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întregul nostru popor A SĂRBĂTORIT ZIUA DE 23 AUGUST
CU UN PUTERNIC ENTUZIASM SI VIBRANT PATRIOTISM»

23 August. Zi cu profunde 
semnificații în istoria poporului 
român, momentul hotăritor în 
trasarea noului său destin. îm
plinirea a 38 de ani de la re
voluția de eliberare socială și 
nafională antifascistă și anti- 
imperialistă a fost sărbătorită, 
luni, in Capitală și in Întreaga 
țară, cu sentimente de mîndrie 
patriotică pentru marile victorii 
obținute intr-un răstimp scurt 
la scara istoriei, in condițiile 
in care clasa muncitoare, țără
nimea, intelectualitatea, toți oa
menii de pe cuprinsul patriei.

fără deosebire de naționalitate, 
întimpină cu noi și mari suc
cese Conferința Națională a 
partidului, acționează cu fer
mitate șl inalt devotament pen
tru înfăptuirea neabătută a ho- 
tărîrilor Congresului al XII- 
lea al Partidului Comunist Ro
mân, a orientărilor secretarului 
general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste Roma
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind îndeplinirea in cele mal 
bune condiții a prevederilor 
planului pe acest an și pe în
tregul cincinal.

Omagiul adus sărbătorii din 
august a întemeierii timpului 
nou al patriei a fost marcat, 
totodată, de împlinirea a 17 ani 
de Ia Congresul a! IX-lca al 
partidului — perioada cea mal 
bogată ’în înfăptuiri, cea mal 

luminoasă din anii socialismu
lui — de cind în fruntea parti
dului se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mal iubit fiu al 
poporului român, personalitate 
proeminentă a lumii contempo
rane. omul politic de excepție 
care și-a pus întreaga muncă și 
viată in slujba intereselor na
țiunii române, a cauzei socia
lismului și comunismului pe pă- 
mintul scump al patriei noastre 
străbune. Cinstind mărețul eve
niment de Ia 23 August 1944, 
demonstrațiile de ia București 
și din celelalte localități ale 

țării s-au constituit intr-un în
flăcărat omagiu adus Partidu
lui Comunist Român și secre
tarului său general pentru a- 
nll luminoși de astăzi ai na
țiunii române, intr-un emoțio
nant prilej de angajare res
ponsabilă. pătrunsă de un inalt 
patriotism, a unui intreg popor 
pentru realizarea obiectivului 
fundamental al cincinalului 
1981—1985, înfăptuirea neabătută 
a Programului de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a țării 
spre comunism, trecerea Româ
niei de la stadiul de țară so
cialistă în curs de dezvoltare 
la cel de țară socialistă cu dez
voltare economică medie.

Sutele de mii de participant! 
Ia demonstrații au dat, pe cit 
de spontan, pe atît de respon- 

săbii, expresie voinței lor fer
me de a urma cu fidelitate po
litica profund umanistă, știin
țifică Șl clarvăzătoare a Parti
dului Comunist Român, de a 
nu precupeți nici un efort pen
tru transpunerea ei in viață, 
pentru ridicarea României so
cialiste pe noi culmi de pro
gres și civilizație, spre binele în
tregii noastre națiuni. De
monstranții și-an exprimat. în 
același timp, adeziunea lor de
plină la întreaga politică ex
ternă a partidului și statului 
nostru, politică ce se află într-o 
relație directă cu preocupările 
noastre pe plan intern și care 
este marcată inconfundabil de 
contribuția și inițiativele secre
tarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în favoarea dezvol
tării colaborării între state, în
tăririi păcii și securității inter
naționale, a unității tuturor for
țelor democratice, progresiste șl 
antiimperialiste de pretutin
deni, a înfăptuirii dezarmării și 
excluderii cu desăvîrșire a 
războiului din viața omenirii.

Gazda demonstrației oameni
lor muncii din Capitală a fost, 
ca de fiecare dată, Piața Avia
torilor, inundată, in această zi 
de august, de steaguri roșii șl 
tricolore.

Portretul secretarului general 
al Partidului Comunist Român,
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Parada sportivilor

VIGOARE, GRAJIE, OPTIMISM I
August 23. Măreață zi de 

sărbătoare pentru România so
cialistă, pentru întregul nos
tru popor. Zi in care bucuria 
muncii, a datoriei împlinite, 
se interferează cu recunoștin
ța și angajamentul ferm de a 
făuri o patrie tot mai mîndră 
și mai bogată, liberă și stă- 
pină pe destinele sale, sub 
conducerea înțeleaptă a Parti
dului Comunist Român, avln- 
du-l de 17 ani In frunte pe cel 
care a deschis o epocă lumi
noasă în viața tării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, preșe
dintele Republicii noastre.

OMAGIU CONDUCĂTORULUI IUBIT
Ora 10. Pe platoul Pieții 

Aviatorilor și-au făcut apari
ția primele grupuri de sportivi. 
Imbrăcați in alb, ei poartă ste
mele partidului și tării, care 
încadrează portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Imagine 
simbol a vibrantului omagiu 
adus de sportivi țării, partidu
lui, celui mai iubit fiu al po
porului. celui care veghează și 
luptă neobosit pentru realiza
rea nobilelor aspirații ale po
porului.

Cu aceste ginduri. sportivii 
Capitalei s-au prezentat la 
marea demonstrație a oa
menilor muncii, oferind o su
perbă imagine a ceea ce în
seamnă contopirea tinereții cu 
mișcarea, cu exercițiile fizice 
și sportul. O imagine a poten
țialului mișcării sportive româ
nești, a succeselor sale, care 
in cei 33 de ani a obținut 1051 
de medalii la marile competi
ții. dintre care 806 au fost cîș- 
tigate numai in ultimii 17 ani, 
cea mai rodnică perioadă șl 
pentru sportul românesc.

Impresionantul tablou este 
întregit de rînduri compacte de 
fete, în costume albe, care flu
tură eșarfe roz și flori. In 
mijlocul lor un car alegoric pe 
care se află înscris unul din 
insuflețitoarele îndemnuri cu
prinse in Mesajul adresat de to
varășul Nicolae Ceaușescu ti
neretului sportiv cu ocazia 
Conferinței pe tară a mișcării 
sportive-
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președintele Republicii Socialis
te România, încadrat de stemele 
partidului și domină tri
buna centrală. Pe frontonul a- 
ccleiași tribune poate fi citită 
urarea „Trăiască 23 August — 
sărbătoarea națională a po
porului român !** De o parte 
și de alta a tribunei oficiale 
sînt înscrise urările : „Trăiască 
Partidul Comunist Român în 
frunte cu secretarul său gene
ral tovarășul Nicolae 
Ceaușescu!**.  „Trăiască patria 
noastră liberă și independentă, 
Republica Socialistă România!**

Ora 8,00... Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, apare Ia tribuna 
oficială, tn piață răsună însu
flețite aplauze, puternice urale. 
Se aclamă neîntrerupt pentru 
partid și secretarul său gene
ral, pentru România socialistă. 
Se scandează îndelung 
„Ceaușeseu-P.C.R.!“, „Ceaușescu- 
România!**,  „Ceaușescu și po
porul !“

împreună cu conducătorul 
partidului și statului nostru, 
în tribuna oficială se află to
varășa Elena Ceaușescu, tova
rășii Constantin Dăscălescu, Io
sif Banc, Emil Bobu, Lina 
Ciobanu, Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Ion Dincă, Ludovic 
Fazekas, Alexandrina Găinușe, 
Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gbeorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Ilie Verdeț, Stefan Voi- 
tec, Ștefan Andrei, Emilian Do- 
brescu, Miu Dobrescu, Petru 
Enache, Mihai Gere, Nicolae 
Giosan, Suzana Gâdca, Ana Mu- 
reșan, Elena Nae, Constantin 
Olteana, Cornel Onescu, Ion 
Crsu, Richard Winter, Marin

Demonstrează preșcolarii și pionierii, cele mai tinere vlăstare 
ale patriei și ale sportului românesc

Enache, Gheorghe Stoica, pre
cum și membri ai C.C. al F.C.R., 
ai Consiliului de Stai și ai gu
vernului, vechi militant! ai 
mișcării comuniste și muncito
rești din țara noastră, conducă
tori ai organizațiilor de masă 
și obștești.

in tribune se află, de aseme
nea, reprezentanți ai instituții
lor centrale și organizațiilor ob
ștești, membri de partid cu sta
giu în ilegalitate, participant! la 
revoluția de eliberare socială și 
națională, antifascistă și anti- 
imperialistă din august 1944, 
foști comandanți de mari uni
tăți pe frontul antihitlerist, ge
nerali, eroi ai muncii socialiste, 
reprezentanți ai oamenilor mun
cii din întreprinderi bucurește- 
ne, personalități ale vieții ști
ințifice, culturale și artistice, 
activiști ai organelor centrale 
de partid și de stat, ziariști.

Alături de membri ai condu
cerii de partid și de stat ai 
țării noastre se aflau oaspeți de 
peste hotare.

In timpul demonstrației, to
varășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut cu oaspeții de peste 
hotare Ia marea sărbătoare a 
poporului român.

Au asistat, de asemenea, șefii 
misiunilor diplomatice acreditați 
în țara noastră, atașați militari, 
alți membri ai corpului diplo
matic, reprezentanți ai presei 
străine.

Grandioasa demonstrație a oa
menilor muncii din Capitală în
cepe în acordurile solemne ale 
Imnului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

Cea de-a 38-a aniversare a 
revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și anti- 
imperialistă este salutată cu 21 
salve de artilerie.

După tradiție, demonstrația de 
23 August este deschisă de de-

tașamenteie de gărzi patriotice, 
cinste deosebită de care se 
bucură continuatorii celor care, 
în împrejurările deosebite de 
acum 38 de ani, au avut, îm
preună cu unitățile armatei ro
mâne, un rol hotărîtor la de
clanșarea insurecției și alunga
rea trupelor hitleriste, Ia în
lăturarea rănilor Bucureștiului 
și ale țării.

Spre tribuna oficială se în
dreaptă grupuri de fete și bă
ieți, oferind frumoase buchete 
de flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, celorlalți tovarăși 
din conducerea partidului și 
statului nostru, oaspeților de 
peste hotare.

Sună trompetele. Semnalul lor 
prefațează momentul următor al 
defilării din Piața Aviatorilor. 
Pionieri și șoimi ai patriei, co
pii, asociați întotdeauna viito
rului fericit al țării, aduc oma
giul lor gingaș sărbătorii noas
tre naționale.

începe marea demonstrație a 
oamenilor muncii. In piață pă
trund primele coloane aparți- 
nînd puternicului detașament 
muncitoresc al Capitalei. Este o 
atmosferă entuziastă, însuflețită, 
de bucurie, acea atmosferă ce 
însoțește totdeauna marile săr
bători ale poporului nostru. 
Deasupra capetelor flutură o 
adevărată pădure de steaguri 
roșii și tricolore.

Răsună puternice urale, se 
scandează neîntrerupt numele 
partidului, al secretarului său 
general, al țării, înlr-o firească 
asociere în care se deslușește 
voința unui întreg popor de a-și 
urma neabătut conducătorul, de 
a duce la îndeplinire ambițioa
sele proiecte pe care și le-a 
propus, de a face totul pentru 

traducerea exemplară în viață 
a hotăririi partidului și statu
lui nostru în domeniul politicii 
interne și externe.

Numeroase grafice purtate de 
demonstranți relevă progresele 
de însemnătate istorică realizate 
de România in anii construcției 
socialiste.

Sînt fapte de muncă și rea
lizări deosebite ce dau măr
turie, acum, la cea de-a 38-a 
aniversare a sărbătorii noastre 
naționale, și aici, în Piața A- 
vlatorilor, Ia cea mai mare de
monstrație a oamenilor muncii, 
despre hotărîrea întregului po
por român de a acționa cu ho- 
tărîre pentru realizarea obiec
tivelor pe care și le-a propus 
de a sprijini ferm politica in
ternă și externă a partidului.

Din mulțime răsună, de ase
menea, lozinci chemind la ra
țiune in viata internațională, Ia 
destindere și dezarmare, in pri
mul rind nucleară, la Instaura
rea definitivă a păcii pe pla
neta Pămînt.

Pe tot parcursul demonstra
ției, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a răspuns cu căldură urărilor 
adresate de oamenii muncii 
bucureșteni, aclamațiilor înde
lungi ale acestora.

întreaga asistență din Piața 
Aviatorilor a aplaudat neîntre
rupt trecerea coloanelor forma
te din oameni ai muncii de la 
marile întreprinderi și instituții 
bucurcștene, care au adus cu 
ei mărturii grăitoare ale mari
lor succese înregistrate de Româ
nia socialistă in toate ramurile 
de activitate, al dragostei și a- 
tașamentului profund ale unul 
întreg popor față de partid, 
de secretarul său general.

Pentru cîteva clipe, spațiul 
dintre tribune rămîne liber, o- 
dată încheiată demonstrația oa
menilor muncii. Este momentul 
cînd se desfășoară tradiționala 
paradă a sportivilor, care umple 
Piața Aviatorilor de tinerețe și 
vigoare, grație și robustețe, op
timism.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu» 
ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului, toți cei 
prezenți în tribune îi aplaudă 
pe sportivi pentru programul lor 
alert, de o îneîntătoare virtuo
zitate.

Marea demonstrație a oame
nilor muncii din Capitală ia 
sfîrșit într-o atmosferă de un 
puternic entuziasm, de vibrant 
patriotism și sărbătorească bucu
rie, odată cu defilarea oameni
lor de ordine și a fanfarei.

Răsună puternic, emoționant, 
acordurile Imnului „E scris pe 
tricolor unire**.

Se intonează apoi cîntccele 
patriotice „Hora păcii" șî „Parti
dul — Ceaușescu — România".

Este momentul culminant al 
grandioasei sărbători, momentul 
în care toți cei ce trăiesc și 
muncesc pe aceste meleaguri 
străvechi — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități 
— fac legămint de a acționa 
strins uniți in jurul partidului, 
al secretarului său general, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a nu precupeți 
nici un efort pentru transpu
nerea în viață a Programului 
partidului, a istoricelor hotărîri 
ale Congresului al XII-lca al 
P.C.R., pentru progresul și 
prosperitatea României socia
liste, pentru înălțarea ei con
tinuă pe noi culmi de civiliza
ție și progres.

AMPLE PARTICIPĂRI ALE SPORTIVILOR
LA MANIFESTĂRILE OMAGIALE DIN

Pretutindeni în țară — alături de ceilalți oameni ai muncii 
— sportivii au participat cu entuziasm și însuflețire la demon
strațiile prilejuite de cea de a XXXVIII-a aniversare a revolu
ției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- 
listă, prilej cu care și-au manifestat dragostea fierbinte și ata
șamentul nețărmurit față de partid, față de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, raportînd succesele obținute în muncă și sport, 
angajîndu-se să obțină noi victorii de prestigiu.

Redăm mai jos. pe scurt, relatări de la corespondenții noștri
din țară :

GALAȚI. Emoționantă revăr
sare de tinerețe, armonie, vi
goare și măiestrie — iată atri
butele entuziastei demonstrații 
a celor peste 2 000 de sportivi 
gălățeni, prezenți la grandioasa 
manifestare omagială a Jui 23 
August. Prin fața tribunei au 
trecut reprezentanții a 50 de 
asociații sportive muncitorești 
și 8 cluburi de performanță, 
came au prezentat demonstrații, 
Îndelung aplaudate, din toate 
disciplinele ce se practică In 
județ. în coloană s-au aflat ti
neri practicanți ai exercițiilor 
fizice, oaspeți obișnuiți al ba
zelor sportive pe care se des
fășoară întreceri omagiale, pre
cum și numeroși sportivi frun
tași campioni și component! al 
loturilor naționale : Georgică 
Donicl Ion Cîrlarl, Gh Zaha- 
ria. Crina Răută, jucătoarele dă 
ponice ale echipei Voința, elști- 
g’’o-rn a C.C.E. (Telemac ST- 
ItlOPOLL.

SATU MARE. Așteptată cu 
interes deosebit, demonstrația 
sportivilor — caldă și entuzi
astă exprimare a gîndurilor și 
sent .menitelor de fierbinte re
cunoștință față de condițiile 
create de partid pentru o im
petuoasă dezvoltare a mișcării 
sportive — a reunit peste 2 000 
de tineri, membri ai asociațiilor 
și cluburilor sătmărene. Parti- 
cipanții au prezentat, Im repri
ze de mare dinamism și de o 
excelentă valoare, variate exer
ciții prin care erau punctate 
momente ale muncii și învățătu
rii. ale bucuriei pe care o dă
ruiește, generos, practicarea 
sportului și turismului. Au avui 
loc. de asemenea. viguroase de
monstrații ale boxerilor, luptă
torilor, fotbaliștilor și handlba- 
llștilor, precum șl ale lotului 
de snadă tineret. (Zoltan CO
VACI).

SLATINA. în cadrul mani
festărilor prilejuite de cea de

JUDEȚELE ȚARII 
a 38-a aniversare a Eliberării, 
peste 1 700 de sportivi au pre
zentat un amplu și impresio
nant program de exerciții, evi- 
dențiindu-se în mod deosebit 
cele realizate de către elevi. In 
coloană s-au aflat și cei mai 
buni sportivi ai municipiului 
Slatina, tineri care au ținut 
să-și exprime calda recunoștin
ță pentru viața liberă și feri
cită pe care o trăiesc, angaja
mentul lor ferm de a munci 
pentru tot mai multe succese 
în muncă șl la învățătură, pen
tru mai multe victorii pe tere
nurile de sport.
• în cinstea zilei de 23 August, 

la Slatina a fost inaugurat, 
stmbătă, Stadionul ,.l Mai", ex
tins și modernizat. în prezent, 
acesta dispune de 20 000 locuri 
In tribune, un teren de fotbal, 
piste de atletism. Complexul 
sportiv, creat în imediata sa a- 
propiere, este alcătuit. Intre 
altele, dintr-o sală de sport, te
renuri de volei, hand'bal. bas
chet.. teni6. (Constantin GHI- 
ȚESCU).

BISTRIȚA NAsAUD. Un fru
mos car alegoric al clubului 
sportiv școlar a deschis entu
ziasta defilare a sportivilor din 
Bistrița. 1 500 de sportivi din 
școlile generale, ai liceelor Li- 
viu Rebreonu, Andrei JjJureșa- 

n.u. Mecanic-Agricol, Construc
ții, ai întreprinderilor C.F.R., 
N.E.T.E.X., Metalul, Sticla, 
C.P.L. și Dacia au trecut prin 
fața tribunelor, realizînd exer
ciții, demonstrații și reprize de 
o rară frumusețe. în finalul pa
radei sportive, carul alegoric 
al C.S.S. a reprezentat sportu
rile principale practicate in a- 
cest oraș : atletism, handbal, 
sanie, fotbal, haltere și tenis 
de masă. După defilare, la 
baza Progresul au avut loc În
trecerile finale ale „Cupei Eli
berării" organizată la fotbal, 
tenis de cîmp. handbal și vo
lei. precum și aplaudate de
monstrații de lupte, judo, mo- 
delism etc. (Ion TOMA).

TULCEA. într-o ordine exem
plară, purtînd costume multico
lore. tinerii sportivi din orașul 
de la poarta Deltei Dunării au 
trecut prin fața tribunei ofici
ale din fața Casei de Cultură 
a Sindicatelor, prezentind, sim
bolic. un sugestiv raport ăl 
mișcării sportive tulcene. Din 
bogatul program pregătit cu a- 
cest prilej a reținut atenția În
deosebi carul alegoric al C.S.M. 
Delta Tulcea și demonstrațiile 
acestor sportivi, in primul rind 
cele de caiac-canoe, disciplină 
olimpică în care Tulcea e-a re
marcat de peste două decenii 
prin descoperirea a nenumărați 
tineri dintre care mul ți au a- 
juns mari campioni al țării și 
ai lumii. în finalul acestei 
splendide demonstrații de tine
rețe și entuziasm gimnaștiî de 
la Liceele Pedagogic și Naval 
au Înscris cu trupurile lor cu

vinte dragi : PACE și R.S.R, 
(Pompiliu COMȘA).

TÎRGOVIȘTE. Defilarea spor
tivilor din noua cetate de oțel 
a țării a constituit o înflăcă
rată manifestare a simțăminte- 
lor de recunoștință pe care în
tregul tineret le nutrește pen
tru partid, pentru secretarul 
său general. Cifre înscrise pe 
pancarte și grafice au 6Cos în 
evidență puternica dezvoltare 
a sportului dîmbovițean, angre
narea a peste 30 000 de copii și 
juniori în acțiuni de selecție, 
a 160 000 de tineri în întrece
rile „Daciadei". alte participări 
masive la o bogată activitate 
sportivă organizată, potrivit do
rințelor. pentru toate catego
riile de vîrstă. Au trecut prin 
fața tribunelor sportivi de per
formanță. tineri care s-au im
pus in principalele competiții 
de lupte, model ism. judo, atle
tism etc. (Mișu AVANU).

ORADEA, După defilarea oa
menilor muncii. în Piața Vic
toriei din localitate, în acor
durile unui marș tineresc a a- 
vut loc parada celor 3 000 de 
sportivi orădeni, între care re
prezentanți ai C.S. Crlșul — 
în frunte cu jucătorii de polo 1 
locul II în Cupa Cupelor — 
C.S. Școlar, Voința înfrățirea, 
Olimpia. Progresul, Spartac. Ei 
au realizat exerciții și demons
trații. adevărate spectacole 
sportive de înaltă calitate, pre
gătite cu dragoste șl entuziasm, 
ca un omagiu fierbinte al ti
neretului sportiv orădean adus 
la această mare sărbătoare a 
poporului român. (Hie GHISA).



PARADA SPORTIVILOR: VIGOARE, GRAȚIE, OPTIMISM!
(Urmare din pag. 1)

Pt platoul central al pieții, 
tineri in costume roții, galbene 
ți albastre înscriu cu trupurile 
lor inițialele : R.S R. — P.C.R., 
in timp ce fete îmbrăcate in 
galben ți roțu au alcătuit pira
mide avind in vîrf cite o spor
tivă cu stegulețe tricolore ți 
roșii. Pe acest fond, marea or
chestră intonează cintece de re
cunoștință aduse tării, partidu
lui, conducătorului iubit..

Decorul se schimbă. Iși fac 
apariția grupuri masive de bă
ieți și fete echipați în roșu, 
flancați de fete in costume 
galbene. înaintează cu pas ho-

SPORTIVII ROMÂNIEI

tărit in zeci de șiraguri. Un 
semnal. Mișcări precise. Șt, pe 
platou apare numele celui mai 
iubit Mu al patriei I 
CEAUȘESCU. Pe um din la
turi, sportivii susțin pancarte 
pe care tint înscrise cifrele 
„IX", „X" „XI" și „XII", care 
amintesc ultimele patru Con
grese ale partidului, eveni
mente de excepțională însem
nătate in viața patriei, mo
mente marcate acum și de in
scripția ,.17 ani de mărețe vic
torii".

Sint clipe emoționante In 
Piafa Aviatorilor. Tinerii spor
tivi scandează puternic, cu în
suflețire „Stima noastră și 
mîndria ; CEAUȘESCU — 
ROMANIA !“

DORESC PACEA

Purtînd mesajul de pace și 
prietenie pe toate meridianele 
globului pămlntesc. tineretul 
sportiv al României Socialiste 
a dat. încă o dată, expresie 
ideilor generoase de pace în 
care este educat, exprimind, 
prin sugestive tablouri, dorința 
fermă de pace, de colaborare și 
înțelegere intre popoare.

Echipați in alb și albastru, 
sportivii înaintează în rîndiri 
strlnse, cu fruntea sus țl pri
virea limpede. In mijlocul lor 

se află un glob pămlntesc, 
care in fata tribunei centrale 
se deschide. Un copil înalță o 
pancartă pe care scrie „Pace".

DACIADA" - COMPETIȚIA TUTUROR>1

Marea competiție națională 
„Daciada", acțiune de masă fără 
egal in istoria sportului româ
nesc, ce a prins viață din ini
țiativa secretarului general al 
partidului, președintele Repu
blicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a fă
cut să răsară, pe intreg cu
prinsul patriei, un mare număr 
de talente valoroase, o com. 
petiție a tuturor virstelor 
capabilă sd răspundă înaltelor 
idealuri pentru care a fost creată.

In echipament alb-albastru, 
coloana, încadrată de steaguri
le albe pe care se află emble
ma „Daciadei". a transformat 
piafa într-o veritabilă arenă 

Porumbeii iși iau zborul spre 
înălțimi. De o parte ți de alta 
a globului se află înscrisul 
„CEAUȘESCU — OM AL PĂ
CII".

Un nou semnal. Tineri in 
frumoase costume de culoarea 
cerului înscriu cu trupurile 
lor viguroase cuvîntul „PACE". 
Acordurile bethoveniene ale 
„Odei bucuriei" emoționează.

In pas hotărit, sportivii pă
răsesc platoul, scandind cu 
putere „Ceaușescu — Pace", o 

nouă și deplină adeziune la 
politica partidului, de colabo
rare și înțelegere in întreaga 
lume.

sportivă, sugerînd bogăția în
trecerilor care au loc in cadrul 
competiției naționale. Din mers 
se fac exerciții de gimnastică, 
cu mingi, cu gantere. In mij
locul ansamblului, pe o pan
cartă roșie, se află scris : 
„350 de mii de oameni ai mun
cii din Capitală practică gim
nastica la locul de muncă", 
reliefind astfel incă o latură 
a activităților care se desfă
șoară sub genericul „Daciadei". 
Alături de „Amicii drumeției", 
complexul „Sport și sănătate", 
diversele cupe pe ramuri de 
producție, gimnastica la locul 
de muncă reprezintă o modali

tate excelentă de refacere a 
capacității după efort, de întă
rire a sănătății. Prin mișcări 
sugestive, sportivii din sectoa
rele 5 și 6 ale Capitalei dau

TINERETUL SPORTIV DE PE ȘANTIERE Șl OGOARE
In Piafa Aviatorilor iși fac» 

aparifia un grup de tineri. 
Băiefii in salopete albastre cu 
șepcuțe roșii; fetele în salo
pete cu șepcuțe galbene. Un 
tablou viu colorat, care incintă 
privirile. Sint tinerii care se 
află pe șantierele tării, mun
cind cu rlvnă dar și intrecin- 
du-se in atractive competiții 
sportive. O demonstrează, a- 
cum, la marea sărbătoare, prin 
sugestive exerciții. Fetele flu
tură eșarfe galbene, in timp ce 
băieții execută diverse mișcări 
cu bare și scări. Stegarii se 
resfiră și încadrează intreg an
samblul care, apoi, se desfă
șoară in formă de trapez. Bă
ieții ridică scărițele, pe care se 
înalță tineri care flutură stea
guri tricolore, moment in care, 
in mijlocul ansamblului. este 

SPORTUL DE PERFORMANȚA SE AFIRMA

123*  de medalii la Jocurile 
Olimpice. 382 cucerite la cam
pionatele mondiale șl 546 la 
europene — iată bilanțul cu 
care s-au prezentat sportivii de
performanță la această mare 
sărbătoare. Un bilanț care 
ilustrează marea dezvoltare a 
sportului românesc in cei 38 
de ani de viață nouă ai patriei 
noastre. La această zestre spor- 
tivit din marile cluburi ale 
Capitalei au avut o contribuție 
esențială, un mare număr din
tre ei aflindu-se printre cei 
care au urcat in decursul ini
lor pe podiumul de premiere 
al marilor competiții interna
ționale.

...Trec sportivii de la Dina
mo in coloana cărora se află 
și componența echipei de fot
bal. dar și numeroși alți per
formeri de valoare, alături de 
mai tinerii lor discipoli. Un 
frumos car alegoric, pe care se 
află prestigioase trofee, drapat 
cu emblemele sporturilor care 
se practică la acest club, 
ilustrează elocvent munca de
pusă aici pentru afirmarea 
sportului românesc in lume.

...li urmează sportivii de la 
Olimpia, care se pot mindri cu 
frumoasa bază sportivă, ca și 
cu rezultate de bună valoare, 
o parte fiind exprimate prin e- 
xercițiile prezentate de halte
rofili, baschetbaliste și de 
practicanta tirului cu arcul.

...In culorile alb-albastru, 
sportivii de la Progresul aduc 
în prim-plan. la rîndul lor, 
succesele realizate in toți a- 
cești ani de sportivi de mare 
valoare. 

expresie tabloului atit de 
cuprinzător al competiției na
ționale „Daciada", amplă între
cere de masă și de performan
tă.

înălțat portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, simbolul 
tinereții revoluționare, al mun
cii avîntate și creatoare.

In pas cadenfat, părăsind 
platoul, cei peste 1000 de tineri 
care au alcătuit ansamblul Co
mitetului municipal al U.T.C. 
scandează : „Din adincul inimii 
— Ceaușescu — tinerii !“

Imbrăcafi in galben, ca au
rul griului copt, sportivii din 
Sectorul agricol Ilfov, au venit 
la marea sărbătoare demon- 
strînd, la rîndul lor, că educa
ția fizică, mișcarea sint activi
tăți care cuprind la sate din 
ce in ce mai multi practicanți, 
iar întrecerile specifice se 
bucură de o largă audientă.

Pe șantiere sau pe ogoare, 
munca și sportul se află intr-o 
simbioză deplină.

...Gimnaste cu eșarfe, un 
pluton masiv de cicliști, spor
tivi in echipament alb-albastru, 
iată componența grupului de 

la Voința, clubul celor cdre lu
crează in cooperație și care' se 
mindresc cu o bogată activi
tate sportivă de masă dar și de 
performanță, echipa feminină 

de popice fiind un exemplu e- 
locvent.

...Luptele și boxul, fitbalul 
și atletismul și incă multe al
tele, iată sporturi practicate și 
îndrăgite de giuleșteni. Rapidul 
ți-a cucerit prin' reprezentanții 
săi o „carte de vizită" presti
gioasă, iar acum o prezintă ca 
un angajament pentru succese 
ți mai mari in viitor.

...O sugestivă alegorie oferi 
sportivii de la Metalul, club a- 
flat pe platforma industrială de 
la „23 August" și „Republica", 
și care amintește de marile 
succese ale caiacului șt canoei, 
ale canotajului românesc.

...Politehnica. R. C. Sportul 
studențesc, I.E.F.S.. Univer
sitatea. Clubul atletic universi
tar. F. C. Sportul studențesc. 
Clubul nautic universitar — 
iată componența coloanei celor 
care invafă și fac sport sub 
deviza „minte sănătoasă în 
corp sănătos". Studenții-spor- 
tivi și-au cucerit un binemeri
tat prestigiu datorită victoriilor 
repurtate in diverse competiții 
naționale și internaționale, dar 
și prin organizarea unor între
ceri de largă accesibilitate, a- 
dresate tuturor studenților.

...Un „arc de triumf al suc
ceselor" reține atenția cu deo
sebire in coloana unuia din 
cluburile noastre fanion: 

Steaua. Demonstrații de volei, 
scrimă și din alte sporturi 
completează imaginea unui 
club in care sportivii militari 
se pregătesc cu hotărire și 
dăruire pentru obținerea unor
noi și tot mai frumoase victo- 
'rii care să sporească faima 
sportului nostru.

Demonstrația sportivilor se 
apropie de sfirșit. Un grup 
masiv de tineri, care precede 
un alt grup care poartă stea
gurile tuturor cluburilor și a- 
sociațiilor bucureștene. into
nează imnul „Daciadei" o 
ultimă imagine simbol, care 
demonstrează dorința fierbinte 
a tineretului sportiv al tării de 
a se angaja ferm pe drumul 
obținerii unor rezultate tot mai 
bune.

Prin Piața Aviatorilor. In 
pas hotărit au trecut sportivii 
„Daciadei"...

Emanuel FANTANEANU

Fotografii de
Dragoș NEAGU



----- Divizia „A", 
etapa a 4-a

SPORTUL
CU NICI

F. C. Argej, succes prețios la Rm. VîLcea ! ® Politehnica lăți și Jiul 
Petroșani au făcut remize in deplasare @ F.C.M. Brașov, la prima victorie @ 
Din nou „scor", acasă, pentru Universitatea Craiova @ Dinamo și F. C. Oft, 
ocupantele locurilor 2 și 3, se întîlnesc, sîmbătă, la Scornicețti

REZULTATE TEHNICE
Corvinul - F.C. Olt 1-0 (0-0)
Dinamo - F.C. Bihor 3-1 (2-1)
„Poli" Timișoara - Polit. lași 1-1 (1-0)
Steaua S.C. Bacău 2-1 (1-D
Chimia Rm. Vîlceo— F.C. Argeș 0-2 (0-1)
F.C. Constanța - Jiul Petroșani 1-1 (1-0)
Petroluî Floiești — Sportul stud. 0-1 (0-1)
F.C.M. Biașov - C.S. Tirgoviște 2-1 (1-0)
Univ. Craiova - A.S.A. Tg. M. 4-0 (2-0)
ETAPA VIITOARE
A.S.A. Tg. Mureș 
Sportul studențesc 
Jiul Petroșani 
Politehnica lași
C.S. Tirgoviște 
Univ. Craiova
S.C. Bacău
F.C. Olt
F. C. Bihor

(sîmbătă 28 august)
— Petrolul Ploiești
— „Poli" Timișoara
— Corvinul Hunedoara
— F.C. Argeș
— Steaua
— Chimia Rm. Vilcea
— F.C.M. Brașov
— Dinamo
— F. C. Constanța

CLASAMENTUL
1. SPORTUL STUD. 4 4 0 0 6- 1 8
2. Dinamo 4 3 1 0 11- 2 7
3. F.C. Olt 4 3 0 1 7- 3 6
4. Corvinul 4 2 1 1 4- 2 5
5. Steaua 4 2 1 1 6- 5 5
6. Univ. Craiova 4 2 0 2 10- 3 4
7. F. C. Bihor 4 2 0 2 10- 8 4
8. F. C. Argeș 4 1 2 1 4- 3 4
9. Chimia Rm. Vîlceo 4 2 0 2 5- 5 4

10. Jiul 4 1 2 1 3- 3 4
11. Politehnica lași 4 0 4 0 3- 3 4
12. Petrolul Ploiești 4 2 0 2 4- 7 4
13. S. C. Bacău 4 1 1 2 6- 7 3
15. A.S.A. Tg. Mureș 4 1 1 2 3- 9 3

F.C. Constanța 4 1 1 2 5—1.1 3
16. „Poli" Timișoara 4 0 2 2 2- 5 2
17. F.C.M. Brașov 4 1 0 3 5- 9 2
18. C.S. Tirgoviște 4 0 0 4 2-10 0

PARTIDĂ
CORVINUL HUNEDOARA 1 (0) 
F. C. OLT 0

Stadion Corvinul ; teren excelent : 
timp ploios ; spectatori — circa 7 000. 
Șuturi : 15-9 (pe pocită : 8-7).
Comere : 9—1. A marcat DUMITRA
CHE (mln. 50).

CORVINUL : ioniță - BUCUR (min. 
00 Bădiloș). Andone, REDNIC, Bog 
don - Petcu, KLEIN, ONCU - Nic- 
fa, DUMITRACHE (min. 85 Cobor), 
Vrîncecnu.

F.C. OLT : AR CIU - BARBULESCU, 
Bumbescu, iorvoșcu, Ohuțan (min. 
43 Mc tei) — Eftimie (min. 62 Prepe
lița), CAȚOI, ROTARU, Șoarece - 
HAMANDI, Pițurcă.

A arbitrat slab M. Neșu ; la li
nie : C. Pădurăriței (ambii din Ora
dea) și M. Stoenescu (din Bucu
rești).

Cartonașe ga.bene ; ROTARU, RED
NIC, ȘOARECE, DUMITRACHE, BUM
BESCU.

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe 6-1 (4—0).

Un meci viu disputat la Hu
nedoara. Echipe angajate din 
plin piuă la ultimul fluier al 
arbitrului. Multe faulturi, u- 
neori și gesturi de nesporti vi
tale. de nervoziate. Conducăto
rul partidei s-a hotărît tîrziu 
să apeleze la cartonașele gal
bene. Și chiar și așa a avut 
timp să arate cinci asemenea 
cartonașe. Exceptind insă ne
doritele și neplăcutele momen
te am văzut o partidă cu in
teresante variante tactice. da

STUDENȚESC, LIDER,
UN PUNCT PIERDUT

DE MARE ANGAJAMENT
un echilibru destul de pronun
țat. Corvinul a dominat mai 
muit, a construit mai insistente 
acțiuni ofensive, dar oaspeții au 
replicat foarte tăios pe contra
atac și au avut un final de 
meci în care s-au dovedit su
periori sub raportul rezistenței 
fizice și al lucidității in acți
uni. Dominare teritorială hune- 
doreană. cum menționam, in 
prima parte a jocului. Duml- 
trache luftează la 6 m de poar
tă (min. 6), Ariciu intervine 
salvator la acțiunea lui Oncu 
(min. 7) ca și la centrarea cu 
efect a lui Petcu (mln. 13), 
Nicșa nu poate executa pre
luarea. la 6 m de buturile ad
verse (min. 15). la centrarea lui 
Klein. F.C. O:t a încercat a- 
tenția lui Ioniță (min. 11) cind 
Rotaru a executat puternic o 
lovitură liberă de la 20 m. In 
min. 18. 23 și 35 — alte situ
ații favorabile gazdelor rezol
vate de Ariciu sau de... impre
cizia celor ajunși în bune po
ziții. Contraatacurile oaspeților 
se fac simțite în min. 37 — 
cursă Iamandi. lansat de Șoa
rece, oprită prin fault de Red■ 
nic — și în min. 45 — acțiune 
Eftimie, șut peste poartă la- 
mandi.

La reluare, după ce Ioniță 
intervine precis la șutul lui 
Prepeliță (min. 49), vom asis

ta la înscrierea golului (care 
avea să rămînă și singurul din 
joc) hunedorean (min. 50) : 
cursă și centrare Klein, reluare 
(în stil personal) a balonului, 
cu capul, de DUMITRACHE. 
în plasă : 1—0. Corvinul do
mină mai departe, are cîteva 
spectaculoase atacuri (min. 52 
— Bucur ; min. 53 — șut pe
riculos Petcu, intervine Ariciu; 
mln. 56 — Vrînceanu, din nou 
intervenție Ariciu ; min. 63 — 
Dumitrache ; min. 65 — Bădi- 
laș). In ultima „porțiune" a 
întîlnirii însă F.C. Olt apare 
tot mai des în atac. în timp ce 
gazdele ,,se sting". In min. 67 
Cățol șutează puternic peste 
bară. în min. 78 Bărbulespu va 
lovi bara, mingea fiind {rimlsă 
de la peste 25 m ; cinci mi
nute mai tîrziu, același Bărbu- 
lescu va șuta iarăși puternic. 
Ioniță intervenind în ultimul 
moment. Iar în min. 88, Ia
mandi, pătruns în careu cu ba
lonul la picior, este faultat fără 
ca arbitrul să acorde penaltyul 
cuvenit. In aceste minute, dr 
partea cealaltă am notat șutul 
lui Klein (min. 74) mingea fi
ind oprită printr-o intervenție 
oportună a lui Ariciu și „capul" 
lui Petcu (min. 87). balonul 
trecînd pe lingă poarta 
adversă.

Eftimie IONESCU

UN MECI
Un meci liniștit, sîmbătă, pe 

stadionul Dinamo. Liniștit din 
toate punctele de vedere, așa 
de liniștit că la un moment dat 
nu mai supărau nici greșelile 
de arbitraj (mai ales ale tușie- 
rilor). A.u fost obstrucții, au fost 
și faulturi, dar de joc, ineren
te. Dinamo n-a mai manifestat 
„setea" de goluri din meciul cu 
Petrolul ; F.C. Bihor se speria
se de acel rezultat și a stat, 
cum se spune. în banca sa. A 
acționat grupată în apărare, a 
ieșit frumos pe contraatac, dar 
meciul, in ciuda egalității din 
min. 38, se îndrepta liniștit 
spre o victorie a campionilor. 
A fost cald, foarte cald, iar e- 
chipele, cunoscîndu-și posibili
tățile și pretențiile, au acțio
nat ca atare, deși publicul ar 
fi dorit un meci mai înțepat, 
mai fierbinte. Au fost și si
tuații de fotbal bun, însă des
tul de rare, pentru că se juca 
lent, șuturi imprecise, sumede
nii de ofsaiduri, ocazii de gol 
ratate. Ca să le enumerăm ar 
trebui să amintim numele lui 
Stredie, Custov, Orac, Nedelcu, 
Georgescu, Mulțescu. De 2—3 
ori, Moraru (semn că apărarea 
dinamovistă a fost depășită) a 
intervenit excelent, mai ales Ia 
șuturile lui Biszok (min. 5) și 
Kun (min. 36), în timp ce la 
poarta orădeană Zare și ai săi 
se aflau la lecția ,cum să res
pingem atacurile adverse". Și 
acum, golurile1: în min. 37,
moment de ezitare colectivă a 
apărătorilor orădeni, surprinși 
de întoarcerea lui Mulțescu, și 
IORDACHE, sesizind pasa, a 
înscris de la 10 m. Dar n-a 
trecut nici un minut și Gcor-

ÎN SENS UNIC...
Pășind pe gazonul Centralu

lui craiovean fără Boloni și 
Hie Costed, ambii indisponibili, 
și sub povara morală a unui 
nu prea îndepărtat 0—5 sufe
rit pe același teren. A.S.A. Tg. 
Mureș a fost o pradă ușoară 
pentru Universitatea. Și fazele- 
pericol la poarta lui Naște 
— țesute pe un front larg, cu 
participarea lui Negrilă și Un- 
gureanu. cu intercalarea celor 
din linia mediană — au curs 
din startul partidei : Beldeanu 
(min. 7) și Cămătaru (min. 9) 
s-au precipitat în fața porții și 
au ratat, Ungureanu (min. 10) 
a șutat puternic, de la distanță, 
puțin alături de stîlpul drept, 
Bălăci (min. 14 — la un ,.un- 
doi“ cu Cîrțu) l-a obligat pe 
Both II să-l oprească neregu- 
lamentat- în careu, dar arbitrul, 
aflat parcă sub vraja ofensivei 
dezlănțuite, n-a fluierat penal- 
ty-ul de drept. Incapabili de o 
replică energică, coerentă, oas
peții s-au văzut foarte rar în 
atac, primul șut pe spațiul por
ții lui Lung (autor Biro I,

„CUMINTE“ DINAMO
F. C. BSHOf

gescu i-a întors de două or» 
pc I. Marin și Dinu, a centrat 
înapoi și GROSU. venit din 
urmă, a înscris imparabil, dc 
la 7 m. In min. 45, AUGUS
TIN a scăpat singur pe dreap
ta, a intrat în careu, a șutat 
in unghiul scurt și a înscris 
un gol parabil, Boitor anulin- 
du-și intervențiile bune de pină 
atunci. După pauză, joc lent, 
greșeli în preajma careurilor 
adverse și ratările lui Custov, 
Iordache și Mulțescu (min. 78, 
81 și 90) si un singur gol (min. 
61), cind DUDU GEORGESCU 
a pătruns printre apărătorii 
adverși și a înscris în colțul 
lung. In min. 41 și 43 au mar
cat Grosu și Iordache, dar am
bii din poziții clare de ofsaid.

Constantin ALEXE

Stadion Dine 
fimp călduros 
10 000. Șuturi 
7—4). Cornere 
IORDACHE (i 
(min. 45), DU 
61), respectiv

DINAMO : I 
Dinu, Al. Ni< 
țescu, AUGUS 
dcche, D. 
(min. 57 Orac)

F.C. BIHOR 
ZARE, Kiss - 
gen), BISZOr 
(min. 84 Doszc

A arbitrat ț 
(Brașov) ; l< 
(’Brașov) și M 
cu greșeli.

Cartonașe g< 
Trofeul Pets< 
La speranțe

Dudu Georgescu a pătruns printre apărător: 
pățit și pe Zare și va înscrie in Jreapți

UNIV. CRAII
A.S.A. TG. 1

min. 31). insemnînd, totodată, 
și primul lor corner. Din nou 
o serie de acțiuni ingenios și 
rapid concepute au destrămat 
ofensiva tîrg-mureșeamă pe 
flancul lui Gali, dar mingile 
„puse" de Negrilă și Cîrțu au 
fost risipite de Beldeanu, care 
a ratat. în- min. 31 și 32, cu 
toată poarta in față. în min. 36, 
CÎRȚU. aflat în poziție de of
said nesemnalizată de (ușierul 
Stăneseu, a primit o pasă de 
la Cămătaru și a introdus ba
lonul în plasă de la cea. 10—12 
m lateral dreapta. Perseverent 
în căutarea golului, NEGRILĂ 
îl va reuși, în min. 43. șutind, 
în plin ftrlcu, din careu, la o 
minge abil servită de un Bă
lăci mai altruist ea orieînd. Ie
șind de la vest are cu două go
luri avans, ex-campioana îl va 
înscrie curînd. (min. 48) și pe 
al treilea prin A. POPESCU, 
care> infiltrat frontal, a șutat 
sec și precis Ia colț. N-a 
trecut mult și. în min. 54, prin
tr-o pasă în diagonală de circa 
40 m, adresată lui Cămătaru,

Stadion Cent 
timp călduros 
15 000. Șuturi 
6-3). Comere 
CÎRȚU (mln 
43). A. pope; 
TARU (mln. 54

UNIVERSITAT 
TH'lhoi, Ștefan- 
ȚICLEANU, Be 
roîanu), BALA< 
A. POPESCU ■ 

A.S.A. : Na 
ISPIR, Goli - 
46 Dulău), M 
nici, Cernescu

A arbitrat s 
la linie : M. 
lași) șl P.' S<

Cartonașe gc 
Trofeul Petsc 
La speranțe

Țicleanu a 
întreg dispe 
șit așezat îi 
RU a pătn 
careu și a 
plasă peste 
tîmpinare : 
tinuare. era 
pit deșirate

Gheot

PUNCT MERITAT PENTRU OASP
BALINT

O primă repriză, în ansam
blu, echilibrată a scos în evi
dență disponibilitățile superioa
re fizice și tactice ale oaspe
ților vizavi de plusurile pe 
plănui tehnicii și al combativi
tății relevate de jocul gazde
lor. Și totuși rezultatul de e- 
galitate, din primele 45 de mi
nute ale întrecerii, nedreptă
țește, oarecum, formația bă
căuană care a avut, în această 
parte a meciului, mai multe si
tuații de a marca. A ratat insă, 
în min. 8, pe contraatac. Anto- 
hi ; același jucător a șutat, în 
min. 24, periculos dar cu puțin 
pe lingă poartă, iar în min. 43 
Chitaru a trecut și el foarte 
aproape de gol, la capătul unei 
frumoase acțiuni de atac. Sco
rul a fost deschis de Steaua 
in min. 14, cind D. ZAMFIR 
a trimis, cu capul, in plasă, 
mingea centrata de Mureșan, 
după ce pe traiectoria ei se 
mai intercalase și C. Solomon 
inccrcînd să o respingă. Ega- 
larea a survenit, firesc, ca ur
mare a unui joc mai consistent, 
mai bun al oaspeților. în min. 
33 cind Șoșu i-a trimis o pasă 
„pe culoar “Iui MOVILA, care 
după o cursă scurtă și un șut 
sec, a făcut inutilă intervenția 
lui Nițu.

Imediat după pauză,- Sport 
club are ocazia să ia conduce
rea, dar în min. 51 Chitaru ra
tează o bună pcazie. Treptat 
apoi. Steaua pune stăpînire pe 
joc, mai ales după introducerea 
în formație a lui Balint, care 
impulsionează continuu atacul, 
în timp ce de partea cealaltă, 
a oaspeților, ieșirea lui Movilă 
din teren se resimte în randa
mentul general ai echipei și

IMPULSIONEAZĂ
mai ales pe plan ofensiv. în 
min. 67 se înscrie golul victo
riei. El este urmarea transfor
mării unei lovituri de pedeapsă 
acordată pentru un fault (care 
putea fi evitat) în careu, asu
pra Iui Mureșan. A înscris 
CÎMPEANU II. De aici înainte 
și pînă în finalul partidei 
Steaua domină, pe alocuri cu 
autoritate, avînd și posibilita
tea de a majora scorul in cîte
va rînduri. Ocazia cea mai 
mare o va rata însă Cîmpeanu 
II, în min. 88, care singur cu 
Popa, a întîrziat să șuteze per- 
mițînd portarului băcăuan o 
Intervenție curajoasă și inspi
rată, de ultim moment.

Mihai IONESCU

Intre 4 jucători băcăuani, Dorel Zamfir se înaltă si trimite ba
lonul cu capul, în plasă. Foto : I. MIHÂICĂ

ATACUL
STEAUA 2 (1)
S. C. BACĂU 1 (1)

Stadion Steaua ; teren excelent ; 
timp călduros ; spectatori — circa 
9 000. Șuturi : 24—14 (pe poartă :
15-7). Cornere : 8—5. Au marcat : 
D ZAMFIR (min. 14), CÎMPEANU 11 
(min. 67 din 11 m), respectiv MO
VILA (min. 33>).

STEAUA : Nițu - ANGHELPNI, lo- 
van, SAMEȘ, Fodor - MINEA, Șt. 
Popa (min. 58 BALINT), Mureșan — 
D. Zamfir, Cîmpeanu II, Barbu (min. 
46 Majaru).

SPORT CLUB BACĂU : Popa - 
Andrieș, Cârpuci, Lunca, Elisel - 
MOVILA (min. 46 Penoff), C. SOLO
MON, ȘOȘU - Șoiman (min. 78 
Verlgeanu), Antohi, Chitaru.

A arbitrat bine M. Salomir ; Ic 
linie : M. Man (ambii din Chjj-Na- 
poca) și I. Velea (Craiova).

Cartonașe galbene : CARPUCI.
Trofeul Petschovschi î 10.
La speranțe : 1-3 (1-2).

S-au întîlnit în orașul de pe 
Bega cele două surate — Po
litehnica Timișoara și Politeh
nica Iași — intr-un moment în 
care gazdele aveau o mare 
sete de puncte (doar un punct 
din trei partide). A fost o par
tidă dîrz disputată, fără a fi 
și de un nivel tehnic ridicat, 
cu momente de dramatism care

„POLI" TIMIȘOARA 1 (1)
POLITEHNICĂ IAȘI 1 (0)

Stadion „1 Meii" ; teren cu supra
fețe de pămint fără gazon ; timp 
frumos ; spectatori — circa 9 000. Șu
turi : 19—12 (pe poarta 9-6). Cor
nere : 12—6. Au marcat : GIUCHICI 
(min. 13), NEMȚEANU (min. 81 - 
din 11 m).

POLITEHNICA TIMIȘOARA : MOISE 
— Murar, Cîrciumaru, Pâltinișan, 
Palea — Manea, Șerbânolu, Căr- 
pinișan (min. 70 Vlâtânescu) — AN- 
GHEL, GIUCHICI, Lehman.

POLITEHNICA IAȘI : CÎMPEANU - 
Agachl, URSU, B. GRIGORE, Ciocir 
lan — Romilă (min. 60 Pavel'luc), 
SîM’ONAȘ, Florean — Sigmlrean 
(min. 57 lonescu), Nemțeanu, CIOA
CA.

A arbitrat foarte bine D. Petrescu; 
.a linie : M. Muștiuc, M. NiCuiescu 
(toți din București).

Cartonașe galbene : ȘERBANOiU. 
Trofeul Petschovschi : 10.
Io speranțe : 3-0 (1-0).

eu pus la grea încercare inimi
le suporterilor localnici.

în primul rînd golurile. Sco - 
rul a fost deschis de gazde în 
min. 13 : Lehman a centrai 
precis, din viteză, Ia GIUCHICI 
care s-a înălțat și a trimis ba
lonul, cu capul, in colțul de 
sus : I—0 ; egalarea a survenit 
în min. 81, cind la un atac, 
portarul Moise l-a faultat pe 
Florean. Atent, arbitrul a acor

dat penalty pe oare NEMȚEA
NU l-a transformat precis :
1—1.

Jocul a fost presărat cu multe 
situații de gol pentru ambele 
echipe, lămurite Insă in extre
mis de cel doi portari — Cim- 
peanu și Moise — aflați în 
formă bună. Timișorenii au 
atacat mai mult, au avut ocazii 
clare (min. 31 : Giuchici a tri
mis, cu capul, balonul în bară; 
min. 44 — Lehman, singur la 
6 m, a tras puternic... în por
tar). dar în general, și-au me
najat forțele, echipa părînd ne
pregătită fizic. De cealaltă par

te, ieșenii 
bine pregăti 
foarte impe 
lupte 90 de 
chipa lor, 
același disp 
Cioacă și 
ascuțite, cai 
manent api 
Ocazii au a 
Cioacă, iniț
ia 6 m, 
este blocat 
și 59 : șutui 
Romilă, apă

M

EMOȚII IN FINAL P
Cele două echipe, cu o zes

tre de puncte identică — la 
cota zero amîndouă — nu au 
făcut notă... discordantă nici în 
evoluția lor de ansamblu de 
astăzi, ele ureînd anevoios și 
arareori citeva trepte, prea pu
ține însă pentru a atinge ni
velul pretins de prima divizie. 
Debutul partidei ne-a arătat pe 
tîrgovișteni mult mai îndrăz
neți, prin acțiunile tăioase în
treprinse de Greaca și Cojoca- 
ru. Treptat, oaspeții au făcut 
pasul înapoi, dar „mijlocul" 
brașovean nu a profitat, el 
avansînd greoi și fără inspirație 
la serviciu. Vor intra în rol 
insă cei doi fundași laterali, cu 
incursiuni din ce in ce mai pe
riculoase : șut zdravăn Anghel. 
respins cu dificultate de Mia 
(min. 24), centrare ideală Bă
lan irosită de Boriceanu („cap", 
de la 6 m., peste bară — min. 
26). In min. 29, Lăcătuș, ma- 
nevrind subtil, trimite Ia C. 
Popescu. Mia respinge voleul

acestuia... e 
NU, care d 
mai greșeșf 
rul.

Presiunea 
accentuează 
48, ei sînt 
desprinderea 
în min. 61, 
din cădere, 
în pfasă, p 
care parcă 
creadă ochi: 
jocul devine 
tisitor, stare 
teren fiind 
acțiunile lui 
și O. Pope; 
cum și ceva 
ra" lui Bor 
vine in mir 
derea lui C 
zată de V. 
concurs al 
de această 
lui, echipa 
stringe rînd 
oprească cui



3 (2) 
I (1)

•arte bun;
— CifCC 

poartă : 
marcat 5 

NUGUSTIN 
>CU (min.

38).
I. Ma-rin,
- Mul-
— lor-

Voetuș

Rosza,
ti. 71 Bi-

Grosu 
Seorgescu. 

Petrescu 
Mâerean 

id), ambii

su.

IM. SANDU
Petrolul a Început frumos a- 

cest meci. Mingea și jucătorii 
au început să circule cu o a- 
nurne precizie, Grigore a ratat 
o bună ocazie (min. 9), a ur
mat și o acțiune de anvergură, 
pe ambele aripi (min. 12). ra
tată de Toma, avansat in careu. 
I)ar, în min. 22, M. Sandu a 
reușit să-l păcăieascu (prea 
ușor) pe arbitrul Crăciunescu. 
oare a dictat un penalty in
existent, convins că spectacu
loasa săritură a vîrfului alb- 
negrilor, ca în groapa cu nisip, 
a fost precedată de un fault 
al lui Butufei. A transformat 
cu sînge rece O. IONESCU și 
0—1. Petrolul a continuat să 
preseze, Cozarec a tras puter
nic dar in portar (min. 25), l-a 
imitat Libiu, în. minutul urmă
tor, și jocul a continuat potri
vit scenariului pe care îl su
gerează caseta tehnică (raport 
de cornere 19—1 pentru gazde 
și. mai ales, raportul șuturilor,

TRADIȚIA SE MENȚINE!

l-a de-
EA ui)

4 (2}
0

ari. bun;
— circa 
poartă : 

marcat : 
k (min. 
), CAMA-

Comportarea și rezultatele 
celor două formații din acest 
sezon recomandau pe Chimia 
ca favorită, iar din confruntă
rile directe — pe F.C. Argeș, 
care a plecat mal mereu cu un 
punct sau două de la Rm. Vîl- 
cea. încă din primul minut, 
când a obținut o lovitură de 
colt, echipa oaspete ți-a făcut 
cunoscută intenția de a ..scoate" 
un rezultat favorabil. în con
tinuare. s-a apropiat mai des 
de poarta lui Pavel și a exe
cutat tocă trei cornere. La eel 
de al treilea, din min. 13, Nica 
a trimis balonul în careu, 
Turcu, cu capul, l-a prelungit 
Ia BADEA, care a șutat puter
nic șl... 0—1. F.C. Argeș a con
tinuat să aplice un marcaj 
strict în partea sa de teren și, 
apoi, a declanșat atacuri care 
au surprins apărătorii adverși.

NEGRILA, 
tEANU - 

46 Clo- 
Ciupitv), 

, Cîrțu. 
3, Jenat, 
» I (mln. 
rceri, Fa
inul).

Antohl ; 
tbfl din 
ureștl). 
. BIRQ I.

joc" un 
siv gre- 
VMĂTA- 
herit în 
nul In 
l în in
to con- 
nai risi-

1ESCU

lit mai 
iliști și, 
ici să 
intru e- 
iimionaș 
să. in 
virfuri 

lit per- 
șoreană. 
nin. 35: 
' careu, 

agă și 
min. 15 
ale lui 

emis).

(ARINI

Mecț fără virtuți spectacula
re intre două echipe care n-au 
reușit să depășească granițele 
unui joc mediocru. Constănțe- 
nii s-au zbătut mult, dar fără 
orizont și eficiență la finaliza
re, terminînd partida cu re
sursele vlăguite. Jiul s-a apă
rat cu strășnicie, avînd in Șu- 
mulanschi și M. Marian doi 
buni „închizători" în fața fun
dașilor centrali, ei participând 
și la faza de atac.

F.C. Constanța are din start 
inițiativa, se află în jumăta
tea de teren adversă, dar nu 
reușește să găsească culoarul 
de șut spre poarta luț Ca- 
vai. Abia în min. 20 Carama- 
lău „sparge" reduta minerilor, 
pătrunde în careul de 16 m, 
șutează însă slab și Cavai re
ține. Peste patru minute, Rusu 
și Cavai se încurcă reciproc, 
mingea ajunge la Peniu. acesta 
se împiedică și preia defectuos 
balonul care iese în aut de 
poartă, iar conducătorul jocu
lui acordă 11 m !, (transformat 
de PETCU), compensând astfel 
situația din min. 13 cînd, in
tr-adevăr, se impunea acorda
rea unui penalty in favoarea 
gazdelor. Conduși cu 1—0, oas
peții inițiază trei contraatacuri 
tăioase, irosite de Sălăjan (min. 
32), care, scăpat singur de la 
mijlocul terenului, a vrut 
să-l „întoarcă” pe Antonescu în 
6 m în loc să șuteze direct și 
a fost deposedat de Băluță 
(min. 38) — șut puternic reți
nut cu dificultate de Costaș și 
de Stana (min. 42) — singur

I PRIMELE PUNCTE
RICEA- 
ista nu 
id scB-

or se 
i. 34 și 
de 2—0, 
•se abia 
'PESCU, 
mingea 
apărare 
:a să-și 
st scor, 
ar plic- 
jală din 
joar de 
nin. 71) 
2), pre- 
de „ba- 
teptarca 
păirun- 

! finali- 
i largul 
Marcată 
a jocu- 
iă își 
nd să 
egalare

F.C.M. BRAȘOV 2 (I)
C. S. TIRGOVIȘTE 1 (0)

Stadion Tineretului ; teren bun; 
timp frumos ; spectatori — circa 
9 000. Șuturi : ÎS—5 (pe poartă : 
10—4). Cornere : 6-1. Au marcat : 
BORICEANU (min. 29). C. POPESCU 
(min. 61), respectiv V. RADU (min. 
”kc.M. BRAȘOV : Clipa (min. 13 

Popa) — ANGHEL, Hintea, Naghl, 
BALAN (ni in. 70 Manei u) — Bcta- 
ci-Iti, Gherghe, C. Popescu — LĂCĂ
TUȘ, Parasch ivesc u, Boriceanu.

C.S. TIRGOVIȘTE : Mîa - Nteu- 
lescu, Dumitrescu, ENE, Pitaru — 
Kcllo, Econo mu, Aelenei — Greaca 
(mln. 58 V. Radu), Ccjocaru (mln. 
78 Lucian), O. POPESCU.

A arbitrat bine : I. Igna ; la linie:
D. Buciuman (ambii din Timișoara) 
șl R. Matei (București).

Cartonașe galbene : PI’TARU.
Trofeul Petschovschi : 7.
La speranțe : 0-0.

a oaspeților șî să ajungă la 
fluierul final cu acest avantaj 
fragil, dar, evident, extrem de 
prețios.

Adrian VASSLESCU

L-A „DRIBLAT"
din care se vede că singurul 
pe poartă al studenților a fost 
cel care a dus la înscrierea 
golului.) Ocaziile pe care avea 
să le mai aibă Petrolul eânt 
neesențiale. Esențial e doar 
faptul că Petrolul nu știe (deo
camdată) să marcheze și că 
Sportul are o apărare de fier, 
capabilă să susțină singură un 
meci întreg, chiar împotriva 
unor echipe mai experimentate. 
Și când spunem apărare. ne 
gindim și la cei trei mijlocași, 
excelenți to defensivă, da.r 
numai atît. Dacă vreți, acest 
meci de la Ploiești ne amin
tește de un celebru Vasas — 
Inter, pe Nepstadion, cînd Inter 
a câștigat cu 2—0. după ce ra
portul de cornere fusese 22—1 
In favoarea echipei gazdă. Sin
gura diferență e că atunci go
lurile s-au marcat din acțiuni 
de contraatac, to situații pe 
care Ie-a avut la Ploiești și

Vilcenii n-au găsit antidotul 
unei asemenea tactici, au În
ghesuit jocul pe centru, au cen
trat înalt to careu (unde Cris
tian a culeg toate baloanele), 
căutîndu-1 cu insistență pe 
Gîngu.

Timpul 6-a scurs to favoarea 
piteștenilor. care. și după 
pauză s-au dovedit mai peri
culoși.

în repriza secundă. Chimia 
a Încercat să schimbe soarta 
partidei, dar jocul său s-a 
menținut încîlcit. fără orizont, 
neputincios In fata unei apă
rări sigure. Doar o dată, în 
min. 77, a fost la un pas de 
a egala, însă Savu, de Ia circa 
8 m, n-a nimerit poarta 1 In 
schimb. In min. 83, Radu II a 
profitat de o ezitare a apără
torilor gazdelor, de a respinge 
(jalonul Ia aproximativ 30 m 

UN 1-1 CONFORM CU REALITATEA
in careu a șutat afară.

Repriza secundă debutează 
cu un șut „bombă” expediat 
de Șumulanschi (min. 52) care 
il remarcă pe Costaș. în min. 
55 însă tabela arată 1—1 : in 
urma unei acțiuni prelungite 
de atac, Șumulanschi a pătruns 
în careu, l-a găsit cu o exce
lentă pasă Pe M. MARIAN și 
acesta a trimis din apropiere 
în plasă. Rezultat echitabil după 
desfășurarea jocului, chiar dacă 
in finalul partidei (cînd Jiul 
s-a retras cu întreg efectivul 
in defensivă), echipa locală a 
inițiat citeva acțiuni ceva mai 
periculoase prin Peniu (min. 60) 
— șut în bară, Buduru (min. 
69), Bătrîneanu (min. 78) și 
Purcărea (min. 84), dar Caval 
a fost la post. t

Gheorghe NERTEA

DIVIZIA
SERIA I -------------------------

I.M.U.  MEDGIDIA — GLORIA 
BISTRIȚA 2>—0 (1—0). A marcat: 
Stămolu (mln. 17 șl 75).

C.S.M. SF. GHEORGHE — 
F.C.M. PROGRESUL BRAILA
2— 0 (1—0). A înscris : Kerekeș
(mln. 28 și 49).

VIITORUL GHEORGHENI — 
C.S.M. BORZEȘTI 1—0 (1—0). U- 
nicul gol a fost realizat de Sa- 
vuli (mln. 31).

DUNAREA C.S.U. GALAȚI — 
MINERUL GURA- HUMORULUI
3— 1 (0—0). Autorii golurilor :
Stroe (mln. 50 șl 59), Dlacones- 
cu (mln. 54), Bejenaru (mln. 80), 
Anghelinei (mln. 88), respectiv 
Costea (min. 63).

DELTA TULCEA — PRAHOVA 
PLOIEȘTI 2—1 (1—1). Au Înscris: 
Bădescu (min 3), Steop (mln. 
86), respectiv Nistor (mln. 34).

C.S. BOTOȘANI — CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ 2—0 (1—0). Au mar
cat: Burcea (mln. 12) șl Ene 
(min. 70).

DUNAREA CALARAȘI — VII
TORUL MECANICA VASLUI 2—1 
(0—0). Autorii golurilor : Croito
rii (min. 50, autogol), Deacu 

■ (min. 52), respectiv Mardare 
(mln. 65).

C.S.M. SUCEAVA — UNIREA 
DINAMO FOCȘANI 3—0 (1—0).
Au înscris : Petrescu I (mln. 13) 
șl Avădanci (min. 55 din li m 
șl mln. 61).

GLORIA BUZĂU — OȚELUL 
GALAȚI 5—0 (3—0). Au marcat: 
Prodan (mln. 3 șl 75), Dumitra- 
Che (min. 31 șl 60) șl Zahiu 
(mln. 33 din 11 m).

Relatări de la R. Avram, Gh. 
Briotă, C. Malnași, T. Sirlopol, 
P. Comșa, T. Ungurcanu, N. Con- 
stantinescu, I. Mindrescu și D. 
Ștefan.

ETAPA VIITOARE (duminică 
29 august) : Ceahlăul P Neamț 
— C.S.M. Sf. Gheorghe, Unirea 
Dinamo Focșani — Gloria Bu
zău, Prahova Ploiești — I.M.U. 
Medgidia, Dunăjrea Călărași — 
C.S. Botoșani, Minerul Gura Hu
morului — Otelul Galați, Dună
rea C.S.U. Galați — Delta Tul- 
cea. F.C.M. Progresul Brăila — 
C.S.51. Suceava, Viitorul Mecani-

PE ARBITRU
PETROLUL PLOIEȘTI 0
SPORTUL STUDENȚESC 1 (1)

Stadion Petrolul ; teren bun ; timp 
frumos ; spectatori — circa 22 000. 
Șuturi 15—3 (pe poartă 7—1). Cor
ners 19—1. A marcat O. IONESCU 
(min. 22 din 11 m).

PETROLUL : Haralombie - Cojo- 
caru, Butufei, STANCIU, TOMA 
Ștefânescu, COZAREC, O. Grigore - 
N. Lazâr (min. 56 Topcran), Sima- 
ciu (min. 70 Panou), Libiu.

SPORTUL STUDENȚESC : SPERIATU 
— M. Marian, PANĂ, CAZAN, Mun- 
teanu li — Șerbânicâ, O. lonescu, Ter- 
heș — FI. Grigo-re, M. Sandu, Bucu- 
rescu.

A arbitrat slob I. Crăciunescu ; Io 
’Inie FI. Tâbîrcâ (ambii din Rm. VII- 
cect) și A. Gheorghe (P. Neamț).

Cartonașe galbene : COZAREC-
ȘTEFÂNESCU, ȘERBANICĂ.

Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe 3—0 (1* —0).

FI. Grigore. fără să aibă însă 
și stăpînirea de sine a lui 
Mazzolla.

loan CHIRILA

CHIMIA RM. VILCEA 0 
F.C. ARGEȘ 2 (1)

Stadion „1 Mai" : teren foarte bun; 
timp frumoi ; ipectatorl — circa 
13 000. Șuturi : IM (pe poartă : 6-4). 
Cornere ; 9-6. Au marcat : BADEA 
(mln. 13) ,1 NICA (mm. 83).

CHIMIA : PAVEL - Clacă, Savu, 
Udrea, Boțonoa — Alexandru, lavan, 
Carabageac (mln. 66 Vccoriu) — 
Păuna (min. 37 Catarg iu), Gîngu, 
Tel»,pan.

F.C. ARGEȘ : CRISTIAN - ZAM
FIR, BADEA. CIRSTEA, TULPAN - 
Stancu, IOVĂNESCU, Mofceanu - 
RADU H. Turcu. NICA.

A arbitrat bln» O. Ștreng (Ora
dea) ; Io linie : C. Maghiar (Bucu
rești) ,1 N. Biți" (Salonic).

Cartonase galbena i MOICEANU, 
ALEXANDRU. SAVU.

Trofeul Petichowchl i 8.
La speranțe i 0-2 (0-1).

de poartă, a sărit țl, en capul, 
l-a prelungit la NICA, care a 
trecut de apărători, a Intrat In 
careu, a șutai pe jos ți a În
scris. 2—0 pentru F.C. Argeș 
ți... tradiția se menține I

Pompiliu VINTILA

F. C. CONSTANȚA 1 (1)
JIUL PETROȘANI 1 (0)

Stadion „1 Mal" ; teren bun ; timp 
foarte frumos ; (pectatorl - circa 
15 000. Șuturi : 14—5 (pe poartă : 
6—4). Cornere : 16-3. Au marcat : 
PETCU (min. 24 din 11 m), M. MA
RIAN (mln. 55).

F. C. CONSTANTA r COSTAȘ - 
CoramoMv, ANTONESCU, Zahiu, 
Turcu — Mână Hă (mln. 73 Bătrlnea- 
nu), I. Constantinescu (min. 67 Pur
cărea), GACHE — Buduru, Petec, Pe- 
nhr.

JIUL s CAVAI - V. Popa (mln. 67 
P. Grigore), Rusu, VIZITIU, STANA 
- Varga, ȘUMULANSCHI, Neagu - 
Sălăjan (mln. 46 Lasconî-), M. MA
RIAN. Băluță.

A arbitrat satisfăcător N. Raînea (Btr- 
fad) ; ia linie : T. Cruceanu (Te- 
cucf) $1 S. Necțuiescu (Tîrgovi§tej.

Cartonașe galbene I NEAGU, BA- 
LUȚA, TURCU ȘUMULANSCHI.

Trofeul Petschovschi : 9.
La speranfe 1 3-3 (2-0).

„B“: ETAPA A 2-a
ca Vaslui — C.S.M. Borzești, 
Gloria Bistrița — Viitorul Gheor- 
ghenl.

1. C.S.M./Suceava 1 2 0 0 5-16
2. C.S.M. Sf. Gh. 2 2 0 0 3-0 4
3. Gloria Buzău 2 1 1 0 5-0 3
4. Dunărea CSU Gl. 2 1 0 1 5-2 2

5- 4. Vi it M. Vaslui 2 1 0 1 4-3 3
C.S. Botoșani 2 1 0 1 2-1 2

7-11. Ceahlăul P.N. 2 1 0 1 2-2 2
F.C.M. Prog, Br. 2 1 0 1 2-2 2
C.S.M. Borzești 2 1 0 1 1-1 2
Delta Tuicea 2 1 0 1 2-2 2
I.M.U. Medgidia 2 1 0 1 3-3 2

12-13. Viii. Gheorg. 2 1 0 1 1-2 2
Dunărea Căi. 2 1 0 1 2-3 2

14. Unirea D. Focș. 2 1 0 1 1-3 2
15. Min. Gura H. 2 1 0 1 2-5 2
14. Prahova Ploiești 3 0 1 1 1-2 1
17. Gloria Bistrița 1 0 0 2 0-3 0
18. Oțelul Galați 2 0 0 2 1-7 0

SERIA A ll-a ----------------
C.S M. DROBETA TR. SEVERIN

— AUTOBUZUL BUCUREȘTI
2—0 (1—0). Au Înscris : Dumb
trășcuță (min. 43) șl Ciocîrlie 
(min. 49).

CAR PĂȚI MÎRȘA — PANDURII 
TG. JIU 2—0 (1—0). Autorul go
lurilor: M. Stelian (min. 9 și 40).

MECANICA FINA BUCUREȘTI
— PRECIZIA S A CELE 5—0 (0—0). 
Au marcat : Păun (min. 54), 
Dragnea (min. 68), Iatan (min. 
74) și Petre (min. 83 și 88).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — GAZ METAN ME
DIAȘ 2—0 (0—0). Au înscris :
M. lonescu (min. 65) și I. Ale
xandru (mln. 74).

CHIMICA TIHNA VENI — DI
NAMO VICTORIA BUCUREȘTI 
2—0 (0—0). Au marcat : Oprișor 
(min. 84) și Marton (min,. 88).

RAPID BUCUREȘTI — ROVA 
ROȘIORI 4—0 (0—0). Autorii golu
rilor : Tiță (min. 47), Damaschin 
(min. 60), Paraschiv (min. 70) și 
Manea (min. 89).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
ȘOIMII IPA SIBIU 2—1 (0—1).
Au înscris : Ene (min. 50), Con- 
stantinescu (min. 61), respectiv 
Florescu (min 24)

I.P.  ALUMINIU SLATINA —
METALUL BUCUREȘTI 2—0 
(0—0). Au marcat : P. Iulian
(mln. 58) și Stanciu (min. 78 
din 11 m).

Astă-seară, pe stadionul „23 August", de la ora 20

DINAMO ÎNrîlNEȘTE Pf I. f. VAEERENGEN 
ÎN TURUL PRELIMINAR Al C.C.E.

Așa au decis sorții, ca Di
namo București, campioana Ro
mâniei, să intitoească pe I.F. 
Valercngen Oslo, campioana 
Norvegiei. în turul preliminar 
al Cupei campionilor'europeni. 
Cele două întîlniri vor avea 
loc azi, la București, pe sta
dionul „23 August", și miercuri 
1 septembrie, la Oslo. Partida 
Dinamo — I.F. Valerengen este 
așteptată cu un justificat inte
res de iubitorii fotbalului de 
la noi. Tinînd seama de sezo
nul bogat în jocuri internațio
nale. așteptăm ca Dinamo să 
pășească cu dreptul. Meciul 
mai suscită interes pentru că 
Valerengen, anul trecut parti
cipantă în Cupa cupelor, este 
o reprezentantă de frunte a 
fotbalului nordic, chiar dacă în 
ciuda celor 70 de ani de exis
tență, pe care-i va sărbători la 
anul, este mai puțin cunoscută 
la noi. Dar fotbalul scandinav, 
disciplinat și metodic, atletic, 
« gata oricând să ofere rezul
tate surpriză, să constituie un 
obstacol greu pentru toate for
mațiile de pe continentul nos
tru. Dealtfel, dinamoviștii n-au 
uitat „episodul I.F.K. GSte- 
borg". Iată ce ne spunea Dudu 
Georgescu : ..Dorim să ne re
vanșăm față de fotbalul scan
dinav. Avem de susținut două 
meciuri pe care să Ie tratăm 
cu toată seriozitatea. Vom face 
totul să trecem de acest tur pre
liminar și să ne aliniem la 
startul primului tur din princi
pala competiție intcrcluburi din 
Europa." Cele spuse de Dudu 
exprimă, de fapt, cum avea 
să ne confirme și antrenorul 
Nleușor, starea de sroirit din 
lotul echipei noastre campioa
ne, seriozitatea cu care fia a 
pregătit cele două jocuri. Con
stituind o necunoscută, prin in
termediul lui Vasile Anghel și 
Mlreea Lucescu. care au ur
mărit cîteva jocuri ale campi
oanei Norvegiei, pe baza date

Iată-i pe fotbaliștii norvegieni la sosirea în Capitală

LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI - 
MINERUL MOTRU 2—2 CL—1). 
Autorii golurilor « Lupu (mln. 
1 șl 88) pentru Luceafărul, Gaș- 
p*r  (qjin. 3<1), Laurențlu (min. 
54) pentru Minerul.

Relatări de la V. Manafu, M. 
Verzescu, N. Ștefan, O. Guțu, I. 
Bordulei, D. Moraru-Sllvna, D. 
Daniel, D. Mihail și I. Dan.

ETAPA VIITOARE (duminică 
29 august) : Luceafărul Bucu
rești — Mecanică fină București, 
ROVA Roșiori — I.P. Aluminiu 
Slatina, Dinamo Victoria Bucu
rești — C arpa ți Mîrșa, Minerul 
Motru — Progresul Vulcan 
București, Autobuzul București
— Pandurii Tg. Jiu, Gaz metan 
Mediaș — Automatica București, 
Metalul București — C.S.M. Dro- 
beta Tr. Severin. Precizia Săcele
— Chimica Tîmăveni, Unirea 
Alexandria — Rapid București,

N. R. Progresul Vulcan este pena
lizată cu 4 puncte (nereolizate în 
Divizia „A").

Șoimii IPA Sibiu —
1. RAPID BUC.
2. Automatica

stă.
2 2 0 0 6-1 4
2 2 0 0 4-1 4

3. I.P. Aluminiu SI. 2 1 1 0 3-1 3
4- 5. IMinerul Motru 1 1 0 0 4-0 2

Mec. fină Buc. 2 1 0 1 6-2 2
6. Pandurii Tg. Jiu 2 1 0 1 5-3 2
7. Chimica Tirnăveni 2 1 0 1 2-1 2

8- 9. Gaz metan 2 1 0 1 3-3 2
Carpați Mîrșa 2 1 0 1 3-3 2

10—17. Autobuzul Buc. 2 1 0 1 1-2 2
Metalul Buc. 2 1 0 1 2-3 2

12. C.S.M. Drobeta 2 1 0 1 2-4 2
13. Rova Roșiori 2 1 0 1 2-5 2
14. Dinamo Vict. Buc. 2 0 1 1 1-3 1
15. Unirea Alexandria 1 0 0 1 1-2 0
16. Progresul Vulcan 2 1 0 1 3-5 0
17. Șoimii l.P.A. Sb. 2 0 0 2 2-4 0
18. Precizia Sâcele 2 0 0 2 0-7 0

SERIA A lll-a --------------
MINERUL CAVNIC — AURUL 

BRAD 2—0 (0—0). Autorul golu
rilor : Bonte (min. 80 și 86).

RAPID ARAD — C.F.R. TIMI
ȘOARA 3—1 (0—0). Au marcat :
Leșan (mm. 69) Șandor (mia. 
80 din 11 m) Bora (min. 82), 
respectiv Petrescu (min. 47).

U.T. ARAD — GLORIA REȘIȚA 
5—0 (3—0). Au lasers : Vuia 
(min. 11), Caras (min. 14), Bu- 

lor primite. Dinamo a pregătit 
jocul de azi cu atenție, cunos- 
cind forța angajamentului fi
zic al acestei formații, tăioase
le contraatacuri. elasticitatea 
dintre compartimente, predilec
ția pentru mingile înalte in 
atac dată fiind constituția at
letică a jucătorilor norvegieni, 
incomodați însă de combinațiile 
rapide, pe jos. de demarcările 
adversarilor. arme cu care 
Dinamo trebuie să se prezinte 
azi în joc. plus siguranță in 
jocul apărării.

După toate probabilitățile, 
Dinamo va alinia astă-seară 
formația cu care a început ma- 
ciul cu F.C. Bihor, adică : Mo- 
raru — I. Marin. Dinu, Al. Ni- 
colae. Strcdie — Multesc'i, 
Augustin, Custov — Iordachc, 
D. Georgescu. Văetuș. Printre 
rezerve : Eftimescu, Mărginean. 
Dragnea, Țălnar, Orac. Porta
rul Toma a suferit o fractură 
la mină în timpul unui antre
nament. iar Stănescu are 2 car*  
tonașe galbene. *

I.F.  Valerengen a sosit iert 
la prânz în Capitală, iar aseară 
a efectuat un antrenament pe 
stadionul „23 August", după 
care antrenorul L. Feriksen 
a comunicat următorul „11“ pro
babil (care se confundă cu e- 
chipa de bază) : T. R. Jakob- 
sen — Morstad, Austmo, Solll- 
ed, Brevik — Kullcrud. 
Gram Eriksen, Davidsen — 
Haugen, Foss, din care se re
marcă internaționalii : T. R. 
Jakobsen. Brevik. Gran si Da
vidsen.

Meciul va Începe la ora 20 
și va fi condus de o brigadă 
de arbitri din Albania, formată 
din A. Hoxa (la centru). S. Ca- 
slli și K. Pekini (la linie), 
iar observatorul U.E.F.A. este 
ErtugrQ Dilev (Turcia).

Al. CONSTANTIN
Biletele de intrare se vînd la 

stadioanele Dinamo. 23 August. 
Republicii Și agenția C.C.A.

bela (m in. 16) și Mușat (min. 
70 și 75).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — O- 
LIMP1A SATU MARE 2-1 (0—0). 
Au marcat : Omuț (min. 58),
Bocșa (mln. 84 din 11 m), res
pectiv Bolba (min. 71).

C.LL. SIGHET — METALUR
GISTUL CUGIR 3—2 (3—0). Au
înscris : Lalș (min. 13), Cioban 
I (mlJ. 17), Ciohan II (min. 44), 
respectiv Slmu (min. 57 și 80).

SOMEȘUL SATU MARE — 
ARMATURA ZALAU 4—1 (2—0).
Autorii golurilor : Maslinca (min. 
27), Silaghi (min. 34), Pataki 
(mln. 47), Toth (min. 65), res
pectiv Ardelean (min. 87).

C.S.M. REȘIȚA — STRUNGUL 
ARAD 1—1 (1—1). Au marcat :
Oancea (min. 38) pentru C.S.M., 
Rus (min. 25) pentru Strungul.

U.M. TIMIȘOARA — IND. SIR- 
MEI C. TURZII 2—1 (2—0) Au
înscris : Chifan (min. 15), Me
hedinții (min. 29), respectiv Co
lo ji (min. 87).

Meciul „U“ CLUJ-NAPOCA — 
F.C. BAIA MARE a fost amînat.

Relatări de la Z. Debrețeni. N. 
Străjan, I. Ioana. I. Ghișa, S. 
Pralea, Z. Covaci, D. Plăvițiu șl 
St. Marton.

ETAPA VIITOARE (duminică 
29 august) .* Someșul Satu Mare
— „U“ Cluj-Nap oca, Aurul 
Brad — C.I.L. Sighet, U.T Arad
— Strungul Arad Ind. sîrmei 
C. Turzil — C.F.R. Timișoara, 
Gloria Reșița — Rapid Arad, 
Armătura Zalău — Olimpia Satu 
Mare, F.C. Baia Mare — Minerul 
Cavnic, U.M. Timișoara — C.S.M.
Reșița, Metalurgistul Cugir — în
frățirea Oradea
1- 2. STRUNGUL Arad 2 1 1 0 3-1 3

RAPID A red 2 1 1 0 4-2 3
3. U.T. Arad 2 1 0 1 5-1 2

4- 5. Ind. sîrmei C.T. 2 1 0 1 4-2 2
Someșul Satu M. 2 1 0 1 5-3 2

6— 8. Armătura Zaîău 2 1 0 1 6-5 2
Olimpia S.M. 2 1 0 1 3-2 2
F.C. Baia Mare 1 1 0 0 1-0 2

9-11. Metalurq. Cugir 2 r 0 1 4-4 2
C.i.L Sighet 2 i 0 1 3-3 2
Minerul Cavnic 2 i 0 1 2-2 2

12. înfrățit ea Ou. 2 i 0 1 2-3 2
13. U.M. Timișoara 3 1 c 1 3-6 2
14. Gloria Reșița 2 i 0 1 1-5 2
15. ,,U'*  Cluj-Napoca 1 0 1 0 0-0 1

16-17. C.F.R. Timișoara 2 0 1 1 1-3 1
Aurul Srad 2 0 1 1 1? 1

18. C.S.M. Reșița 2 0 1 1 1-4 1



Debut în campionatul de rugby

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL 
DIVIZIEI „C“

i FARUL A REALIZAT SCORUL ETAPEI: 48-3 CU C.S.M. SIBIU
In prima etapă a campionatu

lui Diviziei „Cu, la fotbal, s-au 
înregistrat următoarele rezultate:

SERIA I

Chimia Făltuen — Constructo
rul Ia?i 1—î (0—1). Zimbrul Și
ret — Cetatea Tg. Neamț 2—2 
(1—0), Cristalul Dorohoi — Șire
tul Bucecea 2-- ț.-u). TE±-£\O
Iași — Metalul Botoșani 1—0 
(0—0), Minerul Vatra bornei — 
Avîntul Frasin 3—0 (1—0), Ce
luloza Fiatra Neamț — A.S.A. 
Cîmpulung Moldovenesc 3—2 
(2—1), Laminorul Roman — Me
talul Rădăuț’ ?—1 (0-0), C.F.R.
Pașcani — Nicotină Iași 2—0 
(2-0)

SERIA a li-a

Aripile Bacău — Petrolul Moi- 
nești 1—1 (1—0) Azot T.C.M.
Sâvinești — Viticultorul Panciu
4—3 (3—3), Constructorul Sf.
Gheorghe — DEMAR Mărășești 
4—1 (1—1), Gloria Focșani — Mi
nerul Baraolt 1—0 (1—0). Energia 
Gh. Gheocghiu-Dej — Metalul 
Sf. Gheorghe 3—0 (1—0), Minerul 
Comănești — Letea Bacău 3—0 
(1—0), Luceafărul Adjud — Re- 
Ionul Săvinești 2—2 (0—0), Victo
ria Gugești — Partizanul Bacău
1—0 (0—0).

SERIA A lll-a

Chimia BrăiLa — Progresul 
Isaccea 6—0 (2—0). D.V.A. Portul 
Galați — Carpați Nehoiu 2—2 
(1—0), Avântul Matca — Ancora 
Galați 3—0 (1—0) Metalul Buzău
— Petrolul Brăila 2—1 (1—0), 
Arrubium Măcin — Chimia Bu
zău 4—0 (2—0). FEPA 74 Bîrlad
— Victoria Tecuci 1—0 (0—0) — 
s-a jucat la Vaslui, Olimpia Rm. 
Sărat — Rulmentul Bîrlad 2—0 
(1—0) Laminorul Brăila — S.N. 
Tulcea 2—0 (1—0).

SERIA A IV-a

Voința Constanța — Rapid 
Fetești 1—1 (0—0), Unirea Slobo
zia — Constructorul Călărași 3—1 
(1—0), Viitorul Chirnogi — Me
talul Mangalia 2—0 (1—0), Canal 
Basaiabi — Portui Constanța 0—4 
(0—2), FEROM Urziceni — Gra
nitul Ba ba d.ac* * 0—2 (0—0),

Azi, la ora 17, pe terenul Fla
căra roșie (Calea Dudești 125) 
meci amical : Flacăra roșie — 
Rapid București.

Cavnic — Aurul Brad 1 ; XI. în
frățirea — Olimpia S.M. 1 ; XH. 
Rapid Arad — C.F.R. Timișoara 
1 ; XIII. „U“ Cluj-Napoca — 
F.C. Baia M. ANULAT. FOND 
DE CÎȘTIGURI : 283.019 LEI.

® Agențiile Loto-Pronosport con
tinuă vînzarea biletelor pentru Tra
gerea speciala Loto 2 de la sfîrșl- 
tul acestei sâptamîn care oferă par
ticipa nți lor multiple posibilități de 
a cîștiga autoturisme „Dacia 1300", 
importante sume de bani și excursii 
peste hotare. Se vck efectua șapte 
extrageri în trei faze cu un total de 
32 numere I Procurați din timp bi
lete cu numerele Dreferate I

• Tragerea obișnuita Pronoexpres 
de astăzi- 25 august 1982. se desfă
șoară începînd de la ora 15,45 în 
sala Clubului sportiv Progresul din 
București, str. dr. Staicovicl rw. 42 ; 
numerele cîștigâcoare vor fi anunțate 
la televiziune la ora 17,25 și la ra
dio în cursul setH.

Q Se reamintește participanților 
că din motive tehnice, cîștigurile 
tragerii Pronoexpres din 18 august și 
cele ale concursului Pronosport din 
22 august se omologhează astăzi, 
urmînd a f publicate în această ru- 
br'că miine 26 august 1982.

S.C.l.P. Ulmeni — Cimentul Med
gidia 0—3 (0—1). Șoimii Cernavo
dă — Victoria Țăndărei 0—0, 
Chimpex Constanta — S.N. Ol
tenița 2—1 (1—1)

SERIA A V-a

T.M București — Chimia Brazi 
Ploiești 2—1 (1—0), Vîscoza Bucu
rești — Metalul PI o peni 0—0, 
Danubiana București — Minerul 
Filipeștii de Pădure 1—0 (1—0),
Tehnometal București — A.S.A. 
Mi zii 4—0 (0—0) Carpați Sinaia
— I.C.S.T.M. București 2—1 (0—1),
Poiana Cîmpina — Flacăra roșie 
București 2—1 (0—1), Petrolul
Bălcoi — Abatorul București 4—0 
(2—0), Carâimanul Bușteni — A- 
versa București 2—0 (0—0), Lu
ceafărul București nu a jucat.

SERIA A Vl-a

Dacia Pitești — Cimentul Fieni 
3—2 (0—1), Petrolul Bollntin —
Flacăra Moreni 1—1 (0—0) Ceta
tea Tr. Măgurele — F.C.M. Giur
giu 2—2 (0—2'* Dunărea-Venus
Zimnicea — Chimia Găesti 5—1 
(1—0), Electrica Titu — Petrolul 
Videle 0—0, Progresul Topoloveni
— Chimia Tr. Măgurele 1—2
(1—1). Muscelul Cîmpulung — 
Metalul Mija 2—0 (1—0), Electro
nistul Curtea de Argeș — Con
structorul Pitești 3—0 (2—0).

SERIA A Vll-a
Armătura Strehaia — C.F.R. 

Craiova 2—2 (1—1), I.P.C. Slatina
— Mecanizatorul Simian 2—0

aDNIMSIRAȚIA DI SIAJ LOTO PR0N0SP0P1 INrORNCAlA

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA EXCEPȚIO
NALA „LOTO" DIN 22 AU

GUST 1982

FAZA I : EXTRAGEREA I : 
82 10 84 25 19 80 42 13 63 
65 39 78 ; EXTRAGEREA a 
Il-a : 1 79 74 81 35 9 29 58 
89 20 22 14 ;

FAZA a II-a : EXTRAGE. 
REA a IH-a : 2 56 8 48 69 78 ; 
EXTRAGEREA a IV-a : 83 55 
9 70 3 26 : EXTRAGEREA a 
V-a : 12 4 64 45 58 82. FOND 
TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
1.267.607 lei.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 22 AUGUST 
1982 : I. C.S M. Suceava — Uni
rea Focșani 1 ; II. Gloria Buzău 
— Oțelul Galați 1 ; ni Delta Tul
cea — Prahova Ploiești 1 ; IV. 
I.M.U.M. — Gloria Bistrița 1 ; V. 
Chimica — Dinamo Victoria Buc. 
1 ; VI. Aluminiu Slatina — Me
talul Buc. ANULAT : VIL Pro
gresul Buc. — Ghz metan 1 ; 
VTTI. Automatica Buc. — Șoimij 
Sibiu 1 ; IX C S.M. Drobeta — 
Autobuzul Buc. 1 ; X. Minerul

(1-rO), Progresul Corabia — Mi
nerul Horezu 1-0 (0—0), Con
structorul Craiova — Jiul Rovi- 
nari 1—u (1—0), Metalurgistul 
Sadu — Recolta Stoicănești 2—0 
(0—0) Petrolu’ Țicleni — Sportul 
muncitoresc Caracal 1—0 (0—0),
Viitorul Drăgășani — Lotru Bre- 
zoi 3—1 (0—1). Dunărea Calafat
— Electroputere Craioya 0—0.

SERIA A VII!-a

Minerul Moldova Nouă — Me
talul Bocșa 2—0 (1—0), Victoria
Ineu — Celuloza Drobeta Tr. Se
verin 3—0 (2—0) Frontiera
Curtici — C F.R Victoria Caran
sebeș 1—2 (0—1), Unirea Tomna
tic — Unirea Sînnicolau Mare
1— 0 (0—0), Șoimii Lipova — Mi
nerul Oravița 2—0 (1—0), Vulturii 
IURT Lugoj — C.F.R Arad 2—1 
(1—1), Minerul Certej — Dierna 
Orșova 3—0 (1—0), Minerul Ani
na — Constructorul Timișoara 
3—0 (2—0).

SERIA A IX-a ♦
C.F.R. Simeria — Dacia Orăș- 

tie 1—0 (0—0). Victoria Călan — 
Minerul Lupeni 1—1 (0—1), Uni
rea Alba Iulia — Metalul Aiud 
3—2 (2—1), Soda Ocna Mureș — 
Minerul Aninoasa 1—0 (0—0), Ex
plorări Deva — Minerul Ghelar 
0—0, — s-a jucat la Orăștie, Mi
nerul Paroșeni — Mecanica Alba 
Iulia 2—2 (0—1), Textila Cianădie
— Minerul-Știința Vulcan 5—2 
(1—1), Inter Sibiu — Șurianul 
Sebeș 2—1 (0—0)

SERIA A X-a

C.E.M. Cluj-Napoca — Chimia 
Tășnad 2—1 (1—0), Minerul Or. 
dr. Petru Groza — Bihorul Beiuș
2— 1 (2—0), Minerul Sărmășag — 
Victoria Cărei 2—0 (1—0), Oașul 
Negrești — Voința Oradea 3—1 
(2—0), Silvana Cehu Silvaniei — 
Unirea Valea lui Mihai 1—1 
(0—1), Sticla Arleșul Turda — 
Rapid Jibou 5—0 (0—0) Olimpia 
Gherla — Oțelul Or. dr. Petru 
Groza 2—0 (1—0), Bihoreana Mar- 
ghita — C.F R. Clui-Napoca 4—2 
(2—1).

SERIA A Xl-a

Oțelul Reghin — Unirea Seini
3— 0 (1—0), Textila Năsăud —
Mureșul Luduș 1—0 (0—0), CU-
PROM Bala Mare — Metalobehnlca 
Tg Mureș 2—0 (1—0), Sticla Bis
trița — Bradul Vlșeu 2—1 (0—1), 
Minerul Rodna — Minerul Bala 
Sprie 1—0 (0—0). Minerul Bălța
— Lăpușul Tg Lăpuș 3—2 (2—1),
— s-a Jucat la Baia Mare. Ml- 
neru' Bala Borșa — Foresta Bis
trița 2—0 (1—0) Minerul Băluț
— Avtntul Reghin 2—2 (1—1).

SERIA A Xll-a

Chimia Or. Victoria — Tracto
rul Brașov 1—0 (1—0), Măgura-
Mobila Codlea — Utilajul Făgăraș 
3—0 (1—0), Tractorul Miercurea 
Ciuo — I.C.I.M. Brașov 1—1 
(1—1), Progresul Odorheiu Secu
iesc — Torpedo Zărneștl 1—0 
(1—0), Minerul Bălan — IMIX 
Agnita 1—0 (0—0), Textila Prej- 
mer — Unirea Cristuru Secuiesc 
0—0, Nitramonia Făgăraș — Mu
reșul Toplița 1—0 (0—0). Metrom 
Brașov — Metalul Sighișoara 
3—i) (3—0).

Rezultatele nc-au fost transmise 
de corespondenții noștri volun
tari din localitățile respective.

I Etapa de debut în noul cam
pionat de rugby (al 66-lea) a 
fost de nivel relativ modest. 
Doar Farul (a făcut o adevăra-

Ită demonstrație de... forță) și 
Steaua (care a ciștigat la Arad) 
și-au afirmat, conform așleptă-

Irilor, veleitățile ca și Dinamo, 
(care a jucat excelent în parti
da amicală cu Cambridge Uni-

Iversity). In rest...
FARUL CONSTANȚA — 

C.S.M. SIBIU 48—3 (12—3).

IScor neobișnuit de sever în
tre cele două formații, expli
cabil prin jocul bun prestat de 
gazde, care au dominat cate- 

Igoric, înscriind opt eseuri, prin 
Holban, Varga, Nache, Boghea- 
nu, Lungu, Plictiselii, Coman și

1 Dumitru; Bezușcu a transformat 
de cinci ori și a mai reușit 2 l.p. 
Punctele sibienilor au fost rea-

Ilizate de Sirbu (l.p.). A arbi
trat Gh, Huștiu (Buc.).

In pauza meciului a fost în- 
mînat jucătorului ADRIAN 
PLLOTSCHI Trofeul Eficacită
ții, oferit de ziarul „Spor-

IPetroșeneanul Catană, o aripi neinspirată, iatl-l încolțit de pa
tru adversari. (Sportul studențesc — Știința Petroșani 15—15). 

Foto : Dragoș NEAGU
| tul" pentru ciștiganea în

trecerii realizatorilor de eseuri 
Iîn trecuta ediție de campionat.

(S. NACE. coresp.)
GLORIA P.T.T. ARAD — 

STEAUA 12—32 (6—22). Meci 
| In general frumos, ciștigat de 
I echipa mai bună. Scorul pu

tea fi însă mai strins. dacă 
[Asmarandei nu greșea grav in 

propriul teren de 22 m, la o

I UN EXCELENT MECI DE RUGBY:
I DINAMO-CAMBRIDGE UNIVERSITY 24 20
I Dovedind apreciabile disponi

bilități — pentru un sezon care 
abia îneepe — echipa noastră 

I campioană Dinamo și forma
ția celebrei universități engle
ze Cambridge (în ultima ei e- 
voluție în România) au oferit 

Isîmbătă după-amiază, în. Par
cul copilului, un admirabil 
spectacol, dovedind o dată în 

Iplus că atunci cînd jucătorii 
se preocupă exclusiv de joc, 
rugbyul devine un sport de mare 

I frumusețe. A învins echipa
bucureșteană, cu 24—20 (12—6), 
pentru că, în ansamblu, a fost 

Imai puternică la nivelul înain
tării. mai bine pregătită. Ani
matorii jocului, STOICA (ieri 
pe postul lui Borș, nr 8, ope- 

î rat de menise) și PARASCHIV, 
| ambii subtili și incisivi, auto- 
• rii celor trei eseuri bucurește- 
Ine, primul — două (min. 22 și

60). secundul — unul (min. 65).

Am mai remarcat intrările în 
forță, de fiecare dată pericu- 

Iloase, ale lui Caragea și M.
Zafiescu și transformările ex
cepționale ale lui ION CONS
TANTIN care nu a ..iertat" 

| nimic : 2 l.p. (min. 9 și 26), 
' 3 tr. (min. 22. 60, 65). Crezîn- 
Idu-se însă prea devreme în

vingători (24—6 în min. 65 ! I), 
dinamoviștii greșesc „oprind 
motoarele". Englezii, cu o teh- 

Inică cu adevărat... universita
ră, nu s-au lăsat invitați și 
conduși de o „uvertură" Davies 

|(nr. 10, internațional A), desă- 
vîrșit cunoscător al rugbyului, și 
de un înaintaș de culoare, 
Clarke (nr. 7) implacabil, au 
înscris în final trei eseuri 

I spectaculoase, prin CHES-
WORTH (min. 68). DAVIES 

I (min. 77, pe fondul unei grave 
I erori de apărare a lui Chiri- 

cencu) șl SMITH (min. 79). 
| Ei au mai obținut un eseu in 

prima parte a meciului (min

- - - - - - - - - AZI, ETAPA A II a A DIVIZIEI „A"- - - - - - - - - - -
Azi, o nouă etapă (a H-a) tn Divizia „A*  de rugby. Iată pro

gramul acestei etape precum șl arbitrii care vor oficia la cen
tru ;
Sibiu : C.S.M. — STEAUA

Stadion Valea Aurie, ora 10 ; FL Dudu (Buc.)
Bîrlad : RULMENTUL — „U“ TIMIȘOARA

Stadion Rulmentul, ora ÎS,30 ; C. Stanca (Constanța) 
Constanța : FARUL — SPORTUL STUD.

Stadion Farul, ora 17 ; M. Gavrici (Buc.)
București: DINAMO — POLITEHNICA IAȘI

Stadion Olimpia, ora 9,30 ; Al. Pavlovlcl (Buc.) 
Cluj-Napoca : POLTT. 16 FEBRUARIE — GLORIA ARAD

Stadion V. Babeș, ora 17,39 ; D. Grigorescu (Buc.) 
București : RAPID — ȘTIINTA BAIA MARE

_ . _,stadi°h Giulești, ora 17 ; Gh. Căldăraru (Iași)
* Meciul știința Petroșani — Grlvița Roșie se va disputa la 

1 septembrie.

fază din care Gloria a primit 
o încercare. Au marcat : Lazăr 
(eseu), Leca (l.p.+tr.), Domo- 
kos (l.p.) pentru gazde, res
pectiv Toader, Murariu, Ena- 
che, David, Fuicu, toți prin 
eseuri, Alexandru (l.p. + 2 tr.), 
Codoi (l.p. 4- tr.) pentru Steaua. 
Arbitru : Gh. Voinea (Buzău). 
(I. IOANA, coresp.)

POLITEHNICA IAȘI — ȘTI
INȚA CEMIN BAIA MARE 
6—3 (3—3). Joc foarie dîrz ji 
o victorie greu obținută de ie
șeni în fața unui adversar care 
a dominat marginea. Finalul 
meciului a aparținut însă gaz
delor. Au marcat : Mititelu (2 
l.p.), pentru „Poli", respectiv 
Trnyancsev (l.p.). A arbitrat :

36) prin STOTHAD ; DAVIES 
a transformat de două ori.

P. Soare (ajutat la tușe de 
M. Bostan și Fi. DIaconu) a 
condus foarte bine formațiile : 
DINAMO : Petre — Aldea. 
Constantin, Abutoaie, FI. Io- 
nescu (min. 66. Chiricencu) — 
Podărescu, Paraschiv — Zafies
cu, Stoica, Marin — Caragea, 
Dărăban — Țurlea, Ion (min. 
50 Caraiman), C. Gheorghe. 
CAMBRIDGE UNIVERSITY i 
Smith — Chesworth, O’Brien, 
Thornton, Bailley — Davies, 
Harding — Clarke, Macklin 
(min. 40 Rodgers), Islington — 
Walker, Ackford — Kingston, 
Keithroach, Stothard.

Dimitrie CALLIMACHI

GH. TĂNASE - LIDERUL ANTRENORILOR
Pe hipodromul din Ploiești se 

va disputa mllne obișnuita reu
niune de la mijlocul sâptămlnil 
în program figurînd opt alergări, 
dintre cate jumătate cu numai 
cîte nouă concurenți. In aceas
tă problemă, revenim cu pro
punerea ca la reuniunile de JoJ 
să se organizeze nu opt. ci șap- 
t» curse, dar cu mai mulțl caî 
în flecare, sporind- astfel atrac- 
tlvltatea alergărilor și în același 
timp dînd posibilitatea spectato
rilor bucureșten' destul de nu
meroși, de a reveni In Capitală 
la o oră rezonabilă.

Favorițil noștri pentru reuniu
nea de joi — în ordinea alergă
rilor — slnt următorii cal : Pen
dula, Salvamont Client, Rural, 
Rodi(a, Bela, Jder. Rudy.

Trecînd ta alergările disputate 
duminică dimineața, consemnăm 
faptu că patru formații au ob
ținut cîte două succese : Gh. Tă- 
nase (Bucuria și Krauss) FI. 
Pașcă (Tufiș șl Hot), M. Dumi
tru (Crainic și Repetițlai <d I.R. 
Nicolae (Onix șl Drăgălaș). 
După 40 de reuniuni în clasa
mentul victoriilor pe formații 

O. Ionescu (Constanța). (D. 
ONCIUL, coresp.)

R.C. SPORTUL STUDEN
ȚESC — ȘTIINȚA PETRO
ȘANI 15—15 (9—9). Joc egal 
intre două bune echipe univer
sitare, care, însă, n-au atins 
încă o formă acceptabilă. Oas
peții, cu un XV neomogenizat 
valoric, dar conduși de... pi
ciorul sigur al lui Bucos (care 
revine în echipa din Vale» 
Jiului după exact 10 ani), se 
pot declara mulțumiți cu ega
litatea de pe tabela de mar
caj, obținută ca urmare a unei 
superiorități evidente în gră
mezile ordonate (foarte puter
nică linia intîi, alcătuită din 
internaționalii Bucan, Ortele- 
can și Dobre !), superioritate 
care i-a permis lui Mihai Bu- 
coș să-și facă jocul in spatele 
grămezii și să puncteze sigur 
din lovituri de picior. „Uver
tura" internațională a înscrie 
toate punctele : l.p. (min. 9 și 
16), apoi un drop senzațional 
de la 50 m (min. 40). o nouă 
l.p. (min. 50) și alt drop (min. 
63). Gazdele au fost mai active 
în teren, au încercat plecări pe 
lingă grămadă, prin frații A- 
tanasiu, cîteva „perforări” prin 
Audrei Hariton, dar, in gene
ral, nu au practicat un joa 
prea elaborat, pripindu-se în 
fazele decisive. Au marcat, tot 
din lovituri de picior, mai în- 
tîi Paraschivescu, drop (min. 
5). apoi Cojocaru l.p. (min. 27), 
și din nou Paraschivescu drop 
(min. 39). In repriza secundă 
Cojocaru a mai izbutit 2 l.p. 
(min. 52 și 60). Arbitraj mulțu
mitor al lui M. Vătui. (D.C.)

R.C. GRIVIȚA ROȘIE — RA
PID BUC. 9—3 (6—0). Un meci 
de factură modestă, disputat în 
Parcul copilului în fața unul 
mic număr de spectatori (par
că prevăzători...). Punctele au 
fost realizaie de către Fălcușa- 
nu și Tudose din l.p. și Bene- 
dek din drop, pentru învingă
tori, respectiv Popa — l.p. A 
condus FI. Țudorache (Ion Șer- 
ban LECA, coresp.)

POLITEHNICA 16 FEBRUA
RIE CLUJ-NAPOCA — RUL
MENTUL BÎRLAD 0—6 (0—3). 
Debut cu stingul al clujenilor 
pe scena Diviziei „A”. Ei au 
părăsit terenul învinși, la ca
pătul unei partide de valoare 
mediocră, influențată și de 
cîmpul de joc, alunecos din 
cauza ploii. Oaspeții au marcat 
prin Rotaru (drop) și Dranga 
(l.p.). Arbitru : Șt„ Crăciunes- 
cu (Buc.). (Ol. LAZAR, coresp.)
• PARTIDE INTERNAȚIO

NALE AMICALE
C.F.R. Brașov (Divizia „B") 

— Lokomotiv Ostrava (Ce
hoslovacia) 13—0 (4—0).

C.S.Ș. 2 Constanța — Feld- 
bridge (Anglia), meci de ju
niori. 30—9 (8—9).

conduce Gh. Tănase (39), „urmai 
de FI. Pașcă (37), S. Ionescu (38), 
N. Gheorghe (33) etc

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Orfana (Gh Popescu)
1:32,7, 2. Hubert. Cursa a ' n-a » 
L Repetiția (M. Dumitru) 1:36.9,
2. Delicat, 3. Gallța Cursa a 
IlI-a : L Tufiș CV. Molse) 1:32,1.
2. Solitar. Cursa a IV-a : L 
Bucuria (Gh. Tănasd) 1:25,9, 2. 
Crainic, 3. Surduc. Cursa a V-al 
1 Onix (I.R Nicolae) 1:30,8, 2. 
Hogar. Cursa a Vl-a : 1. Ilot CV. 
Molse) 1:28,7, 2. Tenor. 3. Solatia 
țiu. Cursa a VII a 1 Crainic 
(M. Dumitru) 1:27,1 2 Hrublța.
Cursa a VIII-a : 1. Fldello (Tr. 
Marinescu) 1:39,3, 2. Simbria, 3. 
Kozara. Cursa a IX-a : 1. Dră
gălaș (IR. Nicolae) 1:27,1 2.
Lada. 3. Kirov Cursa a X-a : L 
Krauss (V. Popa: 1:32 9. 2. Ona- 
gra.

Constantin DUMITRIU



„Turneul Prieteniai * 3 4* I? handbal junioare

i

PITEȘTI, 24 (prin telefon). 
Pe stadionul 1 Mai din Triva- 
lea Piteștiului. am văzut la 
lucru, timp de două zile, spe
ranțele atletismului din patru 
țări, Bulgaria, Polonia. Unga
ria și România, care au oferit 
întreceri de toată frumusețea, 
încheiate cu citeva rezultate 
notabile, între care și 3 noi 
recorduri naționale de junioare. 
Este vorba de performanțele 
reușite de puternica aruncătoa
re bulgară Mitkova și de ta
lentata mărșăluitoare craiovean- 
că Daniela Zamfir. Prima a 
realizat 18,03 m la greutate și 
60,58 m la disc, ceea ce pen
tru vîrsta ei constituie două 
cifre excelente, iar craioveanca 
Zamfir a parcurs 3 km în 
15:08,95. Eleva antrenorului 
Ștefan Popescu demonstrează 
iată, o bună valoare și aproape 
fiecare dintre starturile sale 
s-au soldat, anul acesta, cu 
cîte un record național în nou 
introdusa probă de marș pe
3 km.

întrecerile competiției de la 
Pitești, devenită din acest an 
dintr-un meci triunghiular în-

luptă pasivă (după al doilea 
avertisment). sportivul care 
este mai activ are dreptul să 
aleagă lupta la Parter sau 
lupta în picioare ;
• sportivul atacant în lupta 

de la parter are dreptul să 
execute centura laterală de 
cel mult două ori, după care 
este obligat să desfacă „priza";
• în caz de egalitate de 

puncte acționează criteriile e- 
xistente și pînă acum, cu pre
cizarea că se modifică cel po
trivit căruia nu primul ci ul
timul punct realizat decide 
victoria ;
• dacă un luptător este pa

siv poate fi eliminat de la 
meciul respectiv ; în cazul în 
care ignoră principiul F.I.L.A. 
de luptă totală el poate fi des
calificat din întreg concursul ; 
pentru cazuri extreme (cînd a- 
mîndoi sînt pasivi) se poate 
dicta eliminarea ambilor din 
meciul respectiv ; la întîlnirile 
finale (1—6), dacă ambii luptă
tori dau dovadă de pasivitate 
șl meciul se încheie cu 0—0, 
se acordă o perioadă de pre
lungire de 2 minute, urmînd 
ca întîlnirea să se întrerupă 
după primul punct realizat, iair 
dacă rezultatul de 0—0 se 
menține cei doi luptători sînt 
clasați, ta egalitate, pe locul 2.

Așadar, atenție: după „mon
dialele" de la Katowice, spe
cialiștii din cluburile și aso
ciațiile cu secții de lupte vor 
trebui să aplice practic, îm
preună cu sportivii (la fel ea 
și arbitrii), aceste importante 
corecturi pentru procesul de 
pregătire ca și pentru desfă
șurarea diferitelor competiții 
interne și — de la anul — in
ternaționale.

Campionatele mondiale de canotaj

AZI, ULTIMELE MECIURI ALE COMPETIȚIEI VALERIA RACILĂ-CEL MAI BUN TIMP
Echipa României intilnefte formația

In sala Rapid din Capitală au continuat marți după amiază 
întrecerile celei de a IX-a ediții a „Turneului Prietenia" la hand
bal, competiție rezervată junioarelor. După terminarea meciurilor 
din cele două serii, turneul final a oferit partide atractive. Re
prezentativa țării noastre, pierzînd disputa cu formația Ungariei, 
se menține în cursa pentru o medalie, dar nu mai poate candida 
la locurile 1—2. Azi de la ora 14,30 au loc ultimele întîlniri : 
România II — Polonia, R.D. Germană — Cehoslovacia, Ungaria — 
Bulgaria și U.R.S.S. — România.

SERIA „A"
U.R.S.S. — ROMANIA II 

32—18 (15—9). Așa cum era de 
asteotat. victoria a revenit mai 
experimentatei selecționate so
vietice care. însă. în nrima re
priză a întimpinat o dîrză re
zistentă din partea formației 
noastre secunde. Echipa învin
gătoare a dominat începutul 
meciului (6—0 în min. 8 !). 
Apoi, o dată trecute emoțiile 
junioarelor noastre ..mici", 
meciul a devenit mai echili
brat. mai interesant. Au mar
cat : Gorb 8, Zabolotnaia 5, 
Nanova si Tovstogan cîte 4. 
Vasețkaia 3, Olexiuk, Meah- 
nieh, Hamza cite 2. Simionova 
Si Salo va. respectiv Tudor 6, 
Topea 5, Morar 4, Nisipcanu 2, 
Romete. Au arbitrat : J. Pa- 
Bson si P. Maly (Polonia).

UNGARIA — R. D. GERMA
NĂ 20—19 (10—8). Surpriza
serii a oferit-o echipa Unga
riei- care, grupindu-se mai 
bine în apărare si avînd în 
Szilagyi un inter „în mină", a 
reușit să reziste acestei solide 
echipe a R. D. Germane, care 
a greșit des si uneori decisiv 
In apărare. Au marcat : Szi
lagyi 9, Kovacs, Erdos cîte 4> 
Kiss. Torma si Zoltai. respec
tiv Krause 6, Nossbach și 
Matthaus cîte 3, Schmidt sl 
Deibele cîte 2, Westphai. Blel- 
se si Hadlich. Au condus : C. 
Cristea si I. Manoliu (Româ
nia).

R. D. GERMANA — ROMA
NIA II 40—30 (18—16). O parti
dă în care, mai ales în partea 
ei secundă, s-au înscris foarte 
multe goluri, pentru că ambe
le formații au jucat mai lejer 
In apărare. Atacurile s-au suc
cedat rapid la o poartă si la 
cealaltă, din echipa noastră 
plăcindu-ne în mod deosebit 
Tudor, Topea si Morar. Au 
Înscris : Matthaus 10, U. Krau
se 7, Hadlich 6. Westphai 5. A. 
Krause, Nossbach, Schmidt ai 
Deibele cîte 3. respectiv Tudor 
8. Chirilă 6, Topea 5, Morar 4, 
Bartăs 3, Păun 2. Nislpeanu și 
Blazinovici. Au arbitrat : B.
Georgiev si K, Sotirov (Bul
garia).

U.R.S.S. — UNGARIA 32-12 
(13—5). Cea mai categorică 
victorie de pînă acum. Sur
prinzătoare nu este prestația 
ofensivă a echipei sovietice 
care în fiecare meci a înscris 
In jur de 30 de goluri, cît mai 
ales lipsa de eficacitate a 
handbalistelor maghiare. care 
In prima repriză, de pildă, au 
Înscris 5 goluri în 30 de mi
nute. nereusind să depășească, 
decît foarte greu, masiva, dar 
foarte mobila apărare a echi
pei din fată. Au marcat : Za-

----------- ----------------------1

In patrulaterul
de la Pitești

bolotnaia 7, Vasețkaia si Ham
za cîte 5, Meahnich 4, Simiono
va, Gorb cite 3, Olexiuk 2. Na
nova. Jalova si Tovstogan, res
pectiv Kovacs și Szilagyj cite 
3, Erdos si Fiedler cite 2, Kiss 
Si Adam. Au arbitrat : A. Isop 
gi G. Mihalașcu (România).

CLASAMENTUL SERIEI „A"

1. U.R.S.S. 3300 91-47 6
2. Ungaria 3201 56-74 4
3. R. D. G 3102 76-77 2
4. România II 3003 71-96 0

SERIA „B“
ROMANIA I — CEHO

SLOVACIA 32—19 (13—8). Vic
torie categorică a echipei noas
tre care. în acest fel, a făcut 
un pas important spre cîști- 
garea seriei. Ne-au plăcut : 
variația în finalizarea acțiuni
lor ofensive si promptitudinea 
cu care au Intervenit in apăra
re handbalistele noastre. Ele 
•-au detașat în repriza se
cundă cînd au realizat ..suite" 
de cîte 3 si uneori. 5 goluri, a- 
jungînd să conducă la o dife
rență mai mare de 10 puncte :
23— 10 In min. 46, 26—13 în 
min. 50. 30—15 în min. 54. A 
lesitt. astfel, în evidentă și 
buna pregătire fizică a echipei 
noastre care a știut să specu
leze prompt momentele de că
dere ale adversarelor. Din e- 
chlpa română o bună impresie 
au lăsat portarul Grigore. tî- 
năra Laszlo (o jucătoare cu o 
forță de sut neobișnuită) și 
rapida si penetranta extremă 
Mincu. Au marcat : Laszlo 8, 
Curea, Tărok și Mincu cile 4, 
Kibedi și Barzu cîte 3, Moise 
și Mureșan cîte 2. Petre sl 
Tîncu — respectiv Ilejtmanko- 
va 5, Bobossiova și Wittnerova 
eite 4, Zigarzsikova 2, Himi- 
ciova, Kissova. Neuberova si 
Corbova. Au arbitrat : 8. An- 
dorka si O. Seober (Ungaria).

BULGARIA — POLONIA
24— 23 (12—11). Meci palpitant, 
extrem de disputat, cu un fi
nal dintre cele mai frumoase, 
în min. 40 Bulgaria conducea 
cu 16—12. în min. 48 scorul era

TURNEUL
UNGARIA — ROMANIA 18—17 (8—9). Victorie pe care mal 

mult au oferit-o decît au pierdut-o handbalistele noastre. După 
o repriză echilibrată, în prima Jumătate a celei secunde echipa 
României s-a detașat lejer (14—11 în min. 39, 16—12 In min. 45). 
dar în ultimele 15 minute handbalistele noastre au ratat incre
dibil. Pe acest fond adversarele au remontat și Intr-un final 
dramatic au ciștigat la limită. Au înscris : Szilagyî 4» E. Kovacs 
4, Elekcs 3, Erd3s 3, Kiss, Torma, Szabo și Zoltai cîte 1, respec
tiv E. T3r3k 6, Barzu 4, Laszlo 2, Mureșan 2, Mîncn, Kibedi șl 
Moise cite 1. Au arbitrat P. Maly și J. Passon (Polonia).

CEHOSLOVACIA — ROMANIA II 29—28 (13—14).
R.D. GERMANA — POLONIA 20—20 (10—11).
U.R.S.S. — BULGARIA 24—11 (12—4).

ATLETELE NOASTRE JUNIOARE AO AVUT 0 FRUMOASĂ COMPORTARE
• Victorii In cele 3 meciuri ® 5 succese individuale

tr-unul patrulater, s-au înche
iat cu următoarele rezultate 
finale : FETE : România : cu 
Polonia 104—64, cu Ungaria 
100—68, cu Bulgaria 88—76 ; 
Bulgaria : cu Polonia 94—70, 
cu Ungaria 88—76 ; Ungaria cu 
Polonia 88—80 ; BĂIEȚI : Bul
garia : cu România 121—89, cu 
Polonia 113—97, cu Ungaria 
117—94 ; Polonia : cu Ungaria 
117—94, cu România 118—92 ; 
Ungaria — România 116—99 p.

După cum se vede, fetele 
noastre (încă o dată ele !) se 
dovedesc nu numai mai bine 
pregătite, ci și mai talentate, 
mai luptătoare ; intr-un cuvînt, 
mai valoroase. Acum, la Pi
tești, ele au ciștigat toate cele 
3 întîlniri (ceea ce nu este chiar 
un fapt oarecare) și au obținut 
victoria in 5 probe individuale, 
în timp ce dintre băieți, doar 
Sorin Matei a repurtat un fru
mos succes, la săritura în înăl
țime. Cam puțin în orice caz !

Gh. IRIMINOIU, coresp.
Cîteva dintre rezultatele înre

gistrate : BĂIEȚI : 100 m : Janlak 
(P) 10,73, S. Mîrgău 10,38, 8. Ta- 
riu 11,34 ; 200 rn : Janiak 21,37,
4. Mărgău 22,29, 8. Suciu 22,87 ;

Uniunii Sovietice
18—17 pentru Polonia, echipă 
care avea avantajul si în ulti
mul minut: 23—22. Victoria a 
revenit, insă, ne linia de aosire 
(prin două goluri înscrise în 
ultimele secunde) formației 
Bulgariei. Au marcat : Eneva 
12, Peeva 4, Marinova 3, Rusi
nova șl Fetkova eite 2, Samo- 
kovlieva. respectiv Wirenbek 
7. Zyglodinska, Tataruch, Kra- 
sutka eite 3, Kaleta, Niewe- 
rowska cite 2. Dutkievicz, Ro- 
manowska. Kaika. Au arbitrat : 
M. Sirotenko sl M. Jukov 
(U.R.S.S.).

BULGARIA — CEHOSLO
VACIA 27—22 (17-12). Mal
proaspătă si cu o forță de a- 
tac evident superioară (exce
lentă K. Eneva, un inter nu 
numai înalt si cu forță de șut, 
dar si cu un ioc foarte inteli
gent) echipa bulgară a obți
nut o victorie meritată, chiar 
dacă in ultimele 10 minute ad
versarele s-au apropiat pînă 
la 2 goluri (24—22 în min. 50). 
Au marcat : Eneva 12, Saino- 
kovlieva si Rusinova cîte 4, 
Petkova si Malinova cîte 3 si 
Gherova. respectiv Bobossiova 
7. Hejtmankova 6, Corbova sl 
Himiciova cîte 3, Wittnerova 2 
și Dubisova. Au condus : M. 
Sirotenko șl M. Jukov 
(U.R.S.S.).

ROMANIA I — POLONIA
33—23 (18—8). Fiind vorba de 
un meci decisiv pentru ocupa
rea primului loc în serie, 
handbalistele române au luat 
un start rapid (în min. 6 sco
rul era de 6—0 !). în acest fel, 
sigure de victorie, ele au con
tinuat să joace foarte bine, 
realizînd un scor categoric. 
Ne-au plăcut îndeosebi dîrze- 
nia din apărare (după primele 
20 de minute adversarele în
scriseseră doar 2 goluri !) și 
faptul că rezervele introduse 
în final (C. Popa si Mureșan) 
au dat satisfacție. Au marcat : 
TărOk 7, Mincu 5, Țincu si Ki
bedi cîte 4, Laszlo si Popa 
eite 3. Barzu. Moise. Mureșan 
cite 2, Curea, respectiv Aftika 
5, Wirembek și Dutkiewicz 
eite 4, Zygadiinska 3, Fraseiak, 
Kaleta cîte 2. Romanovska, 
Krasutka, Tataruch. Au con
dus : S. Andorka sl O. Scho- 
ber (Ungaria).
CLASAMENTUL SERIEI „B"
1. ROMANIA I 3 3 0 0 91-47 6
2. Bulgaria 3 2 • 1 69-68 4
3. Cehoslovacia 3 1 0 2 61-78 2
4. Polonia 3 0 0 3 65-77 1

FINAL

400 m : Ranghelov (B) 47,30, 9. 
Roșea 48,91, Constantinescu ab. ; 
800 m : Reinchnach (U) 1:51,07,
3. Stanclu 1:51,52, 7. Balint 1:32,96; 
1 500 m : Sajgo (U) 3:52,44, 4.
Poștoacâ 3:53,30, 5. Codreami
3:55,20; «000 m! Hrafilov (B)
14:39,72, 4. Marți naș 14:42,71, 5.
Poștoacâ 14:44,50 ; 110 mg : Tllev 
(B) 14,53, 6. Oatu 15,78, Ș. Zegan 
17,00 ; 400 mg : Bogdanov 92,84, 
Ș. Dragoman 54,80, 8. Rotar 56,74: 
8 000 m obst. : Hrafilov (B) 
5:39,44, 3. Barbu 5:44,54, 7. Purice 
5:56,30 ; 10 km marș : Herok (P) 
48:42,30, 2. Frecâțeanu 47:03,31, 7. 
Dfiscălescu 50:40,65 ; 4 X 100 m : 
Polonia 41,12, 4. România 42,31 ; 
4 X 400 m : 1. Polonia 3:12,16, 3. 
România (Roșea, Constantinescu, 
Suciu, Buligă) 3:18,83 ; lungime : 
Amldginov (B) 7,54 m, 2. Budur 
7,47 m, 6. Biro 7,02 m ; triplu : 
Patușlnskl (P) 15,50 m, 3. Silea 
15,27, 4. Daniei 15,10 m ; înălțime:
S. Matei 2,24 m, 2. Militaru 2,21 
m ; prăjină : Lozozynski (P) 
5,00 m, 6. Ana 4,00 m, 7. Avra- 
mescu 4,00 m ; greutate : Voini- 
kov (B) 18,50 m. 7. Mirică 13,73 m, 
8. Dorneanu 13,20 m ; disc : Ke- 
rekes (U) 52,68 m. 3. Turbă 40,98 
m, 7. Dorneanu 43,32 m ; suliță : 
Laszlo (U) 72,82 m. 2. Miclea
70,88 m, 6. Pătru 58,50 m ; cio
can : Vida 09,46 m, 6. Stefănescu 
56.52 m, 7 Drebuță 54,90 m.

FETE : 100 m : Ma.iewska (P) 
12,21, 2. Alexandra Popescu 12,23,

DIN CURSELE
La Lucerna, p« pista nauti

că Rotsee. au început luni 
campionatele mondiale de ca
notaj, parti cipanțil la aceas
tă a șaptea ediție au luat 
•tartul In cursele eliminatorii.

în Proba de simplu. Valeria 
Răcită a ciștigat acria a Il-a, 
înregistrînd cel mal bun timp 
al zilei : 3:44,81. Ea a fost ur
mată de Andrea Schrlewer 
(Canada) 3:54,25 șl Marie 
Carlsson (Suedia) 3:55,52 cațe, 
împreună cu schifista noastră, 
•-au calificat direct in semi
finale. Principalele adversare, 
însă, ale Valeriei Răcilă au 
evoluat în seria I unde au ob
ținut următoarele rezultate : 
1. Irina Fetisova (U.R.S.S.) 
3:44.88, 2. Beryl Mitchell (An
glia) 3:48,41 șl Sylvia Schwabe 
(R.D.G.) 3:49,04 — calificate, 
de asemenea, în semifinalele 
de vineri. în seria a Ilî-a : 1. 
Julia Geer (S.U.A.) 3:47.99, 2. 
Stephania Forster (N. Zeelan- 
dă) 3:49,70. 3. Mary Renout 
(Australia) 3:54,40..

La 2 vîsle reprezentantele 
noastre Anișoara Sorohan—Ma
riana Trașcă au ocupat (în 
prima serie) locul 3, cîștîgînd 
dreptul de a evolua direct In 
semifinale. Clasament : 1.
U.R.S.S. (Bratichko—Makhina) 
3:22,51, 2. R.D.G. (Schroter- 
Kerstin) 3:27,17, 3. România 
(Sorohan—Trașcă) 3:30,25. S-au 
mai calificat pentru semifina
le : în seria a Il-a : 1. Bulga
ria 3:27,56, 2. S.U.A. 3:27,73. 3. 
Anglia 3:33,61. în seria a III-a:

PRECIZĂRI IMPORTANTE
ALE REGULAMENTULUI FILA., PRIVIND 
DESFĂȘURAREA ÎNTRECERILOR DE LUPTE

Reîntors de la Edmonton, 
unde — cu prilejul campiona
telor mondiale de lupte libere 
— a avut loc Congresul 
F.I.L.A., antrenorul emerit
Ion Comeanu, vicepreședin
tele acestui for sportiv
international. ne-a vorbit,
printre altele, de importante 
corectări ale regulamentului 
tehnic, deosebit de însemnate 
pentru antrenorii și sportivii 
noștri, cu atît mai mult cu 
cît, precizăm de la început, ele 
urmează să intre In vigoare la 
competițiile internaționale de 
la 1 ianuarie 1983, Iar in acti
vitatea competițională internă 
după campionatele mondiale 
de „greco-romane" de la Ka
towice (9—12 septembrie 1982).

Corectările, despre care re
putatul nostru specialist spu
nea că vor avea o mare in
fluentă în și mai puternica di
namizare a întrecerilor de 
lupte și în creșterea spectacu
lozității acestui sport, sînt, în 
principal, următoarele :
• se reintroduce acordarea 

de 3 puncte tehnice pentru ac
țiunile de mare amplitudine

• Nou record la marș
5. Camelia Corfaru 12,41 ; 200 m: 
Kerekova (Bj 24,90, 4. Popescu 
24,97, 8. Corfaru 25,49 ; 400 m i 
Klreva (B) 54,84 , 3. Ella Kovacs 
55,48, 8. Daniela Gămălie 97,10 ; 
800 m : Violeta Beclea 2:10,80, 2. 
Ulna Mltrea 2:11,18; 1 500 m: 
Cristina Orbețu 4:23,10, 2. Mar
gareta Keszeg 4:27,52 ; 3 000 m i 
Iulla Ionescu 9:35,46, 2. Orbețu
9 :38,46 ; 100 mg : Valkanova (B) 
14,23, 4. Petra Mihalache 15,26, 8. 
Alina Grecu 15,87 ; 400 mg : Cris
tina Vlâsoeanu 00,75, 9. Luminița 
Hoarță 81,88 ; 3 km marș : Da
niela Zamfir 15:08,95 — record de 
junioare, Baczyk (P) 15:19,10, 4. 
Enache 17:02,22 ; 4 X 100 m :
Bulgaria 46,85, 2. România (Po
pescu, Corharu, Cr. Vlăsceanu, 
El. Constantinescu) 46,97 ; 4 X 
400 m : Bulgaria 3:40,61, 2. Ro
mânia (Kovacs, Mitrea, Preste- 
niuc, Cr. Vlădescu) 3:43,49 ; lun
gime : Valkanova (B) 8,14 m, 3. 
Gabriela Ciortan 5,94 m, 5. Diana 
Olânescu 5,76 m ; înălțime : Szanto 
(U) 1,75 m. 3 Petra Mihalache
1,75 m. 4. Octavia Nif 1,75 m ; 
greutate : Mitkova (B) 18,03 m — 
record de junioare, 2. Livlă Si
mon 15.88 m. 5. Mihada Samoilă 
15,03 m ; disc : Mitkova (B) 60,58 
m — record de junioare, 3. Mi- 
haela Simon 48.12 m, 5. Lidla 
Samoilă 46.10 m ; suliță : Dza- 
leva (B) 54,76 m, 4. Mihae-la Po
pescu 48,98 m, 5. Gabriela Faze- 
taiș 48,64 m.

LUMINĂTORII
1. Canada 3:27,63, 2. Ceho
slovacia 3:34.09, 3. Danemarca 
3:36,73.

O evoluție bună a avut și 
echipajul de 4+1 vîsle (Sofia 
Corban, Maria Macoviciuc, E- 
lisabeta Oleniuc. Titie Țăran 
+ Ec. Oancia) care. în prima 
serie a acestor întreceri eli
minatorii. a ocupat locul 2 — 
3:12,48, după U.R.S.S. 3:05,89. 
Fetele noastre vor trebui, însă, 
să la startul în recalificări, în
trucât doar primele echipaje 
din serii s-au calificat direct 
pentru semifinale.

Tot în recalificări vor evolua 
și echipajele de 2 rame (Na- 
ghiu — Furcilă) locul III — 
3:40,87 în prima serie (1. Ca
nada 3:35,53, 2. Australia
3:35,87), și 8+1 — locul III (în 
seria a Il-a) 3:04,99, după 
S.U.A. 2:59,30 și Canada 
2:59,65.

Canotoarele de la 4 +1 rame 
vor lua startul direct în finale, 
în această probă înscriindu-se 
doar șase echipaje. Așadar, în 
finala de sîmbătă după-amiază: 
Bulgaria, Olanda, R.D.G., 
U.R.S.S., S.U.A., România.

Marti după-amiază, în cadrul 
curselor eliminatorii, rezervate 
băieților, schiful nostru de 4 
f.c. (Airoaie, Voiculescu. Toma, 
Iosub) a ocupat locul 3 în seria 
a doua a acestei întreceri, ur- 
mînd a evolua in recalificări 
Clasament : 1. U.R.S.S. 6:12,47 
(calificată direct în finală), 2 
Danemarca 6:14,61, 3. România 
6:18,23 (în recalificări).

de la lupta de sus. care aduc 
adversarul în poziție direct 
periculoasă ;
• în ceea ce privește pune- 

rea ordonată la narter pentru

Campionatele europene 
și mondiale, ediția 1983

La Congresul de la 
Edmonton s-a menținut 
hotărîrea ca viitoarele 
campionate europene (la 
ambele stiluri) să aibă 
loc intre 17 si 24 aprilie 
1983 la Budapesta. iar 
cele mondiale (de ase
menea la ambele stiluri) 
intre 28 septembrie si 3 
octombrie 1983 la Kiev.



SUCCfSt Alt SPORTIVILOR Df IA STEAUA 
ÎN ÎNTRECERILE ARMATELOR PRIETENE
MOSCOVA (Agerprcs). — 

Concursul Armatelor prietene 
de caiac-cănoe s-a încheiat la 
Chișinău cu succesul formației 
Steaua București, situată pe lo
cul intii in clasamentul ne e- 
chipe. Pe locurile următoare 
s-au clasat ȚSKA Moscova. 
Vorwărts Berlin (R. D. Germa
nă). Legia Varșovia si Honved 
Budapesta.

Sportivii români au cucerit 
Sase locuri I. prin Costică 
Olaru -- la canoe 1—500 m, 
Mihai Timofte — la caaoa 
10 000 m. Nicușor Escanu — 
Ionel Letcaie — la caiac 2— 
1000 m. Agafia Buhaev — Nas- 
tasia Jonescu — la caiac
2—500 m feminin si echipaje-

C. M. de baschet masculin

U.R.S.S. - IUGOSLAVIA
99-94

în cel mai așteptat meci al 
turneului final al C.M. de bas
chet masculin, la Caii (Colum
bia). echipa U.R.S.S. a între
cut cu 99—94 (46—52) formația 
Iugoslaviei și rămine singura 
neînvinsă după 4 meciuri. 
Principalii realizatori : Mîșkin 
22 p. Tkacenko 19 p. Iovaișa 
16 pentru învingători, respectiv 
Kicanovici 28. Dalipagici 13, 
Kadovanovici 16. în alt meci :
S.U.A. — Canada 71—69 (42— 
34). Clasament după 4 me
ciuri : U.R.S.S. 8 p. Spania și 
S.U.A. 7 p. Iugoslavia 6 p, Aus
tralia și Canada 4 p. Columbia 
3 p. în turneul pentru locurile 
8—13 : Uruguay — R.P. Chi
neză 72—46 (35—30), Ceho
slovacia — Panama 89—87 
(45—42).

VICTORII ALE ATLETELOR NOASTRE
DIN BERLINUL OCCIDENTAL

• Vineri in Berlinul Occiden
tal, recordmana mondială Vali 
lonescu s-a impus fără dificul
tate cîștigînd săritura în lun
gime cu 6,79 m (a doua, vesț- 
germanca Antretter a sărit 
6,55 m). La triplu, după cîști- 
gătorul Zou Zheng-xian (R.P. 
Chineză) 16,93 m s-a clasat 
campionul nostru Bedros Be- 
droșian cu 16,60 m, iar pe lo
cul 3 a fost Bouschen (R.F.G.) 
cu 16,36 m. Alte rezultate : 
110 mg — Foster 13,38. 100 m
— Lewis 10.08. C. Smith 10.13, 
400 m — McCoy 45,45, 800 m
— Willbeck 1:46,3, 3 000 m —
McChesney 7:45.55 4X100 m
— S.U.A. (Lattany, Floyd, 
Smith, Lewis) 38.24 !. 400 mg
— Phillips 48,53. 1 milă —
Maree 3:52,48, suliță — Roggy 
93,52 m înălțime — Ottey 2,30 
m ; femei : înălțime — Mey- 
farth Î.90 m, 100 mg — Langer 
(Pol.) 12.45. 800 m — Januchta 
(Pol.) 2:01.87. « Concurs in- 
ternațional în Italia, la Ri
mini : 1500 m : 1. Maricica 
Puică 4:02,12. 2. Maria Radu 
4:11.00. 400 m : 1. Daniela Matei 
53,6, 2. Elena Tărîță 53,7. 3.
Cristina Cojocarii 54.2, lungi
me : 1. Vali lonescu 6,79 m. • 
Astă seară. Ia Tirrenia, in 
Toscana campionul olimpic 
Pietro Mennea revine în acti
vitatea competițională. după ce 
abandonase atletismul în 1980! 
• Steve Ovett, accidentat, 
probabil nu va participa la 
C.E. !

• Mărșăluitorul italian Mau-

25 august

26 august

27 august

28 august

29 august 

AGENDA SĂPTĂMÎNII
CICLISM. Continuă „Turul Olandei" (se 
Încheie la 29 aug.) ; Continuă campionatele 
mondiale, la Leicester și Goodwood, in 
Anglia (pini la 3 septembrie) ; automo
bilism : „Raliul celor 1000 de lacuri", tn 
Finlanda, a 10-a probă a C.M. de raliuri ; 
CANOTAJ : Continuă C.M., bărbați șl femei, 
la Lucerna (se încheie la 29 aug.) 
natație : campionatele europene de Ju
niori. la Innsbruck (pînă la 29 aug.) ; 
YACHTING : campionatul mondial la clasa 
„Tornado", la Kingston, tn Canada (se în
cheie la 5 sept.).
ATLETISM : concursul internațional „Me
morialul Ivo Van Damme". la Bruxelles 
YACHTING : campionatul european la clasa 
470 pe lacul Balaton. In Ungaria (se în
cheie la 4 sept.).
AUTOMOBILISM : Marele premiu al Elve
ției, a 14-a probă a C.M. de formula I ; 
MOTOCICLISM : Marele premiu al Cehoslo
vaciei. a 12-a probă a C.M. de viteză la 
Brno ; Marele premiu al Suediei, a 11-a 
probă a C.M. de matocros, la Vlmmerby.

le de caiac 4—500 m feminin și 
caiac 4—1000 m masculin.

Reprezentanții clubului Stea
ua au mai obtinut. de aseme
nea. 5 locuri II si 2 locuri III.

FRAGA (Agerpres). — Pro
ba de armă liberă 60 focuri 
culcat din cadrul Campionate
lor armatelor prietene la tir, 
ce se desfășoară în orașul 
cehoslovac Plsen. a fost cîsti- 
eată de sportivul român Florin 
Cristofor. care a realizat per
formanta de 597 puncte, fiind 
urmat de Kim Ju Sen (R.P.D. 
Coreeană! 597 puncte șl Mraz 
(Cehoslovacia) 590 puncte.

DAN BĂRBULESCU ESTE NEÎNVINS, 
DUPĂ 8 RUNDE, LA CM DE JUNIORI LA ȘAH

COPENHAGA. — îa runda 
a 7-a a campionatului mon
dial de șah pentru juniori de 
la Copenhaga, maestrul român 
Dan Bărbulescu a remizat cu 
australianul Greg Jeorth. ega
litatea fiind consemnată, d« 
asemenea. In partidele Tem- 
pone — Horvath. Stohl — 
Luce, Condlo — Klinger, Stra
ta! — Grat Sokolov l-a În
vins Pa Niaz Murshed (prima 
Infrîngere a șahistului din 
Bangladesh). Benjamin a clș- 
tigat la Trifunov, iar Wieden. 
keller la Gil.

După 8 runde conduce An
drei Sokolov (U.R.S.S.) cu 7 
puncte, urmat de Weidenkeller 
(Suedia) 6 puncte, Dan Bărbu- 
lescu (România). Hansen (Da
nemarca), Tempone (Argenti
na), Jeorth (Australia) cite 5,5 
puncte. în runda a 8-a, Dan 
Bărbulescu (care se menține 
neînvins) a remizat cu Tem
pone.

rizzio Damîlano, campion olim- 
pic la Moscova, a parcurs 5 
mile (8.046 km) în 31:22,0 ceea 
ce constituie cea mal bună 
performantă mondială pe a- 
ceastă distanță. Precedenta Ii 
aparținea mexicanului Bau
tista (31:52,1) din 1978.

• Federația finlandeză do 
atletism a selecționat pe cei 
31 de atleți și atlete care vor 
lua parte la C.E. de la Atena. 
Printre aceștia : Arta Bryggare 
110 mg — 13,57, Tommy Ekl- 
bom 3000 m ob. — 8:21,4.
Martti Vainio 5 000 m — 
13:24,89 și 10 000 m — 28:05.20, 
Markku Rokala triplu — 16,61 
m. Tlmo Kuusiato prăjină — 
5,55 m, Markku Tupkko disc
— 65,78 m. Tiina Lillak suliță
— 72,40. Tuula Laaksalo suliță
— 64.84 m, Anna Kylloenen 
heptatlon — 5564 p.
• La Moscova au avut loc

campionatele unionale (cele la 
probele de semifond șl fond 
s-au desfășurat cu citeva săp- 
tămîni mai înainte) : femei:
100 m — Kondratieva 11,28, 
200 m — Mshova 22,81, 400 m

— Bașkakova 50,54. 100 mg — 
Merciuk 12,87. 400 mg — Fili- 
pișina 55,00, Kostețkaia 55,12 
lungime — Zorina 6.86 m, înăl
țime — Bikova ș! 
1,97 m, greutate — 
21,30 m. Samsonova 
disc — Lesovia 65,42

Bobkova 
Abașidze 
19,91 m. 

m. Mura-
șova 65,10 m. suliță — Isaeva 
63,00 m ; bărbați : 100 m — 
Prokofiev' 10.33, 200 m — So
kolov 20,54. 400 m — Troșllo

ACTUALITATEA /// TENIS
CINCINNATI (Ohio, Ex- 

centind succesul final al lui 
Lendl, in rest acest turneu a 
prilejuit numeroase surprize. 
A fost, mai intii. victoria lui 
Steve Denton (cap de serie nr. 
11) din sferturi asupra lui 
Vitas Gerulaitis (favoritul nr. 
4) cu 6—4. 6—4 (in celelalte 
partide : Connors — Gottfried 
6—2, 6—4. Lendl — G. Mayer 
w.o.. McEnroe — Forget 7—6. 
6—2) si apoi. în semifinală, a- 
celasi Denton a trecut si de 
McEnroe cu 7—6. 6—4. în cea
laltă semifinală. Lendl — 
Connors 6—1. 6—1 ! Partida a 
durat doar 63 minute si este 
prima victorie oficială din cele 
8 meciuri iucate de cel doi te- 
nismani. Finala Lendl — Den
ton a fost clștlgată de primul

VARȘOVIA. — După consu
marea a 9 runde. în turneul 
internațional de șah de la 
Pollanița Zdroj (Polonia) con
duc Radulov (Bulgaria) și Vogt 
(R.D.G.), cu cite 8 puncte, ur
mați de Pytel (Polonia) I 
puncte (1). Ovldiu Foișor (Ro
mânia) și Popovici (Iugoslavia) 
5 puncte.

TOLUCA. în runda a 9-a a 
turneului interzonal Lajos Por- 
tisch, cu negrele, l-a învins pe 
fostul campion mondial Boris 
Spasski. Alte rezultate : Torre 
— Selrawan 1—0. Iusupov —* 
Kouatly 1—0, Polugaevskl — 
Rodriguez 1—0, Hyulak — Ba- 
lașov 1—0. Ivanov — Nunn Și 
Rubinetti — Adorjan remize. 
Clasamentul: Portisch (Un

Bedectre H ad<ninittra|>e i mo nm Bucuroșii, rtr W Conte 10, (’ll*. I, tel ceniroia 11)9 70 ji II 50 39, lecțio coresp 12 42 21! in'erurbon <37 i teler <0 550 romrp tiparul I. f. .informația"
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garia) și Torre (Filipine) 6,5 
p> Ivanov (Canada) 5,5 p, 
Seirawan (S.U.A.), Spasski 
(U.R.S.S.), Adorjan (Ungaria), 
Nunn (M. Britanie) și Iusupov 
(U.R.S.S.) cite 5 p.

ÎN CONCURSURILE 
Șl RIMINI

45,70. Markin 45.80. 110 mg — 
Prokofiev 13,74. 400 mg — Ia- 
zevici 48.89, ArhiPenko 49.47, 
lungime — Belski 8,20, Samarin 
8,16 m. triplu — Valiukevici 
17,42 m, Beskrovnil 17,37 m, 
înălțime — Demianiuk 2.30, 
Sereda 2,28 m, greutate — Ki
seliov 21,09 m. disc — Dugul- 
nez 68,52 m. suliță — Kuula 
85,86 m. ciocan — Nikulin 80,14 
m. Litvinov 77,26 m !!
• La Crystal Palace din 

Londra. Dave Moorcroft a e- 
șuat vineri în tentativa de do
borâre a recordului mondial pe 
2 mile: 8:16.75 față de cele 
8:13,51 ale lui Steve Ovett 
Alte rezultate î Coe 800 m — 
1:45.85, Cameron 400 m — 
45,27. Walker o milă — 3:55,69, 
Turner 110 mg — 13,79. Connor 
triplu — 16,83. Williams Înăl
țime — 2.24 m.
• Astăzi încep la Cairs 

campionatele de atletism ale 
Africii, competiție aflată la e- 
diția a Il-a.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BOX • Italianul Lulgl Mln- 

chlllo șl-a păstrat titlul de cam
pion european profesionist la 
categoria super-semlmljlocie, ln- 
treclndu-1 prin K.O. tehnic tn 
repriza a 4-a p vest-germanul 
Jean-Andrâ Emmerich

CAlAkie • Echipa R.F. Ger
mania a cîștigat „Premiul Națiu
nilor", probă de obstacole din 
cadrul concursului de la Rotter
dam. învingătorii au totalizat 
4 p. fiind urmați de Marea Bri
tanie 12 p. Belgia 29,5 p Olanda 
21 p. Suedia 23,25 p etc. Cam
pionul european Paul Schoc- 
kemeehle (RFG) pe calul „Del- 
ster" a cîștigat proba de obsta
cole tetminînd cele două par
cursuri fără penalizare. L-au 
urmat Lionel Dunning (Marea 
Britanic) pe „Jungle Bunny", 
4 p șl Norbert Koof (RFG) cam
pionul mondial, pe „Fire", 8 p. 
Proba de dresaj a revenit dane
zei Anne-Grethe Jensen pe calul 
, Marzog" cu 1326 p. • Concursul 
complet din cadrul campionate
lor europene de juniori, la Alton 
(Anglia), a fost cîștigat. la Indi
vidual, de Karen Straker (Marea 
Britanie), Iar pe echipe de for
mat Marii Britanii

CICLISM • L. Leicester au 
început campionatele mondiale 
pe velodrom Primul campion 
al ediției este elvețianul Urs 
Freuler învingător tn proba cu 
adlțlune de puncte a profesioniș
tilor cu 64 p Pe locurile urmă
toare s-au clasat Gary Sutton 
(Australia) 52 o si Roman Her
mann (Liechtenstein) 37 p. Con

MONTREAL (Quebec). Cam 
pionatul international feminin 
al Canadei (terenuri cu zgură) 
a opus. în finală, pe Martina 
Navratilova si Andrea Jaeger. 
Prima a cîștigat cu 6—3. 7—5. 
în semifinale : Jaeger — Sa
bina Simmonds 6—2. 1—6. 6—1, 
Navratilova — Hana Mandliko- 
va 6—2. 7—5 (aceasta din urmă 
o eliminase ne Virginia Ruzici. 
in sferturi, cu 6—2. 6—4).

SAO PAULO. Paraguaianul 
Victor Pecci a ciștigait 
marele turneu brazilian, dis- 
punînd cu 6—3. 4—6. 6—3 de 
spaniolul Jose Higueras.

BOGNAR. — Mihnea Năsta- 
se si-a Încheiat turneul între
prins în Anglia, cîstigind com
petiția internațională de juniori 
desfășurată la Bognar. în fina
lă. Mihnea Năstase ba Învin3 
cu 6—2. 6—2 pe englezul S. 
Smith. în finala probei de du
blu. perechea Mihnea Năstase 
— Clarry (Anglia) a întrecut 
cu 6—4. 6—2 pe Roden Hedges 
(Anglia).

Campionate, cupe
NORVEGIA (et. 16). Vale- 

rengen — Moss 2—0. în cla
sament, Valerengen ocupă lo
cul 3 cu 19 p.

IUGOSLAVIA (ct. !). Ze- 
mun — Liubliana 2—3. Sara
jevo — Partizan 3—1, Skoplje 
— Buducnost Titograd 0—0. 
O.F.K. — Zeleznicear Sarajevo 
0—0, Rijeka — Steaua roșie
1— 0, Voivodina — Dinamo Za
greb 0—0. în clasament, Sa
rajevo si Rijeka au cite 4 p.

BULGARIA (prima etapă). 
Etîr Tîrnovo — Ț.S.K.A. 0—1, 
Hașkovo — Levski Spartak 
0—1. Plovdiv — Vrața 3—1, 
Spartak Vama — Cerno More 
Varna 2—0. Lokomotiv — Bur
gas 3—2. Kazanlik — Sliven
2— 1, Petrici — Pleven 0—0, 
Slavia — Blagoevgrad 1—0.

R. F. GERMANIA (et. 1). 
Bremen — Bayern Milnchen 
1—0, Karlsruhe — Frankfurt
1— 0, Dusseldorf — Bochum
2— 0, Nilrnberg — Hamburg
2— 2. Schalke — MSnchenglad- 
bach 2—4, Leverkusen — Bie
lefeld 0—1, Braunschweig — 
Koln 2—2, Dortmund, după ce 
a dispus de Hertha cu 3—1 în 
deplasare, a terminat la egali
tate 1—1, pe teren propriu, cu 
Hertha 2—2. în clasament :

• Liverpool — campioana 
Angliei a dispus cu 1—0 de 
Tottenham, cîștigătoarea Cupei 
Angliei. • Turneul de la 
Huelva (Spania) : Nottingham 
Forest — Athletic Bilbao 3—1, 
Iar în finală 1—0 cu Huelva • 
în finală, Ia Kuala Lumpur, o 
selecționată braziliană a învins 
Ghana. Campioana Africii, cu
3— 0 (1—0). • La Murcia (Spa
nia), echipa locală Real a dis
pus cu 2—0 de Vasos Buda
pesta. • La Zaragoza în fina
lă : Manchester United — 
Real Zaragoza 5—3, du.pă pre
lungiri. • Vitoria Setubal —

gresul Federației Internaționale 
de ciclism amator (FIAC) l-a 
ales ca președinte pe sovieticul 
Valerl Sisoev (40 de ani). Cam
pionatele mondiale de amatori 
pe velodrom șl șosea din 1985 
au fost atribuite federației Ita
liene. • Olandezul Theo de 
Rooy a cîștigat Turul R.F. Ger
mania (profesioniști), urmat Ia 
12 secunde de belgianul Paul 
Haghedooren șl la 18 secunde de 
alt belgian, Ludo Petters. Etapa 
a 7-a ultima, a cuprins două 
semi-etape. Prima, Krefeld — 
Monschau (139 km) a revenit o- 
landezulul Rene Koppert In 
3.49:04 cea de-a doua. Monschau
— Aachen (60 km) belgianului 
Noel de Jonckheere In 1.24:49 
• Cea de-a 44 ediție a Turului 
Portugaliei (amatori) a fost clș- 
tigată de portughs zu! Marco Car
gos. • Prima etapă a cursei de 
amatori „Marele premiu Wilhelm 
Tell" disputată între Hochdorf 
șl Scwanden (Elveția). 143,5 km, 
a revenit elvețianului Kilian 
Blam în 3h47:0i urmat tn același 
timp de sovieticul Ivan Mlscenko 
șl Hardy Kroeger (RDG).

HANDBAL « In ultima zi a 
turneului masculin de la Doboj 
(Iugos’avla) : T.S.K.A. Moscova
— Steaua 18—13 Metaloplastika 
Sabac — Bosnaprevoj Doboj 
25—23. Borac Banja Luka — 
Nettelstadt 16—15 Fredensborg 
Oslo — Aarhus 24—22. Clasament 
final : 1. T.S K.A 2. Steaua, 3. 
Metaloolastika 4. Bosnaprevoj, 
5. Borac. 6. Nettelstadt. 7. Fre- 
denstorg. 8. Aarhus.

S-AU iKOiflAT C.M.
DE ZBCU CU MOTOR 

(acrobație aeriană)
Duminică dimineața, la Spit- 

■zerberg (Austria), s-au încheiat 
întrecerile campionatului mon
dial de zbor cu motor (acroba
ție aeriană). După disputarea 
celei de-a 4-a probe, progra
mul de exerciții libere-demon. 
strative. clasamentele finale sa 
prezintă astfel : individual — 
feminin : 1. Betty Stewart 
(S.U.A.), 2. Liuba Nemkova 
(U.R.S.S.), 3. Halida Makago. 
nova (U.R.S.S.) ...11. Nina Io- 
niță. ...13. Marla Șulean, ...15, 
Ludmila Avramescu ; mascu
lin: 1. Viktor Smolin (U.R.S.S.)
2. Henry Hafgh (S.U.A.), 1
Manfred ■ StrOssenreuthe*  
(R.F.G.). ...32. Mihai Albu, ...37, 
Marcel Mitu. ...39. Mlelu Fe- 
țeanu ; echipe-feminin — 1.
U.R.S.S.. 2. S.U.A.. 3. Franța,
4. România ; masculin — 1. 
U.R.S.S., 2. S.U.A.. 3. Ceho
slovacia. ...8. România.

Dortmund 3 p (din două me
ciuri). Monchengladbach, Dfls. 
seldorf, Karlsruhe, Bremen, 
Bielefeld au cite 2 p.

OLANDA (prima etapă). 
Zwollen — Groningen 1—3. 
Twente — Kerkrade 0—3. Nij
megen — Alkmaar 2—0, Rot
terdam — Utrecht 2—1, Eind
hoven — Tilburg 2—0. Excel
sior Rotterdam — Feyenoord 
2—3. Ajax — Deventer 4—1.

BELGIA (cl. 2). Lokeren — 
Standard Liege 2—0. Anvers 
— Waregem 2—1. Anderlecht 
— Molenbeek 2—0. Seraing — 
Cercle Bruges 1—0, Waterschel 
— Liege 4—0. în clasament : 
Anderlecht și Anvers au cita 
4 p, Beveren 3 p.

ELVEȚIA (et. 2) : Aarau — 
Basel 1—2. Bellinzona — Win
terthur 1—0, Grasshoppers — 
Neuchâtel 4—1. Lucerna — 
Young Boys 0—1, Servette — 
Lausanne 1—0, Vevey — Sioa
1— 1, Șt. Gallen — Wettingen
2— 1. în clasament: Grasshop. 
pers ZQrich, Șt. Gallen, Young 
Boys Si Servette au cite 4 p.

IT ALLA. în turul 2 în „Cu
pa Italiei", Juventus — Pes
cara 2—1 (Platini a marcat un 
gol pentru ,,Juve“).

rezultate
Malaga 2—1 • Antrenorul Ce
sar Luis Menottl a primit c 
ferte de angajare pentru antu 
viitor din partea federației din 
Kuwait. ,• Antrenorul Jock 
Wallace, fost la Leicester, a 
semnat un contract pe 10 ani 
cu echipa scoțiană Motherwell. 
Iubitorii de fotbal din Scoția 
ar dori ca Wallace să devină 
și selecționerul reprezentativei, 
în locul lui Jock Stein, • In
ternaționalul brazilian Socra
tes și-a prelungit contractul cu 
doi ani cu echipa sa Corinthi
ans Sao Paulo.

ÎNOT • In ultima zi o cam
pionatelor S.U.A., la Indianapo
lis, Steve Lundquist a stabilit un 
nou record mondial la 100 tn 
bras cu 1:02,53 (vechiul record 
11 aparținea cu 1:02,62). Alte 
rezultate : masculin : 100 m spa
te : Mark Rhodenbaugh 56,90, 
50 m liber : Ang Peng Shong 
(Singapore) 22,69 , 400 m liber : 
Bruce Hayes 3:54,80, 200 m mixt: 
BUI Barrett 2:04,03. 1 500 m li
ber : Jeff Kostoff 13:17,77, 100 m 
fluture : David Cowell 54,61
(54,40 în serie) ; feminin : 100 m 
fluturr : Mary Meagher 59,78, 
100 m bras : Kim Rhodenbaugh 
1:10,79, 100 m spate : Sue Walsh 
1:02,48 (record), 1500 m liber: 
Karen La Berge 16:18,94, 200 m 
mixt : Tracy Caulklna 2:15,66, 
50 m liber : Dara Torres 26,13.

MOTOCICLISM • Americanul 
Danny Laporte a cîștigat Marele 
premiu al Finlandei la motocros 
la clasa 250 cmc și șl-a mărit 
avansul în clasamentul campio
natului mondial : 218 p față de 
203 p ale belgianului Georges 
Jobe.

SCHI NAUTIC a Sovietica Na
talii Rumianțeva a cîștigat pro
ba feminină de figuri din cadrul 
campionatelor europene desfășu
rate pe canalul Holme Pierrepont 
din Nottingham învingătoarea a 
totalizat 12 780 p fiind urmată de 
compatrioatele Ines Potes 9 860 p 
șl Olga Gubarenko 9 560 p. Sla
lomul masculin a revenit engle
zului Andy Manple iar cel fe
minin suedez.ei Helena Kjellander.


