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PRILEJUITA DE SOSIREA IN CAPITALA
A CURSEI CICLISTE

Miercuri după-amiază, la sta
dionul Tineretului din Capita
lă s-a desfășurat o manifestare 
consacrată păcii și dezarmării 
prilejuită de sosirea cursei ci
cliste Oslo — București.

La intrarea pe stadion parti- 
cipanții la cursă, care purtau 
eșarfe avînd pe ele înscris 
cuvîntul „Pace”, au scandat in 
limba română „Stop armelor 
pucleâre". Sportivi și tineri 
bucureșteni, aflați în mare nu
măr pe 
vibrantă 
timentelor ce animă poporul 
nostru, scandînd „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, - • ■
socialism, 
„Nu războiului !“.

Cicliștii din Anglia, Austria, 
R.F.G.. Norvegia, Olanda, Spa
nia, S.U.A. și Ungaria au fost 
salutați de reprezentanți ai Bi
roului Executiv al Consiliului 
Național al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, ai

stadion, au făcut o 
demonstrație a sen-

„România a ales : 
pace, progres".

OSLO-BUCUREȘTI
Comitetului Central al Organi
zației Democrației și Unității 
Socialiste. Comitetului Națio
nal _ pentru Apărarea Păcii, Co
mitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, Comite
tului Executiv al Consiliului 
National pentru Educație Fizică 
și Sport, Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comu
niști din România.

în cuvîntul său, Tudor Moho
ra. membru al Biroului Execu
tiv al Consiliului Național al 
F.D.U.S.. a salutat participanții 
la cursa „Oslo — București". 
Subliniind că poporul român 
este profund atașat cauzei pă
cii. dezarmării și înțelegerii 
internaționale, vorbitorul a re
levat că țara noastră privește 
cu profundă simpatie și dă o 
înaltă apreciere mișcărilor și 
manifestărilor pentru pace care
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In Judcful Hunedoara, în înthnpiiiarca marii sărbători

NUMEROASE ACȚIUNI SPORTIVE 
ALE MINERILOR SI SIDERURGISTILOR
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(Continuare tn pag. a 4-a)

Ne-am aflat zilele trecute în 
iudetul Hunedoara unde trăiesc 
si muncesc mii si mii de mi
neri si Biderursisti. antrenați 
în Întrecerea socialistă. Mine
rii din Valea Jiului (Uricanu 
Vulcan, Lonea, Lupeni sa.) 
Poiana Rusca, Țara Zarandului, 
Muncel. Boita, sidcrurgislii de 
la Călan sl Hunedoara, conști
ent! că tara are nevoie de tot 
mai mult cărbune, minereuri si 
oteluri, fac eforturi si obțin în 

deproducție succese demne 
toată

Cu 
noi a 
rii si 
meni 
losesc
centru a face sport. mișcare

lauda.
atît mai plăcut pentru 
fost să aflăm că mine- 
siderurgistii. ceilalți oa- 

ai muncii din iudet. fo- 
o parte din timpul liber

în aer liber, excursii si dru
meții. că iau parte la acțiuni 
de muncă patriotică pentru a- 
menajarea sau înfrumusețarea 
unor baze sportive. Am discu
tat despre asemenea activități 
cu tov. Viorel Herban, pre
ședintele Consiliului municipal 
pentru educație fizică si sport 
Hunedoara, de la care am 
aflat lucruri dintre cele mai 
interesante, dovezi ale pasiunii 
pentru sport a oamenilor mun
cii oe aceste meleaguri. Astfel, 
circa 2 000 de pionieri, șoimi ai 
patriei, elevi, studenti. oameni 
ai muncii din întreprinderi si 
instituții au pregătit un fru
mos program sportiv care va 
fi prezentat în cadrul mani
festației organizate în ziua de 
23 August.

Apropiata sărbătoare este 
cinstită prin foarte multe ac
țiuni sportive, aflate acum în 
plină desfășurare. Am retinut 
mai întîi o competiție inițiată 
de municipiul Hunedoara șl 
dotată cu „Cupa Eliberării" — 
la fotbal si handbal (m+f) la 
care participă atît echipe din 
întreprinderile si instituțiile 
municipiului Hunedoara, cît sl 
din licee. Apoi. în multe din 
Întreprinderile mari s-au or-

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag 2-3)

FESTIVALUL SPORTULUI MUNCITORESC GALĂȚEAN

Un grup de participanți Ia cursa ciclistă Oslo—București, in 
timpul manifestării de ieri, de pe stadionul Tinerelului.

Foto : Vasile BAGEAC

In cinstea marii noastre săr
bători nationale. la Galati a 
avut loc — timp de o săptă^ 
mină — „Festivalul 
muncitoresc gălătean". La eta
pa de masă a acestei impor
tante manifestări sportive au 
luait parte peste 5009 de oa
meni ai muncii din întreprin-

sportului

în întilnirea de verificare, de aseară, a fotbaliștilor noșlri

derile si instituțiile eălăteue. 
care s-au întrecut la cros, 
handbal, fotbal, volei, popice, 
tenis de cîmp. tir si orientare 
turistică. Finalele si le-au dis
putat 460 de cîștigători ai eta
pelor anterioare, oe primul loc 
situîndu-se. oe discipline spor
tive : U.P.S. Combinatul side
rurgic Galati (fotbal),
ICEPRONAV (handbal). Otelul 
Galati (volei). P. Chioru — 
Ancora si Iulia Joldescu — 
Comerțul (popice). D. Nichifor

si Cornelia Brădct — Dacia 
I.J.G.C.L.. (tenis de cîmp). 
Elena Săvineseu si A. Dănăilă 
— Ancora (orientare turistică), 
Stefania Luca. G. Cozan si V. 
Cozma (cros). A. Savlovsclsi — 
ICEPRONAV și Magdalena 
descu — Comerțul (tir).

Organizarea. excelentă 
fost asigurată de consiliul 
dețean al sindicatelor 
de C.J.E.F.S. Galați.

Telemac SIRIOPOL-coresp.
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LOTUL A—BUDUCNOST TITOGRAD 3-0 (1-0)
In vedeta cuplajului fotba

listic de ieri de pe stadionul 
.,23 August". Lotul A a pri
mit. Ia lumina reflectoarelor, 
în prezenta a aproximativ 
25 000 de spectatori, replica 
formației iugoslave Buducnost 
Titograd. Meciul a fost a- 
proape tot timpul la discreția 
fotbaliștilor noștri, care au cîs- 
tigat în final cu 3—0. scor care 
nu reflectă decît în parte di
ferența de valoare si raportul 
de forte din teren. Aceasta 
pentru că si evoluția oaspe
ților a fost sub așteptări, lin
sa mizei fiind evidentă dealt
fel în maniera în care ei au 
abordat întilnirea. Oricum insă, 
chiar si în aceste condiții, 
partida de aseară a constituit 
un util test pentru tricolori, 
o verificare a stadiului actual 
de pregătire, in urma căreia 
antrenorii Mircea Lucescu și 
Mircea Rădulescu urmează a 
trage concluziile ce se impun 
pentru a fi luate si măsurile 
necesare în vederea realizării, 
la ora meciului cu Suedia, a 
unei forme sportive optime.

Ca aspect general, partida 
cu Buducnost a fost o dispută

Trofeul „Pietroasa - ECHIPELE ROMÂNIEI ȘI U.R.S.S. (b) -
Buzău -82" la volei NEÎNVINSE pjjpj

BUZĂU, 18 (prin telefon). 
De un deosebit interes se 
bucură aici turneul internatio
nal masculin de volei al Româ
niei dotat cu trofeul „Pietroa- 
sa-Buzău ’82“. competiție a- 
flată la a 21-a ediție. Și în ziua 
a 3-a a competiției, sala ..Da
cia" a fost arhiplină, specta
torii sustlnînd cu același en
tuziasm reprezentativa Româ
niei care a obținut o nouă vic
torie în 3 seturi. Voleibaliștii 
noștri, într-un 6extet modifi
cat (cu V. Manole care s-a 
remarcat In ..intrările" din pri
mele zile — în locul Iul P Io- 
nescu si cu Vrincut în locul 
lui ’Mîtu). au depășit net echi
pa Franței cu 3—0 (7, 4, 13) 

continuă între atacul lotului 
reprezentativ si apărarea în 
permanentă aglomerată a oas
peților. preocupată de ideea 
de a primi cît mai puține go
luri. Ocaziile la poarta lui 
Gikanovici au fost destul de 
numeroase in primele 45 de 
minute, dar si ratările s-au 
tinut lanț. Prima mare ratare 
a meciului o înregistrăm în 
mim. 5, cînd Dudu Georgescu 
sare, bine servit 'de... Djumo- 
vici. a șutat în portar de la 
10—11 m. Același Dudu Geor
gescu va rata o ocazie mare 
în min. 29 si tot după o pasă 
primită de la adversar, de astă 
dată de la Drobniak. atacan
tul nostru trimițînd din apro
piere pe lîngă bară ! In min. 
33 insă Dudu Georgescu nu va 
mai greși, el reușind să fina
lizeze cu siguranță o pasă 
primită de la Rednic. inter
calat în dispozitivul ofensiv al 
echipei. Dominarea formației 
noastre se accentuează după 
pauză si în min. 63 scorul se 
modifică. în urma transformă
rii unei lovituri de pedeapsă 
de către Bălăci, arbitrul sanc- 
tionînd o intervenție neregula

ai cărei jucători au părut cris
pați. Această stare, ce a ca
racterizat întreaga evoluție a 
sextetului francez (cu o mică 
excepție, spre final), a dat pri
lejul echipei noastre să domi
ne fără a se Întrebuința intens. 
Cu toate că de Ia început Căta- 
Ghitixa nu s-a aflat In... apele 
lui. Vrincut (care fusese ușor 
accidentat înainte de turneu) a 
intrat greu în mină, iar Mina 
a alternat reușitele spectacu
loase in atac, cu greșeli neaș
teptate. În schimb Manole a- 
vea să confirme pe deplin în
crederea ce i s-a acordat, de a 
intra în primul sextet. iar 
Stoian sl Gîrleanu au desfășu
rat ca de obicei un ioc de mare 

mentară în careu asupra lui 
Cîrtu. In min. 75, scorul va de
veni ,3—0. prin golul lui Affdo- 

_ne, care a urmărit atent cen
trarea lui Marian Mihai. in
troducing balonul în plasă, 
din apropiere. Finalul meciu
lui îi găseste oe fotbaliștii 
oaspeți ceva mai insistenti în 
atac, fără însă ca revenirea lor 
să se materializeze si pe tabe
la de marcaj.

Arbitrul M. Stoenescu. aju
tat la linie de J. Grama și M. 
Nicolescu. a condus următoa
rele formații : LOTUL A — 
Ducadam — Rednic (min. 58 
MIHAI MARIAN). Iorgulescu. 
Ștefănescu. UNGUREAN U — 
AUGUSTIN (min. 46 TICLEA- 
NU). Klein. Boldni (min. 58 
Andone)., Bălăci — D. Geor
gescu (min. 46 CÎRTU). Tur- 
cu (min. 62 M. Sandu) BU
DUCNOST : GIKANOVICI — 
Vlahovici. Drobniak, KOLIA- 
NOVICI. Vorotkovici — Go- 
ghici, Vukcevici. Djumovici — 
Batrovici (min. 54 Bakraci). 
BRÎNOVICI (min. 54 Hadjos- 
manovici). Radovici.

Mihai IONESCU

travaliu. în primul set. volei
baliștii francezi s-au menținut 
aproape. dar neconvingător, 
pînă spre mijloc, apoi au de
venit victime ușoare ale pro
priilor greșeli de recepție a 
serviciului, ale blocajului sl 
atacurilor în tortă ale jucăto
rilor noștri. în cel de-al doilea 
set. serviciile românilor au fă
cut ravagii, excelentul coordo
nator francez Fabiani neou- 
tînd să construiască obisn jite- 
le acțiuni combinative iar ex
perimentatul Faure fiind ca si 
inexistent. Doar setul 3 a a-

Aurelian BREBEANU

(Continuare In pag a 4-a)

Suciu va culege balonul după o grămadă, protejat de Corneliu 
și Rădulescu Foto : I. MIHAICA

în meci internațional de rugby

STEAUA - CAMBRIDGE UNIVERSIEV 14-4
Lume multă ieri, în jurul te

renului de rugby de la comple
xul sportiv din Ghencea, atra
să de spectacolul promis de 
două echipe cu firmă, cu inter
naționali în componență: Steaua 
București și Cambridge Uni
versity (Anglia). Și, după un 
începui în care așteptările pă
reau să fie înșelate — unele 
durități, „tonul" fiind dat de 
oaspeți —, partida a fost pre
sărată cu destule faze frumoa
se, încheindu-se. cu victoria cla
ră a bucureștenilor : 14—4
(10—4). Steaua a dominat, s-a 
arătat mai sigură, mai vivace. 
Ea s-a prezentat în progres 
față de evoluția sa recentă din 
întilnirea cu formația institu
tului de aeronautică moscovit, 
chiar fără a atinge încă poten
țialul maxim. De partea cea
laltă, oaspeții n-au dezmințit 
binecunoscuta tehnică a rug— 
byștilor englezi (internaționalul 
Davies arătîndu-se cu adevărat 
o „uvertură" de mare clasă).

ALEXANDRU a realizat pri
mele puncte, din lovitură de 
pedeapsă (min. 22), pentru ca 
după patru minute, la cea din

ții fază de efect a englezilor, 
purtată cu multă inteligență, 
JOHNSON să marcheze un e- 
seu. Avantajul oaspeților a.„re
zistat doar cinci minute, același 
ALEXANDRU punctînd dintr-o 
altă l.p. în min. 35. o fază 
splendidă, de 80 de metri, ini
țiată de Munleanu, continuată 
de L. Constantin, Rădulescu și 
compania se îndrepta spre eseu, 
dar M. lonescu a scăpat balo
nul în but ! în faza următoare 
însă, grămada Stelei n-a mai 
ratat, RĂDULESCU stabilind, 
din eseu, scorul reprizei. După 
pauză. Alexandru a fost foarte 
inspirat in min. 44, la o acțiu
ne clasică pe „treisferturi", în
cheiată de TOADER prin eseu. 
Am mai notat o ...bară a lui 
Alexandru (min. 67), o cursă 
a lui Murariu (min. 74), res
pectiv intervenția in extremis 
a lui Toader (min. 50) și faptul 
că oaspeții au jucat in final 
la mină trei lovituri de pe
deapsă din poziții excelente.

A arbitrat Șt. Crăciunescu.
Sîmbătă, rugbyștii englezi 

Joacă cu Dinamo.
Geo RAETCHI



Festivalul sportului sătesc teleormanean
POSTSCRIPTUM LA C. M. DE LUPTE

UN REUȘIT EXPERIMENT, ELEMENT DE REFERINȚĂ 
PENTRU SPORTUL DE MASĂ DIN TARA NOASTRĂ
Pentru harnicii tineri care 

muncesc pe ogoarele roditoare 
ale Teleormanului, ziua de 15 
august a avut o semnificație 
aparte — o zi de însuflețită 
sărbătoare prilejuită de un e- 
veniment care a polarizat a- 
tenția a zeci de mii de oa
meni din acest județ, finalele 
Festivalului sportului sătesc de 
masă, ajuns la ediția sa jubi
liară, a X-a. și desfășurat sub 
genericul mobilizator al „Da- 
eiadei". Așadar, o competiție 
de tradiție, inaugurată în vara 
lui ’73. din inițiativa C.J.E.F.S., 
Comitetului județean U.T.C-, 
Uniunii județene a cooperati
velor agricole de producție și 
ziarul „Teleormanul", cu un 
dublu obiectiv: de a antrena 
în practicarea exercițiului fi
zic organizat tineretul din me
diul rural și, în același timp, 
de a descoperi și propulsa spre 
performanță cit mai mulie ta
lente.

Obiectiv realizat. La fiecare 
ediție. Festivalul a reunit. în 
prima etapă, pe comune, peste 
20 000 de tineri și tinere (re
cordul îl deține ediția jubiliară 
cu 21580 de participanți) 
trei ramuri de sport 
terii, Prin regulament, 
Usm, fotbal și ciclism precum 
și într-o serie de altele, la ale
gere — oină, volei, handbal, 
tenis, popice, în altele cu ca
racter demonstrativ — box, 
gimnastică ș.a. Un număr de 
aproape 60 de finaliști au tre
cut de hotarele satelor și co
munelor în care trăiesc și 
muncesc, promovînd în miș
carea sportivă de performanță 
a județului. Sînt de semnalat 
gi alte realități : 46 700 de oa
meni ai ogoarelor teleormă
nene (dintre care 12 400 tinere) 
au îndeplinit normele Comple
xului polisportiv „Sport și să
nătate". iar 110 baze sportive 
simple au fost reamenajate la 
Brînceni, Izvoarele, Olteni, 
Saele, Voivoda. în timp ce în 
alte așezări — Măgura, Plos
ca, Vîrtoapele — ele au căpă
tat, treptat, o tot mai largă 
funcționalitate; o subliniere 
specială nentru satul Frăsinet, 
din comuna Băbăița. unde a 
luat ființă un veritabil sta
dion, care a st găzduit această 
ediție jubiliară a Festivalului. 
Un stadion în toată 
cuvîntului — drenat, 
mult, prevăzut cu tribună (în
tr-o primă etapă pentru 1500 
de spectatori), cu vestiare și 
grup social ; o realizare de 
excepție la nivelul județului 
înfăptuită de o mînă de oa
meni pasionați, dăruiți sportu-

în 
obliga- 

atle-

puterea 
împvej-

lui, pus în slujba sănătății co
lectivului. al .obștii. Am nomi
naliza pe cel puțin trei dintre 
ei, pe Ion Napară, directorul 
Asociației economice interco- 
operatiste. Aurel Oancea. pri
marul comunei Băbăița 
care aparține satul 
și Ștefan Ghimiș, 
sportului", care cu acest prilej 
— fericită coincidență — și-a 
sărbătorit un deceniu de acti
vitate în fruntea animatorilor 
exercițiului fizic pe plan lo
cal, după ce alte două decenii 
a fost, el însuși, un admirabil 
polisportiv. Cei trei au reunit 
toate forțele satului, cu mic, 
eu mare, dind la iveală, cum 
ținea să remarce tovarășul 
Gh. Olteanu, secretar al Co
mitetului județean al P.C.R„ 
Teleorman, „cea mai frumoasă 
bază sportivă din județ".

Festivalul (sau întrecerea 
sportivă a celor 67 de comu
ne teleormănene) a reunit la 
finale circa 300 de tineri și ti
nere cărora cei din Frăsinet 
le-au făcut o primire caldă. 
Iar pe cei mai buni, ciștigă- 
torii unor probe sau ramuri de 
sport, i-au aplaudat îndelung, 
chiar dacă aceștia n-au fost 
întotdeauna consătenii lor. Cum 
a fost cazul la fotbal, compe
tiție care a revenit ambițioși
lor tineri din asociația sportivă 
„Secera și Ciocanul" Plosca 
(4—3, după lovituri de la H 
m cu formația gazdă. Metalul 
Frăsinet), la atletism, unde ti
nerele din Vîrtoapele (Florica 
Badea și Elena Surdu) și bă
ieții din Călinești (Dumitru 
Marin). Plosca (Ion Bidilici) 
Olteni (Filimon Teodorescu) 
au dominat întrecerile. A- 
plauze meritate a cules și Mi- 
hai Rizeanu din Saele, primul 
sosit în turul ciclist al jude
țului, organizat în mai multe 
etape. Cîștigătorul reeditează

(de
Frăsinet) 
„sufletul

la această ediție jubiliară 
toria -obținută — tot la 
clism — în întrecerea 
inaugura Festivalul.

Sportivii din Frăsinet 
evidențiat la volei 
handbal (fete), precum și 
tenis (D- ParnaC). Ei au reali
zat. de asemenea, o spectacu
loasă demonstrație de oină în 
compania celor mai aprec.iați 
jucători din județ, tinerii din 
Olteni, la fel ca și micii ju
doka din Alexandria, în frun
te cu Petre Folică și Mihai 
Saveschi. Un moment inedit 
I-a prilejuit ansamblul de cîn- 
tece și dansuri populare din 
satul-gazdă. In ciuda tinereții 
sale (cei mai multi 
nenti fiind elevi 
nerală), virtuțile 
lipsit...

Deși gazde ale _ __
jubiliare a Festivalului, 
din Frăsinet n-au avut 
facția de a fi eîștigătorii 
petiției, pe primul loc situîn. 
du-se tinerii din Plosca. Glo
bal. însă, gazdele și-au înscris 
de cele mai multe ori numele 
printre laureații Festivalului 
(în trei ediții — 1975. 1979 și 
1980). Bucuria lor este, totuși, 
de luat in seamă : „dintre 
toate edițiile, aceasta a fost 
cea mai bine organizată", opi
nia este unanimă, oaspeții, de
legații comunelor 
subliniind-o deseori.
Părerea 
totodată 
sportive 
zinte 
sportive 
toate județele țării. în 
sens. Festivalul sportului 
tesc de masă telcormănean 
poate reprezenta un binevenit 
element de referință, o expe
riență pozitivă pentru întreaga 
noastră mișcare sportivă.

Tiberiu STAMA

vic- 
ci- 

care
t s-au 
(băieți), 

la

compe
ls școala ge- 
artistice n-au
acestei ediții 

cci 
satis- 
com-

participante 
Est? Și 

noastră. Considerăm 
că asemenea acțiuni 
s-ar cuveni să reore- 
dominanta activității 
dc masă sătești in 

acest 
să-

NUMEROASE ACȚIUNI SPORTIVE
(Urmare din pag. 1)

eanizat campionate interne — 
dotate eu cuoe — ne secții si 
ateliere. Ia care iau parte 
mulți oameni ai muncii, fie ca 
jucători. fie ca suporteri, oe- 
trecind ore de destindere în 
aer liber. Asemenea competi
ții sînt în curs de desfășurare 
la Combinatul Siderurgic Hu
nedoara. întreprinderea de tri
cotaje, Mina Ghelar. întreprin
derea de pielărie. Mina Teliuo 
s.a. la handbal, fotbal. volei.

„CUPA DE VARĂ“ LA POLO
Turneul final al „Cupei de 

vară", competiție de polo re
zervată copiilor (14 ani si mai 
mici), s-a încheiat, la Tg. Mu
res. cu victoria echipei C.S.Ș. 
Triumf București (antrenor 
Virgil Pleșca). realizatoare a 
11 p. (golaveraj: 62—28). Pe 
locurile următoare s-au clasat: 
2. Rapid București 11 p (53— 
24). 3. C.S.S. 1 București 7 p

(49—33). 4. Dinamo București 
7 p (45—38). 5. Mureșul Tg. 
Mures 4 o. 6. Voința Cluj-Na- 
poca 2 p. 7. Rapid Arad 0 p. 
Dintre jucători au primit dis
tincții: Liviu Nemoianu (C.S.Ș. 
Triumf) — golgeter (22 goluri 
înscrise) si David Tănase 
(C.S.Ș. Triumf) — cel mai bun 
nortar al turneului. (I. PAUȘ- 
coreso.)

MINISTERUL AGRICULTURII $1 INDUSTRIEI ALIMENTARE
recrutează candidați pentru a doua sesiune de examen la Insti
tutul de marină „Mircea cel Bătrta" din Constanța, secția 
Pescuit oceanic.

Institutul de marină '„Mircea cel Bătrîn" este instituție mili
tară de invățâmlnt superior tehnic de specialitate și pregătește 
cadre pentru flota de pescuit oceanic în specialitățile :

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

electricieni).
Admiterea în Institutul de marină se face pe bază de concurs, 

care se va desfășura potrivit prevederilor din broșura „Admi
terea in învățămîntul superior 1981“, editată de Ministerul Edu
cației și Invătămîntului.

Pentru înscriere, candldațll vor depune la comisiile de selec
ționare, următoarele acte :

— diploma de bacalaureat în original (seu adeverința care 
să ateste existența în ultimul an de studii liceale) ;

— aprecierea activității școlare eliberate de conducerea liceu
lui (cel încadrați în producție vor aduce, ta plus, aprecierea 
activității profesionale eliberată de conducerea Întreprinderii) ;

— certificat de naștere în copie legalizată ;
— buletine medicale RBW, radioseopie pulmonară, radioscopie 

gastro-duodenală și adeverință eliberată de circa sanitară de 
domiciliu privind bolile cronice, acute șl ta stare transmisibilă;

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

tip mapă pe care își vor Înscrie numele și facultatea pentru 
care candidează.

Nu se admite înscrierea sub rezerva prezentării ulterioare a 
actelor.

La concursul de admitere se primesc numai bărbați care nu 
depășesc vîrsta de 25 de ani împliniți ta anul examinării.

înscrierea la concursul de admitere se face cu Începere de 
la data de 4 august, și se va Încheia la data de 18 august 1882, 
In următoarele oentre de înscriere :

— Întreprinderea de Pescuit Oceanic Tulcea, telefon : 5 05 31. 
5 04 63 interior 132.

— Oficiul de Agenturare Nave București, sir. Povernei nr. 
1—3 sector 1.

— Fabrica de Plase șl Unelte Pescuit Galați.
— întreprinderea Piscicola Constanta.

atletism, popice, tenis de ma
să și șah. La minele Teliuc și 
Ghelar întrecerile sînt răsplă
tite în final cu trofee numite 
„Cupa mîndria minerească".

Realizări s-au obtinut si în 
amenaiarea sau reamenaiarea 
de baze sportive de către locu
itorii județului. La Cinciș, de 
pildă, spatiilor 
tului existente 
dăugat încă un 
bal. La Teliuc 
iinului acordat 
ducerea întreprinderii si comi
tetul de partid — baza sporti
vă. cam neglijată într-o vre
me. a fost adusă din nou la 
nivelul dorit. Aici s-au amena
jat două noi terenuri (de volei 
si tenis de cîmp). s-a refăcut 
popicăria. Remarcabile si reali
zările de Ia Combinatul side
rurgic Hunedoara; unde au mai 
luat ființă două terenuri de 
tenis cu tribune si vestiare, 
precum si de la Complexul 
sportiv Metalul, unde terenuri
lor li s-au adăugat vestiare si 
tribună.

La loc de cinste — tot în 
această perioadă — au fost ac
țiunile de agrement, marcate 
prin excursii, drumeții si ser
bări cultural-sportive. Ele au 
avut loc — sl vor mai avea, 
chiar în zilele de 23 si 24 au
gust — la Cincis (cu mii de 
participant!). la Valea Nanfiru- 
lui, la Găvăjdie.

destinate spor
nici li s-a a- 
teren de hand- 
— gratie soli
de către con-

La înapoierea sportivilor ro
mâni participant! la campiona
tele mondiale de lupte libere 
de Ia Edmonton, unde — se 
știe — ei n-au reușit să cuce
rească. așa cum ne așteptam, 
una din medalii, am solicitat 
amănunte antrenorului princi
pal al lotului. Vasile lor ga:

— Aș vrea să spun, pentru 
început, că regretăm mult fap
tul că nici unul dintre cei trei 
luptători români n-a urcat po
diumul de premiere de la Ed
monton. A fost, intr-adevăr un 
campionat greu, cu întreceri 
de nivel ridicat, cu mai mulți 
candidați la locurile fruntașe 
la toate categoriile de greutate. 
'Au fost și neșanse, fi decizii 
discutabile, dar fi 
ales tactice. ale 
noștri.

— Diferența de 
ne-a împiedicat să 
în detaliu rezultatele luptători
lor români. S-o facem acum...

— Aurel Neagu (cat. 57 kg) 
a luptat, 
a început 
tegorice,. 
(4—0) și

greșeli, mai 
sportivilor

fus orar 
copsemnăm

DUPĂ

in 
cu 

la

general, bine. El 
două victorii ca- 
cubanezul Torres 
prin superioritate

— la sportivul chinez 
(14—2), dar a pierdut 
tă un meci important 
garul Ivanov (3—4) clasat in 
final pe locul 3. A continuat 
cu o victorie la puncte (10—5) 
la iranianul Safavi. apoi a fost 
întrecut la puncte (4—8) de 
japonezul Tomiyama, pentru a 
încheia evoluția sa intrecin- 
du-l la puncte (G—2) pe Lee 
(Coreea de Sud), în disputa 
pentru locurile 5—6. La cat. 
62 kg., Traian Marinescu a clș- 
tigat — la diferență de puncte
— (15—5) la japonezul Kane- 
ko, l-a învins prin tuș pe 
francezul Santere, a pierdut la 
puncte (10—11) la bulgarul Ste
reo. a pierdut la tuș in fața 
americanului Lewis și la punc
te la polonezul Skubaoz, cla- 
sindu-se pe locul 6. Traian 
Marinescu n-a evoluat la nive
lul pregătirii și al așteptări
lor noastre. în special in in- 
tilnirea cu Lewis, sportivul 
nostru s-a comportat slab, a 
adoptat o tactică greșită, deși 
cunoștea faptul că adversarul 
său era mai puternic (ii învin
sese clar la turneul internațio
nal de la București) și ca a-

Bunlma 
la limi- 
cu bul-

tare trebuiau 
me pentru t 
Vasile Pușcași 
pierdut două 
cu Gehrke (H 
campionul mi 
riei — fi R 
fiind astfel 
de rezultatul 
că Pușcașu r 
respunzător ș 
zat suficient.

— Ce concl 
după particip: 
treceri și. m 
pectiva cerini 
valorică a lo 
bere?

— O analiz 
toate planuri) 
după câmpii 
de lupte gri 
Katowice (9- 
Cu acest prii 
fi măsurile c 
îmbunătățire 
selecfie fi pr 
in scurt timp 
poată reintra 
ală a acestui
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„ZONELE" DE BOX, TOȚI CAMPIONII
TRECUTE-PREZENTI LA TURNEUL FII

Săptămîna trecută, au fost 
stabiliți cei 87 de pugilisti (nu 
88. deoarece In zona de la 
Brăila, la categoria grea s-a 
calificat doar un singur boxer), 
care între 13 Și 19 septembrie, 
pe ringul instalat pe stadionul 
Republicii din Capitală. îsi vor 
disputa titlurile de campioni 
naționali pe anul în curs.

întrecerile de zonă disputate 
la Brăila, Constanta. Tg. Jiu 
si Timișoara, nu au mai oferit 
surprize mari cum s-a întâm
plat în alte ediții ale campio
natelor naționale, cînd mulți 
dintre favoritii diferitelor ca
tegorii de greutate, au părăsit 
prematur cea mai importantă 
competiție internă.

La „zone" au participat tot 
ce avem mai bun la această 
oră în materie de pugilat : cam
pioni ai edițiilor trecute, me- 
daliați olimpici, mondiali sau 
europeni, sportivi de clasă in
ternațională. precum si nroas; 
petii campioni județeni si ai 
municipiului București. Cu doar 
cîteva excepții, toți au confir
mat pronosticurile specialiști
lor- si au realizat calificarea 
pentru ultimul act al campiona
telor naționale. Printre puti
nele surprize amintim elimi
narea fostului campion al mij
lociilor mid Marinică Oatu 
(S.C. Bacău) întrecut la „zona" 
de la Tg. Jiu de prahoveanul 
Gheorghe Terza, care a obtinut

semiusoară — 
favoriti. Hara- 
(Steaua). în 

Nicolac Talpoștînărul
oe lingă o mare vic
iata campionului ca- 

pană. Titi Cercel, de

cucerit» 
fi orez» 
de la 1
ca int» 
act al

în acest fel o snectaculoasă 
ascensiune spre turneul final 
al campionatelor. La Timisoa
ra. Dumitru Tudorancea (Uni
rea Focșani) l-a învins în ca
drul categoriei 
pe unul dintre 
lambie Sultan

•timp ce 
a trecut 
torie în 
tegoriei
care a fost întrecut cu o de
cizie Ia limită (3—2). după o 
partidă de excelentă valoare, 
după cum aprecia fostul nostru 
campion Gheorghe 
cestea am epuizat 
zeior...

De subliniat că 
combatanți au 
unei bune 
să-i impresioneze pe specialist! 
si spectatori. Astfel. în rindul 
evidentiatilor cot fi amintiți, 
pentru prestațiile de la ..zone". 
Constantin Titoiu, Dumitru Ci- 
pere si Daniel Radu. Ion Stan 
si Viorcl Ioana, Dragomlr Ilie 
si Mircea Fulger, Carol Ilaj- 
nal si Mihai Ciubotaru. Gheor
ghe Simion, Nicu Chioveanu si 
Valentin Mihai, Georgică Do- 
nici si Pamfil Fedca, care se 
anunță drept principali candi
dați la titlurile de camnioni 
naționali 1982, la categoriile 
lor de greutate. După cite sin
tem informați, multi dintre a- 
cestia vor fi prezenti în zilele

Fiat. Cu a- 
lista surnri-

multi dintre 
făcut dovada 

pregătiri. reușind

următoare si 
national de 
cu * sa 
poate l 
mijloc de pi 
re în veder 
naționale. Tc 
rilor 
vor 
nai 
face 
mul
foarte mare 

Nu nutem 
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ore un act 
nic. al „i 
Bizău (Meta 
dună ce a 
tenționat, p< 
AI. Ilârtopai 
descalificat i 
tionai Victoi 
ceasta deciz 
a găsit altei 
cut decît si 
apreciatul o 
stupefiate a 
nedumeririle 
ruiui Ion T 
Duns că nu 
oarece elev: 
tat si pe 
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si va lua i 
pune fată c 
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IN CURlND. „MĂNUȘA LITORALULUI” - TRADIȚIONALA' 
COMPETIȚIE PUGILISTICA INTERNAȚIONALĂ

Iubitorii boxului de'De lito
ral au toate motivele să se 
bucure. De săptămîna viitoa
re. în sala Sporturilor din Con
stanta. se va disputa cea de 
a Xl-a ediție a tradiționalei 
competiții pugilistice Interna
tionale „Mănușa litoralului".

Organizatorii, Consiliul Ju
dețean pentru Educație Fizică 
si Sport Constanta, Federația 
de specialitate si A.S. Loto- 
Pronosport au luat toate măsu-

rile pentru buna organizare a 
întrecerilor la care vor fi pre- 
zenti boxeri reputati din mai 
multe țări printre care Bulga
ria, Danemarca, R.D. Germană, 
Iugoslavia. Suedia, Turcia. Ro
mânia ș.a.

Prima reuniune va avea loc 
la 27 august si va începe la 
ora 18. jar finalele se vor dis- • 
pută la 1 septembrie, cînd vor 
fi cunoscuti laureatii turneului'.

DINAMO BUCUREȘTI A CÎȘTIGAT „TROfEUL DMJIN“ IA HANDBAL MASCIII IN
• Un frumos succes a ob

ținut, în Ungaria, echipa de 
handbal Dinamo București care 
s-a clasat pe primul Ioc în 
competiția internațională „Tro
feul Debrețin". Handballștii 
bucurcstenî au cișiigat cu 29-- 
25 (12-15) întilnirea cu Ujpesti 
Dozsa, cu 23—22 (16—16) dis
puta cu Dozsa Debrețin 
24—20 (12—14) meciul cu 
banya. In confruntările 
tite. Dogărescu, Durău. 
bovsehi, Bedivan si Tase

Si cu 
Tata- 
amin- 

Gra- 
au

fost cei mai eficace jucători • 
Intre 20 si 22 august va avea 
Ioc la Timisoara, in sala spor
turilor „Olimpia", în organiza
rea clubului Politehnica. un 
turneu international de hand
bal masculin. Si-au anuntat 
participarea, formații valoroase: 
Burevestnik Zaporoje — cam
pioana R.S.S. Ucrainene, Di
namo Pancevo — vicecampioa • 
na Iugoslaviei, Berchem Luxem
burg — campioană națională, 
precum si formațiile românești

SELECȚIONATA DIVIZIONARA - S. K. MAGDEBURG 28-20 (f)
BRAȘOV, 18 (prin telefon). 

In Sala sporturSor s-a dispu
tat tatllnlrea revanșă dintre Se
lecționata divizionarii de hand
bal feminin a țării noastre ți 
formația S.K. Magdeburg din 
R.D. Germană. După un meci 
cu multe faze frumoase, ta 
care handbalistele românce au 
inițiat atacuri pe aripi, precum 
ți contraatacuri reușite parilda 
s-a încheiat eu victori* lor me-

ritată cu scorul de 28—20 
(1S-®).
Au înscris : Grigoraș 0, Ște- 

fanovicl 8, TSrSk 4, Iordache 3, 
Ciubotarii 3, Simlon 3, Lupșor 
2, Pătruț I, Oacâ 1, respectiv 
I. Russbilldt 8, Rast 3, Brunsen- 
dorf 2, Hoffmann 3, Hunther 1, 
Siegl 1, P. Russbilldt 1, Helneke 
1, Sporleder 1. Au arbitrat I. An- 
toeM — H. Bosehner (Brașov). 
(Carol GRUIA — eoresp.).

H.C. Minaur Baia Marc. Con
structorul Arad si Politehnica 
Timișoara • Comportare slabă 
a tinerilor handbalist! români 
la „Turneul Prietenia", care 
^-a încheiat recent la Loveci 
(Bulgaria): formația României 
a ocupat locul 6! • Antreno
rul loan Bota ne-a furnizat cî- 
teva detalii suplimentare pri
vind comportarea echipei fe
minine de tineret la campio
natul balcanic (locul II): „Ani 
învins Iugoslavia cu 21—17, în 
schimb ne-a întrecut reprezen
tativa Bulgariei cu 18—16. De
sigur, rezultatul acesta ne dă 
de gîndit. Echipa a jucat mai 
bine în apărare, dar fără efi
cacitate în atac. Remarc evo
luția bună a portăritei Ana 
Moldovan, ca si a jucătoarelor 
dc cîmn Rita Fopăilă, bina 
Călin. Eniku Demeter Si Ga
briela Neică". Competiția a 
fost cîstigată de formația Bul
gariei. iar pe locul III s-a si
tuat Iugoslavia.
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CONDUCE DUPĂ 3 ETAPE
CLUJ-NAPOCA, 18 (prin 

telefon). Participanții la com
petiția internațională de ci
clism „Cupa Voința" au avut 
miercuri o zi grea. Dimineața 
au luat startul în etapa a 
doua a întrecerii, proba indi
viduală contra cronometru, 
desfășurată pe un traseu scurt 
(de numai 8 km), dar în 
pantă și, deci, sufocant, ca 
după-amiază să se alinieze la 
startul unei noi etape,- a 3-a, 
de astă-dată cursa pe circuit 
desfășurîndu-se pe un traseu 
înscris pe principalele străzi 
ale orașului. Marea majoritate 
a competitorilor au făcut însă 
față cu succes, reușind să rea
lizeze, atît în cursa de dimi
neață. cît și în cea care i-a 
urmat, performanțe notabile. 
Așa de pildă, în disputa de 
dimineața, ureînd Dealul Fe- 
leacului, pe care și mașinile 
mai... gîfîie, cîștigătorul între
cerii Ionel Gancea, reprezen
tantul clubului Dinamo, a fost 
cronometrat cu 16:59, cea ce 
reprezintă o medie bună pen
tru profilul greu al traseului
— 31,339 km/h. Victoria în 
etapă a lui Gancea i-a adus 
și primul loc în clasamentul 
general, după două etape, re
ușind să-1 detroneze pe polo
nezul St. Grokowsky, care a 
făcut greșeala să ia un start 
mult prea rapid, efort pe care 
avea să-l plătească numai după 
4 km de rulaj cînd a încetinit 
alura și s-a clasat pe locul se
cund cu 17:21. Dintre ceilalți 
cicliști o impresie bună au 
lăsat cehoslovacul J. Tomis — 
locul 3 cu 17:26 precum și re
prezentanții noștri Tr. Sîrbu 
și C. Căruțașu (ambii Dinamo) 
clasați pe locul 4 respectiv 5 
cu 17:35 și 17:38

Etapa a IlI-a, cursa pe cir
cuit. desfășurată la numai cite- 
va ore după „contratimp", i-a 
găsit pe participanți într-o bu
nă dispoziție de concurs. Aler
garea, urmărită de mii de spec
tatori. a stimulat și maî mult ; 
ambițiile, întrecerea transfor- 
mîndu-se într-un adevărat iu
reș. accelerat la maximum la 
fiecare două ture, cînd compe
titorii se angajau pentru victo
ria Ia sprint (30 de ture. cu 
sprinturi la două ture)- A fost 
o cursă interesantă ciștigată de 
polonezul Miroslav Karon, care 
a parcurs 56 km în lh20:45 —
medie orară 41,460 km. Pe lo
curile următoare s-au clasat : 
2. C. Nicolae (Dinamo) același 
timp, 3. J. Tomis lh20:47. In 
clasamentul pe puncte, primul 
loc a revenit iui L. Korhan 
(Ungaria). După trei etape în 
clasamentul general conduce 
românul Ionel Gancea eu 
5h29:43, urmat de polonezul 
Grokowsky — 5h31:13.

Joi se dispută etapa a IV-a 
pe ruta Cluj-Napoca — Huedin
— Cluj-Napoca — 104 km.

Gheorghe ȘTEFANESCU
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REPREZENTATIVA SUEDIEI
Șl VAALERENGEN OSLO, ADVERSARI 

REDUTABILI Al JUCĂTORILOR NOȘTRI
Impresiile unui martor
Mircea Lucescu, director teh

nic al F.R.F. și antrenor al e- 
chipei naționale, s-a aflat, 
săptămîna trecută, la Oslo, 
unde „dintr-un foc avea să 
împuște doi iepuri", avînd po
sibilitatea să urmărească, in 
două jocuri cu caracter ofi
cial. atît reprezentativa Sue
diei (partenera de întrecere a 
tricolorilor noștri, la 8 sep
tembrie. în preliminariile cam
pionatului european), cît și' pe 
Vaaîerengen, campioana Nor
vegiei, adversara dinamoviști- 
lor bucureșteni, la 25 august 
și 1 septembrie, în prelimina
riile C.C.E.

— Mai întîi, te rugăm să ne 
spui ceva despre succesul 
Norvegiei în meciul cu Suedia, 
disputat la Oslo în cam
pionatul țărilor scandinave-

— A fost un succes obținut 
cu oarecare șansă, la șutul lui 
Tom Lund, din min. 83, min
gea lovind bara interioară îna
inte de a intra în plasă. Dar, 
firește, și în felul acesta se 
înscriu, uneori, goluri. Șansa 
gazdelor, care, trebuie spus, au 
aliniat un „11" lipsit de cei 
patru jucători profesioniști, 
Hareide, Okland, Dokken ți 
Thorenssen. constă în aceea că 
punctul victorios a fost reali
zat împotriva cursului jocului, 
fotbaliștii suedezi dominînd 
net întreaga repriză secundă.

— Făcînd abstracție de re
zultatul de la Oslo, ce forță 
reprezintă Suedia la ora ac
tuală ?

— Echipei lui Lars Arnesson 
i-au lipsit și mai mulți titu
lari : Bjorn Thor Nillson, Borg, 
Edstroem, toți trei jucători 
profesioniști, portarul Ravelli, 
'cei doi (frați) Holmgren, de Ia 
I.F.K. Gotteborg, ambii acei- 
dentați. In pofida acestor ab
sențe notabile, eehipa Suediei 
a prestat un joc solid — struc
turat pe cele trei piese de 
bază, toate de Ia I.F.K. Gotte
borg, Hyssen (libero), Strom
berg (mijlocaș de atac, un 
uriaș de 1,90 m, în virată de 
22 ani). Corneliusson (vîrf de 
atac) —, de mare angajament 
fizic și cu deosebite preocu
pări tactice.

Notați întreaga echipă ali
niată de formația oaspete in 
acest meci : Werncnsson — 
Eriandsson, Hyssen, Dahlquist, 
Frederiksson — T. Ravelli 
(min. 65 Bjornklund), Strom
berg, P. Nilsson — Larssen, 
Corneliusson. Svensson.

Pentru jocul eu noi, .de la 8 
septembrie, se pare că In e- 
ehipa Suediei, îmi spunea an
trenorul ei, vor apărea uncie

ocular, Mircca Luccscu
modificări, care nu vor afecta 
însă „scheletul I.F.K. Gotte
borg", cunoscuta formație sue
deză, adversara dinamoviștilor 
bucureșteni, care, în primă
vara acestui an. a cucerit, fără 
să cunoască înfrîngerea. Cupa 
U.E F.A. !

— Apropo de dinamoviști. 
Ce impresie i-a lăsat lui Mir
cea Lucescu campioana Norve
giei. echipa Vaaîerengen din 
Oslo ?

— Deși egalul (I—1 cu Lill- 
stroem, o echipă de podium in 
clasamentul Norvegiei) o avan
tajează. Haugen obținind golul 
egalizator în min. 90, prin- 
tr-un șut care a trimis min
gea la păianjen, apreciez că 
Vaaîerengen va fi un adversar 
incomod pentru campioana 
noastră. Dinamo.

Echipa prezintă caracteristi
cile fotbalului scandinav, atît 
de apropiate școlii anglo-sa- 
xone : jucătorii norvegieni, 
toți cu statură atletică, sînț 
extrem de combativi și dornici 
să aducă rapid mingea in ca
reul advers ; scop în care ei 
manifestă predilecție pentru 
pasa lungă. înaltă, spre vir- 
furi. Atenție deci, fundașii di- 
namoviști, cu Precădere „cen
tralii" Alexandru Nicolae ți 
Dinu, trebuie să se pregăteas
că din vreme pentru a face 
față unor asemenea baloane 
„înalte".

Cei mai valoroși fotbaliști ai 
formației Vaaîerengen mi se 
par a fi Davidssen și Haugen. 
Cu toții sînt, insă, bine pre
gătiți fizic, în plină formă 
sportivă acum Ia capătul a 14 
etape de campionat.

— Revenind la apropiatul 
meci cu Suedia, ce anume îți 
dorești pînă atunci, pentru ca, 
la 8 septembrie, reușita să fie 
deplină 7

— O pregătire a tuturor se- 
Iecționabililor — Ia cluburi — 
potrivit cu cerințele fotbalului 
de performanță. Faptul că o 
bună Parte dintre ei se pre
zintă la convocările lotului cu 
iot felul de certificate medi
cale, pentru întinderi muscu
lare, entorse, la glezne ți Ia 
genunchi. ț.a.m.d., demonstrea
ză că antrenamentele Ia care 
participă nu-i pregătesc, eum 
scrie Ia carte, pentru jocurile 
oficiale. Oricum, nu e admi
sibil ca din toate aceste mo
tive, forma sportivă a unora 
dintre selecționabili să se si
tueze sub cota arătată, cu trei 
săptămîni în urmă. înaintea 
începerii campionatului.

Gheorghe NICOLAESCU

SELECȚIONATA DIVIZIONARA -

LOTUL DE TINERET 4-1 (2-0)
Primul meci al cuplajului de 

ieri după amiază de pc sta
dionul ..23 August" din Capi
tală a constituit un reușit pri
lej de verificare a stadiului de 
pregătire a jucătorilor din cele 
două' loturi. Selecționata divi
zionară. alcătuită din jucători 
cu o mai mare experiență com- 
petițională. a terminat învin
gătoare, 4—1 (2—0), însă întîl- 
nirea a avut, în general, pe
rioade de joc echilibrat.

Prima repriză a avut multe 
momente plăcute, create de 
ambele înaintări. Dună citeva 
lovituri de colț la porțile lui 
Alexa și Cavai, rămase fără 
rezultat. în minutul 17 s-a mar
cat primul gol. O combinație a 
Selecționatei divizionare i-a 
prins pe picior greșit atît pe 
fundașii centrali adversi. cît și 
pe Alexa, și Coraș, din apro
pierea careului mic, a trimis 
balonul în plasă : 1—0. Replica 
Lotului de tineret s-a făcut 
simțită mai puternic în minu
tele 23 și 29, cînd fundașul 
Movilă a urcat pînă în apro
pierea careului advers, a cen
trat, dar prima oară Sertov. ru 
capul, a expediat mingea peste 
boartă. iar a doua oară — Lă
cătuș și Fișic — de la 7 m_ — 
n-au reușit să lovească balonul. 
Și în minutul 30, o nouă ezita
re a apărării Lotului de tine
ret a fost prompt sancționată 
de Ncmțeanu : 2—0. Pină la
pauză, am mai notat ratările 
Iui Minea (min. 32), Fîșic (min. 
38) si Nemtcanu (min. 42).

Selecționata divizionară a în
ceput furtunos repriza a doua

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI » ȘTIRI
• CHIMIA RM. VILCEA — DI

NAMO 4—3 (3—1). Partida a tost 
organizată cu prilejul retragerii 
din activitatea competițională a 
jucătorului Cheran. Golurile eu 
tost realizate de Teleșpan (min. 
4 șl 40), Cheran (min. 31. din 11 
m), Vacariu (min. 61), respectiv 
Moldovan (min. »), Dragnea 
(min. 49) șl Guda (min. 90).

CHIMIA: Roșea (Nedea) — Cin
ci, Catargiu (Savu), Preda, Bo- 
țomea — Cheran (lovan), Alexan
dru, Carabageac (Degaru) — Te
leșpan, Stanca (Vacariu), Udrică.

DINAMO: Eftimescu — Mărgi- 
neanu. Dinu, I. Marin (Al. Nieo- 
lae), Stredie — Dragnea (Che
ran), Moldovan, Guda — Țălnar, 
Iordache, Orac. (P. GIORNOIU, 
coresp.).
• MIINE, la ora 17,30, la sta

dionul Steaua, conducerea clubu
lui Steaua și a secției de fotbal, 
precum și companenții formației 
de seniori, vor avea o Intilnire 
cu membrii slmpatizanți și sus
ținătorii echipei. 

și după 60 de secunde scorul a 
devenit 3—0 în favoarea sa : 
Văetuș a făcut o cursă pe par
tea stingă, a ajuns în apropie
rea careului, a centrat și An- 
tohi, pe fază, cu capul, a tri
mis mingea în plasă. Lotul de 
tineret a acționat treptat-trep- 
tat mai bine și în min. 62 Mo
vilă a fost bine găsit de Cioro- 
ianu, a mai făcut cîțiva pași, 
apoi un șut pe jos și... 3—1. în 
continuare. Lotul de tineret " 
irosit alte trei posibilități de a 
înscrise prin O. Grigore (min. 
72). Lasconi (min. 78) si Balint 
(min. 88). iar Selecționata di
vizionară o dată, Prin Coraș 
(min. 84). Tn ultimul minut de 
joc. Coraș l-a servit bine pe 
Pușcaș, care a stabilit scorul 
de 4—1.

A arbitrat P. Balaș urmă
toarele formații :

SELECȚIONATA DIVIZIO- 
NARĂ : Cavai (min. 46 Speria- 
tu) — Cojocaru, Zare, Stancu 
(min. 46 Pană), Bărbulescu — 
C. Solomon (min. 46 Pușcaș). 
Multescu (min. 46 Văetuș). 
Șoarece — Nemțeanu (min. 46 
Antohi) Gingii, (min. 46 Matei), 
Coraș.

LOTUL DE TINERET : Alexa 
(min. 46 Girjoabă) — Movilă, 
Cîrciumaru (min. 53 Balaur), 
Popicu. Eduard — Balhit. Mi
nea (min. 59 Cioroianu), Costel 
Ilie — Lăcătuș (min. 4o O. 
Grigore). Sertov (min. 46 Soa
re). Fîșic.

Pompiliu VINTILA

• CU ocazia meciului de fot
bal din cadrul Diviziei „A" C.S. 
Tîrgoviște — Steaua, programat 
sîmbătă 28 august, clubul mili
tar organizează pentru simpati- 
«anțil șl susținătorii! echipei o 
excursie. înscrierile se pot face, 
pînă în ziua de 26 august, la se
diul membrilor susținători din 
bd. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 2.

• CORVINUL HUNEDOARA — 
F.C. OLT PE MICUL ECRAN. 
Meciul Corvinul Hunedoara — 
F.C. Olt, care se va disputa sîm- 
bătă, în cadrul Diviziei ,,A“, va 
fi transmis la televiziune de la 
ora 16.

• RAPID BUCUREȘTI — ROVA 
ROȘIORI, PE STADIONUL RE
PUBLICII. Partida dintre Rapid 
Buourești și Rova Roșiori, din' 
cadrul seriei a Iî-a a Diviziei 
„B“, care va avea loc duminică, 
de la ora 11, se va desfășura pe 
stadionul Republicii.

PȚIONALĂ

Posibilități multi
ple de mari suc
cese !
ORICINE JOACA 
POATE CIȘTIGA :
• autoturisme 
„Dacia 1300"
• excursii peste 
hotare
• mari sume de 
bani, variabile și 
fixe
BILETELE DE 15 
LEI VARIANTA 
PARTICIPA LA 
TOATE CELE 5 
EXTRAGERI CA
RE ÎNSUMEAZĂ 
42 DE NUMERE! 
Jucați din tifhp 
numerele prefera
te !
ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE — 
SIMBATA 21 AU
GUST
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„U“ Cluj-N. — F.C. Baia Mare 
1,X,2. (După cum s-a mai anun
țat, din motive tehnice, câștigu
rile la acest concurs vor fi o- 
mologate miercuri 25 august și 
se vor publica Joi 26 august 
1982).
• NUMAI astazi se mai 

POT PROCURA BILETE cu nu
merele dv. preferate pentru tra
gerea obișnuită Loto de vineri 
20 august 1982.

• NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA PRONOEX- 
PRES DIN 18 AUGUST 1982. 
Extragerea I: 14 3 7 6 45 44; 
Extragerea a Il-a: 10 8 21 40 24 
15. Fond total de cistiguri: 
917.794 lei. din care 85.618 lei, 
report la categoria 1.

I 
I 
I
I 
I
I

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI „C" - EDIȚIA 1982-1983
SERIA A IX-a.

Etapa 1 — 22 august
Victoria Călan — Minerul Lu- 

penl, C.F.R. Simerla — Dada O- 
răștle, Unirea Alba Tulia — Me
talul Alud, Soda Ocna Mureș — 
Minerul Aninoasa, Explorări De
va — Minerul Ghelar, Minerul 
Paroșenl — Mecanica Alba lulla, 
Textila Clsnădie — Minerul Ști
ința Vulcan, Inter Sibiu — Siria
nul Sebeș.

Etapa a n-a — 29 august
Surianul — Explorări, Metalul

— Victoria, Dacia — Textila, Mi
nerul L. — C.F.R., Mecanica — 
Inter, Minerul Știința — Minerul 
P., Minerul A. — Unirea, Minerul 
G. — Soda.

Etapa a HI-a — 5 septembrie
Unirea — Soda, Minerul G. — 

Surianul, Victoria — Inter, Ex
plorări — Minerul Știința> Mine
rul P. — Minerul L., Textila — 
Minerul A., Dacia — Mecanica, 
C.F.R. — Metalul.

Etapa a rv-a — 12 septembrie
Inter — Minerul P., Minerul L.

— Unirea, C.FJt. — Surianul, 
Mecanica — Minerul G., Victoria
— Minerul Știința, Explorări — 
Dacia, Minerul A. — Metalul, 
Soda — Textila.

Etapa a V-a — 19 septembrie
Minerul A. — C.F.R., Metalul

— Mecanica, Minerul G. — Mine
rul P., Dacia — Victoria, Unirea
— Explorări, Surianul — Soda, 
Inter — Textila, Minerul Știința
— Minerul L.

Etapa a Vl-a — 26 septembrie
Metalul — Minerul Știința. Mi

nerul L. — Minerul G., CJ.R. — 
Explorări, Textila — Unirea, Da
cia — Inter, Victoria — Minerul 
A., Minerul P. — Soda, Meca
nica — Surianul.

Etapa a Vil-a — 3 octombrie
Minerul G. — Metalul, Minerul 

Știința — Mecanica, Unirea — 
Minerul P„ Explorări — Minerul 
L., Surianul — Textila, Inter — 
C.F.R., Minerul A. — Dacia, So
da — Victoria.

Etapa a VHI-a — 10 octombrie
Textila — Minerul P., Soda — 

Explorări, Surianul — Victoria, 
Metalul — Dacia, Minerul L. — 
Biter, Unirea — Mecanica, Mine
rul Știința — C.F.R., Minerul G.
— Minerul A.

Etapa a IX-a — 17 octombrie
Mecanica — Minerul L., Meta

lul — Inter, Minerul A. — Mine
rul Știința, Minerul P. — Suria
nul, C.F.R. — Unirea, Dacia — 
Soda, Victoria — Minerul G., 
Explorări — Textila.

Etapa a X-a — 24 octombrie
Minerul Știința — Dacia, Mi

nerul P. — Minerul A., Explorări
— Mecanica, Minerul L. — Soda, 
Surianul — Metalul, Textila — 
C.F.R., Inter — Minerul G., . U- 
nirea — Victoria.

Etapa a Xl-a — 31 octombrie
Minerul A. — Explorări, Vic

toria — Textila, Soda — Metalul, 
C.F.R. — Minerul P., Inter — U- 
nirea. Minerul G. — Minerul Ști
ința, Mecanica — Dacia, Minerul 
L. — Surianul.

Etapa a XH-a — 7 noiembrie
Textila — Minerul G., Explo

rări — Inter, Unirea — Minerul 
A., Metalul — Minerul L„ Mine
rul Știința — Surianul, Soda — 
Mecanica, Victoria — C.F.R., Da
cia — Minerul P.
Etapa a XIII-a — 14 noiembrie
Minerul Știința — Soda, Mine

rul G. — Dacia, Metalul — Ex
plorări, Surianul — Unirea, Mi
nerul A. — Inter, Minerul P. — 
Victoria, Minerul L. — Textila, 
Mecanica — C.F.R.
Etapa a XlV-a — 21 noiembrie
Minerul P. — Explorări, Texti

la — Metalul, Unirea — Minerul 
Știința, C.F.R. — Minerul G., Da
cia — Surianul, Inter — Soda, 
Victoria — Mecanica, Minerul A.
— Minerul L.
Etapa a XV-a — 28 noiembrie
Minerul G. — Unirea, Minerul 

Știința — Inter, Mecanica — Tex
tila. Surianul — Minerul A., So
da — C.F.R., Metalul — Minerul 
P., Minerul L. — Dacia, Explo
rări — Victoria.

SERIA A X-a
Etapa 1—22 august

CJE.M. Cluj-Napoca — Chimia 
Tășnad, Minerul Or. dr. Petru 
Groza — Bihorul Beiuș, Minerul 
Sărmășag — Victoria Care!, Oașul 
Negrești — Voința Oradea, Silva
na Cehu Silvaniei — Unirea Va
lea lui Mlhai, Sticla Arieșul Tur
da — Rapid Jibou, Olimpia Gher
la — Oțelul Or. dr. Petru Groza, 
Bihoreana Marghita — C.F.R. 
Cluj-Napoca.

Etapa a H-a — 29 august
Unirea — Bihoreana, Rapid — 

C.E.M., Oțelul —Oașul, Chimia — 
Silvana, Bihorul — Olimpia, Vo
ința — Minerul P.G., C.F.R. — 
Minerul S., Victoria — Sticla A- 
rieșul.

Etapa a IlI-a — 5 septembrie
Minerul S. — Oțelul, Oașul — 

Sticla Arieșul, C.E.M. — Voința, 
Minerul P.G. — Rapid, Victoria
— Unirea, Chimia — C.F.R., Bi
horeana — Bihorul, Olimpia — 
Silvana.

Etapa a IV-a — 12 septembrie
Bihorul — Chimia, Oțelul — Bi

horeana, Unirea — Oașul, Olim
pia — C.E.M., C.F.R. — Rapid, 
Silvana — Minerul S., Sticla A- 
rieșul — Minerul P.G., Voința — 
Victoria.

Etapa a V-a — 19 septembrie
Victoria — Olimpia, Minerul S.

— Unirea, Voința — Chimia, Mi
nerul P.G. — C.F.R., C.E.M. — 
Oașul, Rapid — Oțelul, Silvana
— Bihoreana, Sticla Arieșul — 
Bihorul.

Etapa a Vl-a — 26 septembrie
Chimia — Sticla Arieșul, Oa

șul — Victoria, C.F.R. — Silvana, 
Oțelul — Voința, Rapid — Mine
rul S„ Bihorul — C.E.M., Unirea
— Olimpia Bihoreana — Mine
rul P.G.

Etapa a Vil-a — 5 octombrie
Bihorul — Voința, Minerul P.G.

— Chimia, Olimpia — Rapid, Mi
nerul S. — Bihoreana, Victoria
— Oțelul, Oașul — C.F.R., Sti
cla Arieșul — Silvana, C.E.M. — 
Unirea.

Etapa a VIII-a — 10 octombrie '
Bihoreana — Rapid, Unirea — 

Sticla Arieșul, Chimia — Victo
ria, C.F.R. — C.E.M., Silvana — 
Bihorul, Oțelul — Minerul ' P.G., 
Olimpia — Oașul, Voința — Mi
nerul S.

Etapa a IX-a — 17 octombrie
C.F.R. — Sticla Arieșul, Victo

ria — Bihorul, Oașul — Minerul 
P.G., Voința — Silvana, Oțelul — 
Unirea, Minerul S. — C.E.M.,
Rapid — Chimia, Bihoreana — 
Olimpia.

Etapa a X-a — 24 octombrie
Chimia — Olimpia, Unirea — 

C.F.R., Bihorul — Oțelul, Oașul
— Bihoreana, Minerul P.G. — 
Minerul S.. Sticla Arieșul — Vo
ința, C.E.M. — Victoria, Silvana
— Rapid.

Etapa a XI-a — 31 octombrie
Silvana — Minerul P.G., Mine

rul S. — Oașul, Bihoreana — 
Chimia, C.F.R. — Bihorul, Voin
ța — Unirea, Rapid — Victoria, 
Olimpia — Sticla Arieșul, Oțelul
— C.E.M.

Etapa a XII-a — 7 noiembrie
Oașul — Chimia, C.E.M. — Bi

horeana, Unirea — Minerul P.G., 
Olimpia — Minerul S., Oțelul — 
Sticla Arieșul, Voința — C.F.R.. 
Victoria — Silvana, Bihorul — 
Rapid.

Etapa a XHI-a — 14 noiembrie
Bihoreana — Victoria, Bihorul

— Minerul S„ Silvana — Oașul, 
C.F.R. — Oțelul, Rapid — Voin
ța. Minerul P.G. — Olimpia, Chi
mia — Unirea, Sticla Arieșul — 
C.E.M.
Etapa a XlV-a — 21 noiembrie
Minerul S. — Chimia. Unirea — 

Rapid, C.E.M. — Minerul P.G., 
Oașul — Bihorul, Victoria — 
C.F.R., Bihoreana — Sticla Arie
șul, Olimpia — Voința, Oțelul — 
Silvana.

Etapa a XV-a — 28 noiembrie
Silvana — C.E.M., Chimia — O- 

țelul, C.F.R. — Olimpia, Minerul 
P.G. — Victoria, Sticla Arieșul
— Minerul S., Rapid — Oașul, 
Bihorul — Unirea, Voința — Bi
horeana.



MANIFESTARE CONSACRATA
PĂCII Șl DEZARMĂRII

(Urmare din pag. 1)

au loc pe continentul nostru și 
în întreaga lume. Considerăm 
că imperativul cel mai arză
tor al zilelor noastre este 
unirea eforturilor tuturor na
țiunilor și conlucrarea lor tot 
mai strinsă pentru oprirea 
cursului periculos al evenimen
telor spre confruntare și război, 
pentru neamplasarea rachetelor 
cu rază medie de acțiune, pen
tru retragerea și distrugerea 
celor existente, pentru o poli
tică de destindere, de respect 
al independenței și suverani
tății naționale, de înțelegere, 
colaborare și bună vecinătate 
între state.

A luat în continuare cuvîntul 
Tore Naerland, reprezentantul 
Organizației „Biking Viking", 
inițiatoarea cursei care a mul
țumit pentru călduroasa primi-;

A TREIA VICTORIE A LUI FIORIN GHEORGHIU!
Din nou pc primul loc, în
Marele maestru Internațional 

Florin Gheorghiu s-a reîntors 
ieri dintr-un circuit de turnee 
peste hotare, cu o suită de 3 
victorii. Ultima sa participare de 
concurs a avut loc la Badalona 
(Spania), unde in cadrul mare
lui „open“ cu 200 de concurenți, 
Florin Gheorghiu termină pe pri
mul loc, cu 8'/a puncte din 10 
posibile. Următoarele locuri ale 
clasamentului final au fost ocu
pate de suedezul Esslon — 8 
puncte și spaniolul Pisa — 7*/i 
puncte. A fost a treia victorie 
consecutivă a șahistului român, 
după cele obținute la Bagneux 
(Franța) șl Blel (Elveția). Tot
odată, un ultim test de pregătire 
înaintea turneului interzonal de 
la Moscova, din septembrie.
• VARȘOVIA — După 5 run

de în turneul internațional de la

Campionatul mondial de zbor cu motor (acrobație aeriană)

HALIDA MAKAGONOVA (U.R.S.S.) Șl LEONARD LODDENSLAGER 
(S.U.A.), CÎȘTIGĂIORII PROGRAMULUI DL EXERCIȚII LIBER ALESE
SPITZERBERG, 18 (prin telex). 

Proba a doua a campionatului 
mondial de zbor cu motor acro
bație aeriană, programul de e- 
xerciții liber alese (nu cel im
pus — necunoscut după cum se 
anunțase, organizatorii efectuînd 
această schimbare), a prilejuit în 
continuare o dispută echilibrată 
între reprezentativele U.R.S.S, și 
S.U.A. Dacă raportul de forțe a 
fost același, rolurile s-au inver
sat, de data aceasta învingătoare 
la fete fiind sportivele sovietice, 
iar la băieți cei nord-americani.

Echipa noastră feminină, con
stantă în comportare, și-a men
ținut locul 4 în clasamentul ge
neral, dar băieții au avut o e- 
voluție inexplicabil de modestă, 
locul 9 în întrecerea pe echipe.

Clasamentele programului de 
exerciții liber alese: individual 
feminin: 1. Halida Makagonova 
(U.R.S.S.), 2. Liuba Nemkova
(U.R.S.S.), 3. Lidia Leonova

SPORTUL LA VÎRSTA A TREIA...

Practicarea sportului la „vîrsta 
a treia", iată o problemă care 
preocupă tot mai mult cadrele 
cele mai competente ale medi
cinii, ale cercetătorilor privind 
longevitatea șl sănătatea oame
nilor pînă la cei mai înaintați 
ani al vieții. Se cunosc efortu
rile făcute în această direcție de 
către „Adunarea mondială a 
vlrstel a treia", care și-a ținut 
de curlnd lucrările la Vlena. Se
cretarul general al acestui for, 
William Karrlgan, a fost prezent 
și la București, unde a discutat 
aceste probleme cu forurile res
ponsabile din țara noastră.

Este Inutil să amintim faptul 
că alături de celelalte mijloace 
menite să ducă la mărirea dura
tei vîrstei, practicarea sportului 
pînă la adinei bătrînețl are un 
rol de seamă. în țara noastră 
exemple de iubitori al educației 
fizice șl spojtului din rîndurlle 
celor care au trecut de vîrsta 
pensionării sînt numeroase șl 
foarte elocvente. De ani de zile, 
tenlsmanul Tlberlu Grad partici
pă cu succes la marile turnee 
ale veteranilor; Ioslf Kasko (75 
de ani) din București — nlcldnd 
un mare performer — a ciștigat 
recent un concurs de alergări al 

re făcută caravanei cicliste. Am 
dorit să venim în România — 
a spus vorbitorul — deoarece 
cunoaștem voința arzătoare de 
pace a țării dumneavoastră, 
deoarece avem multe de învă
țat aici în domeniul preocupă
rilor pentru stoparea cursei pe
riculoase a înarmărilor. Un bun 
exemplu în acest sens îl con
stituie poziția României pentru 
realizarea în Balcani- a unei 
zone denuclearizate, lucru pe 
care îl dorim și noi in Scandi
navia. Sîntem recunoscători 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
cunoscut prin numeroasele sale 
inițiative consacrate păcii șl 
dezarmării în lume, pentru fap
tul că ne-a permis să includem 
România în traseul nostru, din- 
du-ne astfel posibilitatea să ne 
facem cunoscută și aici voința 
noastră pentru o lume fără răz
boaie.

open ul de la Dadalona
Pollanița Zdroj, conduce marele 
maestru bulgar Radulov cu 3,5 
p, urmat de polonezii Byelczik șl 
Pytel cu cite 3 p (1), Popovicl 
(Iugoslavia) 3 p, Foișor (Româ
nia) 2,5 p. In runda a 5-a Ra
dulov a ciștigat la Stempin, Iar 
Foișor a pierdut la Vogt (R.D.G.).
• COPENHAGA — In campio

natul mondial pentru juniori con
duce argentinianul Tempone cu 
4 p din tot atîtea posibile, ur
mat de sovieticul Sokolov șl aus
tralianul Fjord cu cîte 3,5 p, en
glezul Short șl danezul Hansen 
cu 3 p etc. In runda a 4-a Tem
pone l-a învins pe Short, Vik a 
pierdut la Hausen, Sokolov a 
remizat cu Fjord. Dan Bărbules- 
cu, care a Întrerupt partida din 
runda a 4-a, a acumulat 2 punc
te (o victorie șl două remize). 
Campionatul se dispută „sistem 
elvețian" In 13 runde.

(U.R.S.S.)..., 13. Nina Ioniță, 14. 
Maria Șulean, 15. Ludmila Avra- 
mescu; masculin : 1. Leonard
Loudcnslager (S.U.A.), 2. Man
fred Strdssenreuther (R.F.G.), 3.
Viktor Smolin (U.R.S.S.)..., 39.
Marcel Mitu..., 49. Mihai Albu..., 
54. Mielu Fețeanu. Echipe, femi
nin: 1. U.R.S.S., 2. S.U.A., 3.
Franța, 4. România; masculin: 1. 
S.U.A,, 2. U.R.S.S., 3. Cehoslo
vacia..., 9. România.

DINAMOVIADA DE TIR
La „Dinamoviada" de tir, des

fășurată recent la Budapesta, 
trăgătorii români au avut unele 
comportări bune. In proba de 
pistol standard senioare, Maria 
Macovel s-a clasat pe locul 2, cu 
590 p, un foarte valoros record 

veteranilor (categoria peste 70 de 
ani) la Bratislava; pensionarul 
dr. Diogene lonescu, Împreună cu 
soția, parcurge zilnic 30—40 km cu 
bicicleta, joacă tenis și practică 
turismul, ca să nu mai vorbim 
de antrenorul emerit la haltere 
ștefan Petrescu (76 de ani), care 
nu concepe să treacă o zi fără 
să ridice bare de oțel (pină la 
100 kg) șl să facă exerciții fizi
ce timp de 20—30 de minute. Șl 
asemenea exemple sînt nenumă
rate. Sportul la vîrsta a treia în
cepe să albă din ce în ce mai 
mulțl aderenți. Șl așa este bine I

In U.R.S.S., în R.D. Germană. 
In Cehoslovacia etc., în cadrul 
SpartachladelOr se organizează 
concursuri pentru diferite cate
gorii de vlrstă (n.n. — anul tre
cut, șl la nod, la Mamaia, a avut 
loc o reușită reuniune Interna
țională a „alergătorilor de cursă 
lungă" pentru vîrstnlcl). Există 
chiar și unele campionate pentru 
septuagenari și octogenari, cum 
au fost cele din acest an de la 
Raleigh (Carolina de Nord) unde 
E. Pitcher, 80 de ani, a uimit 
pe cei prezențl prin performan
țele obținute: lungime — 2,95 m; 
100 m — 15,0; soo m — 33,0; greu
tate — 6,43 m; suliță — 17,16 m. 
Șl bătrînul afirma după acest 
pentatlon atletic: ..Sper că la 
campionatele de anul viitor 
să-mi mal îmbunătățesc unde 
performanțe...*. Concluzia se Im
pune de la sine 1

Ion OCHSENFELD

in C. E. de tenis

SPORTIVII ROMÂNI: 3 MEDALII 
PRIN CALIFICAREA ÎN SEMIFINALE

NYIREGYHAZA. ÎS (prin 
telefon). Ploaia a stînjeait 
desfășurarea partidelor din 
cadrul celei de a XIV-a edi
ții a C.E. de tenis. Meciul zi
lei. urmărit cu interes, a fost 
acela dintre Florin Scgărcea- 
nu si Jaroslav Navratil (Ceho
slovacia). După ce în primul 
set s-a mers ..ghem la ghem", 
tenismanul nostru a luat con
ducerea cu 6—5. dar a fost e- 
galat și s-a intrat în ..tie
break". Ghemul l-a ciștigat 
Navratil cu 7—3. precum sl 
primul set cu 7—6. In următo
rul. Segărceanu a fost din 
nou la conducere : 3—0 si 4—2, 
dar lipsit de puterea de a se 
concentra a pierdut din nou, 
tot la ..tie-break" (7—5). Re
zultat final : Navratil — Se
gărceanu 7—8. 7—6.

Un meci de-a dreptul sen
zațional. prin răsturnarea de 
scor produsă, a fost acela din 
proba de dublu senioare dintre 
reprezentantele noastre Lucia 
si Maria Romanov — si cuplul 
Nemeth, Fagyas (Ungaria). 
Conduse cu 5—0. sportivele 
noastre au avut puterea să 
lupte, să egaleze si să cîstige 
setul. Ele si-au adjudecat si se
tul următor. Rezultatul parti
dei I Lucia Romanov, Maria 
Romanov-Nemeth. Fagyas 7—5,

TROFEUL „PIETROASA -
(Urmare din pag. 1)

dus un oarecare echilibru, cu 
răsturnări de situații : france
zii au condus cu 5—3. apoi au 
fost depășiți spectaculos (6— 
14). dar au revenit puternic pe 
fondul relaxării sextetului nos
tru (13—14). Arbitrii E. Kru
glov (U.R.S.S.) și L. Bekesi 
(Ungaria) au condus foarte, 
bine’ echipele : ROMÂNIA — 
Căta-Chițiga (lonescu). Mina, 
Girleanu. Manole, Vrîncuț (Ma- 
cavei). Stolan ; FRANȚA — 
Fabiani. Faure. Hornain. Blain, 
(Goux), N’Gapet. Bezault (Ma- 
zzon).

în partida următoare s-au în- 
tîlnit două dintre echipele ne
învinse pînă acum si' principa
lele concurente ale formației 
noastre la cistigarea trofeului. 
După o partidă încordată, în 
care sovieticii au arătat un 
joc complet — remareîndu-se 
în special Belevicî. Efimov, 
Cerni — iar voleibaliștii din 
R.D.G. o mare capacitate atle
tică dar si o oarecare stereo
tipie In acțiuni, a ciștigat e-

DE LA BUDAPESTA
personal. Clștigătoarea, Valenti
na Korneeva (U.R.S.S.) a acumu
lat 592 p. La pușcă standard 80 
f.c., juniori, Ioan Joldea a fost 
desemnat Învingător grație ce
lor 596 p acumulate. Tot la ju
niori, dar la pistol viteză, Ga
briel Cristache a ciștigat barajul 
pentru locul 2 cu 593 p (Învingă
torul concursului, V. Veniamin — 
U.R.S.S., 598 p), iar Laurențlu 
Banu s-a clasat al 7-lea, cu 587 
p. Alte rezultate: pușcă liberă, 
3X40 f: 1. A. Mitrofanov
(U.R.S.S.) 1181 p (!), pistol liber: 
1. A. Melontiev (U.R.S.S.) 56® p.

• în meci preliminar pentru 
Cupa cupelor, Swansea (Țara 
Galilor) — Sporting Braga (Por
tugalia) 3—0 (1—0).
• Turneul de la Barcelona, tn 

semifinale: Spartak Moscova — 
Espanol Osasuna (dlv. B) 2—0, 
Espanol Barcelona — West Brom
wich Albion 3—2.
• La Gelsenkirchen, Schalke 04 

— Aston Villa 4—2 (2—0).

EXPERIMENTUL „CARTONAȘELOR GALBENE" IN BELGIA
BRUXELLES, 18 (Agerpres). 

— Federația belgiană de fot
bal a experimentat în sezonul 
trecut, în competițiile juniori
lor, un sistem nou de sancțio
nare a jucătorilor care au pri
mit avertismente tn timpul 
jocurilor: fotbalistul căruia 
arbitrul 11 arată „cartonașul 
galben" părăsește automat te
renul, cu drept de înlocuire. 
S-a păstrat, fn schimb, regula

6— 1. Româncele s-au calificat 
în semifinale asigurîndu-si o 
medalie. Are de asemenea asi
gurată o medalie, prin califi
carea în semifinale, perechea 
româno-bulgară. Alice Dănilă
— Adriana Velccva care a în
trecut în sferturi cuplul ungar 
Rilecz-Kovacsics cu 6—3. 6—2. 
fn proba de simplu tineret 
Cristinel Ștefănescu a promo
vat în semifinale (are si el a- 
sigurată o medalie) in dauna 
cehoslovacului l’imek, care nu 
s-a prezentat Ia ioc. în semi
finale Ștefănescu se va intîlni 
cu sovieticul Lomanov.

La dublu mixt seniori Flo
rența Mihai-Segărceanu au 
ciștigat cu 3—6, 6—3, 6—2 la 
cuplul cehoslovac Brzakova — 
Mecir, perechea română ca- 
lificîndu-se în sferturi. unde 
va intîlni cuplul sovietic Bo
rodina — Zverev. Alte rezul
tate : Salnikova. Bogomolov 
(U.R.S.S.) — Maria Romanov, 
A. Marcu 3—6. 6—2. 6—4 (se
niori) : Gutl. Rltecz (Ungaria)
— Alice Dănilă. Toma 6—3,
7— 5 (tineret). La consolare : 

' Mancaș — Lazar 6—1. ab. Dir-
zu — Kiss 6—4. 7—6, Maria Ro
manov — Rozsavolgyi 6—1, 
6—2.

Victor BANClULESCU

BUZĂU ’82“ LA VOLEI
chips U.R.S.S. (B) cu 3—1 (13, 
—7, 11, 9). Un meci care a du
rat 105 minute, bine arbitrat 
de R. Farmus (România) ai Y. 
Almulla (Emiratele Arabe U- 
nite). în ultima pgrtidă. Un
garia — R.F.G. 3—0 (5, 6, 8).

După 3 zile s-au profilat 
pretendentele la cistigarea 
trofeului : România si U.R.S.S. 
(B) ambele cu cîte 6 u și 
R.D.G. cu 5 p. Programul de 
joi (ora 16) : România — 
R.D.G., Ungaria — Franța, 
U.R.S.S. (B) — R.F.G.

Din fârile socialiste

u.R.s.s. COMPLEXE DE
Unde poți să-țl petreci clt-eva 

ore plăcute de sport ? Pentru lo
cuitorii mai multor localități din 
R.S.S. Bielorusă, răspunsul este 
totdeauna același: la Complexul 
de sport șl. sănătate. Sub aceas
tă titulatură sînt cuprinse o se
rie de noi baze sportive, puse la 
dispoziția tuturor celor doritori 
de a-șl căli forțele șl sănătatea 
prin practicarea jocurilor, a 
exerclțiitor fizice. Fie sînt am
plasate, de obicei, lntr-unul din 
parcurile sau zonele verzi ale 
orașelor, acolo unde găsești deo
potrivă aer curat șl un cadru 
plăcut, departe de aglomerația șl 
zgomotul arterelor de circulație. 
Un complex de sport șl sănătate 
cuprinde o sală de sport, un 
bazin, cabinete medicale, saună 
șl săli pentru masaj, puncte pen
tru Închirierea de echipament 
sportiv, un centru metodic șl de 
îndrumare. Poate fl vizitat de 
orice doritor, venit singur sau 
însoțit de familie șl prieteni, 
precum șl de grupuri organizate. 
Cei care solicită cu regularitate 
serviciile Complexului de sport 
șl sănătate Ișl pot procura abo
namente de la administrație, ceea

• în finala turneului de la 
NUrnberg: Nottingham Forest — 
F.C. Niirnberg 4—2.
• La Porto: F.C. Porto — GI- 

jon (Spania) 3—0.
• Campionatul Franței, etapa 

a 2-a: Toulouse — Sochaux 3—1, 
Dens — Bordeaux 2—2, Stras
bourg — Lille 1—0, Auxerre — 
Laval 0—1, Tours — Mete 3—2, 
Rouen — Lyon 2—1, St. Etienne

după care nu pot fi înlocuiți decît 
doi jucători, astfel o echipă 
cu trei sau mal multe „carto
nașe galbene" intr-un meci a 
fost nevoită să evolueze în in
ferioritate numerică Noul sis
tem a dus la mărirea discipli
nei în joc, atît fotbaliștii, cît 
șl conducerile tehnice ale e- 
chipelor acțlonlnd pentru a 
face să dispară gesturile ne
sportive șl faulturile Intențio

Tj.LEX
ATLETISM o Concurs la Brno. 

Printre învingători: Florența Crâ- 
ciunescu 64,72 m la disc. Ion Bu- 
lac 7,41 m la lungime și Silviu 
Stafiuc 2,15 m la înălțime • 
Berna: Glmes (S.U.A.) 8,11 m la 
lungime, Johnson (Canada) 10,30 
la 100 m, Byers (S.U.A.) 3:41,74 
la 1500 m 0 Nisa: Milton Ottey 
(Canada) 2,27 m la Înălțime îna
intea lui Dwight Stones (S.U.A.) 
2,24 m, Wolz (S.U.A.) 5,57 m la 
prăjină, Connor (M. Britanie) 
17,27 m la triplu.

BASCHET • Ultima etapă a 
preliminariilor C.M. masculin : 
grupa A: Spania — S.U.A. 109— 
99 (50—49). Panama — R.P. Chi
neză 121—92 (clasament: 1. Spa
nia, 2. S.U.A., 3. Panama, 4. R.P. 
Chineză); grupa B: Australia — 
Coasta de Fildeș 80—59, U.R.S.S. 
— Brazilia 99—92 (clasament: 1. 
U.R.S.S., 2. Australia, 3. Brazilia. 
4. Coasta de Fildeș); grupa C: 
Iugoslavia — Canada 88—78, 
Cehoslovacia — Uruguay 111—84 
(clasament: 1. Iugoslavia, 2. Ca
nada, 3. Cehoslovacia, 4. Uru
guay). Turneul final (primele 2 
clasate din grupe) are loc de 
joi la Call, turneul pentru locu
rile 7—12 se va desfășura la Cu
cuta.

CICLISM • Turul R.F. Germa
nia, etapa 2 (Mtinchen — Stut
tgart, 265 km) a fost cîștigată 
de belgianul Ronny van Helen 
în 7.12:02 care a devenit liderul 
competiției (la 7 s este urmat 
de Thaler — R.F.G. șl la 8 « 
de Hanegraaf — Olanda) • Tu
rul Slovaciei, etapa 7 (în îm
prejurimile Preșovulul, 132 km) 
a revenit cehoslovacului Letavay 
în 3.27:40. Primul In clasamentul 
general este sovieticul Voloșln

ȘAH • In turneul interzonal 
de la Toluca (Mexic) după 6 
runde conduc englezul John 
Nunn și canadianul Igor Ivanov 
cu cîte 4 p, urmați de Yasser 
Seirawan (S.U.A.) 3,5 p și o par
tidă întreruptă. Seirawan a cîș- 
tlgat la fostul lider Adorj an (Un
garia) șl a întrerupt In poziție 
egală cu Rubinettl.

TENIS • Campionatele Canadei, 
la Montreal: Tanvler — Hanika 
6—4, 7—6, Davis — Pazderova 
6—3, 6—2, Gadusek — Durie 6—0, 
6—3, Hallquist — Madruga 3—6, 
6—2, 6—1, Sukova — Potter 6—3, 
6—4 • Clncinnattl: Hogsted — 
Wilander 7—5, 3—6. 6—1, Moret- 
ton — Purcell 2—6, 6—1, 7—5, 
McEnroe — Borowiak 4—6, 6—4, 
6—0, Gerulaltls — Fitzgerald 6—4, 
6—4, Ramirez — Estep 6—3, 6—0, 
Connors — Doyle 6—7, 6—1, 6—0, 
Lendl — Stockton 6—3. 6—4.

VOLEI • Echipele Cubei au 
ciștigat turneele din cadrul Jocu
rilor sportive ale Americii Cen
trale șl Caraibilor, 3—0 (10. 13.
4) cu Mexic la bărbați și 3—0 
(14, 10, 12) cu Mexic la femei.

SPORT Sl SĂNĂTATE
ce le asigură accesul la baze de 
3—4 ori pe săptămlnă, la orele 
fixate dinainte sau la alegere.

Inițiativa creării unor aseme
nea baze sportive de agrement 
este de dată relativ recentă. Pri
mele Complexe de sport și să
nătate din R.S.S. Bielorusă au 
fost date in folosință la Briansk, 
Brest, Gomel șl Grodno. Succesul 
acestora, concretizat prlntr-un 
număr din ce In ce mai mare 
de vizitatori constanți, a făcu* 
ca această inițiativă să fie ur
mată și de alte localități de pe 
întinsul republicii. In scurtă vre
me, asemenea baze vor exista In 
flecare centru urban din această 
parte a Uniunii Sovietice.

Caracteristic pentru funcționa
rea noilor Complexe de sport șl 
sănătate este faptul că la pri
ma sa vizită, iubitorul de sport 
este întîmplnat de un cadru me
dical, care după un examen 
prealabil, recomandă acestuia 
disciplinele sportive adecvate. Se 
asigură prin aceasta eficiența 
exerclțiilor fizice practicate, în 
ideea Îndeplinirii scopului pro
pus, acela de a asigura sănăta
tea cetățenilor tineri șl vîrstnlcl.

— Brest 0—0, Monaco — Paris 
St. Germain 1—1, Nantes — Bas- 
tla 3—0, Nancy — Mulhouse 6—0. 
Clasament: Toulouse 4 p, Laval 
4 p etc.
• Campionatul Argentinei, eta

pa a 6-a: Ferro Carr 11 Oeste — 
Boca Juniors 3—0, Velez Sarsfteld
— River Plate 3—2, etc. Clasa
ment: Ferro Carrll to p, Velea 
10 p, Estudlantes 2 p etc.

nate pasibile de sancționare. 
Pe de altă parte, arbitrii în
șiși acordă „cartonașe galbe
ne" mai rar, fără să mai pe
depsească cu o sancțiune atît 
de gravă orice infracțiune.

Datorită succesului incontes
tabil, experimentul va fi pre
lungit încă doi ani, existînd 
opinii ca acesta să fie extins 
șl în competițiile seniorilor.
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