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17 ani de la Congresul ai IX-lea al P. C. R. Frumos succes ai sportivilor noștri

CEL MAI RODNIC BILANȚ AL PATRIEI, 
PERSPECTIVE TOT MAI LUMINOASE

la C.E. de lupte libere (juniori)

NICU HINCU- CAMPION EUROPEAN
L Gergely - medalie de argint, C. Tămăduianu — medalie de bronz

Se împlinesc 17 ani de la 
Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român, mo
ment de însemnătate crucială 
în viata social-politică a țării 
noastre, care a marcat trecerea 
la o etapă nouă de dezvoltare 
a societății românești, de con
solidare a cuceririlor socialiste 
și. apoi, de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
pe pămintul României. Congre
sul al IX-lea al partidului a 
inaugurat o perioadă de un di
namism fără precedent in dez
voltarea societății noastre so
cialiste, de uriaș avint creator 
al maselor populare, recunos
cută ca epoca cea mai fertilă 
în împliniri din întreaga isto
rie a scumpei noastre patrii, 
uitîud pecetea puternicei per

sonalități, a gindirii dinamice, 
creatoare, profund înnoi
toare a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, ales la 19 iulie 
1965 în fruntea partidului, din 
voința unanimă a comuniștilor, 
a întregii noastre națiuni.

Bilanțul celor 17 ani care au 
trecut de la Congresul al IX- 
lea este deosebit de bogat în 
realizări obținute de poporul 
nostru sub conducerea înțe
leaptă a partidului. Timpul, 
acest judecător care nu greșeș
te niciodată, confirmă fără pu
tință de tăgadă justețea poli
ticii partidului nostru, a hotă-

Poiolștll români — campioni balcanici. In rlndul de sus, de la stin
gă: A. Grlnțescu — antrenor federal, Ș. Popescu, C. Gordan, D. 
Clobăniuc, C. Rusu — antrenor, M. Simion, D. Splnu, I. Capșa — 
antrenor, D. Costrăș, P. Voicu — metodist; tn rlndul de jos: V. 
Hagiu, A. Schervan, L. Răducanu, C. Molceanu, L Fejer fi Gh. Iile.

Aseară, in partida revanșă de fotbal, disputată in Capitală 

românia a Învins japonia cu 3-1 (i-i)
După acel 4—0, realizat cu 

cîtieva zile în urmă la Sucea
va. se părea că si în parti-

Stadion ,,23 August*; teren foarte 
bun; timp frumos; spectatori — apro
ximativ 25 000. Șuturi; 18—8 (pe poar
tă: 8—2). Cornete: 6—1. Au marcat: 
BOLONI (min. 42). D. GEORGESCU 
(min. 70 și 86), respectiv TOTSUKA 
(min. 12).

ROMANIA: Moraru — REDNIC, Ște- 
fănescu (min. 46 Andone), IORGU- 
LESCU, Bogdan (min. 58 Ungurea
nul - ȚICLEANU (min. 74 Balint), 
Bolânl, Klein (min. 79 M. Marian), 
Bălăci (min. 58 Custov) — Turcu (min. 
46 Geolgău), Vâetuș (min. 46 D. 
GEORGESCU).

JAPONIA: TAGUCHI - Kato, Su- 
gamata, Koshida, Tsunami — Maeda, 
Tanaka (min. 85 Nomura), Kaneda — 
TOTSUKA, Kimura (mln. 66 Kava- 
katsu), OZAKI.

A arbitrat bine P. Tsolakidis (Gre
cia), la linie: R. Matei șl Al. Mus- 
tățea.

da revanșă, disputată aseară în 
Capitală, reprezentativa noas
tră va avea o sarcină relativ 

rîrilor Congresului al IX-lea, 
ca și ale celor care au urmat, 
materializate în rezultatele mi
nunate dobîndite in dezvolta
rea forțelor de producție, în 
perfecționarea relațiilor socia
le, în creșterea avuției națio
nale, a nivelului de trai mate
rial și spiritual al poporului.

Este cu totul remarcabilă ac
tivitatea desfășurată in. toți a- 
cești ani de partidul nostru, 
personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușesou, pentru educarea re
voluționară. patriotică a oame
nilor muncii, pentru ridicarea 
conștiinței lor socialiste, ca și 
pentru aplicarea în viață a 
principiilor eticii și echității 
socialiste, pentru combaterea 
manifestărilor retrograde și 
cultivarea nobilelor idealuri ale 
umanismului revoluționar. Con
gresul al II-lea al educației 
politice și culturii socialiste — 
desfășurat recent — a afirmat 
cu tărie adeziunea deplină a 
întregului front de educație po
litică față de ideile, tezele și 
orientările novatoare cuprinse 
în strălucita expunere rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Plenara lărgită a C.C, al 
P.C.R. din 1—2 iunie a.c., sub
liniind necesitatea de a șe ac
ționa permanent și sistematic 
pentru perfecționarea întregii 
activități politico-ideologice și 
cultural-educative.

ușoară în fata fotbaliștilor ni
poni. Spre surprinderea gene
rală. însă, aceștia au făcut do
vada unei combativități dem
ne de toată lauda, arătînd șl 
pe plan tehnico-tactic mai 
mult declt se bănuia. Pe de 
altă parte, jucătorii noștri s-au 
dovedit — poate si în ideea că 
s-au considerat învingători îna
inte de începerea partidei — 
superficiali, comozi și negli
jent!, ceea ce a făcut ca jo
cul să fie multă vreme echi
librat si rezultatul, pînă aproa
pe de final, sub semnul incer
titudinii. Cu un plus, totuși, de 
experiență si de concentrare în 
ultimele 20 de minute, repre
zentativa României a cîștigat 
întîlnirea cu 3—1, după o pri
mă repriză în care scorul a fost 
egal si fotbaliștii oaspeți ceva 
mai activi, în ansamblu. Ei au 
si înscris, dealtfel, primii, în 
min. 12, cînd Totsuka a re
luat. din voleu, în poarta lui 
Moraru, balonul centrat de O- 
zaki. Egalarea a survenit abia

în bilanțul bogat al ultimilor 
17 ani este cuprins și procesul 
constant de perfecționare a or
ganizării și conducerii societă
ții. In acest cadru, trebuie sub
liniată cu tărie preocuparea 
statornică a secretarului gene
ral al partidului, președintele 
țării, pentru adincirea continuă 
a democratismului societății 
noastre, pentru asigurarea dez
voltării democrației muncito
rești, pentru afirmarea auto- 
conduceril și autogestiunii.

Congresul al IX-lea al par
tidului — ca și cele ce au ur
mat, viața însăși — a subliniat 
necesitatea obiectivă a exerci
tării la un nivel tot mai inalt 
a roiului conducător al parti
dului în societate, ca garanție 
a mersului viguros înainte a 
întregii noastre națiuni, a în
floririi patriei, așa cum s-a 
prefigurat în Programul parti
dului.

La lupta și munca poporului 
nostru condus de partid, în 
frunte eu secretarul său gene
ral, s-a adăugat în ultimii 17 
ani intensa și rodnica activi
tate desfășurată pe plan ex
tern, în slujba marilor Idea
luri ale apărării păcii, ale co
laborării între toate popoarele, 
pentru făurirea unei lumi mai 
drepte și mai bune pe planeta 
noastră. Ca urmare a activită-

(Continuare in pag 2-3)

SPORTIVII ROMÂNI AU CÎȘTIGAT
A XlV-a BALCANIADA DE NATAȚIE

Echipele țării noastre pe locul I la polo, sărituri și înot (f) 
• Gabriela Baka - cea mai tinără campioană (200 m fluture) 
a acestei ediții 9 Vlad Hagiu — din nou golgeter al poloiștilor

POLOIȘTII NOȘTRI, NE1NVINȘI, 
CAMPIONI PENTRU A ȘASEA OARA

Reprezentativa de polo a 
României si-a respectat promi
siunea si a cucerit — neînvin
să — locul I In întrecerea bal
canică. performantă pe care o 
realizează pentru a sasea oară 
în istoria (de 14 ediții) a com
petiției.

Titlul de campioană balcani
că a fost decis de partida din 
ultima zi, dintre selecționatele 
României și Iugoslaviei. La ca

în min. 42 și ea se datorează 
lui BolBni. care a trimis, cu 
un șut lobat, mingea în coltul 
de sus. stingă, al porții apăra
tă de Taguchi. Introducerea 
dună pauză a lui D. Georgescu 
a dat mai multă incisivitate a-

LEIPZIG, 18 (prin telefon). 
Duminică s-au încheiat între
cerile celei de a Vil-a ediții a 
campionatelor europene de lup
te libere ale juniorilor (18—20 
de ani). Concurind la 7 din cele 
10 categorii de greutate, tine
rii sportivi români s-au com
portat excelent, dovedind o bu
nă pregătire și o dirzenie re
marcabilă. Subliniem în mod 
deosebit succesele obținute de 
trei dintre reprezentanții țării 
noastre, laureați merituoși ai a- 
cestei importante și dificile 
competiții continentale: Nicu
Hincu (cat. 48 kg.) — CAM
PION AL EUROPEI, Laszlo 
Gergely (cat. 68 kg.) — meda
lie de argint și Ciaudlu Tămă
duianu (cat. 74 kg.) — medalie 
de bronz. Și acum, pe scurt, 
despre evoluțiile reprezentanți
lor noștri.

Nicu Hincu (de la clubul 
Steaua — antrenori : Al. Gean
tă și Gh. Urlanu), liber în pri
mul tur, și-a învins detașat ad
versarii din serie, cucerind ast
fel dreptul de a lupta în fina
la pentru locurile 1—2. El i-a 
depășit cu multă ușurință — 
prin tuș — pe Malik (Cehoslo
vacia) și Heugabel (R.F. Ger
mania). apoi, la puncte. pe 
Decal (Turcia). Deși accidentat 
în cel de al doilea meci, Hincu 
a abordat lntilnlrea decisivă 

pătul unei întreceri viu dispu
tate. poloistii noștri s-au im
pus si au cîștigat datorită. în 
mare măsură, faptului că s-au 
apărat mai organizat si mai a- 
gresiv decît adversarii lor. ceea 
ce le-a înlesnit contraatacuri 
cu am in plus. Dealtfel, patru

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare in pag 2-3)

BSIOnl, intercalat In atac, 
a lobat balonul tn colțul 
de sus al porții nipone țl 
a egalat situația pe tabela 

de marcaj, in mtn. 42. 
Fota: V. BAGE AC

tacului nostru, jucătorul dina- 
movist fiind si autorul celor 
două goluri care au asigurat 
victoria reprezentativei Româ
niei. în min. 70 și 80. primul 
însă dintr-o poziție de ofsaid.

Mihai IONESCU

NICU HINCU

pentru titlul european cu o 
mare ambiție și voință. După 
6 minute de dispută extrem de 
spectaculoasă, eforturile au fost 
răsplătite printr-o victorie ob
ținută în fața valorosului său 
adversar Krisloforov (Uniunea 
Sovietică). Laszlo Gergely 
(„Lemnarul1* Odorheiu Secuiesc 
— antrenor: Ion Covaci) a rea
lizat și el o serie de victorii 
categorice in grupa sa. întreeîn- 
du-i la tuș pe Smorga (Polo
nia), Kueg (Elveția). Soderberg 
(Suedia) — prin superioritate 
și, la puncte, pe Packeiser 
(R.D. Germană). Gergely a fă- 

LASZLO GERGELY

cut și el totul pentru a cuceri 
„aurul", dar a pierdut la pune-, 
te în fața puternicului său par
tener de întrecere Warasiev 
(Uniunea Sovietică), fiind obli
gat să se mulțumească cu me
dalia de argint. Pe podiumul 
laureaților a urcat duminică și 
Claudiu Tămăduianu (Steaua), 
la cat. 74 kg., clasat pe locul 3 
și distins cu .,bronz" după 
frumosul succes repurtat în 
compania Iui Manov (Bulgaria).

Ciprian Radu (cat. 90 kg.),
frustrat de victorie și accidentat 
în meciul cu Wagner (R. D. 
Germană), a pierdut astfel pri
mul loc în serie și n-a mai pu
tut lupta în finala pentru ocu
parea locurilor 3—4. Iulian Rîș- 
noveanu (cat. 82 kg.) a ocupat 
locul 5, iar Bela Uveges (cat

CLAUDIU TĂMĂDUIANU

52 kg.) și Viorel Andraș (cat 
62 kg.) nu s-au clasat.

Iată campionii europeni pe 
anul 1982 — cat. 48 kg.: Nicu 
Hincu (ROMÂNIA), 52 — Pet- 
kov (Bulgaria), 57 — Rachma- 
tulin (Uniunea Sovietică), 62 — 
Fadsaoev (Uniunea Sovietică), 
68 — Warasiev (Uniunea So
vietică), 74 — Dshugutov (U- 
niunea Sovietică). 82 — Bia- 
sultanov (Uniunea Sovietică), 
90 — Tibilov (Uniunea Sovie
tică), 100 — Sardatsev (Uniu
nea Sovietică), +100 — Sangu- 
iev (Uniunea Sovietică).



CEL MAI RODNIC BILANȚ AL PATRIEI,
PERSPECTIVE TOT MAI LUMINOASE

(Urmare din r>ag 1) 

ții neobosite desfășurate și in 
această direcție de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, recunoscut 
pe toate meridianele globului 
ca o eminentă personalitate a 
lumii contemporane, România 
•ocialistă este mult apreciată, 
stimată și prețuită.

Exprimîndu-și și cu aoest 
prilej dragostea nețărmurită și 
profunda recunoștință față de 
partid, față de secretarul său 
general, pentru tot ce s-a în
făptuit in țara noastră, in via
ta fiecăruia dintre noi, in a- 
cești 17 ani glorioși de muncă 
și luptă, sportivii, antrenorii 
și tehnicienii, întregul activ al 
mișcării sportive adaugă la bo
gatul bilanț buchetul realizări
lor cu totul remarcabile obți
nute in dezvoltarea mișcării 
sportive, datorate conducerii de 
partid, condițiilor minunate ce 
le-au fost create.

Gîndirea creatoare, dinamis
mul șl înalta competență a se
cretarului general al partidului 
au dat roade și în mișcarea 
sportivă, pe care o conduce și 
o îndrumă cu aleasă dragoste. 
Pe baza orientărilor și indica
țiilor tovarășului Nifcolae 
Ceaușescu au fost organizate 
la nivelul Comitetului Central 
și al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. analize 
complexe asupra modului cum 
se desfășoară act'vitatea spor
tivă de masă și de performan
ță, ca și a altor probleme ale 
mișcării sportive și s-au adop
tat hotărîri de partid menite 
să asigure dezvoltarea neînce
tată. pe toate planurile, a a- 
cesteia. La scurt timp după a- 
legerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în fruntea partidu
lui. pe baza indicațiilor sale, 
a fost elaborată prima Lege a 

A XlV-a BALCANIADĂ DE NATAȚIE
(Urmare din pag l)

dintre goluri au fost înscrise 
tocmai din astfel de situații, 
de către Hagiu, Costrăș, Mo- 
Iceanu si Garofeanu. Desigur, 
nu trebuie omisă contribuția 
portarului Spînu, atent si promt 
to intervențiile sale.

Rezultate : ROMÂNIA — IUGO
SLAVIA 11—8 (2—2, 4—0, 3—4,
2—2). Marcatori : Hagiu 5, Cos
trăș 2, Moiceanu 2. Schervan și 
Garofeanu cîte 1 pentru Româ
nia, respectiv Zovko 2. Filipovici 
2, Petrovici, Tukici, Africi și Vu- 
letici cite 1. Competența și auto
ritatea arbitrilor Asencio (Spa
nia) și Isaian (U.R.S.S.) au asi
gurat buna desfășurare a meciu
lui. BULGARIA — GRECIA 8—5 
(0-1, 2—1, 3—1, 3—2). Marcatori :
Gheorghiev 4, Nanov, Andreev, 
Raikov și Braikov cite 1 pentru 
Bulgaria, respectiv Elephteriadis, 
Moudatsios, Kakarnakis, Patlakas 
și Gianopoulos cite 1. Arbitri : 
Senyiiz (Turcia) și Schilha 
(România). ROMÂNIA —TURCIA 
13—4 (4—0, 2—1, 4—0, 3—3). Mar
catori : Moiceanu 4, Fejer 2, 
Garofeanu 2, Ciobăniuc 2, Iile, 
Hagiu șl Răducanu cite 1 pen
tru România, respectiv Suhan 2,

SĂRITURI : RUXANDRA HOCIOTA 
ÎNVINGĂTOARE LA TRAMBULINĂ

Sîmbălă si duminică, specta
torii prezenți la Ștrandul tine
retului au urmărit ultimele în
treceri (trambulină — fete și 
platformă — băieți) din cadrul 
Balcaniadei dc sărituri, între
ceri marcate de succesul repre
zentantelor noastre. Ruxandra 
Hociotă si Cristina Timar, cla
sate pe primele două locuri la 
trambulină.

Dacă după executarea pri
melor 4 serii de sărituri obli
gatorii. reprezentanta Bulgari
ei. Jasmina Georgieva, se afla 
în frunte, odată cu trecerea la 
ultima serie de sărituri obliga
torii și. apoi, la libere fetele 
noastre s-au desprins decisiv, 
lunta pentru întîietate dîndu-se 
numai între ele. Medaliata cu 
bronz a Universiadei. Ruxan
dra Hociotă (componentă a 
C.S.M. Sibu. antrenor Dumi
tru Popoaie), a executat bine 
fiecare săritură (cu deosebire 
dublu salt si jumătate înapoi, 
salt si jumătate cu un șurub și 
jumătate. salt si jumătate 
înainte cu dublu șurub), ceea 
ce i-a permis ca în final să 
obțină o mer tată victorie, ca 
și la ediția precedentă. Și 
Cristina Timar (de la C.S.Ș. 
Triumf București, antrenoare 
Elena Timar) s-a impus prin 
acuratețea fiecărei execuții, ea 
primind note bune la dublu 

sportului din țara noastră, care 
a dat mișcării sportive cadrul 
legal propice continuei sale 
dezvoltări. Secretarului general 
al partidului, președintelui ță
rii îi datorează mișcarea spor
tivă sistemul organizatoric bi
ne închegat pe care îl are în 
prezent. De rezolvarea proble
melor complexe ale extinderii 
practicării sistematice și per
manente a exereițiilor fizice, 
turismului șl sportului de ipa- 
să. ca și de creșterea in ritm 
susținut a performanței răs
pund, alături de C.N.E.F.S., 
organe și organizații centrale 
cu un mare potențial organiza
toric, uman și material.

întreaga activitate sportivă 
de masă și de performanță a 
dobîndit o temelie unică și un 
puternic stimulent in marea 

competiție sportivă națională 
„DACIADA", creată tot dio 
inițiativa tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. Peste 8 000 000 
de participanți la activitatea 
de masă sint angrenați 
în întrecerile „Daciadei", Față 
de cele 11 042 asociații sportive 
existente în anul 1965, după o 
serie de comasări de asociații 
în sistemul învățămîntului și 
în mediul rural s-a ajuns în 
prezent Ia 14 920 de asociații. 
Avem azi 325 de cluburi spor
tive de performanță și 20 62S 
de secții afiliate Ia federații, 
față de numai 53 de cluburi și 
8 100 de secții acum 17 ani. 
Sportivii legitimați au ajuns de 
Ia 152 000 la 543 305.

Perioada care a trecut de la 
Congresul al IX-lea a fost dec; 
și pentru mișcarea sportivă cea 
mai rodnică din întreaga isto
rie a tării. Alături de cifrele 
de mai sus, atestind creșteri 
substanțiale, cantitative dar si 
calitative, se înscriu și succe
sele de Ia Jocurile Olminice, de 
la campionatele mondiale și

Y. Hakan și S. Hakan cite 1. 
Arbitri : isaian (U.R.S.S.) șl 
Konstantinov (Bulgaria). IUGO
SLAVIA — GRECIA 11—4 (2—0,
2—1. 4—1, 3—2). Marcatori : Pas- 
kualin 3, Africi 3, Tukici 3, Fi- 
11 po vi ci și Vuletici câte 1 pentru 
Iugoslavia, respectiv Armanakis, 
Papanastasiou, Pateros și Mou
datsios. Arbitri : Asencio și Se- 
nyiiz. ROMÂNIA (juniori) — 
BULGARIA 7—7 (1—1, 3—3, 2—0, 
1—3). Marcatori : Ardeleanu 3, 
Ghiță, Triteanu, Pantea și Malecu 
cîte 1, respectiv Gheorghiev 2, 
Nedelcev 2, Raikov, Braikov și 
Ninciov cîte 1. Arbitri < Iliadis 
(Grecia) și Odalovici (Iugoslavia). 
ROMÂNIA (juniori) — TUR
CIA 8—6 (1—0, 1—2, 3—1, 3—3).
Marcatori : Ardeleanu 3, Tătaru 
2, Mădescu, Ghită și Vespe cîte
1, respectiv S. Hakan 2, Togrul
2. Suhan și Hiiseyin cîte 1. Arbi
tri : Iliadis și Konstantinov. Cla
sament final :
1. România
2. Iugoslavia
3. Bulgaria
4. Grecia
5. Turcia

4 4 0 0 52—26 8
4 3 0 1 44—29 6
4 2 0 2 38—38 4
4 1 0 3 24—41 2
4 0 0 4 22—46 0

Clasamentul golgeterilor : 1. V. 
HAGIU 15 g, 2. B. Gheorghiev 
(Bulgaria) 10 g, 3. C. Moiceanu 
și S. Suhan (Turcia) cîte 9 g.

salt si jumătate răsturnat și 
dublu salt si jumătate înainte 
echer s a.

CLASAMENT FINAL: 1. Ru
xandra Hociotă (România) 
460,45 p — campioană balcani
că. 2. Cristina Timar (Româ
nia) 452,85 p. 3. Jasmina Geor
gieva (Bulgaria) 373,15 p.

învingătorul de la trambuli
nă. bulgarul Peter Georgiev, 
s-a impus și la platformă, dar 
de această dată mult mai clar, 
dl dominînd concursul de la 
un cap la celălalt. Reprezen
tanții noștri, avînd cîteva ezi
tări la unele sărituri, și-au dis
putat locurile 2 și 3, poziția 
secundă revenind lui Cornel 
Pop, urmat de Alexandru Ba- 
giu.

CLASAMENT FINAL : 1.
Peter Georgiev (Bulgaria) 526,70 
p — campion balcanic, 2. Cor
nel Pop (România) 510,95 p,
3. Alexandru Bagiu (România) 
478,80 p.

In urma rezultatelor obținu
te în cele patru zile de concurs 
au fost alcătuite clasamentele 
no ri-chinp •

FEMININ : 1. România 26 P,
2. Iugoslavia 23 p, 3. Bulga
ria 12 p.

MASCULIN : 1. Bulgaria 37 
p. 2. România 33 p, 3. Grecia 
18 p, 4. Turcia 14 p, 5. Iu
goslavia 11 p. 

europene, de la Universiade și 
de la alte mari competiții ofi
ciale. Numai la Jocurile Olim
pice desfășurate în acest răs
timp au fost cucerite 17 meda
lii de aur, 27 de argint și 39 
de bronz, in unele sporturi, 
cum sint gimnastica, îndeosebi, 
caiac-canoe. lupte și altele re- 
cunoscîndu-se existența unei 
solide șl autentice școli româ
nești. România s-a aflat in 
permanență printre națiunile 
fruntașe la Jocurile Olimpice, 
situîndu-se, după numărul de 
medalii și puncte realizate, 
înaintea unor țări cu posibili
tăți mult mai mari și cu vechi 
tradiții sportive.

Făcînd bilanțul celor 17 ani 
care au trecut de la Congre
sul al IX-lea, care a marcat 
inaugurarea unei noi epoci în 
Istoria României, denumită 
cu îndreptățire „EPOCA 
CEAUȘESCU", sportivii și toți 
cei ce activează în mișcarea 
sportivă mulțumesc din inimă 
partidului, secretarului său ge
neral, pentru toate împlinirile 
din viața lor de cetățeni, de 
tineri sportivi și de slujitori 
ai sportului, exprimîndu-și an
gajamentul să ridice întreaga 
activitate la o nouă calitate, la 
nivelul exigențelor partidului, 
astfel ca mișcarea sportivă să 
țină pasul cu ampla dezvoltare 
pe care o cunoaște țara în toa
te domeniile de activitate.

Intr-un glas cu întregul po
por, sportivii, antrenorii și teh
nicienii, tot activul mișcării 
sportive urează din toată inima 
mult iubitului și stimatului 
conducător al partidului și sta
tului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ani mulți și fericiți, 
multă sănătate și putere de 
muncă, pentru a conduce po
porul pe culmi tot mai inalte 
de civilizație și progres, de bu
năstare și pace !

întrecerile celei de a 14-a ediții a Balcaniadei de natație 
s-au încheiat cu victoria sportivilor români, care au obținut 
9 titluri și s-au clasat pe primul loc in clasamentul pe cele 
trei discipline: 1. ROMANIA 14 p ; 2. Bulgaria 12 p ■; 
3. Iugoslavia 9 p ; 4. Grecia 7 p ; 5. Turcia 3 p.

CLASAMENT GENERAL PE 34 p, 4. Grecia 22 p. 5. Turcia 
ECHIPE : 1. ROMÂNIA 59 p, 16 p.
2. Bulgaria 49 p, 3. Iugoslavia Emanuel FÂNTANEANU

LA ÎNOT, 4 NOI TITLURI BALCANICE Șl RECORDURI 
NAȚIONALE PENTRU SPORTIVII ROMANI

Ultimele două ziile de între
ceri in piscina de la „23 Au
gust" au prilejuit noi succese 
sportivilor români, mai ales e- 
chipei feminine care, conform 
tradiției, a încheiat șl de a- 
ceastă dată victorioasă compe
tiția balcanică.

Una dintre cele mai plăcute 
surprize ne-a fost oferită de 
tînăra reșițeancă Gabriela Ba 
ka (va împlini 15 ani la 28 de
cembrie).' După o pasionantă 
dispută cu colega ei de club, 
Adina Schuster, Gabriela a cîș- 
tigat la 200 m fluture în 2:20,70 
(rec. junioare). Carmen Buna- 
ciu și-a mai adăugat palmare
sului un succes (200 m spate 
în 2:16,31) și a contribuit efec
tiv la victoria categorică a 
cvartetului român în ștafeta de 
4X100 m mixt (4:23.60). In fine, 
chiar in ultima probă indivi
duală. Mihai Mandache a sal
vat onoarea formației masculi
ne, cîștigînd singurul titlu bal
canic la această ediție : 200 m 
spate în 2:09,13. Am aplaudat 
insă și noile recorduri ale băi- 
mărencei Teodora Hauptrichi 
(4:22,56 la 400 m și 8:56,61 la 
800 m liber), ca și cel al plo
ieșteanului Eugen Nan 
(16:06,53), întrecut de renumitul 
Petar Kocanov pe ultima lun
gime a cursei de 1500 m liber. 
O performanță meritorie a rea
lizat și Noemi Lung (14 ani), 
a doua clasată la 400 m mixt 
în 5:02,13. întrecerile masculine 
au fost dominate de sportivii 
bulgari, clasați pe locul I și 
în clasamentul general.

Rezultate tehnice 400 m liber 
(f) : 1. Sofia Dara (G) 4:20,45
RB; 2. Teodora Hauptricht (R) 
4:22,56-reeord ; 3. Enik6 Palenc- 
sar (R) 4:30.54 , 4. E. Roussakt 
(G) 4:32,11 ; 5. A Strumenlieva
(B) 4:41,24 ; 6. V Separovici (T) 
4:45,24 ; 400 m liber (b) : 1. Pe
tar Kocanov (B) 4:03,51 ; 2. Jure 
Bucar (I) 4:08,83 : 3. Adrian Di
mitrov (B) 4:10,01 ; 4. E. Nan 
(R) 4:10,431-rec juniori ; 5. G. 
Karpouzis (G) 4:13,80 ; «. C. Ne
grea (R) 4.19,05 ; 100 m bras (f):
1. Tania Bogomilova (B) 1:1247 ;
2. Brigitte Pnass (R) 1:16,20 ; 3.
Tvetanka Tvetanova (B) 1:16,35 ;
4. D Puțanu (R) 1:19,49 ; 5. E. 
Șovine (I) 1:19.59 ; «. S. Hat-
zopouJou (G) 1:20,92 ; 100 m bras
<h) t 1. Petar Manolov (B) «7,67;

CORINă ȚIFREA (heptatIon) 
Șl ION Kill IGA (decatlon), CAMPIONI NAJIONALI
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Cu problele combinate. a 
fost inaugurată seria campio
natelor naționale din acest an 
ale atleților seniori. întreceri
le pentru desemnarea campio
nilor la decatlon si la hepta- 
tlon au avut loc pe stadionul 
„23 August". Pentru a doua 
oară consecutiv, titlul la deca
tlon a fost cucerit de juniorul 
Ion Buligă (născut în 1963), 
de la Steaua. Elevul prof. Al. 
Ardeleanu a avut o evoluție 
remarcabilă la primele 7 pro
be. ..mergînd". cum se spune, 
spre un nou record de seniori 
al tării (7971 p). dar a capotat 
la săritura cu prăjina, la care 
n-a realizat decît 3,80 m. To
tuși. cu cele 7 667 p Buligă a 
înregistrat un nou record, dar 
de juniori, depăsindu-1 tot pe 
al lui. care era de 7 597 p. Poa
te că. la jumătatea lunii au
gust. tot pe stadionul ..23 Au
gust". la Jocurile Balcanice, 
Ion Buligă va reuși în încerca
rea sa.

Iată rezultatele decatlonului :
1. Ion Buligă (Steaua) 7 667 p 
— campion national (11,34 — 
7.07 m — 13.71 m — 2,11 m — 
50.17 s — 15.99 s — 44,04 m — 
3,80 m — 66,02 m — 4:35,66),
2. Constantin Halichias (Uni

2. Nikos Fokianos (G) 67,84 ; 3.
Georgl Dangalakov (B) 67,85 ; 4. 
Ozuak Murat (T) 68,35 ; 5. Al. 
Szabo 63,74 ; 6. S. Papadopoulos 
(G) 70,01 ; 200 m fluture (f) : 1. 
Gabriela Baka (R) 2:20,70-rec.
junioare ; 2. Adina Schuster (R) 
2:22,10 ; 3 Marta Kos (I) 2:26,85; 
4. V Praprotnik (I) 4:27,72 ; 5.
B. Gospodinova (B) 2:28,69 ; 6.
R. Pironkova (Bl 2:31,36 ; 200 m 
fluture (b) : 1. Iulian Vasiliev (B) 
2:05,70-record, RB ; 2. Flavius 
Vișan (R) 2:07,65-record ; 3. Ozun 
Sabri (T) 2:10,01 ; 4. E. Sevo (I) 
2:10,60 ; 5. O, Sadri (T) 2:10,82 ; 
6. Cr. Drăgan (R) 2:12,10 :
4X100 m mixt (I) : 1 ROMANIA 
(Bunaciu, Prass, Paraschiv, Pă- 
nulescu) 4:23,60 ; 2. Bulgaria 
4:30,86 ; 3 Iugoslavia 4:37,04 ; 4.
Grecia 4:38,70 ; 5. Turcia 5:03.45. 
800 m liber (f): 1. SOFIA DARA 
(G) 8:53,04 — record, RB; 2. T. 
Hauptricht (R) 8:56,61 — record;
3. E. Palencsar (R) 9:15,25; 4. E.
Roussaki (G) 9:29,07 ; 5. A. Stru
menlieva (B) 9:36,66; 6. M. Stoi- 
kova (B) 10:02,01; 1500 m liber:
1. PETAR KOCANOV (B) 16:03,46;
2. Eugen Nan (R) 16:06.53 — re
cord (8:33,64 la 800 m — record);
3. A. Dimitrov (B) 16:34.94; 4. J.
Bucar (I) 16:36,17; 5. J. Barth (R) 
16:46,23; 6. G. Karpouzis (G)
16:56,77 : 400 m mixt (f): 1. TA
NIA BOGOMILOVA (B) 5:01.66;
2. Noemi Lung (R) 5:02,13; 3. Ga
briela Baka (R) 5:04,86 ; 4. T.
Tvetanova (B) 5:18,95; 5. V. Pra
protnik (I) 5:23,27 ; 6. M. Kos (I) 
5 .-29,37 : 400 m mixt (b): 1. GEOR- 
GI DANGALAKOV (B) 4136,06 RB ; 
2. O. Murat (T) 4:39,80 : 3. E. Se
vo (I) 4:46,91; 4. I. Zlatev (B) 
4:47,43; 5. O. Sadri (T) 4:47,85;
8. Cr. Ponta (R) 4:49,87: 200 m 
spate (f): 1. CARMEN BUNACIU 
(R) 2:16,31; 2. A. Pâtrășcoiu (R) 
2:20.55; 3, V. Separovici (T) 2:24,78;
4. S. Popova (B) 2:25,00 ; 5. B.
Gospodinova (B) 2:28,84; 6. A.
Limberopoulou (G) 2:30,51; 200 m 
spate (b): 1. MIHAI MANDACHE 
(R) 2:09,13; 2. B. Popov (B)
2:09.99 ; 3. E. Kandris (G) 2:11.24;
4. N. Miloș (I) 2:12,30; 5. L. Ta- 
che (R) 2:14,15; 6. L Malamas
(G) 2:14.18; 4X100 m liber (b):
1. TURCIA 3:35,57 — record; 2. 
România (Vișan, Negrea, Mușat, 
Szakadati) 3:38,44 ; 3. Iugoslavia
3:39,25 ; 4. Grecia 3:49,82.

Clasament fete: 1. ROMANIA 
193; 2. Bulgaria 155; 3. Grecia 
108; 4. Iugoslavia 91; 5. Turcia 
21; băieți: 1. BULGARIA 192; 2. 
România 137; 3. Turcia 119; 4. 
Iugoslavia 95; 5. Grecia 79; ge
neral: 1. BULGARIA 347 ; 2. Ro
mânia 330 ; 3. Grecia 187; 4. Iu
goslavia 186; 5. Turcia 140.

Adrion VASILIU 

versitatea Brașov) 7160 p. 3. 
Dan Goia (CSM B. Mare) 6906 
p, 4. Horia Giurgiuman (IEFS) 
6234 p, 5. Mihai Durbac (Univ. 
Brașov) 6186 p. 6. Zoltan Ja- 
kab (CSS 2 Tg. Mureș) 6119 p.

întrecerea heptatlonului fe
minin a fost dominată net de 
recordmana tării, brașoveanca 
Corina Țifrea (antrenor — 
prof. D-tru Alexandrescu), care 
a realizat un punctaj bun. Sint 
de subliniat, de asemenea, e- 
volutiile următoarelor două 
clasate. Dar iată clasamentul:
1. Corina Țifrea (Steagul roșu 
Brașov) 5926 p — campioană 
națională (13,96 s — 12,77 m — 
1,72 m — 24,72 ș — 6,13 m — 
40,50 m — 2:22,69). 2. Coculea- 
na Oltean (Știința C-ța) 5710 
p (13.79 — 11,62 m — 1.72 m — 
25,01 ș — 6.30 m— 30.60 m — 
2:23,35). 3. Maria Vlăsceanu
(CS Tîrgoviștc) 5267 p, 4. Li
liana Alexandru (CSU Galați) 
5240 p. 5. Katalin Kiss (Met- 
Tg. Secuiesc) 5080 p. 6. Doinita 
Cretu (Viitorul Vaslui) 4864 p.

Andi VILARA.- corwT*
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MOTOCROSISTII DE LA $
J

(E. MULNER Șl AL. I
ȘI-AU ONORAT TITLURILE DE
SF. GHEORGHE 18 (prin tele

fon). Campionatele naționale de 
motocros, rezervate seniorilor, 
tineretului și juniorilor, și-au 
desemnat duminică laureații pe 
anul 14)82. După ultima etapă (a
5-a),  desfășurată in organizarea 
(bună) a asociației sportive Elec
tro din localitate, pe traseul ales 
pe Dealul Partizanilor, situat la 
marginea orașului. au Îmbrăcat 
tricourile de campioni s-teliștii 
Ernest Mulner și Alexandru Ilieș 
(antrenor și mecanic — maestrul 
emerit ai sportului Gheorghe Io- 
niță) la 250 cmc seniori și, res
pectiv, la 125 cmc tineret, cîm- 
pineanul Paul Schmidt (antrenor 
— maestrul sportului Ștefan Chi- 
țu, mecanic — Constantin Goran) 
la 80 cmc juniori I și localnicul 
Csaba Tompa (Andrei Fazckaș 
și Eduard Laub) la 50 cmc ju
niori II. Medaliile de campioni se 
află în mîini bune cei patru 
motocrosiști cîștigînd cîte «, 9
sau toate cele 10 manșe posibile, 
cel mai tînăr alergător. Csaba 
Tompa, dovedindu-se imbatabil 
de-a lungul competiției

Etapa finală a avut loc în 
fața a aproape 10 000 de specta
tori pe un traseu greu și alune
cos din cauza ploii abundente 
care a începui sîmbătă diuipă- 
amiază înaintea antrenamentului 
oficial. în aceste condiții, aler
gătorii au fost nevoiți să depu
nă un plus de efort făcînd uz 
de întregull lor arsenal tehnic și
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CS. M. SIBIU A C 
ÎNTRECEREA PE ECHIPE
SIBIU, 18 (prin telefon). La 

baza hipică din localitate au 
luat sfir^it întrecerrle etapei fi
nale a campionatului național 
de călărie pentru seniori (dre
saj și obstacole). în ultimele 
două zile în prim-plan aflîndlu-fie 
călăreții de la Steaua.

Conform așteptărilor, probele de 
dresaj au fost dominate de spor
tivii steliști, ei executând cu 
multă precizie — cu deosebire 
Anghel Donescu cu Dor și 
Gheorghe Nicolae cu Lan — figu
rile progresiei, ceea ce le-a 
permis să obțină punctaje mari 
și, astfel, să cîștige titlurile de 
campioni.

CLASAMENTE : cat interme
diar 1—1. Gh. Nicolae (Steaua) 
cu Lan 732 p, 2. S Soveja 
(Steaua) cu Dragor 688 p, 3. R. 
Marcoci (Steaua) cu Jiimblar 674 
p ; ,,Marele premiu“ — 1. A.
Donescu (Steaua) cu Dor 896 p,
2. A. Donescu cu Emir 830 p, 3. 
D. Velicu (Steaua) cu Delfis 
809 p.

Și la obstacole, cat. semigrea, 
disputa pentru titlu s-a dat în
tre reprezentanții clubului Steaua. 
După prima manșă Mircea Nea
gu cu Licurici și Dumitru Velea 
cu Fudul se aflau la egalitate 
cu cîte 4 p. In a doua, M. Nea
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tabil iar rezultatele modeste ale 
urmăritorilor săi ridică un semn 
de întrebare cu privire la po
sibilitățile de alcătuire a unui 
lot national cu adevărat redu
tabil. (Dinu COSTESCU).

REZULTATE TEHNICE : proba 
de aterizare la punct fix — fe
minin : 1. Marta Hosu (Brașov) 
0,05 ----- 0,60 — 0,00 — 0,04 —
0,12 — 0,03 (baraj 0,20) =• 0,34 m; 
2. Geta Pădurariu (Iași) 0,11 — 
0,04 — 0,08 — 0.32 — 0,02 — 0,20 
(baraj 2,87) = 0,04 m ; 1. Aure
lia Tudoricâ (Buc.) 0,12 — 0,91 —
l, 27 — 0,09 — 1,23 — 0,17 = 3,79
m. Masculin : 1. Samuel Ancuța
(Iași) 0.03 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 
0,12 — 0,00 = 0,15 m 2. Marin 
Zamfir (Pitești) 0,10 — 0,00 —
0,12 — 0,00 — 0,00 — 0,04 — 0,26 
m, 3. Ele Neagu (Buc.) 0,00 — 
0,21 — 0,00 — 0,01 — 0,05 — 0,00 = 
0,27 m. Proba de acrobație : fe
minin — 1 Marta Hosu 9,66 — 
9.56 — 9,06 — 26.28 s, 2. Aurelia 
Tudoricâ 10,00 — 10,00 — 9,56
— 29,56 s, 3. Maria Ionescu
(Ploiești) 10 90 — 9.76 — 10,10 = 
30,76 s. Masculin : 1. Ilie Neagu 
7.90 — 7,27 — 7,03 = 22,19 S, 2. 
Marin Zamfir 8,40 — 8,50 —
7,93 = 24,83 s, 3. Samuel An-
CUlța 8.46 — 8,80 — 8,00 = 25,26 S.

CLASAMENT GENERAL : fe
minin — 1. Marta Hosu, 2. Au
relia Tudorică, 3. Geta Pădura
riu ; masculin : 1. Marin Zam
fir, 2—3. Hie Neagu și Samuel 
Ancuța.
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ATULUI NAȚIONAL DE ZBOR FĂRĂ MOTOR |
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CLASAMENTE : etapă — 250
cmc seniori 1. E Millner (Steaua) 
15 p 2. P. Ti/tilencu (Torpedo 
Zărnești) 12 p, 3. Al. Enceanu 
(St. r. Bv) 10 p ; general — 1. 
E. Mulner 147 p (campion repu
blican) , 2. P. Titilencu 107 p, 3. 
Al. Enceanu 90 p, 4. D. M-aria- 
n<ov 57 p, 5. Gh. Oproiu 49 p, 6.
D. Liviu (toți trei de la Poiana 
Cîmpina) 49 p ; etapă 125 cmc 
tineret — 1. Al Ilieș (Steaua) 15 
# -2.^ FI. Pop (I.R.A. Tg. Mureș) 
12 p, X L. Tomoșvarl (I.R.A.) 10 
p : general — 1. Al. Ilieș 137 p 
(campion republican), 2. FI. Pop 
91 p, 3. V. Poenaru (FI. — 
Au tom. Moreni) 69 p, 4. L. To
moșvari 65 p 5. H Pascu 
(Steaua) 49 p, 6. M. Butuza (Tor
pedo) 44 p ; etapă 80 cmc — 1.
E. Moașa (St. r. Bv) 15 p, 2. P. 
Schmidt (Poiana Cîmpina) 12 p, 
3. L. Roszonczi (I.R.A.) 10 p ; 
general — 1. P. Schmidt 144 p 
(campion republican), 2. E. Moașa 
104 p, 3. -L. Roszonczi 75 p ; eta
pă 50 cmc — 1. C. Tompa (Elec
tro St. Gheorghe) 15 p, 2. I. 
Mathe (Electro) 12 p, 3. L. Penu 
(Muscelul Cîmpulung) 10 p ; ge
neral — 1. C. Tompa 150 p (cam
pion republican), 2. I MLathe 87 
p, 3. L. Penu 78 p.
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MECIURI AMICALE
A.S.A. TG. MUREȘ — S. K- 

SLAVSK (Polonia) 3—2 (2—1).
Cit ev a mii de spectatori au ur
mărit la lucru pe divizionara 
,,A“ A.S.A. Tg. Mureș și pe 
S.K. Slavsk vie ©campioana Po
loniei, care face un turneu de 
cîteva Jocuri în țara noastră. 
Partida a fost frumoasă, cu mul
te faze dinamice, echipa locală 
cîștigînd pnin golurile marcate 
de Fanici (mim. 29 și 37) și Sza
bo (min. 50). Pentru oaspeți au 
înscris : Tarasiewicz (min. 39) și 
Faber (min. 70) A.S.A. ; Naște— 
Marton, Is,pir. Szabo, Gall — 
Both n, Biro I, Monoki — Cior- 
ceri, Fanici, Cemescu. Au mai 
jucat : Varo, Biro n, Munteanu;
S. K. SLAWSK : Kostrozewe —
Sobiesiak, Kovalczyk, Kopycki, 
Majevski — Tarasiewicz, Faber, 
Szarek — Prusik Sokha, Krol. 
Au mai fost folosiți : Pekala,
Ptaknocko, Benke. A arbitrat 
Fr. Kerestes, din localitate. Mar
ți începe la Tg. Mureș turneul 
internațional Ie care pârtiei,pâ e- 
chipa locală A.S.A., F.C. Olt, 
Chimia Hm. Vîlcea și formația 
poloneză S.K. Slawsk. (S. ALBU— 
coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
JIUL PETROȘANI 3—1 (2—0).
Golurile au fost realizate de 
Anghel (min. 16. din penalty, și 
min. 34), Șuba (min. 51) și 
Woltz (min. 85 — autogol). 
,,POLI“ : Moise — Murar, Cir- 
ciumaru, Șerbănoiu, Palea — 
Șuba, Vlătănescu, T. Nicolae — 
An.ghel, Lehman Trăistaru. Au 
mai jucat : Somogy, Neamțu, 
Crăciun, Manea, Plăvlțiu și 
Woltz, JIUL : I. Grigore — V. 
Po-pa, Vînătoru, Rusu, P. Gri
gore — Șu mu lan schi, Neagu, 
Varga — Dina, M. Moise, Sălă- 
jan. Au mai fost folosiți : Ale- 
xoi, M. Popa, Vese. Nasta. (C. 
CREȚU — coresp.).

GLORIA BISTRIȚA — STEAUA 
BUCUREȘTI 0—2 (0—0). Au În
scris : Mureș an (min. 57) și T. 
Stoica (min. 75). Bucureștenil au 
folosit formația : Nițu — Anghe- 
lini, Sameș, FI. Marin, Io van —
T. Stoica, Minea, Șt. Popa — 
Majaru. Clmpeanu H. Halea. Au 
mal jucat : Barbu șl Mureșan. 
Mîine, Steaua Întâlnește, tot la 
Bistrița, pe „U* Cluj-Napoca. (I. 
TOMA — coresp.).

ELECTRO PRECIZIA S ACELE — 
F.C.M. BRAȘOV 2—5 (1—4). Go
lurile au fost realizate Gher- 
ghe (min. 21), Batacliu (min. 30), 
Șulea (min. 34 — din penalty), 
Manciu (min. 44). Man to ca (min. 
49) pentru învingători, respectiv 
Dărăban (min 16) șl Ursul (min. 
84). (V. SECÂREANU — coresp).

POIANA CÎMPINA — F.C. OLT 
1—2 (1—1). Au marcat : Prepeliță 
(min. 5 șl 80) respectiv Sorin 
(min. 44). F.C. OLT a folosit 
formația : Anghel — Bărbuflescu, 
Balaur, Ionașcu, Matei — Șoare
ce, Cățoi, Eftimie — Prepeliță, 
lamandi, Pițurcă. Au mal jucat: 
Rotam și P. Petre. (C. VÎRJO- 
GHIE — coresp.).

SPORT CLUB BACAU — C.S.M. 
BORZEȘTI 4—1 (0—0). Au Înscris: 
Antohi (min. 76 șl 84), Vamanu 
(min.. 75), Andrieș (trnln. 61 — 
din penalty), respectiv Petcu 
(min. 51). S.C. BACAU î Ursa- 
che (min. 83 Popa) — Andrieș, 
Cărpucl, Lunca. Elisei — Soșu, 
Movilă (min. 46 Mareș), Vama
nu — Chitaru, Antohi Pen off 
(min. 46 Țiglsriu). (S. NENIȚA — 
coresp.).

D1NAM0VIĂDĂ DE JUNIORI
Așa cum am mai anuntat, 

între 21 și 25 iulie se va des
fășura In Capitală Dinamovia- 
da internațională de juniori, 
iucători născuti dună .1 august 
1963. La startul ediției a 14-a 
a acestei tradiționale compe
tiții si-au anuntat participarea 
8 echipe, care vor fi împărți
te în două serii. Meciurile pre
liminarii vor avea loc în zilele 
de 21, 22 și 23 iulie, Iar du
minică 25 iulie vor avea loc 
locurile pentru desemnarea cîș- 
tigătoarei si stabilirea clasa
mentului final.

DIVIZIEI „A“, EDIȚIA 1982-1983
ETAPA I (simbătă 7 august)

Politehnica lași 
Chimia Rm. Vîlcea 
Politehnica Timișoara 
F.C. Bihor 
Sportul studențesc 
F.C. Olt 
Universitatea Craiova 
Petrolul Ploiești 
F.C.M. Brașov

- Steaua
- Jiul Petroșani
- F.C. Argeș
- A.S.A. Tg. Mureș
- C.S. Tîrgoviște
- S.C. Bacău
- F.C. Constanța
- Corvinul Hunedoara
- Dinamo

Politehnica lași
F.C. Olt
Corvinul Hunedoara
F.C.M. Brașov 
Steaua

- Chimia Rm. Vilcea
- Politehnica Timișoara
- Universitatea Craiova
- Petrolul Ploiești
- Dinamo

ETAPA A X-a (simbătă 9 octombrie)

ETAPA A ll-a (simbătă 14 august)
F.C. Constanța 
Steaua
S.C. Bacău
F.C. Argeș
A.S.A. Tg. Mureș 
Corvinul Hunedoara 
Dinamo
C.S. Tîrgoviște 
Jiul Petroșani

- F.C.M. Brașov
- Chimia Rm. Vîlcea
- Universitatea Craiova
- Sportul studențesc
- Politehnica Timișoara
- F.C. Bihor
- Petrolul Ploiești
- F.C. Olt
- Politehnica lași

C.S. Tirgoviște 
Steaua
A.S.A. Tg. Mureș
Jiul Petroșani 
Corvinul Hunedoara 
Sportul studențesc 
Politehnica Timișoara 
Chimia Rm. Vilcea 
Universitatea Craiova

- F.C. Argeș
- F.C. Olt
- Politehnica lași
- Dinamo
- S.C. Bacău
- F.C.M. Brașov
- F.C. Bihor
- F.C. Constanța
- Petrolul Ploiești

ETAPA A Xl-a (simbătă 16 octombrie)

ETAPA A lll-a (miercuri 18 august)
Sportul studențesc 
Petrolul Ploiești 
Jiul Petroșani 
Chimia Rm. Vîlcea 
F.C. Bihor
A.S.A. Tg. Mureș 
Politehnica lași
F.C. Argeș
F.C. Olt

ETAPA A IV-a
Corvinul Hunedoara 
Dinamo
Politehnica Timișoara
Steaua
Chimia Rm. Vilcea
F.C. Constanța
Petrolul Ploiești
F.C.M. Brașov 
Universitatea Craiova

- Universitatea Craiova
- Politehnica Timișoara
- Steaua
- F.C.M. Brașov
- C.S. Tirgoviște
- Dinamo
- S.C. Bacău
- Corvinul Hunedoara
- F.C. Constanța

(simbătă 21 august)
- F.C. Olt
- F.C. Bihor
- Politehnica lași
- S.C. Bacău
- F.C. Argeș
— Jiul Petroșani
- Sportul studențesc
- C.S. Tirgoviște
- A.S.A. Tg. Mureș

ETAPA A V-a (simbătă 28 august)
A.S.A. Tg. Mureș 
Sportul studențesc 
Jiul Petroșani 
Politehnica lași
C.S. Tirgoviște 
Universitatea Craiova 
S.C. Bacău
F.C. Olt
F.C. Bihor

- Petrolul Ploiești
- Politehnica Timișoara
- Corvinul Hunedoara
- F.C. Argeș
- Steaua
- Chimia Rm. Vilcea
- F.C.M. Brașov
- Dinamo
- F.C. Constanța

ETAPA A Vl-a (simbătă 11 septembrie)
F.C. Argeș
A.S.A. Tg. Mureș 
Dinamo
S.C. Bacău
F.C.M. Brașov 
Sportul studențesc 
Politehnica Timișoara 
Corvinul Hunedoara
Petrolul Ploiești

- Jiu! Petroșani
- Chimia Rm. Vilcea
- Politehnica lași
- F.C. Constanța
- F.C. Bihor
- Steaua
- Universitatea Craiova
- C.S. Tirgoviște
- F.C. Olt

ETAPA A Vll-a (simbătă 18 
și duminică 19 septembrie)

Corvinul Hunedoara 
Jiul Petroșani 
Chimia Rm. Vilcea 
F.C. Bihor
F.C. Constanța
C.S. Tirgoviște 
Steaua
F.C. Olt 
Politehnica Iași

ETAPA A VIII-a
S.C. Bacău 
Petrolul Ploiești 
Sportul studențesc 
F.C.M. Brașov 
A.S.A. Tg. Mureș 
Universitatea Craiova 
Dinamo
Politehnica Timișoara 
C.S. Tirgoviște

Universitatea Craiova 
Politehnica Timișoara 
F.C. Bihor
Petrolul Ploiești 
Dinamo
Jiul Petroșani
F.C. .Constanța
S.C. Bacău
F.C. Argeș

- F.C.M. Brașov
- C.S. Tîrgoviște
- Steaua
- Chimia Rm. Vilcea
- Politehnica Timișoarc
- A.S.A. Tg. Mureș
- Corvinul Hunedoara
- Sportul studențesc
- F.C. Olt

ETAPA A Xll-a (simbătă 23 
și duminică 24 octombrie)

Corvinul Hunedoara 
F.C.M. Brașov 
Politehnica Iași 
Steaua
F.C. Bihor
Dinamo
C.S. Tirgoviște
F.C. Olt
A.S.A. Tg. Mureș

ETAPA A Xill-a
Petrolul Ploiești
Jiul Petroșani
F.C.M. Brașov 
Politehnica Timișoara 
F.C. Argeș
Chimia Rm. Vilcea
F.C. Constanța 
S.C. Bacău
Sportul studențesc

- Politehnica Timișoara
- F.C. Argeș
- F.C. Constanța
- Petrolul Ploiești
- Chimia Rm. Vilcea
- Sportul studențesc
- Jiul Petroșani
- Universitatea Craiovo
- S.C. Bacău

(simbătă 30 octombrie)
- Politehnica lași
- F.C. Olt
- Steaua
- C.S. Tirgoviște
- Universitatea Craiovt
- Dinamo
- A.S.A. Tg. Mureș
- F.C. Bihor
- Corvinul Hunedoara

ETAPA A XIV-a (simbătă 6 
și duminică 7 noiembrie)

- Dinamo
- S.C. Bacău
- Politehnica Timișoara
- Universitatea Craiova
- F.C. Argeș
- Petrolul Ploiești
- A.S.A. Tg. Mureș
- F.C.M. Brașov
- Sportul studențesc

Politehnica Timișoara 
Steaua
S.C. Bacău
F.C. Bihor
Dinamo 
Universitatea Craiova 
Chimia Rm. Vilcea 
A.S.A. Tg. Mureș
Politehnica lași

ETAPA A XV-a
Universitatea Craiova 
Jiul Petroșani
F.C. Oft
Sportul studențesc
F.C. Constanța 
Corvinul Hunedoara
F.C.M. Brașov
F.C. Argeș
C.S. Tirgoviște

- F.C.M. Brașov
- F.C. Constanța
- Petrolul Ploiești
- F.C. Argeș
- C.S. Tîrgoviște
- Jiul Petroșani
- Corvinul Hunedoara
- Sportul studențesc
- F.C. Olt

(simbătă 13 noiembrie)
- Dinamo
- Politehnica Timișoara
- F.C. Bihor
- Chimia Rm. Vilcea
- Petrolul Ploiești
- Steaua
- Politehnica Iași
- S.C. Bacău
- A.S.A. Tg. Mureș

ETAPA A XVI-a (duminică 21 noiembrie)

(simbătă 25 septembrie)
- Chimia Rm. Vilcea
- F.C. Bihor
- Jiul Petroșani
- Corvinul Hunedoara
- F.C. Olt
— Politehnica lași
- F.C. Argeș
- Steaua
- F.C. Constanța

F.C. Bihor
C.S. Tirgoviște 
Steaua
F.C.M. Brașov
Dinamo
Politehnica Timișoara 
Petrolul Ploiești 
Corvinul Hunedoara 
F.C. Olt

- Politehnica Iași
- Chimia Rm. Vilcea
- Universitatea Craiova
- Jiul Petroșani
- S.C. Bacău
- F.C. Constanța
- F.C. Argeș
- A.S.A. Tg. Mureș
- Sportul studențesc

ETAPA A XVil-a (miercuri 24 noiembrie)

ci o 
;arul
eagu 
•am- 
'elea 

M.
nate 
oria 
cce- 
.lcu- 
fap- 
re- 

Ibiu, 
Mo- 
jcur
Ba-

- 1. 
jrlci

D. 
I P, 
nor; 
P — 
S.A. 
. O-

4- a mo 
l p. 
: e- 
na- 

dre-

sp.

25 IULIE 1982
TRAGEREA 
EXTRAORDINARA

LOTO aVERII

Posibilități multiple 
de mari succese la 
jocul dv. preferat i
• 12 EXTRAGERI 
IN 3 FAZE CU UN 
TOTAL DE U0 NU
MERE
• SE ATRIBUIE 
AUTOTURISME .Da
ria 1300», MARI 
SUME DE BANI, 
variabile ,1 fixe, 
EXCURSII PESTE 
HOTARE, în B. P. 
Bulgaria sau R. 8. 
Cehoslovacă
• BILETELE DE 
25 LEI PARTICIPA 
LA TOATE EXTRA
GERILE. La trage
rile extraordinare 
ale Revelionului șl 
Mărțișorului, desfă
șurate după aceeași 
formulă, s-au atri
buit peste 300.000 de 
riștlguri, Intre care 
48 autoturisme I

Consultați prospectul tragerii și procurați din timp bilete cu 
numerele dv. preferate 1

ETAPA A IX-a (simbătă 2 
și duminică 3 octombrie)

F.C. Bihor
F.C. Argeș
S.C. Bacău
F.C. Constanța

- Jiul Petroșani
- A.S.A. Tg. Mureș
- C.S. Tirgoviște
- Sportul studențesc

Universitatea Craiova
F.C. Argeș
A.S.A. Tg. Mureș
F.C. Constanța 
Politehnica lași 
Chimia Rm. Vilcea 
Sportul studențesc 
Jiul Petroșani
S.C. Bacău

- C.S. Tîrgoviște
*■ Steaua
- F.C.M. Brașov
- Dinamo
- Corvinul Hunedoara
- F.C. Olt
- F.C. Bihor
- Petrolul Ploiești
- Politehnica Timișoara

ADMINISTRAȚIA DF STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA SPECIALA 

PRONOEXPRS DIN 18 IULIE 1982

FAZA I: extragerea I: 26 36 23 44 5 24; extragerea 
a II-a: 34 25 32 19 2 11.

FAZA A II-a: extragerea a IlI-a: 41 20 40 43 44; 
extragerea a IV-a: 36 37 12 11 1.

FAZA A IlI-a: extragerea a V-a: 35 17 41 9 11 42 
30 8: extragerea a Vl-a: 34 19 5 29 13 44 21 40.

FOND TOTAL DE ClSTIGURI: 1.507.960 lei.

REZULTATELE CONCURSULUI PRONO
SPORT — ETAPA DIN 18 IULIE 1982

I. Vulturii Lugoj — C.F.R. Timișoara 2
II. Unirea Tomnatic — U.M. Timișoara 1

III. Strungul Arad — Unirea Sinnicolau 1
IV. Șoimii Lipova — Bihoreana Marghita 1 
V. Unirea Valea lui Mihai — Rapid Arad x

VI. înfrățirea Oradea — Victoria Ineu 2 
VII. Jiul Rovinari — C.S.M. Drobeta * 

VIII. Unirea Drobeta — Pandurii Tg. Jiu x
IX. Energ. Gh. Gh.-Dej — Petr. Moinești 1 
X. Victoria Bacău — C.S.M. Borzești

XI. I.C.S.I.M. Buc. — Danubiana Buc. 2 
XII. T.M. București — Abatorul Buc. 2 

XIII. Tehnometal Buc. — Flacăra roșie 2
FOND TOTAL DE ClSTIGURI: 175.992 lei.



,,Cupa Mării Negre“ la baschet feminin

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI 
A OCUPAT LOCUL SECUND

Campionaieie mondiale de scrimă

CULOAR BUN PENTRU f LORtTISTfLE NOASTRE ÎN PROBA PE ECHIPE

Trofeul a revenit echipei
CONSTANȚA, 18 (prin tele

fon). în Sala sporturilor din 
localitate s-a încheiat cea de 
a XXI-a ediție a turneului in
ternațional de baschet feminin, 
dotat cu „Cupa Mării Negre". 
Un public entuziast și foarte 
numeros a urmărit în ultimele 
două zile de întreceri partide 
viu disputate. Trofeul a reve
nit, pe merit, formației S.U.A.. 
campioana mondială, care a 
terminat competiția neînvinsă. 
Pe locul secund, după o evolu
ție foarte bună, s-a situat re
prezentativa României,

Sîmbătă, în penultima zi, re
prezentativa noastră a întîl- 
nit pe cea a Cehoslovaciei. A 
fost o partidă echilibrată din 
primul pînă în ultimul minut. 
Fiecare echipă a avut, avantaj, 
dar la o diferență minimă. în- 
tr-un final palpitant, formația 
României a cîștigat cu 65—64 
(33—35), deși, la un moment dat, 
părea că s-a desprins decisiv. 
Au marcat: Borș 7, Stingă 8, 
Solovăstru 4, Hagiu 1, Kiss 6, 
Bădinici 12, Bodea 8, Ciubăn- 
can 11, Grecu 8 pentru Româ
nia, respectiv Benkova 2, Hart- 
manova 11, Menklova 10, Pret- 
lowa 10, Kometikova 5, Turk- 
saniova 8, Hlawakova 18. Au 
arbitrat foarte bine N. Duran 
(Turcia) și I. Borek (Polonia).

Un meci foarte echilibrat au 
oferit și formațiile Bulgariei și 
Poloniei. Baschetbalistele bul
gare au reușit să înscrie co
șul victoriei în ultimele două 
secunde : 69—68 (30—34).

ȘAHIȘTI ROMÂNI IN TURNEE INTERNAȚIONALE
DUPĂ șase runde, in turneul 

interzonal feminin de șah de 
la Bad Kissingen (R.F.G.), con
duc Lemaciko (Bulgaria) și 
Klimova (Cehoslovacia) cu cite 
4,5 puncte, urmate de Marina 
Pogorevicl (România) — 4
puncte (1). Gaprindașvili 
(U.R.S.S.) — 3 puncte (2) etc. 
în runda a șasea, marea maes- 
tră Marina Pogorevicl, ad' d 
piesele negre, a remizat cu 
Klimova.

ÎN TURNEUL INTERZONAL 
masculin de la Las Palmas 
(Insulele Canare), după 4 run
de conduce V. Smîslov — 2,5 p 
și o partidă întreruptă, urmat

ACTUALITATEA ATLETICĂ
• Exceptînd faptul că în 1980

a devenit recordmană mondială 
in cursa de o milă (4:21,88), a- 
mericanca Mary Decker-Tabb nu 
părea să fie dedt o atletă de 
plutonul al doilea. în bilanțul 
mondial, din toate timpurile, al 
diferitelor curse constatăm, de 
pildă, că la 800 m rezultatul său 
nu figura între primele 50 (ulti
mul 1:58,81), că la 1500 m cu 
3:59,43 ocupa locul al 13-lea, iar 
la 3000 m cu 8:38,73 era a 12-a Ip 
lume ! Anul acesta, însă, ne-a 
relevat o cu totul altă Mary 
Decker. Lăsăm de o parte re
zultatele ei din sală, deși și ele 
slnt de primă mînă, și le notăm 
pe cele mai recente în aer liber1 
3000 m — 8:29,71 (record ameri
can), Oslo 7 iulie, 1 milă — 
4:18,05 (record mondial), la 
Paris 10 iulie, 800 m — 1:58,33
(record american), Lausanne 14 
iulie, șl 10 000 m — 31:35,03 (re
cord mondial), la Eugene (Ore
gon) 18 iulie. Vechile recorduri 
erau de 4:20,89 Liudmila Vesel
kova (U.R.S.S.) stabilit în 1981 
șl 32:17,19 Elena Șlpatova 
(U.R.S.S.) tot în 1981, iar cel în 
vigoare la 3000 m este de 8:27,12. 
al Ludmilel Braghlna (U.R.S.S.), 
din 1976.
• După ce a devenit record

man mondial la 5000 m, iată că 
englezul Dave Moorcroft este a- 
cum și recordman european la 
3000 m. Sîmbătă. pe pista de la 
Crystal Palace din Londra, Moor
croft a fost cronometrat în 7:32,79, 
întrecînd astfel recordul conațio
nalului său Brendan Foster. 
7:35,2, din 3 august 1974, de la 
Gateshead. în cursa de sîmbătă. 
el a fost urmat de : Sydney 
Maree (S.U.A.) 7:33,37, John
Walker (N. Zeelandă) 7:33,49 (re
cordul mondial este deținut din 
1978 de Rono cu 7:32,1) Alte re
zultate: 800 m : Cramm (Anglia) 
1:44,45, Trabado (Spania) 1:46,03: 
3000 m obst.: Marsh (S.U.A.)
8:19,61, Reitz (Anglia) 8:20.81, 
Ramon (Spania) 8:23,64 ; înălți
me : Stones (S.U.A.) 2,25 m.

9 Concurs, pe ploaie șl vlnt, 
la Berna : Willie Gault (S.U A.) 
a cîștigat 100 m în 10,32 șl 110 ’mg 
în 13,60.
• La Santa Barbara, în meciul 

de probe combinate S.U.A. — 
U.R.S.S., după prima zi punctajul 
este 23 985—24 406 la decatlon (cîte 
6 atleți de echipă) șl 10 686—10 743 
la heptatlon (cîte 4 atlete).

S.U.A., campioană mondială
In alt joc: S.U.A. — R. D. 

Germană 109 — 46 (55—24).
Duminică. în meciul vedetă, 

echipa României a înregistrat 
o frumoasă victorie în fața 
reprezentativei Poloniei cu 
75—63 (32—33). Partida a în
ceput în nota de dominare a 
oaspetelor, în timp ce baschet 
balistele noastre păreau inhi
bate de miza partidei, deoare
ce, în cazul unui insucces, 
s-ar fi clasat pe locul 4... După 
pauză, însă, pe fondul unei 
apărări agresive, sportivele 
noastre au redus substanțial 
elanul adversarelor, în vreme 
ce Mariana Bădinici și Ște- 
fania Borș au devenit mult 
mai incisive în atac. In min. 
26. echipa noastră s-a distanțai 
la 8 p (51—43), fără să mai 
lase nici o speranță sportivelor 
poloneze. Au marcat : Borș 12, 
Hagiu 2, Kiss 9, Hosu 8, Bădi
nici 28, Ciubăncan 12, Grecu 4 
pentru România, respectiv Ia- 
blowska 8, Pawlak 4, Linca 8, 
Kozera 15, Zaguerska 4, Kepka 
2, Ianowska 6, Komorowska 16. 
Au arbitrat foarte bine N. Du
ran (Turcia) și H. Zeh (R.D.G.).

în ultimul joc : S.U.A. — 
Bulgaria 92—73 (52—37).

Clasament final : 1. S.U.A. 10 
P, 2. România 9 p. 3. Bulgaria 
8 p, 4. Polonia 7 p, 5. Ceho
slovacia 6 p, 6. R.D. Germa
nă 5 p.

Paul IOVAN

de marele maestru român Mi
hai Șubă — 2,5 p. In runda a 
4-a, Șubă l-a învins pe brazi
lianul Sunye, după ce anterior 
remizase partida Întreruptă cu 
englezul MesteL

IN TURNEUL feminin de la 
Nalenchowe (Polonia), după 5 
runde în clasament conduc ro
mânca Eugenia Ghindă șl po
loneza Bojena Sikora cu cite 
3,5 p, urmate de Savova (Bul-

VIRGINIA RUZICI
9 Turneul internațional fe

minin de tenis de la Monte 
Carlo s-a încheiat cu victoria 
jucătoarei românce Virginia 
Ruzici, învingătoare cu 6—2,
7—5 în finala susținută cu 
americana Bonnie Gadusek. In 
semifinale. Virginia Ruzici — 
Patricia Medrado (Brazilia)
6—4. 7—6 ; Bonnie Gadusek — 
Sylvia Hanika 4—6, 6—3, 6—4.
• în sferturile de finală ale 

turneului de la Stuttgart: San-

HINAULT ȘI-A CONSOLIDAT POZIȚIA DE LIDER lN TURUL FRANȚEI
MABTIGUES, 18. Etapa a 14-a 

a Turului Franței a programat 
un nou contra-tlmp individual, 
de data aceasta la Martigues, pe 
țărmul Mediteranel, pe un tra
seu de 32,500 km (căldură toridă 
și vlnt contrar pe prima parte 
a cursei). Cum era de așteptat, 
francezul Bernard Hinault șl-a 
asigurat o victorie netă fiind 
cronometrat în 45:12 ceea ce În
seamnă o medie orară de 43,136 
km. In clasamentul etapei rutie
rul francez a fost urmat de.: 
Jan van Houvelingen (Olanda) la 
48 s. Daniel Gisiger (Elveția) la
53 s. Joop Zoetemelk (Olanda) la
54 s, Bernard Vallet (Franța) la

TELEX □ TELEX 5 TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • Marele pre

miu al Marii Britanii, formula I, la 
Brands Hatch, a fost cîștigat de 
austriacul Niki Lauda (McLaren): 
319,67 km în 1. 35:33,81. El a fost 
urmat de francezii Pironi la 
25,72 s șl Tambay la 38,43 s. • Pe 
circuitul de la Mantorp, Venezue
lan ul Johnny Cecotto (March — 
822) a cîștigat „Marele premiu al 
Suediei", a 11-a probă a C.E. de 
formula H și a devenit lider al 
clasamentului general

BASCHET • In turneul femi
nin (echipe de tineret) de la 
Ruse : Iugoslavia — Polonia 54— 
50, Italia — România 57—34, 
U.R.S.S. — Bulgaria 87—46 •
La Sofia. în turneu masculin : 
București — Atena 76—73, Mosco
va (tineret) — Sofia II 74—66 
Paris — Varșovia 63—61.

BOX • Americanul Davey 
Moore și-a apărat cu succes tit
lul de oamplon mondial la su
per-welter (WBA) lnvinglnd prin 
ko tehnic, în repriza a 10-a, pe

ROMA, 18 (prin telefon). 
Probele individuale de floretă 
s-au încheiat cu.ua dublu suc
ces al scrimerilor sovietici : la 
bărbați, Al. Romankov, urmat 
de Mauro Numa — Italia (în 
asaltul decisiv, 10—7), Cervi — 
Italia și Pietruska — Franța ; 
la femei, Naila Giliazova, se
condată de Dorina Vaccaroni 
— Italia (în asalt direct. 8—6). 
Pe locurile următoare : Mandy 
Niklaus — R.D. Germană și 
Sabine Bischoff — R.F.G.

In proba feminină de floretă, 
reprezentantele țării noastre au 
avut in general o comportare 
bună, dacă ținem seama de ti
nerețea lor, de lipsa de expe
riență competițională. Astfel, 
Csila Ruparcsics a invins-o cu
8—1 pe Dmitrenko — U.R.S.S., 
în primul tur de eliminare di
rectă, după care a pierdut la 
Losert — R.F.G.. cu 8—3. In 
recalificări. Ruparcsics a între
cut-o pe fosta campioană mon
dială, Sidorova, cu 8—6, fiind 
apoi oprită, după o dispută e- 
puizantă, de către Stefanek — 
Ungaria (8—6). întrecută, în
primul tur al eliminărilor di
recte, de către Giliazova, cam
pioana mondială a ediției ac
tuale, cu 8—3, Elisabeia Guz* 
ganu s-a impus in fața Iul 
Lotter — R.F.G., cu 8—4, în 
recalificări, după care a dispus 
și de Țagareva — U.R.S.S., cu 
8—3. Emoțiile au sufocat-o, în
să, in asaltul cu Krolikowska 
— Polonia (5—8), făcînd-o să 
rateze o victorie ce l-ar fi a- 
sigurat un loc între finaliste... 
Monica Weber a pierdut, ini
țial, la Niklaus, vicecampioana 
mondială (8—4). după care a

garia) cu 3 p. în runda a. 5-a 
Eugenia Ghindă a remizat cu 
Sikora, Fanny Heemskerk a 
cîștigat la Krawczewicz, iar 
Savova a invins-o pe Kasproz- 
yk. în turneul masculin, din 
același oraș, maestrul român 
Constantin Ionescu a remizat 
ou Varashely (Ungaria) și a a- 
cumulat diupă 5 runde 3 p. Li
der al clasamentului este po
lonezul Szimczak, cu 4 p.

ÎNVINGĂTOARE LA MONTE CARLO
dy Mayer (S.U.A.) — Ostoja
(Iugoslavia) 4—6, 6—1, 6—0 ; 
Elter (R.F.G.) — Hocevar (Bra
zilia) 6—2, 6—2 ; Pinner (R.F.G.)
— Lewis (Noua Zedandă) 6—4.
7—5 ; Krishnan (India) — Se- 
gărceanu (România) 6—2, 7—5. 
In semifinale : Krishnan — 
Pinner 6—4. 3—6. 6—4 ; Mayer
— Elter 6—3. 6—1. In finală. 
Krishnan — Mayer 3—6, 6—3, 
6—3. 7—6.
• Americanul Mel Purcell a

58 s, Gerrie Knetemann (Olanda) 
la 1:09 etc.

Acest succes l-a consolidat po
ziția de lider Iul Hinault în 
clasamentul general (57.15:52) 
urmat de Anderson (Australia) 
la 5:17, Zoetemelk la 5:26, Vallet 
la 6:39, van der Velde (Olanda) 
la 9:36.

Luni are loc etapa a XV-a : 
Manosque-Orcieres-Merlette, 259 
km. Un nou examen toarte greu, 
de data aceasta în Alpl, cu es
caladarea vîrfurllor Noyer 1664 
m, Chaiilolet 1560 m, Serre Hey- 
raud 1614 m, sosirea avlnd loc la 
Merlette la... 1838 m !

ugandezul Ayub Kalule, in gala 
de la Atlantic City (New Jer
sey).

CICLISM • în Turul Rhena- 
nia — Palatinat, etapa a m-a 
(Kaiserslautern — Landau, 145 
km) a fost cîștigată de sovieti
cul Vedernikov, la sprint, in fața 
olandezului van VUet 3.36:49, iar 
etapa a IV-a (Landau-Mainz, 149 
km) a revenit Iul Igor Bobkov 
(U.R.S.S.) in 3.53:37. Clasamen
tul general : Helmut Wechselber- 
ger (Austria) 16.00:53, Andrei 
Vedernikov 16.02.05, van Vliet 
16.02:15. • Marele premiu Mo<n- 
telup, în Italia, a fost cîștigat de 
italianul Palmiro Masclarelli, 
care a parcurs 201 km în 5.30:00.

HANDBAL 9 Med de tineret 
la Angers : Franța — R.F. Ger
mania 15—17.

VOLEI • Turneu feminin la 
Osaka : Japonia — S.U.A. 1—3 
(—4, 5, —13, —10). Japonia ju
nioare — Brazilia 1—3. 

întrecut-o pe Ciconetii — Ita
lia cu 8—5, fiind apoi oprită 
de Stefanek (8—5), după o dis
pută în care experiența aces
teia din urmă și-a spus cuvin- 
tul. Oricum, prin prezența lor
— in corpore — în recalificări, 
floretistele noastre și-au asigu
rat un culoar bun pentru în
trecerea pe echipe : poziția a 
4-a pe tabloul grupelor. La a- 
sigurarea acestei poziții a con
tribuit și Aurora Dan, depășită 
in extremis de Cristine Weber
— R.F.G. (8—7 !), apoi în reca
lificări de Tordassi — Ungaria, 
mult mai greu decît arată re
zultatul (8—5).

Au intrat în competiție și 
sabrerii înscriși în proba in
dividuală. Startul, sportivilor 
noștri a fost satisfăcător, ei 
reușind să treacă cu bine — 
toți 5 — de primele două tu- 

, ruri ale preliminariilor. In tu
rul III a rămas, însă, I. Pan- 
telimonescu.

Emoții, în schimb, în elimi
nările directe, deoarece sa
brerii noștri și-au intrat lent 
în ritm : M. Mustață a pierdut 
la Wodke (Polonia), campionul 
mondial din 1981, cu 10—6 ; Al. 
Chiculiță la V. Etropolski — 
Bulgaria cu 10—4 ; I. Pop la 
Granger (Franța) cu 10—2, iar 
C. Marin la Ulbricht (R.D.G.) 
cu 10—9. In cazurile lui Pop și 
C. Marin sînt de consemnat 
multe erori de arbitraj.

ECHIPELE ROMÂNIEI S-AU CALIFICAT ÎN GRUPELE
SEMIFINALE ALE C.E. DE TENIS DE MASA (juniori)

In localitatea Hollabrunn (Aus
tria) au continuat Jocurile din 
oadrul Campionatelor europene 
de tenia de masă pentru juniori 
$1 cădeți. La capătul lntilnlrilor 
din seriile preliminarii, repre
zentativele României s-au califi
cat In grupele semifinale, conti- 
nutad disputa pentru un loc pe 
podiumul de premiere.

La junioare, Judith Borbely șl 
Daniela Păduraru au întîlnlt e- 
chlpele Norvegiei șl Poloniei, in 
fața cărora au terminat clștigă- 
toare cu 3—0, astfel că echipa 
noastră a ocupat locul lntti în 
grupă, urmată de Polonia, Tur
cia șl Norvegia, primele două 
callflclndu-se In semifinale.

Cu succese în Jocurile cu El
veția (5—2) șl Tara Galilor (5—0),

produs o mare surpriză în 
sferturile de finală de la Bos
ton, Invlngînd cu 2—6, 6—3, 
6—2 pe Ivan Lendl (Ceho
slovacia) !

• Echipele de tineret ale 
Iugoslaviei, Spaniei, Australiei 
și Cehoslovaciei s-au calificat 
pentru turneul final al „Cupei 
Galea“. care se va desfășura 
între 20 și 25 iulie la Vichy 
(Franța). Iată rezultatele înre
gistrate în zonele semifinale : 
Iugoslavia — R.F.G. 4—1 ; Spa
nia — Franța 3—2 ; Cehoslova
cia — Suedia 3—2 ; Australia 
— Italia 3—1.

• Paul Breitner a anunțat că 
nu va mal apare în reprezenta
tiva R.F. Germania ! „Hotărîrea, 
a spus el, nu are nimic a face 
cu intringerea echipei naționale 
la Mundialul din Spania, Există 
niște motive pur personale și 
nimic altceva. Din cauza fotba
lului mi-am neglijat foarte mult 
familia în ultimele 15 luni. Des
pre hotărlrea mea l-am informat 
șl pe antrenorul Derwall**... Dar 
Jupp Derwall nu crede, totuși, ca 
aceasta să fie decizia definitivă a 
fostului căpitan al reprezentativei 
vest-germane. Reamintim că 
Breitner, jucător al lui Bayern 
Miinchen, are 31 de ani.
• Căpitanul reprezentativei Ar

gentinei, Daniel Passarella, a fost 
transferat de la River Plate Bue
nos Aires la Florentina din Flo
rența. Cînd să plece spre noul 
său club (viitor adversar al Uni
versității Craiova, în „Cupa 
UEFA") justiția argentlniană i-a 
interzis însă să părăsească teri
toriul tării pînă la judecarea 
procesului In care este implicat, 
ca „plrlt"., încă dinaintea cam
pionatului mondial.
• Clubul Juventus din Torino 

a fost Înființat în anul 1897, în 
acest sezon echipa sa de fotbal 
cîștigînd pentru a 20-a oară tit
lul de campioană națională. „Alb- 
negrli" sînt antrenați de un fost 
reputat fotbalist, Giovanni Trap- 
patonl (de 17 ori Internațional), 
Iar conducătorul echipei este, de 
asemenea, un fost mare Jucător, 
Giamplero Bonlpertl (38 de se
lecții In „squadra azzurra").

Ambițiile Iul „Juve“ sint foar
te mari pentru apropiatul sezon. 
Iar lotul cu care pornește cam
pania este unul dintre cele mal

In recalificări, însă, repre
zentanții noștri s-au regăsit: 
în primul tur, O. Marin — 
Strattmann (R.D.G.) 10—5, M. 
Mustață — Paraiso (Spania) 
10—6, I. Pop — Westbrook 
(S.U.A.) 10—4 șl Al. Chiculiță—■ 
Gaudet (Franța) 10—6. In tu
rul 2 al recalificărilor : C. 
Marin — Bujdoso (Ungaria) 
10—6, Mustață — G. Nebald 
(Ungaria) 10—8 și Pop — H. 
Etropolski (Bulgaria) 11—10. 
La ora transmiterii acestei co
respondențe, Chiculiță era în 
plin asalt cu Wodke. Pentru 
calificarea în turneul final, 
reprezentanții noștri mai a- 
veau de susținut încă două 
tururi de recalificare. în fi
nală — care se va încheia 
după miezul nopții — au in
trat, direct, Krovopuskov și 
Burțev (U.R.S.S.), Pigula (Po
lonia) și Maffei (Italia).

Echipa masculină de floretă 
a țării noastre a ocupat locul
9—12, firește total nesatisfăcă
tor. După două victorii în gru
pă (9—5 la Austria și 9—2 la 
Kuweit) ea a pierdut cu 6—8 
la Polonia, în eliminări direc
te (după ce a condus cu 5—2 !) 
și, apoi, cu 5—9 la Ungaria, 
deși a avut un timp inițiativa 
(4—2). început bun în ambele 
partide, dar final lamentabil!

Paul SLAVESCU

juniorii noștri — P. Haldan, C. 
Bădoi, F. Ferenczi — s-au situat 
pe poziția secundă In grtmă. r,>pă 
Anglia, dar șl-au asigurat y-rezbn- 
ța In semifinale.

în Întrecerea cadețllor, C. To
ma, V. Florea și C. Tiugan se 
bucură de frumoase aprecieri 
pentru evoluțiile de plnă acuro, 
el depășind clar echipele Nor
vegiei, Suediei șl Finlandei cu
3—0 șl urdnd în faza a doua a 
competiției alături de formația 
Suediei, dar cu avantajul suc
cesului din preliminarii.

Olga Nemeș, Carmen Găgeatu 
șl Klnga Lohr, aflate In disputa 
cadetelor, cu depășit echipele 
Cehoslovaciei cu 3—2 și Luxem
burgului cu 3—0, In etapa urmă
toare a concursului avlnd șl ele 
avantajul victoriei asupra repre
zentativei Franței.

Alte rezultate, juniori: Anglia
— Elveția 5—0. Ttalla — Suedia 
0—5, Cehoslovacia — Irlanda 5—0, 
U.R.S.S. — Norvegia 5—0, Luxem
burg — Ungaria 0—5, Italia — 
Finlanda 2—5, Portugalia — Gre
cia 4—5, Austria — Irlanda 5—0, 
Cehoslovacia — Belgia 5—0, Nor
vegia — Iugoslavia 1—5, U.R.S.S.
— Spania 5—1, junioare: Țara 
Galilor — U.R.S.S. 0—3, Olanda
— Belgia 3—1, Cehoslovacia — 
Grecia 3—0, Austria — Iugoslavia 
1—3, R.F.G. — Danemarca 3—0, 
Turcia — Polonia 2—3, Luxem
burg — Anglia 0—3, Scoția — 
Finlanda 0—3, Luxemburg — Fin
landa 0—3, Scoția — Anglia 0—3, 
Italia — Ungaria 0—3, Suedia — 
Elveția 3—0, Ungaria — Elveți
3—0, Italia — Suedia 1—3, Polonu»
— Norvegia 3—0.

valoroase, căci în afara Iul Dino 
Zoff, Claudio Gentile, Antonio 
Cabrini, Gaetano Sclrea, Marco 
Tardelli șl Paolo Rossi vor fi în 
echipă șl polonezul Zbygniew 
Bonlek șl francezul Michel Pla
tini.
• Comisia de disciplină a 

U.E.F.A. a amendat C.F. Barce
lona cu suma de 35 000 franci el
vețieni pentru că la finala „Cupei 
cupelor", disputată la 12 mal. la 
Barcelona, au fost aruncate dife
rite obiecte pe teren, iar publi
cul a intrat pe gazon la încheie
rea Jocului ! Pentru același mo
tiv, federația spaniolă de fotbal 
a fost sancționată cu avertis
ment !
• o selecționată internațională 

de fotbal întreprinde în aceste 
zile un turneu In Africa de Sud, 
turneu neautorizat de F.I.F.A., 
în urma recomandării O.N.U., 
care a șt anunțat, dealtfel, sanc
țiuni importante Împotriva jucă
torilor în culpă. între aceștia șl 
argentinianul Osvaldo Ardiles, ju
cător cu contract la clubul en
glez Tottenham, dar care, de la 
1 august, va fi transferat la Pa
ris St. Germain. în ciuda aver
tismentelor primite. Ardiles șl 
Kempes, ca șl brazilianul Dlrceu, 
au făcut deplasarea In Africa de 
Sud. Ei nu au jucat însă șl au 
făcut cale Întoarsă...

Se așteaptă oricum sancțiunile 
promise de forul fotbalistic inter
național !
• Rezultate : Cupa de vară •

Oester (Suedia) — Lodskl Lodz
4—3 (2—1) ; Intercupa : Plastlka
Nltra (Cehoslovacia) — Sturm 
Graz 5—3 (2—1) ; amical : VfB 
Stuttgart — F.C. Mulhouse 2—1 
(2-0).
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