimova 
(Cehoslovacia), ambele cu 
cite 10 puncte. Ele urmează să 
susțină, in noiembrie, un 
meci de baraj.

Marina Pogorevici s-a născut 
la 3 decembrie 1960, în Plo
iești, fiind fiica maestrei in
ternaționale Maria Albuleț, 
de 3 ori campioană a Româ
niei (în anii 1951, 1955 și 1956). 
A Învățat șahul în familie, pri
ma profesoară fiindu-i chiar 
mama sa. A făcut parte, apoi, 
din secția clubului Petrolul 
(antrenor, maestrul Cornel 
Bu<naru). Din anul 1977 par
ticipă la finalele campiona
tului rational de senioare, 
ocupind in anul 1930 locul 3, 
rezultat în urma căruia s-a ca
lificat pentru turneul zonal.

Este studentă la Facultatea de 
matematică a Universității din 
București. Pentru turneul zo
nal, pe care l-a cîștigat in
tr-un mod autoritar, a pregă
tit-o maestrul international 
Mircea Pavlov, care a șl se
condat-o ia greaua întrecere de 
la Bydgoszcz.

Astăzi, etapa a Vll-a a Diviziei „A“ de fotbal

DERBYUL DE CLASAMENT- LA HUNEDOARA;
MECIURI DE ATRÂCȚIE-LA CRAIOVA Șl TG. MUREȘ
• La Pitești, duelul a doi antrenori debutanți : Al. 

Conslantinescu și P. Gavrilă • Brașovenii speră ca as
tăzi, Ciobanu să repete la Timișoara, evoluția de marți, 
cu lotul de tineret • La Tg. Mureș, un derby mereu 
interesant <1 Pe Someș, Angelo Niculescu față in față 

cu... Dobrin • Atractiv colocviu studențesc in Bănie • 
Va ciștiga U.T.A., în sfîrșit, acasă ? • La Hunedoara, 
două echipe tinere vor să argumenteze pozițiile foarte 
bune în clasament • In „uvertura" zilei, Progresul-Vul- 
_can speră în prima victo-

CLASAMENTUL

După Campionatele europene de la Titograd :
rie. Echipa Jiul însă vrea 
să fie... telegenică I

1. DINAMO
2. Univ. Craiova

- 4. F.C.M. Brașov 
S.C. Bacău

5. Corvînul
6. F.C. Olt
7. Steaua
S. F.C. Argeș
». „U" Cluj-Nap. 

IS. C.S. Tirgovlște
11. „Poli* Timișoara
12. Sportul <tud.
13. Jiul
14. F.C. Constanța
15. A.S.A. Tg. M.
16. Chimia «m. V.
17. U.T. Arad
18. Prog.-Vulcan

7 5 11 19- 9 11
5 4 0 1 13- 3 1
6 3 2 1 7- 5 •
6 3 2 1 6- 4 •
6 3 12 16- 8 7
7 3 13 10- 9 7
5 2 2 1 8-7 6
6 14 1 6-5 6
6 2 2 2 6-8 6
6 3 0 3 7-12 6
5 2 12 6-65
6 13 2 7-8 5
6 13 2 7-11 5
6 12 3 7-7 4
6 2 0 4 9-10 4
6 12 3 5-11 4
5 0 3 2 4-10 3
6 0 3 3 6-16 3

TRĂGĂTORII DE LA PISTOL MENȚIN
PROGRAMUL ETAPEI

TIRUL ROMANESC IN ELITA MONDIALĂ
Campionatele europene de 

tir de la Titograd au demons
trat că trăgătorii de la probe
le de pistoale se află pe un 
drum continuu ascendent. Din 
totalul de 9 medalii cîștigate 
(performanță fără precedent 
în istoria participărilor româ
nești la asemenea competiții de 
anvergură), 7 au fost 
specialiștilor de 
standard, pistol 
pistol liber. Cu aceste perfor
manțe, 
români s-a situat 
mentul 
al campionatelor europene 
poziția a doua, după U.R.S.S. 
și înaintea reprezentativelor 
R. D. Germane, R. F. Germa
nia, Bulgariei, Iugoslaviei, 
Suediei, țări cu puternice po
ziții fruntașe în tirul mon
dial.

Ca concluzii pot fi desprinse 
acum, luind în considerație a- 
ce-t succes de prestigiu 
sportului românesc ?

După cum se știe, incepind 
din 19? t, proba de pistol stan
dard senioare va figura in 
programul Jocurilor Olimpice. 
Dind dovadă de o lăudabilă 
capacitate de orientare, fede
rația de specialitate și-a spo
rit la maximum, in ultimii ani, 
preocuparea (acest termen 
include sprijinul moral și 
material) pentru această pro
bă, astfel că în momentul de 
față fetele noastre au un

opera 
la pistol 
viteză și

delegația

neoficial

trăgătorilor 
in clasa- 

pe medalii 
po

al

apreciabilascendent valoric 
pe plan internațional. îmbucu
rător este faptul că nu nu-

mai la senioare (deși, dintre 
ele. Elena Ghioroaie și Maria 
Macovei sint foarte tinere, 
singură campioana europea
nă Ana Ciobanu avînd 30 
de ani), ci și la junioare, dis-

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag a 4-a)

Elena Ghioroaie, trăgătoare 
de mare perspectivă, a contri
buit la ciștigarea medaliei de 
aur pe echipe ți a obfinut me
dalia de bronz la individual in 
proba de pistol standard.

Pitești : 
Timișoara : 
Tg. Mureș : 
Cluj-Np. : 
Craiova : 
Arad : 
Hunedoara : 
București :

^a\\\\\\\\\\\\\VX\\\\V

- CHIMIA RM. VILCEA
- F.C.M. BRAȘOV
- STEAUA
- C.S. TIRGOV1ȘTE
- SPORTUL STUDENȚESC
- F.C. CONSTANȚA
- S.C. BACĂU

F.C. ARGEȘ 
POLITEHNICA
A.S.A.
,.u-
UNIVERSITATEA
U.T.A. 
CORVÎNUL
PROGRESUL-VULCAN - JIUL

(meci televizat, de la ora 15)
meciului Progresul-Vulcan - Jiul, celelalte partide încep

în cadrul celei
F.C. Olt ou 4—2 (■

I

I
lA\\\\\\\\\\\X\\\\\\\\\ .

de a Vll-a etape, Dinamo a învins ieri pe 
-1). Citiți cronica meciului în pag. 2—3.

Astăzi, la Edinburgh, o, întîlnire amicală în premieră
■

SCOTIA - ROMÂNIA LA RUGBY
Cel mai important eveniment 

al acestei perioade din lumea 
sportului cu balonul oval se va 
consuma astăzi duipă-amiază 
pe stadionul Murrayfield din 
Edinburgh. Se vor întîlni, pen
tru prima oară, echipele repre
zentative ale Scoției și Româ
niei. de o parte aflîndu-se un 
XV prezent de zeci și zeci de 
ani în prim-planul rugby ului 
internațional, de cealaltă, for
mația noastră care a urcat în 
ultimele două decenii tot mai 
viguros spre culmile Ierarhiei 
acestui sport.

Jucătorii noștri — care vor 
purta pentru prima dată ecu
sonul cu frunza de stejar într-o 
întîlnire interțări — vor aborda

acest al 139-lea meci din pal
maresul echipei tricolore con- 
știenți că au datoria să confir
me precedentele bune evoluții 
de pe terenurile britanice. Du
pă cele două partide victorioase 
de pînă acum în Scotia, ei au 
efectuat cîtevn antrenamente, 
conducerea tehnică a lotului o- 
prindu-se asupra următoarei 
formule : Florea I — Fulcu, L 
Constantin, Lungu, Aldea — 
Alexandru, Paraschiv — Radu
lescu, Borș, Stoica — Caragea, 
Dumitru — Corneliu, Muntea- 
nu, Bucan.

După cum se poate ob
serva. alături de jucători cu 
„state vechi" în echipa națio
nală se află debutantul Gheor-

ghe Florea în importantul rol 
de fundaș, dar șl un pilier ca 
Octavian Corneliu, care — fără 
a reprezenta o noutate — va 
evolua în cel mal important 
meci al carierei, afirmație va
labilă dealtfel și în cazul mal 
tinerilor Adrian Lungu șl A- 
lcxandru Rădulescu.

De partea cealaltă, gazdele 
vor alinia o echipă experimen
tată : Irvine — Munro, Ren
wick. Johnston. Robertson — 
Wilson, Laldlow — Leslie, Pax
ton, Calder — Cuthbertson. To
mes — Aitken, Deans, Milne.

Arbitral întilnirii va fi irlan
dezul Michael Rea.



COMPEIIIII SUB GOTICUL „DACIADEI^ Campionatul național de hochei *

IE
D4CIJD4 ADIJIUNEA DE PUNCTE

A PUS PUNCT FINAL

ÎNTRECERILOR CICLIȘTILOR VITEZIȘTI
Vineri după-amiază, cel mal 

rapizi tineri cicliști din țară au 
pus punct final întrecerilor În
cepute cu o săptămînă în urmă, 
pe ovalul de beton din șoseaua 
Ștefan cel Mare, întreceri ocazio
nate de finalele „Daciadei*. In 
ultima zi am asistat la Iureșul 
stirnit de proba cu adițiune de 

• puncte, alergarea cea mai spec
taculoasă din întreg ansamblul 
curselor pe velodrom. Atît junio
rii mici cit și cel mari au făcut 
• adevărată risipă de energie, 
luptind pentru victorie cu dirze- 
nie șl cu o dăruire care au im
presionat plăcut. In cursa junio
rilor mici (51 ture cu sprinturi 
la ? ture), L Schneider (Voința 
Arad), triplu campion In acest 
an, a fost la un pas de a-și ro
tunji seria succeselor cu • nouă 
victorie. El a condus autoritar 
(cu un tur avans) ptaă ta penul
timul tur. cînd, un grup de trei 
sportivi (evadați șl el din plu
ton) a prins din urmă pe colegii 
de Întrecere (ceea ce făcuse ceva 
mai devreme Schneider) și. ega- 
ltndu-se performanța multiplului 
campion (dar cu un punctaj mal 
bun realizat ta bătălia sprinturi-

FINALELE LA TENIS

lor), victoria a revenit 
prinzător 
(C.S.S. 1 
C. Baclu)

. L Ioniță 
avans), 3. 
(1 tur avans), 
(Voința Arad) 24 p (1 tur avans).

Adlțiunea de puncte a juniori
lor mari (75 ture cu sprinturi la 
3 ture) a fost, ta schimb, domi
nată de la cap la cap de O. Tu- 
dorache (C.S.Ș. 1 — antrenor C. 
Baclu) 55 p, urmat de : 2. O. 
Celea (Voința București) 41 p, 1. 
V. Mitrache (C.S.Ș. 1) 32 p.

In altă probă, urmărirea pe 
echipe, s-au înregistrat cel mal 
buni timpi din ultimii ani. La 
juniori mari, victoria a revenit 
formației C.S.Ș. 1 (Mitrache, 
Bondar, Tudorache, Nica — an
trenori Fr. Gera și C. Bariu) cu 
timpul de 4:48,6 (pe 4 000 m), 
urmată de Voința, Olimpia și 
C.S.Ș. Steaua. La juniori mici, 
victorie de excepție a echipei 
Voința București (Gane, Boboc, 
Filip, Melinte — antrenor Gh. 
Neagoe), cu un timp foarte bun: 
2:26,2 (2 000 m).

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

PENTRU SENIORI

— Iul 
București 
cu 45 p, 
(C.S.Ș. 1) 
D. Popa 

4.

—i — sur-
AI. Moisescu

— antrenor 
urmat de : 2.

44 p (1 tur 
(Dinamo) 29 p 

L Schneider

ETAPA PROLOG, CU REZULTATE SCONTATE
MIERCUREA CIUC. K (prin 

telefon). Noua ediție a campio
natului național de hochei, de 
fapt disputa din cadrul primei 
serii valorice a Diviziei „A", 
a programat pe patinoarul ar
tificial acoperit din localitate 
runda inaugurală. A fost o eta
pă prolog in care favoritele, 
respectiv primele trei clasate 
în campionatul trecut, au întâl
nit pe celelalte trei clasate. 
Lesne de Înțeles că rezultatele 
au fost favorabile formațiilor 
de frunte ale hocheiului nos
tru In toate cele trei jocuri, 
chiar dacă am notat — cu sa
tisfacție — o simțitoare redu
cere a decalajului valoric exis
tent In sezoanele precedente 
intre aceste două categorii de 
echipe. înainte de a vă oferi 
succinte relatări de la aceste 
partide, să remarcăm că încă 
din prima zi am notat, din pă
cate, o serioasă întârziere a 
programului, ultimul joc în- 
cheindu-se după ora 21. Spe
răm că în zilele viitoare aceas
tă defecțiune va fi remediată.

perioade de dominare, și-au 
dat apoi „drumul*. Ne-a plăcut 
viteza de joc a dinamoviștilor, 
forța 101 de atac 
nă a portarului 
Cum «puneam și 
re, a impresionat 
ca bună a formației Progresul, 
la care trecerea din seria a 
doua valorică In prima serie 
nu se simte. Au marcat: Gher- 
gliișan 2, Herghelegiu 2, 
Ijom 2, Pisaru, Costea, Nuțcs- 
eu pentru Învingători, respec
tiv A. Gali. A arbitrat M. 
Presneanu la centru, ajutat de 
L. Petras și L. Petrescu la cele 
două linii.

» 
și forma bu- 
Gh. lluțan. 
în introduce- 
plăcut repli-

So-

tor 2, Bălăucă, V. Iluțănu, Io
niță și Daia pentru învingători, 
respectiv Ene. A condus G. 
Tașnadi, secondat de A. Ba- 
lint și Gb. Murcșanu.

S.C. MIERCUREA 
AVÎNTUL 
(2—1, 1—1,

C1UC — 
GHEORGHENI 5—3 
2-1).

au loc întâlnirile 
Avinlul

Sezonul competitional de tenis 
ta aer liber a ajuns la cota sa 
cea mai înaltă, începtad din pri
ma zi a săptămînii viitoare ur- 
mînd a se da startul ta cea mal 
importantă întrecere internă : fi
nalele „Daeiadei” de performan
ță pentru seniori și senioare.
După un liumăr foarte mare de 
competiții (sezonul 1981 a fost
cel mai bogat din ultimii ani), 
atît interne cît șl Internaționale, 
tenismanli fruntași ai tării stat 
acum chemați la concursul care 
urmează să stabilească Ierarhiile 
in cele 5 probe 
„sportului alb".

Așadar. pentru 
(prima ediție a _______
naționale ale României a 
loc ta anul 1911) vom cunoaște 
numele celor mai buni lucători 
al tării. La ediția din 1980 — 
deci campionii care își apără ti
tlurile — cel mai buni au fost : 
Florin Segărceanu (Dinamo Bucu
rești) — la simplu bărbați ; Lu
cia Romanov (Politehnica Bucu
rești) — simplu femei ; Dumitru 
Hărădău (Steaua) — Traian Mar
cu (Dinamo Brașov) — dublu 
bărbați : surorile Lucia și Ma
rla Romanov — dublu femei :

clasice ale
a 69-a oară 
campionatelor 

avut

Lucia Romanov — Latirențiu 
Bucur (Dinamo București) — du
blu mixt.

Printre cel ale căror nume vor 
fi Înscrise pe tablourile de con
curs slnt Florin Segărceanu, An
drei Dirzu (ambii cotați ta cla
samentul oficial al anului 1980 
drept sportivi de clasă Interna
țională), Dumitru H&rădău, Jean 
Bircu, Liviu Mancaș, Eduard 
Pană, Marian Mirza, Traian Mar- 
cu, precum și tenlsmanl mal ti
neri care pot oferi plăcuta sur
priză a unei evoluții la nivel ri
dicat, cum slnt Adrian Marcu, 
Crlstinel Ștefănescu, Bogdan To
ma, Dumitru Ciucă ș.a. De pe 
tabloul feminin nu vor lipsi nu
mele Luciei Romanov, al Floren
ței Mihai, Măriei Romanov (și ele 
sportive de clasă Internațională), 
cele ale Marianei Iladgiu, Nadiei 
Becherescu, Luminiței 
Danielei Moise, Marilenei 
etc.

Tragerea la sorti șl 
tehnică stat programate ______
duminică seara. întrecerile vor 
avea loc pe terenurile din parcul 
sportiv Progresul, competiția ta- 
cepînd luni sl termlnlndu-se du
minica următoare. (L GV.)

DINAMO — PROGRESUL 
MIERCUREA CIUC 9—1 (2—1. 
4—0, 3—0). Joc bun al campio
nilor care, după o repriză ce
va mai slabă, în care s-au 
complăcut într-un joc steril, 
de așteptare, dînd posibilitate 
echipei locale chiar să aibă

STEAUA - DUNĂREA GA
LATI 9—1 (2—0, 4—1, 3—0).
Scor identic ca și în meciul 
din „matineu* în care, în afară 
de jocul tun, închegat, al e- 
ehipei bucurcștene, am remar
cat replica curajoasă a gălățe- 
niior care, in lungi perioade 
din această partidă, s-au ri
dicat la valoarea adversarilor 
lor. Ar fi de scos în eviden
ță forma bună a portarului 
bucureștean V. Nctedu, ca și 
evoluția mai mult decît promi
țătoare în ambele echipe a u- 
nor tineri jucători cum ar fi 
portarul gâlățean J. Stanciu, o 
autentică speranță. Au jucat, 
de asemenea bine, Daia, Dos- 
pin — Steaua și Ene — Dună
rea. Au marcat: Cazacu 3, Nis-

r

POPICARII BĂIMARENÎ ÎNVINGĂTORI IN AUSTRIA
Aurul Baia Mare, 
țării la popice, a 
Austria, susținind 

i cu Chemie Linz.

S&I&Jan, 
Totoran
ședința 
pentru

Echipa j 
campioana 
evoluat in 
două jocuri ... ______ _
In ambele partide victoria a 
revenit bâimărenilor cu 5254 
—4921 și 5134—4920 p.d. La in
dividual, cele mai bune re
zultate le-au obținut românii 
L Biciușca 850—900, Al. Nas- 
zodi 910 —838 și St. Boariu 869 
—903.

• Meciuri restante din pri
ma etapă a campionatului 
masculin Divizia „A* : Rul
mentul Brașov — Petrolul 
Băicoi Cimpina 4930—4687 
(scor individual 4—2) ; Tehno- 
utîlaj Odorbei — Aurul Baia 
Mare 5209 -5184 ,1—2).

Al.
„CUPA BRAȘOVIA'* LA

GIMNASHCĂ RITMICĂ-MODERNĂ

CAMPIONATE- COMPETIȚII
ALPINISM Timp de cinci zile s-au 

desfășurat ta Cheile Cro- 
vulul (Munții Leaota) finalele Alptaladei republi
cane pentru tineret, fete și seniori. Organizatorii au 
ales această zonă atit pentru frumusețea și pito
rescul el deosebit, cit șl — mai ales — pentru că 
este foarte adecvată practicării alpinismului pe 
trasee in pereți de calcar, dintre care unii taalți de 
peste 200 m. Cei peste • sută de concurenți au 
avut parte de • vreme bună, cu excepția a două 
zile ploioase. Dar și ta aceste zile s-au executat 
excalade pe un traseu in surplombă.

întrecerile s-au desfășurat conform programului, 
obțintadu-se unele rezultate superioare anilor tre- 
cuțl. Au fost insă șl echipe al căror membri s-au 
prezentat mal slab, abia reușind să se Încadreze ta 
timpul programat, ceea ce dovedește că nu toate 
cluburile șl asociațiile au acordat importanță antre
namentelor alpiniștilor Intre etapele campionatului 
șl in special Înaintea finalelor. O altă remarcă : 
numărul fetelor care practică această disciplină teh- 
nlco-sportivă este Încă destul de mic. La finale au 
participat numai 5 echipe de fete, față de 11 de 
băieți — tineret și B de seniori.

Clasament : tineret, individual — 1. IULIU POP 
(Minerul Bălan), 2. Ionel Gheța (A.S.A. Brașov), 3. 
Gheorghe Cozan (I.C.I.M. Brașov). Echipe — 1. TOR
PEDO ZARNEȘTI, 2. I.C.I.M. Brașov, 3. A.S.A. Bra
șov. Fete, individual : 1. TEODORA TRUȚA (Univ. 
Brașov), 2. Mariana Vecinu (Univ. București), 3. Flo- 
rica Blescu (I.T. Buc.). Echipe : 1. UNIV. BRA
ȘOV, 2. Univ. București, 3. I.T. București. Seniori, 
individual : 1. DIONISIE DARO (A.S.A. Brașov), 2. 
Vlorel Boboc (Dinamo Brașov), 3. Ion Săcărea (Tor
pedo Zărneștl). Echipe : 1. A.S.A. BRAȘOV, 2. Di
namo Brașov, 3. Torpedo Zărneștl. (I.H.).

în cadrul festivității de încheiere a Alptaladei au 
fost decernate titlurile de maestru al sportului ur
mătorilor alplniști : Livia Cotor (Univ. București), 
Florlca Iliescu (I.T. București), Nicolae Cojan (A.S.A. 
Brașov), Ion Cojan (Torpedo Zărneștl), Florin Ml- 
hăescu (Torpedo Zărneștl), lullu Ilieș (Minerul Bă
lan).

partajare prin coșaveraj, acesta se va obține prin 
Împărțire (nu prin scădere, ca ptaă acum), conform 
ultimelor precizări ale regulamentului F.I.B.A.
• Campionatele naționale — Divizia „A* — vor 

Începe la 2 octombrie (feminin) șl la 29 octombrie 
(masculin). Dintre cele mai Importante transferări 
efectuate amintim : FETE : Măndica Ciubăncan 
(„U* Chij-Napoca) la Olimpia București, ludith 
Gross (Universitatea Timișoara) la LE.F.S.-C.Ș.B. 
București, Monica Aștelean (Universitatea Timișoara) 
la Mobila Satu Mare, Romela Cristea (C.S.Ș. Satu 
Mare) la Olimpia București, Cornelia Petrlc (Voința 
Brașov) la Carpați C.S.Ș. Sf. Gheorghe ; BĂIEȚI : 
S. Ardelean (Universitatea Timișoara) la Steaua, 
A. Popovl, M. Stratulat (ambii de la C.S.Ș. Po
litehnica București) șl Tr. Becea (Dinamo Bucu
rești) la Rapid, M. Marinescu (C.S.U. Brașov) și 
Gh. Ctmpeanu (Steaua) la I.C.E.D., Z. Gellert („U“ 
Cluj-Napoca) și C. . ... . .
la Dinamo Oradea, 
la Urbis București, 
București.

Szabo (Universitatea Timișoara) 
Antochl (Dinamo București) 
Cristea (Urbis) la Dinamo

D. 
D.

In orașul de la poalele Tîm- 
pei se dă luni startul într-o 
competiție de gimnastică care 
se bucură de o notabilă repu
tație pe plan republican : „Cupa 
Brașovia* la gimnastică ritmi- 
că-modernă, 'ntrecere care își 
propune să verifice stadiul de 
pregătire al celor mai valoroase 
reprezentante ale acestei disci
pline din întreaga țară. Intr-a
devăr, clubul organizator, C.S.S. 
Brașovia, a adresat invitații de 
participare tuturor secțiilor din 
țară și se scontează că in cele 
două zile de concurs le vom 
vedea Ia lucru pe unele din
tre cele mai bune competitoare 
ale țării. In cursul zilei de 
luni și apoi marți dimineață, 
la Sala sporturilor, sînt pro
gramate întreceri la categoriile 
a Il-a, I, maestre, precum și 
ansambluri.

HANDBAL DIVIZIA „B“ — ETAPELE 
IV și V MASCULIN. Seria 

15—21 cu Universitatea Bucu-

BASCHET Sezonul competițional 
1981—1982 la baschet va fi 

inaugurat, mttne, prin meciurile etapei I a Diviziei 
de tineret (fosta Divizie „B”). La Întreceri iau parte 
echipele MASCULINE Politehnica C.S.Ș. 2 București, 
C.S.Ș. Știința Mediaș, Academia militară București, 
Universitatea II CIuj-Napoca, Chimia Craiova, Co
merțul Tg. Mureș, Volanul Satu Mare, Jiul Știința 
Petroșani, Sticla Bistrița, Politehnica Timișoara (se
ria I), C.S.U. Galați, Politehnica Iași, Marina Con
stanța, știința Ploiești, Automatica Alexandria, 
A.S.A. Bacău, Electrica Fieni, Automatica București, 
I.C.I.M. Brașov, Mecanică fină București (seria a 
n-a) și echipele FEMININE ICEMENERG București, 
C.S.Ș. 2 Politehnica II București, C.S.Ș. Lumina 
Botoșani, P.T.T. București, C.S.Ș. Rm. Vilcea, C.F.R. 
Craiova, C.S.Ș. Constanța, I.E.F.S.-C.Ș.B. Bucu
rești (seria I), Rapid București, Metalul Salonta, 
Voința Reghin, C.S.Ș. 1 Oradea, Voința Tg. Mureș, 
Mătasea Deva, C.S.Ș. Cluj-Napoca șl C.S.Ș. Gheor- 
ghienl (seria a Il-a).

Datele de desfășurare : MASCULIN : turul I — 
tur : 27 septembrie — 28 noiembrie ; retur : 17 ia
nuarie — 14 martie ; turul 2, turneul I : 26—28 mar
tie ; turneul II : 16—18 aprilie ; turneul III : 7—9 
mai ; FEMININ : turul I — tur : 27 septembrie — 
8 noiembrie ; retur : 17 ianuarie — 28 februarie ; 
turul 2, turneul I : 25—28 martie ; turneul II : 16—18 
mai.

Fiecare echipă are dreptul să prezinte 10 jucători, 
dintre care 8 născuțl la 1 ianuarie 1958 și mal tineri 
și 2 de orice vîrstă. O mențiune importantă în ceea 
ce privește alcătuirea clasamentelor : în caz de de-

I : Unirea Focșani __ _ ___ ______________ ____
rești șl 22—19 cu A.S.A. Ploiești ; A.S.A. Plodești — 
Comerțul Marina Constanța 22—16 ; Celuloza Brăila 
14—13 cu Tractorul Brașov și 18—24 cu Comerțul 
Marina Constanța ; Metalul Vaslui 21—22 eu C.S.U. 
Galați și 20—31 cu Tractorul Brașov ; Calculatorul 
IIRUC București 24—15 cu Universitatea Iași șl
17— 21 cu C.S.U. Galați ; Frigero Găiești 22—26 cu 
C.S.M. Borzești șl 22—31 cu Universitatea Iași ; Uni
versitatea București — C.S.M. Borzești 17—18. In 
clasament : 1. C.S.M. Borzești 15 p, 2. Tractorul 
Brașov 13 p, 3. C.S.U. Galați 12 p. Seria a n-a : 
H.C. Mtaaur n Baia Mare 19—16 cu Minerul Mol
dova Nouă șl 11—8 cu Unlo Satu Mare ; Unlo Satu 
Mare — Minerul Cavnic 18—17 ; C.S.M. Sf. Gheorghe
24— 22 cu Șuiorul Baia Sprie șl 10—25 cu Minerul 
Cavnic ; Utilaj Știința Petroșani 23—21 cu Indepen
dența Carpați Mlrșa șl 10—13 cu Șuiorul Bala Sprie ; 
C.S.M. Reșița 11—17 cu Nitramonla Făgăraș șl 19—32 
cu Independența Carpați Mlrșa ; Metalul Hunedoara
25— 19 cu Strungul Arad șl 20—24 cu Nitramonla Fă
găraș ; Minerul Moldova Nouă — Strungul Arad
18— 14. In clasament : L Nitramonla Făgăraș 15 p,
3. Independența Carpați Mlrșa 13 p, 3. Minerul Cav
nic 11 p. FEMININ. Seria I : C JJl. Craiova 18—16 
cu Universitatea București șl 18—12 cu Textila Do
robanțul Ploiești ; Textila Dorobanțul Ploiești — Ar- 
geșana Pitești 19—14 ; Voința Galați 17—18 cu Con
fecția Vaslui șl 18—21 cu Argeșana Pitești ; Relon 
Să vin ești 20—17 cu C.S.M. Sf. Gheorghe șl 16—11 cu 
Confecția Vaslui ; Spartac București 12—16 cu Vul
turul Plodești șl 9—23 cu C.S.M. SL Gheorghe ; Ra
pid București 28—9 cu Filatura Focșani șl 18—19 cu 
Vulturul Ploiești ; Universitatea București — Fila
tura Focșani 23—21. In clasament : 1. Vulturul Plo
iești 14 p, 2. Rapid București 13 p (golaveraj 103—68), 
3. C.F.R. Craiova 13 p (89—67). Seria a n-a î Chi
mia Arad 13—10 cu A.E.M. Timișoara șl 14—12 cu 
Nitramonia Făgăraș ; A.E.M. Timișoara — Voința 
Sighișoara 26—12 ; Nitramonia Făgăraș 15—13 cu 
Constructorul Hunedoara și 12—14 cu Chimia Arad ; 
Voința Odorhel 10—17 cu Textila Zalău și 11—15 cu 
Constructorul Hunedoara ; Gloria Bistrița 17—17 cu 
Industria ușoară Oradea șl 14—26 cu Textila Zalău ; 
Constructorul Timișoara 23—20 cu Tricotextil Slghet 
(meciul Constructorul Timișoara — Industria ușoară 
Oradea a fost amînat) ; Chimistul Rm. Vilcea 31—9 
cu Voința Sighișoara șl 20—10 cu Tricotextil Slghet. 
în clasament : 1. Textila Zalău 11 p (golaveraj
97—68), 2. Constructorul Hunedoara 11 p (90—72), 3. 
Nitramonia Făgăraș 11 p (67—74).

MÎNJll, ÎN PROGRES
Reuniunea de joi s-a caracte- 

saltul valoric realizat 
mlnji care astfel au 

plutonul fruntaș al 
Acest fapt, Insă, s-a 
o serie de sancțiuni 
conducătorilor pentru 

substanțială de valori.

rizat prin 
de cîțiva 
intrat in 
generației, 
soldat cu 
aplicate 
diferență_______ ,___ ___________
Trebuie menționat, totuși, că a- 
cești mtajl și ta precedentele 
ieșiri iși corectaseră recordul.
Bieții cal stat ta dilemă : dacă 
merg mai Încet, antrenorii lor 
stat penalizați pentru nerealiza- 
rea planului de secunde, dacă 
merg mal ‘ ‘ .. . -
tot o pedeapsă, 
nu fii 1 O cursă
făcut iapa Curioasa, care ta ul
timele ieșiri ocupase locurile I, 
9, 8, 5, realizind valori Intre 
1:30,1 și 1:32,4. De această dată, 
cu tot coeficientul de la acea 
cursă de circa o secundă, a ciș
tigat lejer ta 1:28,4. Curiozități 
oare 1 Spectaculoasă transfor
marea lui Hubert, realizată de 
antrenorul Traian Marinescu, 
care merită toate laudele. RE
ZULTATE TEHNICE : Cursa I : 
1. Hubert (T. Marinescu) rec. 
1:39,7, 2. Azarla. Simplu 14, or
dinea 10. Cursa a n-a : 1.
Strunga (I. Oană) rec. 1:33,9. 2. 
Gogol, 3. Simpozion. Simplu 2,40,

iute rezultatul este 
Numai cal să 
„curioasă* a

ANUNȚ
I.D.M.S. BUCUREȘTI aduce 

la cunoștință publicului cum
părător că duminică 27 sep
tembrie a.c. toate magazinele 
auto din țară vor fi deschise 
Intre orele 8—13.

Sîmbătă 
Progresul M. Ciuc 
Gheorghcni, Dunărea Galați — 
S.C.M, Ciuc și mult așteptatul 
deiby, Dinamo — Steaua; du
minică urmind să se desfășoa
re nartidele Steaua — Progre
sul, Dunărea — Avîntul, și un 
alt derby S.C.M. Ciuc — Dina
mo.

Călin ANTONESCU

Mîine 
masculi

La a 
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părți te 
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sate pe 
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părțite, 
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mele do 
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EFICIENȚA EC 
DE HANDBAL

PROGRAMUL ETAPEI A
DINAMO - POLITE
UNIVERSITATEA - PETRO

- CONST 
RELON SĂVINESTI - UNIV. 
DINAMO - ȘTIIND

Brașov : 
Craiova :
Baia Mare : H.C. MINAUR 
P. Neamț : 
București :

Partida Constructorul Arad - Sleoua, prevăzut) 
fost amînatâ pentru jot, 1 octombrie, ora 18.

Meciul din Copltolo se dispută in sola Fior 
ora 11,30.

Campionatul masculin de 
handbal oferă o spectaculoasă 
dispută între favorite — forma
țiile consacrate — și out-sidere, 
echipe care, amplifieîndu-și for
țele sau primenindu-se cu ele
mente tinere, dornice de afir
mare șî realmente dotate, vor 
să bulverseze ierarhiile știute, 
evident pentru a-și croi drum 
spre partea superioară a clasa
mentelor. In duda surprizelor 
abundente, marile puteri nu ce
dează, Dar, campionatul, hand
balul nostru, perspectivele lui 
au de ciștigat. pretendentele la 
podium fiind obligate să se pre
gătească mult mai insistent și 
să depună în teren, în timpul 
partidelor, o cantitate de efort 
sporită.

Noile modificări ale regula
mentului — pe care ziarul nos
tru le-a publicat in extenso în 
luna iulie — aduc beneficii e- 
vidente. (Desigur, atunci cînd 
arbitrii tin seamă de ele, le a- 
plică în litera și în spiritul lor, 
fără rabaturi sau exagerări. Se 
întâmplă așa în campionatul 
nostru îndeosebi atunci cînd in 
tribune se află responsabilii fe
derali...). Ele sînt evidente în 
curățirea jocului de zgura du
rităților, în eliminarea posibili
tăților de a se „trage de timp* 
și — mai ales — în augmen
tarea eficienței. Iată, de pildă, 
un argument în sprijinul afir
mației privind eficiența : în 
campionatul trecut, media go
lurilor pe etapă, după șase 
runde, era de 227 (38 de goluri

ordinea 5, event 5, tripla 190. 
Cursa a IH-a : 1. Răsura (M. 
Dumitru) rec. 1:33,2, 2. Manșe-
tar. simplu 3, ordinea 8, event 
11, triplu 58. Cursa a IV-a : 1. 
Tenor (D. Toduță) rec. 1:30,3,2. 
Arătoasa, 3. Jder. Simplu 5, «r- 
dinea 10, event 30, tripla 270. 
Cursa a V-a : 1. Veridic (R.
Costlcă) rec. 1:26,8, 2. Gurița. 
Simplu 1,20, ordinea 3, event 10, 
triplu 406. Cursa a VT-a : 1.
Curioasa (Gr. Nica) perf. 1:28,4, 
X Huhurez, 3. Abil.
ordinea 33, event 34, tripla 2040. 
Cursa a Vil-a : 1. Tufiș 
Moise) rec. 1:38,6, 2. Client, 3. 
Sicomor. Simplu 3, ordinea În
chisă, event 50. triplu 1044, tripla 
737. Cursa a VIII-a : 1. Frec
vența (N. Gheorghe) rec. 1:40,3, 
2. Silișteanca. Simplu 3, ordinea 
8, event 33. Retrageri : Scena. 
Diagrama șl Salata.

Sandi IONESCU

1.

Simplu 7,
(V.

ASTĂZI - ULTIMA ZI 
DE PARTICIPARE !

• Agențiile Loto-Prono-
sport vă mai pot elibera doar 
astăzi bilete cu numerele dv. 
preferate pentru tragerea 
Loto 2 de mîine, 27 septem
brie 1981. Cei ce doresc să a- 
siste la desfășurarea tragerii 
sînt invita vi la ora 16,30 în sala 
Clubului „Finanțe-Bănci* din 
București, str. Doamnei nr. 
2 ; numerele cîștigătoare vor 
fi transmise în cursul serii la

pe meci), 
(53 de goi 
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8. iar celelalte — pentru locu
rile 9—12.

Etapele campionatului : Turul 
— 27 septembrie — 22 noiem
brie 1981. Returul — 13 decem
brie 1981 — 7 martie 1982. Tur
neele finale se vor desfășura 
începind 
echipele 
intra în 
latogul 
Oradea, 
„U" Craiova, 5.
șoara. 6. C.S.M. Delta Tulcca, 
7. Silvania Sinileu Silvaniei, 8. 
C.S.U. Galați, 9. Tractorul Bra
șov, 10. Explorări B. Mare.

Miine se vor disputa meciu
rile : Calculatorul — Explorări, 
C.S.U. Oradea — Tractorul Bra
șov, C.S.M. Suceava — C.S.U. 
Galați, „U" Craiova — Siiva
nia, „Poli" Timișoara — C.S.M. 
Delta Tulcca.

cu 12 martie 1982. Iată 
care, de miine, vor 
competiție : 1. Calcu- 
București, 2. C.S.U.

3. C.S.M. Suceava, 4. 
„Poli" Timi-
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NOASTRE
CREȘTERE

CLASAMENT

DINAMO BUC. 
Steaua
H.C. Minaur 
Dinamo Bv. 
Constr. CSU 
U. Craiova 
Poli. Tim. 
Constr. Ar. 
Relon Sâv. 
Știința Be. 
Petrolul Tlj.
U. Cluj-Nop.

6 5 0 1
5 5 0 0
4 4 11
4
4
4
4
6
4
4
6
5104 100-124

4 0 2
3 0 3
3 0 3
3 0 1
2 0 4
1 1 4
1 O 5
1 0 5

150-125 
143-113 
123-104
143-133 
120-114
118- 132
56- 90 

111-124 
120-130 
135-152
119- 140
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15
14
12
12
10
10
♦ 
t
0
7

I
I
I
I
I
I

sau nu — handbalistul este, îna
inte de toate, un om. L-am vă
zut ieri dimineață pe Măricel și 
am avut o strîngere de inimă : 
cu falca umflată și amețit încă 
de pe urma loviturii (a fost 
transportat de la sală la spi
tal), ti nărui sportiv, trist, nu-și I 
putea explica nicicum sălbăti
cia gestului colegilor săi de I 
sport. Un semnal de alarmă. | 
deci, pentru toată lumea : spor
tivi. antrenori, conducători de | 
cluburi și arbitri, fiecare In 
parte Și toți la un loc trebuind 
să-și unească eforturile pentru . 
a curma orice abateri de acest 
fel. Federația de specialitate I 
poate contribui și ea prin de
legarea unor observatori cu au
toritate la meciurile pe „mu- | 
chie de cuțit" și Îndeosebi la 
cele în care evoluează sportivi i 
din reprezentativa țării.

în fine, citeva cuvinte despre 
etapa de miine. Două meciuri I 
ies în evidență prin forța corn- | 
batantelor și importanța lor 
pentru clasament: Dinamo Bra- | 
șov — Politehnica Timișoara și i 
Relon Săvinești — Universitatea I 
Ciuj-Napoca. Brașovenii pot 
lua o opțiune pentru „podiu- I 
mul toamnei", în timp ce hand- | 
baliștii din Săvinești au șansa 
de a ajunge la cota care să ex- i 
prime real valoarea lor. Aceasta 
în ceea ce Ie privește pe gazde. 
Pentru oaspeți, orie© punct cîș- . 
tigat este, fără îndoială, de 
aur..,. - '

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Hristache NAUM

Progresul, 
Vulcan — 

■ 15 : Pro- 
Jlul (Div.

tulești, de 
■lom oue —
Steaua — 
rl în tur- 

t „Cupa

n
Politehnica, 
itehnica — 
uj Napoca 
) ; sala A- 
ora 10,30 : 
— Știința 
sala du

ri — Meta- 
>. Floreasca, 
sul Bucu- 
ca C-ta (f.

„Cupa toamnă") ; ----
11,30 : Dinamo București — 
Știința Bacău (m. ,,A“) ; te
ren voința, ora 9 : Spartac 
București — Confecția Vaslui 
(f. ,,B“) : ora 10.15 : Calcula
torul IIRUC București—Trac
torul Brașov (m. ,,B“) ; teren 
Giulești ; ora 11 : Rapid — 
CSM Sf. Gheorghe (f. ,.B“). 
FOTBAL, teren Metalul, ora 
11 : Metalul — ICIM Brașov 
(,,B“) ; teren Autobuzul, ora 
11 : Autobuzul — Flacăra Mo
rali (,,B“); teren Sirena, ora 
11: sirena — Tehnometal (,,C“): 
teren Flacăra roșie, ora 11 : 
Flacăra roșie — Petrolul Roa
ta de Jos („C") : teren Elec
tronica, ora 11 : Electronica 
— Viitorul Chirnogi (,.C“) ; 
teren Dinamo, ora 11 : Dina
mo Victoria — Danubiana 
(„C") : teren ICSIM, ora 11 : 
ICSIM — AMONIL Slobozia 
(„C“).

I
I
I
I

ii sui tmo pmosponi iwomuia
• Astăzi 

iltima zi de 
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CONCURS PRONOSPORT 
CU MECIURI 

DIN CUPELE EUROPENE

Miercuri 30 septembrie 1981 
va avea loc un concurs Pro
nosport axat pe meciurile-re- 
tur din prima manșă a cupe
lor europene la fotbal. Con
sultați programul acestui a- 
tractiv concurs și depuneți 
din vreme buletinele de par-

Comportarea de ieri a dina- 
moviștilor a semănat cu cea 
din primul lor joc din Cupa 
U.E.F.A., cu Levski Spartak: 
după o repriză excelentă — ca 
joc și eficacitate — aplaudată 
pe bună dreptate de public, a 
urmat o repriză mai slabă, cu 
neatenții in apărare și cu mul
te ratări. Este adevărat, scorul 
de 4—1 era liniștitor, diferența 
de valoare dintre cele două 
formații apăruse pină atunci 
clar, poate că a mai intervenit 
la dinamoviști și o oarecare 
tendință de a se menaja îna
intea returului de marți, de la 
Sofia, dar — oricum — dife
rența de randament, în an- 
■samblu, și de capacitate de fi
nalizare, dintre cele două părți 
ale meciului, trebuie să pre
ocupe conducerea tehnică a e- 
chipei.

Ieri, F.C. Olt (fără titularii 
Al. Nicolae și Șoarece) și-a a- 
rătat de la început intențiile 
defensive, jucînd cu trei fun
dași centrali, cu numai două 
vîrfuri și practicînd .jocul la 
ofsaid". Dinamo a atacat, însă, 
variat, cu predilecție pentru în
văluirea apărării adverse pe 
flancuri, și In min. 9 a deschis 
scorul prin fundașul stingă

DINAMO BUCUREȘTI - F.C. OLT
4-2 (4-1)

Spectatori —■ «proxlmotiv 
Șuturi : 22-4 (pe poortd : 
Comere s 7—2. Au marcat :

10 000. 
12-3). 

_______ ________   STREDIE 
(min. *). ȚALNAR (min. 25). DUDU 
GEORGESCU (min. 29 țl 35). RO
TARU (min. 22) țl STATE (min. ' 

DINAMO : Moroni 7—1. Marin 
Bumbescu 7, Dinu 7, Stredie 4 
Augustin 7, Dragnea 7, Custov 
(min. 72 Muițescu 6) — Țâlnor
Dudu Georgescu 8, O rac 6 (min. 
lordache).

F.C. OLT : Anghel 5 (min. 36 Ne- 
dea 8) — Onuțan 5, Ciocioanâ 5, 
lonașcu 6, A Minau 5 — lovânescu 
6, Martinescu 5, Matei 5 (min. 46 
State 7) — Rotaru 7, lamandi 4, Pi
țurcă 6.

A arbitrat : I. Igna (Timișoara) 7 ; 
la linie : Gh. Dumitroșcu (Constanța) 
șl I. Crâciunescu (Rm. Vilcea) — am
bii cu multe greșeli.

Trofeul Petschovschî : 9. La spe
ranțe : 5—1 (2—1).

(min. 75). 
" ' 7.

4
8, 
77

unghi, deviere Anghel si DU
DU GEORGESCU intră cu min
gea în poartă : 4—1. încă trei- 
patru mari ocazii au fost rata
te de Augustin, Dragnea, Dudu 
Georgescu într-o repriză in ca
re Dinamo a jucat sigur, ra
pid, „pe poartă", lăsînd impre
sia că va face scor.

După pauză, însă, actualii U-

La capătul unei 
culoare închisă)

frumoase acțiuni personale, Stredie (tricou de 
înscrie primul gol (Dinamo — F.C. Olt, 4—2) 

Foto : Dragoș NEAGU

VEȘTI DE
• F.C. ARGEȘ nu poate conta 

pe aportul lui Tulpan (indispo
nibil) șl Bărbulescu (a acumulat 
două cartonașe galbene) • CHI
MIA RM. VILCEA a urmat pro
gramul normal de pregătire sub 
noua sa conducere tehnică — 
Petre Gavrilă și Florin Cheran. 
Portarul Constantin a abandonat 
activitatea competltională. dar. m 
schimb, a revenit la echipă Bas- 
no, după „halta" făcută la Timi- 
șoata.
• UNIVERSITATEA CRAIOVA 

a efectuat ieri un ultim antre
nament la care au participat și 
jucătorii reveniți din loturile 
reprezentative. Bălăci are citeva 
contuzii din meciul de miercuri, 
dar se speră că va putea juca 
astăzi. • De la SPORTUL STU
DENȚESC am aflat că Munteanu 
II — accidentat in același meci 
cu Ungaria — este incert pentru 
jocul de azi. Din echipa bucu- 
reșteană va lipsi FI. Grigore, 
suspendat două etape.
• „POLI* TIMIȘOARA a sus

ținut un amical, marți, cu Jiul. 
Scor : 4—2 (0—2). Pentru partida 
de azi sînt incerti Moise și Co- 
tec • F.C.M. BRAȘOV a susținut 
două meciuri amicale. In perioa
da de întrerupere : 2—1 cu F.C. 
Olt și 6—0 cu Huria Alep (Siria). 
Cramer și Popa Iși satisfac sta
giul militar.
• A.S.A. TG. MURES a pro

fitat de pauza competltională si 
a pus la punct unele deficiențe 
semnalate în jocul echipei. An
trenorul Atila Erdfigh anunță că 
are la dispoziție Întreg efectivul

o curajoasă șiSTREDIE, după 
abilă acțiune personală, porni
tă de la centru. Gazdele domi
nă net și, în min. 11, Bumbescu 
intră singur în careu, este faul
tat, dar-arbitrul nu acordă pe
nalty. In • min. 22, este rîndul 
Iui Bumbescu să faulteze in 
careu (acțiune Pițurcă) dar 
— compensație ! 1 — arbitrul 
scoate lovitura Ia marginea ca
reului : ROTARU, totuși trans
formă imparabil și... 1—1 ! Din 
acest moment, Dinamo joacă 
dezlănțuit, realizînd faze deo
sebit de frumoase, și „face 
K.O.", în repetate rinduri, apă
rarea adversă. Min. 25: acțiune 
Augustin, bară, reluare TAL- 
NAR : 2—1. Min. 29 : lovitură 
liberă laterală Tălnar, cap ma
gistral DUDU GEORGESCU : 
3—1. Min. 35 : acțiune pe aripa 
stingă a lui Augustin, șut din

deri ai clasamentului au mai 
„oprit motoarele". Tot ei 
dominat (au mai jivut 
căzii Dragnea 
60, Augustin 
dache în min. 
au înscris au 
min. 75, Dinu 
un balon pe care STATE „l-a 
furat" și l-a plasat in poarta lui 
Moraru. Să notăm revirimentul 
de după pauză al lui F.C. Olt, 
o echipă care — atunci cînd 
renunță la joc destructiv — 
poate pune în dificultate multe 
formații din prima noastră di
vizie, chiar și în deplasare, 
așa cum a fost cazul ieri, dar 
numai după pauză...

Radu URZICEANU

au 
mari o- 
in min. 

78, Ior- 
cei care

și Dudu 
în min.
80), dar 
fost oaspeții. In 
a jucat neglijent

SMCIIOIARU IMB ABATfgl
în ședința de joi seara. Co

misia de disciplină a F.R.F. a 
analizat abaterile unor jucători 
din Divizia „A", discutarea a- 
cestor cazuri fiind amlnată din 
cauza întreruperii campionatu
lui. Trebuie să spunem că ju
cătorii respectivi — Grigore 
(Sportul studențesc), Greaca 
(C. S. Tîrgoviște) și Nicolae 
(F. C. Olt) — și-au recunoscut 
vinovăția, angajîndu-se să nu 
mai comită nici un act de in
disciplină. Bineînțeles însă că 
au fost sancționați gentru aba
terile săvîrșite. Astfel, Grigore 
și Greaca au fost suspendați pe 
1 și, respectiv, 2 etape pentru 
lovire, iar Nicolae, pentru joc 
brutal, periculos, a primit și el 
o suspendare pe 2 etape.

Tot joi seara, Comisia de 
disciplină a ridicat dreptul de 
organizare pe teren propriu, pe 
o etapă, echipei Minerul Bba- 
Seini din Divizia „B“ — amen- 
dînd-o, totodată, cu 3 000 de lei 
— pentru dezordinile înregis
trate la meciul cu CIL Sighet, 
unde antrenorul formației gaz
dă. Pop, l-a lovit pe arbitru. 
Cazul lui a fost Înaintat Cole
giului central al antrenorilor 
care — credem — ti va aplica 
o sancțiune drastică. Cum face 
antrenorul Pop educația fotba
liștilor săi, cînd el, prin fap
tele sale, le dă cel mai prost 
exemplu ?

ROMANIA - U.R.S.S. 
(juniori III) 2—0 (1—0)

Ieri, pe stadionul Dinamo din 
Capitală, a avut loc meciul ami
cal dintre echipele de Juniori III 
ale României ți Uniunii Sovietice 
încheiat cu victoria formației ro
mâne : 2—4 (1—4). Ambele go
luri au fost înscrise de C. Zu- 
leam. Duminică, de la ora 9,34, 
pe stadionul Autobuzul, va avea 
loc partida revanșă.

LA ECHIPE
de jucători, as STEAUA a plecat 
ieri, cu avionul, la Tg. Mures. 
Nu au făcut deplasarea Iordache 
și Ad. lonescu, indisponibili in 
cohtinuare.
• UNIVERSITATEA CLUJ-NA

POCA are indisponibili pe por
tarul Moldovan și pe fundașul 
Dobrău, primul gripat, celălalt 
cu entorsă, a C. S. TÎRGOVIȘTE 
anunță întreg lotul valid.
• U.T.A. anunță schimbarea

antrenorului principal : St. czako 
a fost înlocuit cu I. Pătrașcu ; 
acesta va fi secondat de S. lor- 
gulescu. sînt probabile reintrările 
lui Vaczi șl Tisa, restabiliți de 
pe urma accidentărilor • F.C. 
CONSTANȚA va prezenta forma
ția obișnuită. Joi, la Timișoara, 
constănțenli au pierdut cu 3—0 
(0—0) amicalul cu C.F.R. w

a CORVINUL are mari dificul
tăți în alcătuirea formației pen
tru jocul 
mitrache 
triu are 
este si el 
• SPORT 
are două . .
lități : Ursache și Botez.

a PROGRESUL-VULCAN a 
profitat de întreruperea de cam
pionat pentru a mal realiza cile 
ceva in privința organizării Jocu
lui colectiv, a ideii de Joc. Toți 
componenții lotului sînt apți pen
tru partida de azi. a La JIUL, 
P. Grigore este bolnav, iar folosi
rea lui Vizitiu este incertă. In 
rest, toți ceilalți component! ai 
lotului exz făcut deplasarea la 
București.

de azi. Lucescu si Du- 
sînt accidentat!. Dumi- 
stare gripală. Rednie 
incert- fiind ușor răcit. 
CLUB, la rîndul său, 
importante lndisponibi-

ARBITRII ETAPEI DE MIINE 
A DIVIZIEI „B“

SERIA I : Unirea Dinamo Foc
șani — Viitorul Gheorgheni : M. 
Buzea (București), C.S.M. Su
ceava — Gloria Bistrița : I. Pop 
(București), Delta Tulcea — 
F.C.M. Siderurgistul Galați : N. 
Georgescu (București), Politehnica 
lași — Gloria Buzău : O. Strcng 
(Oradea), Viitorul Mecanica Vas

lui — F.C.M. Progresul Brăila : 
George lonescu (București). C.S. 
Botoșani — Constructorul Iași : 
M. Adam (CIuJ-Napoca), Relonul 
Săvinești Roznov — C.S.M. Sf. 
Gheorghe : I. Lăzăroiu 
reștl), I.M.U. Medgidia 
toria Tecuci : R. Matei 
rești), C.S.U. Galați — 
P. Neamț : D. Manole 
restl).

SERIA A Ii-a : Metalul Bucu
rești — I.C.I.M. Brașov : D. Ti- 
lincă (Brăila), Dunărea Călărași
— Rapid București : V. Clocilteu 
(Craiova), Pandurii Tg. Jiu — 
Gaz metan Mediaș : N. Bitin (Sa
lon ta), Autobuzul București —
— Flacăra Morenl : AI. Comit 
nescu (Bacău), Tractorul Brașov
— Mecanică fină București : C. 
Lăcraru (Oradea), Petrolul Plo
iești — Metalul Plopeni : M. A- 
bramiuc (Suceava), Chimica Tlr- 
năveni — Automatica București : 
M. Axcnte (Arad), Energia Sla
tina — Rulmentul Alexandria : 
I. Tănase (Tîrgoviște), Șoimii 
l.P.A. Sibiu — Luceafărul Bucu
rești : R. Șerban (Craiova).

SERIA A in-a : Olimpia Satu 
Mare — F.C.M. Reșița : D. Pe
trescu (București), Minerul Cav- 
nlc — Minerul Lupeni : M. Du- 
mea (Roman), C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin — Minerul Ilba 
Seini : M. Niculescu (București), 
F.C. Bihor Oradea — Someșul

Satu Mare : Al. Hie (Craiova),' 
Strungul Arad — înfrățirea Ora
dea : V. Popoviei (Botoșani). Au
rul Brad — U.M. Timisoara : I. 
Dima (Sighișoara). C.F.R. Timi
șoara — Dacia Orăștie : Ilie Ro- 
șoga (București), C.I.L. Sighet — 
F.C. Baia Mare : V. Naumcef 
(Iași), C.F.R. ciuj-Napoca — Ra
pid Arad : Fl. Popescu (Ploiești).

ticipare ! 
nosport vă 
pîr.ă marți 
cluslv.

Agențiile Loto-Pro- 
stau la dispoziție 
29 septembrie in-

NUMERELE 
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st. 
(Bucu- 

— vic- 
(Bucu- 

Ceahlăul 
(Bucu-

ȘTIRI
• Chimia Rm. Vîlcea — Deir 

Ezzor (Siria) 5—0 (2—0). Joc a- 
mical dominat net de vîlceni, 
care în repriza secundă au folo
sit echipa de „speranțe”. Au mar
cat : Stanca, Carabageac, Ciofică, 
Cilcan și Boțonea — din 11 m. 
(S. Geornoiu — coresp.).
• C.S.M. Drobeta Tr. Sev. — 

Unirea Drobeta Tr. Sev. 3—1 
(2—1). Au Înscris : Costescu, Io- 
van, Udrea și, respectiv, Biban. 
(V. Manafu — coresp.).
• Joi, 1 octombrie, va avea 

Ioc o nouă etapă în „Cupa 
României", competiție ce se des
fășoară sub egida „Daciadei". 
Vor debuta cu acest prilej in e- 
diția 1981/1932 a Cupei, echipele 
din campionatul Diviziei „B”. In 
program figurează 56 de jocuri.
• Conducerea clubului Steaua 

șl a echipei de fotbal invită pe 
suporterii și simpatizanții acestei 
echipe la antrenamentul de luni 
28 septembrie, ora 17. După an
trenament va avea loc un dialog 
între gazde și invitat!.

NICOLAE VATAFJ VREA Sd CIȘTIGE 
„CURSA CELOR PATRU DEBUTAN/I"
— Nicolae Vătafu, cum e ca 

antrenor principal la S. C. Ba
cău ?

— E greu, dar e minunat ! 
Greu pentru că, în această pos
tură, trebuie să decizi numai 
tu. Greu și pentru că orice ne- 
implinire a echipei poate fi 
pusă pe seama debutului antre
norului. Pentru mine, insă, e și 
minunat, pentru că am o echi
pă tinără, pentru că mă ajută 
o conducere competentă, pentru 
că am un secund, Dumitru Chi- 
riță, pasionat și sincer. Ca se
cund, timp de cinci ani, am în
cercat să fac mereu corp comun 
cu principalul, mai ales la rău. 
Așa sînt, acum, eu cu „secun
dul" Chiriță : un monom. Cu
noaștem foarte bine jucătorii 
care ne-au trecut prin mină și 
prin fața ochilor de cînd erau 
niște copilandri.

— Ai fost cinci ani secund. 
A fost o „ucenicie" necesară ?

— Aj spune obligatorie ! A- 
nul trecut, în vară, după tur
neul din China cu echipa noas
tră pe care am eondus-o in ca
litate de... principal, se ivise 
perspectiva instalării mele la 
conducerea echipei. Nu era însă 
timpul potrivit ! Pentru că și 
acest salt are legile lui. Eu, 
unul, am adut șansa să-mi fac 
ucenicia de secund pe 
excelenți antrenori. De 
care am luat cite ceva, 
că și meseria asta se 
Adică. înveți să gîndești lingă 
un principal și înveți să... simți 
echipa, să pătrunzi psihologia 
jucătorilor.

— Concret, ce-ai luat de la... 
dascălii tăi ?

— De la Dumitru Nicolae- 
Nicușor am luat curajul pro
movării. Pentru că dinsul a în
ceput, practic, întinerirea echi
pei. De la Traian lonescu. că
ruia i-am fost tot doi ani se
cund, am preluat perseverență 
și ordine. De la Angelo Nicu- 
lescu, calmul. Toate aceste ca
lități le are fiecare, dar una se 
relevă mai pregnant. Și ar mai 
fi și anul cînd am fost vice
președintele clubului, iar antre
nor principal era „profesorul" 
Gh. Constantin, an de asemenea 
util mie. De la toți am deprins 
respectul și seriozitatea pentru 
meseria de antrenor. Aș vrea, 
ea, la bătrînețe, să am aceeași 
patimă cu care au tratat fot
balul, cei care m-au format. 
Uneori, ne prindea ora trei 
noaptea, discutînd adversarul 
și echipa noastră înaintea jo
cului.

— Ai avut șansa să pășești 
cu dreptul : victorie la 
stanța în primul meci, la 
tul de „principal".

— Firește că a fost o 
Dar ne-am pregătit pentru a- 
cea victorie. Echipa știa că a- 
vem nevoie de un debut bun. 
După care, însă, a existat și un 
moment de neșansă: două e- 
galuri consecutive acasă. Am 
jucat bine în acele partide și 
tocmai de aceea nu m-am spe
riat. Așa că am lucrat liniștit 
și după al doilea egal, pentru 
că echipa avea prospețime și

Con- 
debu-

jansă.

potențial. Le-am spus băieților 
că eu cred în continuare în va
loarea lor. Jar ei au demonstrat 
că au înțeles exact sensul cu
vintelor mele, cîștigînd în pri
ma deplasare, la București. 
Chiar dacă eu, „calfa" deveni
sem „meșter" de numai citeva 
zile, trebuia să cred primul in 
mine, prin Echipă.

— Ce vrea Nicolae Vătafu în 
primul său an de antrenor prin
cipal ?

— Să contribui la împlinirea 
talentaților jucători tineri ai 
Bacăului și, gind curajos, să 
ciștig „cursa țelor patru", adică 
întrecerea antrenorilor 
tanți, prezentați de 
„Sportul" înaintea 
campionatului. ,

— O „mânușă" aruncată lui 
Al. Constantinescu, Nicolae 
Pescaru și Petre Gavrilă. Suc-, 
ces tuturor în acest interesant 
turnir !

Mircea M. IONESCU

LA
25

EXTRASE 
LOTO 

SEPTEMBRIE
EXTRAGEREA I:

62 73 19 72 47 55. 
EXTRAGEREA a

73 66 83 90 20 6 51
FOND TOTAL DE CÎȘTI- 

GURȚ : 1.275.505 LEI, din care 
500.000 lei, report la categoria 1.

DIN 
1981

42 45

Il-a : 
61.

40

36

lingă 
la fie- 
pentru 
învață.

debu- 
ziarul 

inceperit



MESAJUL ADRESAI DE KIIRT WAIDHEIM
PARIiCIPANțILDR IA CONfiRESUl OLIMPIC

DE IA BADEN BADEN

ÎNCĂ 0 VICTORIE A REPREZENTATIVEI MASCULINE
DE VOLEI: 3-2 CU ECHIPA R.D. GERMANE

MtlNCHEN, 25 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a adresat par- 
ticipanților la Congresul olim
pic de la Baden-Baden un me
saj în care se spune, între al
tele :

„Sînt fericit să pot adresa un 
călduros salut participanților Ia 
cel de-al XI-lea Congres olim
pic. încurajînd spiritul sportiv, 
loialitatea și imparțialitatea, 
idealul olimpic încearcă să eli-

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
ILIE NĂSTASE, LA TURNEUL 

DE LA SAN FRANCISCO
în turul doi al turneului in

ternațional de tenis de la San 
Francisco, Ilie Năslase l-a în
vins, cu 7—6. 6—3, pe america
nul Marty Davis. într-o altă 
partidă. principalul favorit 
John McEnroe a obținut victo
ria, cu 6—0, 6—1, în fata aus
tralianului Brad Drewett.

Alte rezultate : Peter McNa
mara — Morris Stroke 7—6,
6— 3 ; Brian Teacher — Man- 
Edmondson 6—2, 6—4 ; Pat 
Dupre — Victor Amaya 6—4,
7— 6 ; Roscoe Tanner — Scott 
Davis 3—6. 6—3, 6—4 ; Tim 
Mayotte — Fritz Buehning 
7-6, 7—5.

BALCANIADA DE SAH 
DE LA ATENA'

în turul secund al competi
ției masculine din cadrul Bal
caniadei de șah de la Atena, 
echipa României conduce cu 
l'/i—*/2 p (4 partide întrerupte) 
in meciul cu fprmatia Turciei.

în turneul rezervat juniori
lor, selecționata României a 
învins cu 3—1 echipa Greciei.

TURUL CICLIST AL BULGARIEI
Disputată contracronometru 

individual, la Sumen, pe dis
tanța de 30 km. etapa a 5-a a 
Turului ciclist al Bulgariei a 
revenit lui Olaf Jentsch (R.D. 
Germană), în 40:19. în clasa- 

DUPĂ CAMPIONATELE EUROPENE DE TIR

mine barierele prejudecăților 
c© separă popoarele unele de 
altele. Bazată pe generoase 
idei umanitare, excluzînd de
osebirile de rasă, de culoare și 
de convingeri, mișcarea olimpi
că își aduce o contribuție im
portantă în crearea unei mai 
bune înțelegeri internaționale. 
Ea contribuie în mod activ, la 
propagarea principiilor înscrise 
în Carta Națiunilor Unite".

meniul general individual se 
menține lider Boris Isaev 
(U.R.S.S.), urmat de Hube Ov. 
(Bulgaria), la 37 sec.

Primul dintre concurenții 
români este M. Romașcanu, 
pe locul 20, la 17:27.

V. VAISMAN, PRINTRE FRUN
TAȘI LA STARA PAZOVA

După șase runde, în turneul 
internațional de șah de la 
Stara Pazova (Iugoslavia) con
duce marele maestru iugoslav 
Bora Ivkov, cu 5'/, p. urmat 
de Pîdevski (Bulgaria) — 4 p, 
V. Vaisman (România) — 
3% P (1), Plahetka (Ceho
slovacia) — 3*/j p etc.

în runda a 6-a, Ivkov a în
vins pe Plahetka, Pîdevski a 
remizat cu Pokojovici, iar par
tida Vaisman — Ostoici (Iugo
slavia) s-a întrerupt.

STEAUA - DUKLA OLOMOUC 83-80, LA BASCHET
Ieri, în sala Giulești, în- 

tr-un meci spectaculos, cu 
multe răsturnări de scor, echi
pa de baschet Steaua a între
cut cu scorul de 83—80 (44—43) 
formația cehoslovacă Dukla 
Olomouc. Coșgeterli acestei 
partide, disputată în cadrul 
turneului dotat cu „Cupa Stea
ua" : Opșitaru 21, Ermurache

VARNA, 25 (prin telefon).— 
Se pare că zilele de pauză 
nu sînt de bun augur pentru 
echipa țării noastre — așa cum 
s-a intîm.plat și cu alte ocazii 
— pentru că, în primul meci 
din turneul final al C.E.. cel cu 
U.R.S.S., jucătorii români au 
intrat parcă dezorientați și ti
morați pe teren. Acest lucru 
nu l-a făcut, însă, echipa 
Cehoslovaciei, în primul meci 
de vineri duipă-amiază. Intrînd 
hotărîți să dea o replică pu
ternică campioanei olimpice, 
mondiale șl europene, volei
baliștii cehoslovaci au început 
meciul în forță, avînd în 
Prelojnîi și Rerabek doi ju
cători de mare eficacitate și 
au reușit să-și adjudece pri
mele două seturi. Dar. așa cum 
se întîmiplă de multe ori în 
volei la 2—0, voleibaliștii ce
hoslovaci și-au permis o re
laxare prematură, ceea ce a 
dat posibilitate sportivilor so
vietici să domine autoritar și 
să cîștige setul al treilea la 
o diferență care nu mai ne
cesită comentarii. Setul urmă
tor a fost echilibrat. Ceho
slovacia a condus cu 12—10 și 
așteptam •— din clipă în cli
pă — să sprinteze spre final. 
Dar echipa a fost ajunsă la 
13—13 și depășită. în setul 
decisiv, formația sovietică s-a 
detașat din start, ciștigînd se
tul și meciul. Scor : 3—2 
(—13, —12, 4, 13, 10) pentru 
selecționata U.R.S.S. Arbitri':

16 de la învingători, respectiv 
Dietl 18 și Lavermann 13.

în celălalt joc al zilei, 
Ț.S.K.A. Sofia a dispus de e- 
chlpa Carpațl — I.E.F.S. Bucu
rești cu 97—76 (50—37). Coșge- 
teri : Țvetkov 18, Amilkov 18 
pentru învingători, respectiv 
Haiduc 18, Stănescu 17. 
Daniel DIACONESCU-coresp.

Begu (Franța) — Muhle 
(R.F.G.).

Meciul al doilea al după-a- 
mlezii a opus reprezentativa 
României celei a R.D. Germa
ne. Am trăit, ca și în întîl- 
nirile din preliminarii. emo
ții dintre cele mai mari. Șl 
aceasta, pentru că, deși au 
început bine, conducînd în 
primul set cu 4—6 puncte, de 
la 12—12 voleibaliștii noștri, 
au cedat pasul pierzînd. în 
teren se aflau Vrîncuț, Pop, 
Căta-Chițiga, Mina, P. Iones- 
cu și Dumănoiu. Același sex
tet a început și setul urmă
tor. Antrenorul N. Sotir a 
făcut schimbări (introducin- 
du-i pe Gîrleanu, Chifu, Ma- 
cavei și Stoian), dar nici in 
noua formulă, reprezentativa 
țării noastre nu a corespuns 
și setul a fost pierdut. La 
0—2, în teren a intrat sexte
tul de bază al țării noastre, 
„veteranii" care au cîștigat la 
Moscova medaliile de bronz. 
Conduși de Oros, Dumănoiu, 
Pop, Enescu, Stoian și Gîrlea
nu au impus jocului o altă 
alură și am avut în fața o- 
chilor o echipă de mare lup
tă, cu un blocaj eficace (ceea 
ce a lipsit, îndeosebi, în pri
mele două seturi), cu un atac 
dezlănțuit (foarte buni Enescu 
și Dumănoiu). De aici înainte, 
balanța victoriei a înclinat de
finitiv în favoarea selecțio
natei române, care a obținut 
astfel a patra victorie la a- 
oeste campionate europene „pe 
muchie de cuțit". Scor final: 
3—2 (—12, —8, 6, 8, 7) pentru 
România. Din finalul setului 
al patrulea, în locul lui Oros 
(accidentat) a intrat Căta-Chi
țiga. Arbitri : Bays (Elveția) 
— Szalai (Ungaria).

în ultimul meci al zilei s-au 
întîlnit reprezentativele Bulga
riei și Poloniei. Victoria a re
venit sportivilor polonezi cu 
3—1 (6, 6, —14. 9). în clasa
ment : 1. U.R.S.S. 6 p ; 2. Po
lonia 6 p ; 3. România 5 p ; 4. 
Bulgaria 4 p ; 5. Cehoslovacia 
3 p ; 6. R.D.G. 3 p.

Alte rezultate : turneul 7—12

(masculin) : Spania — Finlan
da 3—2 (I), Italia — Franța
3—0. Feminin, turneul 1—6 : 
U.R.S.S. — Polonia 3—0.

Echipa noastră va întîlni 
sîmbătă Cehoslovacia (ora 15), 
iar duminică — Polonia (la 
ora 17).

Aurel an BREBEANU

PERNIK, 25 (prin telefon), 
în turneul pentru ocuparea 
locurilor 7—12, în C.E. de volei 
feminin, reprezentativa noastră 
a obținut o nouă victorie în 
compania echipei Olandei. Ac- 
ționînd cu calm, construind 
atacuri gîndite și apărîndu-se 
foarte bine, jucătoarele noas
tre — Mirela Popovlci, Iuliana 
Enescu, Liliana Văduva, Maria 
Enache, Ioana Liteanu, Victo
ria Banciu (Elena Dobroschi, 
Gulniza Gelil, Doina Moroșan) 
— au cîștigat meciul în trei se
turi : 8, 3, 13. Au arbitrat : 
Bilski (Polonia) și Nagel (R.D. 
Germană).

Tot azi s-au disputat încă 
două meciuri soldate cu rezul
tatele : R. F. Germania — Iu
goslavia 3—2 (—14. 11, —13,
8, 7) și Italia — Turcia 3—0 
(3, 10, 5), astfel că la ora ac
tuală clasamentul are urmă
toarea înfățișare : 7. România 
6 p, 8. Italia 5 p, 9. R.F.G. 
5 p, 10. Iugoslavia 4 p, 11. O- 
landa 4 p, 12. Turcia 3 n. în 
continuare, reprezentativa noas
tră va juca sîmbătă cu Tur
cia, iar duminică cu R.F.G.

Mihail VESA

VOLEIBALIȘTII DIN R.P. CHINEZĂ 
VICIOiîiOȘi ÎN JAPONIA 
TOKIO, 25 (Agerpres). — In 

continuarea turneului pe care-i 
Întreprinde în Japonia, echipa 
masculină de volei a R. P. 
Chineze a intUnit la Izuka se
lecționata niponă, în fața că
reia a cîștigat cu 3—2 (15—6, 
15—11, 7—15, 13—15, 15—9).

(Urmare din pag. 1) 

punem de elemente talen-' 
tate. bine pregătite, capabi
le încă de progrese și mai 
mari. Eșalonul care vine 
din urmă este de asemenea 
foarte puternic, dar opinăm că 
este nevoie să se manifeste 
grijă șl pentru formarea unei 
a treia generații, și mai tinere, 
care să poată completa, în ur
mătorii 5 -6 ani, orice garnitu
ră de echipă reprezentativă. 
S-a structurat și un grup de 
tehnicieni foarte capabili, 
inimoși care pot ridica in con
tinuare pe actualele trăgătoare 
și- pot forma noi elemente. Ne 
facem datoria de a aminti nu
mele antrenorilor Teodor Col- 
dea (Steaua), Ștefan Petrescu 
(Dinamo), Ioan Csik (U. T. 
Arad), și nu în ultimul rind 
pe cele al antrenorului de lot 
Dan Iuga și ale antrenorului 
federal Virgil Atanasiu. Lu- 
crînd cu toții într-o perfectă 
colaborare, drumul ascendent 
al trăgătoarelor de la pis
tol standard poate urca, în 
1964, pînă pe podiumul olimpic.

Proba de pistol viteză se ba
zează, în continuare, pe acest 
țintaș excepțional, Cornelia 
Ion,. cel mai bun trăgător 
român din toate timpurile. A- 
nul acesta, campionul nostru a 
realizat un 599 p, la Bal
caniada de la Sofia, și de două 
ori 598 p, la Spartachiada ar

UN MARATON NAUTIC
Exista tradiții sportive, trainic ancorate In timp, chior și pentru în

treceri în oare nu se acordă titluri mondiale sau continentale. Dar 
prin însăși încărcătura de efort solicitată competitorilor, ele frnpun 
respect șl stîrnesc admirația tuturor. Este căzui șl acelei originale 
curse de „maraton nautic" disputat anual pe lacul Ontario, în Ca
nada. Pe cei 51 kilometri care despart zona cascadei Niagara de orașul 
Toronto se întrec înotătoarele canadiene, In ceea c« poate fi consi
derat drept cea mai dificilă probă feminină de înot existentă în lume.

In ediția^ din acest an a marii traversări, învingătoare a ieșit șl 
9®° ma* t'Hârâ d.ntre laureatele sale de pînă acum. Anume, eleva 
Jocelyn Mowye-r, în vîrstă de 15 ani. Ea a parcurs distanța în 15 ore 
și 50 minut», foarte aproape de recordul omologat al cursei, de 15h 
35, care aparține unei alte înotătoare juvenile, Mary Smith din To
ronto. Aceasta avea 16 ani la stabilirea performanței, în anul 1974. 
Să mai menționăm că prima performanță înregistrată în Istoria între- 

a.pa,^ne. lot une,> sportive de 16 ani, cîți avea Marylin Beli, în 
1954, cina a înotat distanța în 20h 55. De atunci timpul de parcurgere 
a traseului a* fost — după cum se vede — mult îmbunătățit. Ceea ce 
demonstrează încă o dată Interesul pentru acest maraton al tinerelor 
naiade...

matelor prietene de la Bu
dapesta și acum, la Titograd. 
O serie de rezultate a căror 
medie este excelentă, unică în 
lume. Din păcate, un gabarit 
(ce putea fi tot atit de bine 
decar și nu nouar...) l-a privat 
pe Corneliu Ion de posibilita
tea de a lupta în baraj pentru 
o nouă medalie de aur. Ori
cum, meritele sale nu pot fi 
nicidecum scăzute.

Problema principală a pro
bei de pistol viteză este, la 
această oră, cea a tinerei gene
rații. Juniorii de azi trag mal 
bine decit trăgea la vîrsta lor 
Cotneliu Ion. Numai că, pe 
plan Internațional, tinerii tră
gători din alte țări au făcut 
progrese mult mai substanția
le. Pentru exemplificare să a- 
mintim că sovieticul Vic
tor Ivanenko, noul campion 
european al probei de pis
tol viteză juniori, a tras 598 
p sau că juniorii unguri au de
pășit și ei pragul celor 595 p 
într-o competiție de mare so
licitare. în consecință, antre
norii și federația trebuie să 
analizeze situația viitorului a- 
ceslci probe a tirului nostru și 
să dispună măsurile de rigoare, 
intre care intensificarea pre
gătirii cu tineretul actual dar 
și extinderea numărului de ju
niori prin descoperirea altor 
elemente.

Dacă juniorii pușcași loan 
Joldea (C.F.R. Arad, antrenor : 

Ioan Quintus), Florin Brînduș 
(A.S.A. Oradea, — Ioan Stă
nescu) și Dumitru Marian 
(Politehnica Cluj-Napoca — 
Vasile Micușan), pregătiți la 
lotul național de antrenorul 
Olimpiu Galea și-au depășit 
condiția de out-sideri, ciștigînd 
detașat întrecerea cu favo- 
rițli din Uniunea Sovietică și 
R. D. Germană, în schimb, se
niorii au decepționat. Iar si
tuația este aceeași de ani de 
zile. N-am vrea să credem 
că actuala generație de pușcași 
seniori a spus tot ce avea de 
spus și că nu mai e nimic de 
făcut. Totuși, concluzia prin
cipală este că se simte nevoia 
unor modificări structurale
tit în privința metodelor ge
nerale de pregătire, (seriozi
tatea și efortul necondiționat 
treci nd pe 
în direcția 
ție pentru 
pușcă.

a-

primul plan), cit și 
criteriilor de selec- 
lotul național de

TELEX • TELEX •

200 m : 
săritura

ATLETISM > Disputat la Cag
liari (Italia), meciul masculin 
Italia — Anglia s-a încheiat cu 
victoria gazdelor : 235—172 p. In 
ziua a doua de concurs : 400 mg: 
Cole (Anglia) — 51,88 
Pavoni (Italia) — 21,16 . 
In înălțime : Di Giorgio (Italia) 
— 2,24 m ; 10 000 m : Cova (Ita
lia) — 28:29,12 ; 3 000 m obstacole: 
Reitz (Anglia) — 8:33,06.

AUTOMOBILISM • Cea de-a 
40-a ediție a „Turului automobi
listic* al Franței s-a încheiat la 
Birritz cu victoria pilotului Jean 
Claude Andruet (,,Ferrari"), ur
mat de echipajul condus de 
Bernard Darniche („Landa 
Stratos").

CICLISM • Cursa desfășurată 
în orașul francez Fournies a re
venit rutierului Jef Lieckens 
(Belgia), care l-a întrecut la 
sprintul final pe francezul Regis 
Clere. învingătorul a fost crono
metrat pe 237 km în 6h 06:51.

FOTBAL • La Beijing, în pre
zența a 65 000 de spectatori, s-a 
disputat meciul R.P. Chineză — 
Noua Zeelandă din cadrul tur
neului final al preliminariilor 
C.M. (zona Asia — Oceania). 
Partida s-a încheiat la ega
litate : 0—0. • La Sofia, med a- 
mical de Juniori : Bulgaria — 
Italia 0—0.

ȘAH • Partida a 6-a a meciu
lui pentru titlul mondial feminin, 
care se desfășoară la Borjomi în
tre Maia Ciburdanidze și Nana 
Aleksandria, a fost cîștigată de

PELE, BOBBY
Șl ROTH PE

Cunoscuta companie cinema
tografică americană „Warncr— 
Bros" a realizat recent, în re
gia lui John Houston, o super
producție în care o parte im
portantă o ocuipă sportul. Pe
licula, intitulată „Victory" — 
acțiunea se petrece într-un 
lagăr de concentrare nazist din 
timpul celui de-al doilea răz
boi mondial — are în centrul 
său un meci de fotbal. Parti-

CALENDARUL FEDERAȚIEI INTERNAȚIONALE
DE CANOTAJ ACADEMIC

Con greșul 
naționale de 
desfășurat la

Federației inter- 
canotaj academic 
Miinchen a sta-

TELEX • TELEX
Maia Ciburdanidze la mutarea a 
46-a. Scorul medului este egal : 
3—3 p. • După patru runde și 
disputarea partidelor întrerupte, 
în turneul zonal feminin de la 
Cuprlja (Iugoslavia) conduce Su- 
zana Maksim o viei (Iugoslavia) cu 
3V, P, urmată de Annamaria De
gen chi (Italia) — 3 p. Dușita 
Cejid (Iugoslavia) — 2Va P (1), 
Olivera Prokopovid (Iugoslavia) 
— 2*/, p etc.

TENIS • La Geneva, suedezul 
Joachim Nystroem l-a eliminat 
cu 7—5, 6—3 pe Victor Peed (Pa
raguay), cotat ca unul dintre fa
vor iții concursului. BJdrn Borg 
a dispus cu 6—2, 6—2 de Pablo 
Arraya (Peru), iar Heinz Gunt
il ard t (Elveția) l-a întrecut cu 
6—4, 6—1 pe Jose Lopez Maeso 
(Spania). • Rezultate înregistrate 
în optimile de finală ale turneu
lui de la Bordeaux : Noah 
(Franța) — Castellan (Argentina) 
6—0, 6—2 ; Urpl (Spania) — Mar
tin (S.U.A.) 6—3, 6—3 ; Gomez
(Ecuador) — Gunarsson (Suedia) 
6—1, 7—6 ; Luna (Spania) — 
Caujolle (FranțaȚ 6—3, 6—4 ; Per- 
tes (Franța) — Freyss (Franța) 
6—3, 6—2.

TENIS DE MASA • In cadrul 
„Cupei ligii europene* selecțio
nata R. F. Germania a întrecut 
pe teren propriu, cu scorul de 
5—2, formația Franței • La Hulst 
(Olanda), în meci pentru „Cupa 
cupelor* (F), echipa cehoslovacă 
Vltkovlce a învins cu 5—1 forma
ția locală.

MOORE, DEYNA 
ACELAȘI AFIȘ!

cipă actori renumiți precum 
Sylvester Stallone și Michael 
Caine, iar dintre sportivi sînt 
prezenți Pele, care joacă rolul 
unui prizonier pe _nume Fer
nandez, 
căpitan 
New 
Moore, 
polonezul Kazimierz Deyna, 
norvegianul Hallvar Thorensen 
și danezul Soren Lindstcdt.

Werner Roth, fostul 
al „Cosmosului" din 

York, englezul Bobby 
argentinianul Ardiles. 

Kazimierz

bilit calendarul 
petiții ale acestui 
următoarele cinci 
tă locurile de disputare a con
cursurilor : 1982, campionatul 
mondial al juniorilor, Ia Pie- 
diluco (Italia) și C. M. de se
niori, la Lucerna (Elveția) ;
1983, C. M. juniori, la Vichy 
(Franța), iar cele de seniori, 
la Duisburg (R. F. Germania);
1984, C. M. juniori, la Jiinko- 
ping (Suedia), iar Jocurile O- 
limpice, la Los Angeles, pe 
lacul Casitas ; 1985, C. M. de 
juniori, la Brandenburg (R.D. 
Germană) și cele de seniori, 
la Hazewinkel (Belgia) ; 1986, 
C. M. de seniori, la Nottingham 
(Anglia).

marilor com- 
sport pentru 
sezoane. Ia-

„MARELE PREMIU
AL NAȚIUNILOR- LA CICLISM

startul 
participa- 
francezul 
Italianul

Cea de-a 46-a ediție a „Ma
relui Premiu al națiunilor" la 
ciclism se va desfășura la 27 
septembrie, la Cannes. Traseul‘ 
măsoară 90 km la 
cursei anunțîndu-și 
rea, printre alții, 
Bernard Hinault, 
Francesco Moser, australianul 
Philip Anderson șl irlandezul 
Stephen Roche. Cursa se des
fășoară contracronometru indi
vidual.
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