
ȘEDIMJA COMITETULUI POLITIC
IttCUTIV AL C.C. Al P.C.R

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UWȚI-Wl I

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, luni, 9 august, a avut 
Ioc, la Snagov, ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

Comitetul 
dezbătut și 
în legătură 
lor existente, la 30 iunie 1982, 
la principalele materii prime, 
materiale și produse.

Datele cuprinse in raport re
levă că marea majoritate a 
materiilor prime. materialelor 
și produselor din stocurile exis
tente sînt egale sau apropiate 
de nivelurile planificate, asigu- 
rîndu-se astfel echilibrul pre
văzut în plan, ceea ce creează 
premise pentru îndeplinirea 
ritmică și în bune condiții a 
sarcinilor de producție. în a- 
celași timp, se subliniază că, 
la sfîrșitul trimestrului II a.c., 
Ia o serie de materii prime și 
materiale se înregistra o creș
tere a stocurilor, determinată 
în principal de neîndeplinîrea 
planului de investiții și a ce
lui de producție, într-un nu
măr de ramuri și subramuri 
industriale.

în legătură cu aceste măsuri, 
Comitetul Politic Executiv a a- 
probat un proiect de decret.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat, de asemenea, activi
tatea desfășurată, în primul 
semestru al anului, pentru 
rezolvarea propunerilor, sesiză
rilor, reclamațiilor și cererilor 
oamenilor muncii. S-a apreciat 
că, acționînd în spiritul hotă- 
rîrilor adoptate, al indicațiilor 
*»ecretarului general al partidu
lui ' ‘ ................
st:
S3 
a
lizei și rezolvării operative

Politic Executiv a 
aprobat un raport 
cu nivelul stocuri-

organele de partid și de 
cei investiți prin lege cu 

ii în acest domeniu au 
•at, și în perioada res- 

tivă, o atenție sporită ana- 
__ _ > a 
problemelor ridicate de oamenii 
muncii în scrisori, sesizări șl 
audiențe.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat, în același timp, că in 
această sferă de activitate se 
mențin încă unele neajunsuri, 
în scopul înlăturării lor, s-a 
cerut organelor de partid șl de 
stat, organizațiilor de partid, 
de masă și obștești ca, în lumi- 
na sarcinilor adoptate de Ple
nara lărgită a C.C. al P.C.R. 
din 1—2 iunie a.c. privind con
tinua întărire a legăturii ca
drelor de conducere cu masele 
largi și consultarea permanentă 
a cetățenilor asupra tuturor 
problemelor construcției noii

și

societăți, să acționeze pentru ca 
propunerile și sugestiile făcute 
să fie aplicate in viață cu ma
ximă eficiență și operativitate, 
Iar cerințele justificate ale oa
menilor să-șl găsească rezolva
rea corespunzătoare, potrivit 
statului nostru socialist.

In eontinuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat 
o informare cu privire Ia vizita 
oficială de prietenie efectuată 
în țara noastră de Gaafar 
Mohamed Nimeiri, președintele 
Uniunii Socialiste Sudaneze, 
președintele Republicii Demo
cratice Sudan.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat întru 
fructuoase 
dintre 
Ceaușescu 
Nimeiri, 
atmosferă 
înțelegere 
că ele 
important în evoluția relațiilor 
bilaterale. în acest context, Co
mitetul Politic Executiv a evi
dențiat însemnătatea și semni
ficația Declarației comune pri
vind întărirea prieteniei șl dez
voltarea cooperării între Repu
blica Socialistă România și Re
publica Democratică Sudan. a 
Acorduîui-program privind dez
voltarea pe termen lung a coo
perării economice și tehnice și 
a schimburilor comerciale sem
nate de președinții Nicolae 
Ceaușescu și Gaafar Mohamed 
Nimeiri, documente care ser
vesc intereselor celor două țări 
și ponoare, constituind. în ace
lași timp, o importantă contri
buție la întărirea solidarității 
țărilor în curs de dezvoltare, la 
înfăptuirea cauzei păcii, progre
sului, destinderii șl cooperării 
internaționale.

A fost subliniată cu satisfac
ție hotărîrea României și Su
danului de a colabora activ pe 
arena internațională, contribu
ind prin eforturi comune, la 
cauza păcii, dezarmării, co
operării și prieteniei între na
țiuni,- Ia înfăptuirea idealurilor 
de libertate, independență ți 
progres ale

Comitetul 
aprobat, in 
mentele și 
s-a ajuns cu prilejul vizitei și 
a stabilit măsuri pentru ampli
ficarea, în continuare, a rela
țiilor româno-sudaneze.

★
Politic Executiv a, 
asemenea, proble- 
ale activității de

totul rezultatele 
ale convorbirilor 

președinții Nicolae 
și Gaafar Mohamed 
desfășurate intr-o 

de Prietenie, stimă și 
reciprocă, apreciind 

reprezintă un moment

tuturor popoarelor. 
Politic Executiv a 
unanimitate, docu- 

înțelegerile la care

Comitetul 
rezolvat, de 
me curente 
partid și de stat.
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BALCANIADA-PRINCIPALUL EXAMEN
PENTRU ATLEȚII NOȘTRI (șl pentru ceilalți!)

A ______  

ÎNAINTEA „EUROPENELOR*
Cu trei săptămîni înaintea 

celui mai important concurs al 
anului (Campionatele europene 
de la Atena), Jocurile Balca
nice de atletism ale seniorilor, 
de la București se constituie 
într-un eveniment cu totul 
deosebit. Deși o asemenea com
petiție este ea însăși un eveni
ment, șl încă deosebit, apro
pierea „europenelor**  îi spo
rește importanța, căci va fi un 
foarte bun prilej pentru clei mai 
multi concurenți să-și verifice 
capacitățile, într-o întrecere 
aprigă. Ceea ce va tace ma
joritatea celor susceptibili a fi 
selecționați pentru C.E., dar, cu 
siguranță, de data aceasta, în 
mod special, ne interesează ce 
vor face posibilii noștri can
didați pentru campionatele con
tinentului, N-avem griji (altele

decît cele pe care le provoacă 
oricare concurs, dar mai cu 
seamă unul ca acesta de la 
Atena 1) cu valoarea propriu- 
zisă și forma actuală pe care o 
arată Maricica Puieă sau Doina 
Melinte, Vali Ioncscu sau Anl- 
șoara Cușmir, Bedros Bedrosian 
și încă alții, dar există unele 
îndoieli In ceea ce-1 privește; 
să zicem, pe Fița Lovin, pe 
Bichea sau Copu, pe Tudorel 
Vasile, Dan Simion sau Gheor- 
ghe Cojocarii, pe Sorin Matei, 
Daniel Albu sau Constantin 
Militaru, poate chiar formația 
feminină de ștafetă de 4X400 m. 
îndoieli care, evident, trebuie 
risipite acum, la Balcaniadă, 
căci altfel va fi prea tîrziu în 
perspectiva ,.europenelor**.  De 
aceea, pentru acești atlețî în 
primul rind, dar și pentru toți

Oeilalți Balcaniada va fi 
examen foarte sever și riguros, 
Nădăjduim că atletii noștri sa 
vor strădui, poate mai mult 
decît pînă acum, în acest se
zon, să-și demonstreze potențele 
reala.

Așadar, de vineri pînă dumi
nică, la „23 August**,  cel mal 
mame stadion al țării, vom ve
dea o întrecere de toată fru
musețea a atleților din Balcani.

Iorgulescu, un fost virf de atac, mane
vrează mingea intre fundașii Ene și Pitaru. 
Fază din meciul Sportul studențesc 
Tirgovifte. Foto :

Campionatul Diviziei „A“ de fotbal

CE AȘTEPTĂM DE LA'
ETAPA A DOUA?

Este de așteptat ea echipele fruntașe sa se „Datfi
pentru a râminc in palmaresul echipei naționale

D.
_ C.S.

NEAGU

La Tg. Mureș, sub genericul „Daciadei“
V
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în cronica disciplinelor tehni- 
eo-aplicative s-a adăugat, la 
sfîrșitul săptămînii trecute, una 
dintre cele mai frumoase pa
gini : Festivalul care a inmă- 
nunchiat, într-o splendidă ma
nifestare sportivă, finalele pa 
țară ale întrecerilor dotate cu 
„Cupa U.T.C., la tir, orientare 
turistică, judo și modelism, pur- 
tînd ca generic însemnul 
ciadei"

din apropiereape un platou 
localității Singeorz de Mureș;, 
unde, într-un frumos cadru na
tural, sub streașină de pădure 
a fost amenajat Poligonul tine
retului : corturi, o frumoasă 
pavoazare și... 30 de linii de 
tragere. Am- început cu tirul 
pentru că s-au întîlnit aici nu 
mai puțin de 300 de tineri în 
Uniformă albastră a formațiu
nilor „Pentru apărarea patriei**,

București, ajutați de experien
ța delegatului federal Vladimir 
Ekert, activist obștesc cu înde
lungată activitate. La înălțime : 
trăgătorii județului Galați, ur
mați de băcăuani și clujeni... 
Am urcat pe platoul Corneștl, 
în pădurea Cinege, la „statul 
major**  al întrecerilor de orien
tare după hartă și busolă, con
dus de tînărul Marian Tudqr. 
Cele două trasee, de 4 200 m 
(pentru cat. 14—16 ani băieți și 
fete) și 6 200 m (pentru cat. 
17—20 ani), cu 10 puncte de 
control, au fost străbătute, în 
două etape, de 164 de iubitori 
ai „sportului pădurilor**,  164 
de fete și flăcăi dovedind că 
cercurile tehnico-aplicatiVe în 
care activează sînt școli ale cu
rajului și măiestriei, în care

Viorel TONCEANU

Tirul — una din cele mai îndrăgite sporturi de către tinerii 
in uniformă albastră a formațiunilor „Pentru apărarea patriei". 

Instantaneu de la finala „Cupei U.T.C." de la Tg. Muref
Am urmărit, la Tg. Mureș, 

timp de trei zile, desfășurarea 
Festivalului sporturilor tehni- 
co-aplicative,. aflat la cea de-a 
treia ediție, organizat de C. C. 
al U.T.C., în colaborare cu fe
derațiile de specialitate din 
C.N.E.F.S. și cu sprijinul Co
mitetului județean U.T.C. Mu
reș, Periplul nostru a început

cîștigători ai etapelor jude
țene, echipe de cîte trei băieți 
și două fete. Și am notat in 
cannetul de reporter : ex
celenta pregătire a tinerilor 
și priceperea „dirijorilor**  aces
tui spectacol, în special soții 
Violeta Dimitriu, activistă a 
C.C. al U.T.C., și Dan Dimi
triu, inginer la Mașini-unelte

Etapa de mîine, 
o etapă cu tempo, 
deoarece — spe
răm — jucătorii 
nu au avut timp 
să se deconecteze, 
ei urmind ritmul 
Mundialului, ne o- 
teră prilejul de a 
vedea și cealaltă 
față a echipejpr în 
binomul atac-apă- 

caire au atacat în 
unde 

cum
- vor 

mai

rare. Cele 
prima, reușind chiar 
performanțe ofensive — 
a fost cazul Craiovel — 
aborda acum jocPl ceva 
prudent, cu complementul său 
firesc, contraatacurile, adică 
procedeul care s-a dovedit oel 
mai productiv în Campionatul 
mondial, acest joc de contra
atac care a eliminat Brazilia, 
a surclasat Belgia (prin Boni- 
ek — Lato) și a decis chiar în 
finală. Pe de altă parte, echi-

pele care au jucat în deplasare 
(Dinamo, Steaua) și care s-au 
întoTB cu puncte, vor avea mi
siunea deloc ușoară de a de
monstra ceea ce a început să 
fie cei mai greu de demons
trat, atacul pe teren propriu, 
în. fața unei apărări în general 
întărite, adică ceea ce nu a 
reușit să demonstreze, la Bar
celona. nici cea mal avîntată 
echipă de atac, Argentina. în 
fața... Belgiei.

în aceste condiții, meciurile 
etapei a doua, privite în pri
mul rlnd în perspectiva apro
piată a meciului oficial cu 
Suedia, pe teren propriu, de
vin mai mult decît simpla 
jocuri de campionat. Nu ne va 
fi indiferent cum va ataca Di
namo, chiar dacă va avea îa

loan CHIRILA

(Continuare in pag. 2-3)

(Continuare în pag 2-3)

TINERII ÎNOTĂTORI ROMANI AU CIȘTIGAT 
BALCANIADA DE

La Istanbul s-au încheiat 
trecerile Balcaniadei de înot 
zervate juniorilor. Concurînd cu 
mult succes, tinerii sportivi ro
mâni s-au clasat pe locul I, to- 
talizînd 374 de puncte, înaintea 
echipelor: 2. Iugoslavia 338 p, 
3, Grecia 281 p ; 4. Bulgaria 125 
p ; 5. Turcia 80 p.

în ultima zi a competiției, re
prezentanții țării noastre au 
realizat cinci noi victorii. Din-

în- 
re-

LA ISTAMBUL
tre acestea subliniem. în mod 
deosebit, succesul Ancăi Pă- 
trășcoiu, la 200 m spate, cu 
2:20,09. Ambele curse de 400 
m mixt au revenit sportivilor 
români : Gabriela Baka cu
5:05,89 și Cristian Ponta cu 
4:45,43. Și cursele fondiștilor au 
fost ciștigate tot de crauliștii 
noștri : Teodora Hauptricht cu 
9:06,47 la 800 m liber și JOrgen 
Barth cu 16:30,02 la 1 500 m 
liber.

Cursele de motociclism 
pe pistele de zgură se 
bucură de o mare populari
tate. Duminică după amia
ză, pe stadionul Metalul 
din Capitală, care a . găz
duit cea de a doua reuniu
ne din cadrul etapei a 6-a 
a „Cupei Prietenia", s-a în
registrat un record de 
blic, tribunele fiind 
pline : aproape 10 000 
spectatori.

Iată o secvență dintr-una 
din cele mai disputate 
manse ale reuniunii.

Foto : N. DRAGOȘ

pu- 
arhi- 

de



Atletismul sport prioritar

DEPISTARE, PREGĂTIRE, LANSARE - 
IATĂ OBIECTIVELE ATLETICE BRĂILENE
Dacă s-ar alcătui un clasa

ment pe baza rezultatelor ob
ținute de sportul brăilean în 
decursul anilor, atletismul s-ar 
afla pe un loc fruntaș. Aceas
ta, ca urmare a faptului că 
Brăila s-a dovedit un „teren 
fertil", cu multe elemente ca
pabile’ de a satisface exigen
țele marii performanțe, dispu- 
nînd și de antrenori prioepuți, 
gata de lucru în orice moment. 
Pentru a argumenta această 
afirmație, brăilenii nu se de- 
părtează in timp, ci apelează 
la exemple de dată, recentă: 
Anișoara Cușmir, Gina . Panait- 
Ghioroaie, Cornelia Moise, Lu
dea Bîrsan, Laurențiu Budur, 
atleți care însă nu mai apără 
acum culorile vreunui club bră
ilean, ci se găsesc la Steaua, 
C.S.U. Constanța sau C.S.M. 
Craiova.

In fața acestui permanent 
exod („Acum am aflat că și 
Daniela Costian, campioană la 
disc și speranța noastră, va 
pleca la Dinamo" — ne spune 
Ilie - Crăcănescu, secretarul 
G.J.E.F.S., care răspunde și de 
problemele atletismului) deter
minat în multe cazuri și de 
motive obiective, atletismul 
brăilean se găsește permanent 
în situația de furnizor de ele
mente pentru cluburi capabile 
să le desăvîrșească pregătirea 
și să-i integreze în circuitul 
performanței internaționale.

La Brăila — pentru că at
letismul în această zonă se 
confundă cu... perimetrul mu
nicipiului — în trei unități 
(Clubul sportiv, CS.Ș. și Pro
gresul) se află, deocamdată, a- 
proximativ 150 de atleți, de la 
grupele de Inițiere și pînă la 
consacrațl, ei fiind pregătiți de 
S antrenori cu normă întreagă 
(Romeo Buzoianu, Xenofonte 
Boboc, Ion Leu, Pulu Vasîle, 
Constantin Drăgan) și 3 cu pla
ta cu ora (Constantin Rușino- 
lu, Tiberiu Vlad, Viorel Șei
tan), a căror activitate se în
dreaptă cu precădere spre să
rituri, aruncări și probe de vi
teză. Din punct de vedere ma
terial, existența unui stadion
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materia de bază este iubirea de 
patrie și frumusețile ei. în cla
samentul pe județe locul I a 
fost cîștigat de reprezentanții 
Gorjului, urmați de maramure- 
șeni și ieșeni.

întrecerile de judo au avut 
la dispoziție tatami-urile sălii 
polivalente, întreceri de un 
foarte bun nivel tehnic — cum 
remarca prof. Florin Bălăneseu 
(Galați), cunoscut antrenor de 
judo, și au fost aplaudate da 
numeroși spectatori. Comenzile 
„Hagime 1“ (la luptă dreaptă 1) 
au trimis șl aici pe saltele nu 
mai puțin de 240 de sportivi. 
Iar învingători pe echipe,au ie
șit judoka din Harghita, urmați 
de cei din județele Vaslui șt 
Teleorman.

în sfîrșlt, am urmărit pe mo- 
deliști, acești iscusiți „meșteri" 
și mașinile lor năzdrăvane, Ia 
baza sportivă „Mureșul” și 
dm pul de zbor al aeroclubului 
Județean. Au fost mal puțini Ia 
număr decît în celelalte disci
pline, dar beneficiind de o tru-

„CUPA S1AIDICAHI0R
O frumoasă și populară în

trecere. „Cupa sindicatelor din 
presă" Ia șah, s-a desfășurat In 
Capitală, în înitimplnarea Zilei 
presei din țara noastră. Con
cursul, aflat la a doua ediție, 
* reunit numeroși tineri și mal 
vîrstnicl, Analiști al acestei a- 
trăgătoare competiții. Partide
le, spectaculoase și de bun ni
vel tehnic, au fost urmărite cu 
viu Interes de iubitorii aces
tei sport prezenți în sala da 
festivități a Combinatului poli
grafic Casa Scînteii. în finalul 
acestor întreceri echilibrate, 
pentru desemnarea celor mai 
buni șahiști ai „Cupei sindica
telor din presă"» au fost nece
sare jocuri de baraj pentru sta
bilirea clasamentului general.

Iată cei mai buni șase șahiști 
ai turneului final : 1. Comeliu 
Serbări (Prahova), Z Radu Că- 
lărașu (București), 3. Matei 
Balint (Timiș), 4. Dimitriu 
Humă (Vaslui), 5. Emil Genescu 
(București), «. Ion Cerne» 
(București).

Fruntașii acestui reușit eon- 

de atletism (cum nu au alte 
centre), cu instalațiile aferen
te, creează un cadru propice u- 
nei activități cu bune rezul
tate.

Iată, așadar, create condițiile 
ca de la Brăila să țîșnească a- 
cei sportivi de care are atîta 
nevoie atletismul românesc. 
„Pînă acum, rezultatele sînt 
mulțumitoare, atmosfera de lu
cru este bună, părinții sprijină 
antrenorii și clubul, atletismul 
și caiacul fiind secțiile cele 
mai productive" — afirmă Ivan 
Ceapă, președintele C.S. Brăila. 
Opinii asemănătoare întllnim șl 
la alți interlocutori. La capi
tolul „minusuri", notăm lipsa 
de receptivitate a profesorilor 
care nu înțeleg sarcinile și frî- 
nează o serie de elemente, 
lipsa unei prepagande susținu
te etc. în rest, totul este... bine. 
Pentru a susține acest lucru se 
aduc în discuție mai multe 
nume. Alături de senioarele 
Daniela Matei și Mia Gologan, 
ceilalți, Daniela Costian, Daniel 
Sărăcilă, Daniela Drăgan, Cor
nelia Frîncu, Cornel Purice, 
Mibaela Novăcescu, Daniela 
Ene, Carmen Bagoi, reprezintă 
viitorul, pentru că ei sînt încă 
juniori I sau III. Deci, viitorul 
apropiat (adică Olimpiada ’84) 
sau mai îndepătat (Olimpiada 
’88). în ceea »ce privește viito
rul apropiat, lista se reduce 
însă la un singur nume, Da
niela Matei, care ar putea face 
parte din ștafeta națională de 
4X400 m 1 Mai departe... „Mai 
departe — ne asigură Ilie Cră
cănescu — totul depinde de 
munca antrenorilor, de pasiu
nea lor". Și' cum nici în aceas
tă direcție nu există motive de 
nemulțumire, ne vedem în si
tuația de... a aștepta roadele, 
pentru că, ni se spune, cel ci
tați au demonstrat prin rezul
tatele înregistrate (la Jocurile 
Balcanice, la tetratlonul „Prie
tenia", în campionatul național 
de juniori ș.a.) că dispun de 
aceste posibilități. Certitudini ? 
Este încă prematur. Dar pers
pective există.

pă de specialiști în organiza
rea acestei activități, conduși 
de Nicolae Matei, au oferit și 
ei un frumos spectacol. Cîștigă- 
tori : reprezentanții județului 
Dîmbovița» urmați de cei din 
Suceava și Mureș. Diplomele de 
ciștigători ai Festivalului, alte 
trofee și cupe au fost lumi
nate de către reprezentanți ai 
organelor locale de partid și 
de stat în cadrul unui amplu 
spectacol demonstrativ organi
zat duminică dimineața pe 
aerodromul Aeroclubului „Mu- 

• reșul".
Campionii, pe probe : tir, fe

te — Rodica Roman JGalați) ; 
băieți — Gh. Cordorcanu (Ga
lați) ; judo : cat. 60 kg — Z. 
Kiss (Bistrița-Năsăud), cat 65. 
kg '— Gh. Gabriel (Vrancea). 
cat. 71 kg — N. Rădneanțu (Te
leorman), cat. 78 kg — V. Cos- 
ma (Vaslui), cat. 86 kg — I. 
Salo (Harghita), cat. 95 kg — 
A. Furduî (Bihor) ; aeromodele 
— P. Iordache (Constanța), ra- 
chetomodele — C. Vasilescu 
(Dîmbovița) ; automodele — N. 
Szakacs (Bacău) ; navomodele

DIN PRESĂ- LA ȘAH
curs, desfășurat în cadrul ma
rii competiții sportive „Dacia- 
da“, au primit din partea or
ganizatorilor premii și diplome.

N. TOKACEK-coresp.

LIPSURILE ORGANIZATORICE PERSISTA
Alergarea principală a reuni

unii de duminică de pe hipodro
mul din Ploiești a fost „Premiul 
Municipiului București", probă 
pe care, culmea, tocmai bucureș- 
tenil nu au putut-o urmări. De 
ce 7 Pentru că, incredibil dar 
adevărat, autobuzele au lipsit 
din nou de la locul de plecare, 
astfel Incit nemulțumiți și pe bu- 
aă dreptate indignați, bucurește- 
nii au trebuit să rămlnă in Ca
pitală ! Este pentru a treia oară 
cind semnalăm această crasă lip
să de respect a organizatorilor 
față de public și credem că a 
sosit momentul ea forul tutelar 
al hipodromului al intervină eu 
toată energia pentru a pune or
dina in această problemă.

Nu trebuia «Mat old faptul, da

Desigur, pentru a ajunge aici 
se impune o atentă muncă de 
selecție. Formele sînt multiple 
(organizarea periodică a unor 
concursuri, existența unui cam
pionat sistem divizie, campio
natul școlilor generale la te- 
tratlon, concursuri pe grupe 
de școli, arondarea a 16 școli 
generale și 4 licee ș.a.), toate 
vizlnd depistarea șl selecția u- 
nor copii capabili să practice 
atletismul și să ajungă la per
formanțe. Reușitele de pînă a- 
cum sînt exprimate în numele 
de mai sus.

Toată această demonstrație, 
care trădează, desigur, interes 
și preocupare pentru ca atletis
mul să fie cu adevărat un sport 
prioritar este o pledoarie pen
tru „depistare — pregătire — 
lansare", treapta pe care se si
tuează deocamdată mișcarea 
atletică bră’leană. Fără îndoială, 
Brăila poate răspunde mulțu
mitor la întrebarea „ce se face 
pentru îndeplinirea obiectivelor 
atletice de performanță?" Re
zultatele de la recentele cam
pionate naționale — 3 titluri 
de campioni (Daniela Matei, 
Mia Gologan, ștafeta 4X400 m) 
și un loc 3 (Daniela Matei) — 
atestă acest lucru.

Nu negăm preocupările și in
teresul pentru ca atletismul să 
fie permanent la înălțime, iar 
eforturile pentru găsirea șl pro
movarea unor elemente de 
reală perspectivă sînt demne 
de toaită lauda. Mai mult chiar, 
existența cît mai multor fur
nizori poate crea o concurență 
propice, capabilă să aducă în 
prlm-plan mal mulți atleți. de 
aceeași valoare, care „să se 
bată" la un cît mai înalt nivel 
pentru un loc In echipa națio
nală. Iată de ce, apreciem la 
justa valoare activitatea care 
se desfășoară la Brăila. Totuși, 
se simte, parcă, o atmosferă 
de automulțumire, de suficien
ță (..facem și noi ce putem, la 
ce putem"), care își poate pune 
amprenta asupra muncii, asupra 
perspectivei...

Emanuel FÂNTANEANU

— E. Sichkctanz (Arad) ; orien
tare turistică : cat. 14—16 ani. 
fete — Agnes Kerekes (Cluj), 
băieți — Gh. Alpi (Maramureș); 
cat. 17—20 ani, fete — Ildiko 
Kavary (Maramureș), băieți — 
A. Vulpe (Gorj). „în acțiunea 
„Festivalului sporturilor tehni- 
co-aplicative“ au fost angre
nați — după cum ne spunea 
Teodor Tufan, care a răspuns 
de organizare din partea C.C. 
al U.T.C. — 1 000 de sportivi, 
antrenori, oficiali, activiști ob
ștești". Merită cu toții felicitărj, 
pentru munca lor entuziastă.
---------------------- naan-vt

PRIMELE RUNDE ALE
FEMININE

.Patru runde s-au desfășurat in 
turneul internațional feminin de 
șah al României, care se desfă
șoară la Băile Herculane. Un 
start foarte bun a luat maestra 
internațională Dana Nuțu-Teres- 
cenco, care a acumulat pir ă a- 
cum 3‘/i puncte, avlnd trei parti
de ctștigate (la Olărașu. Kuro- 
csai șl PoUhroniade) și o singură 
remiză (cu Eugenia Ghindă). La 
un punct distanță de lideră se 
află trei jucătoare 1 Antonina 
Dragasevlcl (Iugoslavia), Tamara 
Hugașvill (U.R.S.S.) șl Viorica 
lonescu — toate cu cite 2‘A p. 
In urma acestora sint clasate 
Gertrude Baumstark, Grazyna 
Szmaclnska (Polonia), Gabriela 
Olărașu, Istvannâ Kurocsal (Un- 

loc neglijabil, că spectatori mal 
puțini ir.seamnă și Încasări mal 
mici, deci pierderi Însemnate la 
planul de încasări al hipodro
mului.

Dacă conducerea hipodromului 
manifestă indiferență față de 
realizarea planului de Încasări, 
credem că forurile tutelare ale 
acesteia vor avea altă atitudine 
In această problemă și vor lua 
măsuri să nu se mal emită bi
lete de deplasare la Ploiești ou 
autobuze... fantomă I

înainte de a vă prezenta re
zultatele alergărilor de duminică, 
semnalăm triplul succes al for
mației B. lonescu.

REZULTATE TEHNICE ! Curea 
I 7 1. Farandola (I. Fierea) 1:38,4, 
L Radna. Cursa a Il-a I L Ha-

E5b;<-

De

ALĂTURI DE JUNIORI

Mu

DANIELA 
MOISE 

Steaua Buc.
DUMITRU 

CIUCA 
Dinamo Buc.

MIIIAI
VANȚA 

Dinamo Buc.

ILEANA 
TROCAN 

Tenis club Buc.

COPIILOR, TOATĂ ATENȚIA!
Ceea ce se cere remarcat, în 

primul rind, după încheierea 
campionatului național de te
nis pentru juniori, este faptul 
că jucătorii consacrați, și de la 
care se aștepta să confirme (ei 
beneficiind uneori de condiții 
mai bune de antrenament și 
de participare la mari compe
tiții internaționale), au trebuit 
să suporte rigorile înfrîngerii 
fie de la colegii lor de gene
rație, fie de la „noul val". Ne 
referim, concret, la cîștigăto- 
fii finalelor din probele de 
simplu la categoria 17—18 ani 
băieți — Dumitru Ciucă, și la 
15—16 ani fete — Ileana Tro
can. Ei și-au adjudecat victo
ria — fără să fi cedat vreun 
»et — învingînd pe Emil Hnat 
si. respectiv, pe Alice Dănilă. 
Realitatea este îmbucurătoare, 
după opinia noastră, ea rele- 
vîndu-ne o muncă de calitate, 
atît din partea sportivilor, cît 
și din partea antrenorilor clu
burilor de care aparțin (Aurel 
Segărceanu și Gh. Boaghe, de 
la Dinamo București — pentru 
D. Ciucă și Tudorel Bădin de 
la T-C-B. — pentru Ileana 
Troc an).

Caracterizîndu-i, pe Bourt, pe 
cei patru campioni din 
de simplu, trebuie să 
că ei sint cu adevărat 
buni jucători la ora 
Dumitru Ciucă, posesor __ 
joc variat, a făcut destul de 
bine față atât în fazele defen
sive. cind „uriașul" Hnat — ca 
să ne referim doar la finală — 
îl obliga la aceasta, cît și la 
cele de atac, dovedind agilita
te. reflexe și o aproximativ 
corespunzătoare stăpînire a 
procedeelor tehnice. Daniela 
Moise a cîștigat fără prea mari 
eforturi, dar „vina" nu-1 apar
ține, pentru că. din păcate 
valoarea întregului „tablou" al 
comnetiției feminine de Ia cat- 
17—18 ani a fost destui <1° 
scăzută. Este, 
bil progresul 
tea rea stelistă 
pe doi ani, 
dreanta fiind 
sigură. De aceea este de. aș- 
terotat ca la apropiatele cam
pionate europene de tineret ea 
să facă cel puțin încă un pas 
spre virf. schimbînd locul IV de

probele 
spunem 
cei mai 
actuală, 
al unui

insă, indiscuta- 
realizat de jucS- 
în ultimii aproa- 
lo vi tura el d« 
arma cea mal

u„INTERNAȚIONALELOR 
DE SAH
garia) — cite 2 p. Llgia Jicman 
și Eugenia Ghindă — l* */ a p, Iu- 
dita Kantor și Elisabeta Poll- 
hronlade — 1 p. Iată șl alte cl- 
teva rezultate mai Importante in- 

’registrate in primele runde ale 
turneului : Baumsitark — Poli-

POSIBILITĂȚI MULTIPLE DB 
MARI SUCCESE I

• Agențiile Loto-Pror.osport 
mai pot elibera doar astăzi bile
te eu numerele dv. preferate 
pentru tragerea obișnuită Prono- 
expres de miercuri 11 august 
1982, care va avea Joc lnceplnd 
de la ora 17,13 șl va fi trans
misă in direct pe micul ecran • 
în aceste zile continuă vtnzarea 
biletelor pentru ■ doua tragere 
Loto 2 a lunii te cum, care va 
avea loc duminică 13 august 1982, 
Așadar, noi prilejuri da mari
cwtlguri te autoturiam* „Dada

hronlade 1—0, lonescu — Szma- 
cizska 1—0, Baumstark — Dra- 
gasevici 0—1. lonescu — Jicman 
1—0, Dragasevlcl — Szmacinska 
0—1, iar remize au fost partidele 
Szmaclnska — Baumstark. Poli- 
hnonladie — Dragasevlcl, Hugaș- 
vlll — lonescu, Baumstark — Hu
gașvill.

în turneul de junioare 
disputat 5 runde. Conduce 
curenta sovietică Arahanla 
tevan, cu 4*/ a puncte.

s-au 
eon- 
Kle-

H I P I S M
milton (S. lonescu) 1:38,3, 2. Su- 
llțaș, 3. lezna. Cursa a m-a : 1. 
Somata (M. Dumitru) 1:29,4, 2. 
Vldin. Cursa a IV-a : 1. Hublou 
(N. Gheorghe) 1:27,6. 2. Siliciu, 
3. Solitar. Cursa a V-a : 1. Crai
nic (M. Dumitru) 1:28,0, 2. Ri
verana. Cursa a Vl-a : 1. Jurista 
(Gh. Tănase) 1:27,2, 2. HipoUt, J. 
Hrubița. Cursa a VH-a : 1. Aldi
na (N. Nicolae) 1:28,6, i, Hublou. 
Cursa * VHI-a 2 1. Copist (M. 
Ștefânescu) 1:25,2, 2. Harosoop, I. 
Harnic. Cursa a IX-a : 1. Adora
ta (S. lonescu) 1:32,2, 2. Sudor, 
3. Tuștea. Cursa a x-a: 1. Pru
na (N. Sandu) 1:32,2, 2. Robust.

Constantin DUMITRIU 

la C.E pentru juniori cu un loc 
pe podium. La juniori mici, 
Mihai Vanță a dovedit aceeași 
putere de luptă, o gîndire tac
tică promițătoare și o condi
ție fizică de... senior. în sfîrșit, 
surpriza a venit din partea 
Ilenei Trocan care, deși ma*  
mică în vinsta decît învinsa sa 
Alice Dănilă, și-a impus jocul 
frumos și îndemînatic.

Firește, în afara învingători 
lor, la această ediție s-au re 
marcat și alți tineri și tinere 
opinia unanimă a antrenorilor 
Tudorel Bădin, Gheorghe Boa 
ghe, Ecaterina Roșianu și Eleo 
nora Dumitrescu fiind aceea 
că Florin Chiru, Marius Comă- 
nescu, Mihai Vanță, Monica 
Radu, Teodora Tache, Oana 
Hincu, Corina Taloș, Daiana 
Samungi sînt nume care pro 
mit. Ei însă, juniorii, înseamnă 
o treaptă înaintată pentru ne
voile tenisului românesc, și de 
aceea opinăm că în viitorul I- 
mediat va trebui să se acorde 
o foarte mare atenție copiilor 
de 11—12 ani, și chiar mai mici. 
Antrenorii au datoria să w 
gîndeașcă cu simț de respon
sabilitate Ia această categc rlcx Txîî lord rn.rer*4țz~er'-rvi.cw»'»î  elnr **

c»

■1
de viitori performeri, sinp ’ 
care( poate da rezultatele 
teptate nu peste multă vrei, 
în sfîrșit. revenind la junior,, 
de azi, ni s-a părut că aproa 
pe toți (chiar și învingătorii) 
și-au băgat mult prea repede 
în cap că nu mai au nimlr 
de învățat. De aici, ignorarea 
sfaturilor antrenorilor, o infu 
murate, o îngîmfare periculoasă 
în drumul Iot spre afirmare 
autentică.

Ion GAVRILESCU
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calificări.

în 
ju- 
Cî- 

(Po- 
Tomescu 

Chiru

TIMIȘOARA, 9 (prin telf- 
fon). Pe cele 7 terenuri 
zgură ale asociației sporticV 
„Electrica" au Început, luni 
dimineață, întrecerile celei de 
a 70-a ediții a campionatelor 
naționale individuale de tenis 
rezervate seniorilor. Pe tablou
rile de concurs sînt înscriși 60 
de băieți și 38 de fete din 23 
de cluburi și asociații sportiv 
din Întreaga țară.

Deocamdată au intrat 
competiție doar băieții, ei 
cind un tur de 
teva rezultate : Nisiparu 
litehnica Buc.) — 
(Hd.) 3—6. 6—3, 6—3 ; 
(Steaua) — Marghitu (Craiova) 
6—0. 6—0 ; Kadar (Cluj-Napo- 
aa) — Ciuntea (Hd.) 6—3, 7—5 ; 
Copăceanu (Timișoara) — Pan- 
tazopol (Politehnica Buc.) 6—3, 
6—4 ; Popa (Dinamo Buc.) — 
Velu (Brăila) 6-2. 6—3 ; Mag 
(Electrica) — Mireț (Politehnica 
Buc.) 7—5, 6—3 ; Niculescu
(TCB) — Nemeth (Baia Mare) 
6—2, 6—4 ; Ghilea (Electrica) 
— Soare (Hd.) 6—1. 6—2. Bi- 
dușcă (Politehnica Cluj-Napo- 
ca) — Ciucă (Dinamo Buc.) 
6—4, 6—4. întrecerile continuă.

C. CREȚU-coresp.
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de la ' 
chipei 
Manola.
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marcaj 
clara. I 
Dobrin, 
lor.

Amin 
pe bur 
a avut, 
nute, c 
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încălcată din start !

Satisfacția primarului din Scorniceștl

meciu- 
i cam- 
,A“ - 
se ri- 

1 mul- 
și 

mea o- 
favp- 

v două 
chiar 

o oa
ră da 
cărora, 
<r teh- 
armene 
„roda- 

>ț se 
put de 
situația 
iiurilor, 
lor ur- 
0‘C, cu 
szei de 
Jiunilor

1

insă, 
icătorl- 
antre- 
— din 

aiul o 
I sub 
.1 DIS- 
portant 
in ln- 

teren 
simple

1 : ce 
l res- 
jivizio- 
ada de 
tU, în

nimic,

de vreme ce chiar 
prima etapă, cănd în pofida 
angajamentelor asumate în 
această direcție și făcute 
publice, prin intermediul 
anchetei publicate la ru
brica noastră, «-a înregis
trat nn mare număr 
cartonașe : 21 galbene 
două roșii, pentru tot 
tea încălcări flagrante 
regulamentului de joc : 
trări "periculoase proteste, 
vociferări.

TAPA

de

in-

Pe panglica de argint a șo
selei Pitești — Slatina, după 
40 de km apare indicatorul comu
nei Scomicești. 
urmă, pe lingă 
Uzări, a apărut 
fotbal sătească, 
pină în prima 
bal a țării. Drumul trece pe 
lingă case vechi de 80—100 de 
ani, lăcașuri noi de industrie 
locală și locuințe moderne, a- 
jungind pină la stadionul co
munal, de 6 000 de locuri. Un 
stadion modest dar îngrijit, cu 
tribune de lemn, curat, aerisit, 
eu gazon excelent, pe care 
primarul comunei, Constantin 
Neacșu, II privește cu o dra
goste paternă : „Am muncit
mult cu tinerii din comună fă

Cu 10 ani în 
numeroase rea- 
fi o echipă de 
tjunii in 1979 
divizie de fot-

COMENTARIILE CONTi
Așa cum s-a subliniat, in 

repetate rînduri,, la recenta 
ședință de analiză a acti
vității fotbalistice DISCI
PLINEI TREBUIE SA I SB 
ACORDE ATENȚIA CARE I 
SE CUVINE ÎN PROCESUL 
DE INSTRUIRE-ANTRENA- 
MENT, Acolo. în unitățile 
de performanță ale fotba
lului, 
•abili 
— de 
tența 
form cu comandamentele de 
performanță ale acestei ra
muri sportive, forul de
specialitate F. R. Fotbal, 
trebuie să intervină eu
operativitate și eficientă.

unde factorii respon- 
nu pot să-și exercite 
ce oare ? — compe- 

și autoritatea, con-

Gheorghe NICOLAESCU

ierr.ultumiri după un 1-1...
rezultat, 

echi- 
meciul 

ionii e- 
îicerone

ir ă nedrept ca F.C. Argeș sâ 
P 
t

cui 
ie
■la

«- 
re.
de 

de-
Nicolae 
iteșteni-

•dă un meci In care rapor- 
șuturilor l-a fost net fa. 

abil, 18—6 (14—2 pe 
-1 porții), ca și cel al 

lor ocazii de gol, 8—317 
reori o echipă aflată în 
sare se poate mîndri cu 
de cifre, care-i denotă superio
ritatea fără dubii la toate ca- 
pitolele.

Laurențiu DUMITRESCU
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— BU
ȘI ERMA- 
6 000 de 
un joc 

toria la 
,u mer

si 87), 
lojocaru 
■f (mln.

Ica pe 
,,B“. Și 
repede 
duc la 
mărul, 
„I. Petschovschi" pentru spor
tivitatea publicului din comu
nă, pare supărat. Nu-i suride 
perspectiva eșecului pe teren 
propriu. Se agită, discută cu 
responsabilii echipei. La fel, 
spectatorilor nu le convine si
tuația, dar cîștigătorii trofeu
lui sportivității tribunei nu se 
manifestă. Așteaptă reluarea 
jocului care aduce primul gol 
al echipei F.C. Olt, înscris de 
un jucător nou introdus, la 
pauză. State. Reducerea scoru
lui la 1—2, repede după re
luarea jocului (min. 50) dă a- 
ripi oltenilor care își 
adversarii. Rolurile se 
sează acum. Gazdele 
bagheta pe care o avuseseră 
oaspeții in prima repriză. A 
urmat 2—2 și 3—2, o victorie 
prin răsturnare de scor care 
a adus zîmbetul pe buzele 
tuturor spectatorilor. A fost 
greu, dar cu cit este mai greu 
cu atit victoria este mai mult 
gustată. Primarul Constantin 
Neacșu și-a luat la revedere 
cu o față zimbitoare, de la re
prezentanții presei 
lui.

Universitatea in Divizia 
buna dispoziție dispare 
după ce oaspeții con- 

pauză cu 2—0. Pri- 
care a primit Trofeul

PROMOVATELE

domină 
inver- 
preiau

I

I

LA „PRIMA LOR ORĂ“ 
IN DIVIZIA „A“

Politehnica Iași $1 punctul sân de sprijin.

modemizăm cit a fost posibil 
acest mic stadion pe care pri
mim oaspeții Diviziei „A" la fot
bal și putem găzdui meciuri, 
internaționale, și realizăm com
petițiile noastre sportive 
masă". Tovarășul Neacșu. 
și ceilalți iubitori de fotbal, tn 
jur de 3 000 prezenți pe teren 
(comuna are nu cu mult peste 
12 000 de locuitori) au venit la 
inaugurarea noului campionat 
dornici să-și vadă echipa ciști- 
gătoare. Este firesc, F.C. Olt 
este obligată de locul 4 din 
campionatul trecut. Adversara, 
Sport club Bacău, o echipă difi
cilă, care a trimis la Cluj-Napo-

Noua „albie" a Jiului

de 
ca

Gheorghe

?i radiou-

NERTEA

de corec- 
din

P.S. Dintr-o eroare 
tură numele primarului 
Scomicești a apărut inexact In 
ziarul nostru de luni. In nota 
despre luminarea Trofeului 
„I. Petschovschi* . In articolul 
de mai sus am făcut cuvenita 
rectificare.

Jocul cu Steaua ou poate 
un criteriu 
a adevăratelor 
echipei ieșene. In primul ___
pentru câ Politehnica a fost do. 
minată evident de miza meciu
lui, ea fiind mult timp blocată 
psihic (In acest sens să reținem 
că primul șut ol studenților pe 
poartă a venit In... mln. 38 I). 
Echipa pregătită de I. Motroc 
(care, neavind situația clarificată 
la F.R.F. nu a putut sta In in
cinta terenului), nu a fost sigură 
de „11*-le  cu core va intra In 
teren decît înaintea partidei, 
clnd Ursu șl Ciocîrlan ou primit 
încuviințarea doctorului să Joa
ce. Rămăseseră Insă irecuperabili 
Romilâ și Cloacă, ambii piese 
de bază In mecanismul echipei. 
Astfel formula de echipă a fost 
modificată, jocul cu două vfr- 
furi (Cioacă - Nemțeanu) fiind a- 
mlnatn pentru altădată. In aces
te .condiții ce ne-a arătat lotuși 
Politehnica lași la prima «a orâ 
In Divizia ,A” 1 Câ echipa con- 
thmă tradiția promovării tineri
lor (simbătă ou debutat pe pri
ma scenă I. Cimpeanu — un 
Jucător de 19 ani, do ...1,87 m, 
oare confirmă valoarea școlii

____ fi
exact de apreciere 

posibilități ale 
I rînd

Ieșene de portari — și Cânânâu, 
adus din „B", de ha Constructorul, 
dar plecat de la JUriioriî Poli
tehnicii). Câ noii veniți, B. Gri- 
flore și Sigmirean s-au încadrat 
repede In angrenaj’ul echipei. 
Câ tînârul Paveliuc, de 19 ani, 
anunțâ sâ devnâ un mijlocaș de 
frunte al primei scene ; câ Si- 
mionaș a râmas același dispecer 
Inteligent, Ciocîrlan același fun
daș tenace, Nemțeanu 
vîrf incomod, 
câ s-a trezit dintr-o Jungâ letar
gie. Dincolo de aceste aprecieri 
Individuale, ce ne spune... suma 
părților ? Câ a pa narea, încâ ne- 
•Fncronizatâ, și „mijlocul", fâro 
un om care sâ „scoatâ" mingi 
adversarului, obligâ linia de a- 
solt sâ vinâ mult înapoi. Atacul 
ieșean pare dotat (intrarea Iul 
Cioaca va întări, cu sigurențâ, 
forța de joc), însâ, psihic nici 
el n-a fâcut excepție de la re- 
gulâ. Oricum, vorba lui Vasile 
lanul, președintele clubului, „bi
ne câ nu s-a pierdut meciul cu 
Steaua*.  Egalul obținut poate 
însemna un punct de sprijin pen
tru o echipâ cu posibilități.

IONESCU

Petrolul nu va II o prcztnfâ

echipei.

, aceloși
iar Florean pore.

Mircea M.

trecătoare in „A"!

Deși a părăsit Învinsă terenul 
în meciul cu Chimia Rm. VTlcea, 
echipa Jiul a lăsat o bună im
presie, evoluția el de ansamblu 
oonstltuind o plăcută surpriză. 
Recunoscută ca o formație cu o 
deosebită vervă ofensivă doar pe 
teren propriu, Ctnd debitul el 

este năvalnic, echipa petrașenea- 
nă a apărut in debutul actualei 
ediții mult schimbată ta bine, 
ea reconsidertndu-și radical 
atitudinea față de datele jo
cului bi deplasare. Faptul că ju
cătorii petroșencnl s-au debara
sat de maniera pur defensivă, 
cu cantonări aproape permanen
te in zona propriului careu, el 
avînd acum mult mal multe 
preocupări pe plan ofensiv, ne 
determină să spunem că se află 
pe un drum bun, ta’ dorința de 
a alcătui o echipă cit mal com-

petitivă, cu un stil modem de 
joc. Primii pași au fost tăcuți 
sîmbătă la Rm. Vîlcea, unde 
Jiul a avut forța să dețină, cî- 
teva perioade bune de timp, o 
dominare teritorială, tocmai ta 
fața unei echipe cunoscută prin 
•tenul ei ofensiv. Fără Îndoială 
că la această față a Jiului. o 
parte de contribuție o are noua 
conducere tehnică. Bogata expe
riență a antrenorilor Ladlslau 
Vlad și Anton Coșoreanu șl-a 
•pus cuvtntul. Evident, noii 
▼enlțl — Băluță, în primul rînd, 
Stana șl M. Marian — Stat un 
real clștig pentru formația Jiul, 
el ajutind ca PROCESUL DE 
CRISTALIZARE A UNUI „11*  SA 
PRINDĂ CIT MAI REPEDE CON
TUR, scurttad etapa căutărilor.

Adrian VASILESCU

CE AȘTEPTĂM DE LA ETAPA A DOUA ?
(Urmare din pag. I)

față o recent promovată (Pe
trolul). Nu este indiferent cum 
va ataca Steaua în partida cu 
Chimia, deoarece iubitorii fot
balului și chiar tehnicienii e- 
chi.pei naționale așteaptă cu 
multă curiozitate (și speranță) 
integrarea lui Cimpeanu In
tr-un tempo superior oelui de 

*-„U“, unde era un fel de 
-.toss! (mai micuț, e adevărat), 
omul de gol nr. 1, eu sau fără 
sprijinul echipei. Pe de altă 
parte, meciul Craiovei la Ba
cău trebuie să dea încă , un 
răspuns. Este vorba de tonusul 
pe care renăscuta (se pare) 
formație olteană îl are în -mo
mentul de față. Dacă verva din 
fața constănțenilor se va pre
lungi la Bacău, chiar și 'sub o 
altă formă, atunci se va putea 
vorbi despre un anume răs
puns al cnaiovenilor la adresa 
celor care susțin că frumoasa 
hegemonie olteană în fotbalul 
nostru, în ultimii trel-patru 
ani, s-ar fi încheiat.

Această etapă, prin care se 
intră în a doua decadă a lui 
august, adică aceea cane pre
cede pregătirile speciale ale 
unui meci cheie cum este a- 
cela cu Suedia, poate și tre
buie să fie o etapă a orgoliilor 
de club. Orgolii legate de pre
zența în echipa națională, pre
zență care onorează un club 
mai mult decît o poate face 
chiar o performanță remarca
bilă în cupeLe europene

Timp de patru ani., Juventus 
Torino a fost Italia și acest 
fapt va rămine în amintirea 
iubitorilor fotbalului mal mult 
decît toate „faptele de arme" 
ale echipei lui Zoff și Rossi pe 
frontul cluburilor.

Timp de patru ani. Argenti
na a fost River Plate și lu
mea fotbalului va reține în 
primul rînd acest lucru.

Timp de patru ani (1968—72), 
echipa României a fost o com
binată Dinamo-Rapid, așa cum 
in Mundialul spaniol echipa 
U.R.S.S. a fost o combinat» 
Kiev-Tbilisi.

Este momentul ca acum echi
pele noastre fruntașe să se 
bată pentru dreptul de a ră
mine in palmaresul echipei na
ționale. Aceasta este doar în a- 
parență o formă de altruism 
a cluburilor față de echipa 

, „tricolorilor". Pentru că, o vic 
torie asupra Suediei ar putea 
fi un impuls mult mal mare 
decît orice pregătire specială 
pentru apropiata întrecere » 
cluburilor

Vrem să 
tli noștri, 
prea mult 
folosim un .
cepta ideea că acum, în aceste 
zile, merită să joci dincolo de 
orice calcul, fie și numai pen
tru a elimina ideea că încă în 
prima etapă a fost un caz 
«au două în Care caloulul s-a 
ridicat deasupra jocului.

Fotbalul total, o noțiune de 
care s-a cam abuzat în ultima 
vreme, merită să capete viață, 
măcar în acest august carie are 
menirea de a pregăti noul 
start al „tricolorilor" .

europene.
credem că fotbaliș- 

care își dozează 
efortul (ca să nu 

alt termen), vor ac-

ARBITRII ETAPEI 01 MIIAIE A DIVIZIEI „Â“
F.C. CONSTANȚA

BRAȘOV : Cr. Maghiar ;
Niculescu și Gh. Manta 
din București),

STEAUA — 
VlLCEA : S.
Tănase (ambii 
și A. Gheorghe

F.C.M.
M. 

(toți

RM.
I.

CHIMIA 
Necșulescu ; 
din Tîrgoviște) 
(P. Neamț),

NOSPOIH INFORMEAZĂ
1 de 
îgulari- 
rațla « 

aceste 
l avan- 

mari 
ență șl 
plic, Ia 
turisme 

SOI*,  
.000 Jel 
Irați și 
ori la 

știut 
JOACA

C1ȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
SOEXPRES DIN 4 AUGUST 1982
Cîșttgurile tragerii Pronoexpres 

din 4 august 1982, Cat. lai va
riantă 100% — autoturism „Dada 
1300“ ; Cat. 2 13 variante 25% a 
23.873 lei ; Cat. 3 : 22,75 variante 
a 3.H4S lei ; “ ‘ “
led ; Cat.
Cat. 6 :
7 S 209,50 
a 40 lei.
1 : 21.360 
eia 1300“ 
țintit de 
toșani.

86,25 a 830 
a 337 lei; 
40 lei; Cat.
Cat. 8: 3.597 
CATEGORIA

Cat. 4 :
S : 200,75 

6.796,50 a 
a 200 lei ;

REPORT 
lei. Autoturismul „Da- 
(70.000) led. a fost ob- 

Șova Coatacbe din Bo-

S.C. BACAU — UNIV. CRA
IOVA : O. Ștreng 
riței (ambii din 
Axente (Arad),

F.C. ARGEȘ 
STUDENȚESC:
L. Măerean (ambii din Brașov) 
și I. Dima (Sighișoara).

A.S.A. TG.--------- ------
TEHNICA 
Crăciunescu ;
Mițaru (toți

CORVINUL______ _ ____
F.C. BIHOR : M. Salomir ; M. 
Man (ambii din Cluj-Napoca) 
și I. Velea (Craiova).

DINAMO — PETROLUL PLO 
IEȘTI : Cr, Teodorescu (Bn 
zău); T. Cruceanu (Tecuci) și
M. Stănescu (Iași),

C.S. TÎRGOVIȘTE — F. C 
OLT : D. Petrescu (București) ; 
L Caraman (Oradea) și V. Cio
can (Bistrița),

JIUL PETROȘANI — POLI
TEHNICA IAȘI : M. Stoenescu: 
V. Constantlnescu și P. Balaș 
(toți din București)

; C. Pădurft- 
Oradea) șl M.

— SPORTUL 
R, Petrescu ;

MUREȘ — POLI- 
TIMIȘOARA ; I. 
N. Dlhescu șl A 
din Rm. Vîlcea).
HUNEDOARA —

i

g

g

g9
■

Nimic nu lăsa să «e între
vadă ta săptămîna dinaintea 
partidei cu Corvlnlul că Pe
trolul, proaspătă promovată, va 
reuși o frumoasă victorie ta 
meciul său de debut. Toți cei 
din jurul echipei, ca șl su
porterii, nu prea „vedeau*  un 
rezultat favorabil ploleștenllor. 
Firește, nid... Corvinul I Doar 
antrenorul aprecia că Petro
lul va avea o comportare a- 
plaudată. Cu toate că se a- 
fla la conducerea echipei 
doar de la 15 Iulie, V. Mate- 
lanu simțise „pulsul*  elevilor 
«ăl, se declarase mulțumit de 
receptivitatea lor 9 ^mediat 
oe le-am fost prezentat fi 
le-am făcut cunoscute ideile 
mele de joc, băieții mi-au și 
cerut — ceea ce m-a bucurat 
In mod special — să trecem 
la exemplificări. Și s-au pus 
pe treabă. Am lucrat cu ei 
multe ore, tot timpul cu min
gea, ceea ce „ti furi*.  Și pot 
spune că jucătorii s-au dove
dii foarte receptivi, au de
prins schemele mai repede 
decît ceilalți elevi pe care 
l-am avut de-a lungul anilor. 
Poate că fi eu am mal învă
țat ceva Intre timp, expttdnd

dar ceea efe vreau de lamat 
•f*.

Șl _____
nu va fl o simplă pasageră 
în Divizia „A“, pentru că 
jocul său (lăsînd la o parte 
evoluția sub așteptări a Cor- 
vlnulul) a prezentat suficiente 
caracteristici ale fotbalului 
modern, văzute, dealtfel, șl 
pe micul ecran. Vrem să 
scoatem în evidență, însă, eî- 
teva defecțiuni care vor trebui 
Înlăturate pentru viitor : izola
rea lui Simaciu printre funda
șii adverșl, preponderența Jo
cului pe sus în detrimentul 
fotbalului de construcție, une
le defecțiuni în defensivă, 
unde superficialitatea cu care 
este tratat momentul de apă
rare face ca să fie acordate 
multe lovituri de colț (în 
mln. 72 al partidei de debut, 
Corvinul a beneficiat de 3 
cornere consecutive). In sfîr- 
șlt, trebuie eliminate acele 
momente de grăbită satisfac
ție, cum au fost cele din 
ultima parte a meciului, ctad 
petroliștii au plimbat mingea 
în mod nesportiv.

. Mircea TUDORAN

Petrolul a demonstrat că

La r.c. Bihor, două generații suh unsprezece tricouri...
sub aspectul 

prezentată de 
prima etapă a 

sinonimă cu 
________ formației-fanion a 
orașului pe prima scenă fot
balistică a țării. Ca să aveți 
Imaginea exactă a unspreze- 
celui de start bihorean iată-1 
cum se prezintă, ta două gru
pe, prima a Jucătorilor expe
rimentați, de peste 27 de ani, 
a doua a Jucătorilor ptaă la 
24 de ani. Grupa întîl : Kun 
n, Nedelcu n, Grosu, Geor
gescu, Nlțu ; Grupa a 2-a — 
Bojtor. Biszok, Zare, Klss, 
Pușcaș, Lupău. simbioza pare 
realizabilă după datele prac
tice furnizate de partida Inau
gurală. Protagoniștii l-a 
furnizat șl o generație și cea
laltă. Kun II — readus ta 
„A“ după ce părăsise șl »B*-  
ul în sezonul trecut, evolutad 
ta ,C“, deci efectuitad la S3 
de ani, un «alt de re
întoarcere de două catego
rii com petition ale — a fă
cut un joc de excepție.

Interesantă, 
vlrstel, echipa 
F.C. Bihor în 
campionatului, 
revenirea

aW\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

Noi, care l-am văzlut în peri
oada de vîrf a carierei, care 
l-am urmărit și In echipa 
națională, putem afirma cu 
mina pe inimă că niciodată 
n-am asistat Ia o partidă așa 
de reușită a orădeanului ca 
cea de sîmbătă. Ne gîndim 
mal ales, la rolul complet — 
jucat 
lucea 
fiind 
rare, 
ment __ ____
Lîngă el, Nedelcu II și Grosu 
— alti reprezentanți ai gene
rației de experimentați, au 
avut un rol determinant în 
obținerea unei victorii clare’. 
După cum tineretul ni i-a pre
zentat pe Zare și Kiss în 
prim-plan.

„Cheia" confirmării startului 
bun al orădenilor în campio
nat stă deci și în modul cum 
s« va realiza deplina omoge
nizare dintre generațiile re
prezentate în echipă.

Eftimie IONESCU

de el. Kun II. care stră- 
doar In faza de atac 

deficitar în cea de apă- 
a apărut cu egal randa- 

!n ambele, momente.

PREZENTĂM NOILE DIVIZIONARE
MINERUL MOTRU (seria a Vll-a)

irB“

• Asociația a fost înființată 
in anul 1962 și este tutelată de 
întreprinderea minieră Motru 
• A activat In Divizia „B“ In 
edițiile 1972—1973 și 1975—1976; 
în Divizia „C“ în edițiile 1962— 
1972, 1973—1975 și 1976—1982 • 
Președintele asociației: Panteli- 
mon Popescu ; președintele sec
ției de fotbal : Vasile Crăciun : 
antrenori : Titu Nicolicescu și 
Gheorghe Cîță • Are stadion 
propriu, capacitatea tribunelor: 
10 000 locuri • LOTUL : por
tari : Lupui, A.nghel ; fundași : 
Prudeanu, Bălan, Văduva. Cior- 
noavă, Mirea, Catană, Cățan : 
mijlocași : Ghițulescu. Gașpar 
Lazăr. Ploaie ; Înaintași : Lau- 
rențiu, Aspricioiu, Drăguț. Mi- 
hordea. Gutuie, Ntcoloff. Stoi- 
nac, Dobrică, Alecu • Golge- 
terul echipei : Laurențiu — 34 
goluri • Media de vîrstă : 22 
ani și 4 luni • în ciuda tap-

tulul că registrul tehnico-ta£- 
tic a fost mai modest, totuși 
danul tineresc și-a spus cuvin- 
tul in meciurile cheie. Jucăto-

rU au o bună pregătire fizică 
și este de remarcat faptul că 
in timpul campionatului nici 
un component nu a fost eli
minat. Echipa a primit sprijin 
concret din partea conducerii 
întreprinderii miniere Leurda.

METALURGISTUL CUGIR (seria a Vlll-a)
• Asociația a fost înființată 

în anul 1939 și este tutelată de 
întreprinderea mecanică Cugir 
• A activat în Divizia „B“ în 
edițiile 1955, 1962—1981 ; în Di
vizia „C“ în edițiile 1954 și 
1981—1982 • Președintele aso
ciației : Filip Piclișam ; pre
ședintele secției de fotbal : Si- 
mion Herlea : vicepreședintele 
secției de fotbal : Teodor Șadi ; 
antrenori : Ștefan Czako fi 
Alexandru Pașcanii • Arc 
stadion propriu, capacitatea 
tribunelor : 5 000 locuri •
Lotul : portari : Sai, Grigoraș, 
Gheornea ; fundași : Ciulă, Io-

văinescu, StaicU, Mihalcic, Do- 
brai, Godea ; mijlocași : Țin
tea, Naghi, Cislian, Simu. 
Stanciu, Mișoagă ; înaintași : 
Bucur, Sava, Vătafu, Bănică, 
.Dragolea • Golgeterul 'echi
pei : Bucur — 16 goluri • Me
dia de vîrstă : 27 ani și 6 luni 
• Echipă alcătuită din jucători 
cu gabarit, care au cunoștințe 
tehnico-tactice destul de bune. 
Formație omogenă, care a ști
ut să treacă de momentele di
ficile de pe parcursul întrece
rii, avînd, In general, o com
portare constantă la un nir 
veil bun.



FRUMOASE REZONANȚE In perspectiva JOCURILE BALCANICE DE ATLETISM
PENTRU ÎNOTUL ROMANESC

J. 0. 1984

A fost fără îndoială un sfir- 
șit de săptămină al înotului 
românesc. Și cînd facem aceas
tă afirmație nu ne gîndim în 
mod special la pasionantele 
dispute desfășurate în piscina 
..Alberio Vallarin" din Guaya
quil (Ecuador), unde au fost 
stabiliți noii campioni ai lumii, 
ci la evoluția sportivilor ro
mâni, mai tineri sau mai vîrst- 
nici, pe trei fronturi, în tot 
atltea competiții de amploare.

Firește, vom începe cu în
trecerile găzduite în orașul de 
pe malul Pacificului, acolo unde 
pentru prima oară o sportivă 
româncă și-a înscris numele în 
palmaresul de onoare al unui 
campionat mondial de înot : 
Carmen Bunaciu a fost meda
liată cu bronz în proba de 
200 m spate, aceeași cursă care 
în urmă cu 5 ani, la Jânkoplng 
(Suedia), îi 
înotătoare din 
bîndeasdă cea 
(tot de bronz) 
european.

Succesul lui 
curat mult pe 
cu adevărat acest sport, al doi
lea în ordinea importanței dis
ciplinelor olimpice. Campioana 
României a încercat această . 
performanță și în urmă cu 4 
ani. la ediția din Berlinul Occi
dental, dar nu a realizat decît 
locul IV. Cu siguranță, Bunaciu 
și-ar fi dorit o medalie asemă
nătoare și în proba de 100 m 
spate, desfășurată la mai puțin 
de 48 de ore după sosirea ei 
la Guayaquil... Nu a obținut 
decît poziția a 5-a în finală, 
cu un timp sub posibilitățile ei 
eerbe. Această parțială nereu
șită â ambiționat-o și mai mult 
pe sportiva dinamovistă, care 
în ultima zi a competiției, în 
plenitudinea forțelor, nu a mai 
ratat, intrînd în posesia mult- 
visaitei medalii lă un campionat 
mondial.

De la Oswlecym (Polonia), 
unde timp de patru zile, tradi
ționalul ,,Concurs Prietenia" a 
reunit ,,speranțe olimpice" din 
7 țări, în frunte cu tinerii îno
tători din R. D. Germană și 
U.R.S.S., ne-au parvenit alte 
vești — păstrînd, firește, pro
porțiile — la fel de îmbucură
toare. O tînără practic necu
noscută largului public. Corne
lia Gherman (nu a împlinit 
încă 14 ani), de la Liceul nr. 2 
din București, pregătită de an- 
trenoarea Doina Sava, a cîști- 
gat cursa de 100 m fluture. Ea 
este cea de a doua sportivă 
româncă (după Anca Pătrășco-

iu, în 1981) care izbutește să 
cîștige un asemenea concurs. 
Nu mai puțin valoroase sînt și 
rezultatele tinerilor băimăreni 
Robert Pinter (locul 2 la 100 m 
fluture și locul 3 la 400 m li
ber) și Noemi Lung (locul 2 la 
400 m mixt). Aceasta din urmă 
a izbutit — cu 4:59,03 — un nou 
record național de senioare Și 
fete 
doua
care 
mixt

(14 ani), fiind cea de a 
înotătoare din România 

parcurge distanța de 400 m 
în mai puțin de 5 minu-

9 august

11 august

12 august

13 august
li august

ÎS august

permitea primei 
România să do- 
dintîi medalie 
la un campionat

Carmen l-a bu- 
toți cel ce iubesc

fine, la Istanbul, juniorii 
români au reușit — ceea ce nu 
au izbutit seniorii, la Bucu
rești ! — să cîștige Balcaniada. 
Printre cei care au adus pre
țioase contribuții la frumosul 
succes se află reșițeanca Ga
briela Baka, ploieșteanul Cris
tian Ponta și băimărenii Anca 
Pătrășcoitt, Teodora Hauptricht 
și Jurgen Barth, cu toții can
didați pentru competiția pro
gramată la finele lunii august, 
la Innsbruck. Unul dintre re
zultatele înregistrate este de-a 
dreptul impresionant : Anca 
Pătrășcoiu a ciștigat cursa de 
100 m spate în 64,77 (rec. bal
canic), timp cu care, la Guaya
quil, în finala campionatelor 
lumii s-ar fi situat pe locul 6, 
după Carmen Bunaciu I

Adrian VASILIU

La Cancun, în Mexic, Juan 
Antonio Samaranch, președin
tele Comitetului Internațional 
Olimpic, a avut o lungă între
vedere cu Peter Ueberroth, 
președintele Comitetului de or
ganizare a J.O. de la Los An
geles. Cu acest prilej au fost 
trecute în revistă probleme^ or
ganizatorice legate de desfășu
rarea Jocurilor Olimpice din 
1984 și unele chestiuni privind 
viitoarea reuniune a Comisiei 
executive a C.I.O. și a Comite
telor olimpice naționale (C.N.O.) 
prevăzută a avea loc, în ianua
rie 1983, de asemenea, la Los 
Angeles.

JOCURILE AMERICII CENTRALE
Șl CARAIBILOR

HAVANA, 8 (Agerpres). — Cea 
de-a 14-e ediție a jocurilor spor
tive ale Americli Centrale si Ca
raibilor a fost deschisă pe sta
dionul Pedro Marrero, din Ha
vana. în prezența președintelui 
Consiliului de Stat și al Consi
liului de Miniștri ale Republicii 
Cuba, Fidel Castro. La festivitate 
a participat, de asemenea, pre
ședintele Comitetului internațio
nal Olimpic, Juan Antonio 
maranch. Competiția va 
plnă la lt august șl va 
sportivi din 21 de țări.

Sa- 
dura 

reuni

EDIȚIA A 41-a, BUCUREȘTI,
BREVIAR

Întrecerile J.B.A.
reuniuni, două de di- 

......................... șl de

vor avea loc in
mlneață (vineri 
stmbătă) șl trei 
după-amiază (vineri, 
slmbătă șl duminică).
• Cursa de 20 km 

marș va avea pleca
rea șl sosirea pe 
stadionul „28 August", 
traseul său fiind În
scris pe strada Maior 
Coravu.
• Proba de mara

ton se va desfășura, 
cu plecarea șl sosirea 
de pe stadion, Iar 
traseul, ca șl la Ur,l- 
versiada anului - tre
cut, pe șoseaua spre 
Oltenița, plnă la co
muna Frumușani.
• înregistrarea so

sirilor In cursele de 
alergări (cronometraj 
la sutimi de secundă

și ordinea 
înregistrată 
va fi făcută 
râtul „Telesid 
creație a Inginerului 
român Temistode La- 
z ari de, un vechi spe
cialist în materie șl 
neobosit 
Instalația sa, 
în multe 
de anvergură, 
pun de f oarte bine șl, 
ceea ce este cel mal 
important, foarte co
rect solicitărilor, 
Ind realmente 
petitlvă cu cele 
unor firme de 
dlție din străinătate!
• Afișul și simbo

lul acestei a 41-a e- 
dițil a J.B.A. au fost 
realizate de graficia
nul Andrei G. Dan.
• în mod tradițio

nal întrecerile com-

Bosirilor 
pe film) 
cu apa-

III",

cercetător. 
testată 

competiții 
răs-

fl- 
com- 

ale 
tra-

AUGUST 1982
petiției vor fi prece- 
date de ~ 
ordinar al 
Balcar.lce 
altele, va 
programul 
viitoare, datele șl lo
curile de desfășurare 
ale Crosului Balcanic, 
ale Balcaniadei ju
niorilor șl ale J.B.A. 
ale seniorilor din 1983.
• Se creta rul per

manent al J.B.A. este 
Georgios Marseloe 
(Grecia), f-ost cam
pion balcanic la 118 
m garduri. Reținut 
la Atena de treburi
le presante, ale orga
nizării campionate
lor europene, Mar
sel os nu va putea fl 
prezeir t la întreceri
le de pe sta di or. ul 
,,23 August", dar va 
avea aici un repre
zentant al său.

Congresul 
Jocurilor 

care, Intre 
stabili și 

activității

---- PROFIL--------------------------------------

CEL MAI BUN SĂRITOR IN LUNGIME

VARȘOVIA, 9 (Agerpres). — 
La Varșovia s-au încheiat în
trecerile celei de-a 25-a ediții 
a tradiționalei competiții inter
naționale de lupte greco-roma- 
ne „Memorialul Wladislaw Pi- 
tlanski", la care au participat 
139 de sportivi din 11 țări.

Printre învingătorii turneului

»
s-au numărat și luptătorii 
mâni Constantin Uță (62 
și Ștefan Negrișan (68 
Dintre ceilalți concurențl 
mâni s-au mai evidențiat
sile Andrei, situat pe locul doi 
la categoria 100 kg și Ștefan 
Marian, care a ocupat locul trei 
la categoria 52 kg.

ro- 
kg) 

kg).
ro- 

Va-

RECORD MONDIAL AVIATIC
Montreal. Pe aeroportul Dor- 

val de la Montreal a aterizat 
sîmbătă avionul monomotor 
„Cessna-210" cu care piloții 
canadieni Donald Muir (26 ani) 
șl Andre Daemen (22 ani) au 
izbutit să facă înconjurul pă- 
mîntului. Periplul lor a durat 
6 zile, 7 ore șl 30 de minute 
și a fost mai scurt cu aproape 
36 de are decît precedentul ne
cord mondial obținut cu un 
avion de această categorie.

Organizarea acestui zbor im-

presionant a fost făcută cu sco
pul declarat de a stimula ge
nerozitatea diverșilor 
pentru a contribui la 
rea unui fond care să 
la dispoziția Societății 
ene a cancerului I

oameni 
strînge- 
Ce pus 
canadi-

Nenad Stekici este unul 
dintre cei mai buni atleți 
pe care i-a avut Iugoslavia, 
un performer de mare cla
să. In 1975 cu prilejul con
cursului preolimpic de la 
Montreal. Stekici a ciștigat 
săritura in lungime cu, un 
rezultat excepțional : 8,45
m, superior cu 10 cm recor
dului european deținut de 
sovieticul Igor Ter-Ovane 
sian din 1967 și vest-ger- 
manul Josef Schwartz din 
1970. Dealtfel, tn concursul 
de la Montreal el a primit 
trofeul pentru cel mai va- 
loros atlet, în timp ce la 
femei, același trofeu a re
venit atletei noastre Maria
na Suman, ctștigătoare, a- 
tund, a cursei de 800 m.

Considerat printre princi
palii favoriți ai 
olimpice din 1976, 
n-a putut evolua însă 
nivelul său cel mai 
căci, resimțind un 
vechi accident, s-a clasat a- 
bia pe locul 6 cu un re
zultat oarecare: 7,89 m. Ul
terior recordul său conti
nental a fost întrecut de

(R. D. 
olimpic 

sărit

fost si

Lutz Dombrowski 
Germană), campion 
la Moscova, care a 
8,54 m.

Nenad Stekici' a
este cel mat reprezentativ 
săritor in lungime din Bal
cani, el fiind campion in 
1913 — 8,12 m, 1974 — 7,96 
m, 1976 — 7,89 m, 1978 — 8.02 
m, 1979 — 8,27 m, 1980 — 8,11 
m. In cei doi ani care-i lip
sesc din palmares titlurile 
au fost ciștigate de 
terii noștri Ștefan 
cu 7,88 m, in 1975 
mitru Iordache 7,68 
1977.

Pentru a aprecia 
corect valoarea

sări-
Lăzăres 
și Du- 
m, în

intrecerit 
Stekici 

la

și mai 
acestui 

atlet iată-i-seria de sărituri 
de la J.B.A. din 1979 da ' 
Atena : 8,04 m — 8,25 m 
8,08 m — 8,25 m — 8,22 
— 8,27 ml

Stekici se va afla la sflr- 
șitul săptămînii intr-o spec
taculoasă dispută cu 
buni săritori din 
dispută care se va 
mai mult ca sigur, 
zultate de valoare 
țională.

I
X,

cei mai 
Balcani, 
încheia, 
cu re- 

interna-

AGENDA SAPTAMINII---------
BASCHET — continuă C.E. de cadete, ta Finlanda . 

(plnă la 15 aug.) ; HALTERE — continuă C.M. de 
juniori, 1® Brazilia (plnă la 16 aug.) ; PARAȘUTISM
— continuă C.M. ta Cehoslovacia (plr.ă la 19 aug.) ; 
PENTATLON MODERN — continuă C.M. felntain ta 
Franța (pînă la 12 aug.) ; TENIS — turnee la To
ronto. Atalanta, Houston, La Costa ; AUTOMOBILISM
— raliul Braziliei (a 9-a probă a C.M.)-

ATLETISM — concurs Internațional la Viaregglo 
(Italia) ; CICLISM — turul Slovaciei (ptaă lă 18 
aug.) ; LUPTE LIBERE — campionatele mondiale, la 
Edmonton, Canada (plnă la 14 aug.) ; POLO, turneul 
celor 8 națiuni, la Santa Cruz de Tenerife, ta Spania 
(plnă la 15 aug.)

. TENIS — etapa finală a Cupel Valerio, la Lesa, 
Italia, și a Cupel Sofia, la Santander, Spania ; CĂLĂ
RIE — concursuri Internaționale la Wolfsburg, R.F.G. 
șl Biarritz, Franța.

ATLETISM — concurs internațional, la Londra ; 
FOTBAL — turneu internațional la Eindhoven (plnă 
la 15 aug.) ,

ATLETISM — concurs internațional la Nisa ; NA- 
TAȚIE — meciul celor 7 națiuni (Înotători sub ÎS 
ani), la Wolskraiburg, R.F.G. ; MOTOCICLISM — 
cursa de 24 ore la Liege ; YACHTING — C.M. „Tor
nado". la Kingston, Canada (plnă la 25 aug.) ; BOX ■
— meciul Santos Laciar (Argentina) — Betullo Gon
zales (Venezuela) pentru titlul mondial (W.B.C.) la 
muscă ; RUGBY — Noua Zeelandă — Australia, Ia 
Christchurch (med test).

BASCHET — campionatul mondial masculin, ta Co
lumbia (pînă la 28 aug.) ; AUTOMOBILISM — Mare
le premiu al Austriei, la Zeltweg (formula T) ; MO
TOCICLISM — Marele premiu al Finlandei (viteză), 
la Iamatra ; HOCHEI IARBA — cupa mondială pen
tru juniori, la Kuala Lumpur (ptaă la 28 aug.).

Campionate
9 SPANIA. Campionatul de 

fotbal va începe în luna sep
tembrie, dar perspectivele nu 
sînt tocmai favorabile. întrucît 
jucătorii cluburilor profesionis
te spaniole au anunțat că vor 
declara grevă deoarece» de mai 
multă vreme, nu au primit re
tribuțiile cuvenite — anunță 
ziarul „Pueblo“. Cele 47 de clu
buri spaniole datorează suma de 
circa 4 
această 
niolă a 
august 
ca echipele din cele două divi
zii să-și rezolve situația finan
ciară.
• U.R.S.S. Etapa a 19-a: Me- 

Baku 
— Di- 
Minsk 
ȚSKA

menit: 1. Dinamo Minsk 29 p, 
2. Metallst Harkov 23 p. 3. Ara
rat 23 p etc.

• SUEDIA. Etapa a 14-a : 
AIK — MalmO 0—6, Brage — 
Oster 1—0, Alfsborg — Hamstad 
5—2, Kalmar — Atvida'berg 

■ - -............. IFK GS-
_ _ j —Ham- 

1—2. Clasament : 1. Go-
1—0, Norrk&ping — I 
teborg 1—6 (!), Orgryte 
marby

teborg 19 p, 2. Eltsborg 16 p, A 
Malmb 16 p etc.
• FINLANDA. Etapa a 20-a i 

Valkeakosken — Kokkolan 0—1 
Koparit — Kuopio 2—0. Lahti
— Ilves Tampere 3—4, Oulu 
Palloseura — Palloilijat' 2—1, 
Sepsi 78 — Helsingin rJalkapa- 
.lloklubi 0—1, Turun Palloseura
— Kuplon Palloseura 6—0. Cla
sament : 1. Koparit 29 p, 2. Tut- 
run Palloseura 27 p, 3. Vata, 
kosken Halka 25 p.

milioane de dolari. In 
situație, federația spa- 
fixat termenul de 15 

ca dată-limită pentru

Meciuri oficiale
Libertadores : Boca Ju- 
River Plate (ambele din

talist Harkov — Neftci 
2—1. Cernomoreț Odessa 
namo Kiev 1—0, Dinamo
— Ararat Erevan 1—1, 
Moscova — Spartak Moscova 
0—2, Șahtior Donețk — Kairaț 
Alma Ata 3—2, Kuban Krasno
dar — Pahtakor Tașkent 2—2, 
Dnepropetrovsk — Torpedo Ku- 
taissi 1—1, Torpedo Moscova — 
Dinamo Moscova 1—1. Clasa-

Cupa 
nior — 
Argentina) 0—0, Penarol — De
fensor (ambele din Uruguay) 
3—0.

Campionatul mondial de ju
niori : In preliminarii : Alge
ria — Gambia 2—1 (in tur 0—0) 
calificindu-se pentru etapa ur
mătoare. Turneul final va avea 
loc în 1983 în Mexic.

Supercupa Europei : meciul 
dintre C.F. Barcelona și Aston 
Villa a fost programat la 18 
ianuarie la Barcelona, Iar retu
rul după o săptămină la Bir
mingham.

Cupa intercontinentală : fina-

TELEX • TELEX > TELEX @ TELEX • TELEX • TELEX > TELEX • TELEX @ TELEX • TELEX 0 TELEX
ATLETISM • Oslo : 400 m — Paul (Tri

nidad) 46,26. 800 m — Robinson (S.U.A.) 
1:48,2, 1 500 m — Walker (N. Zeelandă) 
3:38,8, 5 000 m — Koech (Kenya) 13:26,6, 
disc ■— Burns (S.U.A.) 64,08 m • Bergen, 
concurs feminin de marș : 5 km : Sue 
Cook (Australia) 23:09,2, 10 km s Alek
sandra Deverinskaia (U.R.S.S.) 48:11,1 * Pa
ris (Colombes), jmpionatele Franței : 409 
mg (f): Rega 56,78, înălțime (£): Ewange-E- 
pee 1,89 m; 400 m: Quinon 46,56, 800 m: Ma- 
rajo 1:46,02, triplu: Valetudie 16,50 m, pră
jină : Quinon 5,55 m.

AUTOMOBILISM a Italianul Tony Fassl- 
na (Opel Ascona 400) a cîștlgat raliul Por
tugaliei, la Madera, contind pentru C.E.

BASCHET o Marele premiu al orașului 
Praga (femei) : România — Olanda 59—52, 
Cehoslovacia B — Polonia 82—51, U.R.S.S. 
- Cehoslovacia A 90—76. Clasamentul: 1. 
U.R.S.S. 10 p, 2. Cehoslovacia A 9 p. 3. 
România 8 p, 4. Olanda 7 p, 5. Cehoslovacia 
B 6 p, 6. Polonia 5 p • C.E. cadete ta 
Finlanda ; Bulgaria — Franța 71—44 Fin
landa — Olanda 69—41, Italia — Suedia 
70—«0 (Forssa), U.R.S.S. — Spania 88—43)

Iugoslavia —■ Israel 82—36, Ungaria — R.F.G. . 
75—61 (Uuslkaupunki).

BOX • La Donețk, au devenit campioni 
al U.R.S.S.. în ordinea categoriilor : Hus
nutdinov, Aleksandrov, Hatclatrlan, Nurka- 
zov, Ribakov. Slsov, Akopkohlan, Laptev, 
Melnik, Koptev, lagubkln, Lokustin.

CANOTAJ * Juniorii din R. D. Germană 
au repurtat un mare succes la C.M. de la 
Plediluco. Ei au cîștlgat 10 din cele 13 
probe I •

CICLISM • Echipa de amatori a Franței 
a ciștigat Cupa Europei pe națiuni (compe
tiție pe velodrom, la Commercy), fiind ur- .. „ o echipg provincială fran-

Spanla : 1 000 m start de 
(F) 1:09,99, urmărire indl- 
(R.F.G.), urmărire echipe:

de Sud).

mată de R.F.G., 
ceză, Belgia șl 
pe loc : Boyer 
vlduală : Zehner 
R.F.G. 4:46,25.

HANDBAL • Balcaniada de junioare d« 
la Blagoevgrad : Bulgaria — România
18—15, Iugoslavia — Bulgaria B 28—19. Cla
sament : 1. Bulgaria, 2. România, S. Iugo
slavia.

LUPTE • C.M. de „libere" juniori de la 
Colorado Springs au fost cîștlgate de: 48

kg : Knynung gun Now (Coreea
52 kg : Alșimbadze (U.R.S.S.), 56 kg : Eu- 
gurnl (U.R.S.S,), 60 kg : Ghezzi ‘ '
65 kg : Cook (S.U.A.), 70 kg :
(U.R.S.S.), 75 kgs Demurv (U.R.S.S.), 81 
kg : Hadarstet (U.R.S.S.), 87 kg : Hadelov 
(U.R.S.S.), +87 kg : Mutoșvill (U.R.S.S.),
Pe echipe : U.R.S.S. 44 p, S.U.A. 41 p.

MOTO • C.M. de motocros (500 cmc)
— ultima probă la Etelbruck (Luxemburg) 
a fost elștlgatâ de suedezul Hakan Carl- 
vlst, urmat de americanul Brad Lackey 
care a deveni» insă campion al lumii cu 
228 p (2. Vromans — Belgia 217 p, Hudson
— M. Brltanle 158 p etc.).

TENIS • Indianapolis : ta finală : Hi
gueras — Arias 7—5, 5—7, 6—S, ta finală la 
dublu femei : Madruga, Tanvier — Ruzid, 
Russel 7—5, 7—6 • Columbus : finala : Con
nors — Gottfried 7—5, 6—0.

YACHTING • Frații danezi J3rgen șl 
Jakob Moeller au cîștlgat campionatul eua 
ropean la „FD" desfășurat, ta Elveția, pe 
lacul Silvaplana ț pe locul secund veșț- 
germanll Jorg șl Eckart Dlesch,

(S.UDL), 
Baba tal

la dintre Aston Villa și învin- 
gătoarea din Cupa campionilor 
Americli de Sud se va desfă
șura la 12 decembrie la TokiOu

Partide amicale
Rotterdam: semifinale: Celtic 

Glasgow - 
Feyenoord 
2—0 ;
Celtic 4—3 
3 : Austria 
(2-0) !

Varișa : 
(R.D.G). — 
3-1 (1-1).

Jerez : FC Sevilla — 
Dozsa 1—0.

Berna : în finală : 
Boys — Servette 
va 5—1, pentru locul 
poli -=■ Espanol 2—1.

Lausanne : F.C. Lausanne 
Tottenham 3—0 !

LInea ; Real Madrid 
vodina No vi Sad 2—1, 
Bilbao — Nottingham 
3—1.

Sofia: reprezentativa 
riei a jucat cu echipa elenă 
Heraclid și a terminat la ega
litate : 2—2.

★
Federația iugoslavă a interzis 

transferul la cluburi de peste 
hotare a unor jucători inter
naționali, printre care Vladimir 
Petrovich Safet Șușjci și Zoran 
Lukici, toți în vîrstă de sub 28 
de ani, Cîțiva din aceștia sem
naseră înainte de campionatul 
mondial pontracte cu echipe 
străine, dar se pare că acestea, 
vor fi acum reziliate.

Austria Viena 4—0, 
— Arsenal Londra 

finala: Feyenoord —
(2—2). Pentru locul 

— Arsenal 4—0

Hansa Rostock 
Cerno More Vama

Ujpestl

Young
Gene-

3 ; Na-

- Voj- 
Athletie 

Forest

Bulga-
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