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CINCI ECHIPAJE ROMÂNEȘTI 
ÎN FINALELE DE LA LUCERNA

Valeria Dficilă - cel mal bun timp in proba de simplu!
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Un frumos succes al tinerelor noastre înotătoare

ANCA PĂTRĂȘCOIU $1 OADRIELA DARA — 
MEDALII DE ARGINT LA „EUROPENELE DE JUNIORI

Luiza Nicolaescu — medalie de bronz la sărituri de la platformă
La Innsbruck au început în-

trecerile campionatelor euro
pene de înot, sărituri si înot 
sincronic rezervate juniorilor 
(15 ani si mai tineri), la care 
participă peste 800 de sportivi 
din 25 de țâri.

In prima reuniune, sportivii 
români au avut o comportare 
meritorie, 
în finale 
medalii 
bronz și 
subliniat 
le opt 
ale _________ _ ____
români nu au izbutit să cuce-

Cu cinci prezente 
ei au ob(inut doua 
de
un

că la 
ediții 

competiției.

argint, una de 
loc palru. De 

toate ce- 
precedente 

înotătorii

rească decît o singură medalie 
(Georgeta Cerbeanu. în 1957, la 
100 m fluture). Performerele 
noastre sînt Anca Pătrășcoiu — 
argint la 200 m spate. Gabriela 
Baka — argint la 400 m mixt, 
Luiza Nicoiaescu — bronz la 
sărituri de la platformă, și 
Cristian Ponta — locul IV la 
400 m mixt.

ANCA PĂTRĂȘCOIU GABRIELA BAKA

Finala probei de 400 m mixt
a fost extrem de disputată in
tre reprezentantele R. D. Ger
mane (Zerfass si Schacke), 
României (Baka și Lung),

U.R.S.S. (Ufimceva) și Poloniei 
(Chmelik). Finalul întrecerii 
le-a găsit in frunte pe Aneta 
Chmelik și Gabriela Baka, care 
au înotat cot la cot ultimii me
tri. A învins sportiva poloneză 
cu 4:59,70. la o diferență mi
nimă de 33 sutimi de secundă 
fată de reșițeanca G. Baka 
(5:00.03), care a obtinut o pre-

(Continuare în pag. 2-3)

,,Mănușa Litoralului" la box
LUIZA NICOLAESCU

Campionatele mondiale de 
canotaj au continuat vineri, la 
Lucerna, cu desfășurarea în
trecerilor din cadrul semifina
lelor. Evoluind bine în proba 
de simplu Valeria Racilă a 
cucerit dreptul de a se alinia 
la startul finalei probei res
pective. Așadar, schiful romă- 
nesc va fi prezent la finalele 
acestei mari competiții cu 
CINCI echipaje : simplu, 4-f-l 
rame, 4+1 vîsie, 8+1 (fete) și 
4 f.c. (băieți).

într-adevăr. Valeria Racilă, 
neînvinsă pînă acum la această 
ediție a campionatelor mondiale 
din Elveția, s-a comportat la 
înălțime și ieri, cîștigînd se
mifinala (a 2-a) a probei de 
simplu. Ca și în serii, cano
toarea noastră a înregistrat în 
această cursă cel mai bun 
timp din proba de simplu — 
3:38,65 — la capătul unei dis
pute în care a condus tot tim
pul. Ea fost urmată, în ordi
ne, de : 2. Beryl Mitchell 
(Anglia) — vicecampioană 
mondială, anul trecut, la Miin- 
chen — 3:40.39. 3. Stephanie 
Forster (Noua Zeelandă) 3:43,17, 
4. Thea Groell (R.F.G.) 
3:46,63. 5. Marie Carlsson (Sue
dia) 3:53,61. 6. Frances Cryan 
(Irlanda) 3:54,77. In cealaltă 
semifinală a probei de simplu 
s-a detașat Irina Fetisova 
(U.R.S.S.) 3:39,75. Pe locurile
următoare : 2. Sylvia Schwabe 
(R.D.G.) 3:40,35. 3. Julia Geer 
(S.U.A.) 3:40,56, 4. Andrea Schri- 
ener (Canada) 3:42,63. 5. Mary 
Renouf (Australia) 3:52,26, 6. 
Snejka Ianeeva (Bulgaria) 
3:54,04 (primele trei canotoare 
din flecare semifinală s-au ca
lificat în finala mare).

în semifinala probei de 2 
vîsie. echipajul nostru alcătuit 
din Anișoara Sorohan — Ma
riana Trașcă a ocupat locul 4 
în prima serie a acestei în
treceri. nereușind să se cali
fice în finală. Clasament : 
1. U.R.S.S. (Braticiko, Mahi- 
na) 3:22,36. 2. Canada (Roy, 
Masson) 3:24,76. 3. S.U.A.

Valeria Răcilă — neînvinsă 
pînă acum la marea competifie
(Reardon, Havelka) 3:25,14, 4. 
România (Sorohan, Trașcă) 
3:26,64. 5. Danemarca (Kofed. 
Christensen) 3:34,63, 6. Polo
nia (Dzladura. Kobylinska) 
3:36,73. In cea de a doua semi
finală : 4. R.D.G. (Schrdder, 
Kirst) 3:24,00, Z Olanda (N și 
G. Hellemans) 3:28,18. 3. Bul
garia (Leceva. Bakova) 3:28.47, 
4. Anglia (Ayling, Clugston) 
3:30.90, 5. Cehoslovacia (Krej- 
kova, Nemkova) 3:33,53. 8.
Austria (Bauer. Miedeayet) 
3:36,49 (Primele trei echipaje 
s-au calificat ta finală).

Iată șl celelalte echipaje fi
naliste : 4+1 vîsie — U.R.S.S.,

(Continuare In pag. a 4-a)

IN DEBUT, PARTIDE SPECTACULOASE
CONSTANȚA, 27 (prin tele

fon). Localnicii precum și nu
meroși vizitatori ai Litoralului 
românesc se dovedesc mari iu
bitori ai boxului. Peste 2000 de 
spectatori au fost prezenți în 
Sala sporturilor la gala inaugu
rală a celei de a XI.a ediții a 
turneului internațional de box 
„Mănușa Litoralului", la care 
participă anroape 100 de pugi- 
liști din U.R.S.S., R.D. Ger
mană și România.

în prima reuniune am urmă
rit partide în care majorita
tea combatanților au făcut do
vada unei bune Pregătiri, ceea 
ce a determinat asistența să 
aplaude cu căldură evoluțiile 
sportivilor. Meciul de debut a 
pus față in față pe „cocoșii"

Gh. Negoiță (B.C. Brăila) și S. 
Giurgiu (Voința Cluj-Napoca). 
Brăileanul, mai puternic, a 
controlat lupta încă din primul 
minut șl, la toate încercările 
de contraatac ale adversarului, 
Negoiță a răspuns cu lovituri 
precise care i-au adus decizia 
de învingător la puncte : 4—1. 
Un meci în... familie am ur
mărit în cadrul aceleiași ca
tegorii între N. Șeitan (Lito
ral Mangalia) șl I. Barbu (Ci
mentul Medgidia). Mult mai 
experimentat. Șeitan a căutat 
să se impună încă din start și, 
cu cîteva directe de stingă, se

Paul IOVAN

HANDBALUL, DIN NOU

(Continuare in pag. 2-3)

Iubitorii handbalului din 
țara noastră — din ce în ce 
mai numeroși, din ce în ce 
mai entuziaști, dar. firesc, din 
ce în ce mai exigenți — se 
vor afla mîine. laolaltă cu 
sportivii, la startul celui de 
al 25-lea campionat național 
de handbal masculin. Divizia 
„A" reunește 12 formații, al
cătuind elita handbalului ro
mânesc, de patru ori campion 
mondial. întrecerea urmînd 
să-și desemneze laureatele la 
15 mal 1983.

Firește, competiția are sem
nificații profunde. Ea trebuie 
să contribuie efectiv la ridi-

carea valorii handbalului ro
mânesc. la buna pregătire a 
formațiilor Steaua, Dinamo 
București și II. C. Minaur 
Baia Mare, care ne voit repre
zenta în cupele europene, la 
evidențierea unor tinere ta
lente care să completeze și 
să fortifice lotul olimpic. Toa
te aceste deziderate vor putea 
fi împlinite numai prin efo 
tul conjugat, intens. continuu

LA START!
al sportivilor și antrenorilor, 
al arbitrilor, al cluburilor, 
secțiilor șl al federației. Pă»- 
trîndu-șl și amplifieîndu-și im
portanța sa. întrecerea de pe 
prima scenă a handbalului 
nostru are menirea să contri
buie efectiv la ridicarea nive
lului valoric al naționalei.

Ediția a 25-a debutează mll- 
ne cu următoarele meciuri a

Astăzi, in etapa a 5-a a Diviziei „A" de fotbal
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SPORTUL STUDENJESC POATE MENȚINE PUNCTAJUL ABSOLUT
@ La Tg. Mureș, gazdele vor să-și refacă golaverajul, iar Petrolul să recu

pereze din punctele pierdute acasă © Derbyul județului Hunedoara poate um
ple modernul stadion din Petroșani © La lași, recordmana remizelor, Politehnica, 
speră în_ prima victorie, dar se teme de ultima ispravă piteșteană : victorie la Rm. 

lanterna" să scape de obsedantul 0 (zero) din punctajul 
Bănie, Universitatea a cîștigat cu 5—0 și

Viîcea © Va izbuti „I
său ? © In primele două meciuri din F“
4-0. Ce va reuși Chimia, care în campionatul trecut a pierdut cu 5-0 la Craiova ? 
© De 10 ani brașovenii n-au mai înscris un gol la Bacău, unde gazdele știu că 
au totuși un golaveraj negativ © Derbyul zilei, la Scornicești, intre două echipe care 
pot oferi un spectacol - - -
bele puncte...

fotbalistic © La Oradea, F.C. Bihor țintește din nou am-
PROGRAM! II FTAPFI

CLASAMENTUL
1. SPORTUL STUD. 4 4 0
2. Dinamo
3. F.C. OH-
4. CorvinuJ
5. Steaua
6 Univ. Craiova
7. F. C. Bihor
8. F.C. Argeș
9. Chimia Rm. 1

10. Jiul

<5
0 
0
1

4 3 1
4 3 0
4 2 11
4 2 11

i 4 2 0 2
4 2 0 2
4 12 1

V. 4 2 0 2
4

- 11. Politehnica Iași 4
12. Petrolul Ploiești 4 

~ ~ ’ 4
4
4
4 0
4 1
4 0

13. S. C. Bacău
14-15. A.S.A. Tg M.

F.C. Constanța
14. ..Poli* Timiș. 
17. F.C.M. Brașov 
13. C-S. Tîrgoviște

1 2 1 
0 4 0
2
1
1
1

0 2
2
2
2
2
3
4

1
1
1
2 
0
0

Cluj-Napoca : UNIVERSITATEA 
Baia Mare : H.C. MINAUR 
Piatra Neamț : RELON SAVINEȘTI 
Sibiu : 
Oradea : 
București :

- UNIVERSITATEA CV.
- C.S.M. BORZEȘTI
- STEAUA

INDEPENDENȚA CARPAȚI - POLITEHNICA T1M. 
CONSTRUCTORUL C.S.U. - CONSTR. ARAD 
DINAMO - DINAMO BRAȘOV

Partida Dinamo București — 
Dinamo Brașov se dispută în 
Sala Floreasca de la ora 11,15 
și are în deschidere, de la ora 
10. întîlnirea feminină din ca

drul „Cupei de toamnă" din
tre formațiile Progresul Bucu
rești și Confecția București» 
(in pag. 2—3 alte detalii privind 
bogata activitate a handbalului).

La poligoanele Tunari și Dinamcj

CAMPIONATELE NAȚIONALE PENTRU ARME 
CU GLONȚ Șl TIR REDUS

7-
11-

7-
4-
6-

10-
10-
4-
5-
3- 3
3- 3
4- 7
6- 7
3- 9

3
2
3
2
5
3
8
3
5

8
7
6
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3

5-11 3 
2-5 2 
5-9 2 
2-10 0

Tg. Mureș : 
București :

în această perioadă estivală a 
anului — campionatele națio
nale de tir redus la aceleași 
categorii

Iată lista campionilor de a- 
nul trecut, chemați să-și apere 
titlurile : pușcă standard. 60 
f.c. : Roxana Lămășanu, cu 
595 p, la senioare ; Iulian# 
Crăciun, cu 587 p. la junioare t 
loan Joldea. cu 592 p, la ju
niori ; 3 X 20 f : Eva Olah, cil 
562 p. Roxana Lămășanu. cu 
565 p. respectiv Florin Brinduș, 
cu 572 p ; pistol standard, se
nioare : Ana Clobanu. cu 586 
p ; junioare : Emilia Bodrîngă, 
cu 583 p ; pistol liber, juniori 8 
Sorin Babii, cu 552 o ; pistol 
viteză. juniori : Laurențiu
Banu. cu 588 p.

Ca în fiecare an. campiona
tele naționale de tir pentru ar
me cu glonț preocupă in mă
sură sporită lumea trăgători
lor. Găzduit ca șl în alte oca
zii de poligonul Tunari. eve
nimentul se va desfășura du
minică si luni. In program fi
gurină probe rezervate senioa
relor. juniorilor Și junioarelor. 
Despărțirea întrecerilor la a- 
ceste categorii de cele ale se
niorilor a fost determinată, in 
acest an. de faptul că senioa
rele. juniorii si junioarele se 
vor întrece, de asemenea, sepa
rat. ta cadrul campionatelor 
europene (16—21 septembrie, 
la Roma). In plus, marți, la 
poligonul acoperit Dinamo vor 
avea loc — pentru prima dată

PROGRAMUL ETAPEI
A.S.A. - PETROLUL
SPORTUL STUD. - „POL!" TIMIȘOARA

(stadionul Politehnica)
- CORVINUL
- F.C. ARGEȘ
- STEAUA
- CHIMIA RM. V1LCEA
- F.C.M. BRAȘOV
- DINAMO
- F.C. CONSTANȚA

la ora 16)

IPetroșani : 
lași : 
Tîrgoviște : 
Craiova : 
Bacău : 
Scornicești : 
Oradea :

JIUL
POLITEHNICA 
CLUBUL SPORTIV 
UNIVERSITATEA 
SPORT CLUB 
F. C. OLT 
F. C. BIHOR

(meci televizat de
Cu excepția meciului de la Oradea, toate celelalte par.

2 tide încep la ora 18.

3

3
2
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DEBUT ÎN „CUPA DE TOAMNĂ" LA HANDBAL FEMININ
Miine intră In competiție și echipele din eșalonul secund

Mîine,

ARBORELE Șl RĂDĂCINILE LUI
Cîteva din recentele măsuri ale Biroului executiv al 

C.N.E.F.S. au arătat că unele federații eportive nu-țl în- 
țeleg Prea bine rostul ți că acționează după principii care 
contravin statutului lor de bază.

Federația sportivă este prin definiție, o asociație, re
uniunea unităților pe care le leagă aceleași țeluri, ace
leași preocupări. Federația sportivă este, la urma urmei, 
coroana unui arbore cu rădăcinile bine înfipte în sol. Cine 
uită acest lucru are toate șansele să nu-și îndeplinească 
menirea.

Sînt, desigur, federații bune — șl cea de handbal ar pu
tea fi un model de organizare, fermitate, cuprindere largă 
a problemelor specifice. Dar sînt, din păcate, șl federații 
care au tendința subiectivă de a se transforma in „clu
buri ale echipelor naționale", care iau în considerație ex
clusiv problemele loturilor de toate categoriile, neglijînd
— cu ușurință — zecile de situații de pe teritoriu. Nu 
vrem să se înțeleagă că federația trebuie să ignore starea 
unui lot —ar fi o mare greșeală ! — dar nici să se trans
forme în dădaca unui grup de sportivi, pe care-i cocoloșește 
în dauna tuturor celorlalte probleme ale ramurii sportive, 
care rămîn nerezolvate.

Cel mai adesea. în asemenea cazuri, constatăm că fede
rația însăși pare surprinsă cînd la un anumit moment al 
schimbului de generații, reiese că de eșalonul următor, de 
„schimbul de mîine" (cum îl spunem noi) nu s-a ocupat 
nimeni prea serios și că ne trezim în loturile sau echipele 
naționale fără ariergardă, cu „spatele" neasigurat. Asta în
seamnă, evident, că în epoca în care federația nu făcea 
altceva decît să roiască în jurul selecționaților și a centre
lor lor de pregătire, secțiile asociațiilor și cluburilor de pe 
teritoriu — celule de bază ale federației, ale respectivei 
discipline sportive — lucrau în voia soartel, fără îndru
mare directă și fără control constructiv Prin formele or
ganizatorice pe care le are la îndemînă și care pot s-o 
facă omniprezentă și omnipotentă. Așa a putut. in 
ultimii ani, federația de box. de pildă, să se pomenească 
fără Înlocuitori valabili pentru o pleiadă întreagă de mari 
pugiliști care Părăseau ringul competițional.,

în concluzie, deci, atitudinea unei federații față de pro
blemele sale specifice este o chestiune de mențalitate, de 
fermitate, de cuprindere (largă sau îngustă!) a repertoriu
lui de preocupări. Aplicarea sistemului unic de selecție, 
stilul de muncă al conducerilor secțiilor de ramură, întări
rea organizatorică a secțiilor, a comisiilor teritoriale, intro
ducerea noului în metodele de antrenament, ridicarea nive
lului de cultură tehnică al antrenorilor și încă atîtea altele
— lată probleme de căpătîi pentru cei care n-au voie să 
se creadă doar tutorii echipelor naționale I

Victor BANCIULESCU

întrucit noua ediție a cam
pionatului Diviziei „A" de 
handbal feminin Începe in luna 
decembrie, după C.M. din Un
garia. cele 12 formații din mi
mul eșalon valoric sa întrec, 
tacepînd de mîine. într-o com
petiție devenită tradițională : 
„Cupa de toamnă a F. R. 
Handbal". Echipele feminine 
de categoria „A" vor evolua 
fără jucătoarele selecționate în 
lotul reprezentativ.

Au fost alcătuite două serii 
(pe criterii geografice) a 6 e- 
chipe fiecare (în serii se dis
pută partide ..flecare cu fie
care"). Seria I : Progresul 
București. Hidrotehnica Con

Cărți noi

VIATA „GREILOR' NU E UȘOARA
în primul rînd : bibliogra

fia pugilistică românească 
are privilegiul de a se îm
bogăți cu o nouă lucrare 
aiungînd să domine aproape 
rafturile cu cărți ale tutu
ror celorlalte ramuri sporti
ve. în al doilea rînd. auto
rul. George Mihalache. fo
rează din nou în inepuiza
bila sa rezervă de inventi
vitate. dîndu-ne un nou ti
tlu care mizează De calam
bur : „Viața «greilor» nu e 
ușoară" !

G. Mihalache pornește de 
astă dată ne traseul istoriei 
..pumnacilor ne bani", refă- 
cînd marile legende ale pu~ 
gilismului. In istorioare 
care se cheamă atrăgător : 
„Ei se bateau cu pumni! 
goi". „«Sclavul ringului» se 
revoltă”, „Dempsey își gă
sește nașul", „Ulanul ne
gru". „«Ursul» caută prada 
în ring", „Păcat de tine, 
Rocky" si se Încheie cu 
„Grandoarea sl decadenta 
«marelui All*“.

Povestite uneori cu blân
dețe si haz alteori cu fie
rul Înroșit, acuzator, în- 
tlmplările din viata marilor 
boxeri profesioniști al lu

mii cîstigă ta autenticitate 
sl tintesc să informeze, dar 
să si educe. Cu o bogată si 
Interesantă ilustrație (foto
grafii din toate epocile) — 
efortul Editurii Sport-Tu- 
rism fiind remarcabil — 
noua carte a lui George 
Mihalache se Înscrie prin
tre reușitele bogatei sale 
cariere publicistice. (vib).

stanta. Textila Buhuși. TEROM 
Iași. Știința Bacău si Confec
ția București. Seria a II-a : 
Mureșul Tg. Mureș. C.S.M. Sf. 
Gheorghe. Chimistul Rm. Vîl- 
cea. A.E.M. Timișoara. C.S.M. 
Sibiu și Rulmentul Brașov. Tu
rul competiției se va Încheia 
în ziua de 26 septembrie, iar 
returul se va disputa între 3 și 
31 octombrie.

Programul primei etape (du
minică 29 august) : Bacău : 
Textila Buhuși — TEROM Iași. 
București Progresul — Con
fecția București. Constanța : 
Hidrotehnica — Știința Bacău, 
Tg. Mureș : Mureșul — C.S.M. 
Sibiu. Rm. Vîlcea : Chimistul

A 25-a EDIȚIE A CAMPIONATULUI DE HANDBAL MASCULIN
Loturile celor 12 formații din Divizia ,,A“

• STEAUA BUCUREȘTI
Președinte secție : ing. Petre Bota ; antrenori: 

Radu Voina și Otto Telman Culori echipament: 
reșu-albastru. Jucători : N. Munteanu (31 de ani,
1,88 m), A. Simion (21, 1,91 m), V. Solomon (24,
1,90 m), V. Tudor (20, 1,90 m) — por.arl ; M. Ml- 
rlcă (23, 1,84 m), M, Gabriel (25, 1,91 m), V. 
Stingă (25, 1,88 m), Cr. lonescu (22, 1,90 m), A. 
Ghimeș (19, 1,86 m), M. Dumitru (22, 1,96 m),
C. Drăgănlță (28, 1,8» m), D. Berbece (21, 1,85 m),
N. Vlrgil (21, 1,85 m), O. Marc (19, 1,81 m). M. 
Daniel (23, 1,86 m), V. Nițu (19, 1,92 m).
• DINAMO BUCUREȘTI

Reprezentant echipă : Stan Istudor ; antrenori: 
Ghiță Licu șl Valentin Samungi. Culori echipa
ment : alb-roșu. Jucători : C. lonescu (23 de 
ani, 1,92 m), M. Redl (25, 1,85 m), V. Marchidan 
(27, 1,91 m) — portari : C. Durău (25, 1,82 m), 
M. Grabovschi (30, 1,97 m), I. Tase (30, 1,94 m), 
V. Oprea (25, 1,83 m), C. Becicherl (23, 1,94 m),
G. Dogărescu (23, 1,97 m), E. Andreescu (27, 
1,95 m). M. Bedlvan (25, 1,95 m), L. Jlanu (20,
1.90 m), P, Matei (27, 1,87 m), V. Georgescu (19,
1.91 m), M. Cristian (19, 2,01 m), I. Nicolae (20,
1,94 m), P. Barang (20, 1,84 m), Tudor Roșea 
(20, 1.94 m).
© H. C. MINAUR BAIA MARE

Vicepreședinte club : Viorel Maier ; antrenori: 
Lascăr Pană și Petre Avramescu. Culori echipa
ment : portocallu-negru-albastru. Jucători : N. 
Neșovlci (25 de ani, 1,93 m), V. Crlstea (22,
1,94 m). C. Pînzaru (27, 1,91 m) — portari : N. 
Volnea (30, 1,82 m), S. Rădulescu (22, 1,79 m),
I. Lupul (31, 1,85 m), M. Mironluc (30, 1,92 m), 
Gh. Covaciu (25, 1,88 m). L Boroș (29. 1,83 m). 
I. Oros (29, 1,84 m), K. Haberpursch (22, 1,87 m),
O. Flangea (24, 1,94 m), M. Dan (26. 1,96 m),
A. Stamate (26, 1,96 m), M. Volnea (23, 1,90 m).
D. Porumb (21, 1,90 m), I. Marta (25. 1,69 m).
L Feler (20, 1,89 m), St. Ghandt (23, 1,89 m).
• DINAMO BRAȘOV

Președinte secție : col. Pavel Proca ; antrenor: 
Ion Donca. Culori echipament : alb-roșu. Jucă
tori : M. Vasilache (30 de ani, 1,84 m), G. Je- 
rebie (20, 1,92 m), G. Baczo (24, 1,88 m) — por
tari : L. Bota (33. 1,84 m), A. Mintiei (29. 1,87 m). 
I. Nedici (32, 1,92 m), I. Chicomban (28, 1,84 m), 
R. Cojocaru (22. 1,94 m), C. Micle (23. 1,90 m). 
M. Dumitru (29, 1,94 m), D. Cian (28, 1,82 m). B. 
Ni coles cu (31, 1,76 m), S. Donca (19. 1.84 m), D. 
Dobre (19, 1,80 m), T. Mărglneanu (18, 1,78 m). 
D. Mitrol (18, 1,92 m).
• POLITEHNICA TIMIȘOARA

Președinte secție : conf. dr. Romulus Pomoje ; 
antrenor : Constantin Jude. Culori echipament : 
alb-vlolet. Jucători : A. Buligan (22 de ani, 2 m), 
I. Basaraba (26, 1,86 m) — portari : I. Feher (32, 
1,93 m), A. Folker (26, 1,96 m), A. Dillță (31,
1.84 m), S. Voicu (29, 1,73 m), C. Seroceanu (30,
1.82 m), V. Manolache (30, 1,84 m), G. Mano- 
lache (21, 1,83 m), P. lanto (21, 1,86 m), D. Bu
cățea (26, 1,91 m), R. Gunesch (38, 1,97 m), Șt 
Knuff (22, 1,93 m), M. Iancovlcl (22, 1,80 m) A. 
Cloroianu (21, 1,81 m), D. Giurgiu (20, 1,94 m), 
D. lonescu (19, 1,90 m), L Nagy .(19, 1,94 m), 
V. Blcieșahu 09,' 1,94 m), L. Humă (18, 1,84 m).
© UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA

Președinte secție : cont. unlv. Liviu Maior ; 
antrenor : Gheorghe Zamfir. Culori echipament : 
alb-negru. Jucători : S. Chlrilâ (22 de ani, 1,91 
m), D. Romocean (25, 1,83 m), I. Ululu (20
1.84 m), Ov. Briclu (19, 1,87 m) — portari : V.
Avram (27. 1,84 m), P. Dan (26, 1,94 m), T. Paal 
(27, 1,83 m). FI. Tătara (25, 1.91 m), C. Căldare 
(27. 1,75 m), R. Moldovan (27, 1,84 m), I. Tetcu 
(23, 1,89 m), L. Jurcă (29, 1,90 m), C. Avram (18 
1,74 m), R. Căptlnaș (21. 1,87 m). I. Gotecluc 
(19. 1,99 m), S. Bradașcă (18, 1,92 m), S. Pop
(19, 1.84 m). St. Bâdosu (19. 1,97 m), D. Botorce
(18, 1,90 m). L. Pop (18. 1,94 m), M. Crlstea (18.
1.83 m), A. Repede (20. 1,77 m), V. Buzura (20,1,80 m).

H I P I S M „CRITERIUL CAILOR DE TREI ANI- iNTlLNIRl AMICALE INTERNATIONALE DE HANDBAL
Capul de afiș al reuniunii 

de mîine 11 constituie „Cri
teriul cailor de trei ani", 
probă semiclasică deschisă 
celor mai buni cai ai gene
rației. în lipsa lui Trifoi — 
ușor accidentat — antreno
rul său va încerca să cîștige 
cu Jurista această impor
tantă probă, dar eleva lui 
Gh. Tănase va avea în Sa- 
dău, Hipolit, Meloman, 
Strunga etc. adversari redu
tabili.

în program mai figurează 
alte nouă alergări, dintre care 
două sînt rezervate minjilor, 
elemente In plină transfor
mare și capabile de noi a- 
meliorări de recorduri.

Pentru această reuniune 
favoriții noștri, ta ordinea 
alergărilor, stat următorii 
cai : Laura. Lada, Somon, 
Jurista. Kirov, Rigoarea, Re
numita, Horoscop, Rodion, 
Sutghiol.

O atracție în plus o con
stituie și pariul austriac,

care are drept fond de por
nire suma de 12.000 lei.

înainte de a prezenta 
rezultatele alergărilor de 
joi se cuvine să consemnăm 
triplul succes al formației 
Tr. Marinescu și dubla vic
torie a lui Gh. Popescu, a- 
cesta din urmă reușind ast
fel să părăsească ultimul loc 
ta clasamentul pe formații.

REZULTATE TEHNICE : 
Cursa I : 1. Jep (Tr. Mari
nescu) 1:41,5. 2. Pendula. 
Cursa a II-a : 1. Intim (V. 
Gheorghe) 1:37,8, 2. Daniela, 
3. Crater. Cursa a III-a :
1. Lazăr (G. Suditu) 1:28,8,
2. Melodic. Cursa a TV-a :

1. Solara (M. Ștefănescu) 
1:27,9, 2. Dalba, 3. Rural. 
Cursa a V-a : 1. Heroglit (I. 
Florea) 1:36,4, 2. Ruleta. 
Cursa a Vl-a: 1. Răsura 
(Gh. Popescu) 1:33,3, 2. Ne- 
gruț, 3. Solia. CursaaVII-a: 
1. Vrednic (Gh. Popescu) 
1:33,9, 2. Veridic, 3. Jupan. 
Cursa a VIII-a: 1. Juna (Tr. 
Marinescu) 1:36,5, 2. Rudy.

După această reuniune, în 
clasamentul victoriilor pe 
formații conduce Gh. Tăna
se (40), urmat de FI. Pașcă 
(37), Sandi lonescu (36). N. 
Gheorghe și M. Ștefănescu 
(cîte 33) etc.

Constantin DUMITRIU 

START IN campionatul de dirt-track
După o scurtă pauză corn petiționară, cel mal buni alergători 

de dirt-track se vor alinia duminică la startul campionatului 
individual de seniori. Prima etapă a acestei competiții va avea 
loc pe pista stadionului Voința din Sibiu, cu Începere de la 
or« io. In deschidere, se va desfășura etapa a Vl-a a „Cupei 
tineretului".

• La Timișoara s-a încheiat 
competiția internațională de hand
bal masculin. „Cupa Politehnica". 
Clasament : 1. Politehnica Timi
șoara (în finală a întrecut cu 
20—17 pe H.C. Minaur Baia 
Mare, iar în grupă cu 37—14 pe 
Berchem Luxemburg și cu 19—18 
pe Dinamo Pancevo din Iugo
slavia), 2. H.C. Minaur Baia 
Mare (21—19 cu Constructorul 

Arad și 33—28 cu Burevestnik Za- 
poroje din U.R.S.S.). 3. Con
structorul Arad (28—25 cu Dina
mo Pancevo). Golgeterul turneu
lui : Alexandru Folker : 29 de 
goluri (C. CREȚU — coresp.) • 
Un turneu internațional a avut 
loc și la Oradea, în organizarea 
echipei Constructorul C.S.U. din 
localitate. A câștigat formația so
vietică Burevestnik Zaporoje, 
care a întrecut cu 21—15 pe Poli
tehnica Timișoara, cu 23—19 pe 
Universitatea Cluj-Napoca și cu 
18—13 pe Constructorul C.S.U. O- 
radea (P. LORINCZ — coresp.). 
• La Brașov s-a desfășurat un 
turneu de handbal (masculin și

— Rulmentul Brașov. Sf. 
Gheorghe : C.S.M. — A.E.M. 
Timișoara.
ÎNCEPE UN NOU CAMPIO
NAT REPUBLICAN DE TI

NERET CATEGORIA „B“
Reamintim că în acest eșa

lon activează 24 de formații 
masculine si tot atîtea femini
ne. repartizate în cîte două 
serii a 12 echipe. Ca si în e- 
ditia precedentă. formațiile 
clasate pe primul loc ta serii 
vor promova în Divizia ,.A“, 
iar ocupantele locurilor 11 și 12 
vor retrograda în campionatul 
de calificare. Meciurile se des
fășoară în aer liber.
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• CONSTRUCTORUL ARAD
Președinte secție : Marcel Olteanu ; antrenor : 

prof. Oprea Vlase, antrenor emerit. Culori e- 
chipament : roșu-galben. Jucători : O. Onescu 
(29 de ani, 1,87 m), Șt. Barthos (23, 1,88 m), D. 
Bobeică (19. 1,92 m), L. Jombori (20, 1,88 m) —
portari ; Șt. Deacu (28, 1,86 m), V. Istode (26,
1,88 m). D. Jenea (28, 1,96 m), P. Vojtilă (27,
1,84 m), T. lonescu (28, 1,86 m). E. Kolleth (28,
1,82 m), I. Burger (30, 1,88 m), I. Rusu (24, 1,98 
m), Tr. Cernica (25, 1,89 m), Gh. Geck (23, 
1,96 m), C. Gaftea (23, 1,80 m). Șt. Hodoiu (23,
1,88 m), M. Nedelea (23, 1,80 m), I. Ballnt (21,
1,88 m), V. Ichlm (19, 1,91 m), L. Vasilache (28, 
1,98 m), Gh. Pascu (25, 1,84 m).
• UNIVERSITATEA CRAIOVA

Președinte secție : cont. unlv. Dan Mareș ; 
antrenor : George Burcea. Culori echipament : 
alb-albastru. Jucători : S. Silaghl (22 de ani,
1.84 m), D. Cojocaru (26, 1,76 m), M. Bulacu
(20, 1,82 m) — portari ; Gh. Dumitra (26, 1,88), 
V. Carnea (26, 1,94 m), S. Dobeanu (27, 1,92 m),
R. lacobi (25, 1,91 m), D. Nlcola (22, 1,91 m),
G. Pantelimon (24, 1,75 m). M. Agaple (25, 1,89
m), S. Olteanu (21, 1,95 m), P. Ballnt (22,
1,94 m), M. Barcan (20, 1,89 m). L. Prică (22,
1.85 m). L. Gheorghe (24, 1,83 m), P. Stuparu 
(36. 1,76 m).
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• CONSTRUCTORUL C.S.U. ORADEA
Președinte secție : Franclsc Keszec ; antrenor: 

Gheorghe lonescu. Culori echipament : galben- 
albastru. Jucători : V. Haiduc (24 de ani, 1,81 m), 
D. Glura (21, 1,84 m). 1. Groza (21, 1,82 m) — 
portari ; V. Croltora (24. 1,90 m), D. Crlstache 
(24, 1,92 oi), F. Vranău (23, 1,75 m), I. Mirza 
(23, 1,91 m). L. Kapomal (22. 1,92 m), Gh. Tu
dor (24, 1,91 m), A. Halmagy (26. 1,85 m), V. 
Muneșan (25, 1,75 m), L Popa (26, 1,88 m). V. 
Tlrnicera (29, 1,91 m), C. Zamfirescu (26, 1,82 m), 
M. Hossu (25, 1,77 m), P. Porumb (22, 1,81 m), 
C. Mlrcea (ZI. 1,84 m).
• RELONUL SAVINEȘTI

Președinte secție : ing. Francisk Pozson ; an
trenor : prof. Otto Heel. Culori echipament : 
alb-roșu. Jucători : C. Roșu (25 de ani, 1,87 m), 
M. Zamfir (20, 1,92 m), Gh. Cîmpeanu (23,
1,84 m) — portari ; D. Samson (33, 1,78 m), V. 
Zamfir (26, 1,02 m), M. Zaharia (29, 1,85 m), 
C. Zăbavă (30, 1,85 m), C. Petre (22, 1,86 m), 
A. Cosma (32, 1,81 m), V. Trifan (26. 1,78 m), 
M. Iurea (21, 1,87 m), N. Marin (30, 1,85 m), M. 
Stot (21, 1,80 m), C. Condur (23, 1,92 m), N. Bor- 
delanu (24, 1,85 m).
• C.S.M. BORZEȘTI

Președinte secție : ing. Petre Dan ; antrenor : 
prof. Ion Zarzu. Culori echipament : roșu-alb 
Jucători : A. lonescu (32 de ani. 1,77 m), D. 
Gulman (31, 1,87 m), M. Postolea (29, 1,83 m), 
I. Țîra (22, 1,78 m) — portari ; A. Blaj (36, 
1,93 m), D. Ptntilie (24, 1,95 m), R. Cimponera 
(23, 1,90 m). M. Sziga (24, 1,82 m), A. Bucloacă 
(32, 1,82 m), C. Smerea (31. 1,84 m), I. Gîrlescu 
(24, 1,76 m), V. Mogoșescu (22, 1,74 m), G. Cio- 
ctrlan (23, 1,81 m), C. Harapu (26, 1,70 m), C. 
Cielo (27, 1,86 m), C. lonescu (29, 1,84 m), D. 
lonescu (18. 1,91 m), A. Berbecara (28, 1,73 m). 
I. Gafița (22, 1,83 m), Gh. Lămășanu (24, 1,83 m).
• INDEPENDENTA CARPAȚI MlRȘA

Președinte secție : ing. Constantin Oprea ; an
trenor : prof. Olimpiu Savu. Culori echipament: 
alb-roșu. Jucători : E. Toma (22 de ani, 1,86 m),
H. Senker (24, 1,88 m), L. Popa (25, 1,84 m) — 
portari ; M. Clobanu (26, 1,82 m), N. Tilvic (26,
I, 83 m), H. Schuster (28, 1,85 m), Șt. Blrtalan
(34, 1,94 m). W. StOckl (30, 1,88 m), G. Klcsld 
(34, 1,94 m). K. Heldauer (23, 1,88 m), A. Matei 
(26, 1,70 m), A. Szursza (22. 1,96 m), S. Paras- 
chlv (25, 1,85 m), J. Sauer (20, 1,86 m), M. Bo- 
jescu (18, 1,95 m), G. Speck (37, 1,91 m), M. Rău 
(23, 1,82 m), M. Reger (23, 1,93 m).
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feminin) dotat cu „Cupa Elibe. 
rării", la care au participat divi
zionare „A" și „B“. La masculin 
a cîștigat Dînamo Brașov (a În
trecut pe Tractorul din localitate 
cu 32—24), urmat de Tractorul și 
Dynamo Berlin (care a dispus cu 
22—21 de Nitramonia Făgăraș), 
în întrecerea feminină au partici
pat și două echipe selecționate 
divizionare ale tării noastre. Cla
sament : 1. Selecționata secundă,
2. Rulmentul Brașov, 3. Hidro
tehnica Constanta 4. Selecționata 
divizionară (Carol GRUIA — co
resp.). • în turneul de la Făgă
raș : 1. Tractorul Brașov, 2. Ni
tramonia Făgăraș. 3. Metalul Hu
nedoara. 4. Metalul Copșa Mică. 
(V. LAZAR — coresp.). • Mai 
multe cluburi sportive școlare au 
participat, ta municipiul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej. la un turneu 
de handbal masculin. Clasament : 
1. C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca, 2. 
C.S.Ș. Gh. Gheorghiu-Dej, 3. 
C.S.Ș. Galați (Gh. GRUNZU - 
coresp.).
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(Farul) și Marian Zafiescu 
(Dinamo), ambii cu cite trei 
eseuri marcate. Primul nostru 
laureat, constănțeanul Adrian 
Plloțschi. a înscris Pînă acum 
două eseuri. în clasamentul 
pe 
14

1.
2.

I
S Un antrenor., furios I • Condiții materiale tot mai bune, 
gențe tot mai mari • Start bun in stabilirea relațiilor cu 

Iile • instruirea superioarâ - condiție sine qua non
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3GRAMUL ETAPEI
CEMIN - RULMENTUL BIRLAD
Dacia, ora 10 ; FI. Tudorache)

- STUD. - POLIT. 16 FEBR. CLUJ-NAPOCA 
>n Toi, ora 9 ; Șt. Radulescu)

- RAPID
10 ; I. Bănică)

P.T.T. - DINAMO
1 Gloria, ora 17,30 ,■ M. Vâtui)

- GRIVIȚA ROȘIE
Dumbrava, ora 10 ; A. Briceag) 
1ITATEA - FARUL
„1 Mai", oro 9,30 ; I. Vasilicâ) 
lași — Știința Petroșani va li reprogramat,

miine cu formația engleză Reading Abbey.
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Petre Mihai este unul din
tre cei mai destoinici căută
tori de talente din fotbalul 
nostru. A fost mai întîi antre
nor la acel atît de productiv 
centru de 
August", 
corpore la 
relui club 
îl poți găsi zilnic, de diminea
ța oină seara ba pe un teren, 
ba pe altul, ca orice pasionat 
descoperitor de talente Si 
reu pus oe... hartă cînd 
vorba despre eficacitatea 
trului. cînd cineva afirmă 
Steaua n-a mal dat în ultima 
vreme iucători fotbalului de 
performantă. „Cum n-a dat 2 
Cum nu dă ? atacă Petre Mihai 
convins, stăpîn si sigur ce ar
mele sale. Luați ziarul „Spor
tul" de luni și citit! formațiile 
divizionarelor „A". Dacă exis

copii si lunlori 
transferat apoi 
baza sportivă a 
de la Ghencea.
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cen-bunei activități din orice 
tru. în mai. printr-o utilă co
laborare cu inspectorul școlar 
municipal au fost testati peste 
1500 de copii din sectoarele 5 
Si 6 (cartierele Ferentari. Dru
mul Taberei, Militari), fiind 
reținuți 30 ! O altă frumoasă 
inițiativă a fost aceea a găz
duirii turneului final al cam
pionatului rrfunicipal rezervat 
școlilor generale. Jocurile dis
putate au evidențiat opt talen
te certe, reținute 
„Cel mai important 
această privință — 
Alexandrescu. șeful 
fotbal — mi se pare a fi reali
zarea unei LEGĂTURI STA
BILE cu școlile din aceste cen
tre. pentru că în scoli trebuie 
să-i căutăm noi pe viitorii per
formeri din fotbal. uităm
însă nici un moment

în centru, 
lucru în 

afirmă Ion 
secției de

• A.S.A. TG. MUREȘ. B6- 
loni se resimte incă de pe ur
ma unei rupturi de fibre la 
mușchii abdominali și folo
sirea lui este incertă. Monoki 
este indisponibil avînd glez
na în gips. • PETROLUL a 
plecat ieri la prînz cu auto
carul spre Tg. Mureș, fără 
Grigore, care acuză dureri la 
coapsă.
• SPORTUL STUDENȚESC 

anunță reintrarea lui 
iescu, a cărui suspendare 
două etape a expirat. 
„POLI" TIMIȘOARA a 
deplasarea la București, 
Murar și Șttnda,

• C.S TÎRGOVIȘTE, singura 
echipă 
speră, 
secință 
ta. să 
A fost 
schimb 
șov. și 
Kallo • 
chipa care a cîștigat în 
precedentă.

fără . ____
și s-a pregătit în con. 

să-
obțină ____
recuperat I. Marin. în 
s-a accidentat, la Bra- 
nu va juca mijlocașul 
STEAUA va utiliza e- 

etapa

nici un punct.

spargă azi ghea- 
prima victorie.

Iorgu-
de

făcut 
fără 

accidentați.

9 UNIVERSITATEA 
IOVA va alinia formația 
pletă. cu Donose, căruia 
expirat suspendarea • 
MIA RM. VÎLCEA îi are
continuare incerți pe Basno și 
Preda.

CRA- 
com- 

i-a 
CHI- 

în

® Derby-ul județului Hune
doara este așteptat cu mare 
interes la Petroșani. Gazdele 
continuă să-1 aibă indisponi
bil pe Muia, în timp ce Cor- 
vinul nu Contează pe Gălan, 
Gabor și Dubinciuc.

BACĂU anunță 
lui
F.C.M.

apt

• S.C. 
folosirea 
certă ® 
întreg lotul

că 
in- 
are

Elisci este 
BRAȘOV 

de joc.

europene — și 
Mircea Frățică,

LA JUDO

• POLITEHNICA IAȘI 
tot lotul la dispoziție, 
avînd jucători accidentați 
sancționați, astfel că astăzi va 
fi trimis în teren „ll“-le de 
bază. • F. C. ARGEȘ a ple
cat ieri la Iași cu efectivul 
complet. Antrenorul Nicolae 
Dobrin intenționează să încea
pă meciul cu aceeași formație 
care a obținut victoria la Rm. 
Vîlcea.

are 
-ne- 
sau

• F. C. 
ponibilități 
Antrenorul 
trimite. 
„H“-le din 
nul • DINAMO 
bila reintrare a 
Stănescu.

se

nu are indis- 
lotului.

OLT
în cadrul
Florin Halagian va 

pare. în teren 
meciul cu Corvi- 

anunță posi- 
fundașului

• F.C. BIHOR 
formația de bază. „ , 
din meciul cu Dinamo • F.C, 
CONSTANTA a plecat la Ora
dea fără Moldovan, Panaîte 
și Drogeanu. accidentați.

va folosi 
adică ,.ll“-le

la campionatele 
anul acesta pe 
noul campion continental la ca
tegoria semimijlocie), Construc
torul Miercurea Ciuc. Rapid 
Arad, Carpațl Mirșa șl Cons
tructorul Alba Iulia.

Cu firească nerăbdare iubito
rii judo-ului din Făgăraș aș
teaptă evoluția Iul Mircea Fră
țică după ce acesta a fost în
cununat cu laurii campionate
lor europene de la Rostock 
(R. D. Germană). Alături de 
Frățică vor concura șl mulți 
alțl Bportivi valoroși.

I
I
I

După antrenamentul fizic, un 
lui Radu Troi...

trei sau patru care nu au 
rîndurile lor jucători pro-

LITORALULUI" LA BOX
u

ar. mai 
ipă 
a
li 
u

ce 
ripos- 
multe 
nere- 
lucru 
arbi- 

pat mai 
> antre- 
lal, cî- 
liate de 

pe ar- 
a (5—0). 
at seria 
runtarea 
il) șl T. 
în care 
absență 

purtăto-

rul ecusonului A.I.B.A.. ar
bitrul constănțean AU Rișat. 
Partida, deși se anunța liniș
tită. a oferit o Întîlnire intere
santă. în care fiecare pugilist a 
avut perioade de dominare. 
Pînă la urmă, „directele" lui 
Abladin au fost mai eficace 
decît „lateralele" lui Butnaru, 
astfel că primul a cîștigat cu 
5—0.

ALTE REZULTATE : cat. co- 
coș — C. Manea_ (C.F.R. Cralo- 
va) b.p. Gh. 
cai. pană — 
talul Buc.) b.ab. 
(B.C. Brăila).
(C.F.R. Craiova) 
nire) A. Văleanu 
Cemat (S.C. Bacău) b.p. 
Zbuchin (Nlcolina Iași).

întrecerile continuă.

Stoica (Farul) ; 
Gh. Adam (Me. 
‘ III V. Lazin 

Popescu 
“ (ră- 

I.
V.

I.
b.ab. II 
(Steaua).

BT!

al Înotătoarelor

nt. In
1 6 s-a
5,18).
or pe 
e a fost 
a sovie- 

crono-

cursei. 
0 rea- 
xcelent :

orm as-
ind s~a
ica Pă-

a de-
•niantelj
F. Ger-

nă de
entantul
nta, s-a
ita di-
în final
leeît lo-
tel) cu

ituri de 
ii unei 
ie bun 
izentanta 
cu a fi
la samen- 
Stasiu'e-

P : 2.
317,70 

(Româ-
Antje 

31 P ; 5. 
(Anglia) 

asz (Un-

garia) 281,04 p. Cealaltă repre
zentantă 
Pirjol. s-a 
272,49 n.

Rezultate
(b) : 1. 
2:05,29 ; 
garia) 2:07,09 ; 3.
der (R.D.G.) 2:09,55 ; 200 m spate 
(f) : 1. Viktoria Glociko (U.R.S.S.) 
2:18,67 ; 2. Anca Pătrășcolu (Ro
mânia) 2:20,15, 3. Birte Welgang 
(R.D.G.) 2:20,39 ; ' --------
Schllcht (R.F.G.) 2:20,59 ; 5. San
dra Dahlmann (R.F.G.) 2:21,79 ; 
6. Susanne Stegger ~
2:23,61 ; 400 m mixt (b) 
Darnyi (Ung.) 4:36,22 ; 2.
Leeg (Suedia) 4:43,91 ; 3. Thomas 
K&rber (R.D.G.) 4:44,57 ; 4. Cris
tian Ponta (România) 4:46,13 ; 5. 
Jozsef Szabo (Ung.) 4:50,95 ; «.
Maurice Daloum (Franța) 4:52,22 ; 
400 m mixt (f) : 1. Aneta Chme- 
llk (Pol.) 4:59,70 ; 2. Gabriela 
Baka (România) 5:00,03 ; 3. Ute 
Zerfass (R.D.G.) 5:02,95 ; 4. Ma
rina Ufimceva (U.R.S.S.) 5:04,34 ; 
5. Sabine Schacke (R.D.G.) 
5:05,01 ; 6. Noeml Lung (România) 
5:05,18 ; 100 m liber (b) : 1. ‘ 
tonlo Consiglio (Italia) 53,68 ; 
rom ............ ':—
53.91 ; 3. Patrlk Blrgerssari (Sue
dia) 54,30 ; 100 m liber (f) : 1. 
Tatiana Eloklna (U.R.S.S.) 57,28 ;
2. Svetlana Konclkova (U.R.S.S.)
57.91 ; 3. Andrea Orosz (Ung.)
57,93. 4 x 200 m liber : 1. U.R.S.S. 
7:55,64 ; 2. R.F. Germania 7:57,85;
3. R.D. Germană 8:00,15.

In a doua zl a finalelor slnt 
programate probele de 400 m li
ber (b+f) 200 m fluture fb+f),
100 m bras (b+f) șl 4 X 100 m 
liber (f) In care vor lua startul 
Teodora Hauptricht (400 m liber) 
și Gabriela Baka (200 m fluture).

a noastră. Ileana 
clasat pe locul 8 cu

tehnice. 200 m spate
Igor Polianskl (U.R.S.S.)
2. Tamasz Darnyi (Un-

Frank Schnel-

4. Svenja
5. San-

(R.D.G.) 
: 1. T.
Henrik

An- 
2. 

Dieter Maltzalin (R.F.G.)

foc la două porii mici. „Copiii" 
Foto : Dragoș NEAGU

UN ARBITRU CARE NU CUNOAȘTE
REGULAMENTUL „CUPEI ROMÂNIEI"

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
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I
I
I
I
I
I

de in- 
coplilor 
nostru, 

dea eît
care

fă- 
nre- 

lui 
Șle- 

Ef ti

tă 
in 
movați din centrul Steaua".

Am luat un ziar de luni și 
împreună cu Petre Mihat șl cu 
ceilalți antrenori ai pepinierei 
clubului (Gh. Constantin. L. 
Sătm&reanu. V. Negrea, N. 
Drăgan, C. Haidu si R. Troi) 
am subliniat exemplele 
vin să sprijine afirmația 
cută de antrenorul care a 
luat ștafeta din mlinile 
Francisc Fabian. Iată-le : 
fănescu (Univ. Craiova),
mescu, Mulțescu. Dumitrescu si 
Sertov (Dinamo). Moise (Poli
tehnica Timișoara), Tulpan 
(F. C. Argeș), Sumulanschl și 
Dina (Jiul). Greaca. 
Agiu, Gheorghe și 
(C. S. “ '
Basno 
Bihor). 
(F. C.
Munteanu II (Sportul stud.).

Foarte adevărat și foarte 
frumos. Dar tot atît de adevă
rat este însă si faptul că pepi
niera clubului Steaua 
DA MAI 
perioadă 
acestei 
zuse 
bine cauzele 
Hălmăgeanu, 
centrului — 
năm hotăriti
VIZAREA MUNCII tuturor an
trenorilor, cu atit mal 
eu cit condițiile noastre 
riale s-au Îmbunătățit 
nent, copiii și juniorii avînd Ia 
dispoziție trei terenuri gazo- 
nate și unul cu zgură, plus ce
lelalte anexe ale complexului".

Că și acest lucru este foarte 
adevărat ni-1 confirmă îndeo
sebi acțiunile organizate. în 
primăvară si vară, privind lăr
girea continuă a ariei de se
lecție. condiție obligatorie a

Aelenei, 
__  „ L Marin

Tirgoviște), Ncdea și 
(Chimia). Nitu (F. C. 
Ispir (A.S.A.). Lascu 
Constanta). Cazan și

__  ___  POATE 
MULT, că există o 
cînd productivitatea 

„școli de fotbal" scă- 
alarmani. „Cunoaștem 

— sublinia Bujor 
actualul sef al 

și vrem să actio- 
pentru REACTI-

suficient doar să cauți si să 
găsești copii Înzestrați Degea
ba ii cauți si-i găsesti dacă nu 
știi să-i pregătești. De aceea 
tin să subliniez că nu vom face 
nici un rabat muncii 
struire si educare a 
legitimați in centrul 
centru care, dorim să
mai mulți jucători buni repre
zentativelor de Juniori, fot
balului nostru".

Sertov si Minea sînt ultime
le .produse" ale Stelei. Amîn- 
dol au fost componenți ai lo
tului „cangurilor". Primul a 
si jucat, ca titular. în îndepăr
tata Australie si are acasă, ca 
o amintire scumpă, medalia de 
bronz a campionatului mondial 
de juniori. Cine le va urma ? 
Poate Mirea. Poate Ruse. Poa
te Ghirca. Sau Velicu. Pîrvan, 
Ilie. Poate Ungureanu, Ere- 
mia, Ciolponea. Poate. Greu de 
spus cu precizie, mai ales că. 
In acest sens, antrenorii cen
trului nu pot. n-au cum să 
cadă... de acord, fiecare dintre 
aceste „steluțe'............................
el. Cert rămîne însă faptul că. 
nu de mult.
a cîștigat turneul de opt echi
pe din R. D. Germană, iar a- 
colo Soare a marcat 18 goluri...

avînd atuurile

Steaua-juniori

Lourențiu DUMITRESCU

Meci aprig disputat. în ca
drul primelor întreceri ale noii 
ediții a „Cupei României" în
tre Chimia Tăsnad si Victoria 
Cărei. La sfirsitul celor 90 de 
minute nici una din echipe nu 
reusise s-o răzbească oe cea
laltă. scorul fiind 1—1. Au ur
mat cele două reprize a cîte 15 
minute ale prelungirilor. Dar 
nici acestea n-au putut aduce 
clarificarea situației, rezulta
tul. după 120 de minute, deci, 
rămînînd același : 1—1.

Ar fi trebuit să urmeze, con
form regulamentului compe
tiției. acele pasionante 
turi de la 11 metri, una 
cele două echipe reușind 
car în felul acesta să se 
dească mai iscusită sau 
norocoasă decît cealaltă, 
bitrul partidei, Florin Porcar, 
din Cehul Silvaniei. le-a spus 
însă jucătorilor că nici vorbă 
nu poate fi de executarea unor 
lovituri de la 11 metri, pentru 
departajare, că meciul s-a ter
minat si gata I

Joi. Comisia de competiții șl 
disciplină a F.R.F. a luat în 
discuție acest caz puțin obiș
nuit. creat de ignoranta inad
misibilă a arbitrului Florin 
Porcar. O soluție ar fi fost a- 
ceea ca meciul să se re joace, 
toate cheltuielile legate de a- 
ceasta urmînd să fie suportate 
de cel vinovat, de arbitru. Co
misia a ales însă soluția tra-

gerii la sorti, operațiune efec
tuată De loc si care a dat cîș- 
tig de cauză Chimiei Tășnad.

în ceea ce-1 privește oe Flo
rin Porcar, Colegiul central al 
arbitrilor l-a suspendat si 
retrogradat din lotul „C“ în 
județean. Acum, sperăm că 
bitrul respectiv se va pune 
punct cu cele prevăzute în 
gulamentele sportului in < 
activează...

l-a 
i cel 

ar
ia 

i re- 
care

Jock BERARIU

mult 
mate- 

oerma-

• ECHIPA ALNASR CLUB (KU
WEIT) a susținut două meciuri 
în cadrul turneului pe care H 
Întreprinde In țara noastră. In 
prima întîlnire a avut ca adver
sară divizionara „A“ F.C.M. Bra
șov. Brașovenii au Învins cu 7—1 
(4—1). In continuare, oaspeții au 
jucat, tot la Brașov, cu I.C.I.M., 
formație de care au dispus cu 
4—2 (1—1). (C. GBUIA — co-
resp.).
• F.C.M. PROGRESUL BRAILA 

— F.C. DUNAREA C.S.U. GA
LAȚI 3—1 (2—0). Au marcat :
Petrache (min. 32 șl 60), Bulan- 
cea (min. 38) de la gazde, res
pectiv Tararache (min. 52). (T. 
enache — coresp.).

ll BILETELE pentru meciul a- 
mical Internațional Romania — 
Danemarca, care se va desfășura 
în ziua de 1 septembrie, s-au pus 
în vînzare la casele obișnuite.

DIRECTORUL TEHNIC

lovi- 
din 

mă- 
dove- 
mai...

Ar-

PROGRAMUL $1
ETAPEI DE
A DIVIZIEI

AL FIORENTINEI
SE AFLĂ LA CRAIOVA

Tito Corsi, directorul tehnic 
al echipei Florentina, adversara 
Universității Craiova în primul 
tur al Cupei U.E.F.A., a sosit, 
ieri, la Craiova, pentru a stu-

dia din vreme jocul partenerei 
de întrecere în partida pe care 
aceasta o va susține, astăzi, în 
cadrul etapei a 5-a, în compa
nia Chimiei Rm. Vîlcea.

ID'IlMSinAllA Dl SUI LOTO PnONOSPOOl INIOMUZA
• ASTĂZI — ULTIMA ZI 

DE PARTICIPARE ! • Numai 
astăzi se mai pot procura bi
lete cu numerele dv. prefera
te pentru tragerea specială Lo
to 2 de duminică 29 august 
1982, care oferă participanților 
posibilități multiple de a obți
ne autoturisme „Dacia 1300", 
importante sume de bani va
riabile și fixe și excursii pes
te hotare. Tragerea va avea loc 
începînd de la ora 16 in sala 
Clubului sportiv Progresul din 
București, str. Dr. Staicovici 
nr. 42 ; numerele cîștigătoare

urmează a fi transmise la ra
dio și televiziune în cursul se
rii.

• Astăzi este, de asemenea, 
ultima zi de depunere a bule
tinelor de participare la atrac
tivul concurs Pronosport de 
miine, care cuprinde meciuri 
deosebit de interesante din ca
drul campionatului divizionar 
B de fotbal. NU OCOLIȚI PRI
LEJUL DE A VA NUMĂRĂ ȘI 
DV. MÎINE PRINTRE MARII 
CÎȘTIGATORI LA SISTEMUL 
DE JOC PREFERAT !

LA TRAGEREA LOTO DIN
Ex- 
cîș-

ARBITRII
MlINE
„B‘‘

SERIA I : Ceahlăul P. Neamț
— C.S.M. SI. Gheorghe : L. Ciu- 
cu (Bucureși) ; Unirea Dinamo 
Focșani — Gloria Buzău : J. Gra
ma (București) ; Prahova Ploiești
— I.M.U. Medgidia : D. P. Ma- 
nole (București) ; Dunărea Că
lărași — C.S. Botoșani : R. Ma
tei (București) ; Minerul Gura 
Humorului — Oțelul Galați : I» 
Ghergheli (Baia Mare) ; Dunărea 
C.S.U. Galați — Delta Tulcea : 
M.M. ionescu (București) ; F.C.M. 
Progresul Brăila — C.S.M. Su
ceava : D. Vasilo (București) ; 
Viitorul Mecanica Vaslui — C.S.M. 
Borzeștl : A. Nicolescu (Pitești); 
Gloria Bistrița — Viitorul Gheor- 
gheni : R. Rotaru (București).

SERIA A Il-a : Rova Roșiori
— I.P. Aluminiu Slatina : D. Bu- 
ciuman (Timișoara) ; Dinamo Vic
toria București — Carpațl Mirșa: 
Ad. Porumboiu (Vaslui) — sta
dionul Dinamo, ora 11 ; Minerul 
Motru — Progresul Vulcan Bucu
rești : A. Gheorghe (P. Neamț) ; 
Autobuzul București — Pandurii 
Tg. Jiu : M. Gheorghiu (Giurgiu)
— stadionul Autobuzul, ora 11 ; 
Gaz metan Mediaș — Automatica 
București : T. Cruceanu (Tecuci); 
Metalul București — C.S.M. Dro
beta Tr. Severin : D. Gogoașe 
(Buzău) — stadionul Metalul, ora 
11 ; Precizia Săcele — Chimica 
Tîrnăvenl : M. Salomlr (Cluj-Na
poca) ; Unirea Alexandria — Ra
pid București : M. Axente (A- 
rad) ; Luceafărul București — 
Mecanică fină București — ami- 
nat.

• NUMERELE EXTRASE
27 AUGUST 1982. Extragerea I : 75 65 36 78 68 14 5 7 76 ; 
tragerea a Il-a : 11 81 50 29 13 39 9 88 55. Fond total de 
tigurl : 1.056.571 lei, din care 267.761 lei. report la categoria 1.

seria A IlI-a : Someșul Sa- 
tu Mare — „U“ Cluj-Napoca :
P. Seccleanu (București) ; Aurul 
Brad — C.I.L. Slghet : M. Huș- 
tiuc (București) ; U.T. Arad — 
Strungul Arad : F. Kercstes (Tg. 
Mureș) — se dispută azi, de la 
ora 18 ; Ind. sîrmei C. Turzii — 
C.F.R. Timișoara : I. Gheorghlță 
(Brăila) ; Gloria Reșița — Rapid 
Arad : M. Constantinescu (Bucu
rești) ; Armătura Zalău — Olim
pia Satu Mare : C. Gheorghe 
(Suceava) ; F.C. Baia Mare — Mi
nerul Cavnic : I. Roman (Slghet); 
U.M. Timișoara — C.S.M. Reșița: 
C. Olteanu (Drobeta Tr. Seve
rin) ; Metalurgistul Cugtr — Iny 
frățlrea Oradea : C. Bitlan (Cra
iova).
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LA „CONCURSUL PRIETENIA»
U.R.S.S. CU IUGOSLAVIA

Ș</> CAMPIONATELE MONDIALE DE CANOTAJ
SAU CU S. U.A.?

Poligonul Olimpia din parcul 
Herăstrău va găzdui, sîmbătă 
și duminică, începînd de la 
ora 10. o nouă manifestare 
sportivă de interes. Este vorba 
despre tradiționalul „Concurs 
Prietenia" la tir cp arcul la 
care, după cum se știe, parti
cipă tinere speranțe ale aces
tui sport din țări socialiste. La 
ediția din acest an și-au anun
țat participarea reprezentanți 
din 10 țări : Bulgaria, Ceho
slovacia. R. P. D. Coreeană. 
Cuba. R. D. Germană. R. P- 
Mongolă, Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S. si România. Festivi
tatea de deschidere a compe
tiției este programată pentru 
sîmbătă. de la ora 9. la poli
gonul Olimpia.

Din echipele reprezentative 
ale tării noastre vor face par
te, printre alții, R. Tănase 
(Olimpia București). A. Călin 
(Voința Satu Mare). I. Mathias 
(P.T.T.R. Tg. Mureș). P. Ciu- 
botaru (C.S.M. Iași). Dorina 
Damian (Minerul Aninoasa). 
Gabriela Coșovan si Maria 
Prelipceanu (C.S.S. Rădăuți), 
Florinela Gherasim (A.S.A. 
Cluj-Napoea), Jaqueline Șer- 
bănescu si Florina Aștilean 
(Olimpia București).

în programul competiției este 
cuprins un concurs de simplu 
FITA. desfășurat după cum ur 
mează : sîmbătă — distantele 
lungi, iar duminică — distan
tele scurte.

-*

zi a turneului 
ba-

CĂLI. A 8-a
final al „Mundialulul de 
loncesto", care are loc în Co
lumbia, a Programat întîlniri 
între echipele masculine 
baschet al Iugoslaviei și 
traliel (105—91) și S.U.A. 
U.R.S.S. (99—93). Partida 
detă. urmărită de 15 000 
spectatori, a prilejuit o 
pută extraordinară. La

de 
Aus-

ACTUALITATEA ATLETICA
Rezultate din ziua a 

a Campionatelor Africii : 
,;1 : 100 m : Obeng (Ghana) 
Nkounko (Congo) 10,2 ; 400 
Amadou Dla Ba (Senegal) 
Atutl (Kenia) 45,9 ; 4 X 100 
Coasta de Fildeș 40,3 ; pră- 
: Legbo (Coasta de Fildeș) 
m ; disc Nagyb ---• *• 

m ; femei : 100 mg :
Moutawakil (Maroc) 13,8 ; 100 
Adala (Kenia) 11,6 ; 800 m : 
diru (Uganda) 2:07,0; 3 000 
Chepchirchir (Kenia) 9:20,3 ; 
liță : Tchulnte "

Cairo, 
n-a 
bărbați 
10,2. ‘ 
m : 
46,8. 
m : 
jină 
4,00 
59,82

(Egipt) 
Al 

m : 
A- 

m : 
__ _______ _____ . . su- 

j (Camerun) 50.64; 
4 X 400 m : Kenia 3:43,8.

Coblenz. întrecerile desfășurate 
miercuri seară au oferit șl alte 
rezultate remarcabile : bărbați : 
800 m : Druppers (Olanda) 1:44.70, 
Cook (M. Britanle) 1 :44,83, As- 
mann (R.F.G.) 1:45,05 ; o milă : 
Scott (S.U.A.) 3 :49,72, Maree
(S.U.A.) 3:49,75, Wesslnghage
(R.F.G.) 3:50,19 — record național, 
Deleze (Elveția) 3:50,38 — record 
național, înălțime : Peacock
(S.U.A.) 2,29 m, Trepizur (Polo
nia) 1,11 ....
2.26 m ; prăjină : Olson (S.U.A.) 
5,60 — ' ‘
5,50

2,29 m, Trănhardt (R.F.G.)
m, Kozaklewicz (Polonia)
m. Lohre (R.F.G.) 5,40 m ;

disc : Dells (Cuba) 69,20 m, 
Bruns (S.U.A.) 67.66 m, Wilkins 
(S.U.A.) 67,54 m ; 5 000 m : Kunze 
(R.D.G.) 13:23,71 ; femei : 400 m : 
Diane Dixon (N. Zeelandă) 52,54 ; 
800 m : Margrit Klinger (R.F.G.) 
1:59,57.

Londra. în cazul în care Sieve 
Ovett nu va fl selecționat In e- 
chipa Marii Britanii pentru C.E. 
de la Atena, la 1 500 m, alături 
de Steve Cram șl Graham Wll-

liamson, va ooncura Sebastien 
Coe. Acesta va lua parte și la 
cursa de 800 m.

Atena. La campionatele conti
nentale (6—12 septembrie) ar pu
tea să absenteze, din cauza unor 
accidentări recente, o serie de 
atlețl valoroși : portughezul Fer
nando Mamede, recordman eu
ropean la 10 900 m care a și pă
răsit cantonamentul de la La- 
mego pentru a se trata la Li
sabona. Sprintera cehoslovacă 
Jarmila Kratochvilova acuză de 
asemenea o întindere muscula
ră care a șl împiedlcat-o să la 
parte la concursurile din ultimele 
zile. Proba feminină de maraton 
debutează acum, la Atena, pe 
programul competițiilor oficiale. 
Ea se va desfășura în ultima zi 
a C.E., la 12 septembrie, pe tra
seul tradițional de la Marathon 
la Atena, sosirea urmlnd a avea 
loc pe stadionul Panathinaikos. 
Plecarea se va da la 20 de mi
nute după startul bărbaților.

Berlinul Occidental. Pe vechiul 
stadion olimpic, în cadrul probei 

de săritură tn Înălțime tînărul 
canadian Milton Ottey după ce a 
trecut, cu relativă ușurință, la 
2,30 m a efectuat două încercări 
la 2,37 m. Șl nu i-a lipsit prea 
mult să fl reușit In tentativa sa 
de a deveni recordman al lu
mii...
Dublin. Irlanda va fi reprezen

tată la C.E. de 5 atlețl șl 4 
lete, între cane Dick Hooper 
Louis Kenny la maraton, 
cursa feminină de maraton 
lua startul și Carey May.

ve
de 

dis- 
r___ ____________ pauză
sovieticii conduceau cu 51—48 
dar finalul partidei a aparți
nut americanilor. De notat că 
americanii au Înscris 40 de 
coșuri din 75 de aruncări (19 
lovituri libere transformate 
din 24). 28 greșeli personale 
(2 eliminați), iar sovieticii au 
marcat 34 de coșuri din 69 de 
aruncări (25 lovituri libere 
din 34). 24 greșeli personale.

Clasamentul : 1. U.R.S.S. 11 
p, 2. Iugoslavia 10 p, 3. Spa
nia 10 P. 4. S.U.A. 9 p, 5. 
Australia 1 P. 6. Canada 5 p, 
7. Columbia 5 p.

Ultimele 
— Canada 
S.U.A.) au 
aceasta. în 
țațele lor 
partidele finale. Dacă 
S.U.A. cîștigă meciul cu Aus
tralia va totaliza 11 p și ur
mează să joace din nou cu re
prezentativa sovietică. pentru 
locurile 1—2. Dacă pierde a- 
cest meci, cu Australia. S.U.A. 
va totaliza 10 p și va juca cu 
Spania pentru locurile 3—4, 
în finala mare (1—2) urmînd 
să se întâlnească U.R.S.S. și 
Iugoslavia I

jocuri (Columbia 
și Australia — 
avut loc noaptea 
funcție de rezul- 

se vor desfășura 
echipa

MECIUL DE ÎNOT
S.U.A U.R. S.S

»,

HOCHEIUL SE UNIVERSALIZEAZĂ

at-
In 
va

Politica universalizare" a 
marilor competiții se aplica cu 
mult succes, în ultima vreme. 
Iată, nu de mult, tocmai în in
tenția de a asigura o cit mai 
amplă participare șl de a da 
unei mari întreceri Internaționale 
un caracter mal larg, Federația 
internațională de hochei a decis, 
cu ocazia ultimului său Congres, 
să schimbe sistemul de califi
care pentru turneul de hochei de 
la viitoarea ediție a +“
Olimpice de iarnă, care vor avea 
loc in 1984 la Sarajevo.

Pină acum, „regula" era des
tul de simplă. Pentru turneul 
de hochei al unei ediții a J.O. 
(care, în paranteză fie spus, ține 
acum loc și de campionat mon
dial...) calificarea se făcea ast
fel : după edițiile anterioare ale 
campionatelor mondiale de grupa 
„A" șl „B“. pe baza clasamentu
lui, primeau drept de participare 
la J.O. cele 8 formații de grupa 
„A", primele trei clasate din 
grupa „B“, lor adăugîndu-U-se șl 
echipa reprezentativă a țării gaz
dă. Un sistem vechi care dă
dea posibilitatea prezentării la 
turneu; de hochei al unei ediții 
a J.O. — In linii mari — 
acelorași formații. De fapt cam 
cum se intîmplâ lucrurile și la

Jocurilor

C.M. unde de ani șl ani lupta 
pentru supremație se dă între 
aceleași selecționate 1

Dorind să încerce a asigura o 
mal mare cuprindere a echipelor 
reprezentative în aria marilor com
petiții, forul Internațional al ho
cheiului a decis ca pentru J.O. 
de la Sarajevo calificarea să se 
facă astfel (pentru un turneu cu 
12 echipe) : primele 7 clasate din 
grupa »A“ (deci formația care 
retrogradează anul viitor la C.M. 
de la MUnchen ratează participa
rea la J.O.), primele patru cla
sate în grupa „B“ șl — iată Ino
vația — prima clasată In grupa 
„C“ 1 Acestea vor fi cele 12 for
mații participante la turneul de 
hochei al J.O. de la Sarajevo. In 
legătură cu acest nou sistem de 
calificare comentatorii au sub
liniat Imediat că este prima oară 
cind reprezentativa țării gazdă nu 
are asigurată calificarea (Iugo
slavia a cîștigat anul trecut gru
pa ““ ’ ’ ’
»B' 
tre) șl va 
tru ea.

Poate că 
calificare 
ales menținerea ____ „___
verență în ani șl ani va aduce 
o oarecare creștere valorică la 
nivelul multor echipe naționale 
de hochei. Ar fi — nu încape 
îndoială — cea mal Importantă 
...consecință a măsurii adoptată 
de forul internațional al hocheiului.

La Knoxville (Tennessee) a în
ceput meciul de Înot dintre re
prezentativele masculine și femi
nine ale S.U.A. șl U.R.S.S. După 
prima zi gazdele conduc cu sco
ruri identice In întllnirlle mas
culine și feminine; 39-28, șl cu 
78—56 la general. Rezultate : 
masculin : 109 m liber : Ambrose 
Gaines (S.U.A.) 50,30, Serghel
Smlrlaghin (U.R.S.S.) 50,92, Ro
bin Leamy (S.U.A.) 50,95 ;
800 m Uber : Vladimir Salnikov 
(U.R.S.S.) 7:54,88, Bruce Hayes 
(S.U.A.) 7:59,96, Jeff Kostoff
(S.U.A.) 8:00,91 ; 200 m fluture :
Craig Beardsley (S.U.A.) 1:58,33,
Serghei Fesenko (U.R.S.S.) 1:58,96, 
Jeff Float (S.U.A.) 2:00,66 ; 100 m 
spate ; David Bottom (S.U.A.) 
57,13, Vladimir Semetov (U.R.S.S.) 
57,54, Serghel Zabolotnov 
(U.R.S.S.) 57.81 ; 200 m mixt :
Bill Barett 2:03,58, Aleksandr Si
dorenko (U.R.S.S.) 2:05,68 ; 4 X 
100 m liber ; S.U.A. 3:19,41, 
U.R.S.S. 3:22,57 ; femei : 100 m li
ber : Natalia Strunnlkova
(U.R.S.S.) 57,70, Paige Zemina 
(S.U.A.) 57,70 ; 800 m liber : Ka
rin Laberge (S.U.A.). 8:38,18, Tif
fany Cohen (S.U.A.) 8:41,96 ;
200 m fluture : Mary T. Meagher 
(S.U.A.) 2:09,50, Cohen 2:16,28.

Campionatele de canotaj ale Europei au fost printre primele 
competiții continentale, debutul lor fiind consemnat in anul 
1893 (cu 3 ani înaintea ediției inaugurale a Jocurilor Olimploe !) | 
in localitatea Orta din Italia. De atunci, aproape an de an, la 
aceste campionate au participat cel mal buni canotori de pe 
continent șl In plus unii din alte colțuri ale lumii, din Statele 
Unite ale Americil și Canada, din Argentina șl Brazilia, din 
Australia șl Noua Zeelandă, ceea ce a făcut din această com
petiție europeană un mic campionat al lumii !

In 1961, la Praga, la aniversarea a 50 de ediții ale Campio
natelor europene, s-a luat Insă hotărirea instituirii unor cam
pionate mondiale, prima ediție a C.M, fiind programată In 
1962, deci In urmă cu 20 de ani, la Lucerna, în Elveția. Cu 
acest prilej echipajul român Ionel Petrov, Carol Vereș și Oprea 
Păunescu a cucerit medalia de argint la 2+1 (7:22,60) In urma 
echipajului echipei unite a Germaniei (7:19,10) șl Înaintea ce
lui al Uniunii Sovietice (7:24,17). Următoarea ediție s-a desfă
șurat la Bled, In Iugoslavia, în septembrie 1966. Nici unul din
tre canotorii noștri n-a cucerit însă vreo medalie.

tn 1970 C.M. a avut loc în Canada, la St. Catharines șl a 
prilejuit trioului Ștefan Tudor, Petre Ceapura și Gheorghe 
Gheorghiu o strălucită victorie la schitul de 2+1 (7:25,30). Pe 
locurile următoare : R.D. Germană (7:26,86) și U.R.S.S. (7:28.22).

Următoarea ediție, cea din 1973, de la Moscova, a consfințit 
marele succes al cuplului Ilie Oanță șl Dumitru Grumezescu, 
campion mondial la 2 f.c. ; Tudor, Ceapura + Gheorghiu cu
cerind medalia de bronz la 2+1.

Din 1974, de la Lucerna, întrecerile masculine au fost com
pletate cu cele ale fetelor. Debutul schifistelor a fost rodnic 
pentru canotajul nostru : Cornelia Neacșu și Marinela Ghiță 
au cîștigat proba de 2 f.c. devenind campioane mondiale. Un 
alt echipaj feminin (Ioana Tudoran, EUsabeta Lazăr, Doina 
Bărdaș, Teodora Boicu + El. Giurcă) a cucerit medalia de ar
gint la 4+1 visle, iar Oanță și Grumezescu la 2 f.c. s-au cla
sat și ei pe locul doi. In sfîrșit, au fost obținute medalii de 
bronz la 4+1 rame (Marlena Predescu, Maria Kabath. El- 
Avram, Angelica Chertlc + El. Giurcă) și la 8+1 (Elena Oprea, 
Florica Petcu, Georgeta Militarii, Cristei Wiener, Au
relia Marinescu, luliana Balaban, Valeria Avram, Elena Gawluk 
+ Aneta Matei).

In 1975, la Nottingham au fost cucerite 3 medalii de bronz : 
Predescu — Chertlc la 2 f.c.. Oprea, Petcu, Toi, Wiener, Ma
rinescu, Avram, Balaban, Avram + Matei la 8+1 și băieții Nl- 
colae Slmlon, Ernest Gali, Cristian Georgescu, C-tin Nistoroiu 
la 4 rame f.c.

Ediția din 1977 a „mondialelor" a avut loc în Olanda, la Am
sterdam. Echipajul de 4+1 visle (Veronica Jugănaru, Aneta 
Marin, Felicia Afrăsiloaia, Maria Mașneagu + El. Giurcă) s-a 
clasat al doilea, iar cel de 4+1 rame (Avram, Petcu, Militaru, 
Mașca, FI. Zamfir + Giurcă) a sosit al treilea.

In 1978 C.M. s-a desfășurat la Antipozi, la Karapiro In Noua 
Zeelandă. Un singur „bronz" la 4+1 rame (Oprea, Silaghi, Dos- 
pinescu, Mașca + Matei).

In sfîrșit, din nou o medalie de aur, în 1979, la Bled, prin 
admirabila Sanda Toma la schi! simplu, dar șl una de argint 
(El. Oprea — Dospinescu la 3 f.c.) șl 3 medalii de bronz (Olga 
Homeghl — Valeria Răcită la 2 visle ; Valeria Cătescu, Florica 
Silaghi, Maria Tănase, Mașca + Matei la 4+1 rame șl Veronica 
Jugănaru, Aneta Mihaly, Maria Macoviciuc, Sofia Banovid + 
Giurcă la 4+1 visle). In 1981. la Milnchen, palmaresul canotaju
lui nostru feminin a fost completat cu : o medalie de aur 
Sanda Toma — schit simplu ; 3 medalii de bronz : Elena Hor
vath șl Rodica Pușcatu-Arba la 2 rame f.c. ; Homeghi- 
Bularda, Răcllă, Banovici, Mihali + Ecaterina Oancia la 4+1 
visle ; Rodica Frîntu, Rodica Bucur, Luminița Furcilă, Marica 
Țăran, Olguța Onofrei, Maria Naghlu, Mariana Zaharia, Elena 
Bondar + Elena Radu la 8+1).
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FINALELE DE CANOTAJ DE LA LUCERNA
(Urmare din pag. I)

R.D.G., România (Sofia Cor- 
ban. Maria Macoviciuc, Elisa- 
beta Oleniuc, Titie Țăran + 
Ecaterina Oancia), S.U.A., Da
nemarca. Franța ; 4+1 rame
— R.D.G., U.R.S.S.. Olanda,
România (Elena Horvat, Ro- 
dica Arba. Mihaela Armășescu. 
Aurora Darko + Cristina Di
nu). Bulgaria, S.U.A. ; 8+1
— U.R.S.S., S.U.A., R.D.G.,
România (Luciana Druțu. Iri
na Apostol. Florica Lavric, Pa- 
raschiva Lazăr, Jeana Mieilă. 
Maria Simion, Marica Țăran, 
Rodica Frîntu + Viorica Ve- 
reș), Bulgaria, Canada,

La băieți. în finala probei 
de 4 f.c. : U.R.S.S., Elveția, 
România (Constantin Airoăie, 
Daniel Voiculescu, Vaier To
ma. Petre Iosub), R.D.G.. 
hoslovacia. Danemarca, 
se știe, echipajul nostru 
mtoin de 2 rame (Maria 
ghiu. Luminița Furcilă) 
evolua în finala mică a 
ted probe Cocurile 7—12). 
finala mare : Canada. 
Polonia, U.R.S.S., Olanda, 
garia.

Conform programului, 
lele feminine vor avea 
astăzi după-amiază, iar 
masculine — duminică 
amiază.

Ce- 
Cum 

fe- 
Na- 
va 

aces- 
în 

R.D.G., 
Bul-

fina- 
loc 

cele 
după-

„CM șl 
alături

va evolua în grupa 
de echipa 
trebui să

țării noas- 
lupte pen-

acest nou 
pentru J.

Iul
sistem de 
O. și mai 
cu perse-

Călin ANTONESCU

tom CAMPIONATE

AUTO • Englezul Jimmy Mac 
Rae („Opel Ascona 400") a clștl- 
gat raliul desfășurat în Grecia 
contind pentru campionatul eu
ropean, realizînd 4 h 59:49. L-a 
urmaV în 5 h 02:38, Italianul To
ny, care conduce în clasamentul 
general al C.E. cu 374 p, înaintea 
lui Mac Rae (328 p) șl a italia
nului Zanussl (264 p). ,

BASCHET » Iugoslavia, Bul
garia, U.R.S.S. șl Italia s-au <!a- 
llflcat în semifinalele campiona
tului european masculin de ju
niori care se desfășoară la Di- 
mitrovgrad (Bulgaria), tn ulti
mele meciuri din grupe : Iugo
slavia — Bulgaria 93—87, Franța
— Norvegia 87—68, R.F. Germa
nia—Cehoslovacia 80—72, U.R.S.S.
— Ungaria 133—60, Spania — Fin
landa 105—83, Italia — Israel 
81—80.

BOX » Larry Holmes, cam-

TURNEE INTERNAȚIONALE
TURNEUL, de la Barcelona 

s-a încheiat cu victoria echi
pei braziliene International 
Porto Alegre, care a învins în 
finală cu 3—1 pe Manchester 
City, prin golurile lui Edeval- 
do (din 11 m). Paulo Cesar si 
Roberto. respectiv McDonald. 
Pentru locul 3 F. C. Kiilo a 
dispus de clubul organizator 
C. F. Barcelona, dună lovitu
rile de la 11 m. înaintea exe
cutării penalty-urilor scorul 
era 1—1. Engels a deschis sco
rul din 11 m. apoi Maradona 
a egalat, marcînd primul 
de cînd se 
lan.

FINALA 
Madrid a ___ _______
Borussia Dortmund care a

gol 
află la clubul cata-

turneului de 
fost cîștigată

la 
de 
în-

trecut cu 2—0 ne Atletico din 
capitala Spaniei, prin golurile 
înscrise de Burgsmilller si Zo- 
ricl. Pentru locul 3 : Universi- 
dad Nacional de Mexico — 
Belo Horizonte (Brazilia) 1—0, 
gol înscris de Castro (min. 43).

F. C. KAISERSLAUTERN a 
cîștigat turneul triunghiular de 
la Valencia. în meciul decisiv 
formația vest-germană a în
vins echipa spaniolă cu 3—1 
(1—0). Pe locul 3 Luton Town, 
proaspăt promovată în prima 
ligă engleză.

ÎN CUPA LIBERTADORES 
(gr. 2) : Defensor (Uruguay) — 
Gremio (Brazilia) 0—0.

FINALA turneului de 
Valladolid : Cruzeiro Belo 
rizonte — Valladolid 5—0.
înscris : Tostao (3). Mauro și 
Luiz Carlos.

la
Ho-
Au

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
pionul mondial profesionist al 
greilor, îșl va apăra titlul ptnă 
la sfîrșltul anului în fața lui 
Randy Cobb.

CICLISM • tn 
probei de viteză 
lor mondiale de 
se desfășoară la 
glia) sovieticul Serghel Kopîlov 
a realizat pe 200 m 10.32 secun
de, cel mal bun rezultat mondial 
obținut pe o pistă în aer liber. 
• Etapa a treia a Turului Olan
dei, Langedljk — Zundert (226 
km) a fost clștlgată la sprint de 
danezul Kim Andersen tn 5 h 
40:31. în clasamentul general con
duce belgianul Jan Wijnants, ur
mat la 8 secunde de olandezul 
Adri van der Poet și la 13 se
cunde de Eric Mac Kenzle (Noua

cadrul seriilor 
a camplonate- 
velodrom care 
Leicester (An-

Zeelandă). • Etapa a 4-a a Ma
relui Premiu Wilhelm Tell, Ap- 
penzel — Nussbaumen (144 km) 
a revenit polonezului Zbigniew 
Szczepkowski In 3 h 29:51. tn cla
samentul general conduce elveția
nul Nlkl Ruetlmann.

HOCHEI PR IARBA. • Echipa 
Australiei s-a calificat pentru fi
nala Cupei Mondiale pentru ju
niori, la Kuala Lumpur, tnvin- 
gtnd In semifinală cu 4—1 (4—0) 
formația Pakistanului. In finală 
Australia va Intllnt R. F. Ger
mania. Pentru locurile 5—6 : In
dia — Olanda 3—2 (1—1) ; 6—7. : 
Spania — Canada 2—0 (1—0),

PENTATLON MODERN • Du
pă două probe în campionatul 
mondial de Juniori, la Londra, 
conduce sovieticul Iuri Horisko

cu 2178 p. Pe echipe, lideră este 
U.R.S.S. CU 6 129 p.

ȘAH » La Polianlța Zdroj 
(Polonia), înaintea ultimei runde, 
conduc Popovld (Iugoslavia) și 
Vogt (R.D.G.), cu cite 8 p, ur
mați de Pytel (Polonia) și Ra
dulov (Bulgaria) — cu cite 7,5 p. 
Ovldlu Foișor, care a Întrerupt 
partida cu Vlllela (Cuba), se a- 
flă pe locul șase, cu 6 p.

TENIS » tn turul 3 la Mahwah 
(New Jersey) i Jordan — Man- 
dllkova 7—5, 6—3, Mundel —
Turnbull 6—4. 6—1, White — Ha- 
nlka 4—6, 7—6, 6—1, Budarova — 
Potter 6—4, 6—7, 6—2, Shriver — 
Benjamin 6—3, 4—6, 6—2, Bunge 
— Casale 6—2, 6—2, Kohde — 
Norton 6—1, 6—3. • Clasamentul 
feminin al Marelui Premiu FTt.T: 
Navratilova 1250 p. Evert 990 p. 
Jaeger 950 p, Virginia Ruzici ».«:> 
p etc.

SUEDIA. Lidera I.F.K. Go- 
teborg a obținut o nouă victo
rie : 2—0 în deplasare cu Oer- 
gryte. Alte rezultate : Maltnd
— Halmstad 2—1. Brage — 
Elfsborg 0—0. Norrkdping — 
Kalmar 2—1, Oester — Aatvî- 
daberg 2—0. în clasament după 
17 etape : I.F K. Goteborg 23 p. 
Mălină — 21 o. Elfsborg — 
20 p.

U.R.S.S. în clasament condu
ce Dinamo Minsk cu 29 p. ur
mată de Dinamo Tbilisi și 
Ararat Erevan cu cite 27 p. 
Citeva rezultate : Kuban Kras
nodar — Dinamo Tbilisi 0—2, 
Harkov — Dinamo Moscova
2— 1, Donețk — Erevan 3—I, 
Baku — Tașkent 4—2. Kutaisi
— Alma Ata. 2—0. Dneprope
trovsk — Spartak Moscova 
0—0.

BULGARIA. Ț.S.K.A. Sofia 
șl Levski Spartak n-au pier.lut 
nici un punct după două etape. 
Ț.S.K.A. a învins în runda a 
doua pe Spartak
3— 0, Levski Spartak pe Trakia 
Plovdiv cu 2—0. Alte rezultate : 
Petrici — Slavia 2—1. Cemo 
More Varna — Lokomotiv So
fia 1-1.

R. 
două etape Dynamo Berlin 
Jena au cite 4 p.
Lokomotive Leipzig — Magde
burg 0—0. Dynamo Dresda — 
Erfurt 2—1, Rostock — Dyna
mo Berlin 0—4, Jena — F. C. 
Karl Marx-Stadt 2—1. Vorwărts
— Aue 4—1.

POLONIA. Duoă 5 etape in 
frunte se află Siask Wrcclaw 
cu 8 o. Zaglebie Sosnowiec 
7 p ; Pogon Szczecin 8 p etc.

Varna cu

D. GERMANA. După 
st 

Rezultate :
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