
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN JUDEȚUL BRAȘOV ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Secretarul general al parti
dului. președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
continuă dialogul cu _ țara. 
După ce duminică s-a întâlnit 
cu reprezentanți ai oamenilor 
muncii din partea cea mai de 
est a țării — Delta Dunării 
—, luni, 30 august, a început o 
vizită de lucru în Județul 
Brașov.

La acest nou dialog cu cei 
ce muncesc în localitățile 
din inima Republicii noastre, 
tovarășul Nicolae ' Ceaușescu 
este însoțit de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășii Iosif 
Banc, Emil Bobu, Ion Dincă, 
Petru Enache.

In ciuda ploii persistente, 
mii și mii de oameni ai mun
cii ce trăiesc pe meleagurile 
Țării Bîrsei și Țării Făgăra
șului — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — 
au ținut să întîmpine pe . con
ducătorul stimat și iubit al 
partidului și statului, confe
rind acestei noi întîlniri di
mensiunile și atributele unei 
sărbători dragi inimilor lor. 
Ei știu și simt puternic că tot 
ceea ce s-a înfăptuit mal de 
preț si de durată în județul lor 
se datorează politicii clarvăzătoa
re de dezvoltare multilaterală, 
armonioasă a tuturor județelor 
tării promovată cu consecvență 
de partidul nostru comunist, 
personal de secreta'rul său ge
neral. care în nenumărate rin- 
duri a venit în mijlocul lor. 
s-a sfătuit cu ei asupra a ceea 
ce trebuie făcut ca Brașovul 
să-și dovedească întreaga forță 
Si vitalitate în opera complexă 
si grea de edificare pe pămîn- 
tul patriei a celei mai drepte 
societăți, societatea socialistă 
și comunistă.

Județul a devenit în anii so
cialismului cea de-a doua ma
re bază industrială a țării, 
după Capitală.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului care-1 în
soțesc în această vizită de lu
cru in Județul Brașov au fost 
primiți cu cele mai înalte o- 
noruri, cu profunde sentimen
te de stimă și dragoste pe sta
dionul orașului Victoria, pu
ternic centru muncitoresc al 
țării, creație a socialismului. 
Mulțimea venită în întâmpi
nare, purtând portretele to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
stegulețe roșii și tricolore, 
flori, multe flori, a scan
dat cu însuflețire, neîntrerupt 
„Ceaușescu — P.C.R.",
„Ceaușescu și poporul!“, 
„Ceaușescu fiu iubit — Ia Vic
toria bun venit 1“

înconjurați de aceste calde 
și profunde sentimente de

dragoste și stimă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea de partid 
și de stat se îndreaptă spre 
primul obiectiv înscris în pro
gramul primei zile — Combi
natul chimic „Victoria".

Dialogul purtat de secretarul 
general al partidului cu spe
cialiștii chimiști s-a axat pe 
probleme legate de modul cum 
se acționează pentru îndeplini
rea sarcinilor de plan pe anul 
în curs, de rezultatele obținu
te în cadrul acțiunii de diver
sificare și modernizare a pro
ducției, de reducere a consu
murilor materiale și de ener
gie, de perfecționare a între
gii activități economice.

Dialogul secretarului general 
al partidului cu chimiștii din 
Județul Brașov, început la 
Victoria, a continuat la marele 
combinat de profil din muni
cipiul Făgăraș.

In afara unor panouri și 
grafice, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu li este prezentat 
modul în care chimiștii făgă- 
rășoni au transpus în fapte 
indicațiile date cu prilejul vi
zitei precedente.

Următorul obiectiv a fost în
treprinderea de utilaj chimic — 
Făgăraș.

Este a patra vizită pe oare 
tovarășul Nicolae Ceaușescu o 
face în această unitate, fiecare 
întâlnire a secretarului general 
al partidului cu colectivul de 
aici marcînd momente, de cea 
mai mare însemnătate în viața 
întreprinderii și a oamenilor 
ei. Pe baza indicațiilor și o- 
tlentărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, I.U.C. — Făgăraș a 
cunoscut o continuă extindere 
și modernizare, devenind, în 
scurtă vreme, o marcă de pres
tigiu, un furnizor important de 
instalații și echipamente chi- 
mipe. Producția sa a sporit, 
în ultimii ani, de circa trei 
ori. Totodată, s-au îmbunătă
țit permanent condițiile de 
muncă și de trai ale celor ce 
luorează in întreprindere.

In unitățile industriale vizi
tate luni, secretarul general al 
partidului a adresat chimiști - 
lor șl construotorilor de utilaj 
chimic felicitări pentru rezul
tatele muncii lor, le-a urat noi 
succese, îndemnindu-i în același 
timp să acționeze cu pricepere 
și dăruire pentru înfăptuirea 
integrală a marilor sarcini ce 
revin în acest an și îii acest 
cincinal industriei noastre chi
mice — ramură industrială că
reia îi revine un rol deosebit 
in promovarea progresului teh
nic, în dezvoltarea și moder
nizarea continuă a economiei 
naționale.
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Notații după C. M. de canotaj

0 EDIȚIE CU MULTE DEBUTANTE ÎN SCHIFURILE NOASTRE, 
CU PATRU ECHIPAJE PREMIATE, DAR FĂRĂ „ĂUR“...

Maria Macoviciuc, Titie Țăran, Ecaterina Oan- 
cia, Elisabeta Oleniuc și Sofia Corban — me

daliate cu bronz in proba de 4+1 vîsle

Rodica Arba, Mihaela Armășescu, Cristina 
Dinu. Aurora Darko yi Elena Horvat — locul 
III in finala de 4+1 rame Foto : N. DRAGOS

Cu patru medalii cucerite la 
recentele campionate mondiale 
de canotai de la Lucerna — 
argint în proba de simplu, 
bronz la 4+1 rame. 4+1 vîsle 
(fete) și 4 f.c. (băieți) — schi- 
ful nostru a înregistrat un fru
mos succes, egalînd — in nu
măr de medalii — bilanțul 
considerat remarcabil at prece
dentelor „mondiale" de la Miin- 
chen. Care a fost totuși dife
rența ? A lipsit, evident, obiș
nuita medalie de aur din Dro- 
ba de simplu. ..Obișnuită" în 
sensul că ne obișnuisem ca 
Sanda Toma să urce în fiecare 
an oe cea mai înaltă treaptă 
a podiumului de premiere : 
aur în 1979, la C.M. de la 
Bled ; aur în 1980. la J.O. de 
la Moscova ; aur în 1981. la

C.M. de la Miinchen. Apoi, a- 
cel bilanț remarcabil evidenția 
și faptul că schiful românesc 
depășise cu o medalie un bi
lanț strălucit, cel de la ulti
mele J.O. Erau, cu alte cu
vinte. mai multe motive pen
tru a califica rezultatele din 
1981 drept remarcabile. Avem 
si acum asemenea motive, cu 
locul 4 In clasamentul gene
ral ne națiuni (fată de 3. la 
Miinchen), cu numai patru e- 
chipaie în finalele probelor fe
minine (fată de 6 la ultimele 
„mondiale") ?

Cei din ..lumea lacului" ar 
spune că da.. Ei ar argumenta 
că. prin perspectiva altor mari 
regate, medalia de argint cu
cerită de Valeria Răcilă în pro
ba de simplu are acoperire în

aur după excepționala cursă în 
care a condus tot timpul. în 
care numai un val o undă un 
..ac“ de barcă (9 sutimi de se
cundă !) au despărțit-o de 
sportiva sovietică Irina Feti
sova, câștigătoarea întrecerii. Ar 
mai susține — pe bună drep
tate — că 4 medalii fără San
da Toma la startul unei ase
menea întreceri de anvergură 
este mai mult decît onorabil. 
De ce însă fără aur ? Aurul 
fiind singura unitate de mă
sură a marilor valori ! Așa
dar bilanț frumos sau remar
cabil ? Bilanț frumos cu două 
remarcabile capitole :

Vasile TOFAN

CEL MAI BUN BILANȚ
AL SPERANȚELOR NATAȚIEI NOASTRE 

LA CAMPIONATELE EUROPENE
România pc locul III Ia 
ncoiiclal pc medalii 
La Innsbruck s^au încheiat 

întrecerile celui de al 9-lea 
campionat european de înot.

FOTBALIȘTII DIN
Așa cum am anunțat, de du

minică s-a reunit La Bucu
rești' lotul reprezentativ de 
fotbal care, mîine, cu Începe
re de la ora 20, va întâlni, pe 
stadionul „23 August", într-un 
meci de verificare, reprezen
tativa Danemarcei. Va fi ul
timul test înaintea partidei 
din preliminariile C.E., cu e- 
chipa Suediei programată la 
H septembrie tot pe marele

Pentru meciul de mîine, cu Danemarca

LOTUL „A“ SE PREGĂTESC INTENS
stadion bucureștean. Antreno
rii M. Lucescu și M. Radules
cu au la dispoziție următorii 
jucători: Ducadam (U.T.AJ 
Speriatu (Sportul studențesc) 
— portari ; M. Marian, lor- 
gulescu (ambii de la Sportul 
studențesc), Ștefănescu, Ungu- 
reanu (ambii de la Universi
tatea Craiova), Sameș (Steaua), 
Rednic, Bogdan (ambii de la 
Corvinul Hunedoara) — fun-

dași 1 Bălăci, Țicleanu (ambii 
de la Universitatea Craiova), 
Klein, Andone (ambii de la 
Corvinul Hunedoara), Biiloni 
(A.S.A. Tg. Mureș) — mijlo
cași ', M. Sandu (Sp. studen
țesc), Cămătaru, Cîrțu (ambii 
de la Universitatea Craiova), 
Turcu (F.G. Argeș), Gabor 
(Corvinul), Coraș (U.T.A.) —
atacanți. Prin urmare, șase 
jucători de la Universitatea

Innsbruck Intr-un clasament 
al întrecerilor lemininc 

sărituri și înot sincronic re- 
zervait juniorilor. Competiția a 
fost marcată de o serie de 
performanțe excelente, oare 
atestă valoarea crescîndă a 
speranțelor natației europene.

Sportivii români prezenți în 
întreceri au avut evoluții foar
te bune, înregistrînd un bilanț 
promițător : 4 medalii de ar
gint și 2 de bronz. Este cel 
mai frumos bilanț româ
nesc din istoria natației, a- 
vînd in vedere că la toate 
cele 8 ediții precedente ale 
competiției, Înotătorii români 
nu au izbutit să obțină decît 
o singură medalie de argint!

Merită a fi relevate în mod 
deosebit rezultatele băimăren- 
cei Anca Pătrășcoiu (antrenor

(Continuare in pag a 4-a)

TEODORA HAUPTRICHT
Gh, Dimeca) medaliată cu ar
gint la 100 m și 200 m spat» 
și ale reșițencei Gabriela Baka 
(antrenor Ioan Schuster) cu 
medalii identice la 400 m mixt 
și 200 m fluture. O altă îno
tătoare din Baia Mare, Teo
dora Hauptricht, a obținut 
medalia de bronz în proba de 
800 m liber, iar săritoare» 
Luiza Nicoiaescu a imitat-o, 
la capătul întrecerii de La 
platformă. Merită a fi releva
te și evoluțiile ploieșteanului! 
Cristian Ponta, clasat pe locuS 
IV în cursele de 400 m mixt 
și 200 m fluture.

(Continuare in pag 2-3)

Campionatul european de polo (juniori)
Craiova, cind de la Corvinul, 
patru de la Sportul studen
țesc, doi de la U.T.A. și cîte 
unul de la Steaua, F.C. Argeș 
și A.S.A, Tg. Mureș. Reamin
tim că selecționabilii de la 
Dinamo București nu figurea
ză in lot, întrucit ei joacă, 
mîine, în echipa lor de club, 
la Oslo.

Programul zilei de ieri a 
cuprins, pentru dimineață, un 
complex examen medical e- 
fectuat de o echipă a Centru
lui de medicină sportivă, 
„Primele constatări ale acestui 
examen, ne spunea dr. N. An- 
dreescu, medicul lotului, arată 
o îmbunătățire a stării gene
rale a selecționaților în com
parație cu datele examenului 
anterior. In privința stării da 
sănătate a componenților lotu-

ECHIPA ROMÂNIEI-IN
10 6 cu R. r. Germania

Fotbaliștii danezi surprinși de obiectivul fotografic după so
sirea in Capitală. (Informații despre echlpa-oaspete in pag. 2—3). (Continuare in pag 2-3)

La Varna au început între
cerile celui de-al 8-lea cam
pionat european de polo re
zervat echipelor de juniori. 
Formația României, care evo
luează in grupa C, a debutat 
cu o promițătoare victorie în 
fața selecționatei R.F. Germa
nia la scorul de 10—6 (1—1, 
3—0, 3—2, 3—3) asigurîndu-șî 
virtual un loc în turneul se
mifinal, alături de echipele 
Spaniei, Olandei și R.F. Ger
mania, învingătoare în fața 
Danemarcei cu 12—4. Poloiștii 
români și-au asigurat, apoi, pri
mul loc in grupa preliminară 
depășind și Danemarca cu 18—3 
(5—2. 6—0, 3—0, *—1).

TURNEUL SEMIFINAL
$1 181 <n Danemarca
Pentru al doilea turneu se

mifinal s-au calificat formații
le U.R.S.S., Iugoslaviei, Itali
ei și Ungariei. Reamintim că 
rezultatele din grupele elimi
natorii contează și in turnee
le semifinale.

Iată celelalte rezultate : Gru
pa A : Bulgaria — Turcia 9—5; 
Italia — Ungaria 9—7 ; Italia
— Bulgaria 10—4; Ungaria — 
Turcia 9—5 ; grupa B: U.R.S.S.
— M. Britanie 18—1 ; U.R.S.S.
— Iugoslavia 8—5 j grupa D î 
Olanda — Austria 15—4 ; Spa
nia — Franța 13—6 ; Olanda — 
Franța 16—7; Spania — Aus
tria 15—2.



Competiția pugilistică „Mănușa litoralului"

MECIURI SPECTACULOASE 
ÎN GALELE SEMIFINALE

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL 
INDIVIDUAL DE DIRT-TBACK

Campionatele naționale de tir

CONSTANȚA, 30 (prin tele
fon). Prima gală semifinală a 
competiției „Mănușa litora’ului" 
a făcut neîncăpătoare Sala spor
turilor din localitate. Fidelita
tea constănțenilor pentru spor
tul cu mănuși a fost pe de
plin răsplătită, partidele pro
gramate fiind de bună calita
te Reuniunea a debutat cu 
meciul „cocoșilor" Gh. Negoi- 
ță (B C Brăila) și M. Șchiopu 
(Mecanică fină Buc). Con- 
truntarea lor a fost echilibra
tă ambii sportivi avînd pe
rioade egale de dominare Ju
riul l-a desemnat învingător 
(3—2) pe Negoiță. mai activ 
In final. La aceeași categorie, 
fostul campion european de ti
neret N. Șeitan (Litoral Man
galia) l-a întrecut mai _ 
decît ne așteptam pe C. Ma
nea (C.F.R. Craiova).

rivali și foști cam- 
țării, N. Chioveanu 

și M. Ouatu (S.C. Ba- 
oferit, 
meci 
dure, 
mici".

greu

Vechi 
pioni ai 
(Litoral) 
cău) au 
cut. un 
lovituri 
„mijlocii 
reprize echilibrate, Chioveanu, 
puternic încurajat de specta
tori a lansat atac după atac, 
cîștigînd ultimul rund și tot
odată partida.

Una dintre cele mai frumoa
se întîlniri le-au oferit „mij
lociii" Gh. Be(eanu (Steaua) și 
A. Hîrtopeanu (Motorul Arad), 
doi sportivi cu un bogat ba
gaj de cunoștințe tehnice. Lup
ta lor frumoasă a beneficiat 
ți de un arbitraj excelent, 
Gheorghe Teodora dovedind o 
dată în plus că se află în eli
ta .cavalerilor ringului". Be- 
teanu a punctat mal mult ln 
fiecare final de repriză, ob- 
ținînd o meritată victorie. O 
surpriză de mari proporții s-a 
înregistrat Intr-una din semi
finalele categoriei grea. Petre 
Bornescu (Mecanică fină Buc.)

ca și în tre- 
electrizant, cu 
de adevărați 

După două

a reușit performanța de a-1 
întrece pe fostul vice-campion 
european W. Kohnert (T.S.C. 
Berlin).

ALTE REZULTATE. Cat. 
pană : P. Roșea (B.C. Brăila) 
b.p. A. Brunert (T.S.C. Berlin), 
FI. Bai na (Motorul Arad) b.p. 
N. Stoenescu (B.C. Galați). 
Mijlocie mică : N. Ciobanu
(Met Buc.) b.ab 2 N. Drago- 
mir (Semănătoarea). 
A. Ismail (Farul) 
Martin (Met. Buc.). 
Lustin (Selecționata 
N. Grigore (Farul).

Rezultate din a doua gală a 
semifinalelor : cat. ușoară : 
Corneanu (Farul) b.p. 
tea (Nicolina) ; O. Gozelowski 
(U.R.S.S) b.k.o. M. Gaspar 
(Steaua). Cat. pană : A. Fare- 
din (Farul) b.p. I. Cernat (C.S. 
Bacău). Cat. semiușoară : E. 
Giafar (Steaua) b.p. I. Petre 
(C.F.R. Craiova). Cat. semimij- 
Iocie : R. Poje (R.D. Germană) 
b.p, M. Constantin (Farul). Cat. 
grea : A. Lustin (U.R.S.S.) b.p. 
N. Grigone (Farul).

Paul IOVAN

Mijlocie : 
b.p. Gh. 

Grea : Al. 
Kiev) b.p.

I.
V. Ci-

După o scurtă pauză, deter
minată de participarea repre
zentanților țării noastre la com
petiția internațională de dirt- 
track dotată cu „Cupa Priete
nia", cei mai buni motocicliști 
s-au aliniat duminică diminea
ța la startul campionatului re
publican individual, ediția 1982. 
întrecerile primei etape s-au 
desfășurat pe pista stadionului 
Voința din Sibiu. în prezența 
a peste 3 000 de spectatori. La 
capătul unor curse mult gus
tate de public, victoria a re
venit motociclistuiui Ionel Pa
vel (Voința Sibiu) care a acu
mulat 15 puncte. Pe celelalte 
locuri s-au clasat. în ordine: 
E. Botezatu (C. S. Brăila) 14 p, 
D. Stoica (Steaua) 13 p, M. 
Dobre (Metalul Buc.), Gh. Șo- 
fran (C. S. Brăila) cîte 11 p, 
N. Puraveț (I.P.A. Sibiu) 10 p.

în deschidere au avut loc 
întrecerile etapei a 6-a a „Cu
pei speranțelor". Clasament :
1. S. Ghibu (I.P.A. Sibiu) 6 p,
2. B. Lazăr (C. S. Brăila) 5 p,
3. D. Gașpar (Metalul Buc.) 4 p.

Etapa a doua a campiona
tului național individual este 
programată vineri, 3 septem
brie. pe pista stadionului Me
talul din Capitală. (L IONES- 
CU — coresp.).

„Memorialul Nicolae Vlad“ la judo

0 COMPETIȚIE DE APRECIABIL NIVEL. TEHNIC

• • •

Nou record national la pistol
Emilia Bodrîngă, cu

standard. Junioare
587 p

e-

CE. DE NATAȚIE
PENTRU JUNIORI

(Urmare din pag. 1)
Intr-un clasament neoficial 

al probelor de înot și sărituri 
feminin reprezentantele țării 
noastre (6 medalii) s-au clasat 
pe locul 3 după R.D. Germană 
(14) și U.R.S.S. (8)

Ultimele rezultate tehnice. 100 
m fluture (f) : 1. Ute Mfickel 
(RDG) 63,15 ; 2. Sylvia Scheller 
(RDG) 63,22 ; 3. Elisabeth Ahl- 
gren (Suedia) 65,54 ;... 9. Gabrie
la Baka (România) 66,86 ; 100 m 
fluture (b) : 1. M. Verdaguer
(Spania) 57.61 ; 2. A. Jakovlev
(URSS) 58,63 ; 3. T. Darnyl (Ung) 
59,19, ...8. Cr. Ponta (România) 
60,14 ; 12. O. Băcuiețl (România) 
61,38 ; 200 m bras (f) : 1. Sylvia 
Gerasch (RDG) 2:36,28 ; 2. Olga 
Zelenkova (URSS) 2:37,34 ; 3. Pe
tra Hillenlus ' ' -------
200 m bras (b) 
(URSS) 2:25,66 ; 
(Fr.) 2:26,66 ;
(URSS) 2:28,68 ; __ _____
Z. Szilagy (Ung.) 15:56,0 
Dassler (RDG) 15:57,19 ; 
Batifaulier (Fr.) 16:02,31 ;
........................ A. —

2. V.

La sfirșitul săptămînii tre
cute. în Sala de sport din Fă
găraș. au avut loc întrecerile 
de judo ale „Memorialului Ni
colae Vlad". Numeroșii specta
tori prezenți la această com
petiție — care a reunit e- 
chine românești și una polo
neză — au avut prilejul să 
asiste la confruntări de apre
ciabil nivel tehnic, echilibrate 
si deosebit de spectaculoase, 
în final, trofeul a fost cuce
rit de formația Constructorul 
Miercurea Cluc. urmată ja un 
punct de Dinamo București. 
Echipa organizatoare. Nitra- 
monia — situată cu regulari
tate pe primele locuri în com
petițiile republicane — s-a cla
sat de astă-dată pe locul 4 
deoarece a avut titularii de 
la citeva categorii indisponi
bili. printre care campionul

european Mircea Frățică. El a 
evoluat, totuși. într-un meri 
demonstrativ.

Clasamentul pe echipe: 1. 
Constructorul Miercurea Ciuc 
29 p. 2. Dinamo București 28 
p, 3. Olimpia Poznan 26 p, 4. 
Nitramonia Făgăraș 24 p, 5. 
Constructorul Alba Iulia 19 p, 
6. Metalul Plopeni 14 p. 7. Ra
pid Arad 12 p. 8. Oțelul Tir- 
goviște 10 p ; cîștigătorii p»> 
categorii: superușoară — Gheor
ghe Cențiu (Nitramonia), se
miușoară — Ion Năstăilă (Di
namo). ușoară — Li viu Ma
rian (Constructorul Alba Iu
lia). semimijlocie — Istvan 
Mathe (Constructorul Miercu
rea Ciuc). mijlocie — Iosif 
Pali (Constructorul M. Ciuc), 
semigrea — Vasile Anton (Ni
tramonia). grea — Ion Puș- 
cașu (Dinamo).

Două dintre principalele 
venimente ale celei de a doua 
zile din cadrul campionatelor 
naționale de tir 
nioare, juniori și 
desfășurate, ca și 1 
căzii similare, la 
bucureștean Tunari.
mera tuturor probelor de glonț 
a fost Emilia Bodrîngă, trăgă- 
toarea care a cîștigat proba 
de pistol standard a junioare
lor. cu 587 p. rezultat exce
lent, care depășește vechiul 
record național al categoriei 
cu 3 puncte (v.r. — 584 p, a- 
parținînd Elisabetel Bădicea- 
nu) ! Tinăra sportivă (legiti
mată la clubul Dinamo) și-a 
depășit propriul record perso
nal cu 4 puncte, ceea ce, tre
buie să recunoaștem, înseam
nă o autodepășire la îndemîna 
a foarte puțini trăgători. Și 
încă un „record" al învingă
toarei : ea și-a depășit princi
pala adversară, pe Elena Ma- 
covei, cu 18 puncte... Tot 
rîndul comportărilor 
se situează aceea a lui Sorin 
Babii, autorul unui 560 p 
pistol liber juniori.
cam rar chiar și la îndemîna 
seniorilor noștri. Astfel că. și 
reprezentantul clubului U. T. 
Arad a cîștigat la diferență 
apreciabilă, 12 puncte...

La polul opus, 
nesatisfăcătoare a 
lorlalte trăgătoare 
pistol standard în 
nioarelor. Ele au 
mai cu seamă în 
a Întrecerii lor, la precizie; de 
multă vreme nu am putut 
consemna rezultate atît de 
mărunte ! în aceste condiții.

pentru se- 
junioare, 

In alte o- 
poligonul 

Perfor-

în
meritorii

la 
rezultat

comportarea 
tuturor c«- 

în proba de 
special a se- 
tras slab, 
prima parte

1-12 septembrie, la Slobozia

FESTIVALUL ȘAHULUI IALOMIȚEAN

formă 
(URSS) 
(URSS) 
410,81 ; 
R.D.G.
3.

(Olanda) 2:33,68 ; 
: 1. M. Dorozov
2. C. Deneuvllle
3. Al. Kuznețov 
1500 m liber : 1.

; 2. U. 
3, E. 
plat- Gladcenko 

Semenko 
3. B. IX (RDG) 

mixt (f) : 1.
U.R.S.S. 4:20,10; 

4X100 m mixt 
, 3:58,71 ; 2.
R.D.G. 4:05,07 ;

(b) : 1.
488,94 p ;
420,72 p ; : 
4X100 m

4:18,87; 2. 1
Suedia 4:24,64 ;

(b) : 1. U.R.S.S.
R.F.G. 4:04,33 ; 3. xi.u.ur. s;ua,ui , 
înot sincronic echipe: 1. Olanda 
158,081 p ; 2. R.F.G. 157,165 p ;
3. M. Britanie 154,936 p.

Eveniment important în 
sportul ialomițean — primul 
Festival al șahului. Inițiativa, 
care aparține asociației spor
tive Ști'ința-învățămînt (pre
ședinte, prof. Ion Vlaicu), este 
destinată să reunească în jurul 
meselor — peste 100 — insta
late în trei săli ale Casei de 
cultură a sindicatelor din o- 
rașul de reședință al județu
lui, Slobozia, peste 300 de șa
hiști din Ialomița și din în
treaga țară.

Festivalul șahului ialomițean 
se va desfășura între 1 și 12 
septembrie, la 5 categorii va
lorice, de la categoria a IlI-a 
la maeștri. Printre invitați fi
gurează și marele maestru in
ternațional

care, cu acest prilej, va da un 
simultan.

La Slobozia pregătirile au fost 
încheiate, gazdele, C.J.E.F.S. 
Ialomița, prin comisia de re
sort, fiind în așteptarea oaspe
ților...

de șa- 
din în- O

Victor Ciocâltea,

SOSIRI STRÎNSE
HI PISM

Căldură mare duminică dimi
neață pe hipodromul din Ploiești, 
dar din fericire ea nu l-a moleșit 
pe conducători ; ba dimpotrivă, 
am asistat la alergări spectacu
loase, cu sosiri strînse, ta trei 
dintre ele trebuind să se facă a- 
pel la oonsultarea fotografiei so
sirii pentru a se putea stabili 
câștigătorii.

Alergarea principală a zilei, 
„Criteriul cailor de 3 ani", a re
venit iul Strunga, condusă cu 
tact șl răbdare de I. Oană. Să 
mai precizăm că recordul stabilit 
o situează printre cele mal bune 
elemente ale acestei excelente 
generații, din care vom aminti 
doar pe Trifoi șl Jurista.

tn cele două hituri ale „Pre
miului Rădăuți", sosirea a fost 
identică. Palicar tavinglnd pe 
Rigoarea.

Cu această reuniune au fost re
luate atractivele curse deschise 
conducătorilor amatori. A cîștigat 
Juvenil, energic susținut de Mlhal 
Manea, deocamdată la prima vic
torie tn actuala stagiune.

Am dori o mal mare exigență 
din partea arbitrilor ta urmărirea

aiurii unor cai care — fie pe 
parcurs, fie chiar la sosire — 
au un mers neregulat, trebuind 
conform regulamentului sâ 
distanțați.

în Încheiere vom semnala 
piui succes al formației 
Gheorghe, dintre elevii căruia 
Siutghiol a arătat că este un 
mînz cu reale calități și capabil 
de noi progrese.

îie

trl- 
V.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Laura (C. Radu) 1:38,6, 
Sorin, 3. Sulițaș. Cursa a H-a : 
1. Retorta (Al. Vasile) 1:31,1, 
DIafilm. Cursa a Ul-a : 1. Juve
nil (M. Manea) 1:27,4, 3. Onagra. 
Cursa a IV-a : 1. Strunga (I. 
Oană) 1:26,3, 2. Sicomor, 3. Juris
ta. Cursa a V-a : 1. Feteasca (N. 
Simian) 1:29,1, 2. Frenetica. Cursa 
a Vl-a : 1. Palicar (V. Pătrașcu) 
1:26 J, ’ —
Cursa 
cutor 
mana
a VHI-a : 1. Aldina (N. Nicolae) 
1:29,7, «. Horoscop, 
Cursa a IX-a: 
Pătrașcu) 1:354,
Siliciu. Cursa a X-a 1 1. Siutghiol 
(N. Simian)' 1:41,7, 3. Radna.

2.

1.
2.

2. Rigoarea, 3. Manșetar. 
a Vn-a : cap la cap Per- 
(N. Slmion) 1:28,4, și Os- 
(D. Toduță) 1 :28,4. Cursa

3. Herlea.
1. Palicar (V.

3. Rigoarea, 3.

Cea mai valoroasă pe 
de glonț, 587 p, la p 
toare : Emilia Bodrîngă

va fi foarte grea 
misiunea federați
ei de a selecționa 
echipa pentru cam
pionatele europe
ne de la Roma, ce 
se vor desfășura 
peste mai puțin de 
3 săptămîni. în 
orice caz, e nece
sar ca din delega
ția noastră să facă 
parte numai acele 
țintașe și acei ti
neri trăgători ca
re au demonstrat 
la „naționale” un 
anumit virf de 
formă, ei fiind ca
pabili de a-1 păs
tra în continuare.

în privința probelor de puș
că. e de menționat că junioara 
Daniela Toader (Unirea Foc
șani) a cîștigat, după întrece
rea de culcat și pe cea de 3 
poziții, cu 563 p, rezultat egal 
celui cu care Roxana Lămă. 
șanu s-a impus clar, la cate
goria senioarelor.

REZULTATE TEHNICE, pistol 
standard, senioare : 1. Ellsiabeta 
Bădiceanu (Steaua) 579 p, 2. A- 
nișoara Matei (Dinamo) 579 p, 3. 
Maria Macovel (Dinamo) 575 p, 
4. Silvia Kaposztay (UT Arad) 
575 p, 5. Ana Ciobanu (Dlnamo) 
572 p, 6. Virginia Sisoe (Steaua) 
570 p ; junioare : 1. Emilia Bo- 
dringă (Dinamo) 587 p (nou rec. 
național), 2. Elena Macovel (Di
namo) 569 p, 3. Camelia Tudor 
(Dinamo) 
nlorl : 1. 
560 p, 2. 
p, 3. M. 
544 p, 4. 
543 p, 5.
Ptazaru (,,U' _.
viteză, juniori : 
namo) 588 p,

2. 1
1 P. - ------567 p ; pistol liber, ju- 
S. Babll (UT Arad) 
B. Corbu (Steaua) 548 
Dragomirescu (Steaua)

O. Vișan (Dinamo) 
D Petru 539 p, 6. N.

Iași) 538 p ; pistol 
: 1. L. Banu (Di-

2. G. Cristache

(Dinamo) 
(Steaua) 51 
namo) 586 
ua) 583 p, 
xandrla) 51 
3X20 f 1 
(Steaua) 5.1 
(Dinamo) l 
(ASA C'rad 
dea (Dinar 
men dl (AS 
P. Gruia (' 
senioare : 
(OUftîțtia) 8 
tei (Dinam» 
(CSU Braș 
1. Daniela 
șanl) 568 
(CSȘ 1 Buc 
(CSS 1 Bu 

întrecerile 
poligonul 1 
probele de

ACTUALITA
Selecționata

la „Cupa

A ÎNCEPUT „CUPA DE TOAMNĂ" 
LA HANDBAL FEMININ

Handbaliștii din Șos. Ștefan cel Mare la ..Dinamoviada" de la Opole
Duminică s-a disputat prima 

etapă din „Cupa de toamnă a 
F.R. Handbal", competiție re
zervată echipelor feminine din 
Divizia „A“ 
sînt incluse 
lecționate în 
tiv, care se 
C.M.j. Din 
trei s-au încheiat cu victoria 
oaspeteior (TEROM Iași, C.S.M. 
Sibiu șl Rulmentul Brașov).

Rezultatele etapei.
TEXTILA BUHUȘI — TEROM 

IAȘI 21—23 (11—10). Deși a
condus de șase ori la diferență 
de trei goluri, echipa din Bu-

(meciul s-a jucat la Ba- 
a „căzut" în final,

(în formații nu 
handbalistele se- 
lotul reprezenta- 

pregătește pentru 
cele șase partide,

„ÎNCERCARE" nereușita...
Greu trebuie să-l fie unul 

antrenor ca după e etapă de 
muncă, de strădanii, de că
utări să constate că un spor
tiv ta care șl-a pus multe 
nădejdi nu mal răspunde în
crederii acordate. Cazul lui 
Ion Iordache, rugbyst la di
vizionara „A", Gloria Arad.

Reconstituind scurta biogra
fie sportivă a acestui jucă
tor transferat la Arad de la 
R.C. Grivița Roșie, antreno
rul emerit Țltl Ionescu nu 
ișl poate ascunde amărăciu
nea. Are toate motivele, 
tru 
în 
toată priceperea, În
treaga sa experien
ță, atît de Îndelun
gată, de tehnician și 
de pedagog. Ce-1 drept, Tor- 
dache, rugbyst de talent, a 
răspuns, la Început interesu
lui manifestat de antrenor, 
a ajuns un model pentru e- 
chipă, ceea ce explică șl pro
movarea sa, calitatea de că
pitan al XV-Iul arădean.

Ion Iordache n-a Înțeles, 
insă, că o asemenea poziție, 
de exponent al echipei, ge
nerează obligații sporite șl 
mai ales permanente, ta te
ren, ta viața sportivă, dar șl 
ln afara 
tate. N-a 
grabă a 
gă 1 A 
realitățile . . . _
de fiecare dată sfaturile 
bune ce 1 s-au dat, de a 
renunța la acte de indiscipli
nă, de a-șl corecta vicii 
(băutură, scandaluri) care nu 
ta< declt să degradeze un 
om, un sportiv. A stăruit 
ta greșeli de comportament, 
repetînd actele de indisci
plină.

că a investit 
acest sportiv

acesteia, în socie- 
înțeles 7 Mal de 

refuzat să înțelea- 
privli cu ușurință 
din jur, a ignorat 

dată
«-au

Firesc, biroul secției de 
rugby de la Gloria Arad a 
propus suspendarea sa din 
activitatea sportivă. „Dați-mi 
voie să mai fac o încercare; 
poate — totuși — îl aduc pe 
druryul cel bun. Nu pot să 
cred că Iordache a pornit pe o cale ----- — -
nici o perspectivă...' 
a fost punctul de vedere al 
antrenorului ta fața biroului 

Ii venea greu să 
că jucătorul ordonat 

poate 
tatr-atlt pe scara so

cială, Incit să nu 
mal poată fi util e- 
chipel, colectivului.

I s-a acordat, de 
aceea, o șansă : 1
s-a promis transfe

rul pentru Cugir, la o divi
zionară „B“. Iordache rămî- 
nea, astfel, in lumea rugbyu- 
lui, a sportului său Îndrăgit. 
Șl, cine știe, poate după un 
timp va reveni la Arad Cum 
a răspuns el la acest gest 
de bunăvoință, de omenie 7 
Intr-un interval de citeva 
zile, alțl 5 jucători de la 
Gloria Arad cer transfer la... 
Cugir I 7 Nu era nici o jus
tificare pentru aceasta, ci — 
cum s-a dovedit — numai 
„manopera" Iul Iordache...

In fața noii situații antre
norul n-a mai avut altă so
luție, fiind de acord cu pro
punerea biroului de secție de 
suspendare a acestui jucător 

pe as- 
fi- 
că 
va

fără întoarcere, fără
Acesta

secției, 
creadă 
și sirguincios de ieri 
coborî

din activitatea sportivă, 
timp de doi ani I Măsură 
pră, fără îndoială, dar 
rească, meritată. Poate 
abia acum cel în cauză 
reflecta cu toată seriozitatea 
la gravitatea faptei sale !

Tiberiu STAMA

huși 
cău) 
că de la 20—17 pentru 
liste (min. 47). scorul a 
nit 23—20 pentru TEROM 
57). Printre marcatoare : Po
povic! 7, Bortaș 5, Haidău 4, 
respectiv Corban 13, Discă S. 
(S. NENIȚĂ — coresp.).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — CONFECȚIA BUCU
REȘTI 20—16 (12—8). 
scris : Manolescu 6, 
Caramalău 4, Bădescu 
1, Biro 1, respectiv G. 
tinescu 4, Amarandci 
diuc 3. V. 
Ciocănău 2.

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
C.S.M. SIBIU 19—21 (9—10).

CHIMISTUL RM. VÎLCEA — 
RULMENTUL BRAȘOV 22—23 
(14—II). Experiența brașoven- 
celor și-a spus cuvîntul în fi
nalul partidei, cînd au refăcut 
de la 15—19. Printre marcatoare: 
Popescu 6, Andronache 6, res
pectiv Drăguței 4, Oancea 3, 
(P. GEORNOIU — coresp.).

HIDROTEHNICA CONSTAN
ȚA — ȘTIINȚA BACĂU 23—22 
(12-11).

C.S.M. 
A.E.M. 
(12—13).

® Azi 
lonia) divizionara 
bal masculin, Dinamo Bucu
rești, care urmează să ia parte 
la ediția din acest an a „Di- 
namoviadei".

astfel 
texti- 
deve- 
(min.

Au in- 
Popa 5,

3, Oprea 
Constan-
4, Sere- 

Constantinescu 3,

SF. GHEORGHE — 
TIMIȘOARA 22—22

a plecat la Opole (Po- 
„A” de hand- 

Dinamo

• Tradiții
„uvertură" 
Sovietski Si 
selecționata 
de verificare 
Iul de preg 
nulul. Echip 
durile cărei» 
Huțan. Just 
lăucă, V. 
Gherghișan, 
evolua in se 
alături de p< 
ții sovietice 
Leningrad, 1 
Torpedo Gor 
și de selecții 
diei. Compet 
tembrie Țin 
ronK._ 1oac
sensk) șl se 
7 septembrie
• Hocheiș 

București ai 
glu de preg: 
jocuri de ar 
Riga, fiind ii 
cale, Dinam, 
țară antren o: 
spunea că a 
levll săi o
a muncii de 
vară, evide 
Gh. Huțan, C 
Solyom și 1 
au susținut d 
Bers de care 
5—2 șl 4—2 ț 
gură dată pu 
mo Riga (cu 
lalțl internați 
cheindu-se ci 
gazdelor.
• S-a ti.

Miercurea Cli 
Harghita". In 
pă s-au tarei 
Podhale Now 
9—1 (0—0, 4-
Ciuc — TJ Ti
1— 1), tar ta 
mesti — TJ 
3—5, 1—2) șl 
— S.C.M. Ci
2— 1). Trofeul 
echipa polone 
(V. Pașcanu
• Toți arb: 

București stat 
de 1 septemb 
patinoarul „23

ADHIMSIRATIA OF STAT LOTO PPONOSPO

PERSEVERENȚA PLUS INSPI
RAȚIE - SATISFACȚIE !

• Agențiile Loto — Pronosport 
mal pot elibera doar astăzi bi
lete eu numerele dv. 
pentru prima tragere 
preș din luna următoare, 
va avea 
1982. Reamintim acest lucru atlt 
pentru cei ce nu șl-au procurat 
tacă biletele, cit șl pentru 
cel ce doresc să-șl spo
rească șansele de mari dștigurl 
• Cor. tin uă vtazarea biletelor șl 
pentru tragerea excepțională Loto 
de duminică 5 septembrie a.c„ 
care oferă partlclpanților posibi
lități multiple de a obține auto
turisme „Dacia 1300", mari sume 
de bani (variabile șl fixe) și 
excursii peste hotare (ln U.R.S.S. 
sau R. P. Ungară). Biletele de 15 
lei varianta, achitate sută la su
tă sau In cotă de 25 la sută, au 
drept de clștlguri la toate cele

preferate 
Pronoex- 
!, care 

loc mline 1 septembrie

cinci extrageri 
de numere. Ni 
JUL DE A 1 
DV. PRINTRE 
TORI LA SIS 
PREFERAT I 1 
spirațla vă p< 
satisfacții 1

CIȘTIGURILI 
NOEXPRES 
1982. Categorii 
25% — autotu 
Cat. 2 : 2 vâri 
lei șl 4 varlan 
Cat. 3 : 3 var 
lei șl 37 varia) 
cat. 4 : 69,50 v 
Cat. 5 : 165,25 
5.599,25 a 40 lei 
200 lei ; Cat. 8

Report La c 
lei.

Autoturismul 
fost cîștigat 
MARIN MANE.



I
I

Miercuri, returul meciului Dinamo — Valerengen,

din preliminariile C. C. E

I BUCURESTENil AU FOST ÎNTÎMPINATI 
I
I
i
I

Astăzi, la Tirgoviște FOTBALIȘTII DANEZI
FAJA IN FAJAZ ECHIPELE DE TINERET

CU INTERES LA OSLO
9

probelor 
d. Au- 
3AGEAC
>. Țîrloiu 
îala (Di- 
>u XStea- 
(CT Ale- 
standard, 
V. Dinu 
eeșulescu 
Brînduși 

U £. Jol- 
. E. Ier- 
558 p, 6. 
a) 553 p; 
Lămășanu 
litra - Lla- 
Eva Olah 
junioare : 
Irea Foc- 
la Popa 
>ana Borș
astăzi, la 
îamo, cu
MOFTE
BL--------

HOCHEI 
vizionară 
Sport" 
rtiție de 

„Cupa 
U pentru 
bun prilej 

a stadiu- 
tea sezo- 
din rîn- 
.psi Gh. 
„șan, Hă- 
Tureanu, 

alții) va 
Leningrad, 
ce forma- 
igă (SKA 
skresensk, 
Moscova) 
iă a Sue- 
la 1 sep- 
i echipa
* , yziua de
1 Dinamo
2 la un s ta
stat" și de 
în orașul 
chipei lo-- 
ircerea în

Pană ne 
tua cu e- 
ă finisare 
ent din 

portarul 
Tureanu, 

namoviștii 
cu Latvia 
învinși cu 
lit o sin- 
ipă Dina- 
i toți cei- 
iciul în- 

favoarea
_ul de la 
cu „Cu-pa 
doua eta- 
îzultatele : 
- Namesti 
și S.C.M. 
(1—0, 0—1, 
ndă : Na- 
-9 (0—2,
fowy Târg 
0—0, 2—0, 
cîștigat de
3 N. Târg. 
).iocnei din 
ti în ziua 
a 18,30, le

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

•RMEAZA

otal de 42 
FI PRILE- 
ARA ȘI 
CIȘTIGA- 

DE JOC 
nța și ln- 

frumoase
ÎRII PRO-

AUGUST 
l variantă 
acta 1300“: 
% a 13.840 
i 3.460 lei ; 
jo/n a 3.389 
a 847 lei ;

• a 597 lei ; 
d ; Cat. 6: 
7 : 188,50 a 
0 a 40 lei.

1 : 63.608
IA 1300“ a 
srticipantul 

București.

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I

OSLO, 30 (prin telefon). 
Campioanele României și Nor
vegiei — Dinamo București și 
Valerengen Oslo — se gră
besc ! N-au trecut decît 4 zile 
de la prima lor confruntare, 
de pe stadionul „23 August" 
din București, și iată-le în fe
bra pregătirilor pentru parti- 
da-retur din cadrul turului 
preliminar al C.C.E. Cum se 
știe, miercurea trecută, la 
București, fotbaliștii români au 
cîștigat cu 3—1 (2—0), avînd
deci, de păstrat, aici, la Osie, 
avantajul celoit două goluri. 
Că e mult/ că e puțin, vom 
vedea.

După meciul de sîmbătă, de 
la Scornicești, Dinamo s-a re
întors imediat în București, 
iar duminică jucătorii săi au 
luat parte la un antrenament 
ușor și la un complex pro
gram de recuperare, după 
care, luni dimineața, s-au îm
barcat într-un avion al com
paniei TAROM, cu oare au 
călătorit pînă la Copenhaga, 
după o scurtă_esoală la Berlin. 
Din capitala 
circa două 
continuat cu 
paniei SAS, 
ajungînd în . 
spre seară. Ei s-au instalat la 
hotelul Helsfyr (unde sînt ca
zați) și după două ore de ne
cesară odihnă, antrenorul D. 
Nicolae-Nicușor și-a convocat 
elevii la un antrenament de 
circa o oră, la care au luat 
parte toți jucătorii care au 
făcut deplasarea. Dar iată lo
tul complet, care_ se află la 
Oslo : Moraru, 
Marin, Dinu, 
Stredie, Mărginean,
Augustin, Custov, Dragnea, L. 
Moldovan, 
Georgescu,
Văetuș. Stănescu, care a avut 
o întindere musculară, abia 
și-a reluat antrenamentele și 
nu a făcut deplasarea.

Desigur, meciul de miercuri 
se anunță deosebit de dificil 
pentru campioana noastră, a- 
vînd în vedere replica pe care 
Valerengen a dat-o după pau
ză, în partida de Ia București,

Danemarcei, după 
ore, călătoria a 

un avion al com- 
fotbaliștii români 

capitala Norvegiei

Eftimescu, I. 
Al. Nicolae, 

Mulțescu,

Iordache, Dudu 
Orac, Țălnar și

ROM.ÂWfĂ (U.E.F.A. '84)-
LIBIA (juniori)

6-1 (4-0)
Ieri după-amlază, pe terenul 

Automatica, echipa de juniori 
U.E.F.A. ’84, pregătitâ de antre
norul Nicolae Belizna, a întîlnit 
prima selecționată de juniori a 
Libiei, aflată în turneu în țara 
noastră. * 
taculos, 
fensive. 
obținut 
(4—0).
mult elan pentru a face față nu
meroaselor atacuri ale juniorilor 
români. Cele șapte goluri au 
fost marcate de Alexandru (min. 
5 și 46 — din penalty), Zuleam 
(min. 27), Manea (min. 32), Sa- 
bău (min. 39) și Nedelciu (min. 
55) pentru echipa noastră, res
pectiv Abdul Karim (min. 42). 
A oondus M M. Ionescu. (Daniel 
DIACONESCU).

In urma unui joc spec- 
cu numeroase acțiuni o- 
ttneril noștri jucători au 

victoria cu scorul de 6—1 
Oaspeții au luptat cu

ca să nu mai spunem că tere
nul propriu al partenerei va 
schimba mult din datele pro
blemei. „Un meci destul de 
greu, ne spunea antrenorul 
Nicușor, însă diferența de va
loare și experiență competițio- 
nală internațională, cred eu, 
în favoarea noastră, ca și 
forma jucătorilor noștri ne în
dreptățesc să spunem că avem 
șanse reale să ne calificăm 
pentru jocurile cu Dukla Fra
ga, din turul I al C.C.E.".

Dinamo a fost Intîmpinată 
la Oslo cu un deosebit inte
res, încă de la aeroport, unde 
delegația română a fost aș
teptată de conducerea clubului 
Valerengen, de reprezentanți 
ai federației norvegiene, zia
riști și fotoreporteri. Aici 
este o vreme frumoasă, neaș
teptat de călduroasă, și se 
speră într-o mare afluență de 
spectatori la 
miercuri.

Valerengen a 
bâtă meciul de 
echipa Bryne, 
cesteiia și a pierdut cu 1—0. 
Campioana Norvegiei a folo
sit, cu două excepții, „ll“-le 
de la București.

Constantin ALEXE

Stadionul Municipal din Tîr- 
aoviste găzduiește astăzi un ‘n- 
teresant cuplai fotbalistic. Lo
tul de tineret al României, ca
re se pregătește în vederea 
partidelor oficiale pe care le 
are de susținut în cadrul pre
liminariilor C.E. de tineret, va 
întîlni. de la ora 17, selecționa
ta similară a Danemarcei. Pen
tru această partidă, tinerii noș
tri iucători. pregătiți de antre
norii C. Drăgușin si N. Pan- 
tea s-au reunit duminică di
mineața în Capitală, după care 
s-au deplasat la Tîrgoviste unde 
au efectuat antrenamente (com
plexe) zilnice. Antrenorul prin
cipal C. Drăgușin a comunicat 
că va începe iocul cu urmă
toarea formație : Gir.joabă — 
Matei. Pană. Stancu, Eduard —

AU SOSIT ASEARA 
IN CAPITALĂ

9 Astâzi ei au programate două 
antrenamente pe stadionul 

August"
„23

partida de

susținut sîm- 
campionat cu 

pe terenul a-

au sosit 
Capitală, 
cu auto- 
Antreno-

Balint. C. Ilie. Minea (Movilă) 
— D. Zamfir, Sertov, O. Po
pescu. Pe lista de rezerve vor 
figura r L Cîmpeanu, Popicu, 
Circiumaru și Eftimie.

★
Fotbaliștii danezi 

ieri după-amiază în 
după care au plecat 
carul spre Tirgoviște.
rul Richard Moller Nielsen are 
la dispoziție 16 jucători, el ur- 
mînd să se decidă asupra for
mației astăzi, în 
rea de sănătate 
ei.

în deschidere.
selecționata secundă de tine
ret a tării noastre (antrenor 
Ludovic Sătmăreanu) își va 
testa potențialul în fata divi
zionarei „A" din localitate.

funcție de sta- 
a unora dintre

de la ora 15.

LOTUL „A“ SE PREGĂTEȘTE INTENS 
licitare puternică a jucătorilor. 
Pentru astăzi sînt prevăzute 
alte antrenamente care urmea
ză să încheie preparativele în 
vederea jocului de mîine.

„Sperăm ca partida cu o 
echipă redutabilă, cum este a- 
ceea a Danemarcei, in mare 
creștere de cotă pe plan in
ternațional, să reprezinte o 
reușită și, deci, un bun punct 
de plecare — și sub aspectul 
moralului nostru — pentru 
importanta întîlnire de la 8 
septembrie, cu unsprezecele 
reprezentativ suedez", ne de
clara Ștefănescu, căpitanul 
naționalei noastre.

(Urmare din pag. I)

lui am trei cazuri de rezol
vat : Ștefănescu — ușoară le
ziune musculară la coapsa 
dreaptă, Bălăci, contuzie la 
piciorul drept, Marian Mihai 
ușoară enterocolită. Sper însă 
ca toți trei să fie refăcuți, In 
urma tratamentelor pe care Ie 
urmează, pînă la ora meciului 
cu echipa Danemarcei".

Aseară, la lumina reflectoa
relor stadionului „23 August", 
lotul reprezentativ a efectuat 
o intensă ședință de pregăti
re, antrenorii urmărind o so-
------------------------- j------------------

Aseară 
legația 
timp ce ____ ________ ___
îndreptat spre hotelul Național, 
din centrul Bucureștiului, lotul 
de tineret a urcat într-un auto
car, care i-a transportat pe ,,ca- 
deții“ oaspeți de la aeroportul 
Otopeni direct la Tirgoviște. Ime
diat după sosire, Carl Niclscn, 
președintele federației daneze, a 
făcut următoarea declarație: „Am 
venit Ia București cu cel mai 
puternic lot <ie jucători de care 
dispunem la ora actuală. “ 
aceleași 
români, 
cit mai 
întîlniri 
ile C.E.
juca la __ _ __ _____ ,
echipa noastră va susține, la 22 
septembrie, la Copenhaga, meciul 
cu Anglia. Sînt convins că aceas
tă întîlnire, deși are un caracter 
amical, va fi un test foarte util 
pentru ambele echipe".

Antrenorul selecționatei Dane
marcei, Sepp Piontek, a făcut 
cunoscută componența lotului de 
16 jucători, care au făcut deplasarea la " ...... - - .
șl Kjaer 
Madsen, 
Nielsen, 
Birkedal, 
trup și Lundquist — jucători de 
cîmp. în cursul zilei de astăzi, 
antrenorul Piontek are în pro
gram efectuarea a două antrena
mente pe stadionul ,,23 August", 
unul dimineață, de la ora 11, al
tul seara, de la ora 20, la lumi
na reflectoarelor. (Gh. N.)

a sosit in Capitală 
fotbaliștilor danezi, 
prima reprezentativă

Avem 
intenții ca și fotbaliștii 
acelea de-a ne pregăti 
bine pentru apropiatele 
oficiale din preliminar*- 
In timp ce România va 

8 septembrie, cu Suedia,

Bueurești. lată-i: Quist
— portari; Eigenbrod, 

Molby. Olsen, Busk, L 
Rontved, Ziegler, Helt, 
Sivebaek. Eriksen, Bas-

C Hi î A T
COMȘNȚARIUe CONTiNUA

LIDERUL POATE SA RIDICE ȘTACHETA CIT MAI SUS!
10 puncte din 10 I Un veritabil record în campionatul nostru obișnuit cu... 

Inconstanța de ba o etapă la alta. Performanța aparține Sportului studen
țesc, liderul actual, ©are n-a pierdut nici un punct In primele cinci etape 

a realizat cel mal bun golaveraj pînă acum. Performanța nu reprezintă 
Insă o mare surpriză, pentru că formația studenților bucureștenl este o 
echipă grea, fi nu de lori, de azi. Cu o defensivă metronom, în care se 
îmbină elanul fundașilor laterali Marian Mihai și Munteanu II, mereu în 
atac, cu rafinamentul tehnic și tactic al Iul lorgulescu și Cazan, cu o linie 
mediană de travaliu, în care veșnic tînărul Octavian Ionescu animă „truda 
colectivă*, șl cu o linie de asalt cu doi „vitezlști", Florin Grigore și Bucu- 
reșcu, șl cu un vîrf, Mircea Sandu, al cărui rol tactic a crescut mal ales 
prin stăpînlrea nervilor și probarea unui joc de fair-play, cum $-c întîmplat, 
sîmbătă, cu „Poli*. Echipa „alb-negrilor" ,am mal intîlnlt-o și anul trecut 
în lupta pentru podium. Dar cînd să pună piciorul pe una din treptele pre
țioase. o anumită stare de superficialitate, de automulțumire dărîma „caste
lul de vise* al valoroasei echipe din Regie Acum, cu acest start lansat.
Sportul studențesc trebuie să se fortifice, în primul rînd, moral. Să rămînă

cu toți jucătorii în priza marii performanțe. Pentru că această echipă cu
joc modern TREBUIE SA RIDICE ȘTACHETA NECONTENIT. Pentru că ea poa- 

" . .. • poate fi dus cit mai sus, spre etapele cu nu-
internațional Vasile Suciu, astăzi, organizator al

te I „Recordul Invincibilității 
măr mare I" spunea fostul 
clubului Sportul studențesc.

Mircea M. IONESCU

CONTRASTELE C.S.-uiui
Fără îndoială, C. S. Tirgoviște 

traversează o perioadă nefastă. 
Iată, după cinci etape din actua
lul campionat, echipa n-a reușit 
să acumuleze decît un punct și 
să marcheze numai trei goluri I A 
primit, In schimb, zece șl se a- 
flă pe ultimul loc al' clasamen
tului, situație pe care n-a mal 
avut-o de multă vreme. 
Intlmplă 7 Cum de a 
„C.S.“-ul, după aproape o 
din turul campionatului, 
ternă" șl la —3 la clasamentul 
adevărului 7 Două ar fi cauzele 
principale. Este vorba, mai lntll, 
de o programare necorespunză
toare. In primele șase etape e- 
chlpa tlrgovlșteană se vede obli
gată să joace de patru ori în 
deplasare. Este vorba, în al doi
lea rind, de mal multe aedden-

Ce s« 
ajuns 

treime 
„lan-

REZULTATELE ETAPEI AII a ÎN DIVIZIA „C“
SERIA 1

Metalul Botoșani — Minerul 
Vatra Dorn el 0—1 (0—1), Meta
lul Rădăuți — Celuloza Piatra 
Neamț 2—1 (2—0), Constructorul
Iași — Zimbrul Șiret 1—o (0—0), 
Șiretul Bucecea — Chimia Fălti
ceni 1—2 (0—2), Șiretul Pașcani
(fosta- Nlcollna Iași) — Lami- 
norul Roman 1—0 (1—0), Avlntul 
Frasin — C.F.R. Pașcani 1—0 
(1—0), A.S.A. Cîmpulung Moldo
venesc — Cristalul Dorohoi 1—0 
(1—0), Cetatea Tg. Neamț — 
TEPRO Iași 1—0 (0—0).

SERIA A II-a
Relonul Săvinești — Energia 

Gh. Gheorghiu-Dej 3—0 (2—0),
Metalul Sf. Gheorghe — Aripile 
Bacău 0—0, Petrolul Moinești — 
Victoiia Gugești 7—0 (2—0), Vi
ticultorul Panciu — Luceafărul 
Adj ud 2—0 (0—0), Minerul Ba-
raolt — Constructorul Sf. Gheor- 
gbe 2—1 (1—0), Partizanul Bacău 
— Gloria Focșani 2—0 (0—0),
DEMAR Mărășești — Minerul 
Comăneștl 3—1 (1—0) Letea Ba
cău — Azot T.C M. Săvinești 
4—3 (2—0).

SERIA A IlI-a
Rulmentul Birlad — D.V.A. 

Portul Galați 2—4 (0—0), Victo

ria Tecuci — Chimia Brăila 1—1 
(0—0), Chimia Buzău — Olimpia 
Rm. Sărat 2—2 (1—0), S.N. Tul- 
cea — Arrubium Măcin 2—1 
(1—0), Progresul Isaccea — La
minorul Brăila 3—0 (0—0), An
cora Galați — Metalul Buzău 
2—1 (1—0), Petrolul Brăila-Ianca 
— FEPA 74 Birlad 2—0 (1—0),
Carpațl Neholu — Avlntul Mat
ca 3—1 (2—1).

SERIA A IV-a
Portul Constanța — Unirea 

Slobozia 1—0 (1—0), Metalul Man
galia — C.S.I.P. Ulmeni 1—0 
(0—0), Granitul Babadag — Vii
torul Chirnogi 1—1 (0—1), Con
structorul Călărași — Voința 
Constanța — nu s-a disputat, 
S.N. Oltenița — Șoimii Cerna
vodă 5—2 (2—1), Cimentul Med
gidia — Chlmpex Constanța 3—2 
(0—1), Victoria Tăndărei — Canal 
Basarabl 3—0 (2—0), Rapid Fe
tești — FEROM Urzlcenl 2—1 
(0-0)

SERIA A V-a
Fl-.căra roșie București — Car

pațl Sinaia 3—0 (1—0), A.S.A. 
Mizil — T.M. București 2—1 
(1—1), Abatorul București — Ca- 
ralmanul Bușteni 3—0 (1—0), Mi
nerul Fllipeștil de Pădure —

Octavian Ionescu (tricou alb) înscrie golul nr. 4 din meciul cu 
formația timișoreană.

Foto : Dragoș NEAGU

VERBUL CARE SE CONJUGA GREU...
TIRGOVISTEAN»

(Sava, Economu, I. Marin), 
au slăbit randamentul echi- 
Dar, considerăm noi, ar mal 
cauză și poate cea mai Im-

tărl 
care 
pel. 
fi o portantă dintre" toate : comporta
rea unora dintre jucători. Slm- 
băta trecută, de exem
plu, Greaca, Gheorghe șl 
Aelenei au evoluat lamentabil. 
In contrast cu el, foarte tînărul 
O. Popescu, un „vltezlst", și Pe
tre, purtătorul tricoului cu nr. 9, 
pîriă nu de mult la Morenl, au
torul unul gol de excepție. Acești 
doi jucători au arătat, de fapt, 
de unde trebuie să se pornească 
în redresarea echipei. Adică de 
la efort nedrămuit, de la ambi
ție șl tenacitate, de la dăruirea 
exemplară față de culorile clubu
lui.

Laurențiu DUMITRESCU

Politehnica Iași 
Încheiase primele pa
tru meciuri la ega
litate, fiind situată în 
zona onorabilului, 
promisiunilor, 
luzie, ‘ ”
pentru 
Dealul 
priză 
cu F. _ .
dacă ne gîndim 
Politehnica Iași pri
mise plnă În ultima 
etapă doar trei go
luri, iar acum — pa
tru. Nu, Insă, 
subliniem că in 
ciul cu F. C. 
echipa ieșeană 
putut face față unui 
joc simplu și eficace 
al adversarei care a 
dovedit că știe să a-

a
Dezi- 

insă, sîmbătă 
suporterii din 

Copoulul. Sur- 
— lnfrîngerea 

C. Argeș 7 Da, 
că

dacă 
me- 

Argeș 
n-a

pllce lecția contra
atacului, avînd JU
CĂTORI PROFILAȘI 
PENTRU O ASEME
NEA TACTICA (Zam
fir, Nica, Radu II. 
Turcu).

Nereușind să între
rupă fluxul contra
atacurilor (antrenorul 
Motroc încrimina du
pă meci faptul 
mijlocașii săi 
deposedat măcar 
dată adversarii 
mingea) și fără 
construi cu aplomb 
vreo acțiune ofensivă 
în repriza secundă. 
Politehnica Iași a fost 
o-., victimă sigură în 
fața unei echipe care 
știa ce vrea. Cînd a 
fost clar pentru Do-

că 
n-au 

o
cu 

a

brin șl ai 
Stancu și 
(care aveau 
să-1 marcheze sever. 
. om la om", pe Sl- 
mionaș șl, respectiv. 
Florean) nu au, prac
tic, pe cine... păzi, 
cel doi apărători s-au 
lansat el tn acțiuni o- 
fenslve, secundul 
șarjînd repetat in re
priza a doua și în
scriind chiar un gol 
spectaculos. Pentru 
F.C. Argeș rămîne Ins'1 
deschisă proba meciu
rilor dc-acasă. „A con- 
strui-construlre" se 
conjugă greu, dacă ai 
adunat 5 puncte din 6 
în meciurile din de
plasare...

Paul SLAVESCU

săi că
Zamfir 
sarcina

Vlscofil București 1—2 (1—1),
Chimia Brazi — Petrolul Bălcoi 
2—0 (1—0), Metalul Plopeni — 
Danubiana București 3—0 (1—0), 
I.C.S.I.M. București — Poiana 
Cîmpina 1—2 (0—1). Luceafărul
București — Tehnometal Bucu
roșii 1—0 (0—0), Aversa Bucu
rești nu a jucat.

SERIA A Vl-a
Flacăra Morenl — Dunărea-Ve- 

nus Zimnicea 1—0 (1—0), F.C.M. 
Giurgiu — Dacia Pitești 1—0 
(1—0), Chimia Tr. Măgurele — 
Electrica Titu 3—1 (0—0), Metalul 
Mija — Progresul Topoloveni 5—2 
(3—0), Constructorul Pitești — 
Petrolul Bolintln 1—0 (0—0), Pe
trolul Videle — Cetatea Tr. Mă
gurele 3—1 (2—0). Cimentul Fienl
— Electronistul Curtea de Argeș
2—0 (0—0), Chimia Găeștl —
Muscelul Cîmpulung 2—0 (0—0).

SERIA A VII-a
Sportul Muncitoresc Caracal — 

Metalurgistul Sadu 3—1 (2—1),
Minetul Horezu — Dunărea Cala
fat 3—0 (1—0), C.F.R. Craiova — 
I.P.C. Slatina 1—0 (0—0), Lotru
Brezol — Petrolul Țicleni 3—0 
(1—0), Electroputere Craiova — 
Progresul Corabia 6—0 (2—0), 
Recolta Stoicăneștl — Viitorul 
Drăgășanl 5—0 (2—0), Mecaniza
torul ș.'mlan — Constructorul 
Craiova 2—0 (1—0), Jiul Rovinarl
— Armătura Strehala 3—0 (2—0).

SERIA A VIII-a
Celuloza Drobeta Tr. Severin

— Unirea Tomnatic 2—0 (2—0),
Metalul Bocșa — Frontiera 
Curtici 2—0 (1—0), C.F.R. ..Arad — 
Victoria Ineu 3—0 (1—0), C.F.R.
Victoria Caransebeș — Minerul 
Certej 2—0 (2—0) Constructorul
Timișoara — Șoimii Lipova 3—1 
(3—0), Unirea Sinnlcolau — Mi
nerul Anina 3—1 (3—0) ; Minerul 
Oravița — Minerul Moldova 
Nouă 2—0 (1—0), Dierna Orșova
— Vulturii IURT Lugoj 1—0 
(0-0).

SERIA A IX-a
Șurianul Sebeș — Explorări 

Deva 3—0 (0—0), Metalul Aiud — 
Victoria Călan 0—1 (0—0), Dacia 
Orăștie — Textila Cisnădle 2—1 
(0—0), Minerul Lupenl — C.F.R. 
Simeria 5—1 (3—0). Mecanica
Alba Iiulla — Inter Sibiu 2—1 
(1—1), Min erul-Știlnța Vulcan — 
Minerul Paroșeni 2—0 (0—0), Mi
nerul Anlnoasa — Unirea Alba 
Iulia 2—2 (0—1), Minerul Ghelar
— Soda Ocna Mureș 4—1 (1—0).

SERIA A X-a
Unirea Valea Iul Mihal — Bi

horeana Marghlta 2—0 (1—0), Ra
pid Jibou — C.S.M. Cluj-Napcca 
1—1 (0—0), Oțelul Or. dr. Petru 
Groza — Oașul Negrești 2—0 
(2—0) Chimia Tășnad — Silvana 
Cehu Silvanlei 2—1 (1—0), Biho
rul Beiuș — Olimpia Gherla 1—0 
(1—0), Voința Oradea — Minerul 
Or. dr. Petru Groza 0—1 (0—0),

C.F.R. Cluj-Napoca — Minerul 
Sărmășag 6—1 (3—0), Victoria 
Cărei — Sticla-Arieșul Turda 
2—0 (1—0).

SERIA A XI-a
Avlntul Reghin — Textila Nă- 

săud 1—0 (0—0), Minerul Bala
Sprie — Oțelul Reghin 2—0 
(1—0), Lăpușul Tg. Lăpuș — Mi
nerul Băiut 1—0 (0—0), Foresta
Bistrița — CUPROM Bala Mare 
3—2 (2—1), — s-a jucat la Nă-
săud. Unirea Seini — Sticla Bis
trița 1—0 (0—0), Metalotehnica
Tg. Mureș — Minerul Baia Bor- 
șa 3—0 (2—0), Mureșul Luduș — 
Minerul Băița 3—2 (0—0), Bradul 
Vișeu — Minerul Rodna 1—0 
(0-0).

SERIA A XII-a
Metaiul Sighișoara — Nitramo- 

nia Făgăraș 1—0 (0—0), Tracto
rul Brașov — Tractorul Miercu
rea Ciuc 2—0 (1—0), IMIX Ag
nita — Textila Prejmer 1—0 
(0—0). Mureșul Topllța — Măgu- 
ra-Mobila Codlea 3—0 (2—0),
I.C I.M. Brașov — Progresul O- 
dorhel 1—1 (1—1), Utilajul Fă
găraș — Metrcm Brașov 1—1 
(1—1). Torpedo Zărnești — Chi
mia Or. Victori» 2—0 (2—0), U- 
nirea Cristuru Secuiesc — Mine
rul Bălan 1—0 (0—0).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noș
tri voluntari din localitățile 
respective.



LOTUL ATLEȚILOR ROMÂNI ESTE GATA
PENTRU STARTUL LA „EUROPENE"

13 atlete și 6 atleți ne vor reprezenta la Atena
întrecerile ediției a XlII-a 

a campionatelor europene de 
atletism domină de pe acum 
actualitatea sportivă interna
țională nu doar pe continentul 
nostru, cj pe întreg mapamon
dul, căci, mai cu seamă în ulti
mele decenii, disputele atleți- 
lor din această parte a lumii 
s-au bucurat de interesul ge
neral.

La această ediție a compe
tiției, găzduită de capitala 
Greciei, prin care atletismul 
revine pe tărîmurile... natale, 
vor lua parte cei mai valoroși 
atleți ai anului 1982. intre 
care și unii dintre reprezen
tanții României. Ca de fie
care dată în astfel de ocazii, 
accesul către respectiva com
petiție a fost deschis tuturor 
atleților noștri fruntași, selec
ționarea lor fiind însă condi
ționată. în mod firesc, de înde
plinirea în prealabil a anumi
tor baremuri stabilite de Fe
derația noastră, cifre mai pre
tențioase decît cele pretinse 
de forul atletic european. Așa 
se face că deși „campania A- 
tena“ a fost abordată de un 
număr destul de mare de can
didați, la ora alegerii au co
respuns exigențelor mai pu
țini atleți decât ar fi fost de 
dorit. Este vorba de perfor
meri autentici, cu rezultate 
realmente competitive în are
na europeană.

ACTUALITATEA ATLETICĂ
LONDRA.' Echipa Angliei 

(P. Elliott. G. Cook, S. Cram 
și S. Coe) a stabilit un nou re- 
oond mondial la ștafeta 4X800 
m cu 7:03,89 (v.r. 7:08.1 —
U R S S )

HELSINKI. Pe stadionul o- 
limpic a avut loc tradiționa
lul meci Finlanda-Suedia. Gaz
dele au ciștigat întîlnireâ mas
culină (215—192) și au pier
dut-o pe cea feminină (78—79). 
Bărbați: 110 mg — Bryggare 
(F) 13,60. 400 mg — Nylander 
(S) 51,10. lungime — Kaerne 
(F) 7.88 m. triplu — Niva (F) 
16,21 m. înălțime — Sjoberg 
(S) 2.22 m, prăjină — Zalar 
(S) 5,40 m. greutate — Stahl- 
berg (F) 20,70 m. ciocan — 
Tiainen (F) 76,02 m, suliță — 
Hârkonen. (F) 88,14 m ; femei : 
100 m — Laihorinne (F) 11,86, 
înălțime — Lorentzon (S) 1.83 
m, suliță — Lillak (F) 65,54 m.

STUTTGART. Pe stadionul 
Neckar a avut loc duminică 
un mare miting care a prile
juit cîteva rezultate remarca
bile : 400 mg — Rega (Fr.)
55,28 Wagner (R.F.G.) 55,75,
Blas-zek (Pol.) 55,76 ; disc : 
Manecke (R.F.G.) 63,34 m,
Stahlmann (Ol.) 61.12 m ; 800 
m s Klinger (R.F.G.) 2:00,71;
400 m — Bussmann (R.F.G.) 
50,75 —• record național : disc 
B : Delis (Cuba) 68,60 m,

Din lotul nostru pentru „eu
ropenele" de la Atena se de
tașează. în primul rînd. Vali 
Ionescu și Doina Mclinte. Pri
ma este noua recordmană a 
lumii la săritura în lungime 
(7,20 m). cealaltă cu recordul 
său de 1:55,05 la 800 m deține 
cea mai bună performanță 
mondială a sezonului actual. 
Le urmează. îndeaproape. Ani- 
șoara Cușmir care (cu 7,15 m, 
rezultat cu care a fost, pentru 
cîteva minute. recordmană 
mondială) deține locul doi în 
bilanțul acestui sezon și aler- 
gătoarea Maricica Puică, cu 
două recorduri naționale de 
foarte bună valoare (1 500 m 
cu 3:57,48 și 3 000 m — 8:31,67) 
situată pe poziții fruntașe în 
ierarhia internațională.

Pentru mai buna înțelegere 
a situației actuale, iată bilan-
tul mondial al adbstui sezon :
LUNGIME: 7,20 m Ionescu
(România), 7,15 m Cușmir
(România), 6,98 m Daute
(R.D.G.). 6,93 m Anderson
(S.U.A.). 6.90 m Mobius
(R.D.G.). 6,88 m Neubert
(R.D.G.), 6,86 m Zorina
(U.R.S.S.). 6,85 Schima (R.D.G.).
6,85 m Vaniușina (U.R.S.S.), 
6,81 m Lewis (S.U.A.). 6,82
m Ivanova (U.R.S.S.). 6,79 m 
Vanyek (Ungaria). 6.76 m Pa- 
nait-Ghioroaie (România); 800 
M : 1:55,05 Melinte (Româ
nia), 1:57,22 Mîneeva (U.R.S.S).

Burns (S.U.A.) 65,66 m, Wag
ner (R.F.G.) 65,38 m ; înălți
me B — Thrânhardt (R.F.G.) 
2,28 m, Dalihauser (Elv.) 2,28, 
Wszola (Pol.) 2,28 m ; triplu : 
Reina (Cuba) 16,78 m, Jordan 
(S.U.A.) 16,75 m. Bouechen
(R.F.G.) 16,36 m ; alte rezultate: 
suliță : Bob Roggy S.U.A.) 95,80 
m — cei mal bun rezultat 
mondial al anului. 110 mg : 
Foster (S.U.A.) 13,35, 400 mg : 
A. Phillips (S.U.A.) 48,87, King 
(S.U.A.) 49,52 ; 800 m : Juan- 
tarena (Cuiba) 1:46.85 ; greuta
te : Lăut (S.U.A.) 21,49 m ;
înălțime F : Ulrike Meyfarth 
(R.F.G.) 1,97 m, Gaby Meyer 
(Elv.) ' ’■ 
Candy 
400 m 
McCoy 
Kozakiewicz 
lungime
m ; 200 m F : Grace Jackson 
(Jamaica) 22,92.

FORMIA. Carlo Simionato l-a 
învins pe Pietro Mennea pe 
200 m. cu 20.78 s față de 20,83 
s ! Alte rezultate : 3 000 m :
Sydney Maree (S.U.A.) 7:53,5, 
4X100 m : Italia 39,16 înălți
me : Gianni Davito 2,26 m, 
ciocan : Giampaolo Urlando 
77,92 m — record italian ; 
1 000 ni F : Gabriella Dorio 
2:33,18. înălțime F : Sara Si
meon! 1,98 m.

1,94 m ; 110 mg F :
Young (S.U.A.) 12,89 ;

: Nix (S.U.A.) 45,36,
(S.U.A.) 45,39 ; prăjină : 

(Pol.) 5,40 m ;
Myrickg (S.U.A.) 8,09

1:57,68 Agletdinova (U.R.S.S.), 
1:57.85 Veselkova (Bulg.), 1:58,05 
Providohina (U.R.S.S.). 1:58.09 
Gurina (U.R.S.S.), 1:58,33 Tabb- 
Decker (S.U.A.), 1:58.45 Sbeuk 
(R.D.G.. 1:58,71 Petrova (Bulg.); 
1500 M: 3:54.23 Dvirna (U.R.S.S.), 
3:56,14 Zaițeva (U.R.S.S.). 
3:56.50 Pozdniakova (U.R.S.S.), 
3:57,05 Gușkova (U.R.S.S.). 
3:57,48 Puică (România), 3:58,17 
Raldughina (U.R.S.S.), 3:58.62
Dorio (Italia); 3 000 M: 8:26.78 
Ulmasova (U.R.S.S.). 8:29,71
Tabb-Decker. 8:29,36 Gușkova, 
8:31,67 Puică 8:33,40 Zaharova 
(U.R.S.S.). 8:35,20 Siptatova
etc.

Din lotul pentru C.E. fac 
parte, de asemenea, Florența 
Crăciunescu 68,24 m la arun
carea discului (71,40 m Me- 
szynski — R.D.G.. 71,20 m
Hristova — Bulgaria. 69,90 m 
Savinkova — U.R.S.S., 69,72
m Beyer — R.D.G., 68,96 m
Petkova — Bulgaria. 68,66 m 
Silhava — Cehoslovacia) și e- 
chlpa feminină de ștafetă de 
4X 400 m (Iboia Korodi, Da
niela Matei, Elena Tărîță, 
Cristiana Cojocaru — rezervă 
Maria Samungi) care cu 3:28,79 
deține al 6-lea rezultat mon
dial (3:20.23 R.D.G., 3:23,13
S.U.A.. 3:24,68 U.R.S.S.. 3:25,87 
M. Britanie. 3:26.32 R.F.G....
3:31,03 Ungaria. 3:32.11 Franța).

în afara acestora, sînt încă 
de notat : Mihaela Loghin
(19.98 m la aruncarea greu
tății) și Corina Țifrea (6130 
p la heptatlon).

Dintre băieți doar 6 și-au

CAMPIONATE
SUEDIA (et. 18). Elfsborg — 

A.I.K. 1—2, Halmstad — Oes- 
ter 2—4, Hammarby — Mâhnii 
2—0, Aatvidaberg — I.F.K. Gb- 
teborg 2—8. în clasament : 
I.F.K. 25 p. Hammarby 22 p, 
MalrnS 21 p.

CEHOSLOVACIA. Citeva re
zultate din prima etapă : Lo
komotiv Koșice — Dukla Fra
ga 2—1, Inter Bratislava — 
Banik Ostrava 1—0, Vitkovicc 
— Slovan 5—0. Sparta Praaa — 
Zbrojovka Brno 3—2.

FINLANDA. Turneul final 
de 8 echipe : Valkeakosken — 
Palloseura 0—0. Koparit — Il
ves 1—1. Pallovaikit — Helsin- 
gin 2—0. Kuusyki — Turun 
2—1. în clasament : Koparit 15 
p. Turun 15 p.
14 p.

IUGOSLAVIA 
roșie — Skoplje 
na — O.F.K. 2—0. 
Vinkovici — Tuzla 2—1, Zelez- 
niciar Sarajevo — Nis 3—1, 
Dinamo Zagreb — Zemun 2—0, 
Titograd — Voivodina 2—2,

Valkcakosken

(et. 3). Steaua
2—1. Ljublia- 

Dlnamo

Vali Ionescu. recordmana mon
dială la săritura in lungime.
cucerii dreptul de a participa 
la C.E. Este vorba de cam
pionul hundlerilor loan Oltean 
(13,80 la 110 mg), de alergă
torul de la 400 mg Hori» To. 
boc (50.17 s). de „cangurul" 
Bedros Bedrosian (17,07 m la 
triplusalt) și de aruncătorii de 
disc Iosif Nagy (67,12 m) și 
loan Zamfirache (65,98 m). Lo
tul este completat de juniorul 
Sorin Matei, recordman și 
campion național la săritura 
in înălțime (2,28 m).

în mod sigur întrecerile 
campionatelor europene vor 
constitui un foarte greu exa
men. Avem insă deplină în
credere In puterea de luptă, 
în buna pregătire si capacita
tea de mobilizare a reprezen
tanților atletismului românesc!

Romeo VILARA

Atleții noștri pleacă astăzi 
la Atena. Le dorim drum bun 
și succes I

Split — Sarajevo 1—1. Velez — 
Osiek 0—2. în clasament : Sa
rajevo. Ljubltana și Dinamo 
Zagreb cita 5 p.

OLANDA (et. 3). Ensche — 
Tilburg 0—0. Zwolle — Alk- 
maar 0—2. Eindhoven — Fe- 
yenoord 1—3. Haarlem — Ajax 
0—2. Kerkradă — Groningen 
5—1. în clasament conduc Ker
krade si Feyenoord cu cite 6 p.

PORTUGALIA (et 2). Porto 
— Sporting 0—0, Rlo Ave — 
Portimonense 2—1. Amara — 
Alcobaca 2—0, Estoril — Se- 
tubal 3—1. Guimaraes — Es- 
pinho 1—2. Benfica — Boavista 
3—0. Maritimo — Braga 1—0. 
în clasament : Benfica și Es
toril au cîte 4 p.

REZULTATE, ȘTIRI
• In semifinalele campiona

tului de juniori din America 
de Nord șl Centrală se vor în
tâlni Costa Rica — Honduras 
șl S.U.A, — Guatemala.

• Federația de specialitate 
din Columbia • anunțat

AGENDA SĂPTÂMÎNH

24 DE ECHIPE
LA EDIJIA URMĂTOARE 

A CAMPIONATULUI MONDIAL 
DE BASCHET

Caii. Cu prilejul campionatului 
mondial masculin de baschet care 
a avut loc în Columbia s-a des
fășurat reuniunea biroului central 
al Federației internaționale da 
baschet care a luat cîteva hotărîrl 
importante pentru activitatea vii
toare. Astfel, la ediția a X-a a* 
C.M., care se va desfășura In 
1986 în Spania, vor lua parte... 
24 de reprezentative, ca șl la re
centa Cupă mondială de fotbal. 
Dealtfel, sistemul de desfășurare 
a competiției este, în linii mari, 
cel de la El Mundial '82. Stat 
prevăzute 4 grupe a cîte 6 echi
pe, din care primele două formații 
se califică pentru semifinale. După 
îndelungate discuții repartizarea 
locurilor va fi următoarea : Euro
pa — 6 echipe, America de Nord 
— 2, America Centrală — 3, Ame
rica de Sud — 3, Oceania — 1, 
Asia — 3, Africa — 2, 2 echipa 
calificate de drept (Uniunea So
vietică — campioana mondială și 
Spania — țara organizatoare) șl 
încă 2 echipe... invitate !

Campionatul mondial de juniori 
din 1987 a fost acordat Italiei.

Au fost aprobate, de asemenea, 
unele modificări ale regulamentu
lui de joc. N-au fost insă (deo
camdată) aprobate noile reguli 
privind mărirea suprafeței tere
nului de joc, șl a oelor 30 de se
cunde (timp ta care o echipă 
poate rămine ta posesia mingii) 
etc.

Modificările aprobate de biroul 
central al F.I.B.A. pentru a deve
ni obligatorii vor trebui să fie 
însă ratificate de Congresul to
rului internațional care va avea 
loc ta 1984, în timpul J.O., la Los 
Angeles. Dar această operație 
înseamnă, acum, doar o chestiu
ne de rutină...

F.I.F.A., că în termen de 15 
zile va dă un răspuns oficiat 
dacă poate sau nu să organi
zeze turneul final al C.M. din 
1986...

• Zilele trecute s-a desfă
șurat finala turneului de ta Gi- 
jon (Spania). în care Steaua 
roșie Belgrad a dispus de for
mația locală cu 1—0. prin au
togolul marcat de Cundi (min. 
55).

• Clubul englez Nottingham 
Forest l-a împrumutat pe o— 
lună pe jucătorul Justin Fas- 
hanu la Southampton. După 
cum se știe. Southampton l-a 
pierdut recent pe Keegan, 
transferat la Newcastle (liga a 
doua).

• Azi, la Paris, se vor in- 
tîlni in meci amical echipele 
Franței și Poloniei. Din lotul 
francez fac parte Janw.on, 
Tresor, Țigana, Genghini. So
ler (lipsește Platini). în timp 
ce polonezii vor alinia o for
mație tinără. fără majoritatea 
jucătorilor care au evoluat in 
„Mundial“-ul spaniol.

NOTAȚII DUPĂ C.M.
(Urmare din pag. 1)

DE CANOTAJ J1 august

1. Cu cele 11 canotoare de
butante în schifurile prezente 
pe pista nautică Rotsee. Cu 
ElLabeta Gieniuc (18 ani. clu
bul Olimpia) șt Titie Țăran (19 
ani. clubul Metalul) în echipa
jul 4+1 visle clasat pe locul 
3 în lume. Cu Mihaela Armă- 
șescu. Aurora Darko (19 ani, 
tot debutante, silitoare și ta
lentate) în schitul 4+1 rame, 
și el medaliat cu bronz, clasat 
adică înaintea team-urilor din 
R.D.G.. Olanda și Bulgaria. Cu 
celelalte tinere ambițioase și 
muncitoare fete din aceste două 
ambarcatit s Sofia Corban, Ma
ri# Macoviciuc și Ecaterina 
Oancia (la 4+1 visle) și Elena 
Horvat, Rodica Arba. Cristina 
Dinu (la 4+1 rame), 
antrenorilor Victor 
Maria Drăghici. Ion 
Gheorghe Gheorghiu.

2. Remarcabila evoluție a e- 
chipajului de_ 4 f.c._ (Constan
tin Airoaie. 
Vaier Toma. 
tru schiful 
medalia de 
aceste C.M. 
drumul reintrării în elita 
notaiului mondial.

Echipajul a fost pregătit 
un vechi și cunoscut om 
lacului, antrenorul emerit Du
mitru Popa (Dinamo) și de 
mai tînărul prof. Constantin 
Cuteanu (Steaua). Două mari 
cluburi sportive care și-au u-

3
■

1 septembrie

■
3 septembrie

4 septembrie

Constantin Airoaie, Daniel Voiculescu, Vaier Toma și Petre 
‘ i recentele C.M.

Meritele 
Moclani, 

Boicu,

Daniel Voiculescu, 
Petre Iosub). Pen- 
noshru masculin 

bronz cucerită 
înseamnă mult

la 
pe 
ca-

de 
al

Iosub — echipajul de 4 f.c. medaliat cu bronz la 
de la Lucerna.

nit forțele în favoarea schi
tului nostru masculin. Meda
lia de bronz a fost o surpriză 
plăcută și sperăm că ea va 
însemna ceva remarcabil și 
pentru federația de specialita
te. Pentru acei membri ai bi
roului F.R.C.Y., vrem să spu
nem, dispuși — nu întotdeau
na justificat — să acorde aten
ția numai lotului feminin de 
la „Baza nouă". Sigur, fetele 
au întîietate oricum, dar de 
aici și pînă a izola, pur și 
simplu, băieții în 
depărtat colț al 
(cu repercusiuni 
gramului cotidian 
ment, masă și odihnă) este o 
distanță !

în rezumat, un succes fru
mos al canotajului nostru la 
recenta ediție a C.M. de la 
Lucerna. El va trebui întregit, 
făcut intr-adevăr remarcabil la

viitoarele mari 
temaționale, la 
lor — Jocurile 
Los Angeles.

confruntări in- 
regata regate- 

Olimpice de la

6 septembrie

TENIS: campionatele Internaționale ale S.U.A., 
ta Flushing Meadow; FOTBAL: Franța — Po
lonia (amical), la Paris; islanda — Olanda 
(C.E. speranțe), la Reykjavik.
CICLISM: C.M. de amatori, fond, la Goodwood, 
ta Anglia (pînă la 4 sept.): CĂLĂRIE: Cam
pionatul mondial de probă completă, la Luh- 
muhlen; VOLEI: turneu internațional la Ro
ma (ptaă la 5 sept.); TIR: campionatul euro
pean de talere, la Montecatini, ta Italia; FOT
BAL: Islanda — Olanda (campionatul euro
pean, gr. 7) la Reykjavik; Valerengen ’
namo Buc., la Oslo (ta preliminariile 
In tur. 1—3), F.C. Sion — Aberdeen (ta 
minariile Cupei cupelor, ta tur 0—7). 
FOTBAL: Turneul internațional „Joao 
lange", ta Mexic (pînă la 19 sept.).
BOX: campionatele europene de juniori, la
Schwerin, ta R.D. Germană (pînă la 12 sept ): 
YACHTING: campionate mondiale feminine în 
Mexic: SCHI NAUTIC: Cupa mondială, la 
Londra.
AUTOMOBILISM: Marele premiu de la Nogaro 
(C.M. formula 3); CICLISM: campionatele
mondiale profesioniste la Goodwood: MOTO
CICLISM: Marele premiu St. Marin, la Mu- 
gello; FOTBAL: U.R.S.S. — Polonia (C.E. spe
ranțe), la Leningrad.

— Dl-
C.C.E.. 
prdl-
Have-

cel mai în- 
Snagovulul 

asupra pro- 
de antrena-

• TELEX • TELEX © TELEX © TELEX © TELEX © TELEX @ TELEX © TELEX ©
AUTO • Marele premiu al El

veției (formula I), la Dijon, a 
revenit finlandezului Kebe Ros
berg („Willlams“), urmat de 
francezul Alain . Prost („Renault")
• „Raliul celor 1000 de lacuri" a 
fost câștigat de finlandezul Hannu 
Mikkpla („Audi Quatro").

BASCHET • La Dimitrovgrad. 
ta finala C.E. de juniori: U.R.S.S. 
— Iugoslavia 97—87 <55—53).

CĂLĂRIE • La Lausanne, vest
germ anul Reiner Kllmke (pe ca
lul Ahlerich) a ciștigat C.M. de 
dresaj cu 1388 p,

CICLISM • Cîștlgătoril ultime
lor probe la C.M. de velodrom 
de la Leicester:: tandem amatori: 
Ivan Kuclrek — Pavel Martlnek 
(Cehoslovacia) ; semlfond cu adl-

țlune de puncte, amatori : Hans 
Joachim Pohl (R. D. Germană) ; 
vitază profesioniști i: Kolshl ” 
kano (Japonia) 9 urmărire 
viduală profesioniști: Alain 
due.

MOTOCICLISM • Marele . 
mta de viteză al Cehoslovaciei, 
la Brno • clasa 125' cmc : ' 
rinl (Italia — „Garelll") 
km/h ; 250 cmc e La vad o 
zuela) 167,870 km/h ; 350
De Radlgues (Belgia)

Na- 
lndl- 
Bon-
pre-

Lazza- 
159,705 

(Vene- 
cmc : 

173.205 
km/h. Americanul Dony Hansen 
a ciștigat Marele premiu al Sue
diei la motocros la clasa 250 cmc, 
ultima probă a campionatului 
mondial, în care victoria a reve
nit compatriotului său Dany Da- 
porte.

ȘAH • Turneul de la Polianița 
Zdroj (Polonia) a fost ciștigat de 
Lothar Voght (R.D.G.) șl Petal 
Popovici (Iugoslavia), la egalitate 
cu 9,5 p. Pe locurUe următoare 
s-au clasat Radulov (Bulgaria). 
Pytel (Polonia) — cu cîte 8,5 p. 
Foișor (România), Sznapik. Bi- 
leczyk (ambii Polonia) — cu ci
te 7,5 p. Schmidt (Polonia) — 
7 p etc. în ultima rundă. Ovidiu 
Foișor l-a învins pe Filipowicz 
(Polonia).

TIR • Titlul european Ia skeet 
a revenit francezului Bruno Ko- 
settl cu 197 
(Franța) 197 
slovacia) 197 
Ioan Toman 
cu 191 p.

p, urmat de Penot 
p și Adamec (Ceho-
p. Sportivul romsn 
a ocupat locul 31
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