
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN JUDEȚUL BRAȘOV

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
insolit de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășii Iosif 
Bano, Emil Bobu, Gheorghe 
Oprea și Petru Enache, precum 
și de Gheorghe Dumitrache, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Brașov al P.C.R., a 
continuat, marți dimineața, vi
zita de lucru în municipiul 
Brașov.

Populația orașului a făcut 
secretarului general al parti
dului o primire entuziastă, pli
nă de căldură, dind, și in acest 
fel, expresie profundelor lor 
sentimente de dragoste și res
pect pentru conducătorul parti
dului și statului, care nu 
cunoaște crez mai înălțător de- 
cit slujirea cu devotament a 
patriei, a poporului.

Ultima zi a vizitei de lucru 
în județul Brașov a fost con
sacrată unei ample analize a 
felului în care acționează în
treprinderile constructoare de 
mașini din municipiu pentru 
modernizarea și diversificarea 
producției, introducerea unor 
tehnologii perfecționate care să 
asigure produselor o înaltă ca
litate, precum și competitivi
tate sporită Pe piețele externe, 
dar care să . se realizeze cu un 
consum mai redus de metal, ce 
se întreprinde pentru perfecțio
narea organizării și conducerii 
muncii, pentru ridicarea gra
dului de calificare a muncito- 
r’Ior, cum sint folosite mașinile 
din dotare și spațiile de pro
ducție, iar pe un plan mai 
larg — cum se preocupă con
ducerea ministerului și centra
lei de resort, a unităților vizi
tate, organele și organizațiile 
de partid pentru ridicarea la 
cote superioare a eficienței în
tregii activități economice,

Această aprofundată analiză 
a început la întreprinderea de 
autocamioane și a continuat la 
întreprinderea Tractorul, între
prinderea „Hidromecanica" și 
întreprinderea „Rulmentul".

Vizita de lucru întreprinsă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pe meleagurile brașovene s-a 
încheiat, marți, printr-o im
presionantă adunare populară, 
care a avut loc pe stadionul 
„Tractorul" din Brașov.

La 4 septembrie,

start In C.E. de box

pentru tineret

6 BOXERI 
ROMÂNI

PE URMELE LUI 
SIMION CUȚOV...

> Nu s-au stins bine ecourile 
campionatelor mondiale de 
box și, iată, o nouă competi
ție pugiHistică de anvergură 
polarizează interesul iubitori
lor sportului cu mănuși: 
Campionatele europene de ti
neret. Ediția din acest an — 
— a VlI-a — va fi găzduiită 
de orașul Sohwerin din Repu
blica Democrată Germană, pri
ma reuniune fiind programată 
la 4 septembrie, iar finalele 
la 12 septembrie,

■ Boxul juvenil din țara noas
tră a fost reprezentat la toa
te cele șase ediții de ptnă a- 
cum, tinerii sportivi români 
obținând rezultate bune, con
cretizate în 8 medalii de aur, 8 
de argint și 14 de bronz. O 
parte dintre campionii noștri 
la „europenele mici" au con
firmat mai tlrziu, impunîn- 
du-se Ln cele mai importante 
întreceri pugilistice internațio
nale. Printre aceștia îi amin
tim pe Simion Cuțov, Costică 
Dafînoîu și Daniel Radu.

Așadar, peste cîteva zile, la

La sosirea pe stadion, to
varășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu au fost 
intimpinati cu sentimente de' 
adîncă bucurie de miile de oa
meni ai muncii brașoveni, care 
au ovaționat Îndelung pentru 
partid si secretarul său gene
ral.

Marea adunare populară a 
fost deschisă de tovarășul 
Gheorghe Dumitrache, prim-se
cretar al Comitetului județean 
Brașov al P.C.R.

Primul secretar al Comitetu
lui județean de partid, expri- 
mind dorința participanților la 
adunare> a tuturor locuitorilor 
Brașovului, a adresat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu rugămin
tea de a lua euvîntul.

Primit cu vii și îndelungi a- 
plauze, cu puternice urale și 
ovații, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmă
rită cu deosebit interes, cu de
plină aprobare de toți partici- 
panții la adunare, fiind subli
niată în repetate rîndurl de 
îndelungi aplauze și urale.

Toți cei prezenți la marea 
adunare populară ovaționează 
minute in șir. intr-o atmosferă 
de puternică unitate, pentru 
Partidul Comunist Român, pen
tru secretarul general al par
tidului si președintele Republi
cii. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Adunarea s-a încheiat in 
aceeași atmosferă vibrantă. în
suflețită. de înălțător patrio
tism, cei prezenți reafirmîn- 
du-și hotărîrea de nestrămutat 
de a da viață îndemnurilor și 
orientărilor formulate de se
cretarul general al partidului, 
de a-și aduce contribuția Ia în
făptuirea marilor sarcini ce re
vin județului din mobilizatoa
rele obiective înscrise in am
plul program de edificare a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate.

La plecare, zecile de mii de 
participant Ia marea adunare 
populară aclamă din nou cu 
însuflețire, ovaționează înde
lung pentru partid si secretarul 
său general, pentru continua 
înflorire a patriei noastre so
cialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
îndreptat apoi spre Predeal.

'„Echipă mică cu ambiții mari" — cei șase tineri boxeri selec
ționați pentru „europene". în mijlocul lor, la antrenament, doi 

reputați tehnicieni : T. Niculescu și I. Mihalic.
Foto : I. MIHĂICA

Schwerin, reprezentanții „nou
lui val" al pugilatului din țara 
noastră vor intra în focul în
trecerilor, lncercînd să se im
pună — așa cum au făcut-o 
înaintașii lor de care am a- 
mlntit — printre colegii de 
vfrstă din celelalte țări euro
pene. I-am văzut pe cei șase 
selecționați (nu vom prezenta 
deci o echipă completă) la u- 
nul dintre ultimele lor antre
namente Înainte de plecare. 
Un antrenament deosebit, fă
cut in compania boxerilor se
niori de la Dinamo, care se 
pregăteau pentru turneul final 
al campionatelor naționale. Nu 
ne-a fost greu să observăm 
că selecționerii celor șase au 
renunțat la cantitate în va- 
voarea calității. Dintr-o privi
re se vede că „tricolorii" știu 
box, în ciuda puținei lor ex
periențe. Marian Rotaru (se- 
minjuscă). Sandu Leca (mus
că), Dorel Jianu (cocoș), Dăni-
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Astă-seară, pe stadionul „23 August" (ora 20)

MECIUL AMICAL DE FOTBAL ROMÂNIA - DANEMARCA
• Un important test al tricolorilor • Oaspeții au deplasat o formație puternica
In această seară, la ora 20, 

iubitorii fotbalului din Capi
tală își dau intilnire pe sta
dionul „23 August". Ei vor 
urmări meciul amical dintre 
echipele României și Dane
marcei, un test de mare im
portanță pentru „tricolori", cu 
o săptămină înaintea jocului 
cu reprezentativa Suediei, care
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g DUCADAM
g REDNIC IORGULESCU SAMEȘ 
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g Partida va fi condusă de arbitrul Cumhur Demir (Turcia) 
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va fi găzduit tot de marea 
arenă a Capitalei.

Echipa noastră națională, 
pregătită de un tînăr cuplu de 
tehnicieni — Mircea Lucescu 
și Mircea Radulescu — se 
prezintă într-o formulă rema
niată față de aceea utilizată 
în preliminariile C.M. Unui 
grup de experimentați inter
naționali (Ștefănescu, care as
tăzi nu va figura "în formație, 
fiind accidentat, Sameș, 
Ticleanu, BolSni, Bălăci, M. 
Sandu, precum și Cămâtaru, de 
la care așteptăm azi un joc bun, 
în măsură să infirme unele a- 
precieri defavorabile făcute în 
mod nesportiv la adresa lui), i-a 
fost adăugat plutonul „speranțe
lor" echipei naționale (Ducadam, 
Rednic, Klein, Tureu, Gabor, 
etc.), astfel că se poalte vorbi

lă Bumbac (semimijlocie), 
Doru Maricescu (mijlocie mi
că) și Ilarie Petrescu (mijlo
cie) sînt cei care vor merge 
la „europenele" de la Schwe
rin. •

Despre fiecare dintre ei, an
trenorul Teodor Niculescu are 
un cuvînt bun. Cuvintele „pre
gătire fizică și tehnică", „di
recte", „joc de picioare", „es
chive", „contre", „curaj", „se
riozitate" și „ambiție" revin 
cel mai des. „Sînt băieți ta- 
lentați, cu perspective frumoa
se — ne spune T. Niculescu 
— și nu exagerez afirmlnd că 
fiecare are șansa podiumului 
do premiere la Schwerin. I-am 
testat pe toți în meciuri difi
cile și au corespuns. Cît des
pre poftă de luptă și curaj, ce

Petre HENJ

(Continuare in pag. 2-3) 

de o adevărată reprezentare a 
tuturor generațiilor de fotba
liști sub tricourile echipei na
ționale. Verificați în multe 
partide ale reprezentativei, in 
turneele întreprinse peste ho
tare. în meciurile susținute în 
țară. componențiî actualului 
Iot trebuie să demonstreze că 
au acumulat experiența nece
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sară angajării cu succes a im. 
portantelor examene din preli
minariile C.E. Antrenorul prin
cipal al lotului. .Mircea Luces
cu, sublinia, recent, că a ur
mărit în mod special — în a- 
fara acumulării acestei expe
riențe a partidelor internațio
nale — omogenizarea, pe toa
te planurile, a selecționaților, 
crearea acelui atît de prețios 
spirit de echipă.

La Oslo, in manșa a II a a inlilnirii cu Valerengen

DINAMO SPERĂ
SĂ-ȘI VALORIFICE ȘANSELE
OSLO, 31 (prin telefon). La 

puține ore de la primele noas
tre relatări despre manșa a 
Il-a a meciului Valerengen — 
Dinamo. capitala Norvegiei 
și-a schimbat înfățișarea ; în 
așa fel incit pe străzile fru
moasei metropole, din cauza 
timpului friguros și ploios, 
localnicii, ieri cu toții în că
măși cu mîneci scurte, au tre
cut la îmbrăcămintea de toam
nă și la umbrele. Modificările 
atmosferice pun. însă neplăcute 
probleme clubului organizator, 
care de unde spera că „Ulle- 
val Stadion" (25 000 de locuri) 
va fi plin la oră partidei, mai 
contează acum doar pe apro
ximativ 10 000 de Plătitori.

Pesimism, de o parte. optL 
mism, de cealaltă și anume 
printre antrenorii și jucătorii 
lui Valerengen. cărora. se 
spune aici, le convine gazonul 
udat din. belșug de ploaie. 
„VIF" (n.n. Valerengen) speră 
într-un 2—0, dar acest rezultat 
ar însemna o senzație", se 
scrie în „Aften Post". „Sperăm 
să cîștigăm și să ne calificăm. 
Este de așteptat însă ca atacul 
să funcționeze mai bine ca la 
București", declară și Tor Ior- 
gensen, președintele clubului 
Valerengen din Oslo.

Al ți comentatori de aici, 
dornici și ei. desigur, ca Va
lerengen să obțină calificarea 
în turul I al C.C.E.. dar ceva 
mai realiști și mai cu picioa
rele pe pămînt, se întreabă 
dacă formația lor favorită va 
putea să-și depășească miercuri 
condiția : de echipă care, pier- 
zînd sîmbătă meciul de cam
pionat (0—1 cu Bryne), a 
coborît in clasament pe poziția 
a 6-a.

In tabăra noastră. dinamo- 
vlștii bucureșteni se abțin de 
la declarații și se Pregătesc 
cu toată atenția. Ultimul an
trenament l-au efectuat în a- 
ceastă seară la „Ulleval Sta-

Echipa Danemarcei a făcut, 
în ultimii ani. pași mari de 
afirmare in arena internațio
nală, și rezultatele obținute 
recent în fața unor reprezen
tative din primul eșalon va
loric european (Belgia, Suedia), 
vorbesc despre saltul jucători
lor antrenați de Sepp Piontek. 
în lotul deplasat la Bucu
rești găsim fotbaliști cu un 
palmares remarcabil : Roent-
vod, căpitanul reprezentativei, 
cu 71 de meciuri în echipa 
„A“, Olsen (Ajax Amsterdam), 
Birkedal (F.C. Twente En
schede) . Nielsen (Feyenoord 
Amsterdam), Qvist (K.B. Ko- 
penhagen), Eigenbrood (AZ 67 
Alkmaar) etc. Cum vedeți. o 
serie dintre internaționalii da
nezi evoluează la cluburi de 
peste hotare, majoritatea la 
cele olandeze. Semn că jucă
torii noștri vor avea în față 
o echipă puternică. în stare să 
dea o replică de prim ordin.

Sperăm că tricolorii vor ști 
să demonstreze în această 
seară că au muncit cu folos, 
că merită cinstea selecționării 
în echipa reprezentativă, șl, 
mai ales, că se prezintă la un 
nivel ridicat de pregătire în 
preajma partidei cu puternica 
selecționată a Suediei. Le do
rim mult succes

★
Meciul România — Danemarca 

va fi transmis la radio (pro
gramul I), alternativ cu partida 
de Ia Oslo, dintre Dinamo și 
Valerengen.

DUDU GEORGESCU
dion", în prezeneța a numeroși 
curioși, dornici să-i cunoască 
pe fotbaliștii români (victo
rioși în partida-tur cu 3—1) 
24 de ore mai devreme. „Cred 
că atacul va marca miercuri 
scara un gol. risipind emoțiile 
tuturor în privința calificării 
noastre", ne spunea, după an
trenament. portarul Moraru.

Arbitrul finlandez Osmo Ol- 
rakangas va conduce forma
țiile :

VALERENGEN : Tr. Iakob- 
sen — Morstad, Austmo. Sal
lied. Brevik — T. Iakobsen, 
Gran (Erikssen), Davidssen. 
Kulerud — P. Iakobsen, Foss.

DINAMO : Moraru — I. Ma
rin. Nicolae, Dinu. Stredie — 
Mulțescu (Dragnea), Augustin, 
Custov — Iordache. Dudu 
Georgescu, Orac (Văetuș).

Meciul va Începe la ora 19 
(20 ora României) și va fi 
transmis pe posturile noastre 
de radio.

Constantin ALEXE



De astăzi pînă sjmbătă, la Snagov Astăzi și mîine, în

OBIECTIVE INTERMEDIARE SAU „UNDE 
SÎNT ZĂPEZILE DE ALTĂDATĂ ?“
Intr-un an competitions!, pe curba formei sportive ce 

se vrea ascendentă — tinzînd spre un vîrf de atins la 
obiectivul nr. 1 al sezonului — se afjă multe alte puncte 
care marchează evoluția sportivului. De fapt, evoluția sau 
involuția, pentru că nu de puține ori avem surpriza să 
constatăm că rezultatele obținute de unii sportivi din lo
turile reprezentative. în perioada premergătoare unor mari 
competiții internaționale, și care lăsau să se întrevadă un 
proces de evoluție încununat cu locuri Pe podium, rămân la 
„ora adevărului". în timpul marilor confruntări, undeva 
departe, în urmă, ascunse în statistici și marcând, de fapt, 
în raport cu obiectivul principal al sezonului, o involuție. 
Prestațiile intermediare nu se mai înscriu astfel într-o 
consecuție logică, matematică dacă vreți. între plusul și 
minusul unor rezultate — între performanța dinaintea ma
rii competiții și contraperformanța din timpul acesteia — 
aflindu-se o ecuație cu prea multe necunoscute.

Pentru scrimerii români, de pildă, anul 1982 a început 
frumos, iama dovedindu-se bogată în rezultate internațio
nale. Dar iată că în iulie, la Roma, reprezentanții scrimei 
românești au fost foarte departe de vivacitatea și aplom
bul cu care și-au susținut șansele în sezonul care a pre
cedat campionatele mondiale. în cursul procesului de pre
gătire, obiectivele intermediare au devenit un scop în 
sine, ele fiind menite, după cum se pare, nu să jaloneze o 
evoluție, spre punctul maxim (obiectivul major : medalii 
la C.M.), ci să asigure doar pașapoartele pentru C.M.

Dar, „unde sînt zăpezile de altă dată ?“, performanțele 
din iarnă ?

După ce verificări anterioare — concursuri, teste etc. — 
lăsau să se întrevadă o comportare pe măsura prestigioasei 
cărți de vizită a lotului român de caiac-canoe, iată că pe 
pista de apă de la Ada Ciganlija punctul maxim de for
mă a fost o fata morgana, nereușindu-se nici acum, Ia 
jumătatea ciclului olimpic, după cum au recunoscut chiar 
specialiștii, să se găsească modelul optim de pregătire în 
vederea J.O. de la Los Angeles.

Cele două competiții mondiale la care ne-am referit, ca 
și recent încheiatele C.M. de lupte libere (unde, de ase
menea, nu s-au obținut medalii), aparțin acum _ desigur 
trecutului. La alte discipline olimpice (atletism, tir, lupte 
greco-romane) unde sportivii noștri au înscris, de aseme
nea, în acest an, performanțe notabile, promițătoare, con
fruntările continentale sau mondiale sînt la ordinea zilei. 
Toate relevă necesitatea unei pregătiri judicioase a spor
tivilor din loturile reprezentative, pentru ca obiectivele 
intermediare — competițiile internaționale din sezonul pre
mergător obiectivului nr. 1 al anului — să păstreze ca
racterul de verificare a acumulărilor la un moment dat 
(departe sau aproape de perioada vîrfului de formă), de 
echilibrare a „bateriilor", de estimare reală a șanselor în 
comparație cu principalii adversari la medalie.

PERFORMANTELE INTERNAȚIONALE DINTR-UN SE
ZON ÎȘI GĂSESC VALIDAREA DOAR PRIN REZULTA. 
TELE DE PRESTIGIU OBȚINUTE LA SUPREMELE COM
PETIȚII : CAMPIONATELE MONDIALE. CONTINENTALE 
SAU JOCURILE OLIMPICE, așa cum s-a întîmplat recent, 
la campionatele mondiale de canotaj și la „europenele" 
speranțelor natației, unde sportivii români, antrenorii lor 
și-au valorificat nenumăratele ore de muncă, talentul, cu
noștințele. Altfel, nu rămin decît BUCURII EFEMERE ȘI, 
în final doar PROMISIUNI NEONORATE...

Paul SLAVESCU

„Cupa Consiliului

CAMPIONATELE DE CAIAC-CANOE ALE SENIORILOR
De astăzi pînă simbătă, pe 

lacul Snagov se va desfășura 
cea mai importantă competiție 
a sezonului intern de caiac-ca
noe — campionatele naționale 
ale seniorilor. în programul 
campionatelor figurează cele 13 
probe clasice de 500 și 1000 
m, fiecare concurent avînd drep
tul să participe la două probe. 
Iată afișul campionatelor : 
miercuri, de la ora 9: serii la
1 000 m ; de la ora 16 : semi-'
finale la 1 000 m ; joi, de la
ora 9: serii la 500 m ; de la
ora 16: semifinale la 500 m; 
vineri de la ora 16,30 : finale 
la 1 000 m ; simbătă de la ora 
9 : finale la 500 m.

Iși vor apăra titlurile cuce

rite anul trecut: K 1 F : Aga- 
fia Buhaev (Steaua) ; K 2 F: 
Nastasia Buri— Elisabeta Bă- 
beanu (Dinamo) ; C 1 — 1000 
m : Dobre Nenciu (Steaua); 
C 2 — 1000 m: Teodor Cobza- 
renco—Ion Corneenco (Steaua) ; 
K 1 — 1 000 m: Ion Geantă 
(Dinamo) ; K 2 — 1 000 m: 
Alexandru Giura — Nicolae 
Ticu (Dinamo) ; K 4 — 1000 
m : Steaua; K 1 — 500 m: Ion 
Bîrlădeanu (Steaua) ; K 2 — 
500 m : Ionel Miiașcu — Radian 
Filipov (Dinamo); K 4 F : Di
namo; CI — 500 m : Gheor- 
ghe Titu (Etinamo); C 2 — 500 
m : Toma Simionov — Gheor- 
ghe Simiocenco (Steaua); K 4 
— 500 m : Steaua.

Reușind cea de a doua victorie la actualele campionate, Victor 
Dinu demonstrează un progres constant in probele de pușcă.

Foto : Vasile BAGEAC

CAMPIONATELE DE ATLETISM
Stadionul Republicii găzduieș

te, astăzi și mîine (de la ora 
16), întrecerile finale ale cam
pionatelor republicane ale ju
niorilor I. La întreceri vor fi 
prezenți fruntașii actualei gene
rații a speranțelor atletismului 
nostru, în frunte cu Ion Btiligă 
— recordman național la deca
tlon, sprinterul Cătălin Margău, 
săritorii în înălțime Constan
tin Militam și Octavia Nif, se- 
mifondistele Cristina Orbețiu și 
Margareta Keszeg etc.

Ia L 
vea lo< 
pă a c 
grupe 
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babil 1

FINALELE COMPETIȚIEI
„MĂNUȘA LITORJ

Sala sporturilor din Con
stanța va găzdui azi, de la 
ora 18. finalele celei de a Xl-a 
ediții a campetiției pugilistice 
„Mănușa litoralului". Punctele 
de atracție pentru spectatori 
sînt, în primul rînd. meciu
rile în care boxerii români îi 
vor înfrunta pe sportivii din 
selecționata Kievului și pe cei 
de la T.S.C. Berlin. Iată pro
gramul complet al finalelor, 
în ordinea categoriilor : M. 
Raiciu (I.M.U. Medgidia) — E, 
Giafar (Steaua). A. Sirca (C.S. 
Zalău) — T. Hytyoni (T.S.C. 
Berlin), Gh. Negoiță (B. C. 
Brăila) — N. Șeitan (Litoral 
Mangalia), O. Zaharov (Selec
ționata Kiev) — F. Abladin 
(Farul). P. Roșea (B.C. Brăila) 
— FI. Barna (Motorul Arad), 
O. Gozeleski (Selecționata 
Kiev) — I. Comeanu (Farul),

Campionatele naționale ele tir

DANIELA TOADER LA AL TREILEA TITLU!
Trase parcă la indigo, și în

trecerile campionatelor națio
nale de tir redus pentru se
nioare, juniori și junioare au 
avut un solist care s-a de
tașat cu autoritate. De astă 
dată, după ce în ziua prece
dentă ..rolul" principal fusese 
jucat de o pistolarii, Emilia 
Bodrlngă, Daniela Toader din 
Focșani s-a impus cu autori-

unic agroindustrial"

tate. în primul rînd, grație 
frumosului său rezultat cu 
care a cîștigăt proba de pușcă 
10 metri, a junioarelor, cu 381 
P. la 12 puncte diferență față 
de următoarea clasată, Daniela 
Popa. în al doilea rînd, pen
tru că această talentată țin- 
tașă, de Ia care așteptăm mult, 
și-a înscris pentru a treia oa
ră numele pe lista campioni
lor acestui sezon (ea s-a mai 
impus la pușcă standard 60 
tc. și 3X20 f, în primele 2 
zile). Iată deci că munca a- 
cestui modest dar foarte ini-

UN FRUMOS CONCURS CULTURAL-SPORTIV 
AL OAMENILOR MUNCII DE PE OGOARELE BUZOIENE

Una dintre preocupările de seamă ale factorilor cu răspunderi sau 
atribuții in mișcarea sportivă este aceea de a găsi noi forme de 
atragere a tinerilor șl adulților din mediul rural la practicarea exer- 
cițiilor fizice, sportului și turismului. S-au obținut, evident, multe 
succese pe această linie, pretutindeni in țară, dar inițiativele nu 
oontenesc. De pildă, in județul Buzău...
Timp de două zile — simbătă 

și duminică — in municipiul Bu
zău au putut fi văzuți lndreptln- 
du-se spre bazele sportive sau 
sălile de spectacole ale munici
piului sute de locuitori al satelor 
lmbrăcațl în frumoase costume 
naționale sau sportive. Erau fl- 
naliștii unul Interesant concurs 
al mișcării artistice și sportive 
de masă — ajuns in faza jude
țeană —, declanșat In urmă cu 
5 luni din Inițiativa comitetului 
județean de partid șl dotat cu 
„Cupa consiliului unic agroin
dustrial de stat și cooperatist". 
O acțiune, o spunem de la bun 
Început, deosebit de inspirată, cu 
rezultațp neașteptat de bune ta 
atragerea locuitorilor din mediul 
rural la mișcarea sportivă. Ini
țiată și sprijinită permanent de 
către organele locale de partid 
(județean, municipal, orășenești 
g comunale), Întrecerea s-a des-

șurat Intre cele 14 consilii uni
ce agroindustriale (formate din 
mai multe comune) din județ. 
Pretutindeni ta cele 83 de comu
ne ale județului, așezări de șes 
sau de munte, tineri șl tinere, 
adulți, au fost angajați ta prac
ticarea a nu mal puțin de 10 
discipline sportive : atletism,
fotbal, handbal, volei, oină, irin- 
tă (pentru cel mari), șah, tenis 
de masă, lupte (pentru cei mici) 
și popice. O competiție pe placul 
sătenilor, a tuturor celor care 
locuiesc șl muncesc ta mediul 
rural. Firesc, fiindcă ea a con
tribuit din plin la diversificarea 
vieții spirituale a localităților, la 
petrecerea plăcută șl utilă a tim
pului liber al oamenilor, la dez
voltarea educației fizice șl spor
tului de masă.

I-am văzut, timp de două zile, 
pe oel care — fără a fi prea ta- 
demln atici în practicarea diferi
telor discipline — trăiau din 
plin bucuria mișcării in aer li
ber, a sportului, laolaltă tineri 
de 17—18 ani șl oameni maturi, 
de 40—50 de ani, bărbați și fe
mei. Pe cele mai mari baze ale 
municipiului Buzău — între care 
noua sală a sporturilor „Dada*

sau stadionul divizionarei Gloria 
Buzău — am văzut in întreoerl 
finallștil : In echipa de fotbal a 
comunei Poșta Cîlnău se aflau 
M. Buzea — electrician la com
plexul avicol, L. Dumitru — me
canic la C.A.P., iar în cea a ad
versarilor, selecționata comunei 
Pîrscov, N. Bolocan — profesor 
de Istorie, frații I. și M. Bonclu 
— muncitori la prelucrarea lem
nului ; V. Niță — șofer la C.A.P. 
Vadul Pașii — s-a dovedit un 
bun voleibalist ; meciul de fot
bal, dirz și disputat, dintre se
lecționatele comunelpr Ziduri șl 
Smeeni s-a terminat cu victoria 
primei citate după... executarea 
loviturilor de la 11 m ; printre 
partlcipanții la turneul de tenis 
de masă — Ing. J. Bratosin, din 
Cislău șl Gh. Olteanu — munci
tor la S.M.A. Ziduri ; la șah, 
printre concurente, o elevă — 
Luminița Pbpescu, din Chiojdu — 
a învins două profesoare : pe Lu
cia Buzu din Bobocu (de educa
ție fizică) șl pe Zamfira Sorocea- 
nu din Ziduri (de matematică) ; 
remarcabilă comportarea echipe
lor, la diferite discipline, din a- 
șezărlle de munte : Lopătari, 
Nehoi, Pătlrlagele...

Spațiul nu ne îngăduie să con
semnăm în amănunt tot ce am 
văzut în această frumoasă com
petiție artistică (concomitent, re
prezentanții consiliilor agroindus
triale au evoluat și în concursuri 
de ctateee, dansuri populare, re
citări, brigăzi artistice...) șl 
sportivă, Integrată organic ta 
Festivalul național „Cîntarea 
României» și competiția naționa
lă „Daciada". Merită însă subli
niat succesul consiliului unic a- 
groindustrlal din CISLAU, care a 
ocupat locul I în această între
cere, cu 152 puncte (acumulate 
atît pentru reușitele artistice cit șl 
cele sportive), dștiglnd șl trofe
ul, transmisibil, pus ta joc. I-au 
urmat consiliile Sapoca — 106 p, 
Smeeni — Ț8 p, Ziduri 89 p. Pe 
Unle sportivă, primele 2 Wcurl 
au fost ocupate, ta ordine, de 
Smeeni, Ziduri, Cislău.

în final, ținem să afirmăm în
că o dată că la Buzău am asis
tat, la o manifestare culțural- 
sportlvă cu totul deosebită, ce 
poate fi luată ca exemplu, o fi
nală a unul concurs județean 
care a reușit să atragă — fără 
mari cheltuieli — mii șl mil de 
oameni din mediul rural. Con
cursul pe consilii unice agroin
dustriale s-a dovedit o formă 
reușită de Îmbinare a acțiunilor 
culturale și sportive. Felicitări, 
ded, organizatorilor, în fruntea 
cărora se află — firește — 
C.J.E.F.S. Buzău.

Modesto FERRARINI

fflos specialist care este Adrian 
Alaci se vede răsplătită. To
tuși, greul de-abia acum în
cepe. cînd vine „momentul a- 
devărului". adică marile între
ceri internaționale.

Și juniorul Victor Dinu a 
repetat victoria, de astă dată 
la pușcă 10 metri juniori. E) 
l-a devansat pe principalul său 
urmăritor, loan Joldea, cu doar 
două puncte. Acești trăgători 
tineri se anunță ca mari pur
tători ai speranțelor în redre
sarea probelor de pușcă, ei a- 
dăugîndu-se altor doi-trei ti
neri cane au pășit deja în rân
dul seniorilor.

Dintre senioare, cel mai de 
luat în seamă rezultat a apar
ținut Evei Olah. Brașoveanca 
a câștigat, în sfîrșit, un titlu

la aceste campionate, iar re
zultatul este promițător : 382 
p. îngrijorează, însă, conul 
continuu de umbră în care a 
intrat o tînără trăgătoare, Ro
xana Lămășanu, cane nu se 
poate încă acomoda cu noua 
ei categorie de vîrstă, cea a 
senioarelor, în care a pășit de 
curînd. Ca junioară, îi era 
mult mai ușor să le învingă 
pe senioare...

REZULTATE TEHNICE, pușcă 
10 m, senioare : 1. Eva Olah
(CSU Brașov) 382 p, 2. Niouitoa 
Iosit (IEFS) 376 p, 3. Dumitra 
Matei (Dinamo) 376 p, 4. Roxana 
Lămășanu (Olimpia) 370 p, 5. 
Constanța Burulean (Olimpia) 
370 p ; junioare: 1. Daniela Toa
der (Unirea Focșani) 381 p, 2. 
Daniela Popa (CSȘ 1 BuC) 369 p,
3. Marcela Tlșu (Steaua) 368 p,
4. Aurora Barbur (CS Baia Ma
re) 367 p, 5. Anda Mihalaș (CSȘ 
Bacău) 366 p, 6. Iulâana Crăciun 
(CSȘ 1 Buc) 363 p ; juniori : 1. 
V. Dinu (Steaua) 568 p, 2. L Jol
dea (Dinamo) 566 p, 3. M. Scel- 
eunov (Steaua) 563 p, 4. L, Mocsy 
(Medicina Cluij-Napoca) 555 p,
5. Gh. Vlasta (Dinamo) 550 p,
6. D. Stoian (Olimpia) 548 p ; 
pistol 10 m, senioare : 1. Anlșoa- 
ra Matei (Dinamo) 379 p. 2. Ma
rla Macovei (Dinamo) 374 p, 3. 
Ana Clobanu (Dtaamo) 373 p, 4. 
Elena Taciuc (Steaua) 373 p, 5. 
Silvia Kaposztay (UT Arad) 371 p, 
6. Geta Molodeț (Olimpia) 369 p.

întrecerile seniorilor Încep joi.

Radu TIMOFTE

ELEVI ȘI ELEVE
Clubul sportiv DINAMO București organizează prin cen

trul Tînărui Dinamovist
SELECȚII

la următoarele ramuri sportive : atletism, baschet (băieți), 
box, caiac-canoe, canotaj, ciclism, fotbal, handbal (băieți), 
lupte, judo, rugby, tir și volei.

Concursurile de selecție vor avea loc după cum urmează: 
mlerourl 1, vineri 3, miercuri 8, vineri 10, luni 13 șl marți 
14 septembrie, începînd de la ora 8, și miercuri 15 septem
brie, de la orele 8,30 și 17.

5 SEPTEMBRIE 1982 
tragere excepționali 

LOTO

UN NOU PRILEJ 
DE MARI SUCCESE!

In cadrul a 5 ex
trageri totalizind 42 
de numere, ORICI
NE JOACA POATE 
CÎȘTIGA : • auto
turisme „Dacia 1300“ 
• importante sume 
de bani, variabile șl 
fixe • excursii 
peste hotare, ta 
URSS sau R. P. Un- 
gară. BILETELE 
DE 15 LEI VARI
ANTA PARTICIPA 
LA TOATE EXTRA
GERILE. Agențiile 
Loto-Pronosport vS 
stau la dispoziție 
pin» Simbătă 4 
septembrie 1982 in
clusiv. .

DC mîine, la Suceava 
„CUPA ROMÂNIEI- 

LA PARAȘUTISM
Începînd de mîine. la Su

ceava, ee vor desfășura între
cerile „Cupei României" la pa
rașutism. Competiția, la prima 
ediție, este rezervată întrece
rilor pe echipe la startul ei 
prezentîndu-se 48 de sportivi 
și 28 de sportive reprezentînd 
12' aerocluburi. Probele de con
curg sînt saltul în grup de 4 
cu aterizare la punct fix și 
saltul de la 2 000 m cu exe
cutarea de exerciții acrobatice.

A încetat din viață 
Constantin (Truță) Du- 
mitriu, vechi redactor al 
ziarului „Sportul”, apoi 
colaborator permanent al 
redacției noastre. El lasă 
în urmă unanime regre
te pentru calitățile sale 
morale desăvîrșite, de 
excepțional coleg și om.

înhumarea va avea loc 
astăzi, la ora 15, ,îa CI- 
mitirul „Izvorul Nou".
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TlRGOVIȘTE, 31 (prin telefon). 
Pe stadionul Municipal din loca
litate, în prezența a aproximativ 
5000 de spectatori, selecționatele 
de tineret ale României șl Dane
marcei au furnizat un Joc de 
angajament, încheiat cu victoria 
la limită, 2—1 (1—0), a echipei 
noastre. Jucătorii oaspeți au dat 
o replică neașteptat de bună, ei 
fiind superiori din punct de ve
dere fizic, calitate care le-a per
mis să fie primii la balon,. ceea 
ce l-a incomodat vădit pe Jucă
torii noștri. Șl chiar dacă scorul 
a fost deschis relativ repede, In 
mln. 4, cînd Ballnt (excelent în 
primele 60 de minute) a centrat 
Ideal și D. ZAMFIR a reluat, din 
apropiere, In plasă, oaspeții nu 
s-au descurajat și au echilibrat 
Jocul. In mln. 17, Eduard a șu
tat puternic de la 20 m, dar ba
lonul a trecut milimetric peste 
transversală. Patru minute mai 
tlrzlu a fost rîndul oaspeților să 
rateze o bună ocazie, Gîrjoabă 
blocînd curajos la picioarele Iul 
Romme, scăpat singur. în min. 
25 am asistat la o reușită com
binație între Sertov șl Minea, ul
timul trăgînd însă alături, o foar
te bună posibilitate de majorare 
a scorului a fost irosită șl tn 
mln. 34, dnd D. Zamfir, numai 
cu portarul Jorgensen în față, a 
șutat, de la 7—8 m, in precis I în 
finalul primei reprize puteau să 
egaleze oaspeții, . dar Vllford a 
trimis balonul, din careu, peste 
bară.

La reluare, Jucătorii noștri au 
apărut mal deciși și au avut 15 
minute de atacuri susținute, D.

| ȘTIRI

ia AZI, LA CLUJ-NAPOCA, de 
la ora 17, va avea loc, în ca
drul campionatului Diviziei „B“

— Berla a IH-a, meciul restanță I dintre „U“ șl F.C. Bala Mare,
contând pentru etapa a H-a.

•«MIINE, ROMANIA — LIBIA I (JUNIORI). Miine, de la era 17,
pe stadionul Progresul din Capi
tală, se va disputa partida inter
națională amicală dintre repre- 

Izentativele de juniori ale Româ
niei (lotul U.E.F.A. *83) șl Libi
ei. Elevii șl studenții au Intra
rea gratuită.

I Reamintim că luni, într-un 
prim meci, reprezentativa de Ju
niori a țării noastre (iotul

. U.E.F.A. *84) a dispus de selee- 
I ționata libiană cu 6—1 (4—0).
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• Fostul Internațional Ion 
Velea, clndva fundaș al Uni
versității Craiova, a debutat, 
sîmbătâ, cu dreptul, ca arbi
tru pe prima scenă. La 35 de 
ani, tânărul șl talentatul „ca
valer al fluierului" ane șansa 
să aducă șl Craiova tn rândul 
orașelor cu arbitri de frunte. 
• Prezent, sîmbătâ, tn tri
bunele stadionului Politehni
ca, din Capitală, fostul Jucă
tor Cassal remarca : „Cum
joacă „Poli" Timișoara, as
tăzi, cred că antrenorii Ma- 
nolache șl Dembrovschl ar fi 
mai utili In teren, primul ca 
virf, celălalt ca extremă șl 
conducător de Joc". Nici că 
se putea o mal bună carac
terizare făcută anemicului Joc 
al actualei echipe timișorene, 
de nerecunoscut. ffi Vlad con
tra Vlad t Intr-adevăr, ta 
meciul de la Petroșani, La- 
dislau Vlad, antrenorul Jiu
lui, s-a găsit față In față cu 
Remus Vlad, antrenorul Cor- 
vinulul. înainte de joc, cel 
doi tehnicieni s-au îmbrățișat, 
și-au urat, reciproc, succes. 
Remiza cu care s-a încheiat 
întâlnirea l-a întristat însă, în 
mod evident, pe antrenorul 
Jiului, consolat, oarecum, de 
faptul că mai bine de Jumă
tate din efectivul echipei ad
verse (Bucur, Bogdan, An
done, Oncu, Klein, Gabor), 
Inclusiv antrenorul Remus 
Vlad, au trecut prin mîna sa, 
ca elevi cu ani tn urmă, ta 
Hunedoara și Brad. • Parti
da de „speranțe" Jiul — Cor- 
vlnul s-a jucat pe vechiul te
ren din centrul orașului, deși

ADUIMSIRATIA DI SIAJ l
• AU JUCAT, AU CtȘTIGAT! 

Autoturismele șl marile dștiguri 
In bani răsplătesc cu regulari
tate perseverența unui mare nu
măr de partidpanțl la LOZ ÎN 
PLIC. Dacă tn ultimul timp am 
prezentat mal mulțl dștlgători 
de autoturisme, lată astăzi și 
numele dtorva recențl dștigă- 
torl de Importante sume de bani: 
Preda Constantin (com. Scorțenl, 
județul Constanța), Popescu Pa
vel (București), Alexa Ana (co
muna Cuzâplac, satul Tămașa, 
Județul Sălaj), Moisa Gheorghe 
(Timișoara) și Moț Gheorghe 
(Curtici) — CÎTE 50.000 LEI ; 
Marcu Cornel Ștefan (Deva), 
Stotler Heana (Tg, Ocna), Pen- 
du Florea (comuna Ghimpați, 
județul Giurgiu), Porojan Ionica 
(Drobeta — Turnu Severin), 
Bartha Lajos (com. Cernat, Ju
dețul Covasna). Becheriță Gheor
ghe (Metru), Paul Ana (Sațiu 
Mare) șl Brlnceveanu Nicolae

dintre
tineret

2 (1)

gol al echipei noastre, Dorel Zamfir (în 
ratează în min. 34 această mare ocazie de a 

Foto : Dragoș NEAGU

Autorul primului 
centrul imaginii), 
majora scorul.
zamfir (mln. 47), C. Hie (Imin. 
48) șl Ballnt (min. 51) Irosind e- 
cazll excelente. Iar In mln. 10, 
cînd toată lumea vedea balonul 
în plasa porții noastre („cap" al 
Iui K. Hansen) Stancu a salvat 
de pe linia porții, a degajat lung, 
Ballnt a intrat în posesia balo
nului, a pătruns în careu șl a 
fost faultat. C. ILIE a transfor
mat Impecabil penaltiul acordat 
șl In Ioc de 1—1 a fost 2—0. Oas
peții au insistat, totuși, și au 
reușit să puncteze și el, In mln. 
68, prin CHRISTENSEN, care a 
șutat puternic pe sub Gîrjoabă: 

2—1.
Arbitrul S. Necșulescu (Tîrgo- 

vlște) a condus bine următoarele 
formații :

MECIUL
• întâlnirea de astăzi este cea 

de a 339-a din Istoria echipei na
ționale. Pină acum, tricolorii au 
cîștlgat 137 de partide, au termi
nat la egalitate 81 șl au pierdut 
120. Golaverajul : 576—538.
• Palmaresul întâlnirilor Ro

mânia — Danemarca : 10 Întâl
niri, 5 câștigate de reprezentativa 
noastră, una terminată la ega
litate șl 4 clștigate de fotbaliști! 
danezi. Cele 10 dispute «-au în
cheiat cu următoarele rezultate: 
Danemarca — România 2—3 (Co
penhaga, 1963), România — Da
nemarca 2—3 (București. 1963), 
România — Danemarca 2—1 (To
rino, 1963), Danemarca — Româ
nia 2—1 (Copenhaga, 1971), Ro
mânia — Danemarca 2—3 (Bucu
rești, 1972), România — Danemar
ca 4—0 (București, 1975), Dane
marca — România 1—2 (Cepen- 

timpul era frumos și ga
zonul noului stadion per
mitea programarea conse
cutivă a două partide. Pă
cat de anonimatul ta care 
au fost obligate să joace do
uă echipe bune, care au o- 
terât, puținilor spectatori pre- 
zențl la meci, un spectacol 
atractiv, de calitate. C Fru
moasă șl pilduitoare atitudinea 
publicului Ieșean care, după 
med, ca șl la plecarea auto
buzului echipei plteștene, a 
aplaudat cu căldură formația 
antrenată de Dobrin. • In 
schimb, ta mod surprinzător 
(dar deloc scuzabil I), ta 
pauza medului de la Iași, 
oonducătorul clubului F. C. 
Argeș, D. SUvășan, și antre
norul N. Dobrin s-au prezen
tat la cabina arbitrilor impu- 
tâtndu-le că stat sub Influența 
...alcoolului. Ca tn finalul 
meciului, cîștlgat pe merit de 
formația plteșteană, Dobrin 
să le mulțumească, chipurile, 
pentru repriza secundă I Cine 
se „trezise" între «mp t... • 
în meciul Universitatea Cra
iova — Chimia Km. Vîlcea, 
apariția lui Beldeanu, tn mln. 
72. a fost aplaudată de specta
tori. Se aflase că internațio
nalul Joacă astfel oel de-al 
300-lea meci al său în Divizia 
A. H rugăm pe Beldeanu să 
primească șl aplauzele rubrl- 
dl noastre. • Tot la Craiova, 
tn medul speranțelor, a evo
luat, tâmp jje o oră, Crlșan. 
El a și marcat un gol, avtnd 
o evoluție bună față de lun
ga perioadă de întrerupere 
pe care a avut-o.

0 PRONOSPORT INTORNEAZA
(București) — CÎTE 20.000 LEI 
etc. Șl dv. vă puteți număra 
printre marii beneficiari >1 a- 
cestul sistem de Joc simplu șl 
avantajos, bineînțeles cu condi
ția de a participa...
• TRAGEREA OBIȘNUITA 

PRONOEXPRES de astăzi, 1 sep
tembrie 1982, se desfășoară în- 
cepînd de la ora 10,45 ta sala 
clubului sportiv Progresul din 
București, str. dr. Stalcovtei nr. 
42 ; numerele clștigătoare se vor 
transmite la televiziune la ora 
17,05 șl la radio in cursul serii.
• CIȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 29 AUGUST 
Cat. 1 (12 rezultate) : 3 variantă 
100% a 6.560 lei șl 37 variante

25% a 1390 lei, cat. 2. 3 fll rezul
tate) t 106 variante 100% a 260 
lei șl 834 variante 25% a 65 tel. 
cat. 3 (10 rezultate) : 1.213 va
riante 100% a 40 lei și 7.868 va
riante 25% a 10 lei.

ROMANIA: Gîrjoabă — Movilă,
(mln. 64 Matei), STANCU, PA
NA, Eduard — BALINT, Minea 
(min. 29 Eftlmle), C. ILIE — D. 
Zamfir, Sertov (min. 73 Popicu), 
O. POPESCU.

DANEMARCA: Jorgensen — H. 
Larsen. WEBER, Sorensen, H. 
Hansen — J. Larsen, HEINTZE, 
CHRISTENSEN — Kjeldsen (mln. 
58 K. Hansen), VILFORD, Romme.

în partida dintre C.S. Tlrgo- 
viște șl a doua selecționată de 
tineret a țării noastre: 2—2 (2—1). 
Golurile au fost marcate de Isa- 
la (min. 16), Aelenel (min. 38), 
respectiv Pavelluc (mln. 26) șl 
Balaur (min. 60).

Gheorghe NERTEA

NR. 339
baga, 1875) — tn preliminariile 
olimpice ; Danemarca — Româ
nia 0—0 (Copenhaga, 1974), Ro
mânia — Danemarca 6—1 (Bucu
rești 1975) — In preliminariile 
C.E. ; Danemarca — România 
2—1 (Copenhaga, 1981) — amical.
• Lotul reprezentativei noas

tre pentru meciul de astăzi este 
următorul (In paranteze, numă
rul de selecționări In prima re
prezentativă) : Ducadam — de
butant, Speriata (3) ; Rednlc (9), 
Ștedănescu (3S), lorgulescu (9), 
Sameș (47), Bogdan (7), Ungu- 
reanu (5), M. Marian (3) ; Ti- 
cSeanu (22), B&ldnl (51), Klein 
m, Balacl (53), Andone (5) ; 
Gabor (7), Cămătaru (22), M. 
Sandu (18), Turcu (7), Ctrțu (2) 
și Coraș — debutant.

SCURT POPAS CU ANTRENORUL PAUL POPESCU
ÎNTRE...

La șfîrșitul săptămînii tre
cute, s-a înapoiat în tară for
mația divizionară „B“ F. C. 
Baia Marc, care, în interva
lul de opt zile (de la 18 la 25 
august), a susținut. în Ita
lia. cinci întîlniri Încheiate cu 
următoarele rezultate : 1—0 cu 
Giulianova (a marcat Koller, 
din 11 m). 3-0 cu Barletta 
(au marcat Buzgău, Dragomi- 
rescu și Ene), 2—2 cu Argenta, 
(a marcat Roznai de două 
ori). 3—1 cu Carpi (au mar
cat Ene, Koller, din 11 m, și 
Dragomirescu) și 3—1 cu Fio
rentina^ prin golurile înscrise 
de Bălan, Dragomirescu și Koz
nai. Evident, rezultatul care 
atrage în mod deosebit aten
ția este acesta din urmă, rea
lizat în compania valoroasei 
echipe din Florența, celelalte 
patru adversare ale băimăre- 
nilor fiind participante. în 
campionatul celui de al treilea 
eșalon italian. Și cum Fioren
tina (cu Graziani, Antognoni, 
Passarella, Bertonî. Sala, Cuccu- 
rredu, nume de mare rezonan-

INTRE KUN
Cu mai puțin de un an in 

urmă, jucătorul Kun II — la 
care F.C. Bihor renunțase ne- 
permis de ușor pe motiv de... 
„bătrinețe" — își măcina efor
turile undeva, la periferia fot
balului de performanță, într-o 
echipă din campionatul Divi
ziei „C”. In același timp, fun
dașul central orădean Zare, ju
cător tînăr și in plină ascen
siune, se bucura de stima tutu
ror suporterilor bihoreni. fiind 
insistent curtat de echipe cu 
firmă din prima divizie.

l-am revăzut pe amîndoi in 
meciul disputat la Oradea. Cită 
diferență intre ceea ce știam 
despre ei și ceea ce ne-au ară
tat în joc !

La cel 33 de ani ai săi, Kun 
II și-a onorat admirabil calita
tea de căpitan al echipei, de- 
monstrind o impresionantă vi
talitate în joc, îndeplinindu-șl 
cu brio rolul de coordonator 
in Joc, animîndu-și coechipierii, 
inițiind acțiuni de atac sau par-

ETERNUL DEBUT
„.SAU NOUL START AL TRICOLORILOR

Momentul de virf în viața. unui jucător de fotbal este, 
fără îndoială, cel în care el îmbracă tricoul echipei na
ționale. E momentul în care se adună toate emoțiile, toate 
speranțele, toate înfringerile, toate victoriile. E momentul 
în care se uită totul, pentru că. atunci cînd se cîntă im
nul, inima bate cu putere, mai tare decît în finalul unei 
curse de 1 500 de metri.

Ce poate fi mai grăitor pentru intensitatea cu care fot
balistul trăiește contopirea cu tricoul național decît mo
mentul în care Stielike. prăbușit pe gazonul de la Sevilla, 
nu putea să ridice capul, după ratarea acelui penalty care 
putea să însemne înfrîngerea echipei sale 7

Ce poate fi mai grăitor decît clipa în care Țigana, sus
ținut de coechipierul său de pe bancă, Couriol, plîngea cu 
sughițuri, în timp ce Rummenigge făcea ocolul stadionului, 
ca un nou Juantorena 7 Și Țigana venise de peste mări 
pentru a reprezenta tricolorul Franței...

Ce poate fi mai grăitor decît fantastica risipă de energie 
pe care micul Honduras a făcut-o în Mundialul spaniol, 
între acel minut șapte în care Zelaya deschidea scorul în 
partida cu Spania și acel nefast minut 268, cînd Villegas 
comitea Penaltyul înfrîngerii, în meciul cu Iugoslavia, mi
nutul în care portarul Arzu rămînea pe gazon, copleșit de 
durere.

Cele mai frumoase clipe din viața unui fotbalist se 
leagă de tricoul echipei naționale. De ele își amintește și 
bătrânul Stanciu, care a rămas să continue jocul, cu rotula 
ruptă, pe stadionul „Pocitos" din Montevideo. în acel 
memorabil meci cu Peru, la prima ediție a Campionatului 
mondial.

Dacă îl întrebăm pe Mircea David, el își va aminti în 
primul rând de partida pe care a jucat-o cu inima. în fața 
Italiei, la Roma, în 1940.

Dacă îi întrebăm pe toți ceilalți...
Dobay va spune Triest 1934...
Cei 11 de la C.C-A. vor spune Belgrad 1956...
Lucescu, Dinu, Dumitrache și toți ceilalți vor spune 

Wembley...
Dobrin va spune Cehoslovacia la București și. în egală 

măsură, absența de la Guadalajara...
Dudu va spune Zagreb 1977...
Pentru că toate aceste amintiri se leagă de un moment 

din viața echipei naționale...
Dar cei care poartă „tricoul tricolor" nu sînt singurii 

care își trăiesc momentul de virf in meciurile precedate de 
intonarea imnului țării.

Tribuna e în aceeași situație. Și odată cu ea, cronicarii. 
Tribuna își simte și ea inima bătînd mai tare. O bătaie 
care trebuie să se transmită celor care cîntă imnul, acolo 
jos, pentru a-și infringe emoția. O bătaie care trebuie _ să 
se înscrie în ritmul tricolorilor și care trebuie să susțină 
acest ritm pe parcursul celor 90 de minute. (Fluierăturile, 
vorbele urîte ajunse la urechile fotbaliștilor îi deprimă, ii 
descumpănesc. Și adversarul atit așteaptă, ca să... profite!).

Drumul spre victorie depinde deseori de generozitatea cu 
care tribuna înțelege și susține inimile celor 11 de pe ga
zon. care își joacă, de fiecare dată, meciul de debut, chiar 
dacă in carnetul cronicarului medul e notat cu nr. 25. 50 
sau 75...

FIORENTINA Șl REAL MADRID
ță internațională în 11-1© de 
bază) urmează a întîlni. în pri
mul tur al „Cupei U.E.F.A.", 
pe Universitatea Craiova, iar 
F. C. Baia Mare este repre
zentanta fotbalului nostru în 
competiția câștigătoarelor de 
cupe, ni 6-a părut utilă și in
teresantă o scurtă convorbire cu 
antrenorul formației maramure
șene. Paul Popcscu, pe care 
l-am rugat, mai întîi. să ne 
explice surprinzătoarea, dar în 
același timp atit de frumoasa 
victorie obținută în ziua de 
25 august pe stadionul comu
nal din Florența.

— Din capul locului, aș vrea 
să precizez că în Italia cam
pionatul nu a început încă, 
debutul acestuia fiind progra
mat la 12 septembrie. Pî- 
nă ațunci însă echipele di
vizionare italiene sînt angre
nate într-o altă competiție, 
tot oficială, dar oarecum de 
tranziție, „Cupa Italiei", care 
asigură intrarea treptată în 
formă sportivă a juctăoriior. 
In ceea ce o privește pe Fio-

II ȘI ZARE 
tiicipînd cu succes la finaliza
rea lor.

Mai tînărul său coleg din 
apărare. Zare, ne-a produs, in 
schimb, o deziluzie. Greoi, 
nesigur în intervenții, chiar 
apatic uneori, el a Ignorat sar
cinile sale de adevărat libero, 
acționînd cel mai adesea in li
nie cu ceilalți fundași, ceea ce 
a făcut vulnerabilă propria a- 
părare în fața atacanților con- 
stănțeni. înlocuirea sa din e- 
chipă și apostrofările pe care 
i le-a adresat publicul vor tre
bui să-i dea. desigur, de gîn- 
dit acestui jucător, care este 
totuși un element de perspec
tivă al fotbalului nostru (do
vadă fiind și selecția lui la 
un moment dat în lotul repre
zentativ). dar care numai prin 
talent, fără o pregătire serioasă 
și o disciplină de joc riguroa
să, nu își va putea împlini nă
zuințele.

Constantin FIRANESCU 

rentina, aoeasta mar acuză încă 
o anumită lipsă de omogeni
tate, încadrarea marilor sale 
valori individuale în ideea de 
joc colectivă realizîndu-se nu 
fără unele dificultăți și în 
timp. Pe de altă parte, aș men
ționa faptul că F. C. Bala 
Mare a însemnat, pentru echi
pa italiană, o mare necunos
cută. replica noastră viguroa
să, jocul avîntat și disciplina 
tactică surprinzîndu-i pe ad
versarii noștri, care au cedat 
în cea de a doua repriză. în 
care nouă ne-a reușit aproape 
tot ceea ce am încercat.

— Cum poate fi apreciat tur
neul italian în contextul pre
gătirilor pentru meciul cp Real 
Madrid și pentru campionatul 
intern, de curând început 7

— Deși efortul fizic a fost 
foarte mare (5 meciuri în opt 
zile, plus deplasările de la o 
localitate la alta, nu-i deloc 
puțin) cîștigurile realizate pe 
planul experienței de joc, al 
obișnuinței cu nocturna, al În
crederii în forțele proprii, toa
te acestea scot în evidență uti
litatea turneului pentru forma
ția noastră în acest moment 
al pregătirii. Sigur că victo
ria in fața Florentinei va pune 
„în gardă" nu numai pe ad
versara Universității Craiova, 
ci și pe Real Madrid, adver
sara noastră in primul tur al 
Cupei cupelor.

— Au mal rămas două săp- 
tămîni pînă la prima confrun
tare de la Baia Mare, timp în 
care puteți pune la punct pre
gătirile și să îmbunătățiți...' 
forma italiană, bineînțeles și 
pe baza unor informații mai 
proaspete despre adversari.

— Da. Restanța cu ,.U“ Ciuj- 
Napoca, o fostă și, poate, vi
itoare divizionară ,,A“, ca și 
meciurile cu Industria Sîrmci, 
Ia Cîmpia Turzii, și cu Olim
pia, la Baia Mare, le putem 
oonsidera importante etape de 
pregătire, la capătul cărora 
sperăm să ne prezentăm. Ia 
ora meciului cu Real Madrid, 
capabili să realizăm o com
portare frumoasă și un rezul
tat pe măsura așteptărilor.
— Succes 1

Mihai IONESCU



Campionatul european de polo de la Varna

JUNIORII ROMÂNI SUSȚIN ASTĂZI 
UN JOC DECISIV, CU ECHIPA SPANIEI,

ÎN TURNEUL
Echipa de juniori a României

a debutat cu succes la cel de 
al 8-lea campionat european de 
polo care se desfășoară la Var
na. Tinerii noștri reprezentanți 
au întrecut cu 10—6 redutabila 
formație a R. F. Germania, 
prin golurile înscrise de Arde- 
leanu (4), Moiceanu (3), Tătaru, 
Șerban și Hagiu și apoi au în
vins și selecționata Danemar
cei cu 18—3, prin punctele rea
lizate de Hagiu 5, Moiceanu 4, 
Ghiță 3, Ardeleanu 2, Șerban, 
Tufan, Mădescu și Malecu. Ast
fel, poloiștii români s-au cali
ficat în turneul semifinal, ală
turi de echipa R. F. Germania, 
clasată pe locul secund în gru
pa C. formațiile Spaniei și 
Olandei.

Juniorii români vor juca as
tăzi cu reprezentativa Spaniei, 
actuala deținătoare a titlului, 
iar mîine cu echipa Olandei. 
Primele două clasate în acest 
turneu semifinal vor continua 
întrecerea în turneul final 1—4.

în celelalte partide, de sub-

SEM1FINAL
liniat că formația Iugoslaviei a 
fost la un pas de eliminare, 
reușind doar un rezultat egal 
cu echipa Angliei (8—8), iar 
formația Ungariei a dispus cu 
mare dificultate (9—8) de cea a 
Bulgariei. Iată și celelalte re
zultate, cu clasamentele grupe
lor preliminare : GRUPA A : 
Italia — Turcia 13—4. 1. Italia 
6 p; 2. Ungaria 4 p; 3. Bul
garia 2 p; 4. Turcia 0 p ; GRU
PA B : 1. U.R.S.S. 4 p ; 2. 
Iugoslavia 1 p (13—16); 3. An
glia 1 p (9—26) ; GRUPA C: 
1. România 4 p; 2. R. F. Ger
mania 2 p ; 3. Danemarca 0 p; 
GRUPA D: Spania — Olanda 
10—5 șl Franța — Austria 6—4. 
1. Spania 6 p ; 2. Olanda 4 p ; 
3. Franța 2 p; 4. Austria 0 p.

în cel de al doilea turneu 
semifinal vor juca echipele 
U.R.S.S., Iugoslaviei, Italiei și 
Ungariei. De subliniat că rezul
tatele înregistrate în turneele 
semifinale vor conta și în tur
neul final.

RUGBYȘTII 
ROMÂNI - 

PE PRIMUL LOC 
ÎN „TURNEUL 

PRIETENIA" 
(juniori)

La Praga au luat sfîrșit în
trecerile „Turneului Prietenia", 
la care au luat parte echipe 
de rugby — juniori din unele 
țări socialiste. La această com
petiție — foarte bine organi
zată de forul de specialitate 
cehoslovac —, o excelentă com
portare a avut reprezentativa 
țării noastre, care a cîștigat — 
neînvinsă — turneul. în inter
valul a 5 zile, juniorii noștri 
(născuți in 1964 sau mai mici) 
au susținut 4 meciuri, termi
nate cu următoarele rezultate: cu 
Bulgaria 47—0; cu Cehoslova
cia 30—4 ; cu R.D.G. 56—0; cu 
U.R.S.S. (adevărată finală a 
competiției) 18—16, după o pa
sionantă evoluție a scorului : 
15—0, apoi 15—6 la pauză, 
15—16 (!) și 18—16, în final.

0 fUIIMOÂSA VICTORIE INTERNAȚIONALĂ 
A RUCBYȘT1L0R DE LA RAPID

Ieri după-amiază, pe terenul 
din Parcul Copilului, s-a dis
putat un meci internațional de 
rugby între divizionara „A" Ra
pid București și echipa engleză 
Abbey Reading. Jucînd deschis, 
cu mult curaj, rapidiștii au 
cîștigat cu 27—9 (7—9). Patru 
încercări — la capătul unor ac

țiuni spectaculoase — le-au în-' 
cununat eforturile, remarcindu- 
se în special talentatul Cristian 
Capmare, autorul a două eseuri, 
și,, totodată, coautor la cele
lalte două. Cu acest prilej e- 
chlpa engleză și-a încheiat tur
neul întreprins în țara noastră.

Dc azi pind duminica, la Mamaia TENISMANI DIN 6 ȚĂRI 
LA CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE JUNIORI ALE ROMÂNIEI

MAMAIA. 31 (prin telefon). 
Pe 5 terenuri cu zgură ale 
complexului Pelican din fru
moasa stațiune de la Marea 
Neagră s-au încheiat pregăti
rile în vederea unei competiții 
de tenis devenită tradițională: 
Campionatele internaționale 
de juniori ale României. în
trecerea contează pentru cla
samentul mondial computerizat 
al juniorilor. întocmit de Fe
derația internațională de tenis.

Și-au anunțat. plnă acum 
participarea sportivi din Bul
garia, Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, Italia. Ungaria și Româ
nia, în total 60 de jucători și 
jucătoare, ei urmînd să-și dis

pute toate cele 5 probe clasi
ce. Tenismanii români vor fi 
reprezentați, printre alții, de 
campionii naționali de juniori 
Dumitru Ciucă și Daniela 
Moise, precum și de Emil Hnat, 
Florin Chiru. Cristian Moro- 
șan, Alice Dănilă, Ileana Tro- 
can, Monica Radu.

La Mamaia, vremea este ex
celentă pentru tenis. Soarele 
nu este puternic, adie un vînt 
răcoros, iar suprafețele de joc 
au fost amenajate în cele mal 
bune condiții. Primele partide 
vor avea loc miercuri, înce- 
pînd de la ora 8. urmînd ca 
întrecerile să se încheie du
minică. (G. TAMAȘ-coresp.)..

IN ACTUALITATE, CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM BREVIAR OLIMPIC
• CONCURSUL DE LUNI 

SEARA, de la Crystal Palace 
din Londra, a constituit ulti
mul test înaintea campionate
lor europene pentru unii din
tre atleții britanici. Cu acest 
prilej, reprezentativa masculi
nă a Marii Britanii a realizat 
un nou record mondial în pro
ba de ștafetă de 4X 800 m. For
mația Peter Elliott, Gray Cook, 
Steve Cram și Sebastien Coe 
a fost cronometrată pe 3 200 
m în 7:03,89. Vechiul record 
mondial aparținea din 1978 (13 
august, de la Podolsk) echipei 
Uniunii Sovietice, cu 7:08,l. în 
noul record media celor 4 
schimburi a fost de 1:45,97. în. 
ultimul schimb, Coe a fost în
să cronometrat în 1:43,9!... Alte 
rezultate : o milă : Moorcroft 
(MB) 3:57,84. 100 m : Lattany 
(SUA) 10,34. Sharp (MB) 10,43. 
119 mg : Casanas (Cuba) 13,66, 
W'lburn (SUA) 13,79, lungime: 
Myricks (SUA) 7,79 m, disc : 
Powell (SUA) 68,32 m. Delis 
(Cuba) 68,10 m ; FEMEI : 100 
m : Smalwood (MB) 11.55, 100 
mg : Strong (MB) 13,38, 1 000 
m : Boxer (MB) 2:35,62 — re
cord al Commonwealth-ului, 
McMeekin (MB) 2:37,34. înăl
țime : Ccsta (Cuba) 1,90 m. 
suliță : /hitbread (MB) 65,16 
m. Colon (Cuba) 62.30 m ! • 
DEȘI N-A LUAT PARTE ' 
această verificare, cum i 
cerut Steve Ovett a fost 
tuși selecționat în cursa 
1 500 m, la care deține recor
dul mondial. în acest fel. el 
va concura la C.E. de la A- 
tena. aprecierea stadiului său 
de pregătire fiind făcută pe 
baza... cuvîntului de onoare al 
alergătorului ! Ovett este, de
altfel, campionul „en titre" de 
la Praga unde realizase 3:35,60

la 
s-a 
to- 
de

• PENTRU ÎNTRECERILE 
„EUROPENELOR" lotul țării 
noastre este format din repre
zentanții următoarelor cluburi : 
Steaua — 4 (Iboia Korodi, Gi
na Panait-Ghioroaie, Florența 
Crăciuinescu, Iosif Nagy), Di
namo — 2 (Bedros Bedrosian, 
Ioan Zamfirache), Știința Ba
cău — 2 (Doina Melinte, 
Cristiana Cojocaru), C.S.M. Cra
iova — 2 (Anișoara Cușmir 
Mihaela Loghin). Farul Con
stanța — 2 (Maria Samungi 
Horia Toboc), Rapid — 1 (Vali 
Ionescu). C, A. Roman — 1 
(Elena Tăriță), C. S. Brăila —
1 (Daniela Matei), C.S.Ș. Lie.
2 Buc. — 1 (Sorin Matei), Ști
ința C-ța — 1 (loan Oltean), 
Steagul roșu Brașov — 1 (Corina 
Țifrea). • FEDERAȚIA DE 
ATLETISM A UNIUNII SO
VIETICE a anunțat lotul pen
tru C.E., alcătuit din 61 de 
atleți și 32 de atlete. Surprind, 
între altele, absențele campio
nului olimpic la triplusalt Jack 
Uudmac, săritorul cu prăjina 
Konstantin Volkov ca și re
cordmanei mondiale de sală la 
lungime Svetlana Vaniușina- 
Dealtfel, la săritura în lungi 
m« vor participa doar 2 atle
te : Svetlana Zorina (6,86 m) 
și Elena Ivanova (6,82 m). Și 
la disc fete au fost înscrise 
tot 2 ‘
(67,26 
(69,90 
una 
(21,20 
de mare valoare vor. partici
pa la alergările de semifond : 
Zaițeva, 
Dvirna, 
kina la
masova, 
la 3 000
DE ATLEȚI UNGURI selecțio-

nați pentru Atena, doar Laszlo 
Szalma (8,20 m la lungime) 
și Bela Bakosi (17,12 m la 
triplu) au mai participat la 
C.E. ! • CONCURS LA
POTSDAM pentru verificarea 
atleți'lor din R. D. Germană. 
FEMEI : 100 m — Gohr 11,08, 
800 m : Bruns 1:58,87, 100 mg : 
Gerz 12,60. disc — Madetzki 
68,24, greutate — Slupianek 
21,40 m ; BĂRBAȚI : 110 mg 
— Munkelt 13.48, greutate — 
Beyer 21,31 m, 4X100 m — 
echipa reprezentativă 38,88 • 
• SELECȚIONATA R. F. GER
MANIA este formată din 36 
de atleți și 19 atlete. în pro
bele feminine, doar la una 
singură R.F.G, a înscris 3 
concurente: cursa de mara
ton 1

• S-au Împlinit 59 de ani 
de la inaugurarea marii are
ne Collsseum, care a găzduit 
Jocurile Olimpice de vară din 
1932 și care le va găzdui șl 
pe cele din 1984. Cu acest 
prilej a avut loc o mică fes
tivitate, ta prezența prima
rului orașului Los Angeles, 
Tom Bradley, șl s-a desfășu
rat cea de a l«-a ediție a 
tradiționalelor concursuri at
letice regionale anuale dota
te cu trofeul „Jesse Owens".
• O noutate : pentru pri

ma oară, ta 1984 toate ode 
5 discipline ale pentatlonului 
modern se vor disputa in ar 
celașl loc, la Coto de Caza, 
o populară stațiune maritimă 
in' regiunea Orange, la poale
le munților Saddleback. Aici 
vor călări, var susține asal
turi cu spada, vor trage cu 
pistolul, vor înota și vor aler-

ga cel — maximum — 66 de 
con cu ren ți.
• Turneul olimpic de polo 

se va desfășura în bazinul 
memorial „Raleigh Runnels" 
al universității Pepper din e 
din localitatea Malibu, aflată 
pe țărmul Oceanului Pacific. 
Bazinul principal are tribune 
pentru 5 000 de spectatori, o- 
blșnulțl al întrecerilor tnter- 
studențeștl.
• Un nou membru al Co

mitetului de organizare de 
la Los Angeles, care provine 
din rîndul marilor sportivi al 
lumii : John W. Carlos, me
dalie de bronz în curfta de 
200 m la Jocurile Olimpice 
din 1968, de la Mexico. Atle
tul american a fost decretat 
sprinterul nr. 1 al S.U.A. In 
anii 1969 șl 1970. După în
cheierea carierei amatoare, 
Carlos a jucat în echipele 
profesioniste de fotbal ameri
can Philadelphia Eagles șl 
Montreal Alouettes

T

SE MAI INTiMPLĂ Șl AȘA!...

atlete : Galina Murașova 
m) și Galina Savinkova 
m), iar la greutate doar 
singură. Nunu Abașidze 
m). Cîte 3 concurente,

Agleldinova, Mineeva, 
Pozdianova și Soro- 

800 m și 1 500 m, Ul- 
Gușkova și Sipatova 

m. • DINTRE CEI 20

TELEX ® TELEX • TELEX • TELEX
AERONAUTICA 0 Austriacul 

Josef Starkbaum a cîștigat cel 
de al 3-lea campionat european 
de baloane („mongolfiere"), care 
s-a desfășurat în Luxemburg, la 
Warken — Ettelbruck, în fața a 
15 009 de spectatori. Starkbaum 
a totalizat 6031 p. Pe locurile 
următoare : De Bruljn (Olanda) 
5557 p, Sdrensen (Danemarca) 
5149 p, Reuscher (RFG) 5002 p, 
etc.

CĂLĂRIE 0 Campionul eu
ropean de obstacole, vest-germa- 
nul Paul Schockemohle, a cîști
gat ultimele trei probe ale con
cursului hipic internațional de la 
Hickstaed, în Anglia, demonstrta- 
du-șl clasa ridicată.

BOX 0 Federația americană de 
box amator a inițiat o amplă 
campanie — intitulată „gold" — 
de pregătire ■ pugillștilor din 
S.U.A. în vederea J.O. de la Dos 
Angeles. In urma diferitelor ac
țiuni de selecție, a fost alcătuit 
un lot de 38 de boxeri probabili 
șl tacă 12 posibili, care se pre
gătesc ta centrul de antrenament 
olimpia de la Colerado Springs.

HOCHEI 0 Pe patinoarul arti
ficial din Ddsseldort s-a desfășu
rat finala Cupei campionilor eu
ropeni (ediția 1981—82). - -
dintre ȚSKA Moscova 
Vltkovlce s-a încheiat cu succe
sul formației sovietice cu 
(î—1. 1-1. 1—1). Este __ __
12-a oară ctad ȚSKA Moscova 
cucerește acest important trofeu 
al hocheiului european.

MOTOCICLISM 0 Campionatul

Partida 
(1 TJ

4—3 
pentru a

mondial de motocros (clasa 250 
cmc) a fost cîștigat, în acest an, 
de pilotul american Dany Lapor
te, care a totalizat 238 p, cu 13 
p mai multe declt motOciclistul 
belgian Georges Jobe. Ultima e- 
tapă a competiției, desfășurată 
duminică la Vimmerby, în < Sue
dia, a fost dominată de america
nul Donny Hansen

SCHI NAUTIC 0 
sud-vestul Franței, 
competiție la care 
sportivi din 14 țări._______
lej, francezul Patrice Martin a 
totalizat 9190 p, în proba mascu
lină de figuri, punctaj care .con
stituie un nou record continen
tal. La femei, în aceeâși probă, 
americanca Karen Roberge, cu 
6740 p, a înregistrat un nou re
cord al S.U.A. Să mai notăm șl 
rezultatele de la sărituri: 55,20 
m Mike Hazelwood (M. Britanle), 
respectiv 34,4 m Karen Morse (M. 
Britanle).

TENIS 0 Clasamentul „Marelui 
premiu" feminin: 1. Martina Na
vratilova 1250 p, 1. Chris Evert- 
Lloyd 990 p, 3. Andrea Jaeger 
990 p, 4. Virginia Ruzlcl 69S p, 
9. Hana Mandllkova 820 p, (. 
Betina Bunge șl Kathy Rinaldi 
599 p, 8. Bonnie Gadusek WO p, 
9. Mima Jausovec 463 p, 10. Sa
bina Simmonds 400 p.

în cursele automobilistice de 
formula I, întrecerea bolizilor 
„înhămați" la multe sute de 
cai putere se desfășoară în 
condiții organizatorice excep
ționale ; între acestea și cro
nometrajul, ajuns la scara mi- 
imilor de secundă. Dealtfel, din 
destul de numeroasele secven
țe de cursă urmărite pe mi
cul ecran, ne-am putut da sea
ma de regia aproape perfectă 
a organizării, în care totul 
este pus la punct pînă la cel 
mai neînsemnat detaliu. A sur
prins, de aceea, foarte mult 
știrea că duminică, pe circui
tul Dijon — Prenois, partlci- 
panții la „Marele premiu al 
Elveției" au făcut — din gre
șeală ! — un tur ta plus, 81 
în. loc de 80 cîte număra 
cursa! Cum a fost posibilă o 
asemenea eroare ? Foarte sim
plu : din cauza unei... defec
țiuni intervenite în angrenajul 
cronometrori-directorul cursei! 
Și pentru ca lumea să fie lă
murită și să se înlăture e- 
ventualele dubii, directorul 
cursei, italianul Franco Sacris- 
toforo, a comunicat presei: 
„Dacă Alain Prost l-ar fi 
depășit pe Keke Rosberg în

acest tur „suplimentar" (n.n. 
un tur măstfna 3,8 km !), re
zultatul valabil răminea cel în
registrat în turul 80. Concu- 
renții știu foarte bine, dealtfel 
regulamentul care prevede că 
distanța stabilită inițial este
cea pentru care se întocmește 
clasamentul general"... 
că, în 
produs 
menitul 
altfel 
s-ar fi ..___ .__  _____  .
totuși, uin fapt rămtae neclar: 
cum de s-a putuț strecura o 
astfel de greșeală in contabili
zarea turelor avînd ta vedere 
complexa mașinărie 
ta acest scop ? Dar în spatele 
mașinilor, orteit de perfecțio
nate ar fi ele, stau tot... oa
menii !

(Honda).
La Agen, în 

a avut loc o 
au participat 
Cu acest pri-

VOLEI • Turneul internațional 
„Memorialul Vladimir Savin", la 
Leningrad : Polonia — U.R.S.S. 
H 3—2, Cehoslovacia — Bulgaria 
3—1.

CRITICI DUPĂ EȘECUL 
FIORENTINEI

Presa Italiană a comentat pe 
larg înfrîngerea echipei Floren
tina în meciul amical susținut 
cu F.C. Baia Mare (1—9). Drept 
principal vinovat al eșecului a 
fost considerat fundașul central, 
argentinianul Pasarelta, noua a- 
chizițle a formației din Floren
ța. Antrenorul Giancarlo De Slsti 
l-« luat însă apărarea — pe ctt 
se putea — noului său Jucător, 
motlvtnd neacomodarea cu oei- 
lalțl coechipieri șl apreciind că 
nu numai el este vinovat de cele 
trei goluri marcate de echipa 
români.
• Brazilianul Falcao, care ac

tivează la A.3. Roma, este tacă 
foarte afectat de eșecul repre
zentativei țării oale la „El Mun
dial". E!1 a afirmat : „stat ta- 
tr-o depresiune psihică de nei
maginat șl nu știu ctad și cum 
mă voi reface. La un moment 
dat, doream, să abandonez fotba
lul, după drama trăită In Spa
nia,..".

«•Metle «f adminlctrafle , «d îmi dueurajtl, rti. 0. Conte I», P.I.I K I, toi centrali 
rantru itralnatote j abonamente pdn ILEXIM - departamentul eiport Import presâ, P.O Bor

Noroc 
turul ta plus, nu s-au 

modificări în elasa- 
întrecerii, pentru că 

discuțiilor cu greu li 
putut pune stavilă. Și

utilizată

★
o neregulă va fi 
rîndurile u.rmă- 
duminică, dar în 

argentinian de

Tot despre 
vorba și ta 
toare... Tot 
campionatul 
fotbal, meciul Sarmiento — 
Independiente, din prima di
vizie, era foarte important 
pentru prima formație, care 
luptă pentru evitarea retro
gradării. După cum transmite

Agenția France Presse, într-o 
corespondență din Buenos Ai
res, la scorul de 2—2, în fi
nalul partidei, un înaintaș de 
Ia Sarmiento, intr-o bună po
ziție de șut, a fost semnala* 
ofsaid de arbitrul de tușă 
Osvaldo Unzoltai. Semnaliza
rea tușierului n-a fost însă 
luată in seamă de arbitrul de 
centru Julio Barraza, care a 
lăsat jocul să continue. Meciul 
s-a încheiat la egalitate. în 
drum spre vestiare, tușierul 
l-a acuzat de părtinire pe ar
bitrul central și nu numai attt 
s-a aruncat asupra acestuia șl 
l-a lovit. A fost necesară, de 
aceea, intervenția poliției !...

★
Vitas Gerulaitis, jucător de 

tenis de faimă mondială, con
siderat unul dintre favoriți la 
campionatele internaționale ale 
S.U.A., de la Flushing Meadow 
este implicat într-o tenebroa
să afacere de trafic de dro
guri (cocaină)... Stat, iată, din 
păcate , și astfel de oameni!

Romeo VILARA

DIN SOCCERUL BRITANIC
0 Kevin Keegan $l-a făcut • 

intrare strălucită în liga a doua 
engleză, la Newcastle, înscriind 
un gol ta partida cu Q.P. Ran
gers. După med, la ieșirea spre 
vestiare, trlceul lui Keegan a 
fost rupt de suporteri fanatici, 
care doreau o bucățică din ma
ieu! de bumbae al jucătorului. 
Numai intervenția poliției s-a 
dovedit a fi eficientă, spre a-l 
salva pe Keegan din mîlnile prea 
zeloșilor „fans".

0 Argentinianul Oswaldo Ae
diles, care semnase un contract 
(provizoriu) cu formația Paris 
St. Genuin, »-a reîntors la 
Tottenham, unde avusese, inițial, 
un angajament pe doi ani. El a 
asistat slmbătă la meciul dintre 
Tottenham șl Luton Town (2—2) 
șl va reintra ta formație în scurt 
timp, a afirmat antrenorul ad
junct Peter Shreeves.

0 Iată favoritele la titlul de 
campioană a Angliei : Liverpool, 
Manchester United. Arsenal, 
Ipswich șl Tottenham.

• Nord-lrlandezul 
(17 ani — revelația 
înlocuit slmbătă. cu 
Birtles, în meciul în 
mațla sa, Manchester __„__ _ —
dispus cu 3—0 de Birmingham.
OLANDA DEBUTEAZĂ IN C.E. 
_ Azi, Ia Reykjavik. în prelimi- 

_ — — olanda va întâlni
Kees R1J- 

„ ------ ,------- jucători,'
printre care șl doi care activea- 

portarul

n ariile 
Islanda.
vers a selecționat

Whlteside 
C.M.) l-a 

succes, pe 
care lor- 
Unlted, a

C.E., 
Antrenorul

14
zâ ta străinătate : portarul 
Breukelen (Nottingham) șl fun
dașul Van de Korput (Torino).' 

’** *■“ ' ‘ ’ ju-Din lot fac parte numeroși 
cători tineri.

vll- 
R»-

ȘTIRI • REZULTATE
• Echipa Cehoslovaciei, 

toarea adversară a echipei 
mâniei ta preliminariile C.E.. va
juca la 22 septembrie, în depla
sare. la Aarau, cu Elveția.
• în campionatul U.R.S.S.. li

dera clasamentului, 
Minsk, a ‘ ‘
2—0, pe 
nodar a 
van, iar 
minat la 
namo Tbilisi.

Dlnamo 
învins în deplasare ou 

Zenit Leningrad, Kras- 
dispus cu 1—0 de Ere- 
Șahtlor Donetk a ter- 
egalitate (3—3), cu Di-
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