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TOT MAI MULTE

_ _ „Da- 
. de U.G.S.R. — Uniu

nea sindicatelor pe ramură a 
lucrătorilor din agricultură și 
industria alimentară, cursa de 
mare fond pe Dunăre la ca- 
iac-canoe. devenită tradițio- 

dia- 
Cei 
tra- 
trei 
Ma- 

Suli- 
din

■-au 
tn 
in

ACȚIUNI SPORTIVE DE MASA
CURSA DE MARE FOND

PE DUNĂRE
Organizată, sub_ egida 

ciadei“.

devenită 
s-a desfășurat pe 
Tulcea — Sullna. 
80 de kilometri ai 
au fost parcurși in 
(Tulcea — Maliuc.

nală. 
lan ța 
peste 
se ului 
etape , _
liuc — Crișan, Crișan — 
na) de 94 de concurenți 
11 județe. în prima etapă 
întrecut numai caiaciștli. 
cea de a doua au intrat 
concurs și fetele, canoiștll 
participînd la etapa a treia.

Cîștigători. caiac simplu ju
niori : Tololicl (Dunărea Ga
lați). dublu : Mitu (Danubiu
Tulcea). dublu fete : Proca — 
Savastre (Ancora Galați), 
piu tineret : Soroceanu 
nubiu Tulcea). dublu : 
dică — Milea (Dunărea 
lăți), dublu fete : Răzniceanu 
— Cordon (Delta Tulcea) ; ca
noe — dublu juniori : Isai — 
Poștaru (Danubiu Tulcea), du
blu tineret : Kozlov — Roșea 
(Delta Tulcea). în clasamen
tul general, pe primul loc s-a 
situat echipa Delta Tulcea, 
cu 64 p.

P. COMȘA, coresp.
A X-A EDIȚIE A „CUPEI 
PANDURILOR GORJENI"

sim- 
(Da- 
Mo- 
Ga-

Tg. Jiu. Tg. Cărbunesti. Rovi- 
nari. Tlsmana șl alt* locali
tăți s-au Întrecut la atletism, 
trîntă. volei, tenis, tenia 
masă, handbal. Printre 
tivii remarcați in cadrul 
ceste! a zecea ediții a _ 
petiției s-au aflat Gabriel BL 
rău, Ionel Spoială, Constantin 
Dădăiău. Dumitru Dogarii, Ion 
Petrlșor — la atletism. Nico- 
Lae Bureheei, Vasile Iliuță, 
Vaaile Chlvulescu, Nicola* Du- 
mitrache, Gheorgh* Crăciun, 
Miroea Prună, Marin Dobra — 
la trintă. Doru Cristacha, Ion 
Săvescu — la tenis de masă, 
echipele Victoria Tg. Jiu și 
Energia Rovinarl — la hand
bal. formațiile Mașini unelte 
Tg. Jiu șl Viitorul Slivilești — 
la volei.

Fraților Dorin și Daniel Bă. 
Ioiu, de 6 și. respectiv, 9 ani, 
li s-au acordat dte o cupă și 

comisiei 
tl-

ft* 
»poc- 

a- 
Oflrn-

diplome, din partea 
de tenis, pentru cei mal 
neri participanți.

B. MANOLE, coresp.
SPORTIVI „MARI" Șl 

„MICI" Al IAȘULUI IN 
ÎNTRECERI

organi- 
Iași 

al „Da- 
in
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După meciul-tur cu Valerengen, din preliminariile C. C. E.

LA OSLO, DINAMO TREBUIE SA JOACE 
LA POTENȚIALUL SĂU MAXIM

Freamătul specific întreceri
lor de amploare a reprezentat 
o caracteristică a finalei „Cu
pei pandurilor gorjeni", desfă
șurată pe terenurile comple
xului sportiv și la Sala spor
turilor din Tg. Jiu. Cei 250 de 
finaliști din Slivilești. Sadu,

Dintre competițiile 
zate în ultima vreme 
sub generosul însemn 
ciadei", este de amintit, 
primul rtod. „Festivalul sindi
catelor ieșene", ajuns la a ze
cea ediție. întrecerile la 
11 ramuri au atras amatori de 
sport din 34 de asociații, cea 
mai numeroasă participare 
fiind la volei (18 echipe) și 
handbal (15 echipe). Dintre 
ciștigătorii probelor, îi amin
tim pe C. Andrei (I.L.F.) 
la îndemînare motorete.

la

cele

V.

(Continuare in pag 2-3)

Un sezon internațional bogat 
— cum este cel din toamna 
aceasta, cu meciurile din cupe
le europene lntercluburl, cu 
jocurile echipei reprezentative 
in preliminariile campionatului 
european — a fost inaugurat 
miercuri seara de către echipa 
noastră campioană Dinamo, ca
re a susținut prima partidă 
din dubla confruntare cu cam
pioana Norvegiei Valerengen 
Oslo. în cadrul turului preli
minar al C.C.E.

Și debutul a fost, cum, 
altfel, și așteptau iubitorii 
balului de la noi, de bun 
gur. Dinamo a învins cu 
(2—0), .grație frumoaselor 
luri marcate de Augustin și 
Dudu Georgescu (2). acesta 
din urmă demonstrînd, încă o 
dată, că, în ciuda anilor și a 
uzurii pricinuită de lupta aspră 
cu apărările adverse, a rămas 
același jucător cu „simțul ga
lului". Golul trei, înscris cu 
capul, a demonstrat din nou 
măiestria celui care șl-a trecut 
numele de două ori pe lista

cîștigătorilor prestigiosului tro
feu «Gheata da aur". Dudu a 
rămas... Dudu I

blicului pentru fotbal, lueru 
fafă de care fotbaliștii noștri \ 
nu trebuie (și nu au dreptul)

de- 
fot-
au- 

3—1
go-

Iordache, intr-un spectaculos duel aerian pentru balon cu por- 
I din meciul Dinamo — Valeren- 

Foto : Dragoș NEAGU
tarul norvegian Jakobsen (Fază 
gen Oslo)

Edith Tor6k găsește un culoar bun tn apă
rarea echipei sovietice și înscrie încă un 
gol Foto : Ion MIHĂICA

După „Turneul Prietenia" la handbal junioare

DOAR „NOTA Dt TRECERE"
PENTRU ECHIPA NOASTRA

Meciul cu Valerengen a în
trecut toate așteptările privind 
Interesul publicului. De mult 
n-a mai cunoscut cel mai mare 
stadion al țării atîta afluență 
de public, mai ales la un joc 
al unei echipe de club. In ciu
da faptului că Valerengen nu 
avea o carte de vizită de va
loarea celei a lui Real Madrid 
sau. să zicem. C. F. Barcelona. 
Meciul de miercuri seara a 
arătat din nou dragostea pu-

să rămină indiferenți ; dimpo
trivă, acesta trebuie să-i sti
muleze 
intensă 
măsura 
cu care
75 000 de spectatori la meciul 
Dinamo — Valerengen 1 De 
necrezut, dar adevărat.

intr-o pregătire și mai 
și intr-o comportare pe 
dragostei și interesului 
aint înconjurați. Au fost

Constantin ALEXE

(Continuare tn pag 2-3)

„Mănușa Litoralului** la box

PUGILIȘTI DE BUNĂ VALOARE 
LA STARTUL COMPETIȚIEI

ora 18, in Sala 
Constanta, va

Astă-seară, la 
Sporturilor din 
răsuna primul sunet de gong la 
cea de a Xl-a ediție a turneu
lui internațional de box dotat 
cu „Mănușa Litoralului". Orga
nizatorii au luat toate măsurile 
pentru desfășurarea în bune 
condiții a acestei prestigioase 
competiții, la care și-au anun
țat prezența pugiliști din mai 
multe țări. Prima delegație 
străină este cea a sportivilor 
din R. D. Germană, care are în 
componența sa 6 boxeri, dintre 
care se remarcă greul Werner 
Kohnert — vicecampion euro
pean în anul 1979, semigreul 
Rolf Nebrik — campionul țării, 
și musca Thomas Hytych — 
campion de juniori în acest an.

Dintre boxerii români sînt de 
reținut numele 
binecunoscuți : 
Nicolae, N. Șeitan (muscă). I. 
Panaite, A. Dumitrașcu. I. Cer- 
nat (pană). Viorel Ioana. H. 
Sultan, P. Roșea (semiușoară), 
M. Fulger, G. Hudiștcanu, I. 
Corneanu, Al. Dinu (ușoară). 
C. Hajnal, C. Ghindăoanu, M. 
Mircea (semimijlocie). N. Chio- 
veanu, M. Oatu, C. Ciochină 
(mijlocie mică), I. Cîrlan, M. 
Ifrim (mijlocie), G. Donici. M. 
Pascal, Al. Mircea (semigrea).

Iată deci suficiente argumen
te pentru a face neîncăpătoare 
Sala sporturilor din marele port rnofitim

unor sportivi 
A. Sirca, N.

A IX-a ediție a 
..Turneului Prie
tenia" la handbal 
feminin, de 
veritabilă 
dă a celor 
talentate 
handbaliste 
oetitia este 
nizată pentru 
prezentativele 
junioare) din 
socialiste, s-a 
cheiat recent 

cu victoria

far>t o 
nara- 

mai 
tinere 
(com- 
orga- 

re- 
de 

țări 
in
ia

scon-București 
tată a echipei Uniunii Sovie
tice. Este cert că din punctul 
nostru de vedere, cel mai im
portant lucru In cele 5 zile de 
întreceri din sala Rapid. din 
Capitală, a fost felul in care 
s-a comportat prima selecțio
nată a României, care — după 
cum se știe — s-a clasat pe lo
cul al treilea după reprezen
tativele 
Ungariei 
înaintea 
mane.

Uniunil Sovietice și 
dar — de oildă — 

celei a R. D. Ger-

în general evoluția selec
ționatei române poate fi con
siderată drept satisfăcătoare, 
dacă ținem seama de faptul că 
tinerele handbaliste 
au pierdut doar 
(unul dintre ele 
ționata Ungariei, 
să se termine la
că ele au fost singurele 
acest turneu — interesant 
destul de 
putut să 
si foarte 
și tactic) 
niunli Sovietice.
— spre surprinderea
— timp de o repriză, 
olăcut la echipa noastră 
în care 
păcate, 
ceeasi 
aoare).

Surpriză la Florența

românce 
două locuri 

cel cu selec- 
ar fi putut 

egalitate) si 
din 

și 
echilibrat — care au
tină piept puternicei 
bine dotatei (tehnic 
reprezentative a U- 

conducînd-o 
generală 

Ne-a 
felul 

a știut să se apere (din 
nu întotdeauna cu a- 
nromntitudine 
zonă în

____ sl vi-
care s-au evi-

Câlin
Ion

ANTONESCU 
GAVRILESCU

(Continuare in nag ■» 4-a)

F.C. BAIA MARE A ÎNVINS
FIORENTINA CU 3-1 (0-1)1

FLORENȚA (prin telefon,.
F.C. Baia Mare a întîlnit. 

miercuri seara în meci ami- 
cal. Ia Florența. în fața a 
20.000 de spectatori, cunoscuta 
formație Fiorentina (adversara 
Universității Craiova în Cupa 
U.E.F.A.) în rindurile căreia 
activează cîteva dintre numele 
celebre ale ultimei ediții a 
campionatului mondial : Gra
ziani șl Antognoni din echipa 
campioană a lumii, precum și 
argentinienii Pasarella și Ber
toni. Jucind excelent, forma
ția băimăreană a repurtat o 
frumoasă victorie cu scorul 
de 3—1. după ce la pauză re

Ieri, in meci international

VICTORIE CLARĂ A RUGBYȘTILOR GRIVIȚENI
Sezonul rugbystic. aflat încă 

în prima sa parte, a avut ieri 
în program un alt moment in
ternațional, reprezentat de 
partida dintre R.C. Grivița Ro
șie și echipa engleză Ahbey 
Reading, 
vins clar, cu 27—9 
formație 
lalt XV 
prezent, 
renurile 
University.

Primele puncte le-a înscris 
Heaver, din lovitură de pe
deapsă (min. 5), iar tabela s-a 
schimbat abia după 16 minute, 
in ciuda dominării grivițene. 
Eseul marcat de Tudor în acel 
minut 20, la o pătrundere în 
forță, avea să fie... completat 
de Fălcușanu (l.p. în min. 34) 
șl de Benedck (eseu, min. 38, 
transformat de Fălcușanu). Și 
după pauză aspectul meciului

Bucureștenii au In- 
(13—3), o 

fără valoarea celui- 
din patria rugbyului, 
zilele trecute, pe te- 
noastre — Cambridge

Vlad încearcă să avanseze, 
purtătorului de balon) și Stroe

Insolit de Moraru (tn stingă 
Foto : Ion MIIIAICA

zultatul pe 
era de 1—0 
lor, datorită 
de GRAZIANI 
nut al primei

Imediat după reluare, luînd 
un start foarte bun. jucătorii 
români au reușit să egaleze in 
min. 47, prin BALAN, care a 
fructificat cu siguranță o pasă 
de la Sabău. Două minute 
mai tîrziu. DRAGOMIRESCU 
a expediat un puternic șut de 
la distanță, la care portarul 
Galii, surprins, nu a mai pu
tut interveni. în min. 56 ROZ- 
NAI a ridicat scorul la 3—1, 
printr-un șut înșelător și tot 
el a mai înscris, in min. 60, un 
gol valabil, pe care însă arbi
trul intîlnirii nu l-a acordat.

Iată formațiile folosite în 
acest med : FIORENTINA — 
Galii — Rossi. Pin, 
Cuccuredu — Sala, 
tognoni — Bertoni 
Monelli), Graziani 
F.C. BAIA MARE : 
Borz, Tătăran. Koller. Sepi — 
P. Radu. Bălan, Sabău — 
Dragomirescu, Roznai, Ene. 
Formația băimăreană se reîn
toarce in tară în cursul zi
lei de azi.

tabela de marcaj 
favoarea gazde- 
golului 
în ultimul mi- 

reprize.

In
înscris

Pasarella, 
Pecci. An- 
(min. 75 

Manzo ;
Feher —

E. ZACCH1NI
„Guerin Sportivo1'

BAICANIADEIE DE TENIS.-

fiind „la cîrmă". fără a stră
luci insă. După ce Moraru a 
reușit un eseu In min. 54 
(transformat de Fălcușanu), 
oaspeții au punctat, cu șansă, 
la faza din min. 61 : Evans, 
eseu transformat de Heaver. 
Pentru ca spre final Pasache _• «XI------- _W - M----- W _

nou diferența, prin eseuri (in 
rrrtn. 65 și 72).

A arbitrat C. Crlstăchescu, a- 
jutat la margini de V. Mari
nescu și C. Rădulescu. Dumi
nică, rugbyștii englezi evoluea
ză la Petroșani.

11 NIȘ Șl TIMIȘOARA
După „internaționalele" de la 

Mamaia, între 7 șl 12 septembrie, 
este programată la NIș (Iugosla
via), ediția din acest an a Bal
caniadei de tenis rezervată ju
niorilor. Lotul țării noastre va 
fi alcătuit tn funcție de rezulta
tele obținute la competiția de pe 
Litoral • După cum s-a stabilit, 
campionatele balcanice de tenis 
rezervate seniorilor vor avea loc 
la Timișoara In oerloada 12—10



tămînâ la alta

iar In între-

DE NECREZUT ȘI, TOTUȘI, ADEÎĂRAII

Furtună in lumea 
baschetului...

„anal precis in rindul 
divizionarelor masculine și 
feminine „A", care șlnt 
obligate, din toamnă, să 
albă in formație (șl să... 
folosească !) trei jucători 
de 2 metri, respectiv trei 
jucătoare de 1,80 metri. 
După ani și ani de În
drumări, apeluri șl rugă
minți (pentru unele echi
pe, In van) era și cazul 
să se intervină cu • mă
sură fermă, menită să o- 
blige la instruirea, lansa-

„BOXERUL
ACOPERIT DE... PRAf

Deși sculptorul Constan
tin Iordache, membru al 
Uniunii artiștilor plastici 
din România, și-a dus ta
lentul în slujba sportului, 
forurile locale din Brăila 
rămîn ...de piatră. Lucră
rile sale „Boxerul", 
„Atlet" Și „Fotbalistul", o- 
ferite asociațiilor sportive 
din orașul natal al artis
tului, pentru a înfrumu
seța diferitele complexe 
sportive brăilene zac. ÎN 
MOD CU TOTUL INEX
PLICABIL, în depozitul 
Muzeului de artă din re
ședința de județ. Prima 
dintre ele a împlinit chiar 
respectabila vîrstă de 7 
ani de cind asociația Pro
gresul a primit-o.

Corneliu Ion a ocupat locul 6, 
cu numai 593 p. în concursul de 
tir al armatelor prietene de la 
Plsen. unde i-a întîlnit pe unii 

principalii săi adversari 
de la 

(octom- 
Com-

campionului nostru ar 
am

dintre 
(Turla, Wieffel. Kuzmin) 
campionatele mondiale 
brie. Caracas Venezuela), 
portarea
putea mira dacă... Dacă nu 
fi aflat că în timpul întrecerii. 
Corneliu Ion a fost nevoit să de
pășească dezavantajul a 4 (pa
tru !) rateuri, unul la reglaj, două 
Ia manșa I. unul la manșa a doua. 
Cel mai bun tintas român din 
toate timpurile trage la antrena
mente cu cartușe de o categorie 
Inferioară. în preajma concursurilor 
cu una ceva mai bună,

Miercuri, la turneul internațional de handbal 
găzduit de Sala sporturilor din Oradea s-a petre
cut un fapt Iară precedent. Pe care arbitrul de ca
tegorie republicană Gh. Șandor ni l-a comunicat 
telefonic : spre finalul partidei Universitatea Cluj- 
Napoca — Politehnica Timișoara, ing. Constantin 
Jude, antrenorul „violeților" de pe Bega, nemul
țumit de o decizie a arbitrului orădean Aurel 
Măricș, a intrat în teren, l-a smuls fluierul din 
gură și l-a aruncat la cealaltă poartă 1 S-ar fi 
putut ca decizia să fi fost nedreaptă (deși martori 
oculari susțin că fusese- regulamentară), dar nimic 
nu putea să justifice un asemenea gest. C. Jude 
este un tehnician reputat, dar aceasta nu scuză 
fapta săvîrșită. pe care publicul a și dezaprobat-o 
vehement.

cele care i-au adus lau- 
titlurile dc cam- 
Numai că. in a- 

reglaiul armei 
în permanentă, 
se repercutează

cere cu..
rii olimpici si 
pion european, 
ceste condiții, 
trebuie refăcut 
Or. acest fapt
negativ asupra rezultatelor, la ni
velul extraordinar de înalt la care 
se concurează astăzi în proba de 
Distol viteză si în care un mili
metru de inexactitate poate. foar
te ușor, să însemne 5—6 locuri 
pierdute în clasamentul final. 
Trebuie urgent rezolvată această 
problemă esențială în cazul lui 
Oomeliu Ion, performer de elită, 
aflat la mai puțin de două luni 
de singurul titlu care-i lipsește 
din palmares, acela de campion 
mondial.

/

Spectator în tribuna...

rea șl folosirea „gișanțl- 
lor".

...la întrecerile Balcania
dei atletice, desfășurată 
pe stadionul „23 August", 
We Florolu : „Voi cobori 
din nou tn arenă doar a- 
tuncl cind Floroiu va re
deveni... Florolu !“ Cind 7

Se vorbește de..

...transferul tlnărului 
handbalist Tudor Roșea,

de la Dinamo Brașov la 
Dinam» București în o- 
pinia antrenorului federal 
Nlcolae Nedef, tinărul per
former trebuie să devină 
„mai rău" In teren, mal 
bătăios, să-și cultive In 
mult mal mare măsură 
calitățile fizice șl de vo
ință. „Handbalul actual — 
afirmă specialistul — e 
un joc bărbătesc și atunci 
cind e practicat de... fete, 
dărămlte cel 
Unde și cum
• are, 
care 
timp, 
luptători... șl mai buni ? !" 
Șl cind te glndeștl că. In 
ufltimul minut al partidei 
decisive cu reprezentativa 
Iugoslaviei, Roșea înscria 
golul primului loc In re
centul ’turneu balcanic 
pentru echipele de tineret, 
ruplnd literalmente plasa 
porții adverse șl punînd In 
mare Încurcătură pe unul 
dintre arbitrii partidei I...

'» 
masculin ! 

să găsesc, 
handbaliști 

In același
niște 

să fie,
■tlețl mai buni și

Două nume 
de rezonanță...

CU...ale sportului nostru 
balonul oval apar pe lis
ta lotului național de ju
niori, participant la „Cu
pa Prietenia" : Moț și
Podărăscu. Cum, compo- 
nențil lotului național de 
seniori iau parte la o 
competiție a... speranțelor? 
Nicidecum t Este vorba de 
frații mal mici al cunos- 
cuțllor divizionari ,.A“, 
Marin Moț șl Stelian Po
dărăscu. Juniorul Moț joa
că pe același post — ta- 
Iener — ca fratele său de 
la Steaua, iar juniorul Po
dărăscu evoluează, ca și 
seniorul Podărăscu, de la 
Dlnamo. în linia de atac 1

Vom nota, peste cîtăvâ 
vreme, in lotul „mare", 
doi Moț șl doi Podărăscu?

O nouă metodă 
de antrenament...

...folosește maestrul Ion 
Corneanu, apelînd la cite- 
va găleți, tn pregătirea 
luptătorilor de la stilul 
greco-romane 7 Așa se pa
re pentru cine vizitează 
sala rezervată la Poiana 
Brașov componențllor lo
tului reprezentativ de se
niori, pentru pregătirile 
tn vederea campionatelor 
mondia’e de la Katowice 
(9—13 septembrie). în rea
litate, plouă prin acoperiș, 
cam des In ultima vreme, 
gălețile se umplu și tre
buie aruncate, 
placă conducerii 
Brașov sportul

Să nu-i 
I.E.A.B.S. 

luptelor 7

Dupâ multi ani...

...tinerele noastre volei
baliste participante la tur
neul „Prietenia" au obți
nut un loc pe podium, e- 
chipa reprezentativă cla- 
slndu-se pe locul 3, la re
centa ediție, de la Pisek 
(Cehoslovacia), !n urma 
echipelor Cehoslovaciei șl 
U.R.S.S., dar înaintea re
prezentativelor Cubei, Po
loniei, Bulgariei. R.P.D. 
Coreene. R.P Mongole. în 
schimb, băieții au dezilu
zionat, ocupînd penultimul 
loc din 8 participante la 
turneul de la Cottbus 
(R.D.G.), medaliile reve
nind voleibaliștilor din 
Polonia, Bulgaria și Un
garia.

Rubrică redactată de
Radu TIMOFTE

In campi

C.S.N.
DIN’

Cea de t 
pionatului 
handbal m. 
partida C.S 
namo Buci 
devans. in 
Bacău, de 
bucureșteni 
la întrece 
Spectatorii 
meci intere 
partea a d 
devenit ma 
dul unei r> 
gazdelor : < 
41) la 18—: 
tora le-a 1 
de a contini 
te eforturili 
man. dinam 
cu : 24—21

Au marcat 
becaru 4, Ci 
șan 2, Blaj 
1, Ilarapu 1 
tru C.S.M., 
schi 5, Roșe 
divan 4, Tai 
cicheri 1, Ji 
Gh. Lungu t 
bii din Bra 
coresp.)

VEJ
© România 
niada pentru 

a lll-a

HOCHEI IN
PLINA VARA
• Hocheiștii din Miercurea 

Ciuc au participat ta perioada 
16—18 august La un puternic tur
neu internațional, disputat In lo
calitatea Nowy Târg din Polo
nia. Formația Podhale din acest 
oraș este campioana țării și nu
mără ta rindurild sale 7 jucători 
din reprezentativa poloneză. S.C. 
Miercurea Ciuc a pierdut toate 
cele trei jocuri : 4—9 cu forma
ția cehoslovacă de prima ligă 
VZKG Koslce, 0—4 cu Podhale 
Nowy Târg și 2—7 cu TH Tichy. 
Turneul a fost clștigat de Pod
hale Nowy Târg care a învins 
cu 6—2 pe VZKG Koslce. Cel mal 
bun jucător de la S.C. Miercu
rea Ciuc a fost Gereb, pe postul 
de fundaș (!).

• Sintem informați că in ziua 
de 1 septembrie se va deschide 
patinoarul „23 August" din Capi
tală. Funcționarea acestei baze 
la Începutul lunii septembrie va 
ușura mult munca de pregătire 
a formațiilor bucureștene In ve
derea Începerii activității oficiale.

• La Miercurea Ciuc se dispută
In aceste zile prima ediție a u- 
nui turneu internațional dotat 
cu „Cupa Harghita". Iau parte 
trei formații de peste hotare : 
Podhale Nowy Târg (Polonia), 
TJ Tribec șl V. Namesti (am
bele din Cehoslovacia), cărora 11 
se alătură, firește, clubul orga
nizator S.C. Miercurea Ciuc, Iată 
primele rezultate : S.C. Miercu
rea Ciuc — V. Namesti 12—2 
(6—2, 3—0, 3—0) șl Podhale Nowy 
Târg' — TJ Tribec 4—1 (1—0,
2—0, 1—1). Competiția se Încheie 
mîine.
• La cumul internațional de 

arbitri de la Dusseldorf iau parte 
cavalerii fluierului bucureșteni 
Iuliu Becze șl Mihal Dinu. De 
asemenea, în finalul consfătuirii 
va fi prezent șl vicepreședintele 
Colegiului central al arbitrilor 
din F.R. Hochei, ing.V. Marin.

IN avanpremiera campionatului de popice
Deși pînâ la începerea nou

lui sezon competitions! de po
pice mai slut trei eăptămini — 
jocurile de Divizia „A" vor de
buta la 18 septembrie — există 
o activitate intensă la toate ni
velele : pregătiri pentru noul 
campionat, lntîlniri internațio
nale amicale, diverse competi
ții.

I
• Mîine și duminică, la Hu

nedoara, pe arena Metalul, ae 
dispută tradiționala competiție 
rezervată tineretului din aso
ciațiile și duhurile 
sindicale. 
U.G.S.R.",

• La sfirșitul acestei săptă- 
mîni. mal multe echipe divi
zionare participă la turnee 
peste hotare. Astfel, campioa
na țării Electromureș Tg. Mu
re?, ca și formația feminină a 
acestui dub, vor evolua la 
Budapesta, fiind invitatele clu
bului Porcelan. Olimpia Bucu
rești (m) susține două jocuri 
la Zwickau (R. D. Germană), 
cu prilejul turneului organizat 
de echipa Motor din localitate.

sportive
,,Cupa. dotată cu

', aflată la a XII-a e- 
diție. La întrecerile finale par
ticipă reprezentative de județe 
(cîte un băiat și - o fată) câști
gătoare în faza precedentă.

• Pină la 13 septembrie toți 
jucătorii echipelor 
vor fi supuși 
și tehnice.

divizionare 
unor teste fizice

ÎNTRECERI INTERNATIONALE DE TENIS
Intre 27 
desfăsur; 
între e<

de 
rezervat 

căruia 
cadrul 
rezer-

• Multiplul campion român 
Iosif Tismănar, clasat pe locul 
secund în proba individuală a 
ultimului campionat mondial, a 
fost invitat la turneul interna
țional masculin de la Viema (4 
septembrie), organizat de Sport- 
kegelklub Sport funk Zielwer- 
bung din capitala austriacă, la 
care participă jucători mediali- 
ați la ultimele ediții ale cam
pionatelor mondiale.

<

• începerea 
nat divizionar 
de întrecerile 
țlei române de popice". Astfel, 
la 14 septembrie se va desfă
șura prima etapă (pentru ju
niori). un prim test în vederea 
alcătuirii noilor loturi pentru 
C.M. 1983, iar la 15 ale lunii 
viitoare va avea loc etapa a 
II-a a competiției (pentru se
niori). Ambele întreceri vor 
avea loc la București, pe are
na Olimpia, care are acum 
toate cele 6 piste automatizate.

noului campio- 
va fi precedată 
..Cupei Federa-

• Turneul internațional 
tenis de la Mamaia, 
juniorilor (la sfirșitul 
se acordă punctaj în 
clasamentului mondial 
vat acestei categorii de jucă
tori) se va desfășura, în acest 
an. între 1 și 5 septembrie. 
Și-au anunțat. plnă acum, 
participarea tenismani din 
Bulgaria (K. Lazarov, R. To- 
nev și junioarele K. Maleeva, 
D. Ranghelova și K. 
va) și din R. D.
(Thomas 
Wehnert, 
Beate Ness). Dintre tinerii te
nismani români vor fi pre- 
zenți. printre alții. Dumitru 
Ciucă, Emil Hnat. ■ Florin 
Chiru, Cristian Moroșan. pre
cum și Daniela Moise, Lumi
nița Sălăjan, Ileana Trocan, 
Alice Dănilă. Se așteaptă con
firmări de participare și 
partea 
cîteva 
peană 
Lucia 
S.U.A.
turneul de la Flushing Mea
dow O La Brașov s-a înche
iat „Cupa unităților sportive

Todoro- 
R. D. Germană 

Janetzky, Gunther 
Grit Schneider și

din 
unor sportivi din alte 
țări • Campioana euro- 
la proba de dublu femei 
Romanov, a plecat in 
pentru a participa la

CONCURSUL REPUBLICAN

DE LUPTE LIBERE
Etapa a 3-a a concursului re

publican de lupte libere (se
niori) pe categorii de greutate 
se va desfășura intre 3 șl 5 
septembrie la Hunedoara.

AZI $1 MlINE - ULTIMELE ZILE DE PARTICIPARE!
29 AUGUST 1982

TRAGERE SPECIALA
POSIBILITĂȚI 
MULTIPLE DE 
MARI CÎȘTIGURI

ÎNTRECERI INTERNATIONALE DE ORIENTARE TURISTICA

lom • autoturisme 
„Dacia 1300“

în a doua jumătate a lunii au
gust a.c. ta apropierea orașului 
Eger din R.P. Ungară, au avut 
loc Întrecerile cooperatorilor din 
unele țări socialiste la orientare 
turistică. La actuala ediție au 
participat sportivi din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Polonia, România 
șl Ungaria.

Din România a luat parte lotul 
UCECOM (antrenor Conrad " 
de la Bala Mane) campus 
sportivi.

în prima zl, întrecerile ____
desfășurat ta mica stațiune U- 
laszOred din Munții Matra, tar 
ta a doua zi — la Reos (ambele 
ta apropierea orașului Eger). In 
prima zl, la masculin traseul de 
concurs a avut lungimea de 
12 400 m, o diferență de nivel de 
680 m și 16 posturi de oontrol, 
iar la feminin — 7 250 m, S20 m 
diferență de nivel șl 7 posturi, tar

Nagy, 
din 9

i-au

ta a doua zl, la masculin tra
seul a măsurat 13 900 m, 700 m 
diferență de nivel și 15 posturi 
iar la feminin — 7 400 m, 400 m di
ferență de nivel șl 14 posturi. 
După cumularea punctelor obți
nute în urma participării la cele 
două zile de întreceri, orlentaris- 
tul român GLIGOR PAVEL s-a 
clasat pe primul loc la Indivi
dual — un succes remarcabil, 
dobtadit In luptă cu orlentarlști 
valoroși. (Mihai Vereș a obținut 
locul 4, Gheorghe Udrea 5, Volcu 
Plalan locul 8). La feminin, Li- 
Hana Rad s-a situat pe locul 8, 
iar Ileana Jeler pe locul 10.

Clasamentul general pe echipe: 
Masculin : 1. ROMANIA. 2. Po
lonia, 3. Cehoslovacia, 4. Unga
ria, 8. Bulgaria. La feminin : 1. 
CEHOSLOVACIA, 2. Polonia, 3. 
Ungaria, 4. Rom mia, 6. Bulgaria.

Andrei CRIȘAN — coresp.

• importante lume 
de bani, varia
bile și fixe

• excursii peste 
hotare,
in U.R.S.S. sau 
R. P. Ungară

BANI, AUTOTURISME, EXCURSI

BILETELE DE 25 
LEI PARTICIPA 
LA TOATE CELE 
7 EXTRAGERI ÎN- 
SUMIND 82 DE 
NUMERE 1

școlare". Au fost prezenți pes
te 200 de concurenți din 21 de 
localități ale țării. Cîștigători. 
11—12 ani : ‘ “
tești) și D. 
13—14 ani :
(Brașov) și 
stanța), 15—16 ani : 
Hîncu (Brașov) și R. 
hard (Bacău), 17—18 ani 
melia Bratu (municipiul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej) și D. Le- 
pădatu 
general :
55 p, 2.
2. C.S.S.
Gruia — coresp.).

Laura Bîrlea (Pi- 
Micu (Constanța).

Mihaela Răduca 
G. Cosac (Con-

Monica 
Gher-

Ca-

(Bacău). Clasament 
1. C.S.Ș 2 Constanța 
C.S.Ș. Brașovia 47 p. 

Bacău 42,5 p. (C.

•
vor 
rale 
si i uni oare
Bulgariei (în 
17 ani). Mec' 
avea loc la 1 
de băieți la 
va disputa u 
în afara ec 
vor mai p 
secundă de ii 
si echipa de 
telor Arabe l

• Balcanlac 
pele de volei 
loc în Bulgari 
fete. Mihailc 
între 2 și 6 se 
prezentativele 
parte, printre 
Lungu, Danie 
reia Popovich 
Iuliana Răceai 
man. Carmen 
ie ți : Ffalc

TOT MAI MULTE ACȚII
(Urmare din pag 1)

Danilov (Centrul 
Maria Scribleac 
construcții) — la

O competiție 
cei cărora le-a fost 
invitația de participare a fost 
„Cupa cartierelor" la fotbal 
pentru copii. Ea a fost cîștiga- 
tă de formația „Nicolina". ur
mată 
riata

de calcul), 
(Trustul de 
orientare.
îndrăgită de 

adresată

în clasament de selecțio- 
,.Păcurari".

Al. NOUR — coresp.
PE CĂRĂRI DE MUNTE
Ne-a scris inimoasa profe

soară Maria Cojocaru, de la 
Școala generală nr. 1 din 
Runcu (Dîmbovița), ai cărei 
elevi s-au făcut remarcați nu 
o dată in întrecerile de 
egida marii competiții 
nale. De data aceasta, 
forma că echipajul 
nașul" din respectiva 
tate a luat cu asalt, recent — 
in cadrul acțiunii pionierești, 
„Asaltul Carpaților" — masi
vul Leaota. Scopul : marcarea 
traseului turistic Runcu — ca
bana Leaota — virful Leaota 
(peste 20 km).

Cei mai destoinici marcatori 
s-au dovedit a fi elevii Bog
dan Cojocaru și Amalia An. 
dreescu. Bebe Andreescu, Ni- 
colac Chiornița și Gabriel Ca- 
tană.

sub 
națio- 

ne in- 
„Româ- 
locali-

După termin 
echipajul a si 
Leaota. trecînd 
după 12 ore d 
bilit la cabana 
pătul numeroa 
făcute, talentul 
al pionierelor 
cu și Margarel 
fost mult aprec

MINERII H 
FRUNTAȘI

Și pe mele-" 
rene „Daciada 
tragă neconteni 
muncii de difi 
Printre întrecer 
centă s-au num 
ție a personalii 
la întreprindere 
nedoara (cîști; 
Ghelar — la 
mecanică Teliuc 
masculin și Se< 
fere ZIaști — 
alta deschisă tii 
nu numai lor - 
Hunedoara, do' 
Constructorul, li 
Si tenis de ma.

I. V
ACȚIUNEA C
16 echipe de 1 

nicipiul Gheorg 
Dej si din corni

AD'IIMSTRARJ

INTRE 3-5 SEPTEMBRIE, LA CODLEA, FINALA „CUPEI UNCAP" LA OINĂi f»

• S-AU ÎNCHEIAT 
PELE DE ZONA ALE
PEI U.N.C.A.P.", competiție 
organizată de Uniunea Națio
nală a Cooperativelor Agricole 
de Producție, în colaborare cu 
F.R. Oină. Pentru turneul fi
nal. care va avea loc la Codlea 
(lud. Brașov) între 3 și 5 sep
tembrie. s-au calificat forma
țiile : Tineretul Cringu 
leorman). Recolta 
(Sect, agricol Ilfov), 
Cărei (Sa tu Mare). 
Chiuești (Cluj),

U.N.C.A.P.",
ETA- 
..CU-

(Te- 
Mogoșoaia 

Recolta 
Avintul

Drum Nou

»1“, ..x- ?
Pentru atractivu 

nosport de la s 
Băptămtnl, crainic 
Ion Ghițulescu fi 
pronosticuri :
I. Unirea Alexa 

București X, 2 ; 1 
șani — Gloria Bu: 
Brăila — C.S.M. 
IV. Dunărea CI. 
șan! 1 ; V. Min. 
greșul Buc 1 ; VI. 
Automatica Buc. 1, 
Roșiori — Alumin 
Ind. slrmei — C.
IX. Armătura — O
X. U.M.T. — F.C
XI. Met. Cugir — 
XIH. Gloria Re 
Arad X ; XIII. S 
Cluj-N. 1, X.

A- 
Avintul 

Biruința 
Lumina 
Recolta

Boureni (Dolj), Recolta 
poldu de Sus (Sibiu),
Vorona 
Gherăiești 
Mărgineni
Urlați (Prahova), Energia Rim. 
nicelu (Buzău) și înainte Mo- 
delu (Călărași). • ACTE DE 
INDISCIPLINA SANCȚIONA
TE CU PROMPTITUDINE. Bi
roul F.R. Oină, analizînd aba
terile grave de la disciplină 
săvîrșite de unii jucători de 
la Metalul Tîrgoviște, cu prile
jul finalei Cupei României", 
a hotărît : suspendarea pe un

(Botoșani),
(Neamț), 
(Bacău),

an din activitatea competițio- 
nală a lui Aurică Matei 
Mircea Iordache (acesta 
urmă. în calitatea sa de 
trenor, jucător și căpitan 
echipei, era chemat primul tă 
fie model de disciplină), sus
pendarea Pe 6 luni a lui Ilie 
Ion. Totodată, secției de oină 
a asociației sportive Metalul 
Tîrgoviște i-a fost dictat un 
ultim avertisment pentru sla
ba muncă educativă întreprin
să în rindul componenților lo
tului de oină.

Și 
din 
an

al



In vederea meciurilor cu selecționatele Danemarcei

CINE DUCE, TOTUȘI, TRENA?
Stop-cadru Intre două etape de campionat

1 cam- 
k“ de 
itat cu 
— Di- 
tă in 
ior din 
baliștii 
i parte 
iviadei. 
la 
,es 
pta
e fon- 
nice a 

(min 
Aces- 

outerea 
cu toa- 

Hul- 
impus

un 
în 
a

I
6. Ber-
1. âmă- 

Smcrea 
1 pen- 
îrabov-
4, Be-
2. Be- 

arbitrat 
ig, am- 
JCU —

!

I
I
I
I
I
I
I
I
I

AU FOST ALCĂTUITE LOTURILE
miercuri 

repre- 
tineret

După cum se știe, 
1 septembrie loturile 
zentative „A“ și de 
vor susține meciuri amicale cu 
selecționatele similare ale Da
nemarcei. Lotul „A", la Bucu
rești, cel de tineret, la Tîrgo- 
viște. în 
jocuri ieri 
cele două 
nența lor :

LOTUL 
Speriatu - 
M.
lescu, Sameș
Bogdan — fundași ;

vederea acestor 
au fost definitivate 
loturi. Iată campo-
,.A“ : Ducadam și
- portari ; Rednic, 

Marian, Ștefănescu. Iorgu- 
Ungureanu si 

Țicleanu, 
Boloni, Andone și Klein — 

~ " Turcu. Că- 
M. Sandu, Cîrțu,

— înaintași.
Mircea

mijlocași ; Gabor, 
mătaru. 
Iaci și Coraș

Antrenorii Mircea Lucescu 
și Mircea Radulescu i-au con
vocat pe selecționabili, dumi
nică 29 august (ora 11,30). la 
sediul F.R.F. Din lot nu fac 
parte jucătorii Moraru. Au
gustin, Custov și D. Georges-

Ba-

DIN VOLEI
i (juniori) © La 2-6 septembrie, Balca- 
e tineret @ „Cupa Calculatorul" - ed. 
inceperii campionatelor republicane

D. Pascu. D. Teleagă. FL Po
pescu.

• înceoînd de 
august (si pînă 
în sala Olimpia 
se va disputa un 
lei feminin — 
a III-a ediție— 
Calculatorul", 
fiecare zi cite 
15. la turneu 
chipe : C.S.M. 
Chimpex 
București. Lotul de tineret 
României, Calculatorul I 
Calculatorul n.
• Datele de începere

campionatelor republicane : _ 
septembrie — divizia ,A“ femi
nin și campionatul republican 
de junioare ; 30 octombrie :
categoria .B". tineret (feminin 
șl masculin) ; 24 octombrie — 
divizia „A" masculin (deci 
după C.M. din Argentina, din 
2 — 15 octombrie).

ust se 
bilate- 
luniori 

niei si 
Dină la 

tete v or 
iar cele 
unde se 
la care, 
imintite, 
formația 
lomăniei 

Emira-
i echi- 
■a avea 
lievo — 

băieți) 
Din re- 

vor face 
Seorgcta 
ici. Mi- 
Liteanu, 
ta Gă- 
r la bă- 
ntelCîî

azi. vireri 27 
la 31 august) 
din Capitală 

turneu de vo- 
aflat la cea de 
dotat cu „Cupa 
Meciurile (în 

3). încep la ora 
participind 6 e- 
Libertatea Sibiu, 

Constanta. Rapid 
al 
fl
a

26

SPORTIVE DE MASĂ
ircajului, 
masivul 

:egi și; 
s-a sta- 
La ca- 

drumeții 
bucătar 
Popes- 

escu a

□RENI 
’ORT 
hunedo- 
j ' să a- 

îeni ai 
profesii, 
dată re- 
competi- 
îcitor de 
ieră Hu- 

E. M.
Secția 

i volei 
nemetali- 
dce) și 

— dar 
la LC.S.

1
•al. volei

Cupa

coresp.
INUA I
din Mu- 

heorghiu- 
lnveci-

nate au luat parte la Patru 
acțiuni organizate prin colabo
rarea comisiei municipale de 
fotbal cu organele locale din 
localitățile respective. Jocurile 
cu balonul rotund au constituit 
însă numai unul din punctele de 
atracție ale duminicilor cultu
ral-sportive care au avut loc 
cu aceste prilejuri. Pentru 
că manifestările au mai cu
prins jocuri distractive, lupte 
libere, șah ș.a. Astfel, în sa
tul Blidari, comuna Căluți, s-a 
desfășurat acțiunea 
rile salcîmului" ;
Rădeana.
Mare — 
a XXX-a 
niciplului __ ___
Dej ; în satul Caraclău, 
Birsănești — „Cupa Elibe
rării" ; în comuna Oituz 
..Cupa Păcii".

Cupele au fost cucerite, 
ordine, de A.S. Avîntul 
Iuți — la Blidari și Rădeana. 
de Avîntul Caraclău și Voința 
Oituz.

Bucurîndu-se de o 
zare adecvată, de o 
pagandă. întrecerile ; 
numeroși oameni ai 
la sate, ceea ce a i 
ca deviza să devină 
continuă !

Gh. GRUNZU, coresp.

..Serbă- 
satul 

cel 
de 

Mu-

în 
com. Stefan 
..Cuoa celei 

aniversări" a
Gh._ Gheorghiu- 

com.

In 
Că-

i organi- 
bună pro- 
au atras 
muncii de 
determinat 
: acțiunea

> SUI 1010 PRONOSPOD1 IMOR'lUZA
■ 7
curs Pro- 
il acestei 
de radio 
următoarele

— Rapid 
ninea Foc- 

; m. F.C. 
ava 1, X ; 
C.S. Boto- 
~u — Pro- 
z metan — 
VH. ROVA 

d. 1 ; VIII.
Tim. 1 ; 

>la 1, X, 2;
Reșița 1 ; 

Irățlrea 1 ;
— Rapid 

-șui — „U"

Tragerea obișnuită Loto de as
tăzi, 27 august 1982, se televizează 
in direct tnceptnd de la ora 
17,40.
C1ȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 26 AUGUST 1982
Categoria 1 : 2 variante 25% — 

autoturisme „Dacia 1300“ ; cat. 2 : 
4 variante 25% a 22.870 lei ; cat.
3 : 3 variante 106% a 10.164 lei șl 
24 variante 25% a 2.541 lei ; cat.
4 : 50 a 1830 lei ; cat. 5 : 110,75 a
826 lei ; cat. 6 : 278,25 a 329 ' ' 
cat. X : 1.462,75 --- - -

REPORT LA
267.761 lei.

Autoturismele 
la categoria 1, obținute pe bilete 
jucate 25%, au revenit particlpan- 
ților MIHAI BARBU din Buzău 
șl VIOREL OANCEA din Timi
șoara.

a 100 lei. 
CATEGORIA

..Dacia 1300*

lei ;

1

de

care
va 

Va-
A-

REPREZENTATIVE „A“ Șl DE TINERET
cu, de la Dinamo, echipă 
miercuri seară, la Oslo, 
susține meciul retur cu 
lerengen.

LOTUL DE TINERET :
lexa, Gîrjoabă și Cîmpeanu — 
portari ; Movilă, Popicu, Cîr- 
ciumaru. Eduard. Matei. Stan- 
cu și Pană — fundași ; Ba
llot, Minea, C. Ilie și. Eftimie 
— mijlocași; D. Zamfir, Soare, 
Fîșic, Lasconi și O. Popescu — 
înaintași. Antrenorii ~ 
Drăgușin și Nicolae 
vor reuni jucătorii i 
29 august (ora 11). la 
F.R.F.

în deschiderea partidei Ro
mânia — Danemarca (tineret), 
programată la Tirgoviște. la 
ora 17, va avea loc întâlnirea 
dintre selecționata secundă de 
tineret a tării noastre și C.S. 
Tirgoviște. Antrenorul Ludovic 
Sătmăreanu a selecționat ur
mătorii jucători : Lovaș (Stea
ua) — portar ; Bălan (F.C.M. 
Brașov), Belodedici (Steaua), 
Jenei (A.S.A. Tg. Mureș), 
laur (F.C. Olt) și Pascu (Me
canică fină) — fundași ; 
veiiuc (Politehnica Iași), 
năilă (F. C. Constanța), 
cu (Sportul stud.), 
(Dunărea C.S.U. Galați) 
Grigore (Petrolul Ploiești) 
mijlocași ; Lăcătușu (F.C.M. 
Brașov). T. Radu și V. Radu 
(ambii C.S. Tirgoviște) și Bă- 
trîneaaiu (F.C. Constanta) — 
înaintași. Lotul se va reuni 
luni (ora 18), la Tirgoviște,

Cornel 
Pantea 

duminică 
i sediul

Ba-
Pa. 

Mă- 
Ilies- 

Hangbiuc 
fi

O vorbă mai veche spune că 
fotbalul începe de Ia 
încolo, adică spre 
adversă. Afirmație i 
poate, dar nu lipsită 
sîmbure de adevăr. între al
tele si pentru faptul că Brazi
lia insăsi. cea mai aplaudată 
echipă a Mundialului. a fost 
de aceeași părere.

în pofida acestui deziderat 
care face frumusețea fotbalu
lui. în ultimul timp prolife
rează, cu o întîrziere de două 
decenii, tacticile defensive. în 
care echipele joacă (efectiv) 
în treimea proprie. punctînd 
din cînd în cînd pe contraatac.

Acum două decenii, ca o 
reacție la superioritatea zdro
bitoare a marelui Real Madrid 
fată de toate celelalte 
europene, 
imaginat 
ttenaceio. 
sebit de 
a reușit să atenueze diferența 
de valoare a lui Inter fată de 
Real Madrid si să obțină o se
rie de victorii în lanț, nu prea 
spectaculoase — majoritatea 
fiind obținute cu 1—0 — dar 
care au depus cu regularitate 
la ..contul Inter". Formula He
rrera a fost atît de producti
vă. îneît a fost preluată în 
multe țări, poate cu excepția 
Angliei și Franței. (Să adău
găm la excepții și fotbalul 
românesc, nu atît pentru fap
tul că ar fi fost adversarul 
ideii Herrera, cit mai ales 
pentru lipsa de aderentă a ju
cătorilor noștri la 
strict).

în ultimul timp, in 
mondial se constată o 
tare de la fotbalul cu apărare ■ 
permanentă si atac sporadic. 
Pînă si micul Camerun. sub

centru 
poarta 

excesivă, 
de un

__  ______ echipe 
Helenio Herrera a 
celebrul său ca- 

care s-a dovedit deo- 
productiv. pentru că

marcajul
fotbalul 

indepăr-

influenta fostului internațional 
francez Vincent, a jucat PE 
TOT TERENUL, necanlonîndu- 
se în treimea nroDrle. Squadra 
azzurra insăși pînă mai ieri 
tributară acelui .,1—0 herre- 
rian". care se nutea obține cu 
89 de minute de apărare și 60 
de secunde de contraatac, a-a 
adaptat la noul curs al fotba
lului. Sigur că le-a trebuit 
foarte mult italienilor să trea
că de la o structură la alta, dar 
iată că. în cele din urmă, spe- 
dallstii lui 1—0 si 0—0 au 
reușit să înscrie cite trei goluri 
Braziliei si R. F. Germania, a- 
dică celor două necontestate 
mari Duteri ale fotbalului.

Cum a fost posibil acest lu
cru ? Prin apariția unui talent 
greu de 
tognoni), 
tigarea 
(Conți).
braziliană, fantezie franceză si 
asprime anglc-saxonă.

Fotbalul nostru duce 
dorul schimburilor de 
în care atacurile să se 
dă de la o poartă la alta, ceea 
ce înseamnă 90 de minute de 
fotbal si nu 30. iucate și ace
lea ne o treime de teren. De 
pe urma acestor cantonări ..la 
economie" se adună puncte, 
dar nu se Drogresează.

Ce echipe au un spirit ofen
siv în fotbalul nostru ?

Foarte puține. Ne gîndim la 
Steaua, chiar dacă acest spirit 
ofensiv, tradițional în Ghencea. 
se confundă deseori cu jocul 
precipitat si nu de puține ori 
hazardat. Dinamo, de ase
menea. a făcut unii pași spre 
mai mult 
integrarea lui 
namizarea Iul 
nitătile tactice

prins în chingi (An- 
și, mai ales, prin cîș- 
unui mijlocaș total 
înzestrat cu tehnică

și el 
focuri, 

succea-

în ofensivă după 
Multescu si di- 
Cusitov. dar afi- 
nu s-au stabilit

DINAMO TREBUIE SĂ JOACE LA POTENȚIALUL SĂU MAXIM
(Urmare din pag. 1)

în ceea ce o privește pe Di
namo, echipa noastră campioa
nă s-a străduit să aibă o com
portare bună și să obțină un 
rezultat favorabil, ceea ce. în 
mare măsură, a și reușit. De
sigur, s-a dorit o victorie la 
un scor mal net, dar nu s-a 
putut, deși au fost toate șan
sele ca Dinamo să o realizeze. 
Ne gîndim la faptul că, in pri
ma repriză, Dinamo a dominat 
43 de minunte din cele 45, fapt 
demonstrat și de următoarele 
date statistice : raportul de su
turi : 13—1 ; pe poartă 5—0 : 
cornere : 4—1. în duda netei 
dominări însă, jucătorii noștri 
n-au înscris decît 2 goluri, ei 
fiind vădit incomodați de apă
rarea supranumerică a adversa
rilor, apărare pe care n-au 
reușit să o desfacă decît rare
ori. Aceasta, credem noi, da
torită faptului că I. Marin, 
Dinu. Al. Nicolae și, chiar, 
Custov au rămas pe poziții prea

defensive, permițind ca în te
renul advers raportul de forțe 
să fie, de regulă, de 9 contra 
6 în favoarea oaspeților, ceea 
ce le-a dat acestora posibilitatea 
să se dubleze în permanență, 
mai ales în zona centrală, unde 
acționau Augustin și Multescu 
șl unde era mereu căutat Dudu 
Georgescu, marcat cu strășnicie 
de masivii Austmo și Sollied. 
S-a încercat desfacerea pe aripi, 
dar în măsură mică. Iordache 
a realizat lucruri bune, a fost 
mai activ în prima repriză, dar 
a devenit confuz după pauză, 
în timp ce pe stînga, nici Orac 
și nici Văetuș n-au fost în zi 
bună. S-a jucat și prea indivi
dual. S-a pasat exagerat îna
poi, dînd posibilitatea adversa
rului să se replieze, să se or
ganizeze, iar după pauză ran
damentul scăzut al lui Augus
tin (remarcat în cronică pentru 
golul marcat) și Mulțescu a 
diminuat potențialul ofensiv, 
exprimat tot de cifre : șuturi la 
poartă : 3—3, pe poartă : 2—3;

6—3. în fața unei 
apărări ar fi fost de 

multe „un-doi"-

PflOCRAMUl TURUIUI DIVIZIEI „C“ (reviiuit)
SERIA A IX-a
Republicăm programul seriei a 

IX-a a turului campionatului 
Diviziei „C“, modificat de F.R.F.

ETAPA A II-a — 29 august
Surianul Sebeș — Explorări De

va, Metalul Aiud — Victoria Că
lău, Dacia Orăștle — Textila Cis- 
nădle, Minerul Lupenl — C.F.R. 
Simeria, Mecanica Alba Iulia — 
Inter Sibiu, Minerul-Știința Vul
can — Minerul Paroșenl, Minerul 
Aninoasa — Unirea Alba Iulia, 
Minerul Ghelar — Soda Ocna 
Mureș,
ETAPA A III-a — I septembrie 

Unirea — Soda, Minerul G. — 
Surianul, Victoria — Inter, Ex
plorări — Mlnerul-ȘtUnța, Mine
rul P. — Minerul L.. Textila — 
Minerul A., Dacia — 
C.F.R. — Metalul.
ETAPA A IV-a — 12

Inter — Minerul P.,
— Unirea, Surianul 
Mecanica — Minerul G„ Minerttl- 
ștllnța — Victoria, Explorări — 
Dacia, Minerul A. — Metalul, So
da — Textila.
ETAPA A V-a — U septembrie

C.F.R. — Minerul A., Metalul
— Mecanica, Minerul G — Mine
rul P., Victoria — Dacia, Unirea
— Explorări. Surianul — Soda, 
Inter — Textila, Mlnerul-Știlnta
— Minerul L.
ETAPA A Vl-a — M septembrie

Metalul — Minerul-știința, Mi
nerul L. — Minerul G., Minerul 
A. — Explorări, Textila — Uni
rea, Dacia — Inter, Victoria — 
C.F.R., Minerul P. — Soda, Me
canica — Surianul
ETAPA A Vil-a — 3 octombrie

Minerul G. — Metalul, Mine
rul-știința — Mecanica, Unirea
— Minerul P., Explorări — Mine
rul L.. Surianul — Textila, Inter
— C.F.R., Minerul A. — Dada, 
Soda — Victoria.
ETAPA A vni-a — 10 octombrie 

Textila — Minerul P., Soda —

Mecanica,
zeptembrif 
Minerul L. 
— C.F.R.,

Explorări, Surianul — Victoria, 
Metalul — Dacia, Minerul L. — 
Inter, Unirea — Mecanica, C.F.R.
— Minerul-știința, Minerul G. — 
Minerul A.
ETAPA A IX-a — 17 octombrie

Mecanica — Minerul L., Meta
lul — Inter, Minerul-știința — 
Minerul A., Minerul P. — Su
rianul, C.F.R. — Unirea, Dacia — 
Soda, Victoria — Minerul G.. 
Explorări — Textila.
ETAPA A X-a — 24 octombrie

Dada — Minerul-știința, Mine
rul A. — Minerul P., Explorări
— Mecanica, Minerul L. — Soda. 
Surianul — Metalul, Textila — 
C.F.R., Inter — Minerul G., Uni
rea — Vidorla.
ETAPA A xi-a — 21 octombrie

Mecanica — Minerul A., Textila
— Victoria, Soda — Metalul, 
C.F.R. — Explorări, Inter — Uni
rea, Minerul G. — Minerul-știin
ța. Minerul P. — Dada, Minerul 
L. — Surianul.
ETAPA A Xll-a — 7 noiembrie

Minerul G. — Textila, Explo
rări — Inter, Unirea — Dacia, 
Metalul — Minerul L., Minerul- 
știința — Surianul, Soda — Me
canica, Vidorla — Minerul A., 
C.F.R. — Minerul P.
ETAPA A XIII-» — 14 noiembrie

Minerul-știința — Soda, Dacia
— Minerul G., Metalul — Explo
rări, Surianul — Unirea, Mine
rul L. — Textila, Mecanica — 
C.F.R., Minerul A. — Inter. Mi
nerul P. — Victoria.
ETAPA A XlV-a — 21 noiembrie

Minerul P. — Explorări, Textila
— Metalul, Unirea — Minerul- 
Ștllnța, C.F.R. — Minerul G., Da
da — Surianul, Inter — Soda, 
Vidorla — Mecanica, Minerul A.
— Minerul L.
ETAPA A XV-a — 28 noiembrie

Minerul G. — Unirea, Minerul- 
știința — Inter, Mecanica —Tex
tila, Surianul — Minerul A., So
da — C.F.R., Metalul — Minerul 
P. Minerul L. — Dacia, Explo
rări — Vldoria.

corncre : 
asemenea 
preferat mai 
uri (ca acela realizat de Au
gustin și Dudu Ia primul gol), 
învăluiri pe extreme, încheiate 
cu centrări precise, cum s-a 
realizat golul 3.

Dinamo a mai avut ocazii de 
gol, dar le-a ratat (Multescu, 
Augustin, Custov, Iordache) din 
cauza unor mai vechi carențe 
la finalizare. Apărarea a fost 
puțin solicitată în prima re
priză (de 2—3 ori), dar după 
pauză, cînd Valerengen a în
drăznit mai mult în atac, ară- 
tîndu-ne 
lui Gran, 
ieșit în 
plasament 
caj ; lipsuri care au stat și la 
originea golului înscris de Gran.

După cele arătate de fotba
liștii norvegieni în repriza se
cundă (cînd scorul a fost, deci, 
1—1). meciul retur de la Oslo 
(miercuri. 1 septembrie) se a- 
nunță dificil. Acolo atacul tre
buie să înscrie cel puțin un 
gol, dar mai mult ca sigur, 
greul va fi dus de apărare, 
care trebuie ajutată serios de 
mijlocași, miercuri cu un ran
dament scăzut după pauză. Prin 
acest 3—1, Dinamo a luat o 
opțiune pentru calificare, dar 
trebuie să joace bine, in toate 
compartimentele, ca s-o obțină 
Ia Oslo. îi stă în puteri, dar 
aceasta printr-o mobilizare e- 
xemplară, printr-o evoluție la 
potențialul maxim.

adevărața valoare a 
Davidsen și Foss, au 
evidentă carențe de 
șl. mai ales, la mar-

A JUNIORILOR
CENTRUL NATIONAL DE 

PREGĂTIRE A JUNIORILOR 
„LUCEAFĂRUL- i 
un concurs pentru 
unui post de
• Concursul 

©ura la data 
brie a.c.
• înscrierea 

face piuă la data de 10 sep
tembrie.

Condițiile cerute candidați
lor la Înscriere slnt următoa
rele :

a) domiciliul stabil în mu
nicipiul București ;

b) minimum categoria a 
H-a de clasificare sportivă ;

c) virsta plnă la 50 ani ;
d) categoria a n-a de cali

ficare ca antrenor, speciali
zarea fotbal, cu o vechime 
minimum 5 ani in munca 
antrenor.

Cererea de Înscriere va

organizează 
i ocuparea 

antrenor.
se va desfă- 

de 20 septem-

candidaților ie

de 
de

fi 
Însoțită de certificatul de să
nătate șl de un memoriu de 
activitate pe ultimii 5 ani. 
din care să rezulte realizările 
antrenorului pe linia selec-

permutările 
(în fata nor 
gest deliber

încă, dovadă și 
frecvente în atac, 
vegienilor. primul 
rat a fost frumoasa angajare a

către Dinu, 
fază 

să se 
o- 

Craio-

lui Augustin de 
pentru ca după reușita 
a golului de deschidere 
reinstaureze ..asediul" fără 
rizont). Universitatea 
va manifestă uneori un mare 
potential ofensiv, dar asta nu
mai acasă, cee ce face ca echi
pa să aibă două fete. Iar anii 
buni ai craiovenilor au fost 
tocmai cei în care echioa iuca 
mereu la atac, mareînd, după 
cum vă amintiți, cite patru go
luri la Arad și Bacău sau cite 
sase (!). în meciurile cu Steaua 
și Rapid, chiar la București.

Două dintre echipele noastre 
POT incomparabil mai mult în 
dezvoltarea spiritului ofen
siv. Este vorba de Sportul stu
dențesc si F. C. Olt. 
lagian cit si Voica. 
spune că poziția în 
a echipelor lor este 
bun răspuns, dar 
nu e suficient, pentru că po
tențialul unor echipe fruntașe 
se raportează la adversarii de 
talie internațională și nu la 
succesul oricum așteptat din- 
tr-un meci de rutină cu C. S. 
Tîrgoviste sau Petrolul.

Se spune deseori că diluat’il 
nostru campionat este de fapt, 
unul în care se întrec ..între 
ele" primele sase-sapte echi
pe. cele citate, plus Corvinul 
si. eventual S. C. Bacău după 
care 
dică 
Dacă 
așa, 
șe trebuie să ducă ele trena 
Si nu să accepte trena como
dă a restului plutonului.

loan CHIRILA

Atît Ha- 
vor putea 
clasament 
cel mai 

argumentul

urmează Divizia ..AB“ a- 
a celorlalte 19—11 echipe.
e asa. și credem că e 
echipele noastre frunta-

ȘTIRI
(JU- 

Luni, 
Auto-

• ROMANIA — LIBIA 
NIORI), la BUCUREȘTI, 
de la ora 17, pe stadionul 
matlca din Capitală, va avea loc
totîlnirea internațională amicală 
de juniori dintre reprezentativa 
României (lotul U.E.F.A. ’84) și 
prima selecționată a Libiei. E- 
levii și studenții au accesul liber 
la această partidă.

• BRIGADA DE ARBITRI DIN 
ȚARA NOASTRĂ LA MECIUL 
U.R.S.S. — POLONIA (TINERET). 
In ziua de 5 septembrie va avea 
loc la Leningrad întîlnirea dintre 
selecționatele de tineret ale Uniu
nii Sovietice și Poloniei, din ca
drul preliminariilor campionatu
lui european. Partida va fl con
dusă de o brigadă de arbitri din 
țara noastră, avîndu-1 la centru 
pe Mircea Saloiuir, ajutat la li
nie de M. Abramiuc șl I. Dima.

© MUSCELUL C-LUNG — F.C. 
ARGEȘ 1—1 (0—0). Au marcat : 
Stănceanu (min. 4«) pentru lo
calnici șl Jurcă (min. 60) de la 
oaspeți. (P. MATEOIU — co- 
nesp.).

© FLACARA ROȘIE — RAPID 
BUCUREȘTI 2—4 (1—2). Miercuri 
s-a disputat pe terenul din Du- 
dești, amicalul dintre divizionara 
„C“ Flacăra roșie șl divizionara 
„B“ Rapid București, aceasta in 
vederea meciului ce-1 va susține 
echipa feroviară cu Unirea 
Alexandria. Rezultatul final : 
(2—0) in favoarea Rapidului, 
marcat : Manea (min. 7), Ion 
(min. 21), Petcu (min. 70) 
lancu (min. 85), respectiv Pirvu 
(min. 33 — autogol) și Nicolae 
(min. 77). A arbitrat Mihai Huș- 
tiuc. (DumltrU-MORARU-SLIVNA)

din
4—2
Au 
Ion 

Șl

țlei, pregătirii și formării ju
cătorilor tineri ; memoriul va 
fi vizat de președintele clu
bului sau cluburilor la care 
■ activat candidatul.

Concursul va consta din :
1) analizarea 

activitate
2) aprecierea 

tulul la locul ... 
zultat din datele cuprinse tn 
fișa completată de conducă
torul unității ;

3) aprecierea 
profesionale pe baza unei lu
crări scrise al cărei subiect 
va fi din teoria și me
todica antrenamentului spor
tiv, din pedagogie și psiholo
gie, aplicată 1a particularită
țile munch cu copiii șl ju
niorii, din socialism științific;

4) convorbire individuală 
pentru clarificarea- motivației" 
antrenorului pe linia obține
rii unor performanțe în 
munca cu juniorii, dt șl pen
tru lămurirea unor aspecte 
care nu au fost edificatoare 
prin datele anterioare.

memoriului de

comportamen- 
de muncă, re-

cunoștințelor



MĂRICICA PUICA-3:57,8Z PE 1500 m
Tirrenia în mica localitate 

din Toscana, miercuri seara a 
avut Ioc un concurs in _ cadrul 
căruia, la 
Puică s-a 
3:57,82 (la 34 sutimi de recor
dul nostru), urmată de Gabrie
lla Dorio cu 3:58,65 — nou re
cord italian. Alte rezultate : 
înălțime t- Sara Slmeoni 1,96 
m 400 mg — Giuseppina Ci- 
rulli 57,83 : 200 m — Pietro 
Mennea 20,94. 100 m — Pier- 
francesco Pavoni 10,36 — rec. 
juniori.

Cairo. în capitala Egiptului 
se desfășoară Campionatele 
Africii. Iată primii cîstigători : 
bărbați : 1500 m : Cheruyiot
(Kenia) 3:42,2 Aouita (Maroc) 
3:42,2 ; 10.000 “ " “ ‘
pia) 28:55.5 ; 
(Kenia) 13.8 ; 
ga (Tanzania)

1500 m Maricica 
clasat prima cu

m : Kedîr (Etio- 
110 mg : Sang 
maraton : Inkan- 
2.21:05 ; femei :

C.M. DE
CĂLI. în ziua a 7-a a tur

neului final al C.M. masculin 
de baschet au fost înregistrate 
rezultatele : Iugoslavia — Co
lumbia 97—88, U.R.S.S. — Spa
nia 106—93. Clasament : 1.
U.R.S.S. 10 p (+155), 2. Spania 
10 p (+48), 3. Iugoslavia 8 p. 
4. S.U.A. 7 n. 5. Australia 6 p, 
6. Canada 5 p (—52). 7. Co
lumbia 5 n (—155), Ultimele

DUPĂ „TURNEUL
(Urmare din pag. 1)

dentiat în primul rind efortu
rile trio-ului_ din centru, 
cătuit 
bricla 
ca si 
rului 
de aceste remarcări 
le am retinut cu 
buna mobilizare 
promptitudinea în 
tii și. mai cu seamă, rapidita
tea cu care se făceau schim
bările. cum erau ..preluate" 
adversarele, aflate, deseori. în- 
tr-o foarte iute si bine glndită 
circulație orin fata semicercu
lui nostru.

Note de... trecere pot fi date

_____  __  _____ al
din Edith Tor6k, Ga- 
Barzu si Tunde Kibedi, 
prestația sigură a porta- 
Luapa Grigore. Dincolo 

individua- 
satisfactie 
generală, 
interven-

NOII CAMPIONI DE TENIS
Al EUROPEI

Noii campioni de tenis amator 
ai Europei, desemnați cu ocazia 
competiției de la Nyiregyhăza, 
sînt : A. Zverev (U.R.S.S.) —
simplu seniori, N. Borodina 
(U.R.S.S.) — simplu senioare. V. 
Borisov — K. Pugaev (U.R.S.S.)
— dublu seniori, Luda și Marla 
Romanov (România) — dublu se
nioare. V. Borisov — E. Elisenko 
(U.R.S.S.) — dublu mixt seniori, 
G. Prpici (Iugoslavia) — simplu 
tineret. N. Piskackovă (Cehoslo
vacia) — simplu tinere. L. Pi- 
mek — P. Krta (Cehoslovacia)
— dublu tineri, C. Zaițeva — S.
Cerneva (U.R.S.S.) ................
nere, ~ 
(U.R.S.S.) 
Cîștigătorii ________ _ _______
lare : Livlu Mancaș (România) — 
seniori. Bogdan Toma (Româ
nia) — tineri. Csilla Bartos (Un
garia) — tinere.

i

D.
dublu ti- 

Lomanov — C. Zaițeva 
• dublu mixt tineret, 
turneel-or de cons o-

Caleidoscop

%

I

I

ASTĂZI, ÎNTRECERILE SEMIFINALE
Of hOT PENTRU JUNIORI

200 m : Kyomo (Kenia) 13.7 ; 
lungime : Serete (Kenia) 5.37 
m ; înălțime : Agnentchew
(Gabon) 1.67 m ; greutate : 
Mistoul (Gabon) 14,21 m.

Koblenz. în reuniunea de 
miercuri au fost înregistrate 
cele mai bune performante 
mondiale De 1982 la : 110 mg — 
Foster (S.U.A.) 13,22. 400 mg — 
Lee (S.U.A.) 48,44. 3000 m obst. 
— Marsh (S.U.A.) 8:16,16. greu
tate — Lăut (S.U.A.) 22.02 m. 
Alte performanțe : 3000 m. F : 
Brigitte Kraus (R.F.G.) 8:44,42, 
o milă : Wesslnghage (R.F.G.) 
3:50.19.

Wesslnghage (R.F.G.)

Nou record ceho- 
disc fete : 68.66 m

Nitra.
slovac la __ __
Silgava. în alte probe : lungi
me F : Murkova 6,68 m disc : 
Bugar 68.04 m.

BASCHET
ieri noapte : Austra- 

Iugoslavia. S.U.A. — 
vineri : Columbia — 
Australia — S.U.A.,
finala pentru locu- 

și finala pentru locu-

partide : 
lia — 
U.R.S.S.. 
^anada.
sîmbătă : 
rile 3—4 
rile 1—2.

Clasamentul coseeterilor : 
Epifanio (Spania) 150 p. Ki- 
ceanovlci (Iugoslavia) 149 p 
etc.

La start, Valeria Râcilâ $1 dubloul sorohan - Trașci
campio- 
canotaj 
au avut 
meritat 

de

de
(Elveția)
Repaus 
de emoții,

cursele din serii 
la care au luat 

sl canotoare 
„Time-out", 
altor

Ieri, pârtieipantii la 
natele mondiale 
de la Lucerna 
zi de odihnă, 
după trei zile 
vil dispute In 
si recalificări
startul canotori 
din 30 de țări, 
totodată. Înaintea altor trei 
zile fierbinți de Întreceri, cu 
semifinale sl finale întrevă
zute a fi de mare luptă, de 
bun spectacol.

Cum se știe, fetele noastre 
din schifurile de 4 + 1 visle, 
4 + 1 rame si 8 +1 sînt de pe 
acum ta finalele acestor pro-

be. în finala mare și-au cuce
rit dreptul să evolueze și bă
ieții de la 4 f.o. Astăzi vor 
Încerca să intre „printre pri
mele 6 din lume" șl canotoa
rele din probele de simplu sl 
> vîsle. După un start bun In 
Întrecerile eliminatorii de luni, 
Valeria Răcii* (la simtflu) d 
Anlșoara Sorohan — Mariana 
Trașcl (la 2 visle) ac vor ali
nia în această dimineață In 
cursele rezervate semifinalelor. 
Primele trei clasate din fleca
ra semifinală vor evolua, inli
ne. In finalele probelor femi
nine.

VIENA, 27 (Agerpres). — La 
Innsbruck au început, joi seara, 
campionatele 'europene de Înot 
pentru juniori. In proba masculi
nă de 100 m liber, victoria a 
revenit italianului Antonio Con
siglio, cu timpul de 53,68. iar la 
feminin proba a fost clștigată 
de sovietica Tatiana Eloșlna, ca 
57,59.

In seriile probei feminine dte 
200 m spate, oele mai bune tim
puri au fost înregistrate de Vik
toria Gloșko (U.R.S.S.) — 2:19,97 
șl Anca Pâtrășcolu (România) — 
1:90,15.

7 E L E X

La Londra a avut loc Congre
sul Federației internaționale de 
handbal, la oare au participat șl 
loan Kunst-Ghenn&nescu, pre
ședintele F.R.H., șl Lucian Grl- 
gorescu, secretar al F.R.H. Cu 
acest prilej s-a hotărlt ca urmă
toarea ediție a C.M. de handbal 
masculin să se desfășoare în a- 
nul 1986, In Elveția. De aseme
nea. au fost stabilite locurile de 
desfășurare ale celorlalte 
întreceri ale handbalului : 
(B) feminin — Polonia , 
C.M. (C) masculin — Italia, 1984 ; 
C.M. (B) masculin — Norvegia,

mari 
C.M. 
1983 ;

PRIETENIA" LA HANDBAL JUNIOARE
jucătoarelor noastre si în ceea 
ce privește celălalt moment al 
jocului, adică „momentul ofen
siv". Semnificativ în aceas
tă direcție ni se oare faptul 
că după consumarea jocurilor 
din serii (trei partide). într-un 
clasament al eficacității selec
ționatele Uniunii Sovietice si 
României se aflau pe primele 
două locuri cu 91 p. și. res
pectiv. 88 de goluri Înscrise, 
următoarea clasată afllndu- 
se destul de departe în urmă 
(R. D. Germană, cu 76 de go
luri). Acest lucru s-a datorat 
faptului că echipa României a 
beneficiat de un conducător de 
ioc nu numai bun organizator, 
dar și cu putere de finalizare 
(Edith T6r6k), de un pivot cu 
mari calități (Gabriela Barzu). 
de un inter cu o remarcabilă 
forță de sut (Estera Laazlo), 
de extreme foarte rapide si 
pătrunzătoare (Ecaterina Min- 
cu. Delia Mureșan, Sanda Tin- 
cu) si de rezerve care au fost, 
în unele perioade mai dificile, 
capabile să înlocuiască titu
larele cu destul succes ; Cris
tina Popa (un conducător de 
ioc care ar fi putut fi folosit 
mal mult). Petruța Oanță 
(portar). Nicoleta Petre (pivot).

Un merit în comportarea a- 
ceasta revine în primul rind 
antrenorilor de la cluburile 
care au dat jucătoare lotului 
reprezentativ, ca si celor doi 
tehnicieni care s-au ocupat de 
pregătirea echipei reprezentati
ve si de conducerea ei 
lungul competiției : Gh. 
deanu si Mircea Anton, 
comite o nedreptate dacă 
uita să subliniem că 91 ta 
lectionata secundă a 
noastre au existat cîteva 
mente cu certe calități, pe care 
antrenorii au datoria să nu le 
..uite' 
dor,
Bartaș, Camelia 
rica Pasăre.

în final este 
pe lingă aceste 
ve. evoluția celor mai tinere 
handbaliste din tara noastră a 
arătat faptul că ele s-au pre
zentat cu o pregătire 
destul de slabă (asa se 
pierderea celor două 
precum și cu multe, 
multe carențe de ordin 
(greseili în prinderea sl ___
mingii, imprecizie în aruncări
le Ia poartă. în executarea u- 
nor depășiri individuale deci
sive).

1985 ; C.M. juniori —Italia, 1985; 
C.M. junioare — Coreea de Sud, 
1985 ; „Cupa țârilor latine" — Ra
bat (Maroc), ta perioada 28 mar
tie — 4 ’aprilie, 1983.
ta formula da desfășurare a 

întrecerilor au Intervenit unde 
modificări. Astfel, la C.M. mas
culin șl feminin (A șl B) și la 
C.M. de juniori șl junioare vor 
participa — taoeptad din 1984 — 
dte 16 echipe, trei locuri fiind 
ale campioanelor continentelor 
Africa, America șl Asia.

Au fost admise ta F.I.H. fede
rațiile din Kenya, Somalia, Su
dan, Sao Tome, Santo Domingo 
șl Oman, numărul federațiilor 
afiliate rldldndu-se la 88. Alte 
33 de cereri de afiliere se află 
tn curs de rezolvare. S-a hotărft, 
de asemenea, crearea unul fond 
de sprijinire a organizării cam
pionatelor mondiale B, C șl de 
juniori, care va fi constituit din 
drepturile de televiziune, recla
me, filme etc. Următorul Congres 
va avea loc ta 1934, la San Dlego.

BASCHET • Campionatul eu
ropean de juniori, ta Bulgaria i 
grupa „A" : Iugoslavia — Norve
gia 114—77, Bulgaria — Cehoslo
vacia 93—66, R.F. Germania — 
Franța 90—63 ; grupa „B" : 
U.R.S.S. — Spania 121—99, Israel 
— Ungaria 92—86, Italia — Fin
landa 88—65. In semifinale s-au 
calificat Iugoslavia șl Bulgaria. 
U.R.S.S. sl Italia.

CICLISM • La Leicester, ta 
campionatele mondiale pe velo
drom : urmărire individuală 4 000 
m amatori : 1. Detlef
(R.D.G.) 4:48,14, 2. Rolf
(R.F.G.) 4:49,98, 3. Marlon 
nlg (R.D.G.) ; 1 000 m cu 
de pe loc amatori : 1.
Schmldcke (R.F.G.) 1:05,77 , 2. Lot
har Thomas (R.D.G.) 1:06,45. 3.
Emanuel Raasch (R.D.G.) 1:06,48; 
vitezâ femei : 1. Connie Baras-
kevin (S.U.A.), 2. Sheila Young
(S.U.A.) ; semlfcnd (cu antrena
ment mecanic) profesioniști : 1. 
Martin Venlx (Olanda) 70,466 km 
într-o oră ; 2. Wilfried Peffgen 
(R.F.G.) la un tur șl 80 m, 3. 
Bruno Victao (Italia) la un tur 
șl 90 m.

HOCHEI PE GHEAȚA • Spar
tak Moscova a cîștlgat turneul 
de la K&ln, invlngînd ta ultimul 
meci cu 10—1 (2—1, 5—0. 3—0) pa 
Poldl Kladno.

TENIS • în turul 2 al turneu
lui feminin de la Mahwah (New 
Jersey) : Mandlikova — Latham 
8—3, 6—4, Shriver — Durle 6—1, 
6—4. Norton — Jausovec 4—5, 
8—3, 6—1, Hanika — Tomanova
8— 1, 7—5, Potter — Temesvâri
9— 4, 7—5.

Macha
Golz 
Her- 
start 

Fredy

CUPE, CAMPIONATE

In viitor : Daniela Tu- 
Elena Topea. Artimlzia 

Chiriță ri Au-

de precizat că. 
lucruri Dozilti-

fizică 
explică 
locuri), 
foarte 
tehnic 

pasarea

JUNIORI ROMÂNI ÎN ÎNTRECERI
• LA PRAG A, in cadrul com

petiției internaționale de rugby 
pent rd echipe de juniori „Tur
neul Prietenia", selecționata Ro
mâniei a învins cu 30—î (12—0) 
formația Cehoslovaciei. Intr-un 
alt meci, reprezentativa U.R.S.S. 
a întrecut eu 42—0 (17—0) echipa 
Bulgariei.
• CU O RUNDA Înainte de În

cheierea campionatului mondial

de șah pentru juniori de la Co
penhaga, în clasament oonduoe 
Sokolov (U.R.S.S.) cu 9,5 p, ur
mat de Benjamin (S.U.A.) —
8 p (1), Short (Anglia), Stohl (Ce
hoslovacia) — cu cite 8 p., Han
sen (Danemarca) — 7,5 p (1), 
Sula va (Iugoslavia) — 7,5 ' p.

Dan Bărbulescu (România) to
talizează 9 puncte, avlnd o par
tidă întreruptă.

ta joc preliminar pentru CUPA 
CUPELOR, F.C. Braga (Portuga
lia) a Învins cu 1—0 (0—0) for
mația galezâ Swansea. In primul 
meci Swansea câștigase cu 3—0 
șl B-a calificat pentru primul tur.

H.F, GERMANIA (alte meciuri 
din etapa a doua) : Hamburg — 
Bremen 1—1, MOnchengladbach — 
Ndrnberg 1—2, Bielefeld — 
Braunschweig 3—0. In clasament 
conduc Bielefeld șl Karlsruhe eu 
dte 4 p.

OLANDA (et. 2) : Groningen — 
Ajax 2—1, Deventer — Haarlem 
2—3, Feyenoord — Siparta 2—1, 
AJkmaar — Twente 3—2, Kerkrade 
— Zwolle 3—1, Utrecht — Eind
hoven 0—1. In dasamet : Kerk
rade, Groningen, Eindhoven, Fe- 
yenoord cu dte 4 p.

ELVEȚIA (et. “ 
Neuchatel 1—5, 
Bellinzona 8—0, 
sei 2—0, Young 
2—2. In clasament conduc Gras
shoppers șl Servette cu dte 6 p.

REZULTATE, ȘTIRI
• A.S. Roma — Internazionale 

4—3 (2—1). Au înscris Prohaska, 
VallgL. Vlerchwood, Facclnl, res
pectiv Sabato, Bergamaschl (1 
Oriall.
• ta semifinala turneului de la 

Valladolid, echipa locali a dis
pus de Deportlvo Galicia (Vene
zuela) cu 4—1.
• La Neapole, formația local*

a fost Întrecută de River Plate 
(Argentina) cu 1—0 (1—0), prin 
golul marcat de Olartlcoecha.
• Campioana Italiei, Juventus 

Torino a dispus de formația po
loneză Wldzew Lodz (campioana 
țării) cu 3—0, prin golurile mar
cate de Boniek (2) șl Paolo 
Rossi.
• La Congresul Confederației 

de fotbal din America de Sud, 
cane a avut loc la Lima, statul 
Chile și-a pus candidatura la 
organizarea campionatului mon
dial de juniori din 1985.
• La Valencia : Kaiserslautern 

— Lutton Town 2—1.
• La Barcelona : latemacional 

Porto Alegre — C.F. Barcelona 
4—1, după penalty-url.

TROFEELE SPORTULUI (I)
in lume se desfășoară, la era actuală, 

mii șl mii de competiții de tot felul. Iată, 
dlntr-un calendar al Asociației generale a 
Federațiilor sportive internaționale aflăm 
că în 1982, numai în luna iunie, la ciclism, 
au fost organizate 70 de mari curse inter
naționale, printre care cîteva Tururi de 

mploare șl 21 de concursuri pe velodrom. 
Ceea ce, să recunoaștem, nu-i puțin. El 
bine, flecare dintre aceste competiții are 
un trofeu al său, unele chiar mai multe! 
Șl pentru că am dat exemplul ciclismului, 
să spunem că numai tn Turul Franței se 
acordă 15—20 de diferite trofee...

Ediția de astăzi a Caleidoscopului" și. 
cu voia dumneavoastră, șl cele viitoare, Iși 
propun să vă prezinte cîteva dintre ma
rile trofee, cele mai cunoscute ale sportu
lui mondial. Alegerea și ordinea de prezen
tare sînt pur întlmplătoare.

* CUPA GALEA. Trofeu al tenisului ju
venil european care se oferă celei mal bune 
echipe naționale masculine (jucători pin? 
la 21 de ani) Competiția a fost instituit? 
de Federația franceză, iar cupa a fost ofe
rită de d-na Edmond de Galea, ta memoria 
fiului său Christian, tenâsman junior, mort 
prematur. Prima ediție a avut loc ta 1950 
'.a Deauville (4 țări), dar din 1953 se des- 
'ășoară pe zone șl cu un turneu final la 
Vichy. Recent, acest turneu a fost cîștl- 
gat de echipa Australiei (3—2 ta finala cu 
Spania).

* CUPA ANNIE SOISBAULT este omolo-

gul... feminin (jucătoare plnă la 21 de ani) 
al Cupei Galea. Competiția are loc tot pe 
echipe șl datează din anul 1985. Trofeul 
poartă numele Annie Soisbault de Mon- 
talgu, fiica fostului președinte al Federa
ției franceze de tenis. Prima Anală a avut 
loc la Deauville, iar apoi la Le Tronquet. 
In finala ediției din acest an Uniunea So
vietică a,.in trecut Olanda cu 3—0. In 1979 
echipa României a fost întrecută, In fi
nală, cu 2—1 de reprezentativa Angliei.

★ ,,JESSE OWENS" — International Ama
teur Athlete Award. Este trofeul care se 
acordă anual, în S.U.A., celor mai merituoși 
sportivi amatori, în baza alegerii făcute 
de un grup de electori. In 1981 el a fost 
atribuit patinatorului american Eric Heiden, 
clștigător a 5 medalii de aur, la toate oele 
5 probe ale patinajului viteză la J.O. din 
1980, iar in 1982 atletului englez Sebastian 
Coe, pentru performanțele deosebite reali-Coe, pentru performanțele deosebite 
zate de el ta sezonul anului trecut.

★ „CUPA LILIANA RONCHETTI" 
nunează eforturile și meritele celei 
bune echipe feminine de baschet, _____
competiție europeană care este, In fapt, o 
Cupă a cupelor. Poartă numele fostei ju
cătoare italience, căpitană a echipei re
prezentative. moartă de cancer. Această 
competiție, inițiată în 1972, a fost dotată 
Ia început cu „Cupa Sportul", oferită de 
redacția ziarului nostru, care a fost cu
cerită definitiv de Spartak Leningrad, în
vingătoare In 1972, 1973, 1974 fi 1975.

tacu- 
mai 

Intr-o

3) : Aarau — 
Grasshoppers — 
Servette — Ba- 
Boys — Zdrich

I

UN MOFT!

„Sportul nu • un mijloc do deconec
tare, aatfel dupâ cum, greșit, II consi
deră încă cel mol mulțl. Eu susțin, dim
potrivă, că e un domeniu de concen
trare activă șl deplină, In care cel an
gajat nu poate rezista docil printr-o de
plină șl totala dăruire. Un exercițiu 
aparent numai fizic, kt căra ilrrt anga
jate virtuțile omenești, întreaga capaci
tate de afirmare a resurselor omului*.

HENRI COANDA (1084—1073) 
savant român da reputație Internațională

* „CUPA RADIVOJ KORACI" amintește 
de fostul mare baschetbalist iugoslav căpitan 
al echipei naționale a „plavllor", care a 
clștlgat titlul mondial in 1970, la Ljubljana. 
A murit intr-un accident rutier, „Cupa Ko- 
raci“ este a treia competiție europeană, 
după C.C.E. șl Cupa cupelor. Prima ediție, 
cea din 1972, a fost clștigată de Lokomotiv 
Zagreb.

★ „THE STANLEY CUP". A fost oferită de 
Frederick Arthur lord St. of Preston, ta 1893 și 
constituie simbolul supremației in hocheiul 
pe gheață profesionist Prima ediție, cea 
din 1892—93, a fost ctștlgată de Montreal 
AAA. Din 1917 se acordă echipei câștigă
toare a campionatului NHL (National Ho
ckey League), prima laureată fiind Toronto 
Arena.

Romeo VILARA
I

in glumă, evident. dar și 
în rerior, sa spune că cal 
mal da seamă eveniment dln
tr-un an al atletismului bri
tanic ar fl Intltnlraa directă 
dintre cel doi somlfondiști 
Insulari, cel mai buni din 
lume In ultimele sezoane, 
l-am numit pe Steve Ovett șl 
Sebastian Coe, campioni o- 
limpicl la Moscova, pe 800 m 
șl. respectiv, 1 500 m, dar re
cordmani al lumii la 1 500 m 
șl, respectiv, SOO m I Din mo
tive... lesne de înțeles, cel 
dai alergători evită cit pot 
•â-șl măsoare forțele In ca
drul aceleiași curse, astfel 
câ o probâ caro să-l albă la 
start pe cel doi faimoși aler
gători poate fl apreciată, pe 
drept cuvlnt, un eveniment 
atletic I

Dar iată că acest fainșos 
alergător care este Sebastien 
Coe, considerat oa prototip 
a< fak-play-uluf, a procedat. 
zHete trecute, tn totală opo
ziție cu faima de care se 
bucură. Invitat la reuniunea 
Internațională de la Koln, el 
șl-a condiționat participarea 
In cursa de 800 m de... ne- 
particlparea fostului record
man mondial, cubanezul Al
berto juantorena I Chestiune 
de orgoliu, de teamă, de... 1 I 
In orice caz, este un moft de 
vedetă, pe care organizatorii 
l-au împlinit, 
Juantorena sâ 
la 400 m. șl 
fiber Iul Coe 
800 m I Astă _____ ____
cadrul memorialului Ivo Van 
Damme, de la 
va alerga a In 
probâ Io care 
participarea șl 
asta dacă nu 
tlma clipă, vor . . . ..
modificări în programul Intre 
corilor I

rugindu-I pe 
concureze doa, 
lăslndu-1 drum 

spre victorie pe 
seară, Insă, In

Bruxelles, Coe 
nou 800 m. 
jl-a anunțat 

Juantorena ; 
cumva. In ul- 
fl făcute alte
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