
SPORTIVII CAPITALEI OMAGIAZĂ 
CU ENTUZIASM MAREA SĂRBĂTOARE 
Dc vorbă cu Nicolac STANCU, președintele C.M.E.r.S. București

întîlnim adesea. în aceste zi
le, grupuri de tineri și tinere 
în costume multicolore. îndrep- 
tîndu-se spre locurile unde se 
desfășoară repetițiile pentru 
demonstrația sportivă care va 
avea loc la 23 August, marea 
sărbătoare națională a poporu
lui român. Sportivii Capitalei 
omagiază ziua Eliberării șl 
prin multe alte acțiuni și mani
festări. Despre unele dintre a- 
cestea ne vorbește Nicolae 
Stancu, președintele Consiliului (Continuare In pag. 2-3)

Dan GARLE$TEANU

Sute de participanți la crosul omagial organizat duminici pe 
stadionul Tineretului Foto : Iorgu BĂNICĂ

Mîine, seară de fotbal (ora 18) pe stadionul „23 August44:

UN IMPORTANT MECI DE VERIFICARE 
A LOTULUI „A“, CU BUDUCNOST-TITOGRAD

© Fotbaliștii iugoslavi sosesc azi © Mircea Sandu 
chemat la echipa națională © In deschidere, lotul „Ba 

cu lotul de tineret
După etapa a 3-a a Di

viziei „A“. desfășurată sîmbă
tă. loturile reprezentative s-au 
reunit în Capitală. Duminică, 
la prînz — lotul „A", în urmă
toarea componentă : Moraru și 
Ducadam — portari ; Rednic, 
M. Marian, Ștel'ănescu, Iorgu- 
lescu, Sameș, Ungureanu, Bog
dan — fundași ; Țicleanu, Bo- 
loni, Augustin. Klein, Custov 
— mijlocași; Gabor, Cămătaru, 
D. Georgescu, Turcu, Bălăci și 
M. Sandu — înaintași. După 
cum se poate observa, a fost 
introdus în lotul primei repre
zentative M. Sandu, avîndu-se 
în vedere faptul că Gabor și 
Cămătaru se află în prezent 
sub control și tratament medi
cal. Ca, dealtfel, și Custov șl 
Moraru, accidentați în ultima 
etapă de campionat, ultimul 
avînd șanse mal mari de recu
perare pînă la meciul de ve
rificare de miercuri seara. An
trenorul secund al lotului „A*,

Revelațiile unei comparații a clasamentelor

APARIȚII NOI IN AVANSCENA CAMPIONATULUI ?
Oridt de relativă ar fi com

parația pe care v-o propunem, 
ea spune, totuși, ceva despre 
starea de start a echipelor di
vizionare „A". Iată cum se 
prezenta clasamentul primului 
campionat, ediția 1981/82. după 
Primele trei etape, în privința 
primelor cinci locuri : 1. Uni- 
versitatea Craiova, 2. Politeh. 
ni ca Timișoara, 3. Steaua. 4. 
F.C.M. Brașov, 5. S.C. Bacău. 
Vă reamintim și actuala ordi
ne — tot pentru primele cinci 
poziții — a campionatului : L 
F.C. Olt, 2. Sportul studențesc, 
3. Dinamo, 4. F.C. Bihor, 5. 
Chimia Rm. Vîlcea. Nu regă- 
sim, prin urmare, pe nici una 
dintre echipele care porniseră 
bine in precedenta ediție repe- 
tind startul fructuos. Ce ne 

municipal pentru educație fizi
că și «port București:

— Cred că, in primul rînd, 
ar trebui să amintesc frumoa
sei» fapta de munci semnale. 
In această perioadă, de tinerii 
sportivi bucureșteni, muncitori 
harnici fi entuziaști ai marilor 
întreprinderi care constituie 
mlndria Capitalei, a întregii 
țări. Da asemenea, rezultate cu 
totul deosebita au fost și sint 
obținute pe șantierele muncii 
patriotice.

— Pa toate bazele sportive 
intilnlm o animație care reține 
atenția, impresionează...

— Strdduindu-ne să îndepli
nim indicațiile Comitetului mu
nicipal de partid și sarcinile 
primite din partea C.N.E.F.S., 
am întocmit un amplu plan de 
măsuri pentru organizarea și 
desfășurarea In cit mai bune 
condiții a numeroase competiții 
și demonstrații la care au luat 
parte zeci de mii de tineri și 
tinere din cluburile și asocia
țiile sportive.

Mircea Rădulescu, care a con
dus singur, duminică și luni, 
pregătirile selecționabililor
(Mircea Lucescii fiind plecat 
la Oslo unde a urmărit parti
da Norvegia — Suedia -și pe 
Vaalerengen, adversara lui Di
namo, In Cupa campionilor eu
ropeni), ne-a comunicat urmă
torul program de pregătire : 
pentru astăzi, in cadrul a două 
antrenamente, ambele com
plexe, accentul va fi pus pe 
factorul tactic. Mîine dimi
neață este prevăzut un ultim 
antrenament cu caracter fizic- 
tehnic, iar seara, cu începere 
de la ora 20. Pe stadionul „23 
August", meciul cu formația 
Iugoslavă Buducnost (Titograd), 
locul 8 la sfîrșitul ediției tre
cute a campionatului Diviziei 
„A".

Loturile „B“ (selecționata di
vizionară) șl cel de tineret 
■-au reunit luni la prînz. tot 
în Capitală, cu următoarele e-

■pune această punere față In 
față a plutoanelor fruntașe din 
cele două ediții? Repetăm, ori- 
cît de relativă ar fi comparația 
pe care v-o propunem ea tre
buie să dea de gîndit. Așa cum 
a dovedit-o și desfășurarea în
trecerii precedente și cum spe- 
răm să o demonstreze și ac
tuala. s-au propus desigur — pî
nă în final — noi stabilizări 
de poziții, în favoarea unor e- 
chipe puternice, autorizate as
pirante la locurile de frunte. 
Ne gindim. în această pri
vință, că poate tocmai actualul 
campionat să prilejuiască afir
marea mai multor protagonis
te. să mărească „grupul luptei 
pentru titlu" Ia mai mult de 
două concurente, in folosul u- 
nei creșteri a valorii fotbalului
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ECOURI LA UN IMPORTANT
EVENIMENT ATLETIC INTERNAȚIONAL...

• Un „buchet* de atlete cu pretenții la europene: Voii 
lonescu, Maricica Puică, Doina Melinte și, desigur, Anișoara Cuș- 
mir, absentă la Balcaniadă • Satisfacție In ansamblul Jocurilor 
Balcanice, dar prea puține candidaturi la podiumul apropia
telor „europene* de la Atena • Băieții nu reușesc să obțină 
performanțe la înălțimea acelora realizate de fete 9 Aniversă
rile atletismului nostru din aceste zile trebuie să fie dublate de 
măsuri de fortificare a acestui sport, de la școala generală la 
loturile reprezentative.

O plăcută coincidentă a fă
cut ca in acest an. în care at
letismul românesc aniversează 
100 de ani de la organizarea 
primului concurs oficial în ța
ra noastră si 7 decenii de la 
constituirea forului atletic na
țional, să fie gazdă și a acestei 
competiții dragi ncuă. care este 
Balcaniada, ea însăsi mareînd 
acum a 41-a ediție. In cele 
trei zile de întreceri or
ganizate pe cel mai mare 
stadion al tării, atletii noș
tri au avut o comportare bu
nă. De fapt, este vorba de... 
atlete, căci ele si acum, ca si 
altă dată, si-au tăiat partea 
leului, cîstigînd întrecerea pe 
echipe, cucerind cele mai multe 
titluri si obtinînd. în ansamblu, 
cele mai valoroase performan
țe. Dealtfel, la încheierea 
competiției, atunci cînd au fost 
recompensate cele mai bune at
lete ale întrecerilor, intre aces
tea s-au aflat Vali lonescu.

fective de jucători : Lotul „B“ 
(antrenor Gh. Constantin) : Ca
val și Speriatu — portari ; 
Bărbulescu, Zare, Iovan, An- 
done, Stancu, Muntcanu II — 
fundași ; Mulțescu, C. Solo, 
mon. Pușcaș — mijlocași ; An- 
tohl, Gingu, Coraș, Văctuș — 
înaintași. Față de lotul anun
țat anterior lipsesc : T. Stoica 
și Șt. Popa — ambii acciden
tați Si sub tratament medical. 
M. Sandu, transferat la lotul 
„A" și Cirțu, neprezentat pînă 
ieri la ora prînzului. Lotul de 
tineret (antrenori C. Drăgușin 
și N. Pantea) are următoarea 
alcătuire : Alexa și Gîrjoabă 
— portari ; Eduard, Popicu, 
Cîrciumaru, Balaur, Matei, Cio- 
roianu (neprezentat). Pascu — 
fundași ; Balint, Minea, Fîșic, 
C. Iile, Movilă — mijlocași ; 
Sertov, Lăcătuș, O. Grigore,
Soare, Lasconi — înaintași.
Mîine. cu începere de la ora 
18 (în deschiderea partidei in
ternaționale Lotul „A“ — Bu
ducnost Titograd) cele două
loturi se vor întîlni între ele. 
intr-un meci de verificare.

prin aportul unor formați] în 
ascensiune valorică șl ele.

Avem primele semne că noi 
candidaturi de autorizată pre
zență în plutonul fruntaș se 
depun. Le dă în primul rînd 
plecarea decisă din start a
F.C. Oltului șl Sportului stu
dențesc. Echipa antrenată de
Florin Halagian — care își
demonstrează, dacă mal era 
nevoie, deosebitele lui cali
tăți de constructor de echipe, 
de competitor — a cîștigat în 
experiență, a crescut ca va. 
loare a lotului prin venirea a 
doi experimentați jucători — 
Ariclu șl Bărbulescu — și.

Eftimîe IONESCU

(Continuare In pag. 2-3)

Maricica Puică și Natalia Cara- 
losifoglu.

Cu trei săptămîni înaintea 
principalului eveniment-exa- 
men al actualului sezon inter
național. Balcaniada ne-a ofe
rit, in linii mart o dovadă a 
posibilităților atletelor noastre, 
ele interesîndu-ne. firește. îna
intea tuturor. în perspectiva 
participării la campionatele eu
ropene.

Vali lonescu. spre exemplu, 
a concurat degaiat. asa cum îi 
stă bine unei recordmane mon
diale si tocmai de aceea ne 
bucură seria rezultatelor ei: 
6,83 m. 0. 6,86 m. 0. 7,04 m, 
6,98 m. Sint cifre care o reco
mandă călduros pentru întrece
rile europenelor de ne noul 
stadion din capitala Greciei!

După ce, cu puțină vreme în 
urmă, devenise recordmană na
țională la 1500 m. sîmbătă. Ma
ricica Puică a intrat si în po
sesia recordului la 3000 m. rea- 
lizînd acum o performantă cu 
rezonantă internațională. cu
care se înscrie printre frunta
șele mondiale ale acestor pro
be. înaintea ei. în aceste cla
samente. atît la 1500 m cît și 
Ia 3000 m, se află semifondiste 
din Uniunea Sovietică, care au 
reușit în cîte o cursă rezultate 
„în bloc", excepționale. Este 
foarte important acest amănunt. (Continuare in pag 2-3)

CURSA CICLISTA, PENTRU PACE, 
OSLO - BUCUREȘTI>

Cursa ciclistă pentru pace Oslo — București, inițiată de 
organizația norvegiană ' '
riul țării noastre.

Participă cicliști din 
landa. Spania. S.U.A. 
nească, ei au străbătut 
Austria și Ungaria.

La punctul de frontieră Nădlac. partlcipanții la cursă 
au fost salutațil de membri ai Comitetului județean Arad 
de luptă pentru pace, precum și de sportivi arădeni. La 
Arad a avut loc, cu acest prilej, o întîlnire consacrată păcii, 
prieteniei și înțelegerii cu toate popoarele lumii. Totodată, 
oaspeții au fost primiți la Consiliul municipal Arad al 
Frontului Democrației și Unității Socialiste, prilej cu care 
le-au fost înfățișate- aspecte ale luptei poporului român pen
tru pace, dezarmare destindere și colaborare internațională.

în continuare, cursa străbate teritoriile județelor Hune
doara, Sibiu, Vîlcea, Argeș urmînd să sosească miercuri în 
București.

Astăzi, la Cluj-Napoca

„Biking—Viking". a intrat pe terito-
Anglia, Austria, R.F.G., Norvegia, O- 
șî Ungaria. Pînă la granița româ- 
Norvegia, Suedia, Danemarca, R.F.G..

START ÎN PRIMA ETAPĂ A „CUPEI VOINȚA"

3

I
începînd de astăzi, munici

piul Cluj-Napoca găzduiește 
una dintre cele mai importan
te dispute cicliste cu caracter 
international. competiție de 
tradiție ajunsă în prezent la 
cea de-a 26-a ediție a sa : 
..CUPA VOINȚA".

După cum am fost anunțați 
de către organizatori — Uniu
nea centrală a cooperativelor 
meșteșugărești. în colaborare 
cu Administrația de Stat Loto- 
Pronosport Și F. R. Ciclism — 
la actuala ediție a ..Cupei 
Voința* au fost înscriși 102 
rutieri, din Cehoslovacia. R. F. 
Germania, Polonia. Ungaria, și. 
bineînțeles. România. Deci, un

La BUZĂU A ÎNCEPUT TURNEUL INTERNATIONAL 
DE VOLEI MASCULIN AL ROMÂNIEI

Ion Zamfirache desemnat ca 
cel mai bun atlet al ediției a

41-a a J.B.A
Foto : Dragoș NEAGU 

pentru că Maricica. de fiecare 
dată, a concurat, practic fără 
adversare pe măsura valorii ei. 
Si de fiecare dată ea a făcut 
..cronometre" foarte bune. Si

Romeo VILARA

3

I
I

pluton numeros în nodurile 
căruia avem convingerea că se 
vor afla fondiștl cu reale ca
lități. dornici de afirmare.

Astăzi, la ora 8.30 va avea 
loc în Piața Libertății din 
Cluj-Napoca festivitatea de 
deschidere a competiției, după 
care, la ora 9. caravana de ci
cliști și nfașini însoțitoare se 
va pune în mișcare din co
muna Lunca, cu direcția Aiud, 
întoarcerea în Cluj-Napoca fă- 
cîndu-se prin Turda peste 
Dealul Feleacului. Pe această 
rută, concurenții vor fi punc
tați în nu ma! puțin de patru 
puncte de cățărare. O etapă 
de munte, care măsoară 157 km.

(Amănunte în pag. 2—3)



Concursul republican ciclist pe velodrom Turneul de volei „Pietroasa - Buzău ’82“

iN PARTIDA INAUGURALĂ, ROMÂNIA - R. F. GERMANIA 3.0JUNIORII AU FOST LA ÎNĂLȚIME !
Duminică la amiază, velo

dromul bucureștean a găzduit 
ultima probă a concursului re
publican rezervat juniorilor 
mici, competiție desfășurată pe 
parcursul a șapte zile și sol
dată cu constatarea îmbucu
rătoare că și la velodrom 
schimbul de miine se prezintă 
într-o formă bună, demonstrind 
frumoase calități ce vor trebui, 
bineînțeles, cizelate și pe mai 
departe cu aceeași grijă și 
răbdare.

Ultimele probe ale acestui 
concurs au fost dominate de 
reprezentanții tinerei asociații 
șportive bucureștene Stirom, 
ai cărei exponenți au reușit să 
se impună în trei alergări : 
500 m cu start de pe loc, 
2 000 m urmărire individuală 
și 2 000 m urmărire echipe. In 
ceea ce-i privește pe sportivii 
din provincie ne simțim da
tori să remarcăm din nou pe 
Z. Lorincz (Torpedo Zărnești),

ECOURI LA UN IMPORTANT EVENIMENT ATLETIC
(Urmare din pag. 1)

pentru că veni vorba despre 
aceste noi recorduri ale Mari- 
cicăi Puică, trebuie să știti că 
ele au fost ultimele ale Na- 
laliei Andrci-Betini! Această 
excelentă sportivă a avut un 
grav accident la tendonul achi- 
lean. dar starea sănătății i se 
îmbunătățește si sperăm ca ea 
să-si reia antrenamentele.

Doina Melinte a cistigat net. 
fără replică, ambele curse de 
semifond. 800 m si 1500 m, în 
fiecare dintre ele căutind să 
rezolve anumite chestiuni de 
tactică, foarte importante în 
perspectiva disputelor de la 
Atena. Am remarcat. în mod 
special, siguranța si vigoarea 
finisului ei. bine pus în eviden
tă pe ultimii 200 de metri ai 
cursei de 1500 m.

★
De unde, la campionatele na

ționale, victoriile Nataliei Ca- 
raiosifoglu, la 100 m si la 200 
m. și Danielei Matei, la 400 m, 
au fost considerate ca elemente 
de surpriză, acum, iată. că 
aceste două tinere alergătoare 
intră în galeria de onoare a 
campionilor balcanici, in urma 
unor victorii spectaculoase, a 
unor prestații cifrice valoroase, 
în ceea ce o privește pe bră- 
lleanca Daniela Matei este de 
reținut și aportul adus ștafetei 
de 4X400 m. probă la care, ală
turi de Iboia Korodi. Stela Ma
nea și Elena Tăriță, a obținut 
o performantă cu perspective 
(de finală) la C.E. Dealtfel, și 
la ultima ediție a Jocurilor O- 
limpice. echipa de ștafetă a 
avut o comportare mulțumitoa
re. clasîndu-se a patra, la un 
simplu suflu de podiumul de 
onoare. Este o formație care 
poate obține la Atena un timp 
Încă mai bun...

Florența Crăciunescu la disc, 
Mihaela Loghin la greutate. 
Mihaela Stoica la 100 mg. Cris- 
Una Cojocarii la 400 mg. Cori
na Tifrea la heptatlon si far-

................... eaSMBBEHOBMMMnnBn

SPORTIVII CAPITALEI OMAGIAZĂ CU ENTUZIASM
(Urmare din pag. I)

— Cu prilejul sărbătorii de 
la 23 August, tineretul, oame
nii muncii bucureșteni vor dis
pune de mai mult timp liber. 
Ce acțiuni principale se vor 
desfășura in această perioadă?

— Un program extrem de 
bogat va putea fi urmărit in 
Parcul Herăstrău, unde vor 
avea loc numeroase întreceri 
dotate cu „Cupa 23 August" și 
„Cupa Eliberării", precum și o 
serie de atractive demonstrații. 
Este vorba de concursuri de 
caiac-canoe. canotaj, iahtlng, 
tenis, de demonstrații de box, 
modelism, sau — in Parcul ti
neretului — de scrimă. In ve
derea participării la aceste 
manifestări omagiale, se pre
gătesc intens, cu toată însufle
țirea sportivi de la Dinamo, 
Steaua, Metalul, Olimpia, CN- 
ASE, C.S.Ș. 2, C.S.Ș. 1. Elec
tra, Rapid, Triumf, Progresul, 
Energia etc. Am dori ca aceste 
rlnduri să însemne și o invita
ție pentru cit mai multi bucu
reșteni. iubitori ai sportului, ai 
spectacolului sportiv...

— Programul de care vorbiți 
cuprinde, desigur, și alte mani
festări. pe numeroasele baze 
sportive ale Capitalei.

— Intr-adevăr. în zilele de 
22 fi 24 august vor continua 

ciclist care, deși prezent anul 
acesta pentru prima oară pe 
pista de beton, a reușit fru
moasa performanță de a «e 
clasa pe un onorabil loc II, 
in proba de 2 000 m urmărire 
individuală, cu un timp bun 
(2:33,6). Iată rezultatele ulti
melor patru probe ale compe
tiției :

500 m cu start de pe loc : 
1. M. Minea (Stirom) 37.2. 2. 
M. Cleonic (Dinamo) 37.3, 3. 
VI. Rusu (Stirom) 38,1; 2 000 
m urmărire individuală : 1. VI. 
Rusu (Stirom) 2:33,0 ; 2. Z.
Lbrincz (Torpedo) 2:33.6, 3. C. 
Ioni ți (C.S.Ș. 1) 2 35,0 ; 2 000 
m urmărire echipe- I. Stirom 
(Rusu, Minea. Budurol, Mano- 
lache) 2:26,4, 2. C.S.Ș. 1 2:28.0, 
3. C.S.Ș. 2 2:29,8; adițiune de 
puncte — 51 ture cu sprinturi 
la 3 ture : 1. VL Mitulescu (O- 
limpia) 31 p. 2. VI. Tufan 
(Stirom) 29 o. 3. E. Marinescu 
(C.S.Ș. 2) 26 p. (GH. ȘT.).

mația de 4X100 m (Voinea, 
Negovan, Șomănescu, Caraiosi- 
foglu) au cules aplauze pentru 
victoriile de la sfirsitul săptă- 
mînii trecute.

★
Băieții au fost — teoretic — 

la un pas de un frumos suc
ces. locul întii în clasamentul 
formațiilor masculine. Au lă

Componentele echipei de ștafetă a României, campioană la 
4X400 m: Korodi. Tărîță, Manea și Matei

sat o bună impresie Ion Zam- 
flrache Ia disc (cel mai bun at
let al competiției). Horia Toboc 
la 400 mg. Ion Oltean la 110 
mg. Bedros Bedrosian la triplu. 
Sorin Matei la Înălțime (cîsti- 
gător al Cupei ziarului Sportul 
pentru cel mai tînăr campion 
balcanic), Nieolae Bindar la 
ciocan, precum si Constantin 
Stan la mars si Gheorghe Bu
ruiană la maraton. Si alti bă
ieți s-au străduit si au ocupat 
lbcuri fruntașe, dar handicapul, 
la modul general, al «legărilor 
(probele de la 100 m la 10 000 
m. inclusiv ștafetele) au făcut 
să se Încline decisiv balanța 
victoriei în favoarea reprezen
tativei elene. Comportarea ■- 

să se desfășoare întreceri la 
diferite ramuri de sport, potri
vit preferințelor tinerilor, oa
menilor muncii. Ele vor fi, de 
asemenea, dotate cu „Cupa Î3 
August" sau „Cupa Eliberării" 
și se vor disputa pe stadionul 
Republicii, in sala Steaua, la 
bazinul Tineretului, pe stadio
nul Tineretului. Sala Dinamb, 
sala Giuleștl. Este vorba de în
treceri de atletism, baschet, 
polo, rugby, călărie, lupte etc.

— Care va fi contribuția 
Sectoarelor la realizarea unui 
cit mai bogat program sportiv 
pentru această perioadă in 
care, înțelegem, toate bazele 
sportive vor găzdui variate și 
interesante acțiuni și manifes
tări omagiale?

— Toate Sectoarele au orga
nizat in ultima perioadă ase
menea competiții omagiale, 
care continuă in aceste zile cu 
o participare numeroasă și en
tuziastă Pentru timpul liber 
al intervalului 22—24 august 
sint, de asemenea, prevăzute 
intr-ceri și competiții, festiva
luri cultural-sportive la a căror 
reușită o contribuție importan
tă o vor aduce, ca și pină 
acum, organele și organizațiile 
cu atribuții in domeniul educa
ției fizice și sportului. Fără a 
enumera toate bazele sportive 
care vor găzdui astfel de pro
grame. amintesc: P.T.T., C.P.B.,

BUZĂU. 16 (prin telefon). 
Iubitorii sportului din localita
te au făcut voleiului, celor 6 
echipe participante la cea de a 
21 ediție a Turneului interna
tional masculin de volei *1 
României, dotat în acest an cu 
trofeul „Pietroasa — Buzău 
’82". o primire entuziastă în 
noua sală a sporturilor „Dacia". 
Debutul a fost precedat de o 
frumoasă festivitate de deschi
dere în cadrul căreia tovarășul 
C. Dochia. primarul municipiu
lui Buzău, a rostit o alocuțiu
ne. urind bun venit si succese 
echipelor. A urmat o altă festi
vitate. la care spectatorii au 
luat parte cu însuflețire : re
tragerea din activitate la echi
pa națională a maestrului in
ternational al sportului Corne- 
liu Oros. cel care timp de 14 ani 
a purtat cu demnitate tricou
rile reprezentativelor noastre 
de juniori, tineret si seniori si 
care, pînă de curind. a fost că
pitanul primei echipe a Româ- 

lergătorilor noștri, cu excepția 
notabilă a tinărului Drăgoescu 
la 800 m. a fost departe de ce
rințe. si foarte mult departe de 
așteptări, a fost, ce mai vorbă 
sub orice critică! Alergătorii 
poștri de la 100 m la 10 000 m 
au cucerit doar 54 de puncte 
din 210,5 p posibile, oeea ce în
seamnă. desigur, foarte puțin!

Situația ca atare, a semifondu- 
lui si fondului nostru, este in
tr-un impas evident. Trebuie 
întreprins ceva urgent pentru 
redresarea ei. acestea fiind 
grupul de probe în care avem 
experiență metodică si de in
struire avem antrenori, condi
țiile materiale necesare, eit si 
eandidati la performante nota
bile.

★
Aniversările atletismului nos

tru din aceete zile trebuie să 
fie dublate de măsuri de forti
ficare ale acestui sport, elabo
rate de curind si care au în ve
dere dezvoltarea de ta școlile 
generale la loturile reprezenta
tive.

MAREA SĂRBĂTOARE
Locomotiva, Laromet, Tthno- 
metal (Sectorul 1), F.R.B., E- 
lactroaparataj, Electronica,
I.I.R.U.C.. Metalurgica, Cuteză
torii (Sectorul 2), Titan. Voini
celul. Timpuri Noi, Flacăra ro
șie, Olimpia (Sectorul 2). Olte
nița, Șc. gen. 190, Temerarii, 
Automatica I.M.G.B., V.R.E.B. 
(Sectorul 4), Progresul, Autobu
zul, Vulcan, Electromagnetica, 
I.C.A.R. (Sectorul 5). URB1S, 
Electro, Tricodava, Casa Pio
nierilor și Șoimilor Patriei 
(Sectorul S). Baza sportivă șt 
de agrement Buftea.

— Cu ultima informație 
ne-ați înlesnit finalul acestei 
convorbiri pentru că după 
cum se știe, foarte mulți bucu
reșteni doresc să-și petreacă 
timpul liber în împrejurimile 
Capitalei. Ce se preconizează in 
această direcție?

— Sectoarele pentru educa
ție fizică și sport, in colabora
re cu ceilalți factori cu atribu
ții la acest nivel, vor organiza 
numeroase demonstrații, și în
treceri sportive. excursii și 
drumeții la bazele de agrement 
din Capitală și împrejurimi, la 
Bărieasa, Străuleștt. Tei-Toboc, 
Complexul cultural-sportiv stu
dențesc Tei, pădurile Panteli- 
mon, Cernica, Jilava,_Bragadi- 
ru, Dumitrana, Roșu și Mogo- 
foaia. 

niei. După ce a fost prezentat 
publicului, cunoscutul coordona
tor de ioc s-a integrat sextetu
lui român aliniat pentru jo
cul inaugural cu reprezentativa 
R. F. Germania. După cîteva 
faze, meciul s-a întrerupt iar 
C. Oros s-a retras din teren ce- 
dînd locul tînărului său coleg 
de club de la Dinamo. Marius 
Căta Chitiga.

Apoi, cele două echipe. 
România si R. F. Germania, au 
revenit în terenul de ioc pen
tru prima partidă a turneului. 
Voleibaliștii români au obținut 
victoria cu 3—0 (6, 8, 14) după 
o oră si 10 minute de joc, in 
care s-au dovedit mal puternici 
la fileu (atac si blocaj). în fata 
unor adversari care au avut pe
rioade de ioc foarte bune. O 
victorie, desigur așteptată sl 
normală dar mai muncită de- 
cît am fi bănuit. Mai intere
sant a fost setul 3 în care, după 
ce antrenorul J. Stolarik a fă
cut modificări în sextetul său. 
acesta a aiuns să conducă cu 
7—2. Ai noștri au Afăcut. au 
realizat 12—7 și 13—B dar ...sco
rul a devenit 14—13 pentru 
R. F. G. Arbitrii L. Bekesi (Un
garia) si E. Kruglov (U.R.S.S.)

ROMÂNIA - BULGARIA 35-22, > LA HANDBAL JUNIOARE
Constituindu-se Intr-un foarte 

atractiv „prolog" al apropiatei 
ediții a „Cupei Prietenia" la 
handbal feminin, primul din cele 
două Jocuri dintre reprezentati
vele de junioare ale României șl 
Bulgariei s-a disputat Ieri după- 
amiază in sala Giuleștl. Supe
rioare pe toate planurile, tinerele 
noastre handbaliste au învins 
destul de lejer cu 35—22 (îs—6), 
la capătul unei întâlniri fără prea 
mari calități de ordin tehnic sau 
tactic.

Superioritatea echipei noastre 
nu s-a manifestat, insă, chiar 
din primele minute. Este sufi
cient să spunem că după 14 mi
nute, deci la jumătatea primei 
reprize, scorul era egal (6—6), 
pentru ca apoi, după două inter
cepții foarte reușite, urmate de 
contraatacuri paralizante și după 
o regrupare în apărare, unde 
s-au acoperit mal bine spațiile 
șl, firește, șl culoarele de șut, 
selecționata noastră să marcheze 
gol după gol, ajunând în finalul 
primei reprize la scorul de 18—6!

LA GALAJI, FINALA
„CROSULUI METALURGISTULUI”

Pe aeroportul din Galați s-a 
desfășurat. intr-o ambianță 
sportivă sărbătorească, finala 
pe țară a „Crosului metalur
gistului". la care au participat 
50 de concurenți (calificați 
pentru această fază) din a- 
proape toate județele țării.

Cîștigătorii crosului au fost : 
junioare, 1 000 m — Mihaela 
Manea (Dîmbovița); juniori.
2 000 m’ — Valentin Ștefănescu 
(Galați); senioare. 2 000 m — 
Ștefana Unea (Galați) : seniori.
3 000 m — Marian Bălan (Ga
lați).

Pe Județe clasamentul es.te 
următorul : 1. Galați, 2. Dîm
bovița. 3. Bihor. (T. STRIOPOL, 
coresp.).

ZONELE DE BOX AU
După • săptămlnă de aprige 

dispute, la Brăila, Constanța, Tg. 
Jiu și Timișoara, s-au Încheiat 
întrecerile de „zonă* ale campio
natului național de box pentru 
seniori. Primii doi clasați la fle
care categorie <Je greutate au 
cucerit dreptul de a fi prezențî 
la turneul final ce va «vea loc 
între 13 șl 19 septembrie, pe sta
dionul Republicii din Capitală. 
Cîteva amănunte transmise de 
corespondenții noștri:

BRĂILA. Portul de la Dunăre 
«-a dovedit o gazdă excelentă 
pentru sportivii prezențî la „zo
na* din localitate. Zilnic, un nu
meros public a urmărit șl aplau
dat cu căldură evoluțiile bune 
ale puglllștilor. Iată-1 pe primii 
clasați la flecare categorie de 
greutate: semlmuscă: V. Voicilă 
(Muscelul) șl T. Coslaclie (Ra
pid); muscă: Al. Șchiopii (Stea
ua) șl M. Vișan (.Oțelul Tlrgo- 
viște); cocoș: Gh. Negoiță (B.C. 
Brăila) și Cr. Gheorghlșor (Pis
tonul Slatina): pană: C. Stancu 
(Rapid) șl N. Neagu (Oțelul Tîr- 
goviște); semiușoară. V. Ioana 
(Muscelul) și FI. Zamfir (Farul); 
ușoară: L. Zamfirescu (C.F.R. 
Craiova) șl Gh. Pârvănescu 
(T.A.E.M. Timișoara); semimijlo- 
cie: C. Hajnai (URBTS) și M. 
Ciubotaru (I.A.E.M. Timișoara); 
mijlocie mică: Gh. SLmion (Me
talul Buc.) șl S. Anghel (Voin
ța Buc.); mijlocie: M. Crețu 
(Metalul Buc.) și D. Sencluc 
(I.A.E.M. Timișoara); semigrea: 
F. Pamftl (Dinamo) și P. Bor- 
nescu (Mec. fină Buc.): ' grea: 

au condus bine echipele : 
ROMÂNIA — Căta Chițiga, 
Mina. Girleanu (Macavei), Io- 
nescu (Manole), Mîțu (Hinda), 
Stoian ; R. F. G. — Keck (Hei
drich). Nitzlaff (Ilasenpflug), 
Sude, Brîigge (Winkler), Ke
ller. Schwarz.

Un meci de tensiune si mare 
luptă condus bine de arbitrii 
români C. Mușat și M. Marian, 
au oferit în continuare echipele 
R. D. Germane si Franței. Un 
meci în care s-au înfruntat 
două stiluri diametral opuse — 
jocul atletic. în forță, al volei
baliștilor din R. D. Germană. 
In frunte cu Hecht (2,07 m) și 
Dankert si cel în viteză al 
francezilor cu combinații de 
rafinament create de un exce
lent coordonator — Fabiani — 
si finalizate îndeosebi de Fau
re, N’Gapet sau Blain. După 
aproape două ore si jumătate 
de joc R. D. Germană — Fran
ța : 3—2 (—14, 6, 10. —11, 9). 
In ultimul ioc al zilei. U.R.S.S. 
(B) — Ungaria 3—0 (8. 14, 12).

Marți, de la ora 16 ; Româ
nia — Ungaria. U.R.S.S. (B) — 
Franța, R. F. Germania — R. D. 
Germană.

Aurelian BREBEANU

Deci, formația oaspe nu a reu
șit să înscrie nici un gol timp de 
16 minute ! După pauză, iarăși 
o perioadă de joc echilibrat, 
pentru ca în ultimele minute să 
«sistăm la un nou Iureș al echi
pei române, din rîndurile căreia 
am remarcat pe Mincu, TSrdk, 
Laszlo, Barzu, Petre, Tincu șl 
Curea. Punctele au fost marcate 
de : Tincu 7, Tdrok 7, Mincu 6, 
Petre 4, Curea 3. Laszlo 3, Ki- 
bedi 2, Barzu 2, Moise — Româ
nia, Eneva 6. Rusinova 5, Mari- 
nova 4, Vellclko 3, Alexeeva 2. 
Petcov 2. Au condus Șandor 
Anderco și Otto Schober — Un
garia. Azi de la ora 18, tot în 
sala Giuleștl are loc meciul re
vanșă. (c. a.)
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„CUPA ROMÂNIEI-
In „Cupa României" la tir 

cu arcul, desfășurată pe poli
gonul special din parcul He
răstrău, do.uă performanțe re
țin. atenția. Este vorba, în pri*- 
mul rind. de noul record națio
nal realizat in proba de sim
plu FITA feminin de către 
Aurora Chin, eu 1259 p. Ve
chiul record aparținea, din a- 
nul 1979, Tereziei Preda si a* 
vea valoarea de 1257 p. Alte 
două noi recorduri naționale 
au fost realizate de către Ju
nioara Dorina Damian, la ca
tegoria respectivă de virată î 
Ia simplu FITA, eu 1297 p 
(v.r. 1 175 p) și Ia 60 m> co 
307 p (vj. 298 p). Sînt rezul
tate promițătoare, mai cu sea
mă în perspectiva celor două 
mari competiții care vor ur
ma în curind. campionatele eu
ropene (21—22 august, la 
Kecskemet, în Ungaria, la ca
re vor fi prezențî Aurora Chin 
si Aurel Robu) si „Concursul 
Prietenia" (28—29 august, Bucu
rești la care va fi Înscrisă sl 
Dorina Damian).
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STABILIT PARTICIPANT!!
Ion J-oița (Electropu-tere). (Gr. 
RIZU — coresp.).

CONSTANȚA. Oaspeții Litora
lului și gazdele au asistat în nu
măr mare La ultimele gale din 
cadrul „zo-nei“ desfășurate In 
Sala sporturilor din localitate, 
unde, după aprecierile specia
liștilor, au fost prezenți unii din
tre cei mai buni boxeri ai țării. 
Iatâ-1 pe cei 22 de pugiliști, care 
vor evolua. și în lupta pentru 
cucerirea titlurilor de campioni 
naționali: semimuscă: S. Petres
cu (Steaua) și Săli Adem (Fa
rul); muscă: C. Tițoiu (Dinamo) 
și C. Burlacu (Rm. Sărat) ; co
coș: Gh. Oprișor (Steaua) și Ni- 
ță Robu (Dinamo Brăila); pană: 
F. Eva (Dinamo) și E. Preda 
(Met. Rm. Vîlcea); semiușoară: 
N. Brânzei. (Nioolîna) și T. Tudor 
(Prahova); ușoară: I. Corneanu 
(Farul) și M. Fulger (Muscelul); 
senlimijlocie: FI. Stan (Dinamb)
și M. Niculescu (Steaua); mijlo
cie mică: M. Valentin (Farul) și 
N. Chioveanu (Litoral Mangalia); 
mijlocie: Gh. Constantin (Cugir) 
și Al. Crișan (Voința Cluj-Napo- 
ca) ; semigrea: M. Pascal (Meta
lul Buc.) și D. Gontariu (Farul); 
grea: V. Bihorcanu (Dinamo) și 
I. Cernat (Steaua) (C. GOLDEN
BERG — coresp.).

TG. JIU. Partide echili>Xite în 
semifinalele ,,zonci“ din locali
tate. Iată-i pe cei care vor fi 
prezenți la turneul final al cam
pionatului: semimuscă: D. Schio- 
pu (Siteaua) și N. Crăciun (Me
talul Buc.); muscă: C. Micu
(C.F.R. Craiova) și Gh. Govici 
(Steaua); cocoș: Gh. Brumă (Ra-
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Disputa de tradiție dintre Spor
tul studențesc și Universitatea 
Craiova a păstrat și în prima 
sa ediție din actualul campionat 
principala sa virtute: un pro
nunțat echilibru, o luptă acerbă 
pentru fiecare balon, pentru vic
torie. Față de precedentele jocuri, 
de pe stadionul din Regie, ea 
a prezentat chiar și un cîștig: 
nu s-au mai Înregistrat actele de 
nesportivitate, jocul dur. Deși 
s-a acționat cu toată forța, fără 
reținere și menajamente, spiritul 
de joc a fost corect. Să mențio
năm acest ciștig pentru că el 
a venit In folosul meciului, al 
fotbalului.

Dacă între partenerele de joc nu 
s-au înregistrat comportări în a- 
fara regulamentului, în schimb 
am remarcat unele atitudini ne- 
corsepunzătoare Intre unii coechi
pieri. O stare de nervozitate cu 
totul inexplicabilă manifestată de 
unii jucători craioveni a făcut 
ca Bălăci, de pildă, să-i adrese
ze reproșuri vehemente lui Ne- 
grilă pentru că nu i-a trimis 
balonul Intr-o fază de joc. Ase

menea manifestări nu au darul 
să fortifice puterea de luptă a 
unei echipe, coeziunea ei PSIHI
CA. Dimpotrivă.

Fotbaliștii Universității Craiova 
joacă de ani și ani împreună. Ei 
au repurtat numeroase victorii, 
mulți au ajuns și in echipa na
țională. I-am știut vechi prieteni 
și nu o dată le-am subliniat o- 
mogenitatea sufletească, unul 
dintre secretele performanțelor 
lor. In momentele mai grele — 
sau poate tocmai atunci — legă
turile sufletești trebuie să se do
vedească o armă pentru a le de
păși. O asemenea perioadă stră
bate acum „unsprezecele* din 
Bănie. Acum trebuie stxinse rln- 
durile. Dar nu prin nervozitate 
excesivă, prin imputări făcute 
colegilor se va realiza depășirea 
dificultăților. Avem convingerea 
că valorosul grup de jucători ai 
Universității Craiova va dovedi 
că lși iubește puternic culorile 
clubului și că alcătuiește o ade
vărată familie.

rii. După cele 130 de minute de 
joc ale mureșenilor, pe care 
le-am urmărit, ne-am convins de 
adevărul spuselor antrenorului 
lor, loan Czako: „Nu va fi deloc 
ușor pentru noi in acest cam
pionat. Numai că sintem hotăriți

să ne Îmbunătățim permanent 
jocul, prin efortul tuturor com- 
ponenților echipei, pentru a nu 
mai ajunge în situația de anul 
trecut”.

Lourențiu DUMITRESCU

STEAUA. FORMULA NOUA

Ef. I.

CAMPIONII... INTRE GOLURILE DE LA TG. MUREȘ
în primele 45 de minute, Dina

mo, echipa noastră campioană, 
a jucat bine la Tg. Mureș, așa 
cum trebuie să joace orice echi
pă care se respectă. Pe orice te
ren. S-a apărat exact, dar a și 
atacat sau contraatacat periculos, 
datorită Îndeosebi „elasticității”
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APARIȚII NOI
(Urmare din pag. I)

cum se vede treaba, a integrat 
rapid și eficient pe Bumbescu 
în dispozitivul defensiv. Spor
tul studențesc, animată de alt 
tehnician din categoria „tem
peramentalilor" și ambițioșilor. 
Ion Voica, este așteptat de 
mult în avanscena campiona
tului. O doză suplimentară de 
voință, de stăruință din partea 
întregului lot reprezintă prin
cipala condiție a acestei intrări

Hniel de mijloc, punctul forte al 
„ll“-lui antrenat de Dumitru Ni- 
colae-Nlcușor. Golul marcat de 
Augustin a avut darul să con
fere și calmul necesar unei echi
pe aflată pe un teren pe care 
n-a cîștigat niciodată. G-olul pri
mit după pauză a dereglat, Insă, 
prea ușor, prea repede — In pri
mul rlnd PSIHIC — un meca
nism ce părea foarte bine pus 
la punct și Dlnamo s-a aflai 
la un pas de tnfrîngere, salvată 
fiind de intervențiile excepțio
nale ale portarului Moraru. Aten
ție, deci, Ia Vaalerengen ! Nici la 
Oslo, Dlnamo n-a cîștigat vreo
dată, pentru simplul motiv că 
nici n-a... jucat pină acum. Aco
lo sperăm să marcheze, dar nu 
să și primească gol, ca la Tg. 
Mureș, în fața echipei A.S.A., o 
formație în plină transformare, 
aflată la ora schimbului de ge
nerații.

A.S.A. a pierdut un punct sîm- 
bătă, judnd mult mai bine decît 
în etapa a doua, dar l-a pier
dut în meciul cu campioana ță

Steaua are o formulă nouă. 
Din vechea gardă au mal ră
mas Sameș și Anghelinl. Poate 
că e prematur să cerem noului 
„11“ un joc bine Închegat, dar e 
bine să subliniem că în momen
tul de față echipa joacă sub ni
velul pe care îl prezintă suma 
individualităților, fii cronica de 
ieri semnalam apariția unui con
ducător de joc in... devenire. Era 
vorba de ștefan Popa, un jucă
tor echilibrat (cei puțin In te
ren), polivalent, fără dificultăți 
tehnice șl care oferă imaginea 
unul fotbalist capabil să „adu
ne” echipa. Iar la acest capi
tol se așteaptă mult mal mult 
dedt oferă astăzi Steaua.

Conducătorul de joc de care 
are nevoie Steaua poate fi ște
fan Popa înaintea tuturor celor
lalți, pentru că aproape toți cei
lalți condidați slnt deocamdată 
tineri nerăbdători, la care nu 
poate fi încă vorba de trasee. 
Balint și D. Zamfir, de pildă,

dezvoltă o viteză care anulează 
practic controlul balonului, ca 
să nu vorbim de mulțimea pase
lor greșite. Murcșan s-a canto
nat pe partea stingă, pe care o 
părăsește destul de greu. Funda
șii laterali practică jumătățile de 
măsură, rezumindu-se la centrări 
cu boltă „Înainte”, deși fotbalul 
modern 11 cere fundașului lateral 
calități de extremă, hai să dăm 
și două exemple celebre: Lean
dro șl Bossis. In sfîrșit, una 
dintre cele mal importante pro
bleme pe care trebuie să le re
zolve tînăra echipă a Stelei este 
jocul „la Cîmneanu”, care, In 
pofida startului timid, poate fi 
un bun realizator și la Steaua. 
Dar pentru Cîmpeanu trebuie 
„țesut”, deoarece el nu este vir- 
ful „de lansat”, ca Adrian lo- 
nescu sau Ralea. Toate aceste 
probleme, odată rezolvate, vor 
face ca elanul tradițional al ge
nerațiilor Steaua să devină și 
productiv.

loan CHIRILA

CHIMIA RM. VILCEA A MAI ÎNTINERIT
Este, firește, mult prea devre

me pentru a încerca o analiză 
propriu-zlsă a jocului unei e- 
chipe în contextul întrecerii di
vizionare din care s-au consu
mat, pînă acum, de-abia trei e- 
tape. Și, totuși, folosind ca ter
men de comparație comportarea 
Chimiei Rm. Vîl cea — căci des- 
prea ea este vorba — în perioa
da corespunzătoare a campiona
tului trecut, am putea desprin
de, chiar și din debutul îin ac
tualul sezon, cîteva observații 
care ni se par deosebit de sem
nificative, în ceea ce privește ca
pacitatea competition ală actuală 
a unei formații aflată într-un 
continuu proces de transformare 
de la începutul acestui an. Și. 
din capul locului, ar trebui spus, 
că echipa Chimia, la un moment 
dat cea mai ,,bătrînă“ echipă di

vizionară „A44, a întinerit, de la 
o vreme, grație șl noilor venițl 
(Udrea, Io van, Păuna, Udrică), 
cu toții fădnd eforturi de a ob
ține titularizarea.

Dar nu numai ca vîrstă Chi
mia este mal tînără, ci și ca 
joc, tempoul în care acționează 
fiind mai alert, marcajul mal a- 
tent, circulația jucătorilor mal 
ordonată. In același timp, se 
poate observa ceva mai multă 
consistență în organizarea atacu
rilor și un plus de disciplină 
tactică în maniera de acțiune a 
echipei în general. Un mare me
rit în această privință revine, in
contestabil, colectivului tehnic : 
antrenorului Petre Gavrilă, lingă 
care veghează „ochiul44 de expe
rimentat sfetnic al antrenorului 
emerit Traian Ionescu.

Mihai IONESCU

„CUPA ROMÂNIEI" - 
PRIMA ETAPĂ

IN CADRUL „CUPEI ROMÂ
NIEI" — ediția 1982—1983. care 
se desfășoară sub egida „DA- 
CIADEI". duminică s-a dispu
tat prima etapă cu participarea 
echipelor din Divizia „C“, ală
turi de formațiile din campio
natele iudetene. care au Dro- 
movat in această fază. Iată o 
parte din rezultate:

Victoria Călan — Explorări 
Deva 4—1, Minerul Comănești
— Aripi Bacău 3—4, Minerul 
Surduc — .Silvana Cehu Silva- 
niei 2—5 I C.I.M. Brașov — 
Tractorul Brașov 3—2 (după 11 
m). Răsăritul Brașov — Carpați 
Brașov 3—1. Lăpușul Tg. Lă- 
puș — Minerul Baia Sprie 2—1, 
Șiretul Bucecea — Metalul Bo
toșani 8—7 (după 11 m), Prole
tarul Bacău — Energia Gh. 
Ghearghiu-Dej 0—2. Luceafărul 
Adjud — Viticultorul Panciu 
7—5 (după 11 m). Chimia Or. 
Victoria — Metrom Brașov 
1—2, Utilajul Făgăraș — Nitra- 
monia Făgăraș 2—1. Torpedo 
Z&mești — Măgura Mobila 
Codlea 2—0, Metalul Sighișoara
— Faianța Sighișoara 2—0. Mi
nerul Oravița — Minerul Anina 
3—2, C.E.M. Cluj-Napoca — 
C.FJi. Cluj-Napoca 0—5. Celu
loza Piatra Neamț — Relonul 
Săvinești 3—0 T.M. București
— Electronica București 4—3, 
Bihoreana Marghita — Unirea 
Valea lui Mihai 1—2, C.F.R. 
Victoria Caransebeș — Metalul 
Bocșa 3—1. Recolta Salonta — 
Oțelul Or. dr. Petru Groza 
0—2, Victoria Independența — 
Avîntul Matca 0—4. Petrolul 
Băicoi — Minerul Filipeștii de 
Pădure 1—0. Dunărea C datat
— Electroputere Craiova 3—1: 
Progresul Isaccea — Arrubium 
Măcin 3—1. Mecanica Alba Iu- 
lia -■— Unirea Alba Iulia 5—6 
(după 11 m). Oțelul Reghin — 
Avîntul Reghin 1—0. Mureșul 
Luduș — Metalotehnica Tg. 
Mures 1—0.
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hotărîre in lumina reflectoare
lor consacrării. Dinamoviștii 
parcurg un echilibrat traseu 
de Început de campionat, o 
imagine a ordonatului și măsu
ratului în tot ce face antrenor 
D, Nicolae-Nicușor, organizator 
apreciat de joc și de pe bancă, 
așa cum era și în teren. Re
marcabil și startul bihorenilor, 
cu atît mai mult cu cit ei tre
buie să efectueze, din mers, 
sudarea formației, operațiune 
delicată, dar realizabilă de an
trenorul Gh. Staicu. Iar Chi- 
mia Rm. Vîlcea manifestă a- 
ceeașl dorință de a depăși — 
sub îndrumarea tînărului teh- 
nician P. Gavrilă (asistat de 
consilierul tehnic Traian Io
nescu) — condiția „concu
rentului de mijlocul pluto
nului" ne care a arătat-o in 
finalul trecutului campionat. 
Amintind despre cele cinci 
fruntașe ale campionatului re
venim asupra Perspectivei ca 
grupul candidatelor la lupta 
pentru podium să angreneze 
un grup cit mai valoros, dar 
ș| mai mare, de formații. Tre
buie deci să vorbim aici des
pre posibilitățile și obligațiile 
unor echipe, precum Universi
tatea Craiova. Steaua. Corvinul. 
S.C. Bacău, de a părăsi ac
tualele poziții intr-o așteptată 
tentativă de intrare în zona de 
vîrf a clasamentului.

Vom lăsa insă, deocamdată, 
campionatul. Pentru a urmări 
• veritabilă trecere in revistă 
a selecționabililor fotbalului 
nostru. In loturile „A“ — „B" 
și de tineret se reunesc, în c’J- 
plajul de mîine după amiază, 
marea majoritate a fotbaliști
lor socotiți apți să reprezinte 
fotbalul românesc In întrecerile 
internaționale. Să sperăm că 
cele două întîlniri de pe sta
dionul „23 August" vor fi ge
neroase în soluții pentru'antre
nori și. deci, dătătoare tfe în. 
•credere în privința importan
telor examene care se apropie.

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI
SERIA A Vil-a

Etapa 1 — 22 august
Armătura Strehaia — C.F.R. Cra

iova, I.P.C. Slatina — Mecaniza
torul Simian, Progresul Corabia
— Minerul Horezu, Constructorul 
Craiova — Jiul Rovlnari, Meta
lurgistul Sadu — Recolta Stoică- 
neș-ti, Petrolul Țlcleni — Sportul 
muncitoresc Caracal, Viitorul 
Drăgășanl — Lotru Brezol, Dună
rea Calafat — Electroputere Cra
iova.

Etapa a Il-a — 23 august
Sportul muncitoresc — Metalur

gistul. Minerul — Dunărea, C.F.R.
— I.P.C., Lotru — Petrolul, E- 
lectroputere — Progresul, Recol
ta — Viitorul, Mecanizatorul — 
Constructorul, Jiul — Armătura.

Etapa * in-a — 5 septembrie
Dunărea — Mecanizatorul, Me

talurgistul — C.F.R., Minerul — 
Petrolul, Armătura — Sportul 
muncitoresc. Constructorul — Lo
tru. I.P.C. — Jiul, Viitorul — 
Electroputere, Progresul — Re
colta.

Etapa a IV-a — 12 septembrie
Lotru — I.P.C., Armătura — 

Minerul, Mecanizatorul — Meta
lurgistul, Electroputere — Recol
ta. Petrolul — Viitorul, C.F.R. — 
Constructorul, Jiul — Progresul, 
Sportul muncitoresc — Dunărea.

Etapa a V-a — 19 septembrie
Minerul — Jiul, Lotru — Elee- 

troputere, I.P.C. — Dunărea, 
C.F.R. — Mecanizatorul, Progre
sul — Sportul muncitoresc, Me
talurgistul — Viitorul, Recolta — 
Armătura, Petrolul — Construc
torul.

Etapa a Vl-a — 26 septembrie
Electroputere — Metalurgistul, 

Jiul — Lotru, Constructorul —• 
Minerul, Dunărea — Progresul 
Recolta — C.F.R., Mecanizatorul
— Armătura. I.P.C. — Petrolul, 
Viitorul — Sportul muncitoresc.

Etapa a VH-a — 3 octombrie
Progresul — Constructorul, Me

canizatorul — Recolta, Sportul 
muncitoresc — Ellectroputere, Ar
mătura — Petrolul, Viitorul — 
Jiul, Minerul — Lotru, C.F.R. — 
Dunărea, Metalurgistul — I.P.C.

Etapa a VIH-a — 10 octombrie
Armătura — Dunărea, Con

structorul — Viitorul, Jiul — Me
talurgistul, I.P.C. — Recolta, Lo
tru — Mecanizatorul, Petrolul — 
Progresul, Sportul muncitoresc — 
Minerul, Electroputere — C.F.R.

Etapa a IX-a — 17 octombrie
Recolta — Sportul muncitoresc, 

Minerul — C.F.R., Dunărea — 
Constructorul, Lotru — Metalur
gistul, Viitorul — I.P.C., Electro
putere — Armătura, Jiul — Pe
trolul, Mecanizatorul — Progre
sul.

Etapa a X-a — 24 octombrie
I.P.C. — Electroputere, Dunărea

— Jiul, Mecanizatorul — Viito
rul, Progresul — Armătura, Pe
trolul — Recolta, C.F.R. — Lo
tru, Metalurgistul — Minerul, 
Constructorul — Sportul munci
toresc.

Etapa a XI-a — 31 octombrie
Viitorul — C.F.R., Sportul mun

citoresc — Lotru, Recolta — Du
nărea, Jiul — Mecanizatorul, Ar
mătura — Constructorul, Minerul
— I.P.C., Electroputere — Petro
lul, Progresul — Metalurgistul.

Etapa a XH-a — 7 noiembrie
Mecanizatorul — Petrolul, C.F.R.

— Progresul, I.P.C. — Sportul 
muncitoresc, Lotru — Armătura, 
Viitorul — Minerul, Constructorul
— Electroputere, Metalurgistul — 
Dunărea, Recolta — Jiul.

Etapa a XUI-a — 14 noiembrie
Constructorul — Recolta, Pe

trolul — Metalurgistul, Dunărea 
a» Lotru, Sportul muncitoresc — 
C.F.R., Progresul — I.P.C., Armă
tura — Viitorul, Jiul — Electro
putere, Minerul — Mecanizatorul.
Etapa a XlV-a — 21 noiembrie
Progresul — Viitorul. Electro

putere — Minerul, Sportul mun
citoresc — Mecanizatorul, Recol
ta — Lotru, C.F.R. — Jiul, Dună
rea — Petrolul, I.P.C. — Armă
tura, Metalurgistul — Construc
torul.
Etapa a XV-a — 23 noiembrie
Mecanizatorul — Electroputere, 

Jiul — Sportul muncitoresc, Lo
tru — Progresul, Constructorul
— I.P.C., Viitorul — Dunărea, 
Armătura — Metalurgistul, Petro
lul — C.F.R., Minerul — Recolta.

„c -
SERIA A VlII-a

Etapa 1 — 22 august
Minerul Moldova Nouă — Me

talul Bocșa, Victoria Ineu — Ce
luloza Drobeta Tr. Severin, Fron
tiera Curtici — C.F.R. Victoria 
Caransebeș, Unirea lomnatic — 
Unirea Ștanîcolau Mare, Șoimii 
Llpova — Minerul Oravița, Vul
turii I.UJI.T. Lugoj — CJ.R. A- 
rad. Minerul Certej — Dierna 
Orșova, Minerul Anina — Con
structorul Timișoara.

Etapa a II-a — 29 august
Celuloza — Unirea T„ Metalul

— Frontiera, C.F.R. A. — Victo
ria, C.F.R. C. — Minerul C„ Con
structorul — Șoimii, Unirea S. — 
Minerul A., Minerul O. — Mine
rul MJl„ Dierna — Vulturii.

Etapa a III-a — 5 septembrie
Victoria — Constructorul, C.F.R. 

C. — Mineral O„ Minerul A. — 
Celuloza, Șoimii — C.F.R. A. U- 
nlrea T. — Mineral M.N., Vultu
rii — Metalul, Minerul C. — U- 
nirea S., Frontiera — Dierna.

Etapa a IV-a — 12 septembrie
Minerul O. — Minerul C„ C.F.R. 

A. — Minerul A-, Dierna — Șoi
mii, Mineral M.N. — Construc
torul, Unirea S. — Victoria, Me
talul — Celuloza, Unirea T. — 
C.F.R. C„ Vulturii — Frontiera.

Etapa a V-a — 19 septembrie
Frontiera — Unirea T„ Cjjl. 

C. — Minerul M.N., unirea 8. — 
Minerul O„ Celuloza — Dierna. 
Metalul — C.F.R. A., Victoria r- 
Mtoeral A., Constructorul — Vul
turii, Minerul C. — Șoimii.

Etapa a Vl-a — M septembrie
Victoria — Vulturii, Șoimii — 

Celuloza, Minerul A. — Minerul 
C„ Minerul O. — Metalul, Dier
na — C.F.R. C„ Constructorul ;— 
Unirea T„ C.FJR. A. — Frontiera, 
Minerul M.N. — Unirea 8.

Etapa a Vn-a — 3 octombrie
Celuloza — C.F.R. A., C.F?R. C. 

Victoria, Frontiera — Unirea 8.
— Constructorul, Unirea‘T. -r 
Minerul M.N. — Minerul C,, Mi
nerul A. — Minerul O., Uetalul
— Dierna, Vulturii — Șoimii.

EDIȚIA 1982-1983
Etapa a VIII-a — 10 octombrie
C.F.R. C. — Minerul A., Uni

rea T. — Vulturii, Minerul O. — 
Frontiera, C.F.R. A. — Construc
torul, Victoria — Dierna, Ș-oimii 
— Minerul M.N., Minerul C. -- 
Celuloza, Unirea S. — Metalul.

Etapa a IX-a — 17 octombrie
Dierna — Minerul M.N., Metalul 

— CT.R. C„ Constructorul — U- 
nirea S., Minerul O. — Victoria, 
Șoimii — Unirea T., Celuloza — 
Frontiera, Minerul A. — Vulturii, 
Minerul C. —- C.F.R. A.

Etapa a X-a — 24 octombrie
Unirea S. — Șoimii, Vulturii — 

Minerul C., Minerul M.N. — Ce
luloza, Frontiera — Minerul A.J 
C.F.R. A. — C.F.R. C„ Dierna 
— Unirea T., Victoria — Metalul, 
Constructorul — Minerul O.

Etapa a Xl-a —■ 31 octombrie
Frontiera — Constructorul, Mi

nerul O. — Dierna, C.F.R. C. — 
Unirea S., Minerul A. — Minerul 
M-.N., Minerul C. — Metalul, Ce
luloza — Vulturii, Unirea T. — 
C.FJI. A., Șoimii — Victoria.

Etapa a XU-a — 7 noiembrie
Șoimii — C.F.R. C„ Metalul — 

Minerul A., Constructorul — Dil
ema, C.F.R. A. — Minerul M.N., 
Victoria — Frontiera, Unirea fi. 
— Celui om, Unirea T. — Minerul 
C.t Vulturii — Minerul O.

Etapa a XIII-a — 14 noiembrie
Minerul C. — Frontiera, C.F.R. 

C» — Vulturii, Minerul O. 4- 
C.F.R. A., Minerul M.N. — Vi£ 
țpria, Dierna — Unirea S., C<r 
luloza — Constructorul, Minerul 
A. — Unirea T., Metalul — Șoi
mii.
Etapa a XIV-a — 21 noiembrie
Celuloza — C.F.R. C., C.FJI. A,’ 

— Unirea S., Vulturii — Minerul 
M.N., Frontiera — Șoimii, Con
structorul — Metalul, Minerul A- 
—• Dierna, Victoria — Minerul Că, 
Ulnlrea Ț. — Minerul O.
Etapa a XV-a — 28 noiembrie
'Metalul — Unirea T„ C.F.R. <£' 

—' Victoria, Minerul C. — Con
structorul, Minerul O. — Celulo
za, Minerul M.N. — Frontiera; 
Unirea S. — Vulturii, Șoimii *■ 
Minerul A-, Dierna — C.FJI. JC
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TRIFOI LA AL ȘASELEA SUCCES
Punctul de atracție- al reuniu

nii de duminică l-a constituit 
„Premiul Padina'4, la startul că
ruia a fost prezent și Trifoi, Ți
nui dintre cei mai valoroși pro
duși ai crescătoriei naționale. 
Deși acorda importante avantaje, 
elevul lui Gh. Tăna>e a refăcut 
repede handicapul, cîștigmd cu 
multă siguranță. Recordul stabi
lit, de 1:25,6 pe kilometru (pe 
distanța de 2.200 metri), ne în
tărește convingerea că el va pu
tea ataca recordul trăpașilor noș
tri în vîrstă de trei ani, care 
este de 1:22.9 pe km. Greu, dar 
noi credem că este realizabil !

Se cuvine să precizăm că Tri
foi deține, totuși, un „record",

acela al numărului de alergări 
cîștigate, fiind singurul cal de 
pe hipodrom care, în această sta
giune, a trecut de șase ori pri
mul linia de sosire, fiind urmat 
do Copist, cu ’5 suc --'se, și alți 14 
cai cu cite 4 victorii. ,

Dintre ceilalți câștigători vom 
mai semnala pe Harnic, învingă
tor în ambele hituri ale „Premiu
lui Oretta", și Orstna, în progres 
He la o cursă la alta.

Reuniunea viitoare ' se va dis
puta joi 19 august, cu startul pri
mei alergări la ora 16J5.

REZULTATE TEHNICE: Cursa 
I: 1. Lada (D. Toduță) 1:31,9, 2. 
Vinga. Cursa. a II-a: 1. Pericola

(N. Sandu) 1:43,6, 2. Daniela, 3. 
Văleni. Cursa a Hl-a: 1. Sugiuc 
(Nicolae I.G.) 1:3a,5, 2. Somata.
Cursa a IV-a: 1. Trifoi (Gh. Tă- 
nase) 1:2!5,6, 2. Plocon, 3. Herlea. 
Cursa a V-a: 1. Robust (R. Cos- 
tică) 1:30,8, 2. Vrednic. Cursa a 
Vl-a: 1. Harnic (V. Moise) 1:27,1, 
2. Efect, 3. Solara. Cursa a Vil-a: 
1. Renumita (C. Chiș) 1:29,0, 2. 
Percutor. Cursa a vrii-a: 1. O-r- 
8ina (Gh. Tănase) 1:36,7, 2. Cra
ter, 3. Ostrovel. Cursa a IX-a: 
1. Harnic (V. Moise) 1:25,2, 2. 
Cochet, 3. Florida. Cursa a X-a: 
1. Docent (Al. Nacus) 1:31,2, 2. 
Siderala.

. Constantin DUMITRIU

4D*I!MSÎR4HA Bt SUI LOTO PP0N0SP0R1 INTORHEALA
■elpanților ! Din motive telinlcjL 

Câștigurile tragerii obișnuite Frqt 
hpexpres din 18 august șl 
ale concursului Pronosport a» 
li august vor Ti omologate , Sk 

«.lua de 25 august' (In loc de 
M'refljectiv 2* uugust I9ea), wS 

a fi publicate in aceasțg 
rubrică joi 26 august 19S2.

0 ClȘTIGUBILE TRAGEBH 
PRONpEXPKES DIN 11 AUGUST. 
Coț. 2:Ti-Variantă l«o%*a' 
Ici Șl 10 variatlbe 25% a 3.876 «Șl 
cat., 3: 4 yariatite 100% a 5.233 ffi® 
gl 25 variante 25%’. a l.-Wil®; 
cât. 4: «B,2(5 variante a 5Î6 Mț'î 

8: 240,25 a 210 Iei; «M. ȘJ 
a 47 ><”; «»t-W le! șl cat. 8: 4 300 a « leu

e agențiile loto-prono- 
SPORT mal pot elibera doar as
tăzi bilete cu numerele prefe
rate de participanțil pentru tra
gerea obișnuită Pronoexpres ae 
miercuri 18 august 1982. Se lfe- 
amintește acest lucru atît pentru 
cei ce nu și-au procurat îhea 
biletele, cit și pentru cei ce .<f§- 
resc să-și sporească posibilttqWfe 
de a se număra printre rriăril 

Jjători O A început vlnzarfea 
tetelor pentru tragerea fjxcÎM»- 

țională Loto de duminică 22 au
gust 1982, la care se vet ex
trage 42 de numere în cadruli a 
două faze. Așadar — posibilii/ii 
m î’t'ple de a obține dștîgțiri în 
autoturisme „Dacia Î30044, Unpd’ț- 
tante sume de bani și.
peste hotare 9 în atenția parii-



au Început Întrecerile c.e. de tenis
> NYIKEGYHAZA, 16 (prin te
lefon). — Pe zece terenuri al* 

.Complexului sportiv munlcl- 
pa). din localitate, au început 

Htanț dimineață întrecerile ca
ilei de a XlV-a ediții a Cam
pionatului european de teni* 
ftunatorl) pentru seniori șl 
tineret. La startul competiției 
Blnt prezenți 68 de jucători 
din 10 țări : Austria, Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.F. Germania, 
Iugoslavia, Polonia, România, 
Spania, U.R.S.S. și Ungaria.

* în cursul dimineții. orga
nizatorii au hotărît disputarea 
unui tur preliminar în probe
le de simplu, în care au fort 
angrenați ți reprezentanții ță
rii noastre, cu excepția iul 
Florin Segărceanu.

■ Sucind bine, cu procedee va
riate, manifestînd superiori
tate la toate capitolele, Andrei 
x>îrzu s-a impus cu 6—2, 6—< 
în fața tenismanului țării 
gazdă, Lazar.

Adrian Marcu, deși a început 
bine disputa cu ungurul Ja
nos Benyik, a trebuit, totuși, 
să se recunoască învins, pen
tru că a avut multe momente 
cînd a greșit nepermis. Benyik

t cîștigat cu 6—4, 6—4. în 
tel mal frumos meci al zilei, 
LIvlu Mancaș l-a întîlnit p« 
dublul campion european de 
anul trecut, sovieticul Vadim 
Borisov. După ce a fost condus, 
tenlsmanul român a reușit să 
egaleze 1* seturi (1—1), dar, ta 
cel* din urmă, a pierdut par
tida, și astfel a fost și el e- 
îtmlnat. Borisov a cîștigat ea 
•—>, 1—6, 6—1. în primul tur 
*1 probei feminine de simplu, 
cehoslovaca Skronska a die- 
pua ca 0—4, 6—1 de Marta 
Romanov.

în cursul după-amiezil, ar
bitrii l-a» chemat din nou pe 
Dlrzu pentru a susține medul 
CO polonezul Drzymalskl, îm
potriva căruia nu a mal Ju
cat dezinvolt șl ofensiv, co
dind ta cele din urmă ta două 
seturi: Drzymalskl — Dtrza
7—6, 6—3.

Florin Segărceanu,’ calificat 
direct ta sferturi, urmează să 
evolueze ta compania învin
gătorului din partida Navratil 
(Cehoslovacia , finalist anul 
trecut) — Kiss (Ungaria).

Victor BANCIULESCU

C. M. DE ȘAH [juniori]
COPENHAGA, 16 (Agcrpres), 

— în runda a doua a campio
natului mondial de șah pentru 
Juniori de la Copenhaga, maes
trul român Dan Bărbulescu a 
remizat cu Niaz Moshid (Ban
gladesh). Alte rezultate : Short 
■— Klinger 1—0 ; Sokolov — 
Condi* 1—0 ; Rasmussen — 
Greenfield remiză ; Singh — 
Sulava 1—0. în clasament con
duc Nigel Short (Anglia), Andi 
Sokolov (U.R.S.S.) și Igor Stobl 
(Cehoslovacia) cu cit* 2 puncte.

ACTUALITATEA
LA BASCHET

DE PE TERENURILE DE TENIS

• în mal multe orașe din 
Columbia a Început campiona
tul mondial masculin de bae- 
chet, Iată rezultatele înregistra
te ta partidele din grupele pre
liminare : 
Spania — i 
40). S.U.A. — R. P. 
96—73 (47—44) ; grupa 
dellln) s Australia — 
75—73 (30—28. 67-67), 
— Coasta de Fildeș 
(75—39) ; grupa C (Bucaraman- 
ga) 1 Iugoslavia — Cehoslova
cia 101—80 (46—40), Canada — 
Uruguay 87—78 (49—40).

grupa A (Bogota) 1
Panama 88—85 (47— 

Chineză
B (Me- 
Brazilla 
U.R.S.S. 

129—80

CEL- MAI BUN BILANȚ
AL TINERILOR ÎNOTĂTORI ROMANI

LA „CONCURSUL PRIETENIA'
După Cornelia Gherman (100 m fluture)

și Robert Pinter învingător la 1500 m liber!

AT AL ANT A (Georgia). Chris 
Evert-Uoyd a cîștigat turneul 
contînd pentru Marele premiu 

■ feminin, dlspuntnd, în finală, da 
f Susan Mascarln (18 ani) cu 6—3, 
< 6—1. In semifinale Lloyd a ln- 
r vlns-o pe Mary Lou Platek cu

6— 2, 6—2, Iar Mascarln pe Diana 
Gilbert cu 3—6, 6—4, 6—4.

1 CLEVELAND (Ohio). Sandy 
Mayer a obținut succesul aștep
tat. dealtfel, lntrecîndu-1 In fi
nală pe Robert Van’t Hof, cu
7— 5, 6—3.

f LA COSTA (California). După 
ca în semifinale dispusese da 
Balas Taroczl (7—5. 6—0), tn fi
nală, Johan Krlek l-a întrecut 
tie Roscoe Tanner cu 6—0, 4—6, 
6—0, 6—4. în semifinală : Tanner 
— John Sadrl 4—6, 7—6, 6—4.

TORONTO. Finala campionate
lor Internaționale alo Canadei a 
prilejuit o surpriză, victoria Iul 
Vitas Gerulaltis asupra Iul Ivail 
Lendl, cîștigătorul precedentelor 
două ediții ale acestei competiții: 
4—6, 6—1, 6—3. în semifinale 
Lendl dispusese de McEnroe 
(6—4, 6—4) In timp ce Gerulaltis 
dștigase fără’ luptă, Connors, ac
cidentat, neprezentîndu-se pe 
teren.

LESA (Italia). în ultimul med 
al turneului final pentru «Cupa 
Valerio" (echipe feminine cu ju
cătoare sub 18 ani) : Italia — 
Spania 3—3. In acest fel echipa 
Italiană a ctștlgat a 13-a ediție 
• acestei competiții.

BUENOS AIRES. Federația ar- 
gentlnlană a anunțat că Guiller
mo Vila» șl Jose Luls Clerc vor 
alcătui formația care urmează să 
se tntilnească cu cea a R.F. Ger
mania, tn cadrul Cupei Davls. 
Modul va avea loc In capitala 
Argentinei la Începutul lunii vi
itoare.

MONTREAL.' Campionatele in
ternaționala feminine ale Cana
dei (pa zgură) : Bonnle Gadu- 
sek — Angela Walker 6—1, 6—3, 
Catherine Tanvier — Beth Nor
ton 6—3, 8—3, Eva Pfaff — Hee 
Lee 7—8, 8—3, Barbara Hallqulst 
— Patricia Medrado 6—4, 8—7, 

6.
CRANLEIGH. Mihnea Năstase a 

repurtat două victorii In cadrul 
turneului pe care-1 Întreprinde 
In Anglia. Evoluind In cadrul 
concursurilor pentru juniori a 
ctștlgat la categoriile 18 șl 16 
ani invlnglnd în finală cu 6—3, 
6—4, pe Parker șl cu 6—1, 8—3 
pe Kurres.

• Punct final în întrecerile 
campionatului european de ca- 
dete desfășurat în mal multe 
localități din Finlanda : fina
la 1—2: U.R.S.S. — Iugoslavia 
66—63 (39—34), finala 3—4 : Ita
lia — Bulgaria 70—68 (38—30), 
finala 5—6 : Finlanda — Un
garia 71—69, finala 7—8 : Fran
ța — Spania 57—55, finala 9— 
10 : R. F. Germania — Olanda 
63—53, finala 11—12 : Suedia 
— Israel 74—35.

întrecerile „Concursului Prie
tenia", competiție rezervată ti
nerilor înotători (14 ani) din mal 
multe țări, ta frunte cu sportivM 
din B.D. Germană șl U.R.S.S„ 
■-au desfășurat recent la Oswle- 
eytn (Polonia). Ca la fiecare e- 
dlțle, la startul celor 29 de pro
ba «-au prezentat tineri perfor
meri, autentice speranțe pentru 
J.O. din 1904 șl marile con
cursuri din anii următori. Așa se 
|t explică faptul că arbitrii con
cursului au Înregistrat o serie 
de rezultate de o deosebită va
loare șl. după părerea prof. Au
rel Urmuzfescu, prezent la com
petiție, „pe mulțl dintre Învin
gătorii din acest an ti vom 
revedea cu siguranță, peste 
ani, tn piscina olimpică din 
Angeles".

In acest context, evoluția 
tătorilor români la ediția 
acest an s-a ridicat peste 
teptările celor mal optimiști 
tre tehnicienii care au însoțit lo
tul țării noastre la Oswlecym. 
Două locuri I, un loc II șl trei 
locuri III t Este cel mal frumos 
bilanț Înregistrat vreodată de ti
nerii înotători români Ia „Con
cursul Prietenia", veritabilă tram
bulină a „noului val" către cer
cul de elită al campionUor.

Una dintre cele mal mari sur
prize ale competiției a fost fur
nizată de către micuța (1,54 m 
și 46 kg) Cornelia Gherman, e- 
levă la Liceul nr. 2 din Bucu
rești, pregătită de Doina Sava, 
care va Împlini 14 ani abia la 
2 noiembrie 1982. învingătoare a- 
ntd trecut la Balcaniada juniori
lor, ta proba de 100 m fluture, 
(deși era cu doi ani mal ttaără

C. FI. dc zftor cu motor (acrobație aeriana)

doi 
Los
tno- 
din 
aș- 

dln-

dectt adversarele sale), Cornelia 
Gherman a confirmat de această 
dată o valoare ridicată șl fru
moase perspective, cîștigind ace
eași probă ta 66,63 sec.

Cei de al doilea succes romă- 
neae, la oswiecym, a fost obți
nut de Robert Pinter (14 ani), o 
cunoștință mal veche pentru iu
bitorii înotului. Anul trecut, la 
13 ani, era campion al României 
da seniori ta proba de 1500 m 
liber. Șl de această dată, tlnă- 
rul bălmărean (antrenor, Gh. 
Dimeca) a probat calitățile sal* 
de fondlst, clastadu-se pe pri
mul loc cu 16:44,01. Rezultatul, 
mal slab față de posibilității* 
sale, se datorează faptului că 
Ptater s-o oprit pur șl simplu 
după 1400 m, crezind că Între
cerea s-a Încheiat (!). După ce 
arbitrii l-au făcut semn că mai 
are de parcurs două lungimi, a 
pornit din nou ta cursă șl * 
cîștigat. Pierduse Insă multe se
cunde prețioase... R. Pinter a 

400 nasosit al 3-lea în 
liber, cu 4:15,82.

Alte rezultate 
pletează tabloul 
torilor români

R. 
cursa de

excelente 
reușitelor 
la

8723 p-NOlJ flfCOfID
• Staibăta șl duminica trecu

tă, la Ulm, în R.F. Germania, 
vest-germanul Jurgen Hingsen a 
Îmbunătățit recordul mondial la 
decatlon cu un punctaj total da 
6723. cu 16 p mal mult decît per
formanța din această primăvară 
a britanicului Daley Thompson. 
El a înregistrat la cele 10 probe 
următoarele performanțe (în pa
ranteză le-am notat și pe cela 
ale vechiului recordman) : 100 m 
— 10,74 (10,49), lungime — 7,85 m 
(7,93 m), greutate — 16,00 m (15,31 
m), înălțime — 2,15 m (2,08 m), 
400 m — 47,65 (46.86), 110 mg — 
14,64 (14,31), disc — 44,91 m
(44,34 m), prăjină — 4,60 m (4,90 
m), suliță — 63,10 m (60,52 m),
1 500 m — 4:15.13 (4:30,55).

Hingsen s-a născut la Duisburg, 
la 25 ianuarie 1958. are 2 m Înăl
țime șl cîntărește 100 kg. în 1880 
cel mal bun rezultat al său era 
de 8 407 p, ta 1981 n-a avut Insă 
dectt 8168 p Iar anul acesta, în 
concursul de la GOtzls, (22 șl 23 
mal) a fost al doilea. după 
Thompson, cu 8 529 p. Este stu
dent ta educație fizică la KOln. 
Duelul său cu Thompson va fi 
unul dintre capetele de afiș ale 

’„europenelor" de la Atena 1
• Recordmana mondială la su

liță Tllna Llilak (72,40 m) n-a 
reușit să se califice tn finală la 
campionatele Finlandei, la Hel
sinki 1 Ea a depășit toate cele

MONDIAL LA DECATLON!
trei încercări preliminare I Clțl- 
va dintre clștlgătorl : 100 m — 
Slhvonen 10,76, 206 m — Saarlsto 
31,42, 400 m — Mykkae 46.83, 
800 m — Haerkoenen 1:51,81, 1 500 
m — Aeyraevaeinen 3:43,15, 5 000 
m — Valnlo 13:40,60, 10 000 m — Val- 
nlo 28:18.50, 110 mg — Bryggare 
13,99, 400 mg — Seppelae 52,07. 
3 000 m obst. — Ekblom 8:33,99, 
înălțime — Levola 2,18 m, triplu
— Rekola 16,61 m, lungime — 
Kaemae 7,84 m, prăjină — Kal- 
Uomaeld 5,50 m, disc — Tuokko 
02.00 m.

• La Pitea s-au desfășurat 
campionatele Suediei, cu rezul
tate, tn general, modeste, ca de 
exemplu 800 m — 1:52,69 Nlssen, 
1500 m — Kroon 3:43,37, 110 mg
— Sllfver 14,80 m, lungime — 
Hoffstroem 7,61 m, triplu — Brink 
13,97 m etc. Singurele cifre no
tabile stat : 49,88 la 400 mg — 
Nylander, 85,32 m la suliță — 
Eldenbrtak șl 5,40 m la prăjină
— Zalar.

• Irlandezul John Treacy, de 
două ori campion mondial la 
cros, nu deține o formă sporti
vă corespunzătoare. Accidentat 
tnultă vreme el a reintrat recent 
(locul 3 pe 5 000 m cu 14:06,49) 
Șl. mai mult ca sigur, nu va face 
deplasarea la începutul lui sep
tembrie, la C.E. de la Atena.

SPITZERBERG, 16 (prin telex). 
Prima probă a campionatului 
mondial de zbor cu motor (acro
bație aeriană), programul de e- 
xerclțll impuse — cunoscute, a 
prilejuit, așa cum era de aștep
tat, o dispută foarte strinsă Intra 
plloții sovietici șl cel nord-amerl- 
canl, principalii ’
titlu.

în întrecerea 
pentru titlu s-a 
Stewart (S.U.A.)

pretendenți ta

feminlAă lupta 
dat Intre Betty 

, _ _ , șl Lidia Leonova
(U.R.S.S.), prima cîștigind la o 
diferență de numai 8 puncte. Lo
cul trei a revenit tot unei nord- 
amerlcanc, Patty Johnson, asigu- 
rtad astfel reprezentativei S.U.A. 
tatlletatea In concursul pe echi
pe, fiind urmată în ordine de 
U.R.S.S., Franța, România. Lipsa 
de experiență ta Întrecerile inter
naționale a reprezentantelor noas
tre Nina Ionlță, Ludmila Avra- 
meseu (la prima! el concurs), 
Marla Șuleau (locurile 9, 13, 15),

le-a privat de bronz, următoarele 
două probe oferindu-le prilejul 
să-șl valorifice posibilitățile.

La băieți competiția a fost do
minată de plloții sovietici Jurois 
Kairis și Nikolai Nikitiuk (primii 
doi clasați), ei fiind talonațl În
deaproape de Henry Halgh 
(S.U.A.). în Ierarhia pe echipe 
reprezentativa U.R.S.S. a fost ur
mată la mică distanță de S.U.A. 
șl R.F.G., selecționata noastră o- 
cuptad locul 7 din totalul de 17 
țări prezente tn concurs. Mihal 
Albu, Mlelu Fețeanu. Marcel Mitu 
(locurile 19. 26. 45) au evoluat ti
morați șl este însă de așteptat ca 
ta următoarele probe prestația lor 
să crească ta valoare.

★
Cea de-a doua probă 

natului, programul de 
Impuse — necunoscute, 
lona șl ea pe spațiul a trei zile, 
dat fild numărul mare de concu- 
rențl (82) înscriși ta concurs.

com- 
taotă- 

„Concuraul 
Prietenia". Ploleșteanca lulls Ma- 
teescu (numai 12 ani !) s-a cla
sat a treia la 100 m spate cu 
68,07. în cursa de 200 m spate, 
ea a obținut, ta preliminarii, cel 
mal bun timp — 2:22,91, record 
de fete 12—14 ani, a treia per
formanță românească din istoria 
acestei probe. în finala ” ’— 
amiază, lulls Mateescu 
nor, Mihal Gothe) și-a 
tățlt recordul (2:22,67), 
du-se, de asemenea, pe

O evoluție excelentă a avut șl 
bălmăreanca Noemi Lung, ta fi
nala cursei de 400 m mixt. în 
oontinuu progres, ea a înota» 
distanța ta 4:59,05 (record fete — 
14 ani), a doua performanță ro
mânească din toate timpurile, fi
ind devansată doar de poloneza 
Aneta Chmellk (4:58,57). Toți cai 
patru tineri sportivi șl-au depus 
astfel candidaturi ferme pentru 
lotul care va participa la cam
pionatele europene de juniori da 
la Innsbruck, la sfîrșltul acestei 
luni.

de după-
(antre- 

îmbună- 
clasln- 

locul HL

Adrian VASILIU

AGENDA SĂPTĂMÎNII

a camplo- 
exercițll 

se va eșa-

1
CAMPIONATE © CUPE i

I
A ÎNCEPUT campionatul Elve

ției. In prima etapă au fost con
semnate multe surprize: Basel — 
Young Boys 0—1, Bellinzona — 
St. Gallen 0—4, Neuchatel Xa- 
max — Vevey 0—2, Wettingen — 
Servette Geneva 0—1, Winterthur 
— Grasshoppers 1—5.

17 august. HALTERE: continuă C.M. de juniori, la Sso Paulo 
(ptaă la 13 aug.) YACHTING: C.M. la clasa „Tornado", la 
Kingston, ta Canada; BASCHET: continuă C.M. masculii!, ta 
Columbia Cpină la 28 aug.); HOCHEI PE IARBA: continuă cu
pa mondială de juniori la Kuala Lumpur (pînă la 28 aug.); 
CICLISM: Turul R.F. Germania (se Încheie la 22 aug.); TENIS: 
turnee la Montreal (femei) șl Cinclnatti (bărbați); ZBOR CU 
MOTOR : continuă C.M. la Spltzerberg (plnă Ia 22 aug.).

18 august. ATLETISM : concurs internațional la Zilrlch; BOX: 
med pentru titlul mondial al super-cocoș (W.B.C.) Wilfreds 
Gomez (Porto Rloo) — Roberto Rubaldino (Venezuela); CĂLĂ
RIE: Concurs internațional la Rotterdam.

20 august. ATLETISM : concurs internațional în Berlinul Occ.
31 august. BASCHET : C.E. de juniori ta Bulgaria (plnă la 

29 aug.); CANOTAJ: Cupa Federației Internaționale, la Lu
cerna; TIR CU ARCUL: C.E. la Kecskemet, In Ungaria.

32 august. ATLETISM t concurs Internațional. K6ln; YACH
TING : C.M. la clasa „Star", la Medemblik, ta Olanda: MOTO : 
Marele premiu al Finlandei (motocros, clasa 250 cmc).

DUPĂ 21 de etape In Finlanda, 
pe primul loc se află Kuopio — 
29 p, urmată de Turun 28 p, 
Tampere șl Valkeakoskl cite 26 p.

IN SUEDIA după 15 runde con
duce I.F.K. GOteborg — 20 p, ur
mată de Elfsborg Halmstad și 
MalmS cîte 17 p.

„CUPA LIBERT ADORES“ (Cu
pa campionilor Americil de Sud) 2 
în grupa a doua clasamentul se 
prezintă astfel: Strongest (Boli
via) 6 p (3 j), Wilsterman (Bo
livia) 2 p (2 j), Boca Juniors șl 
River Plate (Argentina) 1 p din 
3 șl, respectiv, 2 jocuri.

TURNEE

• în finala turneului de la 
Coruna: Dinamo Kiev — C.F. 
Barcelona 4—1 (4—1) I Au Înscris 
Blohin, Baltacea, Dumanski și 
Eftușenko, respectiv Alonso. 
Pentru locul 3: Bayern Milnchen 
— Porto Alegre 4—6 (4—0) I Au 
înscris: HSness (2), Del Haye șl 
Pflugler.

AUTOMOBILISM • Sportiva 
franceză Michele Mouton a cîș
tigat raliul Braziliei, contind pen
tru C.M. în clasamentul general 
oonduce Insă vest-germanul Wal
ter Rohrl (Opel) cu 99 p, urmat 
de Mouton (Audi; 72 p șl suede- 
aul Eklund (Ford> cu 40 p • 
Clasamentul C.M al plloților de 
formula Ii L Pironi (Franța) 38 p, 
1 Rosberg (Finlanda) 33 p, 3. 
Watson (M. Brltanle) 30 p. 4. 
Lauda (Austria) 28 p. 5 Prost 
(Franța) 25 p, 6. Angells (Italia) 
33 p

CĂLĂRIE • Campionatul Alpl- 
lor la Frauenfeld. In Elveția, la 
probă completă: individual: Ma- 
rie-Chrlstine Duroy (Franța)
80 p, Jacques Duroy (Franța)
82,60 p. Patrick Mozat (Franța)
83,20 p: echipe: Franța 245,90 p,
Elveția 407,40 p Austria 468 p, 
Italia 536 p

CICLISM • Turul Slovaciei, e- 
tapa a 5-a (circuit de 191 km la 
Rudnahorle): 1. Drogan (RDG) 
5.12:34 urmat, tn același timp, de 
Ludwig (RDG' Volohin (URSS). 
Serediuk (Polonia) șl Ferebauer 
(Ceh.). Situația ta clasamentul

general: 1. Volohin 20.21:17, Dro
ga* la 3.-00, 3. Velltș (Ceh.) la 
3:1» • Sovieticul Aleksandr Ave
rin a cîștigat turul Toledo totall- 
ztad 14.40:40. A fost urmat de 
coechipierii săi Galaletdlnov la 
42:46, Suharov la 4:50 șl Krlvoșek 
la 1:44 * Bruxelles, „marele pre
miu Eddy Merckx": contratimp 
individual: Willems (Belgia) 24

ko (URSS) 375,5 kg, 3. Jozsef 
Jackso (Ungaria) 360 kg; cat. 
+118 kg — Vladimir Penev (Bul
garia) 400 kg (175+225 kg), 2- 
Vladimir Maslev (URSS) 385 kg, 
3. Istvan Kovacs (Ungaria) 367,5 
kg. Clasament echipe : 1. Bul
garia 337 p, 3. URSS 240 p, 3. 
R.F. Chineză 171 p. 4. Japonia 
131 p, I. Ungaria 123 p etc.

TELEX & TELEX ® TELEX • TELEX • TELEX
km tn 26:53,77. Sergeant (Belgia) 
tn 37:18,44; cursă cu antrenament 
mecanic: Zoetemelk (Olanda) 7» 
km tn 1.26:16 • Turul R.F. Ger
mania, etapa prolog, la Milnchen, 
* fost clștlgată de olandezul Lu
do Peters 7,5 km ta 9:10.5 (pe 
aleile parcului olimpic)

HALTERE • Ultimele categorii 
la C.M. de Juniori la Sao Paulo: 
cat. 100 kș — Radi Radev (Bul
garia, 395 kg (170+225). 2. Janos 
Honfi (Ungaria) 340 kg 3. Azazi 
Mazedl (Iran) 327,! kg: cat. 110 
kg, Veselln Osikevskl (Bulgaria) 
395 kg (175+220), 2. Iurl Iurișcen-

HANDBAL • La Yokohama, 
meci amical, feminin: Japonia — 
R.F Germania 18—25 (10—10).

HOCHEI PE IARBA a Cupa 
Mondială pentru juniori la Kuala 
Lumpur: grupa A: Pakistan — 
Olanda 6—3, Malaezia — Spania 
4—3- grupa B: Canada — Aus
tralia 3—3, Kenya — Singapore 
2—0 RFG — India 3—1

MOTOCICLISM • CM de mo
tocros (cat. 125 cmc) la Montgay, 
tn Spania : 1 Sylvain Geboers 
(Belgia) șl Harry Everts (Belgia) 
27 p. în clasamentul general : 
Geboers 262 p. 2 Maddl (Italia)

228 p, 3. Rinaldi (Italia) 208 p • 
CM de viteză, la Imatra (Finlan
da) 7 cat. 250 cmc : Sarron (Fran
ța), 3. De Radigues (Belgia). Cla
samentul general : 1. J. L. Tour- 
nadre (Franța) 86 p, 2. Mang 
(R.F.G.) 84 p, 3. Freymond (El
veția) 54 p ; cat. 350 cmc : L 
Mang. 3. Sarron ; clasamentul ge
neral : 1. J. F. Balde (Franța) 
și Mang (R.F.G.) 57 p. 3. De
Radigues (Belgia) 49 p.

PARAȘUTISM • La Lucenek 
(Cehoslovacia), p oba de ateriza
re la punct fix din cadrul C.M. 
a revenit americancei Cheryl 
Stearns Iar tn cea de grup de 
4 victoriile au fost cucerite de 
Bulgaria la femei șl Franța la 
bărbați.

ȘAH • Tumeal Interzonal de 
la Toluca, runda a 5-a : Ador- 
Jan — Kouatly 1—0 Rubinetti — 
Hulak %—*A, Nunn — Seirawan 
1—0, Iusupov — Polugaevskl ‘/2— 
'/a. Partide r-stante: Nunn — Ro- 
drlguez V2—'fz (runda 2), Kouatly 
— Portish 7?—Vj. Hulak — Nunn 
’A—V2 Ivanov — Torre 1—0 (run
da 4). în clasament : 1. Adorjan 
3,5 p, 2. Nunn șl Ivanov 3 p etc.

• Turneul de la Amsterdam: 
tn finală, Alkmaar — AJax 3—3; 
după executarea penalty-urilor a 
cîștigat Alkmaar. Pentru locul 3: 
F.C. K61n — Tottenham 3—3. La 
penalty-url a cîștigat echipa vest- 
germană.
• In finala turneului de la 

Eindhoven: P.S.V. — Standard 
Llăge 3—1, prin golurile marca
te de Van Aerle, KooUiof (2), 
respectiv Haan. Pentru locul 3: 
Ipswich — Brighton 1—1. tn ur
ma loviturilor de la 11 m a 
tavlns Ipswich.

ȘTIRI

• Antrenorul echipei Poloniei 
Antoni Piechnlczek a demisionat 
din funcție șl locul său a fost 
luat de Edmund Zicntara (47 de 
ani), fost de 44 ori internațional.
• Clteva transferări de jucători: 
Trevor Francis, de la Manchester 
City la Sampdoria; Shilton, de la 
Nottingham la Southampton; 
Kees Kist, de la AZ ’67 Alkmaar 
la Paris St. Germain: Uribe, de 
la Cristal Lima la Cagliari.
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