
Sorin Maltei, primul candidat 
la cucerirea trofeului oferit de 
ziarul nostru celui mai tinăr 

campion balcanic 1982.

A 47-a edifie a Jocurilor
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ACJIUNI Șl MANIFESTĂRI
Balcanice SPORTIVE ÎN JUDEȚELE ȚĂRII

ATLEȚII ROMANI ÎNVINGĂTORI IN 6
DIN CELE 9 PROBE ALE PRIMEI ZILE
Reprezentativele României conduc în clasamentele pe echipe

Apropierea zilei de 23 An
glist prilejuiește în întreaga 
țară entuziaste întreceri sporti
ve la care iau parte mii de 
tineri și tinere. Iată, în acest 
sens, cîteva elemente de refe
rință...

sa ediție și totuși a-A ajuns, iată, la a 41-a 
ceasta splendidă competiție care este Balcaniada 
atleților seniori iși păstrează nealterată tinere
țea și prospețimea, tn această privință, deși de 
ani și ani se desfășoară după același tipic, Fes- 
tivitatea de deschidere a competiției este, de 
fiecare dată, nouă și emoționantă. Așa a fost și

pe marele stadion din parcul „23 August",ieri
la prima sa găzduire a unei competiții a atle
ților din Balcani, tn cadrul acestei ceremonii 
Maricica Puică a rostit tradiționalul jurămint in 
numele concurenților, iar președintele F.R.A., 
Marin Iliescu, a declarat deschise întrecerile ce
lei de a 41-a ediții a Jocurilor Balcanice.

PRIMUL GALON !

După „explozia” de calitate 
de la campionatele naționale, 
cind dintr-o alergătoare oare
care a devenit prima sprinteră 
a României, Natalia Caraiosi- 
foglu a primit ieri, la Balca-

Milovan Savici și-a confirmat 
valoarea impunîndu-se in între
cerea alergătorilor de la 800 m.

niadă, cel dintîi „galon", al 
consacrării internaționale! După 
o plecare nedecisă, care a 
menținut-o a treia la jumăta
tea cursei, Natalia a avut un 
final impetuos impunîndu-se 
in fața a două sprintere expe
rimentate, cum sini cele două 
alergătoare bulgare.

Rezultate : 1. Natalia Cara- 
iosifogîu (R) 11,80 — campioa
nă balcanică, 2. Liliana Pana- 
iotova-Ivanova ( 
Ivanka Venkova 
Otilia Șomănescu 
Kyriaci Tzitzira 
Marina Flajsman

VICTORIE DETAȘATĂ LA DISC
în condițiile date, dublul 

succes de ieri al aruncătoare
lor noastre de disc, surorile 
Ionescu, acum, de fapt... Cră- 
ciunescu și Lengyel, a apărut 
ca ceva absolut firesc, valoarea 
lor reală și rezultatele reali
zate în acest sezon, recoman- 
dindu-le ca favorite. Cea mai 
bună performanță a fost obți
nută de Florența Crăciunescu 
in ultima aruncare din concurs. 
Ea reintră astfel in posesia ti
tlului pe care l-a mai deținut 
in 1979.

Rezultate : I. Florența Cră
ciunescu (R) 65,44 m — cam
pioană 
Ionescu-Lengyel (R) 61,12
3. Veska Vasilieva (B) 58.30
4. Svetla Mitlova (B) 57.44
5. Marta Gozo (I) 49,36 m. 
Snezana Golubici (I) 46.70

CUM ERA DE AȘTEPTAT...

Cum era de așteptat, semi- 
fondistele noastre s-au detașat

(B) 11,84. 3.
(B) 11,90. 4.

i (R) 12,01. 5.
(G) 12,18. 6.
(I) 12,22.

Marios Kassianidis a obținut 
titlul balcanic la 10000 m după 

un finiș prelungit
de 
de 
t-o

pe primii metri ai cursei
800 m, pe care au domina- 
clar 'și în care au ocupat

(Continuare in pag a 4-a)
balcanică, 2. Mariana 

m, 
m, 
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6. 
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Campionatul național de tenis

CiȘTIGĂTORI NEAȘTEPTAȚI LA TIMIȘOARA
MARIA ROMANOV Șl LAURENȚIU BUCUR

TIMIȘOARA, 13 (prin tele
fon). — Această a 68-a ediție a 
campionatelor naționale de te
nis a Drodus nu numai surpri
ze. ci si o mare perturbare in 
clasamentele individuale. Este 
suficient să menționăm că atît 
în proba de simplu masculin, 
cît și în cea feminină, nici unul 
dintre semifinalistii de anul 
trecut n-a mai figurat în fina
lele din acest an! Dacă ierarhia 
jucătoarelor vede în mod aproa
pe firesc în finală pe surorile 
gemene Romanov (absente anul 
trecut). în schimb la băieți ie
șirea din cursă a lui Florin Se- 
gărceanu. Andrei Dlrzu si Adri
an Marcu (titulari ai echipei de 
Cuna Davis) este supărătoare, 
chiar dacă avem. în compensa
ție. satisfacția de a-1 vedea 
promovînd pe Liviu Mancaș, 
anul acesta cel mai eficace in 
arena internațională dintre ju
cătorii ..din linia a II-a“.

Dacă în proba fetelor semi
finalele au fost o formalitate, 
la băieți lupta s-a dus mai în- 
dîriit. Dumitru Hărădău a mun
cit mult, dar Liviu Mancas i-a 
dat o replică bună si mai ales 
exactă, obținînd dreptul de a 
intra în finală. Jean Bircu ar 
fi putut accede si el in aceas
tă fază înaintată, la care avea

seturi și-a spus cu-

repede 
simplu 
de ioc

s-a încheiat 
fete. După 48 
arbitrii înre- 
Maria Iloma-

dreptul după ce-1 eliminase oe 
Segărceanu. dar oboseala unui 
meci de 5 
vîntul.

Cel mai 
finala de 
de minute
gistrau rezultatul: 
nov — Lucia Romanov 6—1. 
6—3. Maria Romanov redevine 
astfel campioană a tării cu 
concursul surorii sale care, a- 
tinaînd un anumit nivel compe- 
tițional internațional, nu s-a 
întrebuințat prea mult și. ast
fel, sora sa obține un titlu in
tr-o manieră care n-o va ajuta 
să-și amelioreze stilul de joc 
și nici să progreseze vădit.

Sub semnul unei lupte echi
librate a început finala mascu
lină dintre Liviu Mancas si 
Laurențiu Bucur — doi foști 
parteneri de dublu — care și-au 
disputat cu ardoare titlul. Fa
vorit, stelistul Mancaș a avut 
pe parcursul celor 3’/i ore de 
ioc o comportare inconstantă, 
care a facilitat sarcina adversa
rului său. dir.amovistul Bucur. 
Acesta a jucat ca în ziua pre
cedentă trimitînd baloane înal
te si oblieînd ne Mancas să ră- 
mînă la fundul terenului mai

(Continuare in pag. 2-3)

• ÎN MAJORITATEA JU
DEȚELOR ȚARII, acest sfir- 
șit de siptămină este con
sacrat unor întreceri ciclis
te de masă, ultima etapă 
fiind completată cu bogate 
programe sportive. Câștigă
torii tururilor cicliste ale 
județelor urmează să parti
cipe la demonstrația sporti
vilor din Capitală dedicată 
zilei de 23 August.

• IUBITORII ȘAHULUI din 
sectorul 3 al Capitalei sînt pre- 
zenți la o competiție organi
zată de comisia de resort, pe 
categorii de vîrstă și profesii. 
Participă elevi din toate unită
țile de învățămînt precum și ti
neri muncitori de pe marea 
platformă industrială „23 Au
gust", de la întreprinderile Re- 
publica, Timpuri noi, Progre
sul, Granitul. F.R.B. și „23 Au
gust". (Octavian Guțu, coresp.).

• SPORTIVII DIN BRAȘOV 
au luat parte la două compe
tiții de masă dotate cu „Cupa 
23 August" : voleibaliștii în sa
la Tractorul, jucătorii de po
pice și șahiștii la Hidrotehni
ca. La sfișitul acestei săptă- 
mîni vor intra în întrecere și 
jucătorii de tenis de masă, în
scriși la competiția dotată cu 
„Cupa Eliberării". (Carol Gru
ia, coresp.).
• ÎN JUDEȚUL MEHEDINȚI 

continuă pregătirile pentru în
trecerile de cros ce vor fi or-

ganizate la nivelul orașelor 
Drobeta Turnu-Severin, Baia de 
Aramă, Orșova. Strehaia și al 
comunelor care în următorii 
ani vor deveni centre urbane 1 
Cujmir. Pătulele, Bala, Livezi
le. Se 
gătiri 
cadrul 
fotbal, 
pice și tenis de masă progra
mate în preajma zilei de 23 
August.

fac, de asemenea, pre- 
pentru întrecerile din 
„Cupei Eliberării" la 
handbal, șah, volei, po-

• PENTRU SPORTIVII SU
CEVENI se organizează o suită 
de concursuri șl competiții la 
cîteva dintre cele mai îndrăgi
te discipline : șah, fotbal, volei, 
atletism și handbal. De ase
menea, în aceste zile au loc 
întreceri sportive în toate clu
burile de vacanță. Competiții 
dotate cu „Cupa 23 August" — 
printre care și numeroase aler
gări de cros — vor avea toc la 
Suceava și în orașele Fălticeni, 
Gura Humorului, Șiret și Ră
dăuți. De notat și activitatea 
sportivă bogată care se desfă
șoară în zonele de agrement 
ale județului la llișești și A- 
dîncata. de pildă, cu participa
rea a sute de copii și tineri, 
precum și a oamenilor muncii 
aflați la odihnă.

Astăzi, in etapa a 3-a a Diviziei „A“ de fotbal

DINAMO, SPORTUL STUDENȚESC Șl F. C. OLT
CLASAMENTUL

7—

ÎN TURNIR PENTRU LOCUL I 
© în „Regie", colocviu studențesc : bucureștenii 
vizează fotoliul de lider, craiovenii — reabilita
rea după „eclipsa băcăuană" © La Ploiești, 
gazdele încearcă să-și revină după „lovitura" cam
pionilor, în timp ce timișorenii vor alerga după re
miza pierdută la Tg. Mureș © La Petroșani, 
gazdele vor prima victorie, steliștii - 
neînvinși 9 La Rm. Vîlcea, duelul 
antrenori : P. Gavrilă — 
față în față cu o echipă
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F. C. Olt
Steaua
Univ. Craiova 
Corvinu!
F. C. Bihor 
Chimia Rm. V.
S. C. Bacău 
Politehnica lași 
A.S.A. Tg. M.
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F.C.M.
C. S.
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PROGRAMUL ETAPEI
SPORTUL STUDENȚESC 

(M. Salomir ; M. Man

£

- să rămînă 
unor tineri 

@ Bihorenii 
înscris încă
© In der- 
Tg. Mureș, 
doresc să

N. Pescaru 
care n-a 
vreun gol ! 
byul de la 
campionii 
confirme startul lansat, 
iar gazdele să nu piardă 
@ La lași, derbyul Mol
dovei promite un meci 
interesant © La Pitești, 
Dobrin, îngîndurot, con
tra fostului său coechi
pier, Remus Vlad @ La 
Scornicești, elevii lui Ha- 
lagian se gindesc la go
laveraj, în timp ce con- 
stănțenii n-au 
de... „simhăta

- UNIVERSITATEA CRAIOVA
ambii Cj.Ncp. - și S Necșulescu - Tîrgov.). 

stadionul Sportul studențesc

- „POLI" TIMIȘOARA
și C Voicu toți din București).

- STEAUA
Bîro - Agnita și M. Ludoșan - Sibiu).

- FC M. BRAȘOV
Sloenescu - tot- București).

- C S TiRGOVIȘTE
Nicuîescu și R Rotam - ambii Buc.)

- DINAMO
Timișoara - și A. Stoker — Petroșani).

i.
ViLCEA
P. Balaș - șl

- P. Neamț :

M

M

PETROLUL PLOIEȘTI
(P. Seceleanu : R. Matei

JIUL PETROȘANI
(Cr. Teodorescu - Buzău :

CHIMIA RM.
(D. Petrescu :

F.C. BIHOR
(A. Gheorghe

A.S.A. TG. MUREȘ
(I Igna : D. Buciuman - ambii

meci televizat de la ora 16
- SC. BACĂU

Bîrlad : M. Neșu și I. Medveș — ambii Oradea).

- CORVINUL
; FI. Tâbîrcâ - ambii Rm. Vîlcea și T. Chelu — Giurgiu)

- F.C CONSTANȚA
Arad : I. Dima - Sighișoara și I. Târcan - Reghin), 
meciului de la Tg. Mureș, celelalte vor începe la ora 18.

POLITEHNICA IAȘI
(N. Rainea - ”*

F. C. ARGEȘ
(I. Crăciunescu
F.C. OLT
(M. Axente — 

Cu excepția

uitat 
craio- 

veană" (0—5).



Campionatele europene de tenis amator Cupa Prîclcnia" la lupîc libere

Pentru lucrătorii unuia dintre cele mai importante sec
toare ale mass-media, presa scrisă și audio-vizuală, 
ziua de 15 august este — printr-o frumoasă tradiție 

statornicită in anii socialismului zi de sărbătoare. Ea
marchează apariția, acum 51 de ani. în condițiile grele ale 
ilegalității, a primului număr al ziarului „Scinteia", pu
blicație care a reprezentat „un moment de seamă în istoria 
mișcării revoluționare din România", după cum sublinia 
secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, De aceea, această dată memorabilă a fost 
aleasă ca sărbătoare a întregii prese românești care, in 
anii de după Eliberare, s-a angajat plenar pe făgașul des
chis de organul de presă al partidului comunist, cu toată 
capacitatea sa de influențare și de mobilizare, in slujba 
Idealurilor și aspirațiilor noi ale națiunii, a intereselor ma
jore, vitale ale poporului, in slujba cauzei socialismului și 
comunismului, a perfecționării continue a noii societăți. • 
Și, totodată, perfecționîndu-se pe sine prin ■ permanente 
strădanii de a fi mereu la înălțimea comandamentelor poli
tice, ideologice, economice, sociale și morale pe care le-a 
impus și le impune zi de zi evoluția societății noastre so
cialiste. Urmând neabătut principiile nobile ale promovării 
adevărului in informarea cititorilor săi asupra fenomenelor 
și evenimentelor, presa noastră, călăuzită de partid, a de
venit cu adevărat o tribună a democrației socialiste, un 
vast și fertil cimp de dezbatere a ideilor înnoitoare, de 
canalizare a eforturilor generale spre îndeplinirea obiecti
velor majore ale construcției socialiste, spre promovarea 
valorilor autentice ale științei și culturii, spre educarea 
patriotică, comunistă a maselor, pentru formarea omului 
nou in spiritul principiilor eticii și echității socialiste.

Astăzi, de Ziua presei române, noi toți cei ce activăm în 
acest domeniu încercăm firești sentimente de satisfacție 
pentru realizările obținute, dar avem totodată conștiința că 
trebuie să depunem eforturi și mai susținute, îndreptate 
spre o contribuție și mai activă la educarea comunistă a 
maselor, la afirmarea noului in toate domeniile vieții eco- 
nomico-sociale, la dezvoltarea spiritului revoluționar, la 
transpunerea in viață a îndrăznețelor obiective stabilite de 
Programul partidului de făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate, precum și la informarea promptă a cititorilor 
și la realizarea unor publicații de înaltă ținută. Ne este 
călăuză in acest sens îndemnul pe care secretarul general 
al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. l-a adre
sat de la tribuna plenarei lărgite a C.C. al P.C.R. din I—2 
iunie 1982 : ,-,Este necesar, de asemenea, ca presa, radioul 
și televiziunea să-și îndeplinească in mai bune condiții 
rolul pe care îl au în formarea conștiinței socialiste, în 
educarea politică-culturală, în formarea omului nou".

Ziua presei noastre constituie și pentru redactorii și cei
lalți lucrători ai publicațiilor sportive un nou prilej de a 
se angaja și mai activ in transpunerea in fapt a acestor 
valoroase indicații, de a milita cu toată răspunderea și ho- 
tărirea pentru îndeplinirea sarcinilor ,pe care partidul le 
pune in fața mișcării sportive, pentru propagarea exercițiu
lui fizic și sportului 
muncii — ca forme 
capacității creatoare, 
principiilor eticii și 
continuă a performanțelor, pentru o nouă calitate in activi
tatea de educație fizică și sport.

in mase tot mai largi de 
de întărire a sănătății și 
pentru educarea tineretului 
echității socialiste, pentru

oameni ai 
creștere a 
in spiritul 

ridicarea

De luni pină vineri, la

LUCIA ROMANOV SI FLORIN SEGARCEANU 
IN FRUNTEA ECHIPELOR NAȚIONALE
întrecerile celei de a 14-a 

ediții a campionatelor europe
ne de tenis amator (și conco
mitent ale celei de a 5-a edi
ții continentale pentru 
urmează a fi găzduite 
șui ungar Nyiregyhăza, 
tămîna 16—22 august, 
tenismanii din Europa 
mai bun prilej de a se distin
ge într-o competiție de altă 
factură decît obositoarele tur
nee internaționale săptămînale 
care se țin de-a lungul anului 
.peste tot în lume. Trebuie să 
precizăm că îndeobște la cam
pionatul continentului nu par
ticipă marii ași ai clasamen
telor computerizate, dar nu-i 
mai puțin adevărat faptul că în 
palmaresul competiției figurea
ză și nume celebre ca Navra
tilova, Ruzici, Jausovec. Moro
zova, precum și Metreveli. Ta- 
roezy, Borisov. Astfel judecat, 
campionatul continental poate 
fi considerat cel puțin o bună 
trambulină spre marile perfor
manțe.

La actuala ediție, lotul româ
nesc se prezintă (cu excepția 
Virginiei Ruzici) cu.tot ce are 
mai bun în momentul de față. 
Pentru Florin Segărceanu a 
venit scadența unei promisi
uni : să confirme victoria de 
anul trecut, din finala Univer- 
siadei, asupra campionatului 
european din 1979 și 198C. so
vieticul Vadim Borisov, și să 
valorifice 
tun ci. 
la 21 
tregi 
vizită 
oricărui tenisman de frunte. Zi
lele trecute ne-a mărturisit că 
visează la acest titlu, dar că se 
așteaptă la o dîrză opoziție din 
partea campionului en titre, tî- 
nărul iugoslav Jivojinovlci, a 
jucătorilor sovietici (Zverev, 
Pugaev), a celor cehoslovaci 
(Kulhaj, Lacek), a lui Thomas 
Emmrich (R.D.G.) și a cine știe

tineret) 
de ora- 
în săp- 
Pentru 
este cel

opțiunea luată a- 
Tînărul nostru campion, 
de ani, și-ar putea în- 

foarte frumos cartea de 
cu un titlu care stă bine

Buzău

TURNEUL MASCULIN DE VOLEI AL ROMÂNIEI 
DOTAT CU „TROFEUL PIETROASA BUZĂU"

In noua Sală a sporturilor din 
Buzău se va desfășura, de luni 
pină vineri. turneul interna
țional masculin de volei al 
României, ajuns la a 21-a edi
ție. Pentru prima dată orga
nizarea tradiționalei întreceri 
este acordată unui oraș care 
nu a avut pină acum repre
zentante în primele eșaloane 
ale țării, dar — socotim — ale
gerea este pe deplin 
dacă avem in vedere 
fără echipe de „A" 
județul Buzău a dat 
nostru multe elemente valoroa
se, printre care Cornelia 
șanu-Moraru, Marilena Ștefă- 
nescu, Petrică Stancu, 
Stoian, Corncliu Chifu, 
Sîrbu. Marian Boldișteanu, Ale
xandru Stanciu, Adrian Dumi
tru, Gabriel Savu, Sorin Con- 
stantinescu.

Fără îndoială că prezența 
unei competiții de asemenea ’ 
amploare la Buzău va stimula 
și mai mult activitatea volei- 
balistică din municipiu și din 
județ. Si credem că interesul 
iubitorilor de sport din locali
tate va fi pe măsura impor
tanței competiției, la care se 
vor alinia reprezentativele 
FRANȚEI, R. D. GERMANE, 
R. F. GERMANIA. UNGA
RIEI, ROMÂNIEI, precum și o 
selecționată a U.R.S.S. Cu atît 
mai mult cu cit turneul, dotat 
de organizatori cu „Trofeul Pie
troasa Buzău", se constituie

meritată, 
că, chiar 
sau „B“, 
voleiului

Timo-

Nlcu 
Florio

pentru unele dintre participan
te ca ultim criteriu de verifi
care în vederea acelui „mun- 
dialito" care se va desfășura 
luna viitoare în Brazilia, dar 
mai ales a campionatului mon
dial ce-i va succeda (de la 1 
octombrie) în Argentina. Deci o 
gaianție că echipele, aflate in
tr-un stadiu avansat de pregă
tire, vor fi în măsură să ofere 
publicului în fiecare după-a- 
miază de concurs (de la ora 
16), spectacole de calitate ridi
cată. Turneul ne va oferi tot
odată posibilitatea aprecierii 
capacității de joc a reprezenta
tivei noastre, reconstruită, a 
șanselor ei la „El Mundial ’82".

Pentru familiarizarea publi
cului buzoian cu „actorii" tur
neului, publicăm astăzi lotul 
echipei țării noastre : Nicu Sto
ian (25 ani — 1,95 m — stu
dent anul V la T.C.M. — joacă 
la Universitatea Craiova — că
pitanul ■ echipei). Dan Gîrleanu 
(28 — 1,95 — prof. ed. fizică 
și student anul I, Drept — Di
namo). Petre Ionescu (28 — 
1,91 — stud. I.E.F.S. — Steaua), 
Marius Căta-Chițiga (22 — 1,96
— Dinamo), Florin Mina (23
— 1,95 — Steaua), Marian Mîțu 
(24 — 1,98 — Explorări Baia 
Mare), Sorin Macavei (26 — 
1,90 — prof. 
Steaua), Viorcl 
1,94 — ultimul 
C.S.U. Oradea), 
cuț (25 — 1,95

(30 — 
Trac- 
Spinu 

1,98 — Steaua), Ovidiu 
Gizdavu (21 — 1,95 — stud. I, 
Drept — Dinamo), Dumitru 
Schiopescu (28 — 1,92 — teh
nician — Calculatorul Buc.) și 
Vasile Ștreang (22 — 1,75 — 
stud. III, Inst, mine — Motorul 
Baia Mare).

— Dinamo). loan Hinda 
1,88 — prof. ed. fizică — 
torul Brașov), Valeriu 
(22

ed. fizică — 
Manole (26 — 
an E.F.S. — 

Emilian Vrîn- 
— abs. A.S.E.

ACTUALITĂȚI DIN HANDBAL
Deși sezonul campetițional 

oficial de handbal pentru echi
pele feminine este încă de
parte de start. meciurile de 
pregătire, cu participarea unor 
formații românești și de peste 
hotare sînt la ordinea zilei. La 
Brașov, duminică dimineață, 
de la ora 10,30, Selecționata di- 
vizionară a României va evo
lua în compania campioanei 
feminine a R.D. Germane. S.C. 
Magdeburg. în formația noas
tră vor juca, printre altele. 
Niculina Iordache, Maria T6- 
rok, Zoranea Ștefanovici, An. 
gria AvKAanel și altele.

Revanșa întîlnirii este Pro
gramată pentru miercuri, de 
la ora 18. tot în Sala sportu
rilor din orașul de sub Tîmpa.

Formația divizionară Rul
mentul Brașov va evolua, de 
asemenea luni, de la ora 17, 
tot în compania echipei S.C. 
Magdeburg.
• Luni și marți, de la ora 

18, in sala Rapid din Capitală 
(Calea Giulești nr. 18) va a- 
vda loc o dublă întîlnire ami
cală internațională de handbal 
între reprezentativele de ju
nioare ale României și Bul
gariei.

>
căror tineri scandinavi (îndeo
sebi suedezi).

Cu șanse bune se prezintă și 
Lucia - 
un an 
ționale și este în creștere evi^ 
dentă. ~ 
în lista campioanelor europene 
pe Virginia Ruzici (titulară în 
1978), dar desigur nici misiu
nea ei nu va fi ușoară, întru- 
cît concurența cuprinde tinere 
jucătoare la fel de ambițioase 
ca reprezentanta noastră. Prin
tre acestea : Andrea Temes- 
vări (Ungaria), Manuela Ma
leeva (Bulgaria), Elisenko 
(U.R.S.S.), Skuherska și Plhova 
(Cehoslovacia) etc

Din formațiile noastre de se
niori mai fac parte : Florența 
Mihai și Maria Romanov, An
drei Dirzu (valoros partener de 
dublu pentru Florin Segăr
ceanu), Liviu Mancaș și Adrian 
Marcu.

Echipele de tineret au în 
frunte pe merituoasa junioară 
Daniela Moise și pe brașovea
nul Cristinel Ștefăncscu (de la 
care se așteaptă, în sfîrșit. o 
performanță la nivelul încre
derii învestite în el), Alice Dă- 
nilă și Bogdan Toma. Antre
norii loturilor sînt Alexe Bar- 
dan (echipele masculine) și 
Ștefan Georgescu (echipele fe
minine).

Romanov, care a avut 
bun în turneele interna-

Ea dorește s-o urmeze

CAMPIONATUL
NAȚIONAL DE TENIS

(Urmare din pag. I)

ales în setul 4 cînd. de la 1—3, 
a egalat si și-a însușit jocul 
decisiv. Rezultat final: Lauren- 
țiu Bucur — Liviu Mancaș 
2—6, 6—1. 6—4. 7—5. Bucur 
cîstigă astfel — în mod cu to
tul neașteptat — primul său 
titlu de campion al tării.

Ultimele finale au fost cele 
de dublu. încă în semifinalele 
Drobei de dublu mixt, s-au ob
ținut următoarele rezultate: Ca
melia Chiriac, Laurențiu Bucur 
— Dorina Bfăștin, M. Mîrza 
6—1, 6—8. 6—4 și Daniela Moi
se, Adrian Marcu — Lucia Ro
manov. Traian Marcu 10—12, 
6—1, 6—3 în finală Camelia 
Chiriac. Laurențiu Bucur — 
Daniela Moise, Adrian Maluri: 
12—10, 3—2 (întrerupt din cau
za întunericului). Iar titlul va 
fi acordat după disputarea me
ciului, la București, la o dată 
încă nestabilită.

în finala nrobei de dublu fe
mei s-au întilnit perechile : Lu
cia și Maria Romanov — Flo
rența Mihai. Daniela Moise. Au 
cîștigat. nu fără dificultate, su
rorile Eomanov cu 4—6. 7—5, 
6-2.

Ion GAVRILESCU

---------- — - ,,—
Partic.pind >a întrecerile de 

lupte libere dotate cu „Cupa 
Prietenia", tinerii sportivi ro
mâni (juniori pină la 18 ani) 
au avut, la Leningrad, o com
portare remarcabilă — în ra
port cu numărul și valoarea 
adversarilor — ocupînd două 
locuri 2 și două locuri 3 in 
finalele unei competiții la care 
au fost prezente echipe din 10 
țări. Să notăm, de asemenea, 
locul 3 cucerit de formația 
noastră în clasamentul (neofi
cial) pe națiuni, poziție frun
tașă asigurată prin prezența în 
finale a tuturor celor nouă 
luptători români participanți la 
aceste întreceri. Amănunte des
pre întreceri și aprecieri pe 
marginea evoluției juniorilor 
noștri ne-au fost fumizatej la 
înapoiere, de tov. Tr. Prede- 
țeanu, vicepreședinte al F.R.L., 
conducătorul delegației :

>,Echipa României a produs, Ia 
Leningrad, o impresie deosebi
tă prin pregătirea și comporta
rea ei. Valoarea turneului a 
fost ridicată și dificultatea o- 
cupării unor locuri fruntașe a 
crescut prin faptul că întrece
rile din serii s-au desfășurat 
sistem turneu, cerînd astfel un 
efort pentru care nu toți con- 
curenții erau pregătiți. Cele mai 
bune rezultate au fost 
de Măricel Popa (cat. 
Constantin Damaschin 
kg) — clasați, în final, 
2, Gheorghe Neagoe 
kg) și Dumitru Chiru 
kg) — locul 3. Dar, 
de... podium s-au mai

obținute 
60 kg), 
(cat. 75 
pe locul 
(cat. 48 
(cat. 81 
aproape 
aflat L.

Milues (cal 
gely (cat. 
au pierdui 
rile 3—4. 
de la Vio 
panți la r 
de juniori i 
tepta mai 
na pregătii' 
(cat. 56 kg 
87 kg) nu 
în rezultat» 
ra (locurile

Este, d< 
faptul să 
după „eur< 
(pină la 20 
zig, iată ci 
de mîine... 
spune așa, 
valorile lui 
cu cit, se 
zultatele se 
multă vren 
necorespun; 
bliniind fn 
juniorilor r 
tenia" de 1 
sebi a celo 
cat podium 
preciind aț 
antrenorilor 
heiu Secui 
Steaua, al 
trenori de 
speranța cl 
promițător, 
pasiune și 
că, după c 
TE EXIST 
„Schimburi 
taliza în s< 
bere du? ț»

(

DOUĂ LIDERE IN TURNEUL FEMI
La Băile Herculane, unde șa- 

histele angrenate in disputarea 
turneului internațional feminin 
al României continuă lupta, run
da a 7-a a adus egalitate pe 
primele două locuri ale clasa
mentului. Lidera de pină acum, 
Dana Nuțu-Terescenco, a Înche
iat cu o remiză partida susținută 
(cu negrele) împotriva Gertrudei 
Baumstark, ceea ce a permis so
vieticei Tamara Hugașvill, care a 
învins-o pe Elisabeta Polihronia- 
de, să completeze jumătatea de 
punct pentru a ajunge și ea In 
frunte. Iată șl celelalte rezultate

înregistrate 
cinska 1—0, 
viei 1—0 
Ghindă — 
— Kantor

NU
Hugs
Olar

4, G 
Jicma

G

Clasament 
Dana 
mar a 
briela 
nescu 
Ligi a
g ase vi ci, 
Istvan ne Kt 
tor 3, Elisa 
șl Eugenia

VARA ȘAHIS1Ă BUCURIȘIEANĂ" U
Un cadru cu totul deosebit este 

asigurat ediției din acest an — 
a IlI-a în ordine statistică — a 
festivalului de șah, devenit tra
dițional, ce poartă atractivul titlu 
de „Vara șahistă bucureșteană". 
In organizarea asociației sportive 
Calculatorul I.I.R.U.C. București 
șl desfășurată sub egida „Dacia- 
del«, această importantă compe
tiție destinată șahiștilor de cate
gorii superioare, dar purttnd In 
același timp și un caracter larg, 
va cuprinde un număr de șase 
turnee în sistem „open", mascu
line și feminine. Turneele prin
cipale stat rezervate jucătorilor 
șl jucătoarelor cu categoria de 
candidat-maestru, urmînd să a-

„Cupa României" la tir

ÎNVINGĂTORI
O nouă competiție importan

tă din calendarul intern de tir 
a Început ieri, pe poligoanele 
Tunari ș; acoperit Dinamo : 
„Cupa României". în prima zi 
de întreceri, cîștigătorii s-au 
impus la diferențe clare, cu 
excepția probei de pistol liber 
juniori. în care primii doi cla
sați, S. Babii și L. Țîrloiu, au 
acumulat acelașj număr 
puncte : 547. destul de 
pentru această categorie 
vîrstă. Proba similară a senio
rilor a revenit însă lui Ilie 
Petru la... 9 puncte diferență, 
lucru destul de rar întilnit în 
concursurile de tir. Din pă
cate. dacă învingătorul a evo
luat în nota sa obișnuită (pe 
care n-o poate, totuși, deloc 
depăși, de vreo... 3 ani!), toți 
ceilalți specialiști au tras cu 
cite 10—15 puncte sub posibi
lități.

Cam în aceiași termeni șe 
Pot pune lucrurile și în consta
tările privitoare la pușca li
beră 60 f.c. învingătorul, Ro-

de 
bun

de

MERITUOȘI SI u u
mulus Nicolescu. a cîștigat cu 
597 p, cifră bună... pentru tirul 
nostru (în- competițiile 
ționale nu mai există 
ment fără rezultate de 
în sus...). In schimb, 
torii clasați realizează 
manțe necompetitive, 
slabe.

în întrecerea de pușcă liberă 
*.......... Ionel

detașat 
prea 

în ge-

interna- 
clasa- 

la 598 
urmă- 

perfor- 
chiar

3X40 f, primul clasat. 
Trăscăveanu, nu s-a 
de învinșii săi decît la 
puține puncte, și cum 
neral, rezultatele obținute sînt 
minore, trebuie să amînăm și 
de astă dată constatările plă
cute pentru... altă ocazie.

REZULTATE TEHNICE, puș
că liberă 60 f.c. : 1. R. Nico
lescu (Steaua) 597 p, 2. F. Mi- 
nișan (Dinamo) 595 p, 3. C. 
Stan (Steaua) 594 p, 4. I. Trăs
căveanu (Steaua) 593 p, 5. I. 
Codreanu (Steaua) 592 n; 3X40 
f : 1. I. Trăscăveanu 1148 p. 2. 
L Codreanu 1147 p, 3. R. Nico
lescu 1145 p. 4. C. Stan 1143 p, 
5. M. Oncică (Metalurgistul

corde norm 
lalte fiind i 
goriile I și

Se va ju 
Capitală și 
rul, I.T.B., 
Clubul cern 
Tea deoseb 
fi, fări. in 
plus pentru 
și-l propun 
reșteană“, £ 
pista noi 1 
a promova 
valorile de

Iată și 1 
ale festiva 
august. în 
14) în sala 
13 Decemb 
dința tehn 
lui.

a

CUPA U.T.C.<< Șl „CUPA U.N.C.A.P.“ LA OINĂ
• Azi și i 

de zonă în 
oină. Pentru 
fost stabilite localitățile Piatra 
Neamț, Pitești, Drobeta-Tr. Se
verin și Satu Mai-e, finala 
fiind programată la 20 și 21 
august, la Cîmpulung Moldo
venesc.

NU PREA!
Cugir) 1142 p. 6. F. Minișan 
1136 p ; pistol liber, juniori : 
' S. Babii (U.T. Arad) 547 p,

L. Țîrloiu (Steaua) 547 p.
T. Sarkozi (U.T. Arad) 543 
4. F. Marin (Olimpia) 541 p,
M. Dragomirescu (Steaua) 

540 p, 6. N. Pînzaru (Universi
tatea Iași) 531 p ; seniori : 
I. Petru (Olimpia) 561 p. 
M. Trușcă (Steaua) 552 p, 
L. Stan (Steaua) 548 p, 4. 
Bujdei (Steaua) 546 p. 5. 
Pavel (I.E.F.S.) 541 p, 6. 
Suciu (Steaua) 539 p.

1. 
2.
3. 
P.
5.

1.
2.
3. 

M. 
D. 
V.

Radu TIMOFTE

Intrecerile de tir cu 
din cadrul „Cupei________
se desfășoară, astăzi și mîine, 
la poligonul Olimpia din par
cul Herăstrău.

arcul 
României"

MIINE

Pe hipod 
va disputa 
uniune de 
care an un 
noi amelio 
primul plai 
Padina", îi 
lucru pe ' 
elemente c 
maximum

Pentru a 
ritli noștri

• s 
2.

rilor • 
Satim, 
tina, 4. Ca1 
bit, “ “ 
fect,

7.
10.

Hei 
r 

După rei 
ția în frur 
torillor pe 
toarea : S. 
nașe (34), 
Gheorghe, 
nă (cile î 

In altă

mîine au loc etape 
două competiții de 

i „Cupa U.T.C." au

• O altă întrecere de tradi
ție. „Cupa U.N.C.A.P.", are 
programate zonele la Salonta 
(Bihor), Sebeș (Alba). Bucecea 
(Botoșani), Sascut (Bacău). si 
Ianca (Brăila) Turneul final 
se va diSputa la Codlea, jud. 
Brașov. în zilele de 3—5 sep
tembrie.

ID'lIMSllHIiA ur SIAI 1010 PIKMOS
© După cum s-a mai anunțat, 

pe parcursul Jocurilor balcanice 
de atletism spectatorilor plătitori 
11 se oferă în fiecare zi, prlrt 
tragere la sorți In public, ex
cursii peste hotare acordate de 
Federația română de atletism și 
premii-surprize din partea A. S. 
Loto-Pronosport. Tragerile lă 
sorți se fac pe baza jumătăților 
de bilet introduse în cutiile spe
cial instalate la intrările în tribu
na I, celelalte jumătăți trebuind 
a fi păstrate de către spectatori 
pină la efectuarea tragerii • As
tăzi este ultima zi de procurare 
a biletelor cu numerele preferate 
de participanți pentru tragerea

Loto 2 d< 
1982 — pri! 
ccese la a» 
piu și ai 
avea loc 1 
bului spori 
rești, str. 
numerele > 
fl transmis 
leviziime s 
nea numa 
puse bulei 
concursul 
care cupri: 
atractive < 
campionatt 
fotbal edit 
te sau la



A DIVIZIEI „B"
I W, START IN EDIȚIA A 43-a

I

CAFUL DE AFIȘ" AL ZILEI : F.C. BAIA MARE - U. T. ARAD 
IN SERIA I, DOUA PRETENDENTE LA ȘEFIE, GLORIA BISTRIȚA 
UNIREA DINAMO FOCȘANI, VOR JUCA ACASĂ, ALTE DOUA, 

C.S.M. SUCEAVA Șl DUNĂREA C.S.U. GALAȚI 
© LA SIBIU, VALENTIN STANESCU FAȚĂ IN 
SAU ELEV, NICOLAE LUPESCU 0 FOSTELE 
PROGRESUL VULCAN Șl „U" CLUJ-NAPOCA 
FICILE LA

Astăzi, etapa a 3-a a Diviziei „A“

AȘTEPTAM MECIURI DE DIN NIVEL TEHNIC,
1NTD-0 ATMOSFERA DE DEPLINA SPORTIVITATE

liori 
eip- 
îbul 
tem

I

- IN DEPLASARE 
FAȚA CU FOSTUL 
DIVIZIONARE „A" 
AU SARCINI Dl-

TG. JIU Șl, RESPECTIV, TIMIȘOARA • NOILE PROMO
VATE VOR EVOLUA PE PROPRIUL TEREN,

re divizionare „B“ se 
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Cele 54 
vor alinia 
tru o nouă ediție a campiona
tului (cea de a 43-a), fiecare 
cu speranța că va juca un rol 
mai important în ierarhia care 
va fi cunoscută în vara anului 
viitor. Va fi o întrecere de 
lungă durată, aspră și se vor 
menține pe linia de... plutire 
acele formați; care au folosit 
din plin perioada dintre cele 
două ediții, muncind sîrguin- 
cios în orele de antrenament 
șl aPlicind în meciurile ami
cale cele stabilite în ședințele 
cu caracter teoretic.

Amatorii de fotbal așteaptă 
ca în această nouă ediție 
JOCURILE SA SE DISPUTE 
I.A UN NIVEL CALITATIV 
MAI BUN, SPIRITUL DE 
FAIR-PLAY SA DOMNEASCA 
IN TOATE PARTIDELE. Spe
răm că toate secțiile de fot
bal au desfășurat o activitate 
educativă intensă cu jucătorii 
pentru ca. în timpul partidelor 
aceștia să fie disciplinați, să 
apere cu demnitate șansa echi- 

parte- 
desigur.

Pădurăriței (Oradea), Precizia 
Săcele — Automatica București : 
I. Caraman (Oradea), Autobuzul 
București — Chimica Tîrnăveni : 
M. Georgescu (Constanța).

SEria A III-a : F.C. Baia Ma
re — U.T. Arad : R. Petrescu 
(Brașov), Strungul Arad — în
frățirea Oradea : L. Frunză (Si
biu). Aurul Brad — Rapid Arad: 
S. Pantelimonescu (Ploiești), Glo
ria Reșița — C.I.L. Sighet : J. 
Grama (București), Ind. sîrmei 
C. Turzii — C.S.M. Reșița : N. 
Dinescu (Rm. Vîlcea), C.F.R. Ti
mișoara — Cluj-Napoca :
Cr. Maghiar (București), Armă
tura Zalău — U.M. Timișoara : 
Fr. Kerestes (Tg. Mureș), Olim
pia Satu Mare ~
nlc : N. Volnea 
talurgistul Cugir 
tu Mare : I. 
viște).

— Minerul Cav- 
(Bucureștl), Me- 
— Someșul Sa- 

Tănase (Tîrgo-

Campionatul Divizie; „A“ programează astăzi 
meciurile celei de a 3-a etape. Rețin atenția. în 
primul rînd, jocurile echipelor clasate pe pri
mele trei locuri, după două runde, Dinamo 
București, Sportul studențesc și F.C. Olt, sin
gurele care totalizează maximum de punctaj : 
4 p.

Dinamoviștii bucureșteni, campioni en-titre și 
lideri cu un golaveraj de 7—0, evoluează in de
plasare. la Tg. Mureș, unde vor întîlni formația 
A.S. Armata. Spectatorii localnici, precum și alți 
numeroși iubitori ai fotbalului, care vor putea 
urmări partida pe micul ecran, așteaptă de la 
campioana țării și de la partenera ei de între
cere. o echipă alcătuită, de asemenea, din jucă
tori cu un remarcabil potențial tehnic, un joc 
de un bun nivel spectacular, potrivit cu cerin
țele de performanță ale primului eșalon.

Sportul studențesc (autoarea unei frumoase 
victorii, miercurea trecută. în dauna lui F.C. 
Argeș, pe terenul acesteia) primește replica ex- 
campioanej Universitatea Craiova. In perspec
tivă, un joc viu disputat, interesant. deschis 
oricărui rezultat, așa cum. dealtfel, au fost și 
celelalte partide disputate 
reșteni și craioveni.

F.C. Olt, echipă care se 
proaspăt succes obținut în 
(victorie cu 1—0 în meciul cu C.S. Tîrgoviște) 
evoluează în compania reprezentantei litoralu
lui. „ll“-le din Scornicești are, desigur, prima 
șansă, dar și F.C. Constanța, învingătoare, 
miercuri, cu 4—2 în dauna lui F.C.M. Brașov, 
ne apare dornică să-și „vîndă scump pielea". 
Ocupind, în momentul de față, locul 4. fără nici 
o înfringere. Steaua ține ca, astăzi, la Petro-

de studenții bucu-

aQă și ea după un 
condiții de deplasare

șani. să presteze un joc de bună factură (așa 
cum a reușit și în prima etapă, la Iași) pentru 
ca. împreună cu formația gazdă să realizeze un 
joc dinamic și cu virtuți tehnice.

Un alt meci de atracție va fi acela de la Pi
tești, unde formația gazdă, F.C. Argeș, întîlnește 
tînăra echipă a Corvinului. Piteștenii doresc, 
desigur, să se reabiliteze în fața suporterilor 
după eșecul suferit, miercuri, pe terenul lor. în 
timp oe hunedorenii țin să arate că adevăratul 
lor potențial este cel din întîlnirea cu F.C. Bi
hor și nu aoela din etapa de start. Sub semnul 
echilibrului se anunță și celelalte meciuri pro
gramate în etapa de astăzi : Petrolul — „Poli" 
Timișoara, Chimia — F.C.M. Brașov, F.C. Bihor 
— C.S. Tîrgoviște și Politehnica Iași — S.C. 
Bacău.

Nu putem încheia fără a reaminti divizionare
lor „A", CONDUCĂTORILOR ------------
CHIPE, ANTRENORILOR ȘI 
că datorează spectatorilor (care, așa cum ne-au 
arătat și etapele trecute vin în număr mare să 
asiste la jocuri), RESPECTUL CUVENIT. " 
rele număr de cartonașe, galbene și roșii, 
mite de jucători în cele două etape scurse 
acum, demonstrează că munca educativă a 

in timpul perioade; de întrerupere, 
au înțeles în mod greșit noua regle- 
a cartonașelor galbene. închipuindu-și 
nu se mai dictează suspendări auto- 
pot comite acte nesportive cite vor.

ACESTOR E. 
JUCĂTORILOR,

Ma- 
pri- 

pină 
fost

neglijată 
Jucătorii 
mentare 
că, dacă 
mate, ei 
Primele două etape au arătat o asemenea stare 
de fapt. F.R. Fotbal avertizează că o repetare 
la un nivel ridicat a actelor de indisciplină și 
in etapa de astăzi va impune măsuri energice.

VA PREZENTAM NOILE PROMOVATE
INDUSTRIA SlRMEI ClMPIA TURZII (seria a Xl-a)

A

IN DIVIZIA „B“ ȘTIRI

pelor lor, să respecte 
nerul de întrecere și, 
deciziile arbitrilor.

Iată programul 
primei etape :

SERIA I : Unirea -------
șani — C.S. Botoșani : M. Huș- 
tluc (București), Oțelul Galați — 
C.S.M. Suceava : T. Ionescu 
(București), Ceahlăul P. Nearat — 
Dunărea Călărași : St. Moldovan 
(Slghet), Gloria Bistrița —C.S.M. 
Sf. Gheorghe : O. ștreng (Ora
dea) Viitorul Mecanica Vaslui — 
l.M.U. Medgidia : D. Rădulescu 
(București), Prahova Ploiești — 
Gloria Buzău : V. Titorov (Dro- 
beta Tr. Severin), F.C.M. Pro
gresul Brăila — Viitorul Gheor- 
gheni : V. Alexandru (București), 
C.S.M. Borzești — Dunărea C.S.U. 
Galați : M. "" ”
nerul Gura 
ta Tulcea : 
(București).

SERIA A
rla București — ---- „ _.(fostă Energia) Slatina : V. Curt 
(Medgidia), ROVA Roșiori — Me
canică fină București : T. Cru- 
ceanu (Tecuci), Gaz metan Me
diaș — Carpați Mîrșa : M. Gheor
ghiu (Giurgiu), Șoimii IPA Si
biu — Rapid București : I. Velea 
(Craiova), Metalul București — 
Unirea Alexandria : M. Abramiuc 
(Suceava), Pandurii Tg. Jiu — 
Progresul-Vulcan București : V. 
Antohi (Iași), Minerul Motru 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin :

Și arbitrii

Dinamo Foc-

Stănescu (Iași), _M1- 
Humorului
M.

____ Del-
Constantinescu

Il-a ; Dinamo Victo- 
I.P. Aluminiu

c.

VALOARE LA START!

îști se 
lă re- 
lergărl 
,ate șl 
îrl. Pe 
Temlul 
dea la 
, două 
! și In

favo- 
alergă- 
-,al : 1.
Floren- 
6. Gră-

9. E-
si'tua- 

ul vic- 
lirmi- 

îh. Tă- 
13), N. 
1 I. Oa-
slntem

lnformați de conducerea „Cen
trului republican de creștere a 
cabalinelor șl calificarea cailor 
de rasă" că, începînd cu reuniu
nea de duminică 15 august nu 
mai are posibilitatea de a orga
niza deplasarea publicului bucu- 
reștean la hipdromul din Plo
iești aceasta urmînd să se facă 
cu mijloacele de transport în co
mun. .

REZULTATE TEHNICE ale re
uniunii de joi : Cursa I : 1. Or- 
ghldan (FI. Pașeă) 1:38,8, f. Hu
mor. Cursa a II-a : 1. Kozara 
(N. Sandu) 1:35,4, 2. Simbol, 3. 
Negost.ina. Cursa a III-a : 1. Ro- 
dlța (1. O ină) 1:30,5, 2. Heroglit. 
Cursa a IV-a : 1. Faleza II (I. 
Bănică) 1:29,3, 2. Manșon, 3. Vă- 
sălie. Cursa a *' ~ ‘
(Tr. Marin eseu) 
Cursa a Vl-a : 
Popescu) 1:30,3. 
Surduc. Cursa a 
(G. Marclu) 1:28,3, 
3. Veridic. Cursa a VIII-a : 
Hemona (Nicolae I.G.) 1:30,0, 
Jder.

V-a : 1. Hubert 
1:36,8, 2. Bela.
1. Onaga (Al.
2. Stăvilar, 3.

VH-a : 1. Sabău
2. Supărata,

1. 
2.

Constantin DUMITRIU

IEAZA
august 

Ari suc- 
oc sim- 
îrea va 
ila Ciu
li Bucu- 
nr. 42 ; 
nează a 
’ii la te- 

aseme- 
it fi de- 
cipareja 
• mîine, 
osebit de 
igurală a 
r B de 
La mun- 
al urban

pilc oferă Insau rural, Lozul în ______ __
permanentă multiple posibilități 
de cîștiguri în autoturisme și im
portante sume de bani. ÎNCER
CAȚI SA VA NUMARATI ȘI DV. 
PRINTRE MARII BENEFICIARI 
LA SISTEMUL DE JOC PREFE
RAT !

NUMERELE- EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO 
DIN 13 AUGUST 1982 

14 52EXTRAGEREA
67 50 30 82 55 88 

EXTRAGEREA .
11 9 28 47 54 20

FOND TOTAL
GURI : 815.814 Ici.

I : 51

II-A :
33

12A
18

DE CÎȘTI-

• Asociația sportivă a fost în
ființată în anul 1922 și este tu
telată de Combinatul metalurgic 
Cimpia Turzii • A activat în 
Divizia „A" în edițiile 1951—1952 
șl 1953—1954 ; în Divizia „B“ în 
edițiile 1947—1948, 1951—1953, 1954 
— 1969, 1973—1977 șl 1978—1979 ;
în Divizia „C“ în edițiile 1969 — 
1973, 1977—1978 șl 1979—1932 • Pre
ședintele asociației : Iuliu Crihel- 
meanu ; secretarul asociației : 
Nicolae Rab ; președintele secției 
de fotbal : Aurel Anghelescu ; 
antrenor: Tltus Farkaș • Are 
stadion propriu, capacitatea tri
bunelor : 8 ooo locuri • Lotul : 
portari : Gîrlan, Man . fundași : 
Mărginean, Sîrb, Oltean, lonuț, 
Horoneanu, Radu ; mijlocași : 
Mureșan, Moldovan, Coloji, Ve- 
sa, Maghiaș ; înaintași : Miheșan,

Țoporan, Giurgiu, Cosaș • Gol
geterul echipei : Vesa —• 11 go
luri • Media de vîrstă : 23 ani 
și 7 luni • Majoritatea jucători-

PRECIZIA SĂCELE
• Asociația sportivă a fost în

ființată în anul 1949 și este tute
lată de întreprinderea Electro- 
precizia Săcele • A activat în 
Divizia „C“ în edițiile 1974—1982 
• Președintele asociației : Matei 
Gheorghe ; președintele secției de 
fotbal : Mircea Debu ; antrenor : 
Ovidiu Greavu • Are stadion 
propriu, capacitatea tribunelor : 
2 500 locuri • Lotul : porta».: 
Sasz, Crețu ; fundași : Popa, 
Dobre, Geru, Tucă, Cofei, Pop, 
Bocheanu; mijlocași: Matei, Aro-

lor slnt localnici, fapt care a dus 
la sudarea sufletească a echipei, 
remarcată prin deosebita sa pu
tere de luptă. Mulți jucători au 
o bogată experiență competițlo- 
nală fiindcă au jucat în „B“ și 
chiar în „A“ (Vesa, Coloji, Țo- 
poran).

(seria a Xll-a)
nică, Forțea, Rață, Ilie, Coltofea- 
nu; inaintași: Nicolaescu, Olonea- 
nu, Ceică. Camaronl, Pavu, Ursuț, 
Marinescu • Golgeterul echipei : 
Nicolaescu — 7 goluri • Media 
de vîrstă : 22 ani și 8 luni • 
Echipa a avut un start foarte 
bun, pentru ca la mijlocul cam
pionatului să 
după care în 
șl să termine 
mul loc. S-au 
deosebit : Sasz,

albă o „cădere", 
final să-și revină 
Întrecerea pe pri- 
reimarcat în mod 

Popa șl Dobre.

• COMISIA de DISCIPLINA 
va lua în discuție joia viitoare 
abaterile comise de lorgulcscu 
(Sportul studențesc) șl Donose 
(Universitatea Craiova) în etapa 
de miercuri. Ca o primă conse
cință, cei doi jucători nu vor 
putea evolua în etapa de astăzi.
• MECIURILE DIN CAPITALA 

din cadrul Diviziei „B“ se vor 
disputa astfel : Dinamo Victoria 
București — I.P. Aluminiu Slati
na, stadionul Dinamo ; Metalul 
— Unirea Alexandria, stadionul 
Metalul : Autobuzul — Chimica 
Tîrnăvenl, stadionul Autobuzul. 
Partidele vor avea loc mîine, de 
la ora 11.
• RAPID — AUTOMATICA

5—0 (3—0). Meciul s-a disputat
joi, în Ciulești, și a demonstrat 
dispoziția de joc a rapidiștllor 
care au cîștigat prin punctele 
marcate de ion Ion și Iancu 
(cîte două goluri) și Petrișor.

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI
SERIA A V-a

Etapa 1 — 22 august
T.M. București — Chimia Brazi- 

Ploiești, Vîscoza București — Me
talul Plopeni, Danubiana Bucu
rești — Minerul Filipeștii de 
Pădure, Tehnometal București — 
A.S.A. Mizil, Carpați Sinaia — 
I.C.SJ.M. București, Poiana 
Clmplna — Flacăra roșie Bucu
rești, Petrolul Băicoi — Abatorul 
București, Caraimanul Bușteni — 
Aversa București ; *’ ’
București, zi liberă.

Etapa a II-a — 29
Flacăra roșie — Carpați, A.S.A.

— T.M.B., Abatorul — Caraima
nul, Minerul — Vîscoza, Chimia
— Petrolul, Metalul — Danubia
na, Luceafărul — Tehnometal, 
I.C.S.I.M. — Poiana, Aversa, zi 
liberă.

Etapa a III-a — 5 septembrie
Abatorul — Tehnometal, Petro

lul — Minerul, Flacăra roșie — 
T.M.B., Carpați — A.S.A., Aversa
— Danubiana, I.C.S.I.M. — Vîsco
za, Caraimanul — Metalul, Lu
ceafărul — Poiana, Chimia zi 
liberă.

Etapa a IV-a — 12 septembrie
Poiana — Aversa, A.S.A. — 

Abatorul, T.M.B. — Caraimanul, 
Metalul — I.C.S.I.M., Vîscoza — 
Petrolul, Minerul — Chimia, Da
nubiana — Carpați, Luceafărul — 
Flacăra roșie ; Tehnometal, zi li
beră.

Etapa a V-a — 19 septembrie
Tehnometal — Danubiana, Me

talul — Petrolul, I.C.S.I.M. — A- 
versa, Vîscoza — T.M.B., Chimia
— A.S.A., Poiana — Caraimanul, 
Abatorul — Flacăra roșie, Mi
nerul — Luceafărul ; Carpați, zi 
liberă.

Etapa a Vl-a — 22 septembrie
A.S.A. — Metalul, Aversa — 

Chimia, Carpați — Vîscoza, Aba
torul — Poiana, Flacăra roșie — 
Minerul, Petrolul — Danubiana, 
Caraimanul — Tehnometal, Lu
ceafărul — T.M.B.; I.C.S.I.M. zi 
liberă.

Etapa a VIT-a — 26 septembrie
Flacăra roșie — Vîscoza, Poia

na — A.S.A., Danubiana —
I.C.S.I.M., Caraimanul — Mine
rul, Aversa — Tehnometal, Chi
mia — Carpați, T.M.B. — Abatorul, 
Metalul — Luceafărul ; Petrolul, 
zi liberă.

Etapa a VIII-a — 3 octombrie
Minerul — Aversa, Danubiana

— Caraimanul, Chimia — 
I.C.S.I.M., A.S.A. — Flacăra ro
șie, Tehnometal — Metalul, Car
pați — Petrolul, Vîscoza — Po
iana, ' Abatorul — Luceafărul ; 
T.M.B., zi liberă.

Luceafărul
august

Etapa a IX-a — 10 octombrie
Tehnometal — Vîscoza, A.S.A.

— Caraimanul, Aversa — Abatorul» 
Petrolul — Poiana, I.C.SJ.M. — 
Flacăra roșie, Metalul — Chimia, 
T.M.B. — Danubiana, Luceafărul
— Carpați ; Minerul, zi liberă.

Etapa a X-a — 13 octombrie
I.C.S.I.M. — A.S.A., Poiana — 

Minerul, Petrolul — Tehnometal, 
Caraimanul — Vîscoza, Aversa 
Metalul, Carpați — T.M.B., Fla
căra roșie — Chimia, Danubiana
— Luceafărul ; Abatorul, zi libe
ră.

Etapa a XI-a — 17 octombrie
Chimia — Caralmanul, T.M.B.

— I.C.S.I.M., Carpați — Metalul,
Flacăra roșie — Tehnometal, * 
batorul — D""* ’ -----
Minerul, Vîscoza 
ceafă rul 
liberă.

Etapa a XII-a — 24 octombrie
T.M.B. — Petrolul, Chimia — 

Abatorul, Minerul — I.C.S.I.M., 
Vîscoza — A.S.A., Tehnometal — 
Carpați, Caralmanul — Flacăra 
roșie, Metalul — Poiana, Aversa
— Luceafărul ; Danubiana, zi li
beră.

Etapa a XITI-a — 31 octombrie
Danubiana — Vîscoza, Minerul

— Metalul, Tehnometal — T.M.B., 
Petrolul — Caralmanul, Î.C.S.I.M.
— Abatorul, Carpați — Poiana, 
Flacăra roșie — Aversa, Lucea
fărul — Chimia ; A.S.A., zi li
beră.

Etapa a XlV-a — 7 noiembrie
I.C.S.I.M. — Petrolul, Caraima- 

nul — Carpați, Abatorul — Mi
nerul, Poiana — Danubiana, 
Chimia — Tehnometal, Aversa — 
AJ3.A., Metalul — T.M.B., Vîs
coza — Luceafărul ; Flacăra ro
șie, zi liberă.

Etapa a XV-a — 14 noiembrie
Vîscoza — Abatorul, Poiana — 

Chimia, Tehnometal — I.C.SJ.M., 
A.S.A. — Petrolul, T.M.B. — A- 
versa, Minerul — Carpați, Danu
biana — Flacăra roșie, Caraima- 
nul — Luceafărul ; Metalul, zi 
liberă.

Etapa a XVI-a — 21 noiembrie
Petrolul — Flacăra roșie, 

I.C.S.I.M. — Caraimanul, Tehno
metal — Minerul, Carpați — A- 
versa, Danubiana — Chimia, 
T.M.B. — Poiana, Metalul — Aba
torul, Luceafărul — A.S.A. ; Vîs
coza, zi liberă.
Etapa a XVII-a — 28 noiembrie
Minerul — T.M.B., Aversa — 

Petrolul, Chimia — Vîscoza, Aba
torul — Carpați, Poiana — Teh
nometal, Flacăra roșie — Metalul, 
A.S.A. — Danubiana, Luceafărul
— I.C.S.I.M. ; Caraimanul, zi li
beră.

A-
Danubiana, A.S.A. — 
—_a — Aversa, Lu- 

Petrolul ; Poiana, zi

cz
SERIA A Vl-a

Etapa 1 — 22 august
Dada Pitești — Cimentul Fienl, 

Petrolul Bolintin-Vale — Flacăra 
Moreni, Cetatea Tr. Măgurele — 
F.C.M. Giurgiu, Dunărea-Venus 
Zimnicea — Chimia Găeștl, Elec
trica Titu — Petrolul — ' ' 
Progresul Topolovenl — 
Tr. Măgurele, Muscelul 
pulung — Metalul Mija, 
lectronistui Curtea de Argeș 
Constructorul Pitești.

EDIȚIA 1982-1983
Etapa a VHI-a — 10 octombrie
Dunărea-Venus — Electrica, Ci

mentul — Petrolul V., Metalul — 
Constructorul, 
greșul, F.C.M. 
Chimia G. — 
— Chimia Tr. 
tronistul.

Cetatea — Pro- 
— Petrolul EV., 
Flacăra, Muscelul 
M., Dacia — Elec-

Videle, 
Chimia

Clm-
E-

Etapa a II-a — 29 august
Flacăra — Dunărea-Venus, 

F.C.M. — Dacia, Chimia Tr. M.
— Electrica, Metalul — Progresul, 
Constructorul — Petrolul B. V., 
Petrolul V. — Cetatea, Cimentul
— Electronistul, Chimia G. — 
Muscelul.

Etapa a IlI-a — 5 septembrie
Metalul — Electrica, Petrolul 

B.V. — Chimia G., Dacia — Mus
celul, F.C.M. — Cimentul, Flacă
ra — Chimia Tr. M., Electronis
tul — Progresul, Cetatea — Con
structorul, Petrolul V. — Dună
rea-Venus.

Etapa a IV-a — 12 septembrie
Constructorul — F.C.M., Cimen

tul — Cetatea, Dunărea-Venus — 
Mietelul, Progresul — Dacia, Mus
celul — Electronistul, Chimia G. 
— Petrolul V., Electrica — fla
căra, Chimia Tr. M. — Petro
lul B.V

Etapa a V-a — 19 septembrie
Cetatea — Chimia Tr. M., F.C.M. 

— Electrica, Petrolul V. — Mus
celul, Metalul — Chimia G., Da
da — Constructorul, Dunărea-Ve
nus — Progresul, Petrolul B.V. — 
Electronistul. Flacăra — Cimen
tul.

Etapa a VI-a — 26 septembrie
Cimentul — Dunărea-Venus, 

Electronistul — Chimia Tr. M., 
Progresul — Flacăra, Muscelul — 
Constructorul, Cetatea — Metalul, 
Dacia — Chimia G., 
— F.C.M., Electrica
B.V.

Petrolul V. 
— Petrolul

octombrie 
Construct o-

Etapa tt Vil-a — 3
F.C.M. — Muscelul, 

rul — Progresul, Electronistul — 
Petrolul V., Chimia Tr. M. — 
Dunărea-Venus, Electrica — Ci
mentul, Petrolul B.V. — Metalul, 
Flacăra — Dacia, Chimia G. — 
Cetatea.

Etapa a IX-a — 17 octombrie
Metalul — Cimentul, Electronis

tul — Chimia G., Petrolul V. — 
Dacia, Petrolul B.V. — Dunărea- 
Venus, Progresul — Elec
trica, Constructorul — Chimia 
Tr. M., Flacăra — F.C.M., Ceta
tea — Muscelul.

Etapa a X-a — 24 octombrie
Muscelul — Petrolul B.V., Ci

mentul — Progresul, Chimia Tr. 
M. — Chimia G., Dacia — Meta
lul, F.C.M. — Electronistul, 
Electrica — Cetatea, Dunărea-Ve- 
nus — Constructorul, Petrolul V. 
— Flacăra.

Etapa a XI-a — 31 octombrie
Chimia G. — Cimentul, Flacăra

— Muscelul, Constructorul — E-
lectrlca, Progresul — F.C.M.,
Chimia Tr. M. — Dacia, Metalul
— Petrolul V., Petrolul B.V. — 
Cetatea, Electronistul — Dunărea- 
Venus.

Etapa a XH-a — 7 noiembrie
Petrolul V. — Petrolul B.V., 

F.C.M. — Dunărea-Venus, Cetatea
— Electronistul, Electrica — Da
cia, Muscelul — Cimentul, Con
structorul — Flacăra, Progresul
— Chimia G., Metalul — Chimia 
Tr. M.

Etapa a XllI-a — 14 noiembrie
Electrica — Electronistul, Petro

lul, B.V. — progresul. Chimia G. — 
F.C.M., Chimia Tr. M. — Petro
lul V., Flacăra — Metalul, Dună
rea-Venus — Muscelul, Cimen
tul — Constructorul, Dacia — Ce
tatea.

Etapa a XlV-a — 21 noiembrie
Petrolul V. — Progresul, Chi

mia G. — Constructorul, Cetatea 
— Flacăra, Cimentul — Petro
lul B.V., Muscelul — Electrica, 
F.C.M. — Chimia Tr. M„ Dacia 

Electronistul— Dunărea-Venus,
— Metalul.

Etapa a XV-a — 
Chimia Tr. M.

Metalul — F.C.M.,
— Dacia, Electrica
Dunărea-Venus — 
structorul — Petrolul V., Flacăra 

—Electronistul, Progresul — 
Muscelul.

28 noiembrie
— Cimentul, 
Petrolul B.V.

— Chimia G., 
Cetatea, Con-



A 41-a EDIȚIE A JOCURILOR BALCANICE
radimov (B) 10,83. 6. M. Ni-
kolici (I) 10,87, 7. P. Stanciu
(R) 10,90.

(Urmare din pag. 1)

detașat primele două locuri. 
Succesul Doinei Melinte este 
primul realizat de recordmana 
noastră în competiția balcani
că. la care anul trecut a fost 
secundanta Fiței Lovin.

Rezultate : 1. Doina Melinte 
(II) 1:59,64 — campioană bal
canică, 2. Elena Tărîță (R) 
2:01,20, 3. Georgia Troubouki 
(G) 2:04,46 — record național, 
4. Slobodanka 
2:06,76, 5. 
2:06,80, 6. 
2:07,07.

2,22 m — campion balcanic, re
cord al JBA, 2. N. Canovici (I)
2,20 m. 3. C. Militaru (R) 2,17

SPRINTERII

UN FINIȘ DE AUR

SĂRBĂTORILE

Colovici 
Mirela Sket 
Neli Anghelova

(I)
(I) 

(B)

GRECI LA ÎNĂLȚIME

Cu un start impetuos și de
cis. viteziștii greci nu le-au 
lăsat nici o speranță parteneri 
lor lor de întrecere, cîștigînd 
clar primele 
clasamentul

Rezultate : 
tos (G) 10,42 
nic, 2. N.

Grație, în primul rind, fini
șului său impetuos și eficace, 
semifondistul iugoslav Milovan 
Savici, care deținea. dealtfel, 
cea mai bună performanță din
tre cei 10 concurenți la 800 m, 
și-a asigurat un succes indiscu
tabil, detașîndu-se în finalul 
întrecerii. Ne pare rău că a- 
lergătorii noștri n-au știut să-și 
asigure poziții mai bune în 
timpul cursei, astfel că. mai 
ales, țînărul Drăgoescu s-a vă
zut în imposibilitate să lupte 
pentru un alt loc decit trei.

Rezultate : 1. Milovan Savici

Punctajele după prima zi
Femei Bărbați

1. ROMÂNIA 59 49
2. Bulgaria 42 40
3. Grecia 27 39
4. Iugoslavia 20 33
5. Turcia 2 17
6. Albania 2

(B) 2,14 m.

această cursă. 
Drezentantilor 
și Rîmneanțu) 
de așteptări!

Rezultate: 1. Marios 
nidis (G) 28:54,32— campion 
canic, 2. 
28:55,44, 
28:58,75, 
29:08,02. 
29:15,63, 
29:54,87. 
Rîmneanțu 31:55,27!!

comportarea re- 
noșiri 
a fost

(Zaharia 
departe

FRUMOASE

m. 4. A. Mladenov ...
5. V. Komnenici (I) 2,14 m, 6. 
I. Trikaliaris (G). M. Minoudis 
(G) si G. Gadjev (B) 2,10 m.

două locuri in 
cursei de 100 m.

1. Kosmas Stra- 
— campion balca- 

Hadjinikolau (G) 
10,62. 3. J. Schromm (R) 10,81, 
4. C. Sukru (T) 10,83, 5. B. Ka-

VIZITĂ LA C.N.E.F.S
Vineri, la amiază, șefii dele

gațiilor sportive ale Albani
ei, Bulgariei, Greciei, Iugo
slaviei și Turciei, partici
pante la cea de-a 41-a edi
ție a Jocurilor Balcanice de 
atletism cane se dispută în 
aceste zile la București, au 
făcut o vizită la Consiliul 
Național pentru Educație Fi
zică și Sport. Oaspeții au 
transmis salutul organizați
ilor sportive din țările bal
canice și au adresat 
miri pentru primirea 
pitalitatea călduroasă 
tuturor delegațiilor, 
excelentele condiții de con
curs.

în numele conducerii 
C.N.E.FS., general lt. Marin 
Dragnea, președinte, a urat 
bun venit tuturor delegați
ilor și succes deplin parti- 
cipanților la Jocurile Bal
canice. în timpul convorbi
rilor au fost evocate bunele 
relații dintre popoarele și 
sportivii țărilor balcanice 
care se dezvoltă în spiritul 
colaborării reciproce. al 
prieteniei și dorinței de pa
ce și progres.

mulțu- 
și os- 
făcută 
pentru

surpriză. cîștigă finala
100 m.

Natalia Caraiosifoglu, o plăcuță 
cursei de

(I) 1:47,62 — campion balca
nic, 2. B. Kolev (B) 1:48,16, 3. 
P. Drăgoescu (R) 1:48,25, 4.
Gh. Ghipu (R) 1:48,39, 5. S. 
Spyrou (G) 1:48,72, 6. S. Mout- 
sanas (G) 1:49,00.

LA JUNIORI Șl LA SENIORI !

Campion balcanic de iuniori 
la înălțime la Drama, in pri
măvară. Sorin Matei si-a adju
decat si titlul de campion al 
seniorilor probă în care a rea
lizat si un nou record al Jocu
rilor. După ce a reușit la 2.22 
m el a executat două încercări 
la 2,23 m si a făcut a treia 
tentativă la... 2,30 m. Din păca
te ieri el n-a reușit! Pe locul 
trei s-a clasat celălalt junior 
român. Constantin Militaru.

Rezultate: 1. Sorin Matei (K)

RĂSFOIND PROGRAMUL CONCURSURILOR
Azi sc decern n, iar inline 13 titluri de campioni balcanici

în programul întrecerilor 
balcanice figurează astăzi 15 
finale, dar cum tot azi iau 
sfîrșit și disputele decatloniș- 
tilor și heptatlonistelor în- 
seamnă, deci, că vor fi into, 
nate de, 17 ori imnurile națio
nale în onoarea învingătorilor ! 
Mîine. în ultima zi a competi
ției. vor avea loc ultimele 
finale.

Ce va fi mai interesant 
urmărit astăzi și miine ?

Desigur, cursa mas :ulină
408 m cu excelentul hurdler 
iugoslav Rok Kopitar. cu gre
cul Vamvakas (campion euro
pean de juniori în 1979) și cam
pionul nostru Horia Toboc poate 
oferi o întrecere admirabilă. Va 
fi, probabil, cursa cea mai dis
putată a zilei a doua a compe

tiției ! în această zi, merită insă 
să fie urmărită evoluția unor 
atlețl, în 
tiști" — 
bele lor.
Ionescu la 
căi Puică 
Bicisea la 
Zeljo Knapici la 400 m 
lina Cojocaru la 400 mg. Mi- 
hacla Loghin la greutate.

Săritura în lungime a băieți
lor (probabil peste 8 m!). a- 
runcarea suliței săritura 
prăjina. 1 500 m și mai 
400 m — fete sint deschise, 
cum se spune oricărui rezul-

13

de

de

termeni „pronospor- 
soliști în pro- 

Este cazul lui Vali 
lungime al Mariet

ta 3 000 m Vasile 
3 000 m obstacole.

Cris-

cu 
ales

24 DE TURURI DE PREGĂTIRE...

Ca si alte curse de fond, si 
această de 10 000 m, de ieri, 
n-a făcut excepție, alergătorii 
pregătindu-si finisul de un tur 
de-a lungul a... 24 de tururi! 
Pare, desigur, o glumă, dar asa 
au stat lucrurile si acum. Prin
cipalul favorit, turcul Yurda- 
d8n, a găsit în alergătorul grec 
Kassianidis un adversar redu
tabil. cu un finis admirabil, 
de-un întreg tur de pistă. în

Reamintim că astăzi 
programul incepe la ora 
10 (pînă la 12,15) și se 
reia la ora 17,30 (ultima 
probă la ora 20,15) și con
tinuă miine dc la ora 
17,30 (plecarea la mara
ton va avea loc la ora 
17). Festivitatea de în
chidere este programată 
la ora 20.

tat.
Duminică. Proba pe care-o 

așteptăm cu cel mai mare in
teres este cursa feminină de 
1500 m, în care cuplul nostru 
Puică-Melinte poate reuși două 
bune rezultate, cu 
internațională în
sulițașelor, aruncătoarea

o 
medalie

rezonanță 
întrecerea 

elenă 
Sofia Sakorafa, o candidată 
potențială la o medalie la 
„europene", este in măsură să 
realizeze nu doar o victorie, 
ci și o performanță valoroasă. 
Un duel tradițional la disc in
tre recordmanul Iosif Nagy și 
Ion Zamfirache. La triplu, 
Bedros Bedrosian luptă să de
vină recordman balcanic cu în
suși deținătorul acestuia, gre
cul Dimitrios Michas. 17.04 m 
în 1981.

CONGRESUL BALCANIC
Cu prilejul Congresului 

Balcanic, ale cărui lucrări 
au început vineri dimineața, 
s-a hotărît între altele : • 
Ediția viitoare a 
Balcanic, 
Ioc Ia 13 
kara. • 
Jocurilor 
niori se 
Izmir, la

Crosului 
a 18-a. va i 

martie 1883. Ia 
A 42-a ediție 
Balcanice de 
va desfășura 
24—26 iunie 1983.

18-a. avea
An- 

a 
se- 
la

• Jocurile Balcanice de ju
niori vor avea loc anul vi
itor la București, Ia 30—31 
iulie. • S-a hotărît institui
rea unei comisii de elabora
re a Buletinului balcanic, 
cuprlnzînd evidența statis
tică a performanțelor atle- 
ților din țările balcanice.

Lucrările Congresului con
tinuă sîmbătă dimineața.

TIN TREI ZILE
întrecerile cu verdicte fără 

apel încep să-și găsească 
lăcaș de baștină la stadio 
nul „23 August", cu Impu 
nătoarea sa geometria de 
linii albe trasate pe pistele 
roșii de material sintetic. Toi 
mai mulți bucureșteni desco 
peră, dinspre bulevardul 
Muncii sau dinspre bulevar 
dul Marelui stadion, aleile ce 
duc nu numai spre bătăliile 
fotbalistice, cf - iată, cu fre 
nezie acum — și spre due
lurile fără contact fizic, fil
trate prin ruleta nemiloasă 
sau prin acele riguroase ale 
cronometrelor.

întrecerile atletismului au 
ceva solemn în • ele, desfășu 
rîndu-se după un ritual 
care ........................
prin repetiție, 
cești, de fiecare dată, cu in 
genuitatea lucrului întîia oa 
ră văzut. E festiva defilare 
a echipelor participante : a 
tie te și atleți din 6 țâri ono 
rează cea de a 41-a ediție 
a celei mai vechi competiții 
zonale din lume — Ba'cania 
da atletică. Apoi, in imensei 
stadion răsună grav și im 
presionant imnurile de stat 
ale Albaniei, Bulgariei, Gre 
ciel, Iugoslaviei, Turciei și 
României, intonate de tradi
ționala fanfară milita-ră. Pe 
podium, mai emoționată de 
cît după parcurgerea 
de stadion, Maricica 
depune - în numele 
panților - jurămîntul 
lui balcan'c.

începe inegalabilul 
atletic. Ca într-o incintă 
trei arene, nu mai știi înco
tro să privești, căci in ace 
lași timp aruncă discul Fio 
rența Crăci unescu, sare !o 
înălțime, Sorin Matei, alear 
gă Johann Schromm. Pilcurile 
de fideli ai acestui sport - 
voievod peste sporturi - se 
adună ccolo unde pîndesc 
marea performanță.

Primul rezultat care apare 
pe coordonatele electronice e 
al discoboTei iugoslave Sne 
zana Golubici. Dar prima 
victorie aoarține unui tricou 
galben, în ton cu părul băloi 
al Natalie! Caraiosifoglu.

La stadionul ,,23 August* 
e o sărbătoare frumoasă și 
după cum spun vorbele din 
bătrinl, tot ce e frumos ține 
treî zile...

Kassia- 
bal- 
(T) 
(B) 
(T) 
(I) 
(B)

M.
3.

4.
5.

6. R. Mekandjiskj
7. Zaharia 29:57,67. ...10.

P. 
A. 
S.

Yurdadon
Karpacev 

Necdet 
Rozman

VICTORIE Șl RECORD NAȚIONAL 
LA ȘTAFETA

După 11 ani. în sfîrșit. o 
victorie a reprezentativei noas
tre feminine in proba de șta
fetă 4X100 m, o victorie pe 
care am aplaudat-o cu căldură! 
Fetele noastre s-au întrecut pe 
ele însele și au obținut odată 
cu victoria si un nou record 
national de senioaie.

Rezultate: 1. România (Doina 
Voinea, Lucia Negovan, Otitia 
Șomănescu Natalia Caraiosifo
glu) 45,06 — campioană balca
nică. record național. 2. Bulga
ria (Dobreva. Penceva. Venko
va. Ivanova) 45.31. 3. Grecia 
46.66.

AL TREILEA TITLU DE CAMPION

Desfășurat oe terenul de la 
turnul de parașutism, concursul 
aruncătorilor de ciocan a con
sfințit superioritatea campionu
lui nostru Nicolae llindar, care 
a obtinut o victorie netă, cu 
peste 2 metri asupra următo
rului clasat. Dealtfel, el a avut 
în 4 din cele 6 încercări rezul
tate superioare medaliatului cu 
argint. Aceasta a fost a treia 
victorie balcanică a acestui a- 
runcător.

La debutul în echipa naționa
lă, Albert Mehes a ocupat locul 
trei.

Rezultate: 1. Nicolae Bindar 
(R) 72,30 m — campion balca
nic. 2. R. Kairiakov (B) 70.18 
m. 3. Al. Mehes (R) 68,72 m. 4. 
Ivan Petkov (B) 65,60 m. 5. K. 
Ierissiotis (G) 62,76 m, 
Stiglici (I) 61.88 m.

6. S.

Cronici de Romeo VILARA și Vladimir MORARU

Fotografii de Dragoș NEAGU

C. M. FEMININ
DE PENTATLON MODERN

Compiegne. Pentatlonistele 
britanice au dominat categoric 
întrecerile campionatului mon
dial de pentatlon modern cîș
tigînd întrecerea pe echipe și 
primele 3 locuri ale clasamen
tului individual ! Iată rezulta
tele : echipe : 1. Marea Brita
nic 15 505 p 2. R.F. Germania 
14 731 p, 3. Suedia 14 473 p, 4. 
Franța 14 457 p. 5. S.U.A. 
14 306 p, 6. U.R.S.S. 14 240 p. 
7. Australia 10 810 p ; indivi
dual : 1. Wandy Norman (M. 
Brit.) 5 311 p, 2. Sarah Parker 
(M. Brit.) 5 136 p, 3. " "
Tailer (M. Brit.) 5 058 
Ann Ahlgren (Suedia)
5. Alison Reid (S.U.A.)
6. Pernille Svarre (Danemarca) 
4 970 p.

Ultima probă, crosul, a fost 
cîștigată de W. Norman și M. 
Britanie.

Kathy 
P. A 

5 029 p, 
4 983 p.

...... P=
chiar dacâ-l cunoști, 

tot il urmâ-

turelor
Puică 

partici- 
at'etu-

triptic
CU

Victor BANCIULESCU

CAMPIONATELE MONDIALE DE LUPTE LIBERE
Aurel Neagu învingător

La Edmonton au continuat 
întrecerile din cadrul campio
natelor mondiale de lupte li
bere. în cea de a doua zi 
competiției s-a înregistrat

a 
o 

nouă surpriză, mult comentată 
de specialiștii prezenți. Cam
pionul mondial al categoriei 
52 kg, japonezul Toshio Asa- 
kura a fost învins prin tuș dc 
Hartmut Reich (R.D. Germa
nă) !

Luptătorii români Aurel Nea
gu (cat. 57 kg) și Traian Ma
rinescu (cat. 62 kg) au obți
nut victorii prețioase în 
unor evoluții de valoare, mult 
aplaudate de spectatori. O 
comportare cu totul remarca
bilă a avut Aurel Neagu. care, 
pînă la închiderea ediției, a-

urma

în turul 4!

deține o poziție foarte 
lupta pentru un loc 

în clasamentul cate-

flăm că 
bună în 
fruntaș 
goriei. în turul 4. Aurel Nca-
gu a reușit o clară victorie la 
puncte (10—5) în fața puterni
cului său adversar iranianul 
Ayyub Safavi. în cea de a 
doua zi a întrecerilor a de
butat Traian Marinescu, care, 
după o evoluție excelentă. în 
cursul căreia și-a dominat au
toritar partenerul de întrecere, 
a cîștigat la diferență de punc
te (15—5) meciul susținut cu 
Hiroshi Kaneko (Japonia).

Vineri seara, la Edmonton 
s-au încheiat primele finale, 
cele de la categoriile 48 kg. 5T 
kg. 68 kg 82 kg și 100 kg.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • C.E. de cadete în 

Finlanda, ultimele rezultate din 
preliminarii : grupa A : Italia — 
Olanda 88—41, Franța — Finlanda 
47—46, - ‘ —
grupa 
66—51, 
Israel _____ _
turneul final s-au calificat echi
pele : Bulgaria, Italia. U.R.S.S. 
șl Iugoslavia

BOX O Pugllistul mexican Sal
vador Sanchez, campion mondial 
(WBC) la cat. pană, a decedat 
în urma unui accident de auto
mobil la Queretaro, la 200 km de 
Ciudad de Mexico.

CICLISM • Cehoslovacul Hy- 
nek Dvoracek a cîștigat etapa a 
II-a în Turul Slovaciei (circuit 
la Hontiany, 173 km) fiind cro
nometrat în 4.27:29. Sovieticul 
Uslamin l-a urmat după 17 s. 
în clasamentul general conduce 
Goldyna (Ceh.) urmat la 2 s de 
Volohin (U.R.S.S.) • Turul To
ledo (amatori), etapa I la Villa- 
canas (127 km) a fost dominată 
de rutierii sovietici (6 între pri
mii 7 din etapă). Krivoșek, Ko- 
raren, Laudier (Franța) șl Ave
rin au fost cronometrați !■ 
3.11:57 • Cursa clasică de la St. 
Sebastian (229 km) a revenit spa
niolului Lejarreta ta 5.54:48. Ace-

Bulgaria — Suedia 73—59, 
B : Iugoslavia — R.F.G. 

U.R.S.S. — Ungaria 87—51, 
— Spania 43—39. Pentru

lași timp l-au mai obținut altl 
doi spanioli, Margo și Delgado.

FOTBAL • La Ljubljana : O- 
limpia — Eintracht Braunschweig 
2—0 (1—0). Au marcat Katavcs
și Rozicl • La Bilbao : Atletico 
Mineiro — Hamburg SV 2—2 (4—3 
după barajul penalty urilor). Au 
înscris : Relnaldo șl Eder, res
pectiv Rolff și von Heesen. Bra
zilienii vor întîlni în finală pa 
Athletic Bilbao • FC Sevilla a 
cîștigat turneul triunghiular de la 
Sevilla dispunînd de Ferencvaros 
Budapesta cu 3—2 • Slovan Bra
tislava — Real Mallorca 2—1 
(0—0) în turneul de la Palma de 
Mallorca.

HALTERE • Cubanezul Daniel 
Nunez a înregistrat un nou re
cord mondial la cat. 60 kg smuls 
cu 136 kg, în cadrul Jocurilor 
Americil Centrale și Caraibilor, 
la Havana, (v.r. de 135.5 kg apar
ținea din 1981 bulgarului Mano- 
lov) • La C.M. de juniori cat. 
75 kg : Serghel Li (U.R.S.S.) 350 
kg (1554-195 kg), 2. Boev (Bulga
ria) 345 kg.

POLO • în ziua a doua a 
turneului de juniori al celor șase 
națiuni, de la Porto Cruz t 
U.R.S.S. — Olanda 7—3, Italia - 
Franța 7—1, Spania — R. F. Ger
mania 10—7.

TENIS • Atalanta : Mary Lou 
Platek — Betsy Nagelsen T—5.

6—2, Dana Gilbert — Ann Klyo- 
' mura 6—1, 6—4, Susan Mascatin

— Michelle Torres 7—5, 6—0, Yvo
nne Venmaak — Laura Arraya 
6—3, 6—2 ; dublu: Chris Evert- 
Lloyd, Billie Jean King — rva 
Budarova. Marcela Skuherska 
6—3, 6—3 • Cleveland : Kohl-
berg — Paten 3—6, 6—3, 6—0, Tim 
Wilkison — Gltlin 6—1, 6—1. 
Pfister — Myberg 7—6, 6—4, A- 
maya — J. Smith 6—1, 7—6 » 
Toronto : Connors—Krishnan 7—5,
6— 0, McEnroe — Michlbata 6—3,
7— 6, Lendl — GulUckson 6—4. 
7—6, Denton — Cahill 6—4. 6—2 
• La Costa (California) : Vilas
— Gildemelster 6—7, 6—2, " *
Higueras — Ramirez 6—4, 
Kriek --------- " “ " "
în sferturi : Sadrl 
7—6, 6—1, Kriek
4—6, 6—1 • Italia (4—1 cu Ceho
slovacia ta semifinale) șl Spania 
(4—l cu Suedia) s-au calificat in 
finala Cupei Valerio (echipe de 
tineret).

ȘAH • Interzonalul _de la To
luca, __ ’
Seirawan 0—1, Adorjan 
1—0, Ivanov 
Spasski — I---- , ...
— Torre 'It- Cu 2 5 p conduce 
Adorjan.

VOLEI • La Budapesta : Un
garia 
(4, 2,

6—1.
6—2, 

Manson 6—3, 5—7. 6—3
Higueras 

Teacher 6—4,

runda a 3-a : Portisch —
Hulalc 

kouatly 1—0, 
Balas '/r-'h. lusupov

- Japonia (masculin) 1—3 
-4, 10).
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