
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN JUDEȚUL ARGEȘ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a continuat, joi. vizita de lu
cru în județul Argeș.

împreună cu secretarul gene
ral al partidului, președintele 
Republicii, la vizită au partici
pat tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Emil Bobu, Ion Dincă, 
Gheorghe Oprea.

Cea de-a doua zi a dialogu
lui de lucru cu oamenii muncii 
din județul Argeș s-a desfășu
rat în aceeași atmosferă entu
ziastă, caracteristică întîlnirilor 
conducătorului partidului si sta
tului nostru cu făuritorii de 
bunuri materiale si spirituale, 
de puternică angajare, de ma
nifestare a hotărîrii celor ce 
trăiesc si muncesc in această 
frumoasă parte a tării de a ac
ționa strîns uniți în jurul par
tidului. al secretarului său ge
neral. pentru înfăptuirea sarci
nilor ce le revin din documen
tele Congresului al XII-lea al 
partidului.

Joi au fost vizitate întreprin
derea de autoturisme Pitești, 
Combinatul petrochimic, Combi
natul de articole tehnice 
cauciuc și întreprinderea 
stofe „Argeșana".

în toate întreprinderile
tate. mii de oameni, bărbați Si 
femei, tineri și vîrstnici. au ve
nit în întimpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu. dorind să-și 
manifeste bucuria de a-i întîlni. 
să-si exprime sentimentele de 
stimă si prețuire pentru tot 
ceea ce s-a realizat si se înfăp
tuiește in județul 
treaga tară.

Vizita de lucru 
tovarășul Nicolae
împreună cu tovarășa 
Ceaușescu in județul Argeș s-a 
Încheiat joi. Ia amiază, printr-o 
mare adunare populară desfă
șurată in Diata centrală a mu
nicipiului Pitești. Mii de oa
meni ai muncii din oraș si din 
alte localități ale județului s-au 
adunat aici. Sînt muncitori, in
gineri si tehnicieni din între
prinderile argeșene. țărani coo
peratori din sate și comune ar- 
gesene, studenți. elevi. Ei au 
venit să-și reafirme si cu acest 
prilej sentimentele de prețu
ire si profundă recunoștință pe 
care Ie poartă secretarului ge-

din 
de

vizi

lor. în in-

efectuată de
Ceaușescu, 

Elena

neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru acti
vitatea sa neobosită pusă in 
slujba propășirii tării, bunăstă
rii poporului, creșterii presti
giului si rolului României so
cialiste in lume.

Mulțimea prezentă în piață 
purta stegulete roșii si tricolo
re. portrete ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ale tovarășei 
Elena Ceaușescu, stemele par
tidului și țării, pancarte cu urări 
de ani multi si sănătate adre
sate conducătorului partidului 
și statului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Piața vibrează de uratele si 
ovațiile celor 80 000 argeșeni 
veniti să se întilnească cu se
cretarul general al partidului. 
Se aclamă cu dragoste, cu În
flăcărare Răsună 
„Ceaușescu-P.C.R.", 
si poporul".

Tovarășul Nicolae
Si tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu căldură manifestări
lor de dragoste si recunoștință.

Adunarea populară este des
chisă de tovarășul Ion Sîrbu, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Argeș al P.C.R.

fntîmpinat cu deosebit entu
ziasm, cu puternice sentimente 
patriotice, a luat cuvintul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmărită 
cu deosebit interes, cu deplină 
aprobare și satisfacție, ea fiind 
subliniată in repetate rinduri de 
îndelungi aplauze, urale și o- 
vații. Se scandează cu înflăcă
rare „Ceaușescu - P.C.R. I“, 
„Ceaușescu și poporul 1".

Participanții Ia marea adu
nare populară și prin ei, toți 
locuitorii județului, își reîn
noiesc angajamentul ferm de a 
transpune în viață programul 
partidului, hotăririle Congresu
lui al XII-lea al P.C.R., sarci
nile trasate și indicațiile date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
îndemnurile sale de a munci 
mai bine, de a-și aduce o con
tribuție tot mai mare la edifi
carea socialismului și comunis
mului pe pămîntul României.

indelung
..Ceaușescu

Ceausescu

Carmen Bunaciu 9

MULT VISATA, DAR SA ȘTIȚI CA NU
Carmen Bunaciu s-a întors 

de la Guayaquil. Cu surîsul pe 
buze, mai slabă cu 5 
grame, dar fericită. A reușit 
să aducă țării sale prima me
dalie de la un campionat mon
dial de natație ! Și, credeți-ne, 
nu-s prea mulți sportivii din 
țări cu mult mai bogată tradi
ției care se pot mîndri astăzi 
cu asemenea performanțe.

V

kilo-

De astăzi, la poligoanele
Tunari șl Dinamo

» »
— Mai tntîi, povestește-ne, 

Carmen, cum a fost drumul ?
— După cum se știe, am plecat 

din București chiar în ziua 
festivității de deschidere a ce
lui de al IV-lea campionat 
mondial. In total, am zburat 
sau stat prin aeroporturi apro
ximativ 41 de ore. ajungind la 
destinație duminică noaptea. 
Acolo am aflat, împreună eu 
antrenoarea mea, că voi con
cura peste 32 de ore, în 
a II-a a probei de 100 m 
te — exact aceea de la

seria 
spa- 
care

„CUPA ROMÂNIEI" Miercuri 18
LA TIR un

HtOLETMI DIN TOATI TARILE, UNIȚI.VA I

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORI
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Â 41-a edifie a Jocurilor Balcanice, care începe astăzi, poate fl

UN MARE CONCURS ATLETIC, 
O ÎNTRECERE DE ÎNALTĂ VALOARE

PE STADIONUL „23 AUGUST»
Examenul hotărîtor pentru campionatele europene £ Asalt al recordurilor balcani-, 
0 Fovoriți...

Astăzi
A 41-a ediție a 
atletice, competiție 
lă, unică în felul 
cile de competiții, 
mid. ale sportului 
în cadrul Festivității

ce
începe

dar cu ce
Balcaniada !
Balcaniadei 
tradiționa- 

între ze- 
marj și 
mondial, 
de des-

ei

rezultate ? 9 Cine va cîțtiga „Cupa ziarului Sportul" ? 
nîada se constituie într-o bi
nevenită repetiție...

CE VOM VEDEA ASTĂZI I
în reuniunea de dimineață 

își vor începe întrecerea spe
cialiștii poliatloanelor. decatlo-

Actualitatea competițională 
Internă va continua, la tir, cu 
o competiție de atracție. „Cupa 
României" la toate categoriile 
de vîrstă. Incepînd de astăzi, 
poligonul Tunari va găzdui 
competiția, mai precis probele 
de glonț, ca dealtfel și la edi
țiile din anii trecuți. In paralel 
cu întrecerile de pușcă și pistol 
în aer liber, organizatorii — 
federația de specialitate — au 
introdus in program și probele 
pentru arme cu aer comprimat, 
ce se vor desfășura In sal*  din 
parcul sportiv Dinamo, o altă 
gazdă tradițională a trăgătorilor.

LOTUL A“

Buligă, are misiune grea ta 
întrecerea cu ceilalți decatlo- 
niști. căci nu trebuie să 
uite că el n-a depășit 
vîrsta junioratului 1 La 
sperăm Intr-un succes al 
șovencei Corina Țifrea. 
are posibilități să totalizez*  
mai mult decît oele 6130 punc
te ale recordului stabilit d*  
ea, anul acesta, la campiona
tele noastre internaționale.

După-amiază. după Festivi
tatea de deschidere, totdeauna 
constituind un moment emo
ționant, Spectatorii bucureșteni 
vor putea urmări desfășurare*  
mal multor probe, între care 
9 finale. Intre acestea sînt d- 
teva care anunță o luptă strîn- 
să, dar și altele la care. te 
mod normal, favoriții vor ciș- 
tiga... fără emoții. Să le nu
mim pe acestea din urmă™

Iată, spre exemplu, 
feminină pe 800 m la 
campioana noastră 
linte, cu recentul 
(1:55,05). cea mai 
formanță mondială

fete, 
bre- 
car*

cursa 
care 

Doina Me- 
său record 

bună per- 
a acestui 

sezon, se anunță — teoretic — 
fără contracandidată. De a-' 
ceea, luptînd pentru primul el 
titlu de campioană balcanică. 
Doina va concura cu gîndul la 
„europenele" de la Atena... Și 
pentru că veni vorba de cifre 
și de Atena. îi amintim Doi-

bună 
sezonului la 800 m. principală favorită a 
în imagine cu

Mărășescu
niștii 
căror 
astăzi, toată ziua, ci și miine. 
Va fi, prin natura acestor pro
be. o întrecere dificilă, cu un 
mare consum de energie, în 
cadrul căreia la decatlon sau 
la heptatlon, fiecare greșeală, 
cit de mică. costă puncte ! 
Campionul țării noastre,

Doina Melinte, campioană europeană de sală, cea mai 
performeri mondială a 
acestei curse la J.B.A. antrenorul ei Nicolae

vor a-chidere a Jocurilor1 se 
linia reprezentanții țărilor din 
acest colț de lume : Albania, 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
Turcia și România, ai căror 
atleți își vor măsura apoi for
țele, ca-n fiecare an, pentru 
a-i desemna pe campionii a- 
cestei ediții. Sîntem convinși, 
de aceea, că vom asista, timp 
de trei zile, la un concurs de 
o calitate superioară, la un 
spectacol sportiv de toată fru
musețea, că vom fi martori la 
stabilirea unor performanțe 
bune, chiar foarte bune. A- 
ceastă încredere ne este inspi
rată de faptul că peste Puțină 
vreme va avea loc, la Atena, 
a XIII-a ediție a Campionate
lor europene, iar în perspec
tiva acestui eveniment Balca-

și heptatlonistele. ale 
dispute vor dura nu doar

(Continuare tn pag. a 4-a)
Romeo VILARA

OPRIM „FILMUL** Șl DECUPAM LIPSURILE

A

VOI ABANDONA!..."
pri-așteptam mai mult — pe 

mul culoar !
— Cum așa 7
— înscrierile care au 

la comitetul de organizare 
cizau doar numele meu, 
mențiunea vreunei performan
țe sau vreunui record (!). In
tr-un asemenea caz m-am a- 
flat doar eu și o algeriancă și 
automat am fost trecută pe 
primul culoar. La 200 m spa
te am concurat chiar în prima

sosit 
pre
firă

Adrian VASILIU

(Continuare în pag. 2-3)

august, pc stadionul „23 August",
atractiv cuplaj totbalistic

BUDUCNDSI TITOGRAD (Iugoslavia)
ÎN DESCHIDERE, IOTUL DE TINERET - SELECȚIONATA DIVIZIONARA

Miercuri 18 august lotul re
prezentativ de fotbal va sus
ține un joc de verificare avînd 
ca adversară echipa Buducnost 
Titograd, care activează In pri
ma divizie a campionatului iu
goslav. Va fi ultima acțiune a 
echipei naționale Înaintea par
tidelor din această toamnă țcu 
Danemarca, la 1 septembrie — 
amical fi cu Suedia, la 8 «ep-

tembrie, 
ambele 
ciul de 
mat pe .. _ .
de la ora 20. avînd in deschi
dere (ora 18) meciul dintre lo
tul de tineret și o selecționată 
divizionară. Componența lotu
rilor și a selecționatei divizio
nare, la rubrica noastră de 
fotbal.

în preliminariile C.E.), 
pe teren propriu. Me- 
miercuri este progra- 
stadionul .,23 August",

„Pentru sporirea potențialului sportiv al fiecărui Județ" 
este — după cum au remarcat cititorii ziarului nostru — 
titlul unuj ciclu de analize care oferă fotografii în alb- 
negru, investigînd realitatea la zi. căutînd cauzele neîmpli- 
nirilor și ale... împlinirilor, încercînd să desprindă soluții, 
idei folositoare, constructive, de ajutor în activitatea spor
tivă de performanță. Cum numărul acestor analize va fi, 
firește, numărul județelor, se va realiza un adevărat film 
al sportului de performanță din întreaga țară. De bună 
seamă, n-am fi intervenit în „proiectarea" lui în fața iu
bitorilor de sport dacă secvențele de pînă acum n-ar fi 
arătat clar că o serie de probleme, de neajunsuri, de re
zolvări necorespunzătoare revin aproape ca un factor co- 
mun. Această situație ne-a determinat să... oprim filmul, 
să nu așteptăm bilanțul general, și să încercăm să inter
venim — din mers — asupra lui, asupra viitorului 1 ' 
deci, prezentînd, după cîteva analize, unele slăbiciuni 
se repetă în locuri diferite, în ideea că asupra lor este 
și necesar să se intervină cît mai operativ.

Revine astfel cam în toate analizele județene de 
acum problema r&minerii in urmă a activității față de 
dițiile reale existente create de statul nostru, față de re
surse. (Exemple : „Sportul gălățean dispune de resurse, dar 
ele nu sînt încă valorificate", „Sub posibilități și sub con
diții, Piteștlul și Curtea de Argeș"). Faptul că există fa
vorabile condiții materiale, condiții obiective pentru o ac
tivitate bogată, care să fie Încununată de frumoase reu
șite. iar cei în cauză nu le valorifică, nu le fructifică, 
este o problemă hotărîtoare. Lipsesc oamenii potriviți la 
locurile potrivite 7 Lipsește controlul 7 Lipsesc măsurile 7

Altă problemă : uneori se tolerează cîte un convoi de 
lipsuri pentru că in fața lui se află o „locomotivă harnică" 
(Exemple : „Cu o singură ramură sportivă nu se face pri
măvară nici în Ialomița", „Nu numai sportul luptelor poate 
fi port-drapelul sucevean pe arenele olimpice !“).

în fine, revine adeseori problema necolaborării, dorite — 
și necesare ! — a „factorilor productivi din sport" : 
C.J.E.F.S. — asociații — antrenori — școală — profesori de 
sport — etc. etc. Or munca de colectiv, eforturile colective 
nu pot fi suplinite de strădaniile singulare, oricît ar fi ele 
de competente și de inimoase.

Iată doar trei aspecte caracteristice, din analizele de pînă 
ecum. care merită atenție, merită... o analiză, reclamînd ho- 
tărîrf corespunzătoare. Nu de dragul „filmului" prezentat 
de ziarul nostru, pe care îl dorim cu cît mai multe lumini 
și cât mai puține umbre, ci în folosul activității. Nu e sufi
cient să o Privim, să o analizăm Asupra calității și efi
cienței ei se poate interveni Acum !

Marius POPESCU

bilanț 
l care 

util

pînă 
con-



Este sportul de masă „la el acasă1' in atelierele

și secțiile din întreprinderi ?

CONDIȚII EXISTA PESTE TOT. 
REZULTATELE SÎNT, ÎNSĂ, DIFERITE!
Continuăm, in acest număr, raidul nostru anchetă între

prins In mari întreprinderi pe tema modului In care fac
torii cu responsabilități acționează pentru legarea mai 
strinsă a sportului cu producția, pentru organizarea te
meinică a activității sportive de masă la nivelul unită
ților de bază — secții șl ateliere, acolo unde întrecerile 
ți manifestările sportive do masă ar trebui să fio „la 
ele acasă", răspunzlnd pe deplin dorințelor șl preferin
țelor oamenilor muncii, contribuind cit mai eficient la

întărirea sănătății, la creșterea capacității de muncă, la 
destindere și recreare.

Ca șl In popasurile anterioare constatăm preocupări lău
dabile In această direcție, dar șl situații criticabile. Sur
prinde, mal ales, faptul că, deși pretutindeni există bune 
condiții, rezultatele slnt diferite, uneori net diferite. Ceea 
ce Inesamnâ că existența condițiilor nu asigură ea sin
gură îndeplinirea unor importante sarcini privind dezvol
tarea șl îmbunătățirea substanțială a sportului de masă- 
Mal trebuie multă muncă șl multă pasiune. ,

MULTE LUCRURI BUNE, DAR Șl DESTULE MINUSURI

FI. Segărceanu eliminat în sferturi!

pen- 
sau 

proli- 
celui 
aceș- 

— se-

industria- 
oameni ai 

persona- 
angrenat.

La șantierele Navale din Ga
lați există mulți oameni pa
sionați, în conștiința cărora fe
nomenul sportiv a prins ră
dăcini și care, spre lauda lor, 
depun eforturi susținute 
tru ca el — fie de masă 
de performanță — să 
iereze pînă ta nivelul 
mai mic atelier. Printre 
tta se află S. Fotorac - 
cretarul adjunct al comitetu
lui de partid, P. CSucă, — pre
ședintele comitetului sindica
tului, C. Alexandreșcu — se
cretarul „de-o viață" (aproape 
30 de ani) al asociației spor
tive Ancora, Gh. Marin — 
•ecretarul comitetului U.T.C. 
șl mulți alții din conducerea 
șantierului și secțiilor de pro
ducte.

Așa se explică faptul că la 
această mare unitate 
lă (peste 8 000 de 
muncii) majoritatea 
hil-jd muncitor este 
tnitr-o formă sau alta. In nu
meroasele acțiuni sportive de 
masă ce se organizează de ta 
atelier șl secție pînă 1a cam
pionatul asociației. Există aici 
o emulație lăudabilă care face 
ca disputele de fotbal, vo
lei. șah, tenis de masă, hand
bal. popice, orientare turistică

FOTBAL, POLO Șl - DOAR - „CEVA" ACTIVITATE DE MASA,
reprezentativă 
industriei u-

La Industria Unii din Timi
șoara, unitate 
• Ministerului 
poare, se află o frumoasă bază 
■portivă, capabilă să găzduias
că activitatea de masă a unei 
tame părți din cei 4 000 de oa
meni ai muncii. majoritatea 
femei. Deși cunoșteam bine ce 
se întreprinde de către asocia
ția sportivă șl ceilalți factori 
cu atribuții Pentru angrenarea 
personalului muncitor In prac
ticarea exercițiilor fizice și 
•portului, am considerat că 
este bine să avem și punctufl 
de vedere al președintelui a- 
•ociațiel, maistrul Marin Doar- 
eă.

Interlocutorul ne-a vorbit 
despre campionatul asociației 
la handbal șl fotbal redus 
(deci fiecare echipă cu cite 7 
Jucători). In campionatul de 
fotbal activează secțiile prepa- 
rnțle țesătorie, filatură, fini
saj, administrativ șl Întreți
nere. secții care slnt reprezen
tate »i In competiția de hand-

99ll SflBȘIT, AN CÎțTIGM MfDAilA MII1T VISAU"
(Urmare din pag. D 

î« 
ta 

na
de

»eri«, tot pe culoarul I. 
piui, nu am foit înscrisă 
100 m fluture I... Practic, 
m mai putea face nimic.

— Șl te-e deranjat atlt 
mult povestea asta 7

— în primul rlnd eram foar
te obosită, nu puteam ti 
dorm. Apoi, ti știți ci la a- 
eeattă ediție, marea bătălie t-a 
dat ta terii. In foarte multe 
cazuri, rezultatele din preli
minarii au fost superioare ce
lor din finale. Șl, firește, fle
care Iți dorea 
mai bun.

— Totuși, al 
cest obstacol...

—La „sută“

un culoar ett

trecut peste a-

incd eram ador
mită. Am plecat cu 30,3 tec pe 
50 m, am întors In poziția a
5-a  ți ața am rămas pini ta 
final. In plut, la sosire a tre
buit să mai trag un braț ta 
plus față de adversare, ceea ce 
a permis americancei Sue 
Walsh ți sovieticei Larisa Gor- 
ceakova să mă întreacă cu 
citeva zeci de sutimi de se
cundă. Dar această nereușită 
parțială m-a ambiționat ți mai 
mult. Pe măsură ce zilele tre
ceau ți se apropia cursa de 200 
m, mi-am revenit la normal ți 
«m început ti mi acomodez.

pi
păr

ai
pus

și turism latre reprezentati
vele atelierelor și secțiilor să 
se bucure de o largă partici
pare. Printre secțiile unde se 
desfășoară o vie activitate se 
numără „secția 1“ (condusă de 
fostul arbitru internațional V. 
Paladescu), „secția 1 A“ (ing. 
Gh. Mandu), .jnecano energe
tic", „sculărie", „electrică- 
montaj". La acțiunile turistice 
organizate pină acum In dife
rite localități montane și isto
rice ale patriei au participat 
peste 1 800 de concurenți tar 
la cele 7 acțiuni de orientare 
turistică, desfășurate în 
durea Gîrboavele, au luat 
te peste 300 de oameni 
muncii ; de curînd s-au 
bazele — din inițiativa lăcătu
șului Ilie Vicol — unei secții 
de detlaplanism, fiind deja 
constriite 8 aparate. în incin
ta șantierelor există 11 mese 
de „ping-pong". 100 de șahuri, 
o poplcărie, iar recent a fost 
amenajat. In zona centrului de 
calcul, un teren de tends 
cîmp. Asociația Ancora 
pune și de o cochetă 
sportivă (care totuși ar trebui 
extinsă), iar la Întrecerile din 
cadrul campionatului pe aso
ciație participă 32 de echipe de 
fotbal, 32 de volei, 6 de 

de 
dis- 

bază

hand-

Sinibal. cu deosebire că aici 
echipe pe fiecare schimb. S:a 
inițiat un curs de Învățare a 
voleiului, cu tinerii veniți de 
la profesională, Iar gimnas
tica la locul de muncă se prac. 
tică la repasat, centrul de cal
cul șl administrativ.

Convinși că aceste activități 
nu pot justifica nici Pe depar
te Îndeplinirea sarcinilor reie
șite din documentele Confe
rinței pe tară, ne-am adresat 
șl unor responsabili cu spor
t'll din grupele sindicale, mai
ștri și muncitori, să 
care le este părerea 
viața sportivă a atelierelor 
secțiilor.

Ana Ghera, de la preparațla 
țesătoriei, spunea că nici nu 
le-a propus cineva șl nici ei 
nu s-au gtndlt la Introducerea 
gimnasticii la locul de muncă 
ta secția respectivă. Maistrul 
Ion Deliman dorea să ne con
vingă că oprirea unei mașini 
pentru pauza de gimnastică 
duce, pe secție, la pierderi lm-

vedem 
despre 

șl

ta

Dar 
lupta

pen-

— Credeai sincer ta șansa 
ta 7

— Am fost convinsă că voi 
•cupa locul 2 sau 3. O cunoș
team pe Cornelia Sirch; țtidm 
că este puternici ți ci are un 
stil eficace. Practic, nu vedeam 
cine poate t-o învingi. ~ 
pentru locurile celelalte 
era deschisă.

— Cum a fost cursa 7
— Am plecat mai încet, .

tru a avea resurse pe cea de 
a doua „rută* *.  La 50 m am 
fort a S-a, la 100 m am ajuns 
pe poziția a 5-a, iar la 150 m 
— pe locul 4. Aici am greșit 
tasd întoarcerea ața că. In ciu
da tuturor eforturilor, nu am 
putut «osi declt a treia. Am 
încercat să fac o cursă tactică 
ți nu m-a interesat deloc re
zultatul. La tfirșit, clnd am 
privit tabela ți am văzut că 
am o medalie, era să înnebu
nesc de fericire. Ața de mult 
am visat această medalie...

• IN ATENȚIA SPECTATORI
LOR LA JOCURILE BALCANICE 
De ATLETISM I Se reamintește 
că spectatorii - la Jocurile balca
nice de atletism stat rugați să 
peătreze cu grijă jumătatea de 
bilet care rămtae asupra tor ; 
cealaltă jumătate, introdusă ta 
cutiile special instalate la Intră
rile ta tribuna L va participa la 
o tragere la sorți ta public, pe 
baza căreia se va atribui, " “
care zi de ooncurs, cite 
cursie ta 
nea, tot 
vor mal 
surprize, 
materiale
Administrației de Stat Loto-Pro- 
nosport.
• AU JUCAT, AU CIȘTIGAT... 

La LOZ IN PLIC, cel mal simplu 
șl popular sistem de joc, se a- 
trlbule 
me șl 
numai 
oențl 
„Dacia 
Vedea, 
Popescu Petrișor (Craiova)

— în fine, ce intenții al 7
— Să mă odihnesc ți s-o 

iau de la capăt. La anul sînt 
campionate europene, la Ro
ma, ți vreau să ajung, ți a 3-a 
oară consecutiv, pe podium. 
Nimeni nu a mai reușit asta 
pini acum...

— încă o dată, Carmen, mul
te felicitări șL_ succese 1

400bal, circa 700 de șahiști și 
de jucători de tenis de masă.

Desigur, așa după cum au 
recunoscut majoritatea celor 
cu care am stat de vorbă, ac
tivitatea sportivă de masă nu 
se desfășoară încă ta nivelul 
cerințelor, deși posibilități e- 
xLstă. Mai sînt din păcate oa
meni indiferenți atunci clnd 
este vorba de aport (ca mai
ștrii G. Jercan, E. Duda, C. 
Bercan) ; In unele ateliere 
cum sînt „ansamblat 1 A", 
„strungărie", „reparații nave" 
și „S.P.T.", activitatea sportivă 
este In mare suferință ca și 
gimnastica la locul de muncă, 
dealtfel. Este loc deci de... mai 
bine și șanse sînt dacă ne gîn- 
dim ta ceea ce spune D. Hu- 
țanu, vicepreședintele comite
tului sindicatului, „Factorii de 
răspundere din șantierul nos
tru trebuie să fie preocupați 
mai mult de problemele sociale 
ale oamenilor pentru că. in 
fond, producția o fac oamenii 
și acestora trebuie să le ofe
rim posibilități variate și a- 
tractive de a se reface șț des
tinde pentru a munci mai cu 
spor. Și sportul — 
se știe — este un 
nifiant".

după cum 
excelent to-

T. SIRIOPOL

portante de producție. Nu ne-a 
spus însă ce se întîmplă cu a- 
tenția și capacitatea de efort 
a unei muncitoare ta partea 
a doua a schimbului șl nici 
DACĂ A FĂCUT CINEVA UN 
EXPERIMENT PE O MAȘI
NĂ. SĂ VADĂ CÎT REPRE
ZINTĂ PLUSUL ȘI CÎT MI
NUSUL. Alte activități in sec
ție 7 Cam asta...

Filatoarele Livla Pop, Nata. 
Ua Rodeanu și Elena Sperlea 
nu știau să se fi făcut ceva 
vrednic de laudă, in secția lor, 
dar propuneau ca la grădinița 
întreprinderii copiii să fie ta- 
vățațl de către cadrele de spe
cialitate să Înoate, și asta de

din 
relatat

puțin, 
l atîția 

aici, 
prin 

la Se- 
Ape, 

avem 
consecutive

dalitate să Înoate, și asta 
la o virstă cît mai mică.

Maistrul Carol Karoly, 
secția țesătorie, ne-a _____
că ta tot anul trecut s-a or
ganizat o singură excursie ta 
țară, ceea ce este prea 
după părerea sa. pentru 
oameni care muncesc 
„De ce nu se merge 
preajmă — spunea — 1 
menlc, Herculane, 
Peștera Comarnic, 
două zile libere 
pe lună 7“

Maistrul filator ______ ___
garlu ne mărturisea că, deși 
este vorba de o Întreprindere 
cu mii de muncitoare, accentul 
cade aici pe fotbal *1  polo, ta- 
tr-o secție considerată de per
formanță, deși de ani de zile 
se Urăște In coada seriei a 
II-a valorice a Diviziei „A“.

Constantin CREȚU

Adraian Bu-
deși

WniKlSI RAJIA or STAI LOTO PRONOSPORT INTORHEAZA

ta fie- 
o ex- 

ueme- 
sorțl, 
unde

străinătate. De 
prin tragere la 
fi oferite zilnic 
consttad din obiecte șl 
de reclamă, din partea

ln permanență autoturis- 
mari sume de bani. Iată 
dțlva dintre cel mal re- 
clștlgătorl de autoturisme 
1300“ : Dala Lazăr (corn, 
satul Malu, ,1ud. Giurgiu), 
î Petrișor (Craiova), Lă-

TIMIȘOARA, 12 (prin tele
fon). — tată, surprizele, neplă
cute pentru eliminați, dar pe 
cane spectatorii le așteaptă și 
le gustă, nu au ocolit această 
a 68-a ediție a campionatelor 
naționale de tenis. Surprinde- 
-re a produs în primul ripd iri- 
frîngerea deținătorului titlului, 
Florin Scgârceanu, o Infringere 
neașteptată dar logică, ținlnd 
cont de desfășurarea jocului. 
N.u-i imputăm dlecît că n-a 
„tras cu dinții" de partida cu 
colegul său de club Jean Bîrcu. 
Acesta a cîștigat primele două 
seturi pentru că a știiut să 
pregătească răbdător fiecare 
minge, luptînd pentru fiecare 
punct șl ignorind reacția pu
blicului, El a gîndit mai bine 
tactic jocul și nu a ezitat să 
vină ta fileu. Segărceanu a 
fost— Segărceanu doar In se
turile 3 și 4, dar în cel deci
siv, din nou dominat în regu
laritate și precizia loviturilor, 
l-a cedat lui Bîrcu. „Vetera
nul" Dumitru Hărădău, în for
mă ca în zilele în care nu a- 
vea dificultăți pentru obținenefe 
titlului național, l-a Întrecut 
relativ ușor pe Andrei Dirzu. 
Rezultatele sferturilor de fi
nală : Bîrcu — Segărceanu 6—2,
6—2. 4—6, 2—6, 6—3 ; Lauren- 
țlu Bucur — Octavian Vîlcioiu
6— 3. 6—1. 6—4 ; Liviu Mancaș 
— Emil îl nat 6—4, 6—1, 6—1 ; 
Hărădău — Dîrzu 6—1, 6—3, 
5—7. 6—3. în semifinale : di- 
namoviștii Bucur — Bîrcu 2—6,
7— 5, 9—7, 6—0 și șteliștii Man
caș — Hărădău 8—6. 6—4, 6—3.

Surpriză și în turneul femi
nin. Proaspăta vioecampioană

Săptamîna viitoare o marc competiție cicliștii

„CUPA VOINȚA“
Incepînd de marțea viitoare, 

pe șoselele din preajma muni
cipiului Cluj-Napoca se va des
fășura una dintrie cele mai im
portante competiții ale sportu
lui nostru cu pedale : tradițio
nala cursă internațională „CU
PA VOINȚA". Aflată la cea 
de-a 26-a ediție, competiția are 
programată In acest an cinci 
etape, fiecare prezentînd un 
deosebit interes.

Etapa 1 — 17 august : Cluj- 
Napoca — Mihai Viteazul — 
Aiud (punct de Întoarcere) — 
Turda — Feleac — Cluj-Napoca 
(157 km) ; Etapa a II-a — 18 
august, ora 9 : cursă contra
timp individual, In pantă, pe 
Calea Feleacului (9 km) ; ta

Activitatea competițlonală pe 
velodromul bucureștean continuă 
șl ta această săptămlnă. De astă 
dată, ta Întreceri se află mezinii 
ciclismului românesc : juniorii H. 
Ca și ta probele de fond șl ta 
acestea, de pistă, actualul sezoh 
competlțtenal ne aduce, din par
tea juniorilor mid, numai satis
facții- Așa de pildă, ta proba 1- 
naugurală a oon cursului republi
can rezervat lor, viteza, ta afara 
caracteristicii generale — Înalt 
spirit de combativitate — pe care 
o tatllnlm ta aproape toate ac
țiunile sportivilor noștri foarte 
tineri, șl de astă dată dcliștll Ju
niori H ne-au furnizat plăcuta 
■urprlză de a alătura dlrzeniel 
tor șl o tentă de tehnldtate, tra
dusă ta rezultate eare-1 onorea
ză. câștigătorul prebei de viteză, 
Mihai Cleonio — Dinamo a fost 
cronometrat ta sferturile de fi
nală eu 12,1, Iar mal apoi, ta ae- 
mtiinale cu ia,l — timpi pe care 
11 apreciem drept buni ehlar și 
ta cazul ctad H tatllnlm trecuțt 
ta dreptul unor nume de seniori.

Oeonlc, ea dealtfel, șl alții din 

xărică Leonid (com. Gugeștl, 
jud. Vranoea), Popa Frosa (Pi
tești), Tudor Ni colac (Constanța)*  
Chilor Vaier (Brașov), Ichlm 
Dumitru (Brad), Comaxi Constan
tin (Buzău),
• TRAGEREA OBIȘNUITA LO

TO de astăzi, 13 august 1S62, se 
televizează ta direct taceptad de 
la ora 17,40.
• CIȘTIGUR1LB TRAGERII

LOTO DIN 6 AUGUST. Cat. 1 S 
4 variante 25% — autoturisme 
Dacia 1300 ; cat. 2 : 2 variante 
W0% a 18.233 lei șl 10 variante 
25% a 4.558 lei; cat. 3: 3 variante 
100% a 10.258 lei și 20 variante 
25% a 2.564 lei ; cat. 4 : 3S a 
XS44 lei ; cat. 5 150,25 a MS
cat. 6 : 324 a 253 lei ; cat. 
1.753,25 a 100 lei. Report Ja 
1: 305.186 lei.

Autoturismele „Dacia 1300" 
la cat. 1, obținute pe bilete 

lei; 
X : 
cat.

de 
_ — _. _______  . Ju
cate 25%, au revenit partlelpan- 
țUer : FLOAREA M. din Sinaia, 
ANTON PUSTIANU dta Bacău, 
CONSTANTIN PALH din Ora
l-ova și petre BRATU din Bucu
rești.

națională de junioare Alice 
Dănilă — după ce o eliminase 
pe Daniela Moise — a reușit 
să o întreacă și pe favorita 
nr. 2 a concursului, pe Florența 
Mihai ! Rezultatele sferturilor 
de finală : Dănilă — Mihai
8—6, 4—6, 6—2 ; Marilena To- 
toran — Elena Cotuna 7—5, 
6—2. Așadar, în semifinale su
rorile gemeaie Romanov împo
triva untxr out-sidere: Lucia 
Romanov — Marilena Totoran 
6—1, 6—0 ; Maria Romanov 
— Alice Dănilă 6—0, 6—3.

în 
dublu 
Dirzu 
6—1;
Tr. Marcu, Mancaș 9—7, 2—6, 
6—4. în finală, Segărceanu, 
Dîrzu — Șovar, Constantinescu 
6—2, 6—3, 6—3.

La dublu femei, în sferturi 1 
L. și M. Romanov — Cotuna, 
Precup 6—2, 6—1 ; Chiriac, 
Medveș — Brăștin, Covalenco 
w.o. ; Dănilă, Totoran — Sălă- 
jan, Becherescu 6—1, 1—6,
6— 3 ; Mihai, Moise — Raicovicl, 
Beleuță 6—3, 6—1. în semifi
nale : L. și M. Romanov — 
Chiriac, Medveș 6—0. 6—2, Mi
hai, Moise — Dănilă, Totoran
7— 5, 6—3.

La dublu mixt, în sferturi : 
Chiriac, Bucur — Mihai, Dîrzu 
(favoriții nr. 1) 8—6, 6—1 I ; 
Brăștin, M. Mirza — Dănilă, 
Bîrcu 6—4, 7—5 ; Moiae, Ad. 
Marcu — Totoran. Ștefănescu 
6—1, 7—5 ; L. Romanov, Tr. 
Marcu — Beleuță, Fl. loan 
6—2, 4—6, 6—4.

Ion GAVRILESCU

semi(finalele probei de 
bărbați : Segărceanu,

— Vîlcioiu, Pavei ț—2, 
Șovar, Constantinescu —

aceeași zi, la ora 18 — etapa 
a IlI-a : cursă pe circuit pe 
principalele străzi ale munici
piului (60 lan) ; Etapa a IV-a ; 
19 august : Cluj-Napoca — 
Huedin — Cluj-Napoca (95 km)
— cu puncte de cățărare, Dea
lul Pănicelului și Izvorul Cri- 
șului ; Etapa a V-a — 20 au
gust : Cluj-Napoca — Apahida
— Sărmășel — cu sosire pe șos. 
Someșeni, ta dreptul aeroportu
lui (140 km).

Ca la orice competiție de 
fond și la actuala ediție a 
.,Cupei Voiința" vor fi Întoc
mite clasamente individual — 
pe etape și general, precum și 
un clasament al cățărătorilor.

PROMITE: M. CLEONIC
actuala generație de juniori mici 
dta sportul nostru cu pedale, este 
un real talent și vrem să cre
dem că nu se va pierde, pentru 
că este un copil cuminte, foarte 
muncitor, șl că-4 ane drept an
trenor pe Mlrcea Mlhăllescu, un 
dascăl de primă mină. Iată acum 
Clasamentul probei de viteză al 
concursului republican. 1. M. 
deonlc, 2. c. Ieniță (C.S.Ș. 1), ». 
Z. LSrlncv. (Torpedo Zărneștl), 4. 
R. Balta (C.S.Ș. 1), 8. VI. Rusu 
(Stlrom), 6. Or. Toma (Dinamo).

Gheorghe ȘTEFANESCU
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M1N1SEREL AGRICULTURII țl INDUSTRII
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI INDUSTR 

recrutează candidați pentru a doua sesiune d 
tutui de marină „Mlrcee cel Bâtrfn" din 
Peacult oceanic.

Institutul de marină Mircea cel Bătrln" e 
tară de Învăță mint superior tehnic de special 
cadre pentru flota de pescuit oceanic in spec

Navigație (ofițeri maritimi punte) ;
Electromecanica (ofițeri maritimi mecanici 

electricieni).
Admiterea in Institutul de marină ae face p< 

care se va desfășura potrivit prevederilor dl: 
ferea in tavățămtatul superior 1981", editată i 
catiel șl învățământului.

Pentru Înscriere, candldațil vor depune la < 
țlonare, următoarele acte :

— diploma de bacalaureat in original (sa: 
să ateste existența In ultimul an de studii Uoi

— aprecierea activității școlare eliberate de 
Vul (cel Încadrați ta producție vor aduce, ti 
activității profesionale eliberată de conducere

— certificat de naștere ta copie legalizată ;
— buletine medicale RBW, radioscopie pulm 

gastro-duodenală șl adeverință eliberată de 
domiciliu privind bolile cronice, acute șl ta s

— caziere pentru titular, tată și mamă ;
— patru fotografii tip buletin ;
Odată cu aceste acte, candidați! vor depur 

tip mapă pe care iți vor Înscrie numele șl 
care candidează.

Nu se admite Înscrierea sub rezerva prezer 
actelor.

La Concursul de admitere se primesc numa 
depășesc vlrsta de 25 de ani Împliniți ta anu 

înscrierea la concursul de admitere se fac 
la data de 4 august, și se va Încheia la data 
In următoarele centre de Înscriere :

— întreprinderea de Pescuit Oceanic Tulces 
5 64 83 interior 132.

— Oficiul de Agenturare Nave București, 
1—3 sector 1.

— Fabrica de Plase șl Unelte Pescuit Galați.
— întreprinderea Piscicola Constanța.
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Adnotări între două etape

ale Diviziei „A"

ECHILIBRUL ÎN JOC PREMISA COMPORTĂRILOR
Șl A REZULTATELOR CONSTANT BUNE
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DE LA MECIURI ADUNATE... ’

Puține echipe, s-o spunem din 
capul locului, confirmă, deocam
dată (să le mai vedem, in con
tinuare, la lucru pentru a le pu
tea evalua la adevăratul poten
țial), așteptările, speranțele su
porterilor lor. Așa cum ne arată 
și clasamentul întocmit după do
uă runde, doar trei echipe din 
18, Dinamo, Sportul studențesc 
și F. C. Olt, totalizează maximum 
de punctaj (4 p), dînd de înțe
les, de pe-acum, că se pot A- 
DAPTA, fără prea mari proble
me, la specificul jocului, ACA- 
SA sau în DEPLASARE. Și a- 
ceastă adaptare este posibilă, fă
ră oscilații sensibile de comporta
ment, întru cit ea se efectuează 
pe FONDUL UNUI JOC ECHILI
BRAT, de atac, dar și de apăra
re, gândit și pregătit, sperăm, 
pentru întreaga desfășurare a 
competiției. Să deducem din 
realitățile oferite de meciurile 
primelor două etape că, de e- 
xemplu, antrenorii D. Nicolae- 
Nicușor și FI. Halagian, proas
peți martori oculari ai Mundia- 
lului spaniol, se bucură — com
parativ cu ceilalți colegi antre
nori — de o mai bună audiență 
în rindul jucătorilor la lecțiile de 
pregătire ale antrenamentului și 
a jocului 7 Cert este faptul că 
trio-ul de echipe La oare ne re
ferim, Dinamo, F. C. Olt și Spor
tul studențesc, (omogene In te
ren, întrucît n-au apărut în „1A“- 
le Lor modificări structurale), a- 
cordă, cel puțin pînă în momen
tul de față, o egală atenție am
belor momente ale jocului : in 
cel al posesiei mingii, ele știu, 
în funcpe de replica adversaru
lui șl de fază, să alterneze atacul 
cu contraatacul ; iar în situația
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0 SURPRIZĂ CARE, DE FAPT, N A
Pentru nu știm a câta oară s-a 

confirmat faptul că o echipă ră
masă ân zece oameni poate jupa 
mai bine decît adversara sa cu 
efectivul complet. Evoluția Spor
tului studențesc, miercuri, la Pi
tești, ne-a oferit încă un aseme
nea exemplu, care se cere, to
tuși, explicat. Mai Întâi, trebuie 
spus că formația studenților 
bucureșteni este, prin valoarea 
oompon-enților săi și prin capa
citatea sa de joc, una dintre cele 
mai complete din fotbalul nostru

TEREN NOU, CARENȚE... NOI
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Cît de mult și-au dorit specta
torii din Petroșani ca echipa lor 
favorită. Jiul, să pășească cu 
dreptul în meciul de debut pe 
teren propriu este lesne de înțe
les ; dovadă șl numărul mare da 
suporteri (circa 10 000) prezenți în 
tribunele impozantului stadion. 
Jucătorii de la Jiul n-au reușit 
Insă să le aducă satisfacția unei 
victorii în fața „ll"-lul ieșean, în 
primul rânji, datorită lipsei de 
concentrare la finalizare. Chiar 
dacă Politehnica Iași a practi
cat un joc pur defensiv, apărîn- 
du-se uneori cu Întreg efectivul, 
manieră incomodă pentru orice 
atacant, jucătorii Jiului n-au știut 
să găsească drumul spre gol. Și 
cum minutele se scurgeau în de
favoarea echipei locale, spre fi
nalul partidei, mal precis în ul
timele 20—25 minute, nerăbdarea 
șl-a pus amprenta pe jocul echi
pei din Petroșani, starea de ner
vozitate, pripeala, nefăcînd decît 
să avantajeze formația oaspete. 
Zecile de mingi centrate pe sus. 
în interiorul careului, n-au făcut 
decît să-i evidențieze pe cei dai 
fundași centrali ai Politehnicii 
Iași (B. Grigore șl Ursu). carr 
au respins, matematic, fiecare 
balon, înlăturând pericolul de la 
poarta tânărului Cîmpeanu. în 
plus, Jiul, care în prima etapă, 
la Rm. Vâlcea, a avut o compor
tare mulțumitoare, de data a- 
ceasta a abordat meciul cu Poli
tehnica Iași inexplicabil de reți
nut, temîndu-se parcă să atace
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AB FOST STABILITE 
LOTURILE REPREZENTATIVE

LOTUL ,A“ (antrenori M. Lu
ceferi și M. Rădulescu) : Moraru, 
Ducadam — portari ; Rednlc^ M. 
Marian, ștefănescu, Iorgulescu, 
Sameș, Ungureanu. Bogdan — 
fundași ; Țicleanu, BSlOni, Au
gustin, Klein, Custov — mijlo
cași ; Gabor, Cămătaru, D. Geor
gescu, Turcu, Balacl — Înaintași.

SELECȚIONATA DIVIZIONA
RA (antrenor Gh. Constantin) : 
Caval, Speriatu — portari ; Băr- 
bulescu, Zare, Iovan, Andone, 
Stancu, Munteanu II — fundași ; 
Mulțescu, T. Stoica, C. Solomon, 
Pușcaș, Șt. Popa — mijlocași ; 
Cirțu, Antohi, M. Sandu, Gingu, 
Coraș, Văetuș — înaintași.

LOTUL DE TINERET (antre
nori C. Drăgușin și N. Panlea): 
Alexa. Glrjoabă — portari ; E- 
duărd, Poplcu, Ctrclumaru, Ba
laur, Cioroianu, Matei, Pascu — 
— fundași ; Balint, Mmea, Fișlc, 
Costei Ilie, Movilă — mijlocași ; 
Sertov, Lăcătuș, O. Grigore, Soa
re, Lasconi — înaintași. Lotul 
„A“ se reunește duminică (ora 
12), iar Selecționata divizionară 
și Lotul de tineret — luni (tot 
la ora 12), la București. 

de apărare, ele devin din ce în 
ce mai conștiente de adevărul că 
și această importantă „jumătate 
de joc**  TREBUIE SA FIE A ÎN
TREGII ECHIPE. Sportul studen
țesc, de pildă (cum rezultă și 
din nota alăturată, pe marginea 
meciului de la Pitești), a ajuns, 
print r-o înțelegere modernă a 
sarcinilor de joc, la un aseme
nea echilibru, provenit din îmbi
ni a rea armonioasă a tuturor fac
torilor, încât nici chiar o „ieșire 
neper misă din front" (pentru a 
câta oară la Iorgulescu ?) nu 
strică „alinierea" întregii echipe 
la preceptele fotbalului actual.

Cât preț se pune în fotbalul zi
lelor noastre pe acest ECHILI
BRU, datorat atenției egale acor
dată atacului șl apărării, am vă- 
zut-o mai ales în interpretarea 
dată de noua campioană a lumii, 
echipa Italiei. Și, în antiteză cu 
formația Sportului studențesc, 
s-a înfățișat, miercuri, echipa 
F. C. Argeș. O echipă care, pe 
propriul teren, n-a putut să se 
descurce nici în superioritatea 
numerică, pe care, prin elimina
rea lui Iorgulescu, a avut-o timp 
de 73 de minute. Nu na îndoim, 
nici o clipă, de faptul că, noul 
cuplu înaintaș (Dobrin) — fundaș 
(Cîrstea) aflat la conducerea teh
nică va ști să—1 redea formației 
pe care o pregătește ECHILI
BRUL ÎN JOC.

Scriem, se înțelege, aceste rîn- 
durl și pentru Universitatea Cra
iova, o echipă — de cupă euro
peană — care, în nld patru zile, 
a trecut de la 5—0 (administrat, 
acasă, lui F. C. Constanța 1) la 
1—2, pe terenul lui S. C. Bacău, 
acolo unde ex-campioana nu mal 
pierduse de cinci ani ! De unde 

divizionar. Sportul studențesc ac
ționează, de regulă, ca un meca
nism bine pus la punct, glndește 
colectiv și cunoaște atlt secretele 
Jocului pe teren propriu, cit șl 
acelea ale jocului pe teren străin. 
In meciul cu F. C. Argeș, deși a 
Juoat 73 de minute cu un am mai 
puțin, fără unul dintre cei mal 
buni chiar, Iorgulescu, acest lu
cru aproape că nici nu s-a sim
țit, pentru că restul jucătorilor 
au compensat, prlntr-un plus de 
concentrare, de voință și mobill-

Abia după pauză, formația an
trenată de Ladislau Vlad a ata
cat cu mai multă decizie, impri- 
mind jocului un ritm susținut. 
S-a lăsat insă descoperită In de
fensivă și, In citeva rindurl, 
Nemțeanu l-a avut In față numai 
pe Rusu.. pe care Insă n-a reușit 
să-1 depășească In drumul spre 
gol. A fost, credem, o lecție pen
tru fundașii Jiului, care trebuie 
să rețină că, In condițiile noului 
ctmp de joc, cu o suprafață mult 
mal mare, deci și cu spații largi, 
există riscul de a fi surprinși pe 
contraatac de echipele vizitatoare.

Gheorghe NERTEA

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI
SERIA A Hl-a

Etapa 1 — 22 august
Chimia Brăila — Progresul 

Isaccea, D.V.A. Portul Galați — 
Carpați Neholu, Avintul Matca — 
Ancora Galați, Metalul Buzău — 
Petrolul Brăila, Arrublum Măcln
— Chimia Buzău, FEPA 74 Blrlad
— Victoria Tecuci, Olimpia Rm. 
Sărat — Rulmentul Biriad, La
minorul Brăila •— S.N. Tulcea.

Etapa a Il-a — ti august
Rulmentul — D.V.A. Portul, 

Victoria — Chimia Br., Chimia 
Bz. — Olimpia. S.N. Tulcea — 
Arrublum, Progresul — Lamino
rul Ancora — Metalul, Petrolul
— FEPA 74, Carpați — Avintul.

Etapa a IH-a — I septembrie
Laminorul — Carpați, Progresul

— Ancora, Chimia Br. — Avintul, 
Olimpia — FEPA 74, Metalul — 
S. N. Tulcea, Arrublum — Victo
ria, D.V.A. Portul — Chimia Bz., 
Rulmentul — Petrolul.

Etapa a IV-a — 12 septembrie
Avintul — Metalul, FEPA 74 — 

Carpați, Victoria — D.V.A. Por
tul, Arrubium — Chimia Br., An
cora — Rulmentul, Petrolul — 
Laminorul, Olimpia — S.N. Tul
cea, Chimia Bz. — Progresul.

Etapa a V-a — 19 septembrie
Ancora — Victoria, Progresul

— Rulmentul, FEPA 74 — Lami
norul, S.N. Tulcea — Avintul, 
Chimia Br. — Chimia Bz., Car
pați — Olimpia, Petrolul — Arru
bium, Metalul — D.V.A. Portul.

Etapa a Vl-a — 26 septembrie
S.N. Tulcea — Petrolul, Lami

norul — Metalul, Progresul — O- 
limpia, Chimia Bz. — Ancora, 
D.V.A. Portul — FEPA 74, Rul
mentul — Arrubium, Carpați — 
Chimia Br., Victoria — Avintul.
Etapa a vn-a — 3 octombrie
Olimpia—D.V.A. Portul, Petrolul

— Progresul, Avintul — Rulmen
tul, Arrubium — Laminorul, Me
tilul — Victoria, Chimia Br. — 
S.N. Tulcea, FEPA 74 — Chimia 
Bz., Ancora — Carpați. 

acest rapid dezechilibru în com
portare și rezultat ? Dincolo de 
greutățile obiective întâmpinate 
de Universitatea Craiova, înfrân
gerea primului lider al actualei 
ediții de campionat se explică, 
desigur, și prin greșelile săvâr
șite de el. Cea mai flagrantă din
tre ele, cu consecințe vizibile în 
teren și, finalmente, pe tabela 
de scor, a fost angajarea persis
tentă — care a rupt, practic, e- 
chipa în două — cu pase lungi 
a vârfului Cămătaru, chiar și în 
situațiile în care acesta era strict 
și, nu o dată extrem de sever 
marcat de fundașii lui S. C. Ba
cău. O singură dată a fost 
servit Cămătaru, pe spații libe
re, convenabile lui, și atunci a 
„ieșit" penalty-ul și... golul. îl 
cerem mal mult Universității 
Craiova din toate punctele de ve
dere, întrucît este echipa cu cei 
mai mulți jucători în „lil"-le re
prezentativ, care, foarte curând, 
va susține primul meci interna
țional oficial al stagiunii de 
toamnă : cel cu Suedia, de la 8 
septembrie, la București, în pre
liminariile campionatului euro
pean.

Mâine, campionatul Diviziei „A" 
programează o nouă etapă ; de 
CONFIRMĂRI — sperăm — din 
partea echipelor care au absol
vit cu bine „examenele acasă- 
deplasare" în primele „runde" 
(șl aici, la acest capitol, le vom 
Include și pe Steaua șl pe Poli
tehnica Iași) și de INFIRMĂRI, 
firește, din partea celor cu bilanț 
neconcludent — „una caldă, una 
rece", în startul actualului cam
pionat.

Gheorghe NICOLAESCU

FOST SURPRIZĂ...
zare, un handicap greu de recu
perat, teoretic, mai ales în con
dițiile unui meci în deplasare. 
In același timp, trebuie remar
cată șl contribuția antrenorilor 
echipei, Ion Voica și Marin Ti- 
țeica, calmi, echilibrați și, îndeo
sebi, inspirați, atât în luarea u- 
nor măsuri de ordin tactic, cit 
indicații precise pe oameni, cit 
șl prin schimbările effectuate, am
bele atunci când se impuneau. 
Așa bunăoară, la scorul de 1—0 
au introdus în teren un atacant, 
pe Bucurescu, care să potențeze 
spiritul ofensiv, nu un apărător 
care să permită gazdelor păstra
rea inițiativei. în Analul partidei 
a apărut în formația bucureștea- 
nă și un mijlocaș de atac (Mun-

exact ceea ce 
trebuia pentru realizarea unui e- 
chllibru la mijlocul terenului, 
intr-un moment clnd lucrul cel 
mai Important era menținerea 
rezultatului. Așa stlnd lucrurile, 
victoria obținută de Sportul stu
dențesc la Pitești, chiar șl In ze
ce oameni, nu mal poate oansti- 
tul o surpriză. Șl nld faptul că 
formația bucureșteană ișl depune, 
din nou, candidatura la unul din 
locurile podiumului. De data a- 
ceasta se pare, cu mal multă 
convingere tn realizarea unul ast
fel de obiectiv.

Mihai IONESCO

Etapa a VIII-a — 10 octombrie 
S.N. Tulcea — FEPA 74, Rul

mentul — Carpați, Victoria — 
Petrolul, D.V.A. Portul — Anco
ra, Arrublum — olimpia. Metalul
— Chimia Bz., Avintul — Progre
sul, Laminorul — Chimia Br.

Etapa a IX-a — 17 octombrie
Progresul — Arrublum, Chimia 

Bz. — Victoria, Olimpia — Meta
lul, Carpați — S.N. Tulcea, Pe
trolul — Ancora, D.V.A. Portul
— Chimia Br., Laminorul — Rul
mentul, FEPA 74 — Avintul.

Etapa a X-a — 24 octombrie
BJ1. Tulcea — Chimia Bz., An

cora — Laminorul, Arrublum — 
D.V.A. Portul, FEPA 74 — Rul
mentul, Carpați — Victoria, A- 
vlntul — Petrolul, Metalul — 
Progresul, Chimia Br. — Olimpia.

Etapa a Xl-a — 31 octombrie
Victoria — Olimpia, Metalul — 

Chimia Br., Avintul — Clumia 
Bz., Petrolul — Carpați, Progre
sul — FEPA T4, Laminorul — 
D.V.A. Portul, Ancora — Arru- 
blum, Rulmentul — S.N. Tulcea.

Etapa a XU-a — 7 noiembrie
Carpați — Progresul, Chimia 

Bz. — Laminorul, FEPA 74 — An
cora, Victoria — Rulmentul, Chi
mia Br. — Petrolul, Arrubium — 
Metalul, D.V.A. Portul — S.N. 
Tulcea, Olimpia — Avintul.
Etapa a XUI-a — 14 noiembrie

Avintul — ' Arrublum, D.V.A. 
Portul — Petrolul, Chimia Bz.
— Carpați, Laminorul — Olimpia, 
S.N. Tulcea — Ancora, Progre
sul — Victoria, Rulmentul — 
Metalul, Chimia Br. — FEPA 74. 
Etapa a XlV-a — 21 noiembrie

Rulmentul — Chimia Br., Anco
ra — olimpia, Avintul — Lami
norul, Metalul — FEPA 74, Pro
gresul —■ D.V.A., Portul Arru
bium — Carpați, Petrolul — Chi
mia Bz., Victoria — S.N. Tulcea.

Etapa a XV-a — 28 noiembrie
Carpați — Metalul, Laminorul

— Victoria, S.N. Tulcea — Pro
gresul, D.V.Â. Portul — Avintul, 
Olimpia — Petrolul, Chimia Br.
— Ancora, FEPA 74 — Arru
bium, Chimia Bz. — Rulmentul.

• Premieră absolută pe fru
mosul stadion din Bacău. 
Miercuri a fost inagurată tp- 
bela electronică. O inaugurare 
care a coincis cu o prețloașâ 
victorie a echipei antrenate de 
N. Vătafu șl D. Chirlță, In 
fața cralovenllor, care reuși
seră, pe Bistrița, două victorii 
șl cinci egalurl. • Surprinde 
startul slab al campioanei de 
speranțe, S.C. Bacău, care a 
pierdut în primele două eta
pe. Să precizăm, însă, că din 
echipa care a clștlgat campio
natul speranțelor, șase jucă
tori au fost Împrumutați In 
județ, la echipe de „B“ și 
„C“. Ceea ce nu-1 puțin lu
cru 1 • In meciul echipei sa
le, Steaua, cu Chimia Rm. 
Vllcea, fundașul Anghelinl a 
evoluat pentru a 300-a oară 
pe scena primei divizii. Șl, 
spre cinstea Iul, fostul Inter
național și-a onorat jubileul, 
juclnd foarte bine șl detașîn,- 
du-se net de mult mal tinerii 
săi coechipieri. • Du ce 
în campionatul trecut, 'iraian 
Ionescu s-a aflat în meciul 
de pe Ghencea, cu Chimia 
Rm. Vîlcea, pe banca antre
norilor echipei militare, 
miercuri el era în tabăra ad
versă, Oricum, era de-al ca
sei... • Deși la Pitești a 
plouat torențial înaintea par
tidei de seniori F.C. Argeș — 
Sportul studențesc, meciul 
dintre „speranțele" celor două 
echipe s-a disputat în deschi
dere. pe terenul central al 
stadionului. O dovadă în plus 
a atenției de care se bucură 
„schimbul de mîine" din par
tea conducerii clubului piteș- 
tean, președintele acestuia, 
prof. Dan Silvășanu, fiind el 
însuși antrenor. © înaintea 
partidei de la Pitești, un grup 
de copii au înmânat buchete 
de flori jucătorilor celor două 
echipe. Speriatu, fostul por
tar al piteștenilor, apărător în 
prezent al buturilor bucurește- 
ne, s-a dus la banca antreno
rilor de la F.C. Argeș oferind 
florile primite, tn semn de 
respect, lui Dobrin. Gestul, 
deosebit de frumos, a fost a- 
plaudat din tribune. Sporti
vitatea lui Speriatu a mers 
însă șl mai departe, el apă
rând excelent poarta echipei 
sale, numărându-se printre cei 
mal buni jucători din teren. 
Cineva spunea că ar fi meri
tat măcar o floare din buche
tul oferit lui Dobrin înainte

VĂ PREZENTĂM NOILE PROMOVATE IN DIVIZIA „B“ 
ARMĂTURA ZALĂU (seria a X-a)

• Asociația sportivă a fost 
Înființată în anul 1972, apar- 
ținînd Întreprinderii de armă, 
turi metalice din fontă și oțel 
Zalău • A activat In Divizia 
,,B“ în edițiile 1976—1978 și In 
Divizia „C“ In edițiile 1978— 
1982 • Președintele asociației : 
Petre Suciu ; președintele sec
ției de fotbal : Pompiliu Tă- 
maș ; antrenori : loan Cotruț 
(principal) și Dorin Barbu (se. 
cund) • Nu are stadion pro
priu ; joacă pe stadionul C.S. 
Municipal, capacitatea tribune
lor : 5 000 locuri • Lotul : 
portari: Marian, Ornaciu, Ghe- 
țea ; fundași : Mihai Bumbuț,

DIVIZIEI „C" -
SERIĂ A IV-a

Etapa 1 — 22 august
Voința Constanța — Rapid Fe

tești, Unirea Slobozia — Construe- 
torul Călărași, Viitorul Chlmogl
— Metalul Mangalia, Canal Ba- 
aarabl — Portul Constanța, 
FEROM Urzlcenl — Granitul Ba- 
badag, S.C.I.P. Ulmenl — Cimen*  
tul Medgidia, Șoimii Cernavodă
— Victoria Țăndărel. Chlmpex 
Constanța — Ș.N. Oltenița.

Etapa a Il-a — 2*  august
Metalul — S.C.I.P., Granitul — 

Viitorul, Constructorul — Voința, 
Ș.N. Ol. — Șoimii, Cimentul — 
Chlznpex, Victoria — Canal, Por
tul — Unirea, Rapid — FEROM.

Etapa a m-a — I septembrie
Victoria — FEROM, Voința — 

Cimentul, Șoimii — Metalul, 
Chlmpex — Constructorul, Canal
— Viitorul, Granitul — Portul, 
S.C.I.P. — Rapid Unirea — 
ș.N.O.
Etapa a IV-a — 12 septembrie
Rapid — Chlmpex, Portul — 

S.C.I.P., Viitorul — Victoria, Uni
rea — Șoimii. FEROM — Meta
lul, Constructorul — Canal, Ș.N.O.
— Voința, Cimentul — Granitul.

Etapa a V-a — 19 septembrie
Canal — Unirea, Chlmrex — 

FEROM, Cimentul — Rapid, Vo
ința — Portul, Victoria — Gra
nitul, Metalul — Ș.N.O., S.C.I.P.
— Constructorul. Viitorul — Șoi
mii.

Etapa a Vl-a — ti septembrie
Constructorul — Portul, Rapid

— Victoria, FEROM — Viitorul, 
Ș.N.O. — Cimentul, Voința — 
Canal, Șoimii — S.C.I.P., Metalul
— Chlmpex, Granitul — Unirea.

Etapa a Vil-a — 3 octombrie
Canal — Cimentul, Unirea — 

Metalul, Portul — Rapid, Grani
tul — S.C.I.P., FEROM — Cons
tructorul, Victoria — Voința,

de meci. © Surprinzătoare în
frângerea, pe teren propriu, a 
formației de speranțe F. ' c. 
Argeș în fața aceleia a Spor
tului studențesc. Să notăm 
numele antrenorului echipei 
bucureștene, Dan Apolzan 
(n|ci o legătură cu fostul in
ternațional stclist), un tehni
cian tânăr, harnic și pasionJt 
pentru munca de formare a 
viitorilor fotbaliști. © Zahiu, 
unul dintre cei mai buni ju
cători ai meciului F.C. Cons
tanța — F.C.M. Brașov, a e- 
voJuat pentru intîia oară pe 
postul de fundaș central de 
marcaj, el fiind de „speciali
tate" atacant. Inspirația an
trenorului gazdelor s-a dove
dit, deci, excelentă. Hotărârea 
Iul a fost determinată de fap
tul că doi dintre jucătorii 
obișnuițj pentru acest post, 
Nistor și Caramalău, erau in
disponibili : primul nu s-a
refăcut încă de pe urma ope
rației de menise la care a fost 
supus, iar al doilea era sus
pendat în urma eliminării în 
întâlnirea de la Craiova. © 
Mult tineret pe teren în par
tida de la Constanța. Lângă 
mai sus-amintitul Zahiu (22 
ani), îl trecem pe Lăcătuș (18 
ani), remarcat și în cronică: 
un atacant dotat care trebuie 
urmărit cu atenție. Apoi, Bă- 
trineanu — 20 de ani — intro
dus în a doua parte și dând 
periculozitate atacului cons- 
tănțean. In fine, fostul fundaș 
al reprezentativei de juniori, 
Bălan. (18 ani). A jucat doar 
28 de minute, dar a arătat că 
poate deveni un apărător de 
nădejde al F.C.M.-ului. • Nu 
putem în nici un caz, confun
da sportivul public constăn- 
țean, prezent în număr mare 
pe stadion și manifestîndu-se 
în spiritul unui desăvâr
șit fair-play, cu cei câți
va nedemni spectatori, ca
re, după joc, au avut o ati
tudine urâtă, proferând insul
te la adresa portarului brașo
vean Clipa și încercând chiar 
să-l lovească, în timp ce a- 
cesta se urca în autocarul e- 
chipei sale. • Bruno Grigore. 
fostul fundaș al Sportului stu
dențesc, transferat la îheepu- 
tul acestui sezon la Politeh
nica Iași, s-a încadrat ex
celent în cadrul formației din 
Dealul Copoului. în meciul 
de la Petroșani, el a avut o 
prestație foarte bună, fiind 
considerat de toată lumea cel 
mai bun jucător de pe teren.

Petreanu, Emil Terheș, Ciu. 
lean, Florin Pop, Chereji; mij
locași : Pășcuță, Pașca, Eugen 
Crișan, Radu Petruț, Meleg, 
Dorel Petruț; înaintași: Gheor
ghe Bumbuț, Dumitru Crișan, 
Vaida, Ardelean, Chiș, Gheor
ghe Terheș, Butan, Roman • 
Golgeterul echipei : Radu Pe
trut : 19 goluri • Media de 
vîrstă : 24 ani și 6 luni • în 
tur, echipa a evoluat foarte 
bine, acumulînd un avans de 
9 puncte față de urmăritoarea 
sa. S-au remarcat : portarul
Marian, frații Bumbuț, Petrea
nu, Emil Terheș. Radu Petruț 
și Dumitru Crișan.

EDIJIA 1982-1983
Ș.N.O. — Viitorul Chlmpex — 
Șoimii.
Etapa a VIII-a — 10 octombrie

Victoria — Ș.N.O., Chlmpex — 
Voința, Metalul — Canal, Viitorul 
— Constructorul, Rapid — Unirea, 
S.C.I.P. — FEROM, Șoimii — Grar 
nitul. Cimentul — Portul.

Etapa a IX-a — 17 octombrie
Granitul — Rapid, Constructo

rul — Șoimii, Unirea — FEROM, 
Portul — Ș.N.O., Viitorul — Ci
mentul, Canal — Chlmpex, 
S.C.T.P. — Victoria Voința — Me
talul.

Etapa a X-a — 24 octombrie
FEROM — Canal, Metalul •— 

Granitul, Chlmpex — Victoria, 
Cimentul — Constructorul, Șoi
mii — Portul, Rapid — Viitorul, 
Unirea — Voința, Ș.N.O.—S.C.I.P.
Etapa a XI-a — 31 octombrie
Șoimii — Cimentul, Ș.N.O. — 

FEROM, Viitorul — Unirea, Por
tul — Chlmpex, Victoria. — Me
talul, Voința — Granitul, S.C.I.P. 
— Canal. Constructorul — Rapid.

Etapa a XII-a — 7 noiembrie
Portul — Viitorul, Constructo

rul — Metalul, FEROM — Voința, 
Rapid — Șoimii, Granitul — Chim- 
pex, Unirea — S.C.I.P., Cimentul 
— Victoria, Canal — Ș.N.O.
Etapa a XIII-a — 14 noiembrie

Voința — Șoimii, FEROM — Ci
mentul, Metalul — Rapid, Chim- 
pex — Unirea, Viitorul — S.C.I.P., 
Ș.N.O. — Constructorul, Canal — 
Granitul. Vlctorlu — Portul.

Etapa a XlV-a — 21 noiembrie
Granitul — Constructorul, Șoi

mii — Canal, Portul — FEROM, 
Cimentul — Metalul, Rapid — 
Ș.N.O., S.C.I.P. — Chlmpex, Vic
toria — Unirea, Viitorul — Vo
ința.

Etapa a XV-a — 28 noiembrie
Canal — Rapid, Chimpex — Vi

itorul, Constructorul — Victoria, 
Metalul — Portul, FEROM — Șoi
mii, Unirea — Cimentul, Voința 
— S.C.I.P.. Ș.N.O. — Granitul.



Campionatele naționale de talere

ASA, DA: PROBA Of SKEET PREZINTĂ 
GARANJII DE PROGRES SOBSTANJ1AI!
E clar : trăgătorii din proba 

de skeet sint cei care salvea
ză... onoarea taleriștilor ro
mâni. După slaba comportare 
din cadrul probei de trap a 
campionatelor naționale, găzdui
te pe poligonul Tunari, vînă- 
torii specializați în spargerea 
„farfuriilor" aruncate din turn 
au descrețit frunțile. Cîteva 
momente importante no<t ti 
consemnate la capitolul succe
selor. Ar fi, în primul rînd 
confirmarea unei linii pronun
țat ascendente pe care o în
registrează Ioan Toman (Stea
ua. provenit de la Vînătorul 
Timișoara) : cu 197 de talere 
pulverizate, tinărul (21 de ani} 
Toman ciștigâ clar, la două 
discuri diferență, Întrecerea 
seniorilor. Nu numai că acest 
rezultat este competitiv pe plan 
internațional (la ediția trecută 
a campionatelor europene s-a 
cîștigat medalia de aur cu a- 
ceastă performanță !). dar el 
se adaugă unei serii foarte 
bune avute de-a lungul între
gului sezon, soldate cu o me
die cu care nu mulți taleriști 
din lume se pot mîndri : 195,4 
talere de-a lungul a 5 luni 
de competiții 1 Putem afirma 
că cel puțin prtn această pris
mă. Ioan Toman prezintă ga
ranții într-o comportare bună 
șl la apropiatele campionate 
europene de la Montecattinl. 
Tot unui tînăr i-a revenit și 
cinstea de a ocupa poziția a 
doua. Atila Ciorba (C.S. Baia 
Mare), de curînd „absolvent" 
al... categoriei juniorilor, a to

talizat 195 t. în timp ce pen
tru ocuparea celei de a treia 
trepte a podimului, D. Buduru 
șl C. Paraschiv s-au întrecut 
intr-un baraj prelungit la două 
serii, cîștigat de primul cu 
24—25 talere, față de 24—23 t.

Juniorii au înregistrat per
formanțe cel puțin pe măsura... 
seniorilor. Dumitru Gazetovici 
(Steaua) a depășit vechiul re
cord al categoriei (147 t, I. To
man din 1980) și l-a ridicat 
pînă la 148 t. O frumoasă per
formanță. care anunță pe vii
tor un duel interesant al tine
rilor. protagoniști fiind actua
lul campion balcanic L Major- 
nic și recordmanul și campio
nul național Gazetovici. N-ar 
fi exclus, însă, ca unui dintre 
arbitrii cu rol... direct să fie 
S. Sirbu (Vînătorul Timișoara), 
cei care, cu 144 t (nou record 
personal, depășind pe cel vechi 
cu 4 t !), s-a clasat pe locul 2, 
ieri, la Tunari.

REZULTATE TEHNICE, 
skect, seniori : 1. I, To
man (Steaua) 197 t 2. A. Cior
ba (C.S. Baia Mare) 195 t, 3. 
D. Buduru (Olimpia) 193 t, 4. 
C. Paraschiv (Constructorul 
Alba Tulia) 193 t, 5. S. Popa 
(Vînătorul Timișoara) 192 t, 6. 
A. Boțilă (Vînătorul Timișoa
ra) 190 t ; juniori : 1. D. Ga
zetovici (Steaua) 148 t (n. rec. 
național). 2. S. Sîrbu (Vînăto
rul Timișoara) 144 t, 3. I. Ma- 
jornlc (Steaua) 141 t.

Radu T1MOFTE

CAMPIONATELE MONDIALE DE LUPTE LIBERE
La Edmonton (Canada) au 

început întrecerile campionate
lor mondiale de lupte libere, la 
care iau parte sportivi din 26 
de țări. In primul tur s-a în
registrat o surpriză de propor
ții. sovieticul Ilia Matte, cam
pionul olimpic al categoriei 
100 kg, fiind întrecut la punct» 
(9—8) de canadianul Richard 
Deschatelets.

In meciul său de debut, spor
tivul român Aurel Neagu (cat. 
57 kg) a obținut o victorie ca-

tegorică (4—0) in fața cubane
zului Rafael Torres. Cel 
doilea reprezentant al 
noastre, Vasile Pușcașu 
100 kg), a avut neșansa 
întîlnească ta primul său 
pe Roland Gehrke (R. D. 
mană), campionul mondial 
categoriei (Skoplje. 1981). 
care a fost întrecut prin „tuș", 
în cea de a doua zi a compe
tiției întră în concurs și Tra
ian Marinescu (cat. 62 kg).

de al 
țării 
(cat. 
să-1 

meci 
G er

ai 
de

ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE DE POPICE
Selecționatele sindicale de po

pice ale Ungariei Întreprind un 
turneu In țara noastră, juclnd 
azi și mtlne la Bălcol (£) șl la 
Clmplna (m) cu formațiile divi
zionare Petrolul Bălcol. Luni, e- 
chipele oaspete vor evolua tn 
Capitală, In compania echipelor 
feminine șl masculine Gloria 
București.

• Azi se dispută pe arena Vo
ința din Capitală tradiționala

competiție dotată cu „Cupa Eli
berării", organizată de comisia 
municipală de popice. La între
ceri participă 24 de jucătoare șl 
jucători din echipele divizionare, 
maeștri emeriti șl maeștri al 
sportului. Printre concurențl se 
află componența loturilor națio
nale, Elena Andreescu, Ana Pe
trescu, Margareta Cătineanu, Va- 
sillca Plnțea, Marin Grlgore, Ale
xandru Cătineanu șl alți popicari 
fruntași.

CONSTANTA. 12 (prin tele
fon). O altă echipă din patria 
rugbyului întreprinde un tur
neu. de patru iocuri. în tara 
noastră. Este vorba de valoroa
sa formație a celebrei univer
sități engleze Cambridge, caro 
a susținut pe Litoral partida 
inaugurală a turneului, întîln nd 
o selecționată constănteană. al
cătuită din jucători ai divizio
narei „A“ Farul și ai competi
toarelor eșalonului secund Con
structorul si T.C. Ch. Midia. 
Oaspeții au terminat învingă
tori cu scorul de 33—7 (21—7). 
ei impresionînd numerosul pu
blic prin omogenitate, prin fa
zele spectaculoase construite cu 
măiestrie. Gazdele au încercat 
să dea o replică onorabilă va
loroșilor 
rindu-le. 
se. dar 
cauni în
înscris Băile. Smith 
două eseuri. Clarke 
toate cinci transformate de fun
dașul international M. Rose, 
care a mai reușit si o lovitură 
de pedeapsă. Punctele constăn- 
tene au fost realizate de Bo- 
gheanu — eseu și V. Ion 1. p.

Duminică, echipa Cambridge 
ioacă în compania Farului Con
stanta. urmind ca săptămina vi
itoare să evolueze în Capitală, 
ou Steaua si Dinamo.

G. TAMAȘ, coresp.

parteneri, reușind, la 
unele acțiuni frumoa- 
au 
faza de apărare.

manifestat slăbi- 
Au 

cite 
unul.

IUGOSLAVIA, CAMPIOANA BALCANICA LA BASCHET - JUNIORI
Campionatul balcanic de bas

chet — juniori s-a încheiat, ta 
localitatea Patras, din Grecia, cu 
victoria echipei Iugoslaviei, În
vingătoare in toate cele patru 
meciuri susținute (78—75 cu Bul
garia, 98—75 cu Turcia, 102—81 cu 
România, 86—68 cu Grecia).. Se
lecționata Iugoslaviei a totalizat 
8 p și a fost urmată In clasa
ment de : 2. Bulgaria (68—57 cu 
Grecia, 71—41 cu România, 76—54 
cu Turcia) 7 p, 3. Grecia (103— 
48 cu România, 66—49 cu Turda) 
6 p, 4. Turcia (99—51 cu Româ
nia.) 5 p, 5. România 4 p. Jucă
torul I. Petrovid (Iugoslavia ; 
născut In anul 1964 ; talia 1,97 ; 
conducător de joc) a cucerit lo-

oul I In clasamentele oorigeterl- 
ler (97 p ; pe locul secund. An
drei Popovlcl 94 p) șl pasa terilor 
de mingi decisive, fiind declarat 
oel mal bun baschetbalist al tur
neului.

ACTUALITATEA ȘAHISTĂ

A 41-a EDIȚIE A JOCURILOR BALCANICE DE ATLETISM
(Urmare din pag. I)

nei că în capitala Greciei, cu 
10 ani în urmă, concurenta 
bulgară Svetla Zlateva realiza 
un record mondial de 1:57,5, 
care, între timp, a fost de mai 
multe ori corectat, dar a rămas 
ca record balcanic. Pregătta- 
du-se pentru... Atena, Doina 
Melinte are ocazia acum să 
îmbunătățească acest record, 
în tentativa ei va fi ajutată 
de Elena Târîță.

ALȚI FAVORIȚ1...
Și la ciocan, campionul 

tru Nicolae Bindar are, 
mod normal, prima șansă 
reintra în posesia titlului
campion pe care l-a mai de
ținut in 1978 și 1979. precum 
are iugoslavul Milovan Savici 
posibilitatea, cea mai mare, de

nos- 
ta 

de a 
de

a deveni campion balcanic în 
cursa de 800 m. La rindul său. 
Florența Crăciunescu pornește 
ca principală favorită 
pută aruncătoarelor de 
care. In afara victoriei 
suride cu toată fața.
mana noastră urmărește și ob
ținerea unei performanțe de 
valoare care să o recomande 
atenției selecționerilor, pentru 
Campionatele europene. Sora 
sa. Mariana Ionescu-Lengyel, 
îl poate fl adversară puterni
că și o companioană pe podiu
mul pe care, de-a lungul ani
lor, au urcat Lia Manoiln, 
Olimpia Cataramă, și Argen
tina Menis.

LUPTA
In afara 

sprint, pe 
obicei este

în dis- 
disc In 

care-i 
record-

sau 
mai 
este 

acum, 
mod

nostichezi victoria unuia 
altuia dintre competitori, 
ales cînd valoarea lor 
foarte apropiată, ca 
două probe ne rețta în
deosebit atenția. Este vorba de 
cursa de 10 000 m, tn care 
chiar dacă fondistul turc Meh
met Yurdadon deține anul a-

BELGRAD. Cu prilejul ani
versării a 60 de ani de la în
ființarea clubului de șah din 
Novi Sad, între 7 și 23 octom
brie se va desfășura 
turneu internațional, 
invitați o serie de 
jucători, printre care . ___
maestru român Florin Gheor
ghiu. Pe lista participanților 
mal figurează marii maeștrii 
Romanișln, Razuvaev (U.R.S.S.), 
Ribli. Sax (Ungaria), Smejkal 
(Cehoslovacia). Speelman (An
glia), Browne, Seria wan 
(S.U.A.), Kurajita și Mariano- 
vlci (Iugoslavia).

TOLUCA. Principalul favorit

un mare 
Au fost 

cunosauți 
și marele

ta acest turneu interzonal, ma
rele maestru Lajos Portlsh a 
încheiat remiză cu iugoslavul 
Knunoslav Hulak, ta cadrul 
rundei a doua. Tot remiza s-a 
încheiat partida dintre cana
dianul Ivanov și sovieticul Iu- 
supov. In întîlnirile Balașov 
(U.R.S.S.) — Rubinetti (Argen
tina) și Adorjan (Ungaria) — 
Rodriguez (Cuba) primii au a- 
vut cîștig de cauză. Alte t red 
partide au fost întrerupte: 
Seirawan (S.U.A.) cu Kouatly 
(Liban), Torre (Filipine) ca 
Spasski (U.R.S.S.) și Poluga- 
evskl (U.R.S.S.) cu Nunn (M. 
Britanie)

ESTE DESCHISA
celor două probe de
100 m, în care de 
mal greu să pro-

BREVIAR • BREVIAR • BREVIAR > BREVIAR
• Jocurile Balcani

ce de atletism ale 
seniorilor sint o com
petiție pe echipe, cu 
clasamente separate 
pentru bărbați și fe
mei. Se iau în con
siderație, la întocmi
rea clasamentelor, re
zultatele fiecărei pro- 

primele 8 locuri,be,

acordlndu-se 8 punc
te pentru locul" I, 7 
p pentru locul II, 6 
p pentru locul in, 
...1 p pentru locul 
VIII. La ștafete punc
tajul este dublu : 16 
p, 14 p, 12
• Flecare 

te Înscrie

p. etc. 
tară poa- 
cel mult

$

I

PROGRAMUL ÎNTRECERILOR

Vineri
ora 10 : 100 m — decatlon ; ora 10,30 : 

400 mg — oerll ; ora 10,40 : lungime — 
decatlon ; ora 10,45 : 100 mg — heptatlon 
F ; ora 11 : 100 m F - serii ; ora 11,15 : 
100 m — serii ; ora 11,25 a greutate — 
heptatlon ; ora 12,10 : înălțime — heptatlon;

ora 17,30 : Festivitatea de deschidere ; 
ora 18 : Înălțime, disc F, greutate — de
catlon ; ora 18,15 : 100 m F — finală ; ora 
18,30; 100 m —finală; ora 18,4S : 800 m 
F — finală ; ora 18,50 ; 1 500 m — finală ; 
înălțime — decatlon ; ora 19,10 : 800 m — 

-------- 19,35 1 10 000 m ; ora 
ora 30,10 : 400 m— de-

l

inălțlm_ ________
finală, ciocan . ora 
20 : 4X100 m F ; 
cation.

Simbătâ
ora 10: 110 mg

110 mg — serii ; 
heptatlon, diac 
mF — serii ;
„ra 11,34 ; prăjină ____
heptatlon ; ora 13.15 : 800 m

ora 17^j : “ 
lungime F 
suliță ; ora 13 : 
18,15 : 400 mg — 
F — 1------ ■_ ,
ora 10 : lungime ____ _, „_______
nalt, suliță — decatlon : ora 10,10 : 3 
obstacole ; ora 19,30 : 400 m — finală 
19,45 : 400 m F — f „
finală ; ora 20.15 : 1 500 m —

Duminică
ora 17 : maraton — plecare ;
200 m F — serii ; ora 17,45 
serii, disc — finală • ora 18 
finală, înălțime F — finală ;
100 mg F — finală, trlplusalt 
ora 18,30 : 200 m F — finală ;....................
200 m — finală ; ora 18,50 : 1 500 m F — 
finală ; ora 19 : sulița F — finală ; ora 
19.10 : 5 000 m ; ora 19,40 : 4X400 mF — 
finală ; ora 19,50 : 4X400 m — finală ; ora 
20 : Festivitatea de închidere.

- decatlon
ora 10,38 î_______

decatlon ; ora 15,45 : 400 
ora 11 1 400 m — serii ; 

decatlon, suliță — 
“ _1 — heptatlon ;

20 km marș — plecare, prăjină, 
— finală, greutate F — finală, 

— - 400 mg r — finală ; ora 
---- finală • ora 18,30 : 3 000 m 

finală ; ora UI,50 : 1 500 m — finală ;
— finală, greutate — n- 

3 000 m 
— — ----- -1 ; ora

finală ; ora 20 : 4X100 m
- —1 — decatlon ;

; ora 10,15 
lungim*  -

ora 17,30 : 
: 200 m —

110 mg — 
ora 18,15 :
— finală î 

; ora 18,40 :

dol concurențl la fle
care probă.
• Potrivit uzanțe

lor internaționale la 
J.B.A. va- fi făcut 
control antidoping.

• Recordurile J.B.A 
sint, evident, cele 
mai bune performan
țe realizate cu prile
jul întrecerilor anua
le, dar există șl 
unele recorduri bal
canice, reprezentând 
cele mal bune per
formanțe obținute în 
indiferent care con
curs. Îmbunătățirea 
acestora stă în aten
ția participanților la 
această a 41-a Balca
niadă 1
• Anul trecut la 

jubileul de 40 de edi
ții ale J.B.A., la Sa
rajevo, clasamentele 
pe echipe au fost ur
mătoarele : bărbați ;
1. Iugoslavia 233 p,
2. Bulgaria 232 p, 3. 
Grecia 186 p, 4. Româ
nia 133 p, 5. Turcia 
52 p ; femei : 11 Bul
garia 212 p, 2. Româ
nia 178 p. 3. Iugo
slavia 123 p, 4. Gre
cia 82 p, 5. Turela 
• P-
• Intre campionii 

balcanici al anului 
trecut au fost șl : 
Fița Lovin la 800 m
— 1:58,92 ------
— 4:07,15 
sentează 
dentată), 
Puică la 
8:59,05, echipa Româ
niei la 4X400 m — 
3:34,21, Anișoara Cușl 
mir la lungime — 6,64 
m, șl Gyorgy Marko 
la 10 000 m — 29:20,21, 
Vasile Bichea la 3 000 
m obst. — 8:36,76.
• Reamintim că e- 

levli, studenții șl mi
litarii (cu legitima
țiile respective) au 
accesul gratuit la tri
buna a II-a.

Florența Crăciunescu pe urma 
unui record...

cesta cel mai bun 
(28:35,06), oricare dintre 
lalți, inclusiv alergătorii 
tri Gheorghe Zaharia și Sil
viu Rîmneanțu, pot obține 
toria. La fel se prezintă situa
ția și la săritura în înălțime 
la care tinerii noștri repre
zentanți. juniorii Sorin Matei 
și Constantin Militaru, se în
trec cu cîțiva săritori reduta
bili, între care și unul dintre 
recordmanii balcanici, iugosla
vul Vaso Komnenici. In orice 
caz. Matei, Militaru șl Buligă 
sint trei dintre cei care nă
dăjduiesc să cucerească ,,Cu
pa ziarului Sportul", pe care 
redacția noastră o oferă celui 
mai tînăr campion balcanic.

JOCURILE AMERICII CENTRALE Șl CARAIBILOR
HAVANA, 12 (AgerprM)

Pe stadionul „Pedro Marrero" 
din Havana au continuat Între
cerile concursului de atletism 
din cadrul celei de-a 14-a edi
ții a Jocurilor sportive aile A- 
mericii Centrale șl Caraibilor. 
Proba masculină de 800 m a 
fost cîștigată de marele favo
rit Alberto Juantopena (Cuba),

care la J.O. de la Montreal a 
cucerit două medalii de aur. 
învingătorul a fost cronome
trai cu timpul de 1:45,15 fiind 
urmat de White (Venezuela) —' 
1:45,75 și Serarano (Cuba) — 
1:46,23. La feminin, cursa de 
800 m a revenit cubanezei 
Nuri McQueen cu 2:04,22. 4

TELEX J TELEX > TELEX • TELEX • TELEX

rezultat 
cei- 

noș-
vic-

ATLETISM • 10 000 de specta
tori au urmărit la Viaregglo 
concursul în cadrul căruia Cari 
Lewis (SUA) a cîștigat 100 m tn 
10,25, tn fața conaționalilor 
Calvin Smith 10,28 șl Mel i 
ny 10,41. Alte rezultate : 
— Paul (Trinidad) 45,50, 
(SUA) 45,55 ; HO mg — 
(SUA) 13,00, Campbeli 
13,70, Bryggare (Fini.) 13, 
mg — Lee (SUA) 49,U ; 3 000 m 

Korlr (Kenya) " " 
— H. ~ ’
1500 m — Harbour

Wessinghage 
prăjină — Pursley 
Beli (SUA) 5,50 m 
Stones (SUA) 2.24

săi 
Latta- 
400 m 
McCoy 
Turner 
(SUA) 

1,71 ; 400
ob. —
800 m 
1:45,90 ; 
3:39,07, 
3:38,12 ; 
5,55 m, 
țime — _____  ,____ , ____

BASCHET • Campionatul eu
ropean de cadete : grupa A : O- 
landa — Suedia 71—69, Bulga
ria — Finlanda 77—61, Italia — 
Franța 58—34 ; grupa B : Spania
— Ungaria 68—50, R.F.G. — Israel 
79—60, Iugoslavia — U.R.S.S. 
75—71. • tn „Cupa Prietenia" 
(juntori), )a Salgotarjan România
— Ungaria 130—81

CICLISM • Turul Slovadei 
(104 alergători din 9 țărlj, prima 
etapă (circuit la Levlce, 159 km) 
a fost cîștigată de cehoslovacul 
Lad. Foldyna ta 2.53:23. El s-a 
Impus la sprint tn fața sovieti
cului Voioșia șl Jesse (RDG) •

icuie
și 1 500 m 
(acum ab- 
fiind accl- 

Maricica 
3 000 m —

• In prezența a 20 000 de spec
tatori pe stadionul Bislet din 
Oslo a avut loc miercuri seara 
intîlnirea amicală dintre repre
zentativele Norvegiei și Suediei. 
Practlcînd un joc mâl bun gaz
dele au obținut o prețioasă vic
torie cu 1—0 (0—0). Unicul gol 
al partidei a fost înscris de Tom 
Luhd tn min. 54.
• La Copenhaga, Danemarca a

întrecut Finlanda, după 
echilibrat, cu 3—2 (1—2). 
le au fost marcate de : 
min. 4, Lerby min. 66 
min. 72 pentru danezi, __
mta. 8 și Turunen min. 37 pentru 
finlandezi.
• Tidaholm. Partida dintre 

Suedia și Norvegia (jucători sub

un joc 
Puncte- 
Bastrup 
șl Busk 

Valves

8:29,13 ;
Schmidt (R.F.G.) 

'■ ' (SUA)
(RFG) 
(SUA) 
; lnăl- 
m.

21 de ani) a fost cîștigată de 
prima echipă cu 4—0 (0—0).
• MTK Budapesta a învins cu 

5—1 (3—1), In deplasare, formația 
spaniolă Racing Santander, din 
prima divizie a campionatului 
iberic.
• Pe stadionul Sanchez Pizjuan 

din Sevilla, in cadrul unul tur
neu triunghiular, T.S.K.A. Sofia 
— Ferencvaros Budapesta 
(3—0). In primul meci, 
trecute, Sevilla — Ț.S.K.A,
• La Bilbao, Athletic dirt lo

calitate a dispus cu 4—1 de for
mația portugheză Vitoria din Se- 
tubal. tn cealaltă semifinală se 
IntUnesc HSV Hamburg și Atle
tico Minelro (Brazilia).

3—1 
zilele 
2-1.

In Turul Guadelupel, etapa a
5- a (157.7 km) a revenit sovie
ticului Alpatov. Liderul cursei 
este Valeri Sarov (URSS) • Pe 
veilodromul, descoperit, din Zu
rich, elvețianul Robert Dill — 
Bundi (24 ani), campion olimpic 
'80 la urmărire individuală, a 
Îmbunătățit recordul mondial la 
500 m (lansat) cu timpul de 
28,705 s (v.r. al lui Mario Mo*  
rettlnl data din 1955 șl era da 
28,800 s !).

HALTERE O Juniorul bulgar 
Veselin Galabarov a realizat un 
nou record mondial de seniori^ 
la Sao Paulo, cu 153,5 kg la 
„smuls", cat. 67,5 kg (v.r. 152,5 
kg Kunz din 2 aprilie 1982).

PENTATLON MODERN • Pe
nultima probă a C.M. feminin 
de la Compiegne, a revenit spor
tivei sovietice Olga Reșnlkova 
care a realizat, la pistol, 194 p 
cit șl englezoaica Sarah Parker. 
Au urmat cu 193 p vest-germa- 
nele Kraph șl Wiehen. Clasa
mentul general : 1. Sarah Parker 
4076 p, 2. Kathy Tayler (M. Bri
tanic) 4028 p, 3. Wendy Norman 
(M. Brltanle) 4026 p, 4. Alison 
Reid (SUA) 3938 p, 5. Christyne 
van Hyfte (Franța) 3936 p, S. 
Ute Schlffmann (RFG) 3910 p ; 
echipe : M. Brltanle 12130 p, 2. 
R. F. Germania 11 596 p, 3. Fran
ța 11 333 p, 4. SUA 11 302 p, t 
Suedia U 288 p, 6. URSS 10 982 p, 
7. Australia 8120 p.

POLO • La Porto Cruz (Insu
lele Canare), turneul de juniori 
al celor 6 națiuni : URSS — Ita
lia 8—7, RFG — Franța 11—7, 
Spania — Olanda 9—9.

TENIS • Atalanta (Georgia) 5 
Cris Evert-Lloyd — Peanut Loula
6— 0, 6—1, Wendy White
lena Sukova 3—6, 6—3,
Dlanne Fromholtz — 
Reinholds 6—4, 3—6. 6—2, 
Kiyomura — Jane Preyer 6—4. 
6—3 • Cleveland : Davis ~ 
wett 6—2, ----- -
Ewadrs 
Wllander 
Connors - 
McEnroe - 
Lendl 
rulaitis
Simonsson — Hooper 7—5. 6—2. 

VOLEI • La Szolnok, în meci . 
masculin : Ungaria — Japonia 
3—2 (—14, 2. —7, 10, 15).

- He-

Candy
Ann

Dre-
6—0, Van’t Hof — 

8—6, 6—2 • Toronto î 
— Waltke 6—3, 6-4,

— Lapldus 6—0. 6—3,
- AvetfaUP _§-2,
Pattis on 6—5, 6—4, &e- 

— Cortes 6—7, 6—3, 6-Z,

' eod * Con'° ,4' ’• ,e' centrala 1179 70 șl 11.50.5». «eețlo coreip. 12.43.28; Interurban 437 ; telei 10 35» romsp Tiparul I
ramnr nrpinatate I abonamente prin ILEXIM - departamentul export Import presâ, f.O. Boi 135-137, telei 11 226, Bucuroșii, ștr. 13 Decembrie nr. Ș. K. 1, t, 3. 4
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