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In întîmpi narea marii noastre sărbători

Crosuri -de masă

ZESTRE SPORTIVA

Consiliu- 
Educație 
luat mă*

Potrivit indicațiilor 
lui Național pentru 
Fizică si Sport, s-au 
suri pentru ca în Întreaga ta
ră să se organizeze un bogat

PROGRAME POLISPORTIVE
ÎN ÎNTREAGA TARĂ

0 SPLENDIDA
NĂSCUTĂ DIN HĂRNICIA OAMENILOR

Oamenii comunei Grivita, 
din margine de Bărăgan ialo- 
mițean, vorbesc cu o nedisimu
lată mîndrie în glas despre a- 
șezările lor — satele care o 
alcătuiesc — despre munca Și 
preocupările lor. Și au pentru 
ce : Grivița a ocupat locul IV 
pe județ. în ce privește recol
ta de griu la hectar — în me
die peste 4 300 kg —. au exe
cutat lucrări agricole 
calitate, iar acum 
sărbătoarea de la 23 
dovedind — nu cu 
prin fapte — că sînt 
cu munca în cîmp și că 
hotăriti să-șj păstreze, cel pu
țin. locul cîștigat la recolta de 
grîu și pentru celelalte recol
te. Dar grivițenilor le mai 
place ca • venind din cimp. 
să-și petreacă un ceas-două 
pe terenurile de sport. Mărtu
rie stă însăși baza sportivă pe 
care și-au amenajat-o 
și care găzduiește acțiuni 
mai rar am întîlnit în 
părți. în spatele școlii 
Grivita se află terenul 
fotbal. Veți spune : un 
comunal oarecare dar... | 
țenii l-au împrejmuit 
în jurul lui au 
pistă de atletism cu 
îngemănate cu terenul de fot
bal. au amenajat unul de 
handbal, unul de volei Și al
tul de tenis de cîmp. Rețineți: 
în comună. Amenajări asemă
nătoare se află și în satele 
Smirna și Traian. Desigur, un 
merit deosebit pentru aceste 
realizări revin tovarășei pri
mar din comuna Grivița. Ta- 
raschîva Popescu, tovarășului 
ing. Vasile Berbecel, Erou al 
muncii socialiste, președintele 
C.A.P. Smirna, membru în bi
roul executiv al C.J.E.F.S. Ia
lomița, fostului învățător A-

Sandu, secretar al

de bună 
întimpină 

August 
hîrtii. ci 

„Ia zi" 
sînt

singuri 
i cum 

alte 
din 
de 

teren 
grivi- 

frumos, 
amenajat o 

zgură și,

lexandru
biroului executiv al consiliului 
popular Grivița, mare iubitor 
de sport, dar dlnșii ne asigură 
că n-au făcut decît să încu
rajeze munca unor inimoși 
profesori de educație fizică — 
Ilie Poterașu din Grivita. A- 
lexandru Năstase din Smirna 
—a altor iubitori de sport din
tre cadrele didactice, care au 
organizat munca patriotică cu

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. 2-3)

sub deviza „Aleargă să fii sănătos"
program de acțiuni și mani
festări sportive dedicate marii 
noastre sărbători de la 23 Au
gust. în acest sens, consiliile 
județene pentru educație fizi
că si sport în colaborare cu or
ganele cu atribuții, vor asigu
ra în ziua de 22 august. în toa
te localitățile, crosuri de ma
să sub deviza „ALEARGA SA 
FII SĂNĂTOS", la care sînț 
invitați să 
de toate virstele. 
vor avea loc pe trasee 
sânte, anume alese 
scop.

în zilele de 23 și 
prin grija acelorași 
vor asigura fiecărei 
tive programe polisportive cit 
mai atractive. în care vor fi 
incluse și competițiile oficiale, 
în zonele de agrement in ca
drul manifestărilor cultural- 
artistice. serbărilor populare, 
precum si al altor acțiuni me
nite să contribuie la petrecerea 
plăcută a timpului liber. se 
vor organiza demonstrații spor
tive deosebit de interesante.

Vineri 20 august 1982

participe cetățeni 
Alergările 

intere- 
acestIn

august,24
organe, se 
baze spor-

LA IAȘI, NUMEROASE ACȚIUNI SPORTIVE OMAGIALE
în aceste zile fierbinți pre

mergătoare marii sărbători de 
la 23 August, oamenii mun
cii ieșeni, tineretul slnt angre
nați în ample întreceri pentru 
îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție ; copiii, elevii și stu
denții participă și ei la nume
roase acțiuni pe șantierele 
muncii patriotice. Ieșenii — 
mari iubitori de sport — țin 
să intîmpine mărețul eveni
ment din viata poporului nos
tru și prin acțiuni și 
sportive omagiale-

— Este adevărat că 
iubesc mult întrecerea 
că ca și cea de pe arena spor
tivă — ne mărturisea preșe
dintele C.J.E.F.S. Iași. Valen
tin Paraschiv, De aceea. ur. 
mind indicațiile cuprinse în 
Mesajul adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU Con
ferinței pe țară a mișcării 
sportive ne străduim ca in ac
tivitatea noastră de zi cu zi, a 
Consiliului județean, să ne 
preocupăm temeinic în primul 
rind de organizarea cit mai 
multor acțiuni care să vină in

întreceri
Ieșenii 

in mun-

intimpinarea preferințelor oa
menilor.

— Am dori să enumerați u- 
nele inițiative care s-au bucu
rat de succes, 
și-au cîștigat popularitatea.

— Am organizat o seamă de 
întreceri cu largă audientă. 
De pildă, pentru oamenii mun
cii din întreprinderi și insti
tuții a fost organizată o acțiu
ne denumită ..ZIUA SPORTU
LUI PREFERAT". Cerem co- 
lectivelor noastre de specialiști, 
de activiști obștești să între
prindă sondaje printre oameni, 
in seefii si ateliere și dind

Dumitru MORARU-SLIVNA

acțiuni care

(Continuare in pag 2-3)

Dudu Georgescu, in duel aerian pentru minge. Fază din meciul 
de verificare a lotului reprezentativ, găzduit miercuri seara de 
stadionul „23 August". Foto : D. NEAGU

După testul de miercuri al echipei naționale

PREGĂTIREA DE BAZĂ A SELECTIONABILILOR 
TRERUIE ASIGURATĂ

Partida de miercuri seara a 
lotului reprezentativ a fost uF 
tima repetiție in vederea me
ciului cu Danemarca, de la 1 
septembrie, acesta urmînd a 
constitui, la rindul său, o repe
tiție generală pentru întîlnirea 
oficială, din cadrul Campiona
tului european, cu Suedia, pro
gramată după cum se știe, la 
8 septembrie. Ia București. Pri
vind lucrurile printr-o astfel 
de prismă, meciul cu formația 
iugoslavă Buducnost apare ca 
un important moment al pre
gătirii selectlonabililor și. 
această 
analizat 
evident, 
biective 
rarea 1

Și primul element 
rintă. care ne poate _ 
imagine a evoluției de ansam
blu a tricolorilor avînd si po
sibilitatea. ne acest temei, de 
a aprecia nivelul de pregătire 
a componentilor lotului națio
nal. este acela care exprimă, 
statistic, disponibilitățile ofen
sive ale echipei, in conditiila 
jocului pe teren propriu. Iată 
si cifrele reprezentînd raportul 
acțiunilor de atac al celor două 
echipe pe fracțiuni de timp de 
cite un sfert de oră: între mi .a.

In
idee, se impune a fi 

t cu un plus de atenție. 
. oe baza unor date o- 
i rezultate din 
jocului.

desfășu-

de refe- 
oleri o

CLUBURI
15—19—7; min. 16—30=18— 
min 31—45-18—9

■55—28) ;
1 și 
12; 
repriza întîi 
46—60=20—7; min. 61—75-18— 
10; min. 76—90=18—18 (total 
repriza a doua — 56—35); pa 
durata întregii partide: 111—63. 
De aici o primă concluziei 
frecventa atacurilor echipei 
noastre a fost, în meci '. de 
miercuri seara, foarte bună. 
Și un alt aspect, deosebit de 
semnificativ, ni se pare a fi 
acela privind ritmicitatea aces
tor atacuri: 18—20. la un sfert 
de oră: 55 în prima repriză 58 
in cea de a doua.

Al doilea element de refe
rință în evoluția lotului repre
zentativ. demn de retlnut da
torită si ponderii mari oe care 
o are în economia jocului si 
în stabilirea rezultatului, esta 
acela privind finalitatea acțiu
nilor de atac. Raportul suturi
lor la poartă a fost de 26—4 
(pe spațiul porții. 10—1) pentru 
echipa noastră; cel al lovituri
lor de colt: 10—0.  . ‘
snune deci, că si în această 
privință realizările 
reflectarea lor prin ____ ___
pe tabela de marcaj fiind tn

Mihai IONESCU

(total 
min.

Se poate

slnt bune, 
scorul de

(Continuare in pag. 2-3)

ASPIRANTELE LA GLORIA SPORTIVĂ A SANDEI TOMA
PREGĂTESC SIRGUINCIOS STARTUL OLIMPIC ’84

Turneul International masculin de volei al României

FINALA SE VĂ DISPUTA
ÎNTRE ECHIPELE ROMÂNIEI Șl U.R.S.S. (8)

BUZĂU. 19 (prin telefon). 
Era de așteptat ca penultima 
etapă a turneului international 
masculin de volei al României 
dotat cu trofeul ,.Pletroasa-Bu- 
zău ’82“ să prilejuiască repre
zentativei noastre un examen 
mult mai serios. Dar n-a fost 
asa. deoarece echipa R. D. 
Germane (cu unele indisponi
bilități. între care si valorosul 
Hecht, gigant de 2,07 m) nu a 
servit replica așteptată decît o 
scurtă perioadă din primul set. 
Echipa noastră, care a obtinut 
lejer victoria cu 3—0 (10. 9, 5). 
a început bine partida in sex
tetul de bază si s-a desprins 
rapid (8:3) Elanul jucătorilor 
noștri a fost stopat îndată ce 
echipa adversă s-a grupat mai 
bine si a realizat 6 puncte 
consecutive. Dar randamentul 
bun al oaspeților n-a durat 
mult si încurajați frenetic de 
public, voleibaliștii români eu 
trecut din nou la cîrma jocului 
sanctionînd cu promptitudine 
numeroasele greșeli (unde co
pilărești) comise de adversari 
în toate compartimentele. O vic

torie a reprezentativei noas
tre mult mai ușoară decît s-ar 
fi prevăzut, meciul reliefînd 
mai degrabă slăbiciunile oas
peților a căror ieșire din for
mă se vădise încă din meciul 
din ziua precedentă.

Arbitrii V. Dermendjiev (Bul
garia) și L. Bekesi (Ungaria) 
au condus foarte bine echipe
le : ROMANIA — Căta-Chiți- 
ga. Mina. (Spînu). Gîrleanu. 
Ionescu. Mîtu (Hînda). Sto- 
lan ; R. D. GERMANA — 
Kiihner. Sernow (Schultz). 
Hofmann, (Uebel). Heinold 
(Bohne. Bachmann). Dankert 
(Hănsch), Westphal.
Un meci care a creat un mare 

interes în tribune, cu spec
taculoase răsturnări de rezul
tat ne Darcursul seturilor (de 
pildă In cel de-al treilea un
gurii au condus cu 13:6 și au 
pierdut cu 16—14) au furnizat 
renrezentativele Franței si 
Ungariei. Echipa franceză. a

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag a 4-a)

Un Iot tînâr participă Ia campionatele mondiale de canotaj din Elvcfia
Căldură mare și pe Snagov! 

La primul antrenament lacul 
mai păstrează ceva din răcoa
rea nopții, dar către print 
pontoanele ard sub tălpi. Cine,

țări a anului — campionatele 
mondiale de canotaj de la Lu
cerna.

La școala de la Snagov, așa
dar, ultimele repetiții înaintea

De foarte mare importanță este reglarea ambarcațiunilor înainte 
de concurs, așa cum fac în imaginea noastră antrenorii lotului 
național de canotaj academic Mociani și Boicu.

insă, le mai ia in seamă: la 
canotaj a început numărătoa
rea inversă! Luni. 23 august, 
lotul nostru reprezentativ de 
visle și rame se va alinia la 
startul celei'mai mari confrun-

Foto : N. DRAGOȘ
acestui adevărat examen de 
maturitate. Dar să vedem cine 
au fost profesorii cine sînt 
elevele. . .

Profesorii sini antrenorii e- 
meriți Victor Mociani Maria

Drâghici. Ion Boicu și Gheor- 
ghe Gheorghiu, cei care — 
anul trecut — au pregătit fru
moasele succese de la ediția 
miincheneză a C.M.: patru me
dalii In cele șase probe dispu
tate! „Tabieturile" le-au rămas 
aceleași — la ora șase slnt In 
picioare. Urmează lungi „plim
bări" cu barca, apoi „pauza* 
de prînz; reglarea bărcilor, pre
gătirea materialelor pentru an
trenamentul de după-amiazi. 
Evident, fac totul din marea 
lor pasiune pentru acest greu, 
dar frumos, sport, cu respon
sabilitate și probitate profesio
nală. Sînt dascălii care au pre
gătit-o pe Sanda Toma cam
pioana olimpică.

Cine sînt elevele? Elevele 
sînt... chiar eleve, majoritatea 
(11 canotoare!) promovate din 
lotul de perspectivă. La 2 VIS
LE. bunăoară, ne va reprezen
ta — pe pista canalului Rotsee 
din Elveția — Anișoara Soro- 
han și Mariana Trașcă. La 19 
ani ele debutează pe marea 
scenă a performanței. spre 
emoția și mîndria colectivelor 
de antrenori de la Metalul și 
C.N. A.S.E. Anișoara Scrotum 
este campioană mondială de 
junioare anul trecut, la dublu, 
și învingătoare in concursul

Vasile TOFAN

(Continuare în pag. 2—3)



Absența campionului..

Evoluție" pe măsura... selecției

$1 Ia rufibuJucători antrenori
75

itinerar perpetuu...

(Urmare din pag. 1)

medaliiTrei
de aur..

acordul

(Urmare din pag. 1)
laI ...juniorilor

I
I

Si el
cunoscut

zilnic la oraMeciurile încep

,jsută“, la 200

Două nume 
zonantă pe 
transferărilor 
tei veri la ____
Doi foști jucători al 
naționalei sl ai tri
plei campioane Fa
rul: Petrică Motres- 
cu, devenit clujean, 
gi Mihai Bucos, tre
cut la Știința Petro
șani. în cazul celui 
de al doilea o pre
cizare: el preia tri
coul cu nr. 10 al 
formației universi
tare din Valea Jiu
lui. fiind totodată
— după cum aflăm
— Si antrenor. Cum 
federația 
Insă o

n sala Rai

de re* 
lista 

aces- 
rugby.

interzice 
asemenea

...al Marianei An- 
dreescu-Bădinici. ca
re intenționează să 
continue ..turul" er 
chioelor din Divizia 
„A" de baschet. Du
pă Voința. Rapid si 
Politehnica Bucu-

...la
m șl la 4X100 m, lată 
cadoul pe care 11 fa
ce Natalia Caraiosl- 
foglu la un an (Îm
plinit marți) de 
căsătoria cu Leonida 
C arai os if oglu, 
un nume 
celor ce iubesc par
cursurile de marș. 
Un cuplu productiv 
tn... medalii, cu atlt 
mal mult cu dt Na
talia s-a impus și In 
Întrecerile vitezistelor 
participante la cam
pionatele naționale.

dublă postură. Bu- 
cos apare oficial în 
•cripte doar ca ju
cător. Iar pină una- 
alta. la F.R. Rugby 
nu a sosit Încă vreo 
hlrtie tie care să fie 
trecut numele an
trenorului echipei 
«tudentesti oetrose- 
nene... Fiindcă »i- 
tuația lui Bucos nu 
e nicidecum singu
lară in rugbyul 
tru. credem că 
sosit momentul 
Biroul federal 
valideze dubla . 
tură, de antrenor șl 
jucător, transpunind 
1N DREPT ceea ce 
se petrece ÎN I’APT!

noe-
■

ca
să

DOS"

rest! (ultima echipă 
fiind si actualul 
„domiciliu"), neobo
sita călătoare do
rește să ioace la 
Olimpia București, 
club pentru care a 
depus cererea de 
transfer. Bineînțeles, 
fără a avea dezle
gare de la clubul 
studențesc care — 
la rindul lui — a 
..preluat“-o (cu doi 
ani în urmă) de la 
Rapid, fără 
feroviarilor.

Reușind la examenul de treaptă tn 
orașul Tg. Mureș, Olga Nemeș, cam
pioană europeană la tenis de masă In 
«nil 1931—1982 și campioană națională 
la toate categoriile, de la cadete plnă 
la senioare, va evolua In returul eam- 
ratulul la „înfrățirea" Tg. Mureș, 

asumă asociația sportivă mureșană 
marea responsabilitate de a asigura 
pregătirea la cel mal înalt nivel a aces
tui talent deosebit, așa cum au stat 
lucrurile la ’ C.S. Arad 7 Dacă In spa
tele cererii de transfer se ascunde doar 
DORINȚA MĂRUNTĂ de a obține vic
torii șl titluri facile pe plan național, 
șl asta in detrimentul consolidării po
zițiilor fruntașe sile foarte tinerei jucă
toare, element de bază al reprezentati
vei României, in topurile mondiale, 
atund Be Impune intervenția fermă a 
conducerii C.N.E.F.S.

In componența e- 
ehipei reprezentative 
de tenis a țării noas
tre, participantă in 
aceste zile la intn- 
nlrile celei de a 14-a 
ediții a campionate
lor europene de la 
Nylregyhaza, nu In
tră: Laurențiu Bucur, 
campion național In 
Întrecerile care au 
precedat plecarea 
•pre Ungaria, Dumi
tru Hărădău șl Jean 
Bircu, semifinallști 
in aceeași competiție. 
In schimb, sînt pre- 
zențl: Florin Segăr- 
ceanu, eliminat la 
naționale In turul 
doi, Andrei Dîrzu, 
care a Împărtășit a- 
ceeașl soartă, Adrian 
Marcu, eliminat la 
fel de prematur de 
către un junior. Emil 
Hnat. In aceste oon-

dițll, startul neco
respunzător al repre
zentanților noștri In 
concursul Individual 
masculin a fost pe 
măsura selecției: 3 
din 4, eliminați 
tur... preliminar 1

„Schimbul de miine" al 
handbalului nostru feminin — 
junioarele — vor fi supuse, în- 
cepînd de azi. unui examen 
care s-a dovedit a fi. în ulti
mii ani, edificator pentru sta
diul lor de pregătire in raport 
cu cel al echipelor din țări cu 
handbal dezvoltat. Timp de 6 

, zile Bucureștiul va găzdui cea 
de a IX-a ediție a „Turneului 
Prietenia", competiție rezerva
tă junioarelor, Și-au anunțat 
participarea reprezentativele 
de junioare ale Bulgariei, Ce
hoslovaciei, R. D. Germane, 
Poloniei, Ungariei, Uniuni; So
vietice și României cu două 

«formații. Jocurile sînt dco- 
gramate în sala Rapid (Calea

20 si 25Giulești nr. 18) între 
august.

Antrenorii Primei i 
tative a țării noastre, 
ghe Bădeanu șj Mircea Anton, 
vor trimite pe teren, printre 
altele, pe Edith Torok • (sora 
cunoscutei Maria T3r5k. com
ponentă a formației Știința 
Bacău — campioană națională 
și cîștigătoarea „Cupei Româ
niei", componentă a echipei 
naționale de senioare). Petruța 
Oanță, Luana Grigore etc. An
trenorii echipei secunde sînt 
Ernest Myhalyfalvi și Irina 
Climovschi.

Iată programul primelor trei 
zile de întreceri. Vineri, de la 
ora 14,30 deschiderea oficială 
a competiției, urmată de me

reprezen-
I, Gheor-

durile 
II (din 
Cehoslov 
U.R.S.S. 
nia I - 
tă : U.R 
Polonia 
— R.D.v 
slovacia; 
România 
Bulgaria. 
România 
Începere 
15. Vor 
giev —
J. Gulaș 
slovacia), 
son (Pol 
O. Shobi 
tenko — 
A. Isop
C. Cristt 
mânia). (

antrenor...
...la divizionara 

,.A“ de baschet 
Voința Brașov? Se 
nare că da. cel 
mai insistent vizat 
fiind 
Crăciun, 
care se crede 
va lua locul 
Gheorghe Roșu.

Dumitru
despre

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 23

___  mid din 1931 la te
nis, Mihnea Năstase, i-a Înregis
trat la campionatele naționale 
ale categoriei sale, desfășurate 
la Cîmpina, intre S și 8 august. 
Dacă aspiră cu adevărat la șe
fia tinerel generații de tenis- 
manl români, ne mal Întrebăm 
de ce nu i-am văzut numele nici 
pe lista jucătorilor noștri parti
cipant! cu trei săptămini in ur-

mă la campionatele europene 
juniori de la Budapesta 7 1 
fie, oare mal folositoare pentru 
formarea lui ca jucător de clasă 
prezența sa la turnee — de va
loare tn orice caz mai scăzută 
— decît aceste oompetițll ofi
ciale 7

Rubrică redactată de
Radu TIMOFTE

curs dorinței lor să organizăm 
programul „ZILELOR SPOR
TIVE". cu precădere Ia locu
rile de agrement Rezultatele 
ne-au bucurat. Altfel răspund 
oamenii chemărilor cind 
ține seama de dorința 
Pentru elevi și studenți 
inițiat acțiunea „TINEREȚE, 
GRAȚIE, FRUMUSEȚE", avind 
in program in special gimnas
tica. De asemenea, au fost 
organizate cîteva spectacole 
demonstrative de amploare. în 
sfirșit, am acordat și acordăm 
atenție inițierii excursiilor, ac
țiunilor cultural-sportive orga
nizate la locurile de agrement 
Ciric, Bucium și altele.

— Am Înțeles, că în ultima 
vreme sportul de masă ieșean 
a înregistrat succese notabile. 
Puteți să ne dați și cîteva e- 
xemple de „performanțe" în 
acest domeniu ?

se 
lor. 
am

— Sportivii noștri au reușit 
să se afirme cu prilejul unor 
competiții in sportul de masă 
cu finale pe țară : locul II in 
„Cupa constructorului de ma

la handbal, locul II Ia 
lupte 

„Cupa

Sini 
volei fete, un loc I la 
prin Vasile Sandu, în

UNCAP", 
tism, pri 
loc II la 
Aștefăno: 
Bă mai i 
tățile sp 
in prczei 
șurare 
închinate 
la fotbal 
suri, acti 
mcții.

O SPLENDIDA ZEST

MIINE ÎNCEPE CAMPIONATUL; DIVIZIEI „A" LA RUGBY
Miine debutează o nouă ediție a Diviziei „A" la rugby, care 

»e va disputa după aceeași formulă de 14 echipe. Despre pregă
tiri și despre unele noutăți ale competitoarelor v-am informat 
ia momentul potrvit. Astăzi, vă prezentăm loturile echipelor.

Loturile celor 14
DINAMO BUCUREȘTI. Antre

nor: Ion Țuțutanu. Lotul de ju
cători: I. Petre. M. Aldea, Fl. 
Ionescu, M. Chlrlcencu, L C6n- 
■tantin, M. Marghescu, I>. Abu- 
teale, S. Podărescu, Gh. Nlca, 
M. Paraschiv, GH Rovența, M. 
2tofiescu, Gh. Marin, E. Stoica, 
I. Roman, P. Borș. Gh. Dărăban, 
Gh. Caragea, N. Vereș, V. Țur- 
lea, C. Gheorghe, N. Badu, Gh. 
Ion, Al. Caralman. Jucători noi: 
D. Simlon (Farul), G. Manda, FL 

D. Petrilă, V. Splru 
R. Flbln- 

dinamo-

Oprea, D. Petrhâ, 
(C.S.ș. Triumf Buc.), I 
ger, V. Petre (Tlnărul 
vist).

FARUL CONSTANȚA, 
nor: Mihai Naca. Lotul 
tori: Gh. Florea, A. Plloțschi, M. 
Toader, M. Holban, I. Uvadartu, 
A. Lungu. Al. Bogheanu, Gh. 
Vărzaru, C. Vasile, R. Bezușcu, 
N. Dinu, C. Coman, M. Nache, 
R. Marcu, V. Giuglea, Gh. Var
ga I. Zamfir, N. Ene, FL Can- 
•tantin, Gh. Dumitru, D. Mușat, 
I Băciolu, Gh. Leonte, Fl. Opriș,
D. Prisăcaru, E. Grigore, Gh. 
Tur cu. Jucător nou: V. Ion (Ști
ința CEMIN Bala Mare).

STEAUA BUCUREȘTI. Antre- 
■orl: Theodor Rădulescu șl Ra
du Durbac. Latul de jucători: L, 
Codol, T. Toader, S. Fulcu, C. 
Roșu, Fl. Bălțat, L Zaflescu, V. 
David, D. Enache, D. Alexandru,
E. Suclu, C. Hie. C, Florea, L.

Antre- 
de jucă-

echipe fruntașe
Constantin, FL Murarlu, AL Ri
dul eseu, V. Cantoneru, P.R. Ma
rin, S. Galan, M. Ionescu, O. 
Cornellu, N. Cloarec, G. Pojar, 
L Benguș, M. Munteanu. Jucă
tori noi: M. Moț (Știința CEMIN 
Bala Mare), T. Co man (Farul), 
D. Călnaru (Vulcan Buc.), O. 
Sugar (Gloria P.T.T. Arad).

R.C. GRIVIȚA ROȘIE. Antre
nori: Viorel Moraru șl Radu De
mian. Lotul de jucători: T. Tu- 
dose, V. Stancu, Al. Marin, C. 
Tudor, S. Berende, M. Mlrea, P. 
Bidlrel, V. Țuică, I. Nloolae, M. 
Valeu, v.
V. Anton, M. Pena, 
Stroe, A. Pongracz, 
Gh. Dinu, D. Dine seu, A. Hon, FI. 
Măcfineață, V. Pașcu, C. Scarlat, 
C. Dinu, D. Bălan, G. Cercel, V. 
fică, E. Pasache. Jucători noi: 
V. Benedek (Politehnica lași), V. 
Badea (Știința Petroșani).

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE. 
Antrenor: Fl. Popovlcl. Lotul de 
jucători: A. Ciolpan, N. Gllgor, 
V. Vlădescu, L Bucșa, M. Pas
cale. R. Tmyancsev, D. Intrate, 
P. Rădol, V. Cantea, L Vlăddlă, 
Gh. Demian, Fa. Beraru, C. Ste- 
tluc, E. Mărginean, Gh. Pujlnă, 
L Urdea. V. Unguneanu, AL Cso- 
ma, K. Melnicluc, FL lonlță, N. 
Gheorghe.

ȘTIINȚA PETROȘANI. Lotul 
de Jucători: D. Luca, C, Dumi
tra, F. Ganea, Gh. Dinu, P. Chl-

Fălcușanu, T. Radu, 
’■ ~ V. Vlad, L

O. Moraru,

ADMINISTRAȚIA Dl SIAI LOTO PRONOSPORT INTORMEAZA
CIȘTIGURILE tragerii speciala Loto 

•lin I august 1982. Faza I — Cate
goria 1: 1 variantă 100% — auto
turism „Dacic 1300”; categoria 2: I 
variante 25% o 9.1153 toi; categoria 
3: 4 variante 100% a 7.044 lei șl 10 
variante 25% o 1.761 toi; categoric 
4: 16.75 a 2.734 toi; categoria 5: «2 
o 739 lei; categoria 6: 144,75 a 
toi; categoria X: 865,50 a 100 
Report la categoria 1t 511.502 
Faza a ll-a — Categoria G: 1 va- 
rtonlâ 25% o 12.500 toi; categoria 
H: 4 variante 25% o 2.500 toi; co- 
togorio 1: 1 variants 100% a 5.000 
toi sau o excursie de un toe to 
U.R.S.S. sau R.S. Cehoslovacă plus 
eventuala diferență In numerar fi 14 
variante 25% a 1.250 toi; categoric 
J: 38,75 a 1.000 M; ©alegoria K: 
79,25 a 500 toi; categoria L: 377,25 
o 100 lei. Faza a II l-a - Categoria 
M: 1 variantă 25% - autoturism „Da
cic 1300; categoria N: 1 variantă 
100% — autoturism „Dada 1300” sau 
o excursie de două locuri la 
U.R.S.S. sou R.S. Cehoslovacă fl di
ferente In numerar fl 9 vorlxsnte 25% 
o 17.500 lei; cotogorlo O: 5 vorlon- 
to 100% o 13.072 toi eou o excursie 
de un loc In U.R.S.S. eou R.S. 
Cehoslovacă șl diferența to numerar

314 
Ivi. 
lei.

ii M variante 25% a 3.268 tot; ca
tegoria P: 30,25 a 2.971 lei; ©ate- 
Sorla R: 144 a 1.037 toi: categoria 

: 211,23 a 300 lei; categoria T: 
1.047 o 200 toi; categoria U: 2.393,25 
a 100 lei. Autoturismele „Dacia 1300” 
au revenit următorilor participant : 
Mircea-Vergiliu Hancia din Rm. VII- 
cea (ia categoria 1), Pulu Nicola es
eu din Slatina (la categoria M) și 
Elisabeta Tudor din Cluj-Napoca (ia 
categoria N).

CIȘTIGURILE tragerii Loto din 13 
august 1932. Cat. 1 I 3 variante 25% 
- autoturisme „Dacia 1300”: cat. 2: 
2 variante 100% a 13.470 lei |i 19 
variante 25% a 3.416 leit cat. 3: 
23,25 o 3.969 lei; Cat *1 45,50 o 
2.028 lei: cat 8: 219 a 421 let; cat 
6: 422,75 a 218 let: cat Xi 2.004,75 
a 100 lei. Report la categoria li 
255.294 lei.

Autoturismele „Dacia 1300* de la 
alegoria 1, obținute pe bilete juca
te 25%, ou revenit portlclponțiior : 
Nicolae Corbu din Buzău, Aurel Ar
delean fl Dumitra Popa, ambM din 
București.
• Tragerea obișnuită Loto de 

astăzi, 20 august 1982, se televi
zează In direct Inceplnd de la 
ora 17,40.

rlac, N. Ghiță, E. Medragonlu, 
V. Dobre, M. Mateescu, L Bonea, 
A. Viciu, I. Catană, Șt. Constan
tin, FL Ion, M. Palamariu, P. 
Vieru, V. Bălol, E. Drumea, A. 
Sușinschl, A. Sandu, I. Bucan, 
D. Petre-Dorobanțu, M. Ortele- 
can, Gh. GarofiL Jucător nou:
M. Bucos (Farul).

C.S.M. sibiu. Antrenori: Bebe 
Boboc șl Dumitru Rășcanu. Lo
tul de jucători: I. Ivancluc, S. 
Tomuța, I. Negru, E. Slrbu, O. 
Becheș, O. Lupaș, I. Amâne, Z. 
Tamașiu, M. Feraru, M. Sărac, 
Gh. Cocîrcă, L Ieordean, M. 
Zamfir, I. Burcea, D. Burdușel, 
Al. Prohor, Gh. Banclu, I. Hă- 
dărugă, M. Mărginean, I. Jlanu, 
L Pășcălău. Jucători noi: I. Puș
că, V. Radeș (Carpațl Mlrșa), A. 
Nistor, E. Mocanu (Dacii LP.A. 
Sibiu).

GLORIA P.T.T. ARAD. Antre
nor: Dumitru Mihail (Titl) Io
nescu. Lotul de jucători: G. As- 
marandeL I. Corduneanu, I. Al- 
bișteanu, A.T. Moș, Gh. Dumiter,
N. Lupașou, N. Matei, Al. Do- 
mocoș. Șt. Ghimlș, N. Leca, M. 
Ponta, I. Riște, V. Lazăr, Șt. Fa- 
rago, Z. Zalezsak, G. Aștefanel, 
P. Dimltrie, I. Munteanu, M. O- 
laru, A. Aștefănoaie, I. Mozer, 
A. Săndulescu, M. Savu, M. Va- 
llcsec, Fl. Tița. Jucători noi: C. 
Copil (Universitatea Timișoara),
M. Agafiței, S. Lucuță (C.S.Ș. 
Gloria Arad), O. Șerban (C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca), V. Clobo- 
taru (C.S.Ș. Triumf Buc.).

POLITEHNICA IAȘI. Antrenori: 
Gh. Drobotă, S. Viile Gorun, M. 
Huțanu. Lotul de jucători: D. 
Bălan, L Mitltelu, C. Vaslulanu, 
V. Băetu, M. Crețu, L Năstasă, 
C. Clobanu, Gh. Manea, C. Băl- 
teanu, M. Mitltelu, N. DorofteL 
C. Vaslllu, Fl. Rlstor, CL Nemes- 
niciuc, N. Andrei, D. Gavrileț,
N. Cristei, L. Constantin, D. Tu
na ru, p. Petru, D. Colibă, Al. 
Elisei, N. Pătrăhău, C. Ebu.

RULMENTUL BIRLAD: Antre
nor: Gheorghe Băltărețu. Lotul 
de jucători: L. Hodorcă, D. Ifrlm,
L. Croltoru, C. Dănescu, C. Sîr- 
ghie, I. Harnagea, T. Mihalcea,
M. Dlea, s. Seceleanu, C. Mun
teanu, C. Arhip, N. Ștefănlcâ, G. 
Căula, N. Zavaite, T. Clorid, V. 
Tătaru, D. Rășcanu, A. Dranga, 
I. Ciuntuc, V. Cernat, C. Mun

teanu, D. Iamandl. Jucători noi: 
S. Dodan (Universitatea Timișoa
ra), Gh. Motrescu (Politehnica 
Iași).

R.C. SPORTUL STUDENȚESC 
BUCUREȘTL Antrenor: Nicolae 
Pădureanu. Lotul de jucători: N. 
Chiclu, M. Nicolescu, S. Cojoca- 
ru, E. Ruja, G. Vintilă, R. Ne- 
goescu, G. Leșeanu, A. Bariton,
C. Harlton, A. Mocanu, M. Pa- 
raschlvescu, V. Rosetnlc, I. Hie, 
V. Pădureanu, N. Solomon, N. 
Covaci, M. Gurămare, D. Mlha- 
lache, A. Veștemeanu, A. Preda, 
Fl. Atanaslu, M. Galanda, 
Ghlorghlosu, AL Atanasiu, 
Păunescu, V. Dumitrescu, 
Curea, A. Stanciu, C. Bossen- 
maler. G. Glrjabu.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA. 
Antrenor: Gheorghe Rășcanu.
Lotul de jucători: M. Comănicl. 
P. Marin. Fl. Buruiană, A. Bute, 
F. Fiat. Gh. Miță, C. Radu, V. 
Vancea, L. Clobanu, R. Volnov, 
I. Raicu, L. Matei, N. Bandula, 
I. Peter, D. Borzaș, M. Jurj, N. 
Miel, Al. lonlță, V. Suciu, I. Că- 
prăroiu, A. Chloreanu, D. Flntl- 
naru, N Pîslaru, T. Bateai. V. 
Popovlcl, I. Basancluc, I. Brlnză. 
Jucător nou: I. Tătucu (Știința 
CEMIN Bala Mare).

RAPID BUCUREȘTI. Antrenor: 
Hristache Preda. Lotul de jucă
tori: N. Stănescu, P. Kajnac, I. 
Vlad, M. Aricișteanu, D. Sava,
D. Gheorghe, D. Luca, M. Boian
giu, M. Niță, T. lorga, C. Ca.p- 
mare, N. Șișiu, N. Nedelcu, N. 
Năstase, I. Popa, FL Matache, A. 
Toma, N. Ionescu, C. Ciocianu, 
V. Duțu, Fl. Radu, V. Oprea, C. 
Stănescu, I. Stalcu, Șt. Filipolu, 
V. Mengher, D. Urdăreanu, S. 
Popescu, A. Răduță, C. Popescu, 
D. Arlașu.

POLITEHNICA 18 FEBRUARIE 
CLUJ-NAPOCA. Antrenor: A- 
lexandru Paloșanu. Lotul de ju
cători: L. Todea, I. Boca, V. Bă- 
găcean, I. Stan, E. Molsil, R. 
Glura. O. CMhala, L. Tăut, E. 
Mureșan, I. Marton, I. Boier, I. 
Ursu, T. Marta, S. Mărgineanu, 
L. Baciu, Gh. Corburean, 
Sabău, I. Bămuțlu, R. Stănflă, I. 
Leoca, A. Leoca, A. Novac, ’ 
Cimpoacă, S. Spătaru. Jucători 
noi: p. Motrescu (Farul), Gh. 
Budai, Șt. Rațiu (C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca).

elevii și tinerii comunei pen
tru realizarea amenajărilor 
sportive.

Duminică de duminică, pe 
terenurile de sport ale asocia
țiilor „Partizanul" Grivița, „A- 
gronomia" Smirna. „Avîntul" 
Traian au loc întreceri de 
bal. de handbal, crosuri.

Și rezultatele activității 
pe terenurile de sport 
celor trei asociații — de 
șase, cu cele trei din școli — 
s-au făcut cunoscute și dincolo 
de hotarele..-, de poruttibiști și 
floarea-soarelui ale comunei. 
Dintre elevii lui Ilie Poterașu 
— profilat pe atletism, spre 
cinstea lui — șase au ciștigat 
titluri de campioni județeni ia 
diferite probe în cadrul „Da- 
ciadei", patru au urcat pe cea

fot-

de 
ale 

fapt

mai Înalt 
lui în „< 
au cîștig» 
„Crosul 
dobîndit 
trecerile 
prof. A! 
reușit să 
gimnastic 
bluri car 
prețuire 
dar și t 
le-au văz

La Gri' 
zent In 
dotata cv 
Oamenii 
puținul ti 
terenurile 
nuit cu 
In muncă 
dei“. pe 
național 
Și le șad<

PREGĂTIRI PENTRU C.M
(Urmare din pag. I)

I.

I. 
O.

A.

E.

i.

PE MICUL ECRAN
Simbătă 21 august, ora 

16: FOTBAL. Corvinul Hu
nedoara — F.C. Olt. trans
misiune directă, comentator 
Sorin Satmari.

Luni 23 August, 
prinsul „Albumului 
bătoare": „Medalii
România", reportaj
de Sorin Satmari cu 
cursul multiplilor campioni 
Carmen Bunaciu și Ivan

in cu- 
de săr- 
pentru 

realizat 
con-

c. 
c. 

FI.

Gh.

A.

Patzaiehin; filmul „Marato
nul Nadiei" — regia: Dan 
Necșulea, comentator": Cris
tian Țopescu.

Marți 24 august, ora 
campionatul mondial 
înot artistic, Înregistrare 
la Guayaquil (Ecuador).

Miercuri 25 august.
16,25 : selecțiuni din Cam
pionatele mondiale de na- 
tație de la Guayaquil ; co
mentatori : Cristian Țopes- 
cu șl Adrian Vasiliu.

17: 
de 
de

ora

„Prietenia", iar Mariana Traș- 
că s-a remarcat, la simplu, 
in mai multe regate internațio
nale. . .

Pentru proba de 4+1 VISLE 
se pregătesc asiduu pe Snagov 
două consacrate — Sofia Cor- 
ban, Maria Macoviciuc — ?i 
două debutante: Elisabeta Oie- 
niuc (18 ani, clubul Olimpia, 
proaspăta bacalaureată, cano
toare de certă valoare interna
țională) si Titie Țăran (19 ani, 
clubul Metalul, de numai un 
sezon pe apă). Echipajul va fi 
condus — sperăm, către o me
dalie — de experimentata Eca- 
terina Oancia. Principale favo
rite; U.R.S.S., R.D.G., Româ
nia, Olanda.

Se muncește mult pe lacul 
Snagov! Valeria Răcilă se nu
mără printre fruntașe. are 
mari emoții dar și mari ambi
ții: va evolua tn proba de 
simplu, in locul multiplei noas
tre campioane mondială fi 
olimpică Sanda Toma. Sportiva 
din Stulpicanii Sucevei, fila
toare la U.T. Arad, va fi — 
sperăm — in finala mare in 
compania reputatelor scliijiste 
Berryl Mitchell (Anglia), Irina 
Fetisova (U.R.S.S.), Sylvia 
Schwabe (R.D.G.), Stephanie 
Foster (N. Zeelandă).

De mai multe ori pe zi pă
răsește pontonul din dreptul 
Bazei noi — spre a se înscrie 
pe pistele de antrenament — 
un echipai aflat pe drumul 
deplinei afirmări internaționale: 
SCHIFUL DE 2 RAME alcă
tuit din Ana Maria Naghiu și 
Luminița Furcilă. Este 
dublou care aspiră la un 
in finală acestei probe.

De mai multe ori pe zi 
răsește „portul" școlii de
Snagov și schiful de 4+1 RA
ME; Elena Horvat, Rodica Ar- 
ba (medaliate cu bronz, anul 
trecut, la C.M.) șl mai tinere
le Mihaela Armășescu, Aurora 
Darko (19 ani, debutante, sili
toare și talentate). Le va con
duce Cristina Dinu.

Sub soarele arzător al Sna- 
govului se pregătesc cu sirgu- 
ință șt fetele (bronzate dc nu

le mai re 
de 8 + ' 
in ' 
ciana Dri 
Florica L 
zăr, Jean 
evolua al 
mentatele 
ca Țăran 
rica Vere 
loare.

La cele 
vuluf, pe 
nul de ii 
ultimele ; 
platele C 
rit Dumi 
prin echi 
readucă ? 
le. D. V< 
P. Iosub'

Așada' 
o nouă 
campionat 
nota). Ev 
jor la ca 
de canotc 
întinerit, 
perspectiv 
tă a Joc 
1984. Suc

r 
l

T

un 
loc

pă- 
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DUPĂ TESTUL ECHIPEI NAȚIONALE
(Urinare din pag. 1)
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F. R. Fotbal atrage atenția asupra unor noi măsuri care vor fi luate
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In cazul continuării actelor de; indisciplinăfazele de finalizare. Ca să ne 
referim doar Ia câteva aspecte 
care tin de efectele pregătirii 
la cluburi.

în ceea ce-i privește ne an
trenorii lotului reprezentativ, 
Mircea Lucescu si Mircea Ră- 
dulescu, am vrea să le atra
gem atenția că este timpul ca 
să se ajungă la o anumită 
formulă de echipă. UNA STA
BILA. CARE SA SE PREGĂ
TEASCĂ ÎN IDEEA DE JOC 
PRECONIZATA. în meciul de 
miercuri — poate sl din unele 
motive obiective — au fost fo
losiți 16 jucători. Cam mulți 
pentru un moment de repetiție, 
în același timp, este necesar 
(meciul cu Buducnost mai ales, 
a scos in evidență această nece
sitate) stabilirea unui adevărat 
conducător de joc si pregătirea 
lui în spiritul unui mod de ac
țiune colectiv, realist, compe
titiv. Pentru că. în ultimă in
stanță, nu frecventa atacurilor, 
cantitatea lor este determinan
tă, ci consistenta acestora, gra
dul lor de periculozitate, cali
tatea lor. Si așa ceva depinde 
de gîndirea colectivă, de mo
dul ordonat de a acționa în te
ren.

Mal sînt pînă la ora meciu
lui cu Danemarca mai puțin 
de două săptămînl și ceva mai 
nutin de trei săptămînl pînă la 
jocul oficial cu Suedia. Prac
tic. timpul rămas la dispoziție 
ar fi suficient pentru ceea ce 
ar mai trebui făcut, ca echi
pa noastră națională să se pre
zinte în condiții de start care 
tă-i asigure o bună comporta
re si succesul. Rămine ca și 
zilele de pregătire care vor ur
ma la cluburi să fie folosite 
din plin de întregul efectiv de 
jucători selecționabili — inclu
siv dc cei dc la loturile divi
zionare și de tineret, a căror e- 
volutie in „deschiderea" cupla
jului de miercuri, a lăsat mai 
curind impresia unei formali
tăți de program decit a unui 
prilej de potențare a instruirii.

Una din noile reglementări la acest început de 
campionat a fost și modificarea sancțiunilor care 
decurg din primirea de către jucători a carto
nașelor galbene pentru neresPectarea regula
mentului de joc și comiterea de acte nesportive.

In dorința de a asigura continuitatea in joc, 
îndeosebi a fotbaliștilor fruntași și a stăvili 
unele tendințe de sustragere de la anumite me
ciuri șj deplasări, F.R. Fotbal a hotărit ca pri
mirea celui de al doilea cartonaș galben să nu 
mai fie urmată de suspendare automată cu o 
etapă ci, atit jucătorii cit și cluburile să pri
mească sancțiuni administrative.

Unii jucători Și unele cluburi au înțeles sen
sul acestei modificări și au procedat ca atare- 
Totuși, după primele trei etape ale actualului 
campionat se constată o creștere a cartonașelor 
galbene (54) și roșii (4) față de aceeași perioadă 
a campionatului anului trecut, 
roșii (2).

Ce se observă în terenuri ?
In loc să-și vadă de joc, să 

preună cu coechipierii lor. la 
o parte din jucători, certați, cum se vede — în 
continuare — cu morala sportivă, se fac „re
marcați" prin intrări dure (Periculoase pentru 
integritatea corporală a partenerilor de între- 
cere), vociferări și proteste la deciziile arbitri
lor. Bilanțul după trei etape de campionat, a 
unor asemenea comportări nedemne cu calitatea 
de sportiv fruntaș este în contradicție cu anga
jamentele asumate dc jucători și cluburi in a- 
junul deschiderii oficiale a sezonului competi- 
țional 1982—83 în fața forurilor de conducere a 
mișcării noastre sportive, a federației de spe
cialitate, cu prilejul analizei activității fotbalis
tice.

Situația este cu atit mai supărătoare cu cit 
printre „clienții" obișnuiți ai arbitrilor se nu
mără și o serie de fotbaliști componenți ai echi
pelor de club participante în cupele europene 
sau ai loturilor reprezentative. De pe o listă, 
din păcate, destul de cuprinzătoare, enumerăm 
deocamdată, pe Donose, Irimescu, Negrilă, Un- 
gureanu, Bălăci (toți de la Universitatea Craio
va), Onuțan, Șoarece, Pițurcă (F.C. Olt), Ior- 
gulescu, Mircea Sandu. Terheș (Sportul studen
țesc), Stredie (Dinamo), Anghelinj (Steaua), On- 
cu (Corvin-il Hunedoara), Șoșu, Antohi, Penof, 
Vamanu, C. Solomon (S.C. Bacău), Cavai. Bă- 
luță, Varga (Jiul Petroșani), Pita.ru, I. Marin 
(C.S. Tîrgoviște), M. Zamfir. Cristian, Ignat 
(F.C. Argeș), Caramalău (F.C. Constanța).

Faptul că o serie de echipe sînt „lidere" ne
dorite, prin marele număr de jucători în cauză, 
trădează existența, în cadrul acestor ' unități

sportive de performantă, a unei slabe 
educative, a unui climat de toleranță, 
manifestărilor nesportive, abaterilor de tot felul. 
Desigur, conducătorii și antrenorii acestor jucă
tori și echipe nu-și dau tot interesul pentru în
tronarea unei atmosfere de disciplină la antre
namente și jocuri. Cum este Posibil ca jucă
torul Giuchici, de la Politehnica Timișoara, să 
aducă în auzul mulțimii, ii.jurii antrenorului 
său, C. Manolache, pe motivul că acesta a în
drăznit să-1 cheme la un moment dat, pe banca 
rezevelor pentru a fi înlocuit cu un alt jucător 7 
De remarcat că pînă joi clubul timișorean nu a 
luat atitudine 
sancțiune dată 
etapă, a treia, 
„A“ l-a arătat 
de a primi cartonaș galben chiar ca rezervă, ca 
urmare a unei atitudini nesportive. săvîrșite in 
afara terenului, de pe banca antrenorului lingă 
care se așezase.

Dacă mulți conducători de cluburi ș; antrenori 
nu iau măsuri, , rămînînd în continuare subor
donați rezultatelor imediate și năravurilor unor 
jucători, de ce oare Consiliile județene pentru 
educație fizică și sport, ca și forurile tutelare 
ale echipelor, care răspund pe teritoriul respec
tiv de ansamblul problemelor jsportive, nu se 
sesizează și nu iau măsuri, obligînd echipele sl 
conducerile acestora să întroneze disciplina și 
să acționeze în spiritul îndrumărilor și hotări- 
rilor forurilor de conducere ale mișcării spor
tive 7 Este o datorie a consiliilor județene să 
intervină în toate cazurile de recidivă de tole
rare a actelor nesportive, să îndrumeze și să 
controleze procesul educativ care se desfășoară 
în unitățile sportive.

Federația română de fotbal 
meargă mai departe pe calea 
nei. Pe viitor, în afara amenzii 
lei la cumularea a 10 cartonașe 
pă, va lua măsuri de SUSPENDARE PE O ETA. 
PA, SAU MAI MULTE ETAPE DE CAMPIO 
NAT, A TERENURILOR DE JOC ALE ACEI,OR 
ECHIPE CARE ACUMULEAZĂ UN NUMĂR 
MAI MARE DE CARTONAȘE GALBENE, echi- 
pete în cauză, fiind astlel lipsite de avantajul te
renului propriu, și al suporterilor, spectatorilor. . 
F.R. Fotbal face apel la suporterii echipelor. Ir 
PUBLICUL SPECTATOR, să sprijine acțiunea 
de disciplinare a jucător'or, și echipelor, CA 
PARTE INTERESATA în progresul echipelor 
favorite și al fotbalului nostru în general, pen
tru o bună reprezentare în campionat și în 
jocurile Internaționale, îndeosebi ale r^prezen-, 
tativei României.

muaci 
prielnicconcordantă si cu aspectul 

neral al jocului, cu superiori
tatea. pe toate planurile, de
monstrată de tricolori in fața 
fotbaliștilor iugoslavi. ~ 
pentru că există, din 
si un~ ..dar", bine ar 
dacă toate aceste cifre 
sus. evidențiind un 
ten ti al ofensiv, le-am 
zat în compania unui 
cu o cotă valorică __
Pentru că. trebuie spus. Bu
ducnost Titograd (o formație 
aflată la început de campionat) 
nu a pus prea multe probleme 
echipei noastre, replica sa si- 
tuîndu-se la o cotă care nu ne 
permite o evaluare exactă a 
nivelului de pregătire a iucă- 
torilor din lotul reprezentativ.

Ajungînd la acest capitul de
osebit de important, va trebui 
să reamintim, așa cum am mai 
făcut-o si cu alte ocazii. că 
pregătirea și menținerea într-o 
stare de sănătate optimă a 
componenților din loturile na
ționale și in mod deosebit a 
acelora din lotul „A", este, in 
primul rînd. o obligație a an
trenorilor de Ia cluburi și a 
jucătorilor înșiși, care trebuie 
să privească cu TOATA RĂS
PUNDEREA problema repre
zentării fotbalului nostru în a- 
rena internațională.

Nu este in intenția noastră 
de a face acum o analiză a 
stadiului de pregătire a fiecă
rui jucător. privind aceasta 
prin prisma comportării lor 
individuale și în ansamblul e- 
chipei. în meciul de verificare 
cu Buducnost. Dar. chiar si la 
prima vedere, se poate afirma 
că se manifestă în continuare, 
cam aceleași lipsuri pe care 
le-am mai semnalat în repetate 

execuțiile teh- 
dozare a efor- 

ordonată în 
concentrarea în

Dar, 
păcate, 
îl fost 
de mai 

bun po- 
fi reali- 
adversar 
ridicată.

galbene (46). și

contribuie, îm- 
succesul echipei,

publică, nu a comunicat vreo 
lui Giuchici. Tot, această ultimă 
desfășurată sîmbătă în Divizia 
pe I. Grigore (Jiul) în postura

este hotărită să 
întăririi discinii- 
anunțate de 5 000 
de către o echi-

rînduri. vizînd 
nice, raționala 
tului. mișcarea 
cîmpul tactic.
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I
I
I
I
I
I
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I
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DE LA COMISIA
DE DISCIPLINA

In ședința de ieri a Comisiei 
de disciplină a F.R.F. au fost 
luate în discuție abaterile săvîr
șite de jucătorii Iorgulescu (Spor
tul studențesc) șl Donose (Uni
versitatea Craiova) in etapa a 
a n-a a oampionatulul Diviziei 
„A*. Avtnd în vedere faptul că 
ambii jucători și-au recunoscut 
vinovăția șl s-au angajat ca pe 
viitor șă nu mai comită aseme
nea abateri, au fost suspendați 
pe cite 2 etape. El n-au jucat 
etapa a 3-a șl nu au drept de 
joc nici in etapa a 4-a, de mîlne.'

ȘTIRI...ȘTIRI...
0 TRACTORUL BRAȘOV - 

O SELECȚIONATĂ DIN KU
WEIT 1—0 (0—0). Unicul gol 
a fost realizat de Nită 
73).

(min.
(P. DUMITRESCU, coresp.)

S-AU PUS ÎN VÎNZARE 
CASELE OBIȘNUITE bile-

0
LA
te centru jocul Dinamo — F.C. 
Bihor care se dispută mime pe 
stadionul
Mare. în
vor vinde
dionului.

din Sos. Stefan cel 
ziua meciului nu se 
bilete la casele sta-

ORICINE JOACA 
POATE CIȘTIGA :

CEPȚIONALÂ 0 autoturisme
„Dacia 1300“
• excursii peste 
hotare
0 mari sume 
bani, variabile 
fixe

de
Și

15

DUMINICĂ, START ÎN DIVIZIA „C“
Duminică încep în

trecerile si în cel de-al 
treilea eșalon al fotba
lului nostru, în cam
pionatul Diviziei ,.C“. 
la care iau parte 193 
de echipe. împărțite în 
12 serii a rfte 16 for
mații (excepție, seria a 
V-a. unde activează o 
echipă în plus, forma
ția de luniori Luceafă
rul București, ale cărei 
jocuri, după cum se

știe, nu contează în 
clasamentul oficial).

Penitru noul 
nat. seriile au 
cătuite. parcă, 
didos. timînd 
primul rînd. de crite
riul geografic pentru a 
reduce deplasările, mari 
dar si de valoarea 
componentelor grupelor. 
Fostele divizionare „B“ 
au fost sl ele reparti
zate după criteriu geo
grafic. dar sînt cazuri

camplo- 
fost al- 
mai ju- 
cont. în

în care cite două retro
gradate vor activa în 
aceeași serie. Este vor
ba de Dacia Orășlie si 
Minerul Lupeni — se
ria a iX-a. si de cele 
două divizionare brașo
vene. Tractorul - și 
I.C.I.M.. componente 
ale seriei a Xll-a. Deci, 
în aceste serii lupta va 
fi si mai interesantă.

Alte două echipe re
trogradate au 
rut cu numele

.dispă- 
C.S.U.

Galati și Minerul Ilba- 
Seini, ultima acum ac
tivează sub denumirea 
de Unirea Seini. Inte
resant de amintit că 
din seria a V-a. fac 
acum Darte formațiile 
din București (în nu
măr de 9) și cele din 
județul Prahova, prin
tre care si cunoscutele 
divizionare Metalul Plo- 
neni. Chimia Brazi — 
Ploiești și Poiana Cîm- 
pina.

MECIURILE DIN CAPITALA

DE DIVIZIA „C"»»

Cele trei meciuri, programa
te duminică în- Capitală, în 
cadrul primei etape a cam
pionatului Diviziei „C“, se 
vor disputa după cum ur
mează :

Vîscoza București — Metalul 
Plopeni (teren Automecanica), 
Danubiana București — Mine
rul Filipești (teren Danubia
na), Tehnometal București — 
A.S.A. Mizil (teren Tehnome
tal).

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI ,.C“ EDIȚIA 1982-1983»

SERIA A Xl-a
augut
Unirea Seini, 
Mureșul Lu- 
Mare — Me-

i
BILETELE DE 
LEI VARIANTA 
PARTICIPA LA 
TOATE CELE 5 
EXTRAGERI CA
RE ÎNSUMEAZĂ 
42 DE NUMERE ! 
Jucați din timp 
numerele prefera
te I

AZI ȘI MÎINE 
ULTIMELE ZILE 
DE PARTICIPA
RE -

Etapa I —* 22
Oțelul Reghin — 

Textila Năsăud — 
duș, CUPROM Baia 
talotehnlca Tg. Mureș, Sticla Bis
trița — Bradul Vișeu, Minerul 
Rodna — Minerul Baia Sprle. 
Minerul Băița — Lăpușul Tg. Lă- 
puș, Minerul Baia Bonșa — Fo
rests Bistrița, Minerul Băiuț — 
Avîntul Reghin.

Etapa a n-a — 29 august
Avîntul — Textila, Minerul B.S.

— Oțelul, Lăpușul — Minerul Bă
iuț, Foresta — CUPROM, Unirea
— Sticla, Metalotehnica — Mine
rul B.B., Mureșul — Minerul Băl
ța, Bradul — Minerul R.

Etapa a IlI-a — S septembrie 
Minerul R. — Minerul Băiuț, 

Minerul Băița — Unirea, Oțelul
— Foresta, Bradul — Lăpușul, 
Minerul B.B., — Mureșul, Sticla
— Avîntul, Textila — Metaloteh
nica, CUPROM — Minerul B.S.

Etapa a IV-a — 12 septembrie
Minerul B.S, — Minerul B.B., 

Avîntul — Bradul, Unirea — Lă
pușul, Metalotehnica — Oțelul, 
Minerul Băiuț — CUPROM, Mi- 

. nerul Băița — Textila, Minerul 
R. — Mureșul, Foresta — Sticla.

Etapa a V-a — 19 septembrie
Foresta — Bradul, Minerul B.S.

— Metalotehnica, Sticla — Mine
rul Băița, Mureșul — Unirea, O- 
țelul — Minerul R., Minerul Bă
iuț — Minerul B.B., Lăpușul — 
Avîntul, CUPROM — Textila.

Etapa a VI-a — 26 septembrie
Mureșul — CUPROM, Bradul

— Minerul Băița, Unirea — Mine
rul Băiuț, Avîntul — Minerul 
B.S., Metalotehnica — Foresta, 
Textila — Oțelul, Lăpușul — Sti
cla, Minerul B.B. — Minerul R.

Etapa a Vil-a —- 3 octombrie
Minerul Băița — Metalotehnica, 

Minerul Băiuț — Mureșul, Fo
resta — Avîntul, Sticla — Texti
la, Oțelul — Lăpușul, Minerul 
B.B. — Unirea, Minerul R. — 
CUPROM, Minerul B.S. — Bra
dul.

Etapa a VllI-a — 10 octombrie
Sticla — Minerul Băiuț, Textila

— Fores ta, Unirea — Bradul, 
CUPROM — Minerul B.B., Mine
rul B.S. — Minerul Bălța, Mure
șul — Metalotehnica, Oțelul — 
Avîntul, Lăpușul — Minerul R.

Etapa a IX-a — 17 octombrie
Metalotehnica — Minerul R., 

Minerul B.B. — Sticla, Textila — 
Lăpușul, Minerul Băiuț — Mine
rul B.S., Avîntul — Mureșul, U- 
nlrea — Foresta, Minerul Bălța
— CUPROM, Bradul — Oțelul.

Etapa a X-a — 24 octombrie
Mureșul — Sticla, CUPROM — 

Lăpușul, Minierul R. — Avîntul, 
Foresta — Minerul Bălța, Mine
rul B.S. — Textila, Bradul — Mi
nerul B.B., Oțelul — Minerul 
Băiuț, Metalotehnica — Unirea.

Etapa a Xl-a — 31 octombrie
Lăpușul — Minerul B.S., Mu

reșul — Foresta, Minerul Băița
— Oțeaul, CUPROM — Bradul, 
Avtntul — Minerul B.B., Sticla — 
Minerul R., Textila — Unirea, 
Minerul Băiuț — Metalotehnica.

Etapa a XII-a — 7 noiembrie
Minerul B.BX — Minerul Băița, 

Metalotehnica — Sticla, Textila — 
Minerul R., Minerul B.S. — Mu
reșul, Lăpușul — Foresta., Oțelul
— CUPROM, Minerul Băiuț — 
Bradul, Unirea — A vin tul.
Etapa a XIII-a — 14 noiembrie
Unirea — CUPROM, Minerul 

B.B. — Lăpușul, Mureșul — O- 
țelul, Bradul — Textila, Sticla — 
Minerul B.S., Avîntul — Metalo
tehnica, Minerul R. — Minerul 
Băița, Foresta — Minerul Băiuț.
Etapa a XlV-a — 21 noiembrie
Bradul — Metalotehnica, Mine

rul R. — Foresta, CUPROM — 
Avîntul, Minerul B.S. — Unirea, 
Textila — Minerul B.B., Minerul 
Băița — Minerul Băiuț, Oțelul — 
Sticla, Lăpușul — Mureșul.
Etapa a XV-a — 28 noiembrie
Foresta — Minerul B.S., Meta

lotehnica — Lăpușul, Minerul 
B.B. — Oțelul, Mureșul — Bra
dul, Unirea — Minerul R., Sticla
— CUPROM, Minerul Băiuț — 
Textila, Avîntul — Minerul Băița,

SERIA A Xll-a
— 22 august 
Victoria — Tracto-

Mobila

Etapa I 
Chimia Or.

ruj Brașov, Măgura
Codlea — Utilajul Făgăraș, Trac
torul Miercurea Ciuc — I.C.I.M. 
Brașov, Progresul Odorheiu Se
cuiesc — Torpedo Zărnești, Mi
nerul Bălan — IMIX Agnita, 
Textila Prejmer — Unirea Cris- 
turu Secuiesc, Nitramonia Făgă-- 
raș — Mureșul Toplița, Metrom 
Brașov — Metalul Sighișoara.

Etapa a II-a — 29 august
Metalul — Nitramonia, Tracto

rul Bv. — Tractorul M.C., IMIX
— Textila, Mureșul — Măgura, 
ICIM — Progresul, Utilajul — Me
trom, Torpedo — Chimia, Uni
rea'— Minerul.

Etapa a III-a — 5 septembrie
Metrom — Torpedo, Nitramonia

— IMIX, Progresul — Tractorul 
Bv., Chimia — Utilajul, Măgura
— Unirea, Textila — ICIM, Mine
rul — Metalul, Mureșul — Trac
torul M.C.

Etapa a IV-a — 12 septembrie
Tractorul M.C. — Progresul, U- 

tilajul — Torpedo, Metalul — 
Măgura, Tractorul Bv. — Me
trom, IMIX — Mureșul, Unirea
— Chimia, Textila — Nitramonia, 
ICIM — Minerul.

Etapa a V-a — 19 septembrie
Minerul — Textila, Progresul — 

Metalul, Mureșul — Metrom, Chi
mia — Tractorul M.C., Tracto
rul Bv. — Utilajul, Măgura — 
IMIX, Torpedo — ICIM, Nitra
monia — Unirea.

Etapa a Vl-a — 26 septembrie
IMIX — Tractorul M.C., Me

trom — Chimia. Progresul — U- 
nlrea, ICIM — Mureșul, Torpe
do — Nitramonia, "" "
Tractorul Bv., Textila 
Utilajul — Minerul.

Etapa a VH-a — 3 
Mureșul — Utilajul,

ICIM, Metalul — Torpedo, Nitra
monia — Progresul, Tractorul 
M.C. — Metrom, Minerul — Mă
gura, Tractorul Bv. — Textila, 
Chimia — IMIX.

Metalul —
— Măgura,

octombrie 
Unirea ■

Etapa a VIII-a — 10 octombrie
Unirea — Tractorul M.C., Chi

mia — Textila, Utilajul — Nitra
monia, Torpedo — Minerul, Mă
gura — Progresul. Mureșul — 
Metalul, Metrom — IMIX, ICIM
— Tractorul Bv.

Etapa a IX-a — 17 octombrie
IC1M — Nitramonia, Tractorul 

M.C. — Torpedo, Minerul — 
Tractorul Bv., Măgura — Me
trom, Textila — Mureșul, IMIX
— Unirea, Utilajul — Metalul. 
Progresul — Chimia.

Etapa a X-a — 24 octombrie
Torpedo — Textila, Chimia — 

ICIM. IMIX — Utilajul, Tracto
rul Bv. — Unirea, Metalul — 
Tractorul M.C., Nitramonia — 
Măgura, Metronn — Progresul, 
Minerul — Mureșul.

Etapa a Xl-a •— 31 octombrie
ICIM — Măgura, Tractorul M.C.

— Nitramonia. Progresul — Mi
nerul, Utilajul — Textila, Unirea
— Metrom, Torpedo — IMTX, Mu
reșul — Tractorul Bv., Metalul
— Chimia.

Etapa a Xll-a — 7 noiembrie
Utilajul — Tractorul M.C., IMIX

— Metalul, Mureșul — Unirea, 
Metrom — ICIM, Minerul — Ni
tramonia, Textila — Progresul, 
Măgura — Chimia, Tractorul Bv.
— Torpedo. -
Etapa a XIII-a — 14 noiembrie
Metrom — Minerul, Unirea — 

Torpedo, IMIX — ICIM, Progre
sul — Utilajul, Tractorul M.C. — 
Măgura, Chimia — Mureșul, Ni
tramonia — Tractorul Bv., Me
talul — Textila.
Etapa a XlV-a — 21 noiembrie
Nitramonia — Chimia, ICIM — 

Metalul, Torpedo — Măgura, 
Textila — Met', om, Progresul — 
Mureșul, Unirea — Utilajul, Mi
nerul — Tractorul M.C., Tracto
rul Bv. — IMIX.

Etapa a XV-a — 28 noiembrie
Metalul — Unirea, IMIX — Pro

gresul, Utilajul — ICIM, Chimia
— Minerul, Tractorul M.C. — 
Textila, Măgura — Tractorul Bv., 
Mureșul — Torpedo, Metrom — 
Nitramonia.

Pita.ru


PRIMIREA PAIUICIPANJILOR LA CUBSA 
CICLISTĂ PENIRU PACE „OSLO-BUCUREȘTI1 

EA CONSILIUL NATIONAL AL F.D.U.S.
Participanții la Cursa ci- 

clistă pentru pace „Oslo — 
București" au fost primiți, 
joi dimineață, la Consiliul 
Național al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, 
de Tudor Mohora membru al 
Biroului Executiv al consi
liului.

La primire au participat re
prezentanți ai Comitetului Cen
tral al Organizației Demo
crației și Unității Socialiste, 
Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii, Comitetului 
Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist, Consiliului Na
țional pentru Educație Fizi
că și Sport, Consiliului Uni
unii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România.

Cu acest prilej, oaspeților li 
s-au transmis felicitări pen
tru organizarea și finalizarea 
acestei curse, ce a permis 
reprezentanților tineretului 
din șapte țări europene și 
S.U.A., participant la această 
acțiune, să-și exprime și pe 
această cale voința lor de pa
ce. dorința de a colabora cu 
tinerii de pretutindeni pen
tru o lume mai bună și mal 
dreaptă.

Au fost prezentate, în con
tinuare inițiativele Româ
niei, ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu, în scopul instaură
rii în Europa și în întreaga

VICTORII
ALE VOLEIBALISTELOR 
NOASTRE JUNIOARE

PRAG A, ÎS (Agerpres). — In 
cadrul „Cupei Prietenia", la vo
lei junioare, găzduită de localita
tea Plsek. selecționata României 
a întrecut cu 3—0 echipele Un
gariei șl R.P.D. Coreene. In urma 
acestor rezultate tinerele volei
baliste românce s-au calificat în 
turneul final.

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE VOLEI

(Urmare din pag. 1)

obtinut oină la urmă victoria 
cu 3—1 (—13, 8. 14. 10). De la 
învingători s-au remarcat ridi
cătorii Fabiani, Blain, trăgăto
rii Faure. N’Gapet. Hornain, 
iar de la învinși conducătorul 
de joc Peter Nagy. Au arbitrat 
bine H. Geismar (R.F.G.) si E. 
Kruglov (U.R.S.S.).

In ultimul joc : U.R.S.S. (B) 
— R. F. Germania 3—0 (6,
7. 12).

Prin urmare Trofeul „Pie
troasa Buzău ’82“ și-1 vor dis
puta în ultima etapă echipele 
României si U.R.S.S. (B), ne
învinse în cele 4 zile de în
treceri.

Programul de astăzi, ultima 
etapă : ora 11. Franța — R. F. 
Germania : ora 16. R. D. Ger
mană — Ungaria România — 
U.R.S.S. (B).

ȘAHIȘTII NOȘTRI 
ÎN TURNEE

în runda a 6-a a turneului 
de șah de la Polianita Zdroj, 
Ovidiu Foișor a remizat cu 
polonezul Stempin. în clasa
ment conduce marele maestru 
bulgar Ivan Radulov cu 4,5 p, 
urmat de Pytel (Polonia) 4 p 
(1), Byelczik (Polonia) 3,5 p (1) 
și Ovidiu Foișor (România) 3,5 p.

După 5 runde, în campiona
tul mondial de șah pentru ju
niori de la Copenhaga condu
ce australianul Greg Jcortb cu 
4,5 p. Dan Bărbulescu, care în 
runda a 5-a a remizat cu spa
niolul Josef Gil, a acumulat 3,5 
p (două victorii și trei remize). 

lume a unui climat de des
tindere, bazat pe respectarea 
independenței și suveranității 
naționale, în vederea stopării 
cursei înarmărilor. în pri
mul rînd a înarmărilor nucle
are, pentru soluționarea pe 
cale politică a gravelor pro- 
bleme cu care se confruntă 
contemporaneitatea în acest 
context, un loc important, îl 
ocupă pregătirile pentru mar
carea în 1985 a Anului Inter
național al Tineretului, prilej 
de maximă intensificare a 
manifestărilor tinerei genera
ții pentru pace, pentru asi
gurarea condițiilor deplinei 
afirmări a personalității uma
ne.

Oaspeții au mulțumit pen
tru grija acordata bunei des
fășurări a cursei pe terito
riul românesc, și-au expri
mat satisfacția pentru rod
nicul schimb de experiență 
efectuat în România.

în cadrul întrevederii. a 
fost înmînat Consiliului Na
țional al F.D.U.S. un Apel 
pentru pace al organizației 
norvegiene „Biking-Viking" 1- 
nițiatoarea cursei.

In cursul zilei de joi, par
ticipanții la Cursa „Oslo — 
București" au făcut un tur al 
Capitalei, vizitînd cartiere de 
locuințe șl obiective de inte
res turistic.

(Agerpres)

MIRCEA ROMAȘCANU A CÎȘTIGAT
ETAPA A IV-a A „CUPEI VOINȚA1

In clasamentul general continua sâ conducă ionel (lancea
CLUJ-NAPOCA, 19 (prin te

lefon). După secvențele a doua 
si a treia ale competiției ciclis
te Internationale „Cupa Voin
ța". secvențe desfășurate, așa 
după cum se știe. într-o sin
gură zi. era de așteptat ca eta
pa a patra a întrecerii să se 
deruleze într-un tempo ceva 
mai potolit. Or. nu mică ne-a 
fost surpriza cînd joi diminea
ța. în penultima confruntare a 
„Cupei”, la semnalul starteru- 
lui, sportivii au plecat ca din 
pușcă, rulînd din răsputeri de 
la primul și pînă la ultimul 
kilometru al traseului (Cluj- 
Napoca — Huedin — Cluj-Na
poca). Așa se face că numai 
după 4 kilometri de rulai în 
maniera ne care am arătat-o, 
înregistrăm o primă evadare, 
reușind să se desprindă din 
pluton 6 cicliști: P. Mitu. O. 
Tudorache si N. Aldulea (Di
namo). D. Mazăre și O. Mi- 
tran) (Voința București) si P. 
Tomașovic (Cehoslovacia). A- 
cestia si-au creat la un mo
ment dat un avans de un mi
nut fată de urmăritori. Pluto
nul nu se împacă însă cu a- 
ceastă situație si ne Dealul 
Pănicelulul (în vîrful pantei 
primii care trec sînt Aldulea 
și Mitran) îi prinde oe fugari.

Pe dealul Pănicelului plutonul

CONCURSUL ATLETIC DE LA ZURICH
Doina Melinte victorioasă la 1500 m
La Ziirlch s-a desfășurat 

miercuri seara un mare con
curs internațional la care au 
luat parte multe dintre actu
alele vedete ale atletismului 
mondial. între acestea și cam
pioana noastră Doina Melinte 
care a luat startul în cursa de 
1500 m. Ea a cîștigat clar fiind 
cronometrată în 4:02,47. A fost 
urmată de olandeza Van Hulst 
cu 4:03,78, iar pe locul 3 : Ga
briela Dorio (Italia) 4:04,31.

Alte rezultate din acest con
curs: BĂRBAȚI: 100 m: Calvin 
Smith (S.U.A.) 10,09, J. Phillips 
(S.U.A.) 10,18 M. Lattany (S.U.A.) 
10,27; 400 m: B. Cameron (Ja
maica) 44,69, W. McCoy (S.U.A.) 
44,97, S. Nix (S.U.A.) 45.14, H.
Schmidt (R.F.G.) 45,19: 800 m: S. 
Coe (M. Brit.) 1:44,48. D. Wa- 
genknecht (R.D.G.) 1:45,02, J. Ro
binson (S.U.A.) 1:45,06. H.P. Fer
ner (R.F.G.) 1:45.27; 1500 m: S. 
Cram (M. Brit.) 3:33,66, T. Har
bour (S.U.A.) 1:33,99, S. Scott 
(S.U.A.) 3:34,18, J. Walker (N. 
Zeel.) 3:34,30, P. Deleze (Elv.) 
3:34,40, M Boit (Kenla) 3:34,63; 
5000 m: H.J. Kunze (R.D.G.) 
13:12,53, W. Schlldhauer (R.D.G.) 
13:12,54, T Wesslnghage (R.F.G.) 
13:12,78, P. Koech (Kenla) 13:13,86;

in C. E. de tenis

PERECHEA LUCIA -MARIA ROMANOV 
Șl CRISTINEL ȘTEEĂNESCU - ÎN FINALE

NYIREGYHAZA, 19 (prin te
lefon). Joi a fost o zj ceva 
mai bună pentru tenismanii 
români prezenți la startul ce
lei de a XlV-a ediții a C.E. Ei 
s-au calificat în două finale, 
pe care le vor susține vineri 
si simbătă. Continuînd buna 
serie în proba feminină de du
blu senioare. Lucia și Marla 
Romanov au învins perechea 
cehoslovacă Pihova, Kalandrova 
cu 6—3, 6—3 (acestea din urmă 
au eliminat, surprinzător. în 
sferturi, cuplul sovietic — fa
vorit nr. 1 — Elisenko. Salni
kova). Omogenitatea surorilor 
gemene Romanov, regularitatea 
jocului lor au fost principalii 
factori ai victoriei. în finală 
jucătoarele românce vor evolua 
împotriva perechii cehoslovace 
Skronska. Brzalcova (care au 
eliminat. în cea de a doua se
mifinală. pe Makarova. Borcd- 
nia din Uniunea Sovietică, cu 
6—4, 4-6, 6—2).

Tot in finală, la categoria

HANDBALISTII DE LA
în turneul de la Doboi (Iu

goslavia) echipa masculină de 
handbal Steaua București a în
vins cu 24—14 (13—8) pe Ne- 
telstadt Ldbeck (R.F. Germa
nia). Alte rezultate: Ț.S.K.A. 
Moscova — Sloga Doboi 25—22; 
Borac Banja Luka — Skolba- 

se resfiră. Se pedalează în mo
nom, greu, dar nimeni nu re
nunță la luptă. La intrarea în 
Cluj-Napoca. din cartierul Mî- 
năștur. se face la dreapta pe 
soseaua care urcă spre cabana 
Făget, punctul de sosire în 
etapă. Este ultima porțiune a 
cursei si acum atacă Mircea 
Romașcanu. Se desprinde, a- 
leargă de unul singur circa 3 
km și arbitrii îl înregistrează 
drept cîștigător al etapei eu 
timpul de 2b 40:00 (102 km). 
Pe locurile următoare: 2. I. 
Toth (Ungaria) 2h 40:30. 3. C. 
Lipovski (Cehoslovacia). 4. V. 
Constantinescu. 5. I. Gancea, 6. 
C. Paraschiv (toți Dinamo) — 
același timp. Clasamentul ge
neral după patru etape: 1. I. 
Gancea 8h 10:13, 2. S. Grokow- 
sky (Polonia) 8h 11:43. 3. M. 
Romașcanu 8h 11:54, 4. J. Ra- 
kowsky (Polonia) 8h 12:47. 5. 
J. Tomiș (Cehoslovacia) 8h 
14:56. 6. C. Nicolae (Dinamo) 
8h 15:10. în clasamentul căță
rătorilor conduce cehoslovacul 
C. Lipovski cu 24 p.

Vineri are loc etapa a V-a, 
ultima, pe ruta : Cluj-Napoca 
— Apahida — Sărmășel, cu 
întoarcerea pe soseaua Some- 
seni si sosirea în dreptul aero
portului.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

11# mg: R. Milburn (S.U.A.)
13.59, într-o altă cursă: G. Fos
ter (S.U.A.) 13,48, S. Turner
(S.U.A.) 13,60; 400 mg: A. Phil
lips (S.U.A.) 48,50, D. Lee (S.U.A.) 
48,90, L. Cowling (S.U.A.) 49,23,
R. Szparak (Pol.) 49,47; lungime: 
C. Lewis (S.U.A.) 8,58 m, L.
Myrlcks (S.U.A.) 8,37 m, J. Gri
mes (S.U.A.) 8,11 m; înălțime: 
M. Ottey (Can.) 2,30 m. Peacock 
șl Stones (ambii S.U.A.) 2,27 m; 
prăjină: Olson (S.U.A.) 5,70 m,
J. Winkler (S.U.A.) 5,60 m, Bel- 
lot (Fra.) șl Tarev (Bulg.) 5,55 
m; greutate: D. Lăut (S.U.A.) 
21,44 m; disc: M. Wilkins (S.U.A.) 
68,00 m; ciocan: K. Ploghaus 
(R.F.G.) 76,22 m; FEMEI: 100 m: 
A. Taylor (Can.) 11,21, M. Ottey 
(Jam.) 11,25, D. Williams (S.U.A.) 
11,25; 400 m: J Kratochvilova
(Ceh.) 48,86, T. Kecembova (Ceh.) 
50,41; 100 mg: J. Donkova (Bulg.)
12.60, L. Langer (Pol.) 12.62; su
liță: A. Kempe (R.D.G.) 68,04 m, 
T. Lillak (Fin.) 66,30 m, S. Sa- 
korafa (Grecia) 64,34 m.
• în concursul de Ia Potsdam 

(R. D. Germană,) campioana eu
ropeană de Junioare, Helke Daute 
a sărit 6,98 m la lungime. La a- 
runcarea greutății. Bona Slupla- 
nek a realizat cea mal bună per
formanță mondială a anului, cu 
21.80 m. 

tineret. în proba de simplu, 
s-a calificat $1 brașoveanul 
Cristinel Ștefănescu. Intr-una 
din semifinale el l'a depășit 
net. cu un joc avîntat. pe so
vieticul Dmitri Lomanov, cu 
6—1, 6—0. în partida decisivă 
pentru ciștigarea medaliei de 
aur Ștefănescu îl va întîlni pe 
învingătorul din meciul Prpici 
(Iugoslavia) — Krta (Ceho
slovacia).

Din păcate nu au putut pro
mova In aceeași fază a finale
lor (mulțumindu-se cu medalia 
de bronz) perechea Florin Se- 
gărceanu — Andrei Dîrzu. în 
semifinale cei doi au fost în
vinși cu 6—3, 7—5 de sovieticii 
Borisov-Pugaev. La dublu mixt 
seniori Florin Segărceanu — 
Florența Mihai nu au făcut 
fată unul cuplu mai bine su
dat șl mai perseverent în toc: 
Zverev — Borodina (UT.SS) au 
cîștigat cu 6—4, 6—3.

Victor BANCIULESCU

STEAUA IN IUGOSLAVIA
cken Aarhus 22—17; Metalo- 
plastika Sabac — Fredebsvorg 
Oslo 23—17.

AUTOMOBILIȘTII ROMÂNI 
PE LOCUL II

La Most. în Cehoslovacia a 
avut loc un concurs automobi
listic de viteză pe circuit con- 
tînd ca etapă tn „Cupa Păcii 
și Prieteniei", rezervată piloti- 
lor din țările socialiste. Cel 
mal bun #-a dovedit L Toma- 
șek (Cehoslovacia), care a în
vins pe o mașină Lada 1300. 
Cei patru concurenți români au 
ocupat următoarele locuri: 8 — 
N. Grlgoraș, 11 — Șt. Ianco- 
vlci.. 15 — V. Nicoară. 17 - 
B. Ursu. Bun rezultatul ne 
echipe: 1. Cehoslovacia, 2. Ro
mânia. 3. Bulgaria. 4. R. D. 
Germană. 5. Ungaria. 5. Uniu
nea Sovietică (Polonia nu s-a 
clasat).

Start in Cupa cupelor

în joc preliminar din cadrul 
Cupei cupelor. F.C. Aberdeen 
a surclasat In primul meci 
formația elvețiană F. C- Sion. 
Scor: 7—0 (4—0). pentru sco
țieni, prin golurile marcate de

Campionate

• în etapa a 15-a a cam
pionatului Norvegiei echipa 
Vaalerengen Oslo. viitoarea 
adversară ■ echipei Dinamo 
București în Cupa campionilor 
europeni a pierdut, iucind în 
deplasare, cu 0—1, meciul cu 
Hamarkameratene. în clasa
ment coduce Viking Stavanger 
cu 21 p. urmată de Hamarka
meratene 18 p. Vaalerengen 
17 p.
• A ÎNCEPUT campionatul 

Belgiei, la startul căruia s-au 
aliniat 18 echipe. Rezultate 
mai importante: Cercle Bru
ges — Anderlecht 2—4, Molem- 
breek — F. C. Bruges 2—1, 
Waregem — Lokeren 2—0, 
Standard Liege — La Gan- 
toise 2—1, S.K Beveren

• Antrenorul echipei Olan
dei. Kces Rijvers, a stabilit 
lotul jucătorilor ce vor întîlni 
la 1 septembrie In C.E. selec
ționata Islandeî, la Reykjavik 
Printre ei se află numeroși 
jucători noi. ca Erwin și Ro
land Koeman, Van der Vcn. 
Blind, Vanenburg, Kruyș
• Fostul antrenor secund al 

R.F.G., Erich Ribbeck, a fost 
înlocuit, fiind numit selecțio
ner al lotului olimpic.
• în turneul de la Merdeka. 

de lingă Kuala Lumpur, o se
lecționată braziliană a învins

TELEX
BOX • Campionul mondial 

profesionist la categoria super- 
oocoș, portoricanul Wilfredo Go
mez. șl-a pus la Porto Rlco cen
tura In joc în fața mexicanului 
Roberto Rubaldino. Gomez a 
terminat Învingător prin k.o. tn 
repriza a 8-a.

CICLISM • Turul Slovaciei 
s-a încheiat la Preșov cu victo
ria rutierului sovietic Vladimir 
Voloșln urmat la 50 s de ceho
slovacul Ferebauer și la 1:06 do 
Drogan (R.D. Germană). Ultima 
etapă a cursei, disputată la Pre
șov contracronometru individual 
(34 km), a revenit Iul Olaf Lud
wig (R.D. Germană)

HOCHEI PE IARBA • La Kua
la Lumpur au continuat meciu
rile pentru Cupa Mondială la 
juniori. Rezultate tehnice: Spa
nia — Olanda 3—2; Pakistan — 
Noua Zeelandâ 4—0; Australia — 
Kenla 4—0; India — Singapore 
13—0.

ÎNOT • La Indianapolis au În
ceput campionatele S.U.A. Prin
cipalele rezultate: masculin, 800 
m liber — Antohony Corbisiero 
7:58,80 (nou record al S.U.A.): 100 
m liber — Ambrose Gaines 50.27; 
200 m bras — John Moffet 2:17,88; 
200 m spate — Steve Barnicoat 
2:02,91; feminin: 200 m spate — 
Tracy Caulkins 2:15,33; 200 m 
fluture — Mary Neagher 2:07.14.

TENIS • In turneul de la Cin
cinnati (Ohio) francezul Gilles 
Moretton a obtinut victoria cu 
6—2, 5—7, 6—1 tn fața america
nului Jimmy Arias. Lendl (Ceho
slovacia) l-a eliminat cu 6—4, 6—1 
pe indianul Krishnan, Connors 
(S.U.A.) 1-a întrecut cu 6—1, 6—4 
pe australianul Dent, Gerulaitis 
(S.U.A.) a cîștigat cu 7—5, 6—1 
partida cu Stan Smith (S.U.A.), 
lar McEnroe (S.U.A.) a dispus cu 
6—1, 6—3 de Russeel (Noua Ze- 
elandă) • Rezultate Înregistrate 
tn turneul internațional care a 
început la Stowe (Vermont): 
Tom Gullikson (S.U.A.) — Uie 
Năstase (România) 6—4, 6—2; A- 
lexander (Australia) — Bourne 
(S.U.A.) 4—6, 7—5, 6—2; Lapidus 
(S.U.A.) — Gilbert (S.U.A.) 6-4. 
6—2. • în turul doi al concursu
lui feminin de la Montreal s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Virginia Ruzlcl — Jill Davis 6—3. 
6—2; Rosalyn Fairbanks — Corin
ne Vanier 6—1, 6—1; Claudia 
Kohde — Kate Lahhax 6—3, 
6—3 ; Sabina Simmonds — Ann 
Klyomura 6—3, 6—0. • Federația 
australiană a comunicat echipa 
care va disputa, In zilele de l—3 
octombrie, la Perth (Australia), 
semifinalele „Cupei Davls" In 
compania echipei S.U.A. Din for
mația antrenată de căpitanul ne
jucător Fraser fac parte John 
Alexander, Mark Edmondson. Pe
ter McNamara șl Paul McNamee.

VOLEI • Echipele masculina 
ale Finlandei șl U.R.S.S. s-au 
tntîlnit pentru a doua oară In 
localitatea finlandeză Tavastehus. 
Din nou victoria a revenit gaz
delor: 3—1 (15—8. 14—16, 15—10,
16—14). In prima tnttlnlre volei
baliștii finlandezi cîștlgaserâ cu 
3—0.

Black (2), Strachan. Hewitt, 
Simpson. McGhee și Kennedy. 
Aberdeen se poate conside a 
calificată Pentru primul tui. 
în care va întîlni pe Dinamo 
Tirana.

Courtrai 2—0, Anvers — Wa- 
terschei 2—0.

• SIMBATA se va da star
tul în campionatul vest-ger- 
man. în prima ligă vor activa 
21 de jucători de peste ho
tare. Cei mal mulți îi are 
Hamburger S.V. (3). pe Ba. 
strup. Hansen (ambii danezi) 
și Georgevici (Iugoslavia).

Printre alte achiziții impor
tante menționăm pe cele fă
cute de Bayem Miinchen (Pfaff 
— Belgia), F. C. Nilrnberg 
(Botteron — Elveția) și Hin. 
termeier — Austria), F.C. Kai
serslautern (Helstroem, Nil
sson — Suedia). Braunschweig 
(Zavici — Iugoslavia Borg — 
Suedia).

rezultate

Senegalul cu 2—0. calificin-' 
du-se în finală. în alt joc i 
Ghana — Corcea de Sud I—0.
• Internaționalul polonez 

Szarmach care activează la 
formația franceză Auxerre a 
anunțat că și-a încheiat activi
tatea în echipa reprezentativă 
a țării sale. Fiind In vîrstă de 
32 de ani. el a declarat că va 
face loc altor jucători tineri 
în echipa reprezentativă.
• în meri amical : Chariton 

Athletic (liga a 2-a engleză) 
— Sel. R. P. Chineze l -0 
(1-0).
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