
TOVARĂȘUL MCOLAE CLAUȘESCU
A SOSII U DfV*

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar 
Comunist 
Republicii 
a sosit, 
Deva, 
o vizită de 
Hunedoara.

Împreună cu secretarul ge
neral al partidului se află to
varășa Eiena Ceaușescu, tova
rășii Constantin Dăscălescu, 
Iosif Banc. Emil Bobu, Petru 
Enache.

Vizita de lucru a secretarului 
general al partidului în acest 
puternic centru economic al 
țării prilejuiește noi și fruc
tuoase intîlniri ale conducăto- 
rului partidului și statului cu 
puternicele detașamente munci
torești ale minerilor, siderurgiș- 
tilor, energcticienilor, ale tutu
ror categoriilor de oameni aî 
muncii cc-și desfășoară activi
tatea in acest județ, ferm ho- 
tăriți să nu precupețească nici 
un efort pentru a traduce în 
viată istoricele hotărîri ale Con-

general al Partidului 
Român, președintele 

Socialiste România, 
miercuri seara, la 

urmind să efectueze 
lucru în județul

gresului 
lui, să 
voltarea bazei de materii pri
me. să contribuie la înfăptui
rea programului de asigurare a 
independentei energetice a țării.

Pe stadionul din Deva, unde 
a aterizat elicopterul preziden
țial. mii de 
lui au făcut 
Ceaușescu, 
Ceaușescu o

Tovarășul 
tovarășa Elena Ceaușescu 
pund cu prietenie acestor ma
nifestări de simpatie, aclama
țiilor îndelungi ale mulțimii.

De la stadion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au îndreptat, 
intr-o mașină deschisă. spre 
reședința oficială. De o parte 
și de alta a traseului străbătut 
se aflau numeroși locuitori ai 
municipiului Deva, care au ți
nut să vină, la această oră 
de seară, în întimpinarea con
ducătorului iubit al partidului 
și statului.

locuitori ai orasu- 
tovarășului Nicolae 

tovarășei Elena 
primire entuziastă. 
Nicolae Ceaușescu. 

răs-

La Campionatele balcanice de la Sibiu

CĂLĂREȚII NOȘTRI VIZEAZĂ

FRUNTEA IERARHIILOR

Principalul punot pe agenda 
competițională a călăreților 
noșlii îl constituie, de vreo 
cițiva ani incoace. Campiona
tele balcanice, competiție care 
reunește, incepînd din 1968. e- 
lita sportului ecvestru din Bul
garia. Grecia. Iugoslavia. Româ
nia și Turcia. Pentru a treia 
oară (după Craiova — 1970. Si
biu — 1977). țara noastră este 
gazda acestor tradiționale în
treceri, cea de a XlII-a ediție 
urmind să se desfășoare tot pe 
baza hipică din Sibiu, un vechi 
centru al călăriei românești, cu 
statornici și 
teri.

în vederea 
se apropie — 
duminică —, 
s-au pregătit cu atenție pentru 
a avea o evoluție pe măsura

a

numeroși supor-
examenului care 
startul se va da 
sportivii noștri

reputației de care se bucură. 
„Fără îndoială — ne-a spus 
Dumitru Nedelea, secretarul fe
derației de specialitate, se a- 
nunță cea mai echilibrată edi
ție de pînă acum, deoarece că
lăreții din toate țările au făcut 
însemnați pași înainte pe plan 
calitativ. Sperăm, totuși, într-o 
comportare bună a reprezen
tanților noștri".

Concursurile internaționale, 
precum și întrecerile din cam
pionat, au permis selecționarea 
celor mai în formă sportivi. La 
start urmează să se prezinte 
specialiștii în obstacole. Astfel, 
Dumitru Velea, Mircea Neagu, 
Florin Stoica. Alexandru Bo-

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare in pag- 2-3)

al XII-lea al partidu- 
facă totul pentru dez-
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Aseară, in meciul amical de fotbal

ROMANIA - DANEMARCA 1-0 (1-0)

Fază la poarta echipei daneze : Rontved (min. 5) degajează o minge înaltă.
Foto : I. MIHAICA

Aseară, pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală, în meci a- 
mical, reprezentativa României 
a întrecut cu 1—0 (1—0) pe cea 
a Danemarcei. Fotbaliștii noș
tri au evoluat mai bine în prima 
repriză, cînd au efectuat ac
țiuni în viteză, încercînd în re
petate rînduri poarta lui Qvist. 
Ei au înscris golul, care avea 
să rămină singurul din această 
întîlnire. în min. 7: după o 
combinație Gabor-Kednic, ulti
mul a șutat puternic, Rontved 
a respins pînă la BĂLĂCI, ca
re a preluat mingea» a pătruns 
în careu și a șutat plasat, pe 
lingă Qvist. Oaspeții se dove-

CONSTANTIN MICLEA

Campionatele de atletism ale juniorilor

CALlIAIEAÎNTRECERILOft-SUB AȘTEPTĂRI

Stadion .,23 August*; teren exce
lent; timp frumos; spectatori — circa 
50 000. Șuturi: 19—7 (pe poartâ: 6—3). 
Cornere: 11—5. A marcat 
(min. 7).

ROMANIA: DUCADAM - 
lorgulescu, Same, (min. 80 
Ungureanu w Țldeanu. 
KLEIN — Gabor (mln. 63 
mâtaru (mln. 40 M. Sandu), Bălăci.

DANEMARCA: Qvist (min. 46 Kjaer)
- Busk. Madsen. RONTVED. Nielsen
— ZIEGLER, Moelby (mln. 51 Helt), 
Birdekol (mln. 74 Slvabaeck) — OL
SEN. BASTRUP, Eriksen.

A arbitrat bine Cumhur Demfr 
(Turcia), ajutat ta linie de O. Pe
trescu și Al. Mustețea.

Cartonașe galbene: REDNIC.

dese redutabili în declanșarea 
acțiunilor surprinzătoare, Olsen 
și Bastrup punind la încercare 
defensiva noastră, în care Du- 
cadam se remarcă prin inter
vențiile din min. 13 și 17. Joc 
echilibrat în continuare. Notăm 
acțiunile tricolorilor prin Gabor 
(min. 21), Bălăci (min. 33), Ți- 
cleanu (min. 34), Sameș (min. 
35), Boloni (min. 37 și 40). în 
vreme ce danezii acționează 
periculos prin Bastrup (min. 24). 
Eriksen (min. 28). Olsen (min. 
33).

A doua repriză, mai puțin 
reușită ca prima, cu puține fa
ze de poartă, ne-a arătat for
mația noastră in scădere vizi
bilă. acționind mai lent și mai 
puțin penetrant în atac. Oaspe
ții au avut momente bune în
tre minutele 58—66, cînd au 
obținut o suită de cornere. Ac
țiunile notabile ale reprezen
tativei noastre din această par
te s-au consumat în min. 68 
(centrare Boloni, „cap" M. San
du peste poartă), min. Ti (șut 
Iorgulescu, prinde Kjaer) 
min. 83 (centrare Rednic.

BĂLĂCI

REDNIC. 
And one), 
BOLONI. 

Cirfu), ca-

nia unui adversar de o ridicată 
tehnicitate și mobilitate. Subli
niind momentele bune din pri
ma repriză, atragem atenția — 
în același timp — asupra pe
rioadelor slabe de după pauză, 
cînd reprezentativa noastră a 
acționat fără nerv, atacul pier- 
zînd considerabil în eficacitate 
față de ceea ce arătase în pri
ma parte a meciului.

Eftimie IONESCU

Cu doar puține excepții (cea 
mai notabilă fiind performanța 
de 51,04 m a brăilencei Danie
la Costian, la 4 cm de recor
dul de junioare) nivelul tehnic 
al actualei ediții a campiona
telor de atletism ale juniorilor 
de cat. 1 este intr-o mare... 
suferință. Valoarea scăzută a 
multora dintre competitori tre
buie să dea serios de gindit 
pentru că. înainte de toate, 
este vorba de cei care ar tre
bui să fie primii înlocuitori ai 
actualilor noștri atleți frun
tași. Or. rezultatele slot 
dește, unele chiar- foarte 
dește, departe de cerințe 
de așteptări.

_ reu-
inaugurală : BĂIEȚI :
Cătălin Margău (C.S.Ș. 

10,83 — campion na- 
Budur (Steaua) 11.08. 
(CSȘ 1 Galați) 11,09; 

Llviu Roșea (CSȘ 1 
— campion național, 

(CSȘ 4 BUC.)

Rezultate Înregistrate in 
niunea 
100 m :
Lie. 2 Buc.) 
țional, 2. L.
3. C. -Tarău
400 m : 1
Buc.) 49,22
2. I. Costmescu
49,61. S. Gr Rus (Gloriia Bistri
ța) 50,55 ; 1 500 m î M. Marius
Poștoacă (Steaua) 3:49,93 — cam
pion național, ?. I. Oprea (Dina
mo) 3:50,60, 3 " ~ '
(Steaua) 3:52,30 4.
(CSȘ Sf. Gh.) 3:53,44 ; 110 mg. : 

Valentin Oatu (Viitorul Buc.) 
7 — campion național,
Borol (CSȘA Craiova) 

N. Rotar (CSȘ Arad)

c. Codrcanu
Fekete

mg. :
z.

2.
15,44.
15,65,

(Continuare in pag 2-3)

Activitate rodnică la Sibiu in județul Teleorman

ȘÎ 
______ re- 

luare M. Sandu peste poartă) 
O verificare utilă, în compa-

Deși învinsă la Oslo cu 2-1 (1-1)

DINAMO S-A CALIFICAT
A.

TURUL I AL C.C.E

MÂI BINE DE 3000 DE COPII 
AU URCAT PE BLOC-STARTURI!

„Acțiunea DclUa 82" larg sprijinita
de toți istorii locali

„Delfin ’82“, de Inițiere a copiilor 
de descoperire a unor elemente de 
pentru performanță, cunoaște nu

CLUBURI DE VACANȚĂ
PROFILATE PE ATLETISM

0 frumoasa ini(iiitivâ a cadrelor 
didactice din mediul rural

Acțiunea 
în înot și 
perspectivă 
numai în Capitală o amplă desfășurare. Iată ce 
ne oferă, de pildă, municipiul Sibiu...

„Soarele n-a fost prea darnic cu copiii din 
orașul nostru^ de regulă abia spre ora 10 ișl face 
apari(ia...'' 
prof, 
tație 
bieni

desfășurat

Făcindu-ne această mărturisire, 
Florin Mureșenii ne prezintă o documen- 
bogătă, care atestă interesul copiilor si- 
pentru înot, în ciuda condițiilor nu prea

(Continuare în pag 2-3)

Elevii din județul Teleorman au __
bogată activitate sportivă de masă în 
cluburilor de vacanță. Citeva dintre acestea au 
fost Profilate pe atletism. Cel mai laborios a 
fost cel din comuna Vîrloapele. înființat și 
condus de prof. Ion Bratu, acest club a cu
prins aproape 100 de eleve, din riadul cărora 
s-au detașat prin frumoase rezultate obținute 
în competițiile organizate pe plan local, Florica 
Badea (100 și 800 m) și Elena Surdo (lungi
me). De notat faptul că tot la Virtoapele

(Continuare în pag 2-3)

O 
cadru!

s-a

OSLO, 1 (prin telefon). Așa 
cum se bănuia Dinamo a avut 
de susținut un meci dificil îi) 
returul cu Valerengen. Lucru
rile puteau fi însă mai simple 
pentru campioana noastră care, 
în special în nrima repriză, a 
ratat cîteva bune ocazii de ma
jorare a scorului, deschis în 
min. 2 de CUSTOV. El a dri
blat cu dibăcie si a șutat vio
lent de la 22 m., din poziție la
terală stingă în min. 
centrarea lui Iordache. 
a luftat. D. Georgescu . 
mingea la 11 m. dar a_ șutat 
în nortar. în min. 18 
nasat excelent lui Augustin, 
dar acesta a lovit balonul în
cet si T. R. Jakobsen i-a de
viat traiectoria. In loc de 2—ft 
sau chiar 3—0 va fi însă l—1 
in ultimul minut a! reprizei-, 
lâ driblingul prelungit al fun
dașului Brevlk apărătorii di- 
namoviști au gresii în lanț, a 
fost surprins și Moraru și P. 
JAKOBSEN a înscris de la 2 m.

Nici finalul reprizei secunda 
nu a fost favorabil bucureste- 
nilor. După ce Moraru a salvat 
senzațional două goluri ca si 
tăcute — la șuturile lui David- 
sen si Foss (min. 70 și 77).

15. la 
Austnm 
a avut

Orac a

Stadion Ulleval; teren moale, de
nivelat; timp frumos (repriza secun
dă în nocturnă); spectatori — circa 
5 000. Au marcat: CUSTOV (min. 2), 
PAUL JAKOBSEN (min. 
SEN (min. 88). Șuturi: 
poartă: 8—6) Cornere:

VALERENGEN: T R. _____
MORSTAD, Austmo, Sollied, BREVIK
— Tony Jakobsen, Eriksen, DAVIDSEN
— Augen (min 73 Gan), P JAKOB
SEN, FOSS.

DINAMO: MORARU X - I. Marin,
AL. NICOLAE. DINU, Stredie - MUL- 
fESCU. Augustin (min. 37- Dragnea), 
CUSTOV — Iordache, O. Georgescu, 
Orac.

A arbitrai foarte bine Osmo Ora- 
kangas (Finlanda).

45). DAVID-
12-9 (pe
4-1
Jacobsen -

ambele de la 6 m —.în min. 
88 DAVIDSEN primește o cen
trare de pe stingă, de la Erik
sen. si înscrie în coltul lung: 
1—2. în ultimul minut de loc. 
Custov încheie o acțiune cu un 
aut în stiloul din dreaota Dor- 
tarului.

Deși ;
mo s-a 
pentru 
Praga.

a pierdut cu 2—1. Dina- 
i calificat la golaveraî 

meciurile cu Dukla

Constantin ALEXE



IADE ESIE BNIHRSITÂIEA TIMIȘOARA I

A.E.M.

AETA EACE CLUBUL.ENA SPINE FEDERAȚIA,

an, însă I

D

E SIGUR TRANSFERUL...

pare a fl cel mai

CAMPIONATELE DE ATLEIISM AIE JUNIORILOR
(Urmare din pag. 1)DUPĂ DOI ANI... cel mai greu de rezolvat.

AFLĂM...

3.

1.

viteză în coastă 
o porțiune de șo- 
km. La start au

3. v.

o 
Con- 

__o._ .... 29, conform
629. Să nu albă edilii 
documente ? Ne îndo-

CAMPIOANA OLIMPICA 
Șl MONDIALA...

Rubrică realizată de
Radu TIMOFTE

unde 
și se
spe-

MUTATA IN ULTIMUL 
MOMENT...

CAMPIONATELE EUROPENE 
DE TIR...

campiona- 
Fiecare 
pe a- 

fost seri
că, în ce-

Campioană națională de handbal în 11 în 1953 șl 
de 10 ori ia handbal in 7, în perioada 1964—1978, clș- 
tigătoare a „Cupei României" în 1979 etc. etc., cunos
cuta reprezentantă a mișcării sportive studențești șl 
a handbalului românesc feminin, echipa UNIVERSI
TATEA TIMIȘOARA a dispărut I Fostele ei compo
nente, ca șl antrenorul lor, reputatul Constantin Ca
che, pot fi găsiți acum la adresa întreprinderii de 
aparate electrice de măsurat Timișoara. După mal 
mult de trei decenii in care a fost port-stindardul 
Almei Mater din orașul de pe Bega, simbol șl mln- 
drle a tineretului, studios tlmișan, fosta Universitatea 
se numește acum... '

A curs multă cerneală 
pe seama programărilor 
meciurilor în 
tul de rugby, 
notiță apărută 
ceastă temă a 
să cu speranța 
le din urmă, se va ține 
cont și de dorința spec
tatorilor bucureșteni de 
a putea urmări și cu
plaje, de a nu fi nevo- 
iți să facă — miercurea 
și duminica — o dificilă 
alegere : spre care colț 
al Capitalei să se în
drepte 7 Ne-am bucurat 
cînd F.R.R. a specificat, 
în programul etapelor, 
trimis divizionarelor, că

— spre pildă — meciu
rile 2 și 3 sau 11 șl 13 
vor avea loc în cuplaj. 
INDICAȚIE RAMASA 
insa, din pacate, 
NUMAI PE H1RTIE, e- 
chipele gazdă preferind, 
flecare, așa-zisul avan
taj al propriului teren. 
Dar ce înseamnă rugby 
fără spectatori 7 în con
secință, federația trebuie 
să fie mal fermă în res
pectarea propriilor mă
suri, Iar cluburile să 
dea dovadă de mal mul
tă înțelegere... In intere
sul lor propriu și al 
rugbyulul românesc !

...celei mal bune handbaliste 
din ultimii ani, Maria Tor3k, 
de la Știința Bacău la Chi
mistul Rîmnicu-Vilcea ! Se 
vorbește chiar de reunirea 
sub culorile aceleiași echipe 
și cu sora mal mică, Edith, 
legitimată în momentul de fa
ță la C.S.M. Sf. Gheorghe, și 
ea o handbalistă bună, com
ponentă a lotului național de 
junioare. Interesantă, dealtfel, 
și istoria foarte scurtă a 
Chimistului, care, Ia 3 ani de 
la înființare, a promovat în 
Divizia „A". Cu Maria Tfirok, 
n-ar fi exclus chiar ca în 
calculele reputatului tehnician 
Constantin Popescu, antren o- 
rul acestei formații, să intre 
șl cucerirea titlului...

...de întrerupere a activității 
competiționale, binecunoscuții 
internaționali Mihai Bucos și 
Pctrică Motrescu, ambii fii ai 
Bîrladului rugbystic, au rein
trat pe teren, ca jucători., El 
înseninează zilele noilor lor 
echipe. Știința Petroșani și, 
respectiv. Politehnica 16 Fe
bruarie Cluj-Napoca. Și iată-i 
pe cei doi, pretendenți la un 
loc în topul eficacității, jude- 

după cele 15 puncte (din 
înscrise de Bucos Spor- 
studențesc.

CAMPiONA
■jLi ederația Internațională 

sporturilor automobilistice 
acordă raliurilor din Campionatul 
Europei coeficienți de la 1 la 4 
jstele, numărul (mal mic sau mal 
mare) ilustrînd reușitele organi
zatorice ale diferitelor gazde. Fo
rul de specialitate român 
(F.R.A.K.) încearcă să facă sal
tul de la 2 la 3 stele, eveniment 
care ar duce la o apreciere in
ternațională superioară a „Raliu
lui Dunărli-Dacia“. Anul trecut, 
insă, cînd competiția a fost găz
duită în județul Hunedoara, re
prezentanții forului internațional 
au înregistrat deficiențe de orga
nizare și de transmitere a infor
mațiilor, iar anul acesta, în ju
dețul Tulcea, s-au semnalat și al
tele, datorate arbitrajului. Aflăm 
că intențiile de alegere a gazdei 
Raliului Dunării — 1983 se în
dreaptă tot spre... Tulcea 1 N-am 
avea nimic împotrivă, s-ar putea 
chiar ca experiența din 1982 să 
folosească la eliminarea carențe
lor semnalate. Atragem însă aten
ția că este nevoie de pregătirea 
la înalt nivel a unor arbitri corn- 
petenți, de instruirea corpului 
de oficiali, de studierea amănun
țită a traseelor competiției. Chiar 
din acest

...ale anului 1983 vor 11 or
ganizate la București T S-ar 
putea, exifittnd o propunere, 
în acest sens, a C.N.E.F.S. 
Rămîne ca în cursul următoa
rei reuniuni a Comitetului e- 
xecutlv al Confederației euro
pene de tir să fie acceptată, - 
oficial, propunerea. în aceas
tă eventualitate, bătrlnul po
ligon Tunari ar trebui, însă, 
întinerit substanțial : preten
țiile unei competiții interna
ționale de asemenea nivel, 
in cadrul căreia se vor reuni 
mal mult de 100 de sportivi, 
oficiali, alți oaspeți, ziariști, 
au crescut mult în ultimii ani. 
Manipularea automată a țin
telor de la standul pușcă, de 
pildă, este una din probleme
le - ' ■ ‘ ■

1 datorat unor obstrucții
.• (clteva sub haină legală,

altele nu!) din partea 
unor reprezentanți al

M.A.i.A. șl al Direcției creș
terii calului, 
reprezentanți 
biroul 
lui de 
rația de 
dacă se 
eforturi, 
fără 7

organisme cu 
de marcă în 

federal al organu- 
speoialltate, Fede- 

călărte. Vorba aceea: 
poate face cu mari 
de ce să facem...

...Sanda Toma — așa cum 
ne Informează clubul Steaua 
— nu a mal fost văzută pe 
lac, deoarece a susținut în a- 
eeastă vară examenele ulti
mului an la I.E.F.S. In pre
zent, Sanda își pregătește lu
crarea de diplomă. Dacă așa 
stau lucrurile sperăm că ma
rea noastră campioană Iți va 
relua activitatea competițio- 
nală cit de curînd.

Pleacă în cursa de viteză în coastă cîștigătorul ei, W. Hirsch
vogel (C.S.M. Reșița)

REȘIȚA-0 NOUĂ GAZDĂ PRIMITOARE 
A CONCURSURILOR AUTOMOBILISTICE

Rcșița a găzduit recent două 
interesante concursuri automo
bilistice de viteză pe circuit șl 
în coastă, de fapt etape în cam
pionatele republicane respective. 
Două etape oarecari, s-ar putea 
spune, șl totuși... nu putem trece . 
la relatarea aspectelor tehnice ale ' 
cursei Înainte de a releva meri
tele, cu totul deosebite, ale orga
nizatorilor. Pentru cursa de vite
ză în coastă, dar mal ales pentru 
cea de viteză In circuit, organele 
locale s-au întrecut în a asigura 
tot ceea ce era necesar bunei 
desfășurări a întrecerilor (nivela
rea traseului, deschiderea unei 
părți de șosea pentru lărgirea 
traseului, garduri de protejare a 
spectatorilor, asfaltarea șoselei, 
curățirea perfectă a aoestela de 
nisip și praf, chiar înaintea 
cursei ș.a.). Remarcabil este însă 
faptul că, așa cum se prezintă 
astăzi traseul de viteză pe circuit 
de la Reșița, el 
bun din țară.

Concursul de 
s-a disputat pe 
sea lungă de 4 
fost 62 de concurenți, iar rezul
tatul cursei este... neașteptat. N. 
Grigoraș și puternica sa echipă 
au pierdut primele locuri la care 
erau ca șl abonați, laureațl fiind 
de asță dată W. Hirschvogel și 
echipa sa, C.S.M. Reșița. Dar la
tă rezultatele : începători — 1.

M. Ponta (CSM Reșița), 2. P. 
Gheorghe (Pistonul Slatina), 3. I. 
Birt (IDMS Reșița) ; gr. „A“ — 
1. A. Țuțuianu (Minerul Moldo
va Nouă), 2. C. Ciucă (I. A. Da
cia), 3. S. Dinu (CSU Pitești) ; 
gr. ,,A 2“ —1. S. Iancovici, 2.
C. Zărnescu (ambii I. A. Dacia), 

P. Geantă (INMT București) ;
1. W. Hirschwogel, 2.

3. C. Motoc_ <Poli-

3.
gr. „C 
N. Grigoraș. 
tehnica București) ; gr. ,.B 8‘ 
1. T. Ghedeon, 2. T. Ciurciu, 3. 
C. Gherghel (toți la CSM Reșița); 
clasament general : 1. W. Hirsch
vogel, 2. N. Grigoraș, 3. C. Mo
toc ; echipe — 1. CSM Reșița, 2. 
I. A. Dacia, 3. INMT.

în cursa de viteză pe 
(10 tururi a cîte 2.4 km), 
de concurenți. echipierii 
șl-au luat revanșa, 
gr. „N“ 
va (Tîmpa Brașov), 
gr. „A“ — 1. C. Ciucă, 2. A. T«- 
țuia.nu, 3. C. Vasluia-nu (Auto- 
transport Reșița) ; gr. ,.A 2“ —
1. S. Iancovici, 2. C. Zărnescu, 3. 
B. Ursu (INMT) ; gr. „C“ — 1. 
N. Grigoraș, 2. W. Hirschvogel, 3.

Stanocviei (INMT) ; cl. gone- 
— 1. N. Grigoraș, 2. W.

3. S. Iancovici ; gr.
1. C. Ghcrghell, 2. I. 

(INMT) : echipe : 1.
i, 2. INMT București.

Modesto FERRARINI

circuit 
CU 40 
Daciei 

Rezultate : 
1. M. Ponta, 2. I. Sa- 

3. I. Birt ;

V. 
ral 
Hirschvogel, 
,.B 8“ 
I-Tlebovschi
I. A. Dacia,

...de la Mangalia — 
existau condiții propice 
făcuseră deja pregătiri 
dale — la Sibiu, Balcaniada 
de călărie (5—12 septembrie) a 
necesitat, din acest motiv, in
tense eforturi de ultimă oră. 
Remarcăm In acest sens e- 
forturile activiștilor forului 
de specialitate și mai ales 
ale organelor locale din mu
nicipiul Sibiu, oameni iubitori 
ai nobilelor patrupede. Intere
sant e că „transferul" s-a

...de la C.J.E.F.S. Argeș că 
stadionul din Curtea de Ar
geș, singura dotare sportivă 
a orașului, este dezafectat. 
Din rațiuni edilitare. E de ne
înțeles, însă, de ce nu s-a a- 
sigurat, în compensație, 
bază sportivă similară, 
form Legii nr. 29, 
H.C.M. — 
aceste 
im.

4. M. Stanislav (C.S.Ș. Luceafă
rul Brașov) 15,66 ; 2 000 m obst.: 
1. Marcel Martinaș (Dinamo) 
5:41,34 — campion național, 2. 
V. Popescu (CSȘA Craiova) 
5:42,19, 3. A. Barbu (CSȘA Cra
iova) 3:52,19 ; triphisalt : 1. Lu
cian Sfiea (CSȘ 190 Buc.) 15,29 m 
— campion național, 2. D. Gheor
ghe (Viitorul Buc.) 15,11 m
P. Ivan (C.S. Tîrgoviște) 14.62 m; 
înălțime : * “ ‘
(Steaua) 2,18 
țional, 2. M.
2 Buc.) 2,00 
(Steaua) 2,00 
CSȘ Lie. 2

pioană națională, 2. CSȘ I Galați 
44,12, 3. Viitorul Buc. 44,16; greu
tate î 1. Marius Vintilă (CSȘ 
Ploiești) 14,41 ni — campion na
țional, 2. I. Mitică (Metalul Buc.) 
13,99, - ” - ------ 1
umf Buc.) 
Constantin 
66,66 m — 
Gh. Ciulei

Buliigă
100 m :

FINALELE „MĂNUȘII LITORALULUI J

0 GALĂ PUGILISTICĂ DE EXCEPȚIE
CONSTANTA, 1 (prin tele

fon). O sală devenită neîncă- 
pătoare a urmărit finalele ce
lei de a XI-a ediții a Turneu
lui internațional de box „Mă
nușa litoralului". Partidele fi
nale au constituit un frumos 
recital Dugilistic. aplaudat cu 
căldură de numeroasa asis
tentă.

Chiar finala •,semimuștelor“, 
E. Geafar (Steaua) și M. Rai- 
ciu (I.M.U. Medgidia), a oferit 
un spectacol palpitant. Cei doi 
boxeri s-au expediat reciproc 
de cite două ori la podea, iar 
pînă la ultimul gong tînărul
M. Raiciu a cîștigaț la puncte 
Si a produs astfel prima sur
priză. La „muscă", lui T. Hyt- 
yom (T.S.C. Berlin) nu l-au 
trebuit decît două minute pen
tru a-1 scoate din luptă pe A. 
Sirca (C.S. Zalău) care a re
cepționat o lovitură la plex si 
după numărătoare a fost aban
donat de antrenorul său. Meci 
scurt si la „cocoș". La primul 
croșeu de dreapta expediat de
N. Șeitan (Litoral Mangalia). 
Gh Negoiță (B.C. Brăila) a 
fost trimis la podea și numă
rat. El a reluat lupta și> la un 
schimb de lovituri, brăileanului 
i s-a deschis arcada si a fost 
oprit de medic să continue 
lupta. Învingător prin abandon. 
N. Șeitan. La „pană". O, Zaha
rov (Selecționata Kiev) a ciș- 
tigat clar la puncte în fața 
lui F. Abladin (Farul). La ca
tegoria semiusoară P. Roșea 
(B.C. Brăila) l-a întrecut la 
puncte ne Fl. Barna (Motorul 
Arad). Partidă excelentă la 
„ușoară”, oferită de O. Goze
leski (Selecționata Kiev) si L 
Corncanu (Farul). După o ne-

briză egală. în cea de a doua 
Corncanu a recepționat o cla
sică contră si a fost numărat, 
în continuare. eonstănțeanul 
s-a apropiat de adversar si a 
plasat numeroase crosee care 
si-au atins ținta, refăcînd din 
terenul pierdut. în ultimul 
rund, el a atacat dezlănțuit, 
sportivul sovietic multumin- 
du-se cu riposte destul de ane
mice dar cu toata acestea iu- 
riul a deejs victoria la puncte 
a lui Gozeleski.

Campionul ..mijlociilor mici". 
Nicu Chioveanu (Litoral Man
galia). nu a fost în ..apele lui” 
în meciul eu 
bucureștean N. 
boxînd atent, a 
dezordonate ale__ ____
în ultima repriză, cu o directă 
de dreapta. Ciobanu l-a făcut 
pe sportivul din Mangalia să 
asculte numărătoarea arbitru
lui. Decizia de învingător la 
puncte acordată lui Ciobanu a 
consfințit a doua surpriză a 
reuniunii finale. ..Mijlociul" A. 
Ismail 
puncte 
ua) si 
trofeu 
teni.

Timp de 3 zile, pe modernul 
kartodrom din Galați s-a des
fășurat — într-o excelentă or
ganizare — cea de a 4-a etapă 
a campionatelor republicane de 
karting viteză și anduranță (re
zistență). Din rîndul celor 95 
de participant, reprezentînd 19 
asociații și cluburi sportive, 
primii s-au clasat : I. Heigel — 
L.I.A. Timișoara (juniori mici, 
cat. 50 cmc) ; M. Grecu — 
L.I.A. (juniori mari) ; Daniela

metalurgistul
Ciobanu. care, 
evitat atacurile 
lui Chioveanu.

(Farul) l-a întrecut la 
ne Gh. Bețeanu (Stea- 
a adus astfel primul 
pentru boxerii constăn-

CELELALTE REZULTATE: 
cat. semimijloci, — R. Poye 
(T.S.C. Berlin) b. nenrezenta- 
re I. Cheltuiam (Farul) ; cat. 
semigrea — O. Ozorenskj (Se- 
lecționta Kiev) b. ab. 1 
Paetzel (T.S.C. Berlin): __
grea — Al. Lustin (selecționa
ta Kiev) b. ab. 3 P. Bornescu 
(Mecanică fină Buc.).

M. 
cat.

Paul IOVAN

Constantin Militaru 
m — campion na- 
Ionescu (CSȘ Lie. 
m, 3. G. Io-rdache 
m : 4x100 m : 1.

Buc. 43,24 — cam-

Derban — L.I.A. (fete. cat. 50 
cmc) ; O. Badea — Hidrotehni
ca Constanța (seniori, 50 cmc); 
M. Luru — Unirea Tricolor 
București (seniori 125 cmc) ; D. 
Tăranu — L.I.A. (seniori. 250 
cmc) ; la viteză, I. Bobocel — 
C. Nedelcu, I.T.B. București Ia 
anduranță.

Pe echipe : 1. L.I.A. Timi
șoara, 2. I.T.B. București. 3. Hi
drotehnica Constanța.

Telemac SIRIOPOL, coresp.

Dorneanu (CSȘ Tri- 
13,94 m ; suliță : 1.

Miclea (CSȘ Arad) 
campion național, 2. 
(Delta Tulcea) 64,40 îh,

3. I. Buliigă (Steaua) 61,64 m.
FETE : 100 m : 1. Alexandra

Popescu (CS Tîrgoviște) 12,08 — 
campioană națională, 2. N. Țînț 
(St. roșu Br.) 12,48, 3. I. Moise 
(CSȘ 4 BUc.) 12,60; 400 m : 1.
Ella Kovacs (CSȘ Cetate Deva) 
55,21 — campioană națională. 2. 
L. Rom am iu c (CA Roman) 56,58, 
3. O. Presteniuc (CSȘ Suceava) 
57,11 ; 1 500 m : 1. Margareta
Kcszeg (CSȘ Cetate Deva) 4:22,8S 
— campioană națională, 2. Cr. 
Orbețu (CSȘ Tg. Jiu) 4:23,28, 3. 
V. Beclea (CSȘ Suceava) 4:23,85; 
400 mg. : 1. Cristina Vlăsceanu
(CS Tjrgoviște) 61,05 — campi
oană națională, 2. FI. Popa (CSȘA 
Craiova) 61,82, 3. I. Simiric oschi 
(St. roșu Br.) 51,84 ; lungime : 
1. Carmen Ciortan (CSȘ Foc
șani) 5,98 m — campioană na
țională, 2. A. Grecu (Steaua) 
5.90 m, 3. D. Olânescu (Viitorul 
Buc.) 5,76 m ; disc î 1. Daniela 
Costian (CSȘ Brăila) 51,04 m — 
campioană națională, 2. L. Si-

* c-lung) 46,96 m, 3. 
(CSȘA C-lung)

mon (CSȘA 
M. S-amoilă 
43; 10 m.

Concursul 
la ora 16, . 
blicii. (R. VIL.).

continuă astăzi, de 
pe Stadionul Repu-

352852 ES

CARNET DE VACANȚĂ
3000 DE COPII AU USCAT PE BLOC-STARTURI!

(Urmare din pag 1)

prielnice, totodată preocuparea 
colectivului de profesori-antre- 
nori (printre ei Felix Heitz, 
soții Anca și Ioan Miclăuș, Sa
bina Vasile, Nicolae Dembițchi 
și Lucian jindăreanu) de a a- 
duce pe bloc-starturile bazinu
lui Olimpia cit mai mulți șco
lari și preșcolari.

Tentativă în parte reușită, 
cu concursul factorilor locali — 
inspectorat, C.J.E.F.S., clubu
rile din municipiu : C.S.M. și 
Clubul sportiv școlar, mai re
cent clubul sportiv „Pionierul". 
Împreună au fost stabilite 
grădinițele Și școlile generale 
care urmau să-și trimită re
prezentanții la bazin, după 6 
planificare strictă. „Altfel — 
subliniază interlocutorul nos
tru — nici nu s-ar fi putut 
face față fluxului de copii ! 
Așa, copiii au venit la orele 
fixate, și-au făcut lecția de 
inițiere, apoi, îh aceeași ordine 
ca fi la sosire, 
altora..."

Mutată pe... 
prof. Mureșanu

au lăsat locul
viu, afirmația 
a fost confir-

mată cu cele văzute la Olim
pia ; multă ordine și discipli- 

. nă. Inițierea se realizează în 
12 lecții. Cîți delfini sibieni 
vor fi brevetați în această va
canță de vară ? Cifra se apro
pie de 3 000. Realizarea ei va 
ridica la 10 000 numărul co
piilor școlarizați, în ultimii 
trei ani, adică de cînd se lu
crează continuu la Olimpia, 
ceea ce spune ceva pentru un 
oraș cu un jsingur 
mai ales, cu 
capricioasă.

Peste ceea 
cu inițierea, 
„acțiunii Delfin" este de 
ținut faptul că această 
moașă inițiativă a reușit 
descopere o serie de copii cu 
reale aptitudini, cu o vocație 
autentică pentru înot. Citeva 
nume pe care sibienii le con
sideră de mare 
Anca Bratu — 
4, Gianina Hrenciuc 
generală 6, Ciprian 
școala generală 15, 
Boureanu — școala 
9 și mai ales Liana 
școala generală 21. 
ultimele descoperiri.

Toți acești copii, precum și 
mulți alții (Stelian Roșea, A- 
lexandru Mureșanu, Corufa 
Vasile, Delia Rebeca) au tre
cut de stadiul cunoașterii se
cretelor înotului, au luat par
te și la diferite concursuri, au 
confirmat cu alte cuvinte nă
dejdile profesorilor-antrenori. 
Centrul de înot sibian dorește 
să se confrunte, pe plan spor-

CLUBURI DE VACANJA
bazin și,

o climă destul de
ce s-a înfăptuit 
prin intermediul

re- 
f ru

să

perspectivă : 
școala generală 

— școala 
Streza — 

Angela 
generală 

Coman 
una din

(Urmare din pan 1)

Aproape 400 
37 de curse de- 
ore de întrecer 
niuni) o vren 
un Snagov mai 
cînd — iată ca 
zilei inaugurale 
lor 
canoe 
rada 
ga.ri 
o singură exce 
ce avem mai 
oră. E drept, e 
portantă, dar al 
lui" Ivan Patza 
vată, marele 
du-se într-o l 
canță.

Dimineața au 
te seriile probi 
Sistemul nou c 
competiției' — 
de serie calific 
nală — a anii 
voriții fiind ol 
nrobe să forte 
mii metri, sub 
derilor pentru 
suplimentar al 
după-amiază. 
prea fost, chil 
care hazardul 
multi fruntași, 
a respectat ca 
ierarhiile antei

naționâTe 
ale i 

așilor î 
a adus

ȘTI
• Echipele c 

niori ale țării 
cat în Bulgari 
aliniază la sta 
Competiția fet 
tă de orașul
a băieților

• Ediția 
pionatelor 
după cum 
TEMBRIE 
minin) și 
juniorilor și ț 
lin și femin 
BRIE — Divi: 
(masculin și 
TOMBRIE — 
culin).

O Echipele 
nioare (pin 
României se 
te zile, la Ri 
lare ale Bu 
constituie ret 
le” desfășura! 
și Focșani (n 
pe teren i 
noastre au ci 
și 3—1. La băi 
singur meci : 
tivii români.

• în sala

de
ÎS 

naț 
ur

Dii

C0

CAMPIC
(Urmări

zan, Otto F 
Gruia Dcac 
rovsehi, can 
nitură în ca 
riența și ti 
la cucerire?
Dumitru V< 
1977, 1980 f 
că î „Trebui 
o dată, exi 
bian că spo 
de frumoase 
te afirma rr 
na internați

Luînd eX' 
tele — du
ză Dania 1

tiv, în viito 
puternice d 
București ș: 
Reșița și I 
și Brăila. ' 
în apă pro 
cu alta, la 
pentru frun 
copiilor și i 
carea noast 
Vasile Zi 
C.J.E.F.S. 
convins de 
tentative !

PROFILATE

format ca atletă eleva Lucre- 
ția Marin, cîștigătoare a Cro
sului pionierilor — ediția 1982. 
etapa finală de la Craiova.

Alte cluburi de vacanță 
cu profil atletic din 
dețul Teleorman (și cu 
moașe rezultate) sînt cele 
la Călinești (inițiator și 
drumător. ing. Ion Rîpeanu), 
Plosca ' ‘
Contești 
cioară), 
Petcu) 
(prof. Gh. Enache).

„Este o acțiune bine gîndi- 
tă — aprecia prof. Horia Cioa- 
bă. președintele C.J.E.F.S. Te-

ju- 
f ru

de 
in-

leorman — 
gă tot mai 
dios in pi 
be larg ac 
care nu so 
ciale. Cons 
celor ce a 
cluburi 
deveni 
zate in 
trebuie
didactice, 
sori cu pr 
litate de 
permanent 
(ilor unui 
leormanul 
mai convii 
te hoiareh

de 
cen 
mi 
uri

Gh. Grigore), 
Ion Mustă- 

Iulian 
Băbăița.Frăsinct

(prof.
(prof. 

Măgura (prof.
și



După „Turneul Prietenia'*

iurenti, 
a șase 
ă rcu- 
asă și 

ori-
că a 
ionate- 
itaiac- 

Pa- 
i pa- 

— cu 
im tot 
iceaslă 
te im- 
mralu- 
moU- 
aflîn- 
ă va-
<rama- 
)00 m. 
rare a 
tătarul 
în fi- 
e. fa* 
cîteva 

i ulii' 
outsi- 
șfortul 
lor de 

n-au 
ile in 

mai 
sosirii 
'.iei si

CîștigăforH seriilor: K 1: I. 
Bîrlădeanu (Steaua) 3:53,7; I. 
Milașcu (Dinamo) 3:515; A. 
Nagy (UNIO Satu Mare) 4:04,6, 
C 1: Gh. Lungu (Danubiu Tul- 
cea) 4:12.7: M. Timofle (Stea
ua) 4:09,4; C. Olaru (Steaua) 
4:11,3, K 1 F (500 m): A. Bu- 
haev (Steaua). 2:01,3; C. Mate- 
eseti (CSM Drobeta Turnu Se
verin) 2:03.3; M. Ștefan (Dina
mo) 2:02,3: K 2: Steaua (Eșea- 
nu-Lețcaie) 3:35,9; Dinamo 
(Kovacs — Vecinu) 3:29,2; Di
namo (Ciobanu — Ticu) 3:33,4; 
C 2: Dinamo (Bc-țiu — Gurei) 
3:48.2; Dinamo (Capusta — A- 
nane) 3:46-2; Steaua (Nenciu — 
Simionov) 3:45,0; K 2 F (500 
m): Steaua (Voican — Dinescu) 
1:54,3; 
1:51,9; 
nescu) 
(Velea
— Fedose') 3:03,3; Steaua (Ni;u
— Co-man — 
Bîrlădeanu).

Azi au loc 
nalele la 500 
nalele în toate cele 
(dinvneața. de la ora 
de 1000 m, după-amiaza, de la 
ora 16 cursele de 500 m).

Dinamo (Ștefan — Buri) 
Steaua (Avram — Io- 
1:50,8: K 4: Steaua
— Constantin — Ignat

Marinescu

seriile 
m, iar

E.

și semifi- 
vineri fi-
13 probe
9 probele

Vladimir MORARU

DIN VOLEI
și ju- 

4 ple- 
tăzi se 
liadei. 
ăzdui- 
ir cea 
ad.

cam- 
startul

SEF- 
“ (fe
tal ă a 
nascu- 
roM- 

tineret. 
4 OC- 
‘ (mas-

tală s-a desfășurat „Cupa Cal
culatorul”. ediția a IlI-a, pen
tru echipe feminine. Clasament 
final : 1. Calculatorul, 2. Rapid, 
3. Chimpex Constanța. 4. C.S.M. 
Libertatea Sibiu.

• Arbitrul internațional Vic
tor Ranghel s-a bucurat de fru
moase aprecieri la C.E. de ti
neret din R. F. Germania, unde 
a oficiat ca „neutru". El a fost 
programat zilnic, fiindu-i în
credințată și finala masculină.

I

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

REPREZENTATIVA DE TINERET

Marți, la Tirgoviște, în con
fruntarea cu reprezentativa si
milară a țării noastre, antreno
rul Richard Moller Nielsen a 
prezentat o formație din rân
durile căreia au făcut parte nu 
mai puțin de 5 jucători care 
activează la actuala campioană 
a Danemarcei, echipa Hvidovre 
I.F, Copenhaga. Aceștia au fost 
liberoul Weber, mijlocașii He- 
intze și Christensen. înaintașii 
Vilford și Romme, care peste 
puțin timp, la 15 septembrie, 
vor juca în C.C.E. cu puterni
ca formație Juventus Torino. 
Toți cinci au lăsat o bună im
presie, lor alăturîndu-li-se și 
ceilalți componenți ai echipei 
daneze, cu care au alcătuit un 
„11‘ redutabil, atletic, cu o vi
teză de joc remarcabilă. Ieși
rile din apărare ale jucătorilor 
danezi s-au făcut în mod or
ganizat, omul cu mingea avînd 
mereu posibilitatea transmiterii 
unei pase precise la un co
echipier, „lecția" demarcării 
fiind bine însușită, în faza de 
apărare formația oaspete a a- 
plicat un marcaj strict, stinje- 
nind vizibil pe componenții for
mației noastre.

în perspectiva jocului oficial 
cu Italia, de la 27 octombrie, 
din preliminariile C.E.. 
vat echipelor de tineret, 
ționata noastră trebuie 
îmbunătățească simțitor 
în atac, pregătind unele 
me ofensive to viteză 
să dizloce un sistem defensiv 
bine pus la punct, așa cum se

•9 

rezer- 
selec- 
să-și 
jocul 
sche- 
care

de regulă, în inter- 
„partenerilor italieni1'. 
Tirgoviște. nimeni n-a 
să depășească masiva

prezintă, 
pretarea 
Marți, la 
încercat 
și agresiva apărare daneză prin 
efectuarea unor „un-doi“-uri a- 
tit de indicate. D. Zamfir și 
Sertov au evoluat sub posibi
lități, linia noastră de atac 
„trăind" practic doar prin ac
țiunile individuale ale lui O. 
L'opescu și prin infiltrările mij
locașului Balint. Abia în fina
lul partidei, prin introducerea 
lui Popicu în centrul liniei de 
atac (care și-a făcut un pro
mițător debut în reprezentati
va de tineret) gradul de peri
culozitate al acțiunilor echipei 
noastre a crescut.

Pînă la meciul cu Italia — 
folosindu-se din plin următoa
rele două teste ale lotului de 
tineret, partidele cu R. D. Ger
mană (22 septembrie, la Bucu
rești) și U.R.S.S. (13 octombrie, 
în deplasare) — există posibi
litatea remedierii deficiențelor 
apărute in meciul cu Danemar
ca: mărirea vitezei de joc, par
ticiparea mijlocașilor la faza de 
atac, desfășurarea acțiunilor pe 
extreme.

Gheorghe NERTEA

LUMINI SI UMBRE IN EVOLUȚIA 
JUNIORILOR NOȘTRI

echipei, H PiOulcaDialog cu antrenorul
— Marcel Pigulea, cum 

fost in R.P.D. Coreeană, 
„Turneul Prietenia" ?

— Bilanțul general 
fi considerat ca bun. 
cat cinci meciuri,

a 
la

cearu, Săndoi 
Mateuț, Rus.

Si ju
ri) ale 

aces- 
! simi- 
ilnirile 
nicale- 
aști (f) 
jocuri 

ioarele 
0, 3—0 
loc un 

1 spor-

i Capi-

Campionatul masculin de nandbal, Divizia „A"

H.C. MINAUR,U" CLUJ-NAPOCA
CAPUL DE AFIȘ" AL ETAPEI A ll-a

✓/

//

zz
Abia demarată, ediția a 25-a a campionatului masculin de handbal, 

Divizia „A", a intrat în viteza maximă, programlndu-și etapele după 
sistemul „duminică — Joi — duminică". Sistem care obligă echlprie 
să fie mal mult pe... drum.

Etapa a n-a se d’spută astăzi șl programează următoarele partide: 
cralova : UNIVERSITATEA *- CONSTRUCTORUL ARAD.
Timlșoaa a : POLITEHNICA — CONSTRUCTORUL C.S.U. ORADEA. 
Brasov : DINAMO — RELON SAVINEȘTI.
Clul-Napoca : UNIVERSITATEA — H. C. MINAUR BAIA MARE. 
București : STEAUA — INDEPENDENȚA CARPAȚI M1RȘA 

(partida se dispută In sala Floreasca, de la ora 18);

ȘTIRI
NOII ANTRENORI AI POLI

TEHNICII TIMIȘOARA. Incepînd 
de miercuri 1 septembrie, un nou 
cuplu de antrenori se ocupă de 
pregătirile echipei Politehnica 
Timișoara. Este vorba de Ion V. 
Ioneseu — Toma DoMndă, ca
re l-au Înlocuit pe Cicerone Ma- 
nolache — Emerich Dembrovschl. 
(I. STAN — coresp.).

• AZI, LA ORA 17, pe stadionul 
Mecanică lină (Șos. Gării Cățe
lul, va avea loc un Interesant 
meci amical intre divizionara .JB“ 
Mecanica fină București șl Chi
mia Bra. Vllcea.
• F.C. ȘOIMII I.P.A. SIBIU — 

F.C.M. BRAȘOV. Astăzi, la Sibiu, 
de la oră 17,30, echipa locală 
F. C. Șoimii I.P.A. va întîlni di
vizionara .,A“ F.C.M. Brașov.

ar putea 
Am ju- 
cîștigtnd 

trei și pierzind două. Am mar
cat șase goluri și am primit 
patru. Am învins echipa gaz
dă cu 1—0, printr-un gol mar
cat de Mateuț, cîștigăloarea 
turneului fiind de fapt o e- 
chipă de... tineret a 
dă ! Tot cu 1—0 am 
și in fața Poloniei 
golului fiind Țirlea) și cu un 
scor de forfait partida cu Bul
garia, prin punctele lui Țîr- 
lea (2) și Hagi, La celălalt 
capitol, cel al nerealizărilor, 
trebuie să trec locul ocupat 
in clasamentul final al compe
tiției (6), după echipele R.P.D. 
Coreene I și II, Cehoslovaciei, 
Uniunii Sovietice și Ungariei, cu 
care n-am mai jucat in grupa 
a doua finală, deoarece au 
contat rezultatele din prelimi
narii. Sub orice critică a 
comportarea echipei in 
meci cu Ungaria (0—2), 
aproape toți jucătorii au 
luat fără vlagă, acuzind 
seala unui drum lung.

— Care a fost, totuși, 
mai bun meci ?

— O să vă surprindă, 
cel mai bun joc l-a 
echipa in partida cu 
(1—2), aceeași echipă care ciș- 
tigase in fața juniorilor noș
tri. ’ ' • - —
tul 
ga 
de 
barele porții adverse, fără să 
mai amintesc și alte mari o- 
cazii. 
lipsiți 
ajuns 
M Și 
R.P.D. Coreeană I...

— Ce echipă ați utilizat ?
— In poartă au apărat, 

rind, Barba și Iasko. ~ 
au fost Rus, Cîrstea, 
și Bănuță. La mijloc 
luat Mateuț. Mărgărit 
iar in față Varga, Țirlea și 
Hagi. Au .mai jucat Nedel-

țării gaz- 
ciștigat 

(autorul

foit 
acel 
cind 
evo- 
obo-

eel
dar 

realizai 
U.R.S.S.

anul trecut, in Campiona- 
european II, cu 7—2 ! Var

ii marcat golul nostru, dar 
patru ori mingea a lovit

In acest meci am fost 
de șansă, altfel am fi 
in cealaltă grupă fina- 

cum învinsesem formația

pe 
Fundași 
Mazaroș 
au evo- 
îi Bică,

Partidă restantă In Divizia „B“, seria a lll-a

BALCANICE DE CĂLĂRIE
n
Mazila, 
i Iavo- 
o gar- 

; expe- 
aspira 

lealtfel, 
.ion în 
spunea 
n. încă 
>lic si- 
lispune 
se poa- 
în are-

/lor, fe-
„uașea- 
îpioana

ile mai 
din 

■, din 
Oradea 
itorilor 
dublată 
ortantă 
are a 
u miș- 

Prof. 
idintele 

ferm 
acestei

IISM

en-titre), Ioana David (cîștigă- 
toarea din 1930). Mariana Moi
sei (locul secund în 1979), Ru- 
xandra Rădulescu (locul 3 în 
1980 și 1981) — vor căuta să se 
dovedească la fel de bune ca Ia 
edițiile precedente. „Nu este 
ușor, deoarece intilnim ama
zoane cu certe calități, dar cum 
noi, fetele, vom evolua pentru 
prima oară în mod oficial la 
Sibiu, vrem să ne păstrăm su
premația" — ne mărturisea, la 
sfirșitul unui antrenament, Da
nia Popescu. Să sperăm că to
tul va fi bine, afirmație vala
bilă și pentru juniori, pentru 
că ei. în general, sînt cei care 
suportă mai greu tracul debu
tului intr-un concurs interna
țional de amploare. Dar. Ionel 
Bucur. Marian Feraru, Sergiu 
Pistorel, Horațiu Marchiș, Atti
la Biro au resursele 
să găsească .drumul 
diurn.

Pe baza hipică din 
pe care gazdele se străduiesc să 
o amenajeze la un nivel cit 
mai bun —, călăreții noștri se 
pregătesc cu asiduitate. Peste 
cîteva zile se va da startul. 
Poate că el va fi și startul (de
mult 
mai 
nești

Să 
mulent și pentru călăreții noș
tri — că 
va acorda o cupă pentru ee! 
mai tehnic călăreț.

Mecful C.S.M. BOrzești — Di
namo București a avut loc săp- 
tămtaa trecută șl a fost clștlgat 
de bucureștenl cu 24—21.

„Capul de afiș" al etapei H re
prezintă meciul de la Cluj-Napo- 
ca, unde Universitatea întâlnește 
una dintre fruntașele handbalului 
nostru. H. C. Minaur Bala Mare, 
echipă care ne va reprezenta în 
acest sezon ta „Cupa I.H.F.". Me
ciul din Capitală va prilejui și 
festivitatea tamlnărll „Trofeului 
eficacității", instituit de ziarul 
„Sportul", handbalistului Vaslle 
Stingă, de la Steaua, cri care ta 
ediția trecută a campionatului a 
înscris cele mal multe goluri.

Înaintea etapei de astăzi. in 
clasament conduc cu 3 puncte : 
H. C. Mlnaur Bala Mare (golave
raj +18). Steaua (+18), Dinamo 
București (+7). Constructorul 
C.S.U. Oradea (+3), Politehnica 
Timișoara (+2) și Universitatea 
CluJ-Napoea (+1); In „Trofeul 
eficacității, ediția a Tl-a, pe pri
mul loc se află Vaslle Stingă 
(Steaua) cu 11 goluri înscrise,

necesare 
spre po-

1A RUGBY
loc la Petroșani

0“ CLUJ-NAPOCA - F. C. BAIA MARI 3-0 (0-0)

a-

așteptat) spre o prezență 
activă a echitației româ- 
în circuitul internațional, 
mai adăugăm — un sti-

ziarul „Sportul1

i atra. 
ul stu- 
r pro- 
tletism, 
ri șpe- 
:emplul 
emenea 
s vor 
organi- 
oate și 

•! cadre 
profe- 
moda- 

orească 
ictican-
5 Te- 
ia mult 
și pes- 
nostru".

Ieri a avut 
meciul Știința — R. C. Grivi- 
ța Roșie, restant din etapa a 
doua a campionatului Diviziei 
..A" la rugby. La capătul unui 
joc bun, rezultatul a fost de 
15—9 (9—3) în favoarea echi
pei Știința. Au marcat: BU- 
COS (drop 3, l.p. — 2), res- 
oectiv, BIDISEL (drop și l.p.), 
TUDOSE (l.p.). A arbitrat P. 
Soare (București).

T. CORNEȘ — coresp.

CLUJ-NAPOCA, 1 (prin te
lefon), Studenții au obținut cu 
greutate prima lor victorie din 
actuala ediție în fața unui ad
versar care, aproape 60 de mi
nute, a jucat în inferioritate 
numerică. în primele 45 de mi
nute s-a jucat lent, s-au co
mis multe greșeli și au fost 
puține faze la cele două părți, 
în acest sens este semnificativ 
faptul că nu s-a șutat măcar 
o dată pe spațiul porților
părate de Gh. Vasile și Feher ! 
Studenții au avut un plus de 
inițiativă, însă doar de 
ori au ajuns în careul 
periclitînd, cît de cît. 
băimăreană. în min. 34, 
acordarea unei lovituri de colț 
la poarta sa, R. Panfil a pro
testat, arbitrul i-a arătat car
tonașul galben, băimăreanul a 
continuat să protesteze și l-a 
primit pe cel roșu.

în repriza secundă, 
au imprimat jocului un 
mai vioi și, după 5 
F7șic a irosit o bună 
li ta te de a deschide 
șutind peste poartă. în min. 
54, Fișic a intrat în careu, a 
forțat pătrunderea printre ad
versari, apoi a căzut și arU- 
tnul a acordat lovitură de Ia 
11 m î Băimărenii au protes
tat îndelung, insă zadarnic și 

a transformat pe- 
deschizînd scorul.

citeva 
advers, 
poarta 

după

clujenii 
ritm 

minute, 
poeibi- 
scorul,

BUCUR 
nalty-ul, 
în continuare. „U“ a combinat 
mai frumos, apărarea oaspeți
lor a început să se clatine și.

W*1IMSIDATIA Dt Sill LOIO PDONOSPOR1 IXtOR'lt/UA

1982 ; 
4415. 
18 29
CÎȘ-
care

NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 1 SEPTEMBRIE 
Extragerea I : 11 32 19 24 
Extragerea a II-a : 10 37 
21 28. FOND TOTAL DE 
TIGURI : 872.224 lei din
63.608 lei REPORT LA CATE
GORIA 1.

C1ȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE LOTO DIN 22 AU
GUST 1982: FAZA I: Categ. 1: 2 
variante 25% a 50.000 Iei; Categ. 
2: 1 variantă 100% — autoturism 
..Dacia 1300". sau una excursie de 
2 locuri R.S.C. sau R.P.U. și di-

ferența ta numerar și 1 varian
tă 25% a 17.500 lei; Categ. 3: 3 
variante 100% a 12.315 lei, sau 
una excursie de 1 loc In R.S.C. 
sau R.P.U. și diferența In nume
rar și 28 variante 25% a 3.079 lei; 
Categ. 4: 42 a 2.468 lei; Categ. S: 
165 a 400 lei; Categ. 6; 215,75 a 
300 lei; Categ. 7; 308 a 200 lei;

: Categ. 8: 2.123,50 a 100 lei. FAZA 
a II-a: Categ. A: 1 variantă 100% 
— autoturism „Dacia 1300" și 3 
variante 25% a 17.500 lei; Categ. 
B: 2 variante 100% a 28.141 lei 
sau una excursie de 1 Ioc in 
R.S.C. sau R.P.U. și diferența în 
numerar și 3 variante 25% a 7.035 
lei; Categ. C: 10,25 a 7.550 lei;

Categ. D: 93,50 a 823 lei; Categ. 
E: 934,75 a 100 lei. Autoturismele 
„Dacia 1300“ de Ia categoriile 2 și 
A, au revenit 
EDMUND VASS
NICOLAE ION din Motru, 
Gorj, iar clștigurile de 50.000 lei 
de la categoria 1, obținute pe va
riante sfert, au revenit participan- 
ților: ION BELCHIȚA din Pitești 
șl MIRON DODA din Deva.

par.ticipanților: 
clin. BraȘov și 

Juri.

• Agențiile Loto-Pronosport 
mai pot elibera doar astăzi bile
te cu numerele preferate de 
parficipanțl pentru tragerea Loto 
de vineri 3 septembrie 1982. Fie
care variantă Jucată — o posibi
litate de a vă număra mîine 
printre marii cîștigătorl, b'neta- 
țc’es cu condiția de a participa...

firesc, tabela de marcaj s-a 
modificat la capătul unor reu
șite țesături de pase. Semna
tarii celorlalte două goluri : 
A. STOICA (min. SI — șut pu
ternic, pe jos, de Ia 18 m) și 
CAȚAROS (min. 76 — șut de 
la 10 m.). în final, în min. 
88, încă un cartonaș roșu ară
tat lui Tățăran pentru brusca
rea arbitrului.

P. Balaș (București) a arbi
trat slab următoarele formații : 
„U“ : Gh. Vasile — L, Mihai 
(min. 46 Dobrotă). Neamțu, 
Ciocan, Bagiu — FI. Pop, A. 
Stoica (min. 75 Porațchi), 
Buour — Cațaroș, Fișic, Suciu. 
F. C; BAIA MARE : Feher
— Sepi, Borz. Tătăran. Koller
— R. Panfil, Sabău. Bălan — 
Ene, Roznai (min. 56 BuzgăU). 
Tulba.

Pomptliu VINTILA

A JUNIORILOR
CENTRUL NAȚIONAL DE 

PREGĂTIRE A JUNIORILOR 
„LUCEAFĂRUL" organizează 
un concurs pentru ocuparea 
unul post de antrenor.
• Concursul se va desfășura 

la data de 29 septembrie a c.
O înscrierea eandidaților se 

face pînă la data de 10 sep
tembrie.

Condițiile cerute candidați- 
lor la înscriere stat următoa
rele :

a) domiciliul stabil în mu
nicipiul București ;

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

c) vîrsta pînă la 50 ani ;
d) categoria a II-a de cali

ficare ca antrenor, specializa
rea fotbal, cu . o vechime de 
minimum .5 ani în munca de 
antrenor.

Cererea de înscriere va fi 
însoțită de certificatul de .să
nătate și, de un memoriu de 
activitate pe ultimii 5 ani, 
din care să rezulte realizări
le antrenorului pe linia selec
ției, pregătirii și formării ju-

și Szcl. Portarii, 
Mărgărit și Țir

lea s-au remarcat in 
tatea meciurilor.

— Ce consideră 
gulea că-i lipsește 
tei U.E.F.A. ’83 ?

— In primul rind un fundaș 
de marcaj și un mijlocaș care 
să-și pună amprenta 
acțiunilor ofensive. Va 
să-i căutăm. Tot așa cum 
trebui să mai 
privința 
tății de

— Ce 
înscrise 
lecționate de juniori a țării ?

— Mai intîi continuarea ro- 
dării ei in partidele din cam
pionatul Diviziei „B“, apoi un 
turneu in Emiratele Arabe 
Unite (24—28 septembrie), și, 
probabil, cîteva jocuri în Tai- 
landa, în octombrie. In noiem
brie este programat un meci 
cu selecționata R. D. Germane. 
Deci, mai multe jocuri pentru 
punerea la punct a unui „11“ 
capabil să faci față dificultății 
turneului final al Campionatu
lui european din Anglia. Pen
tru că nu cred că vor fi pro
bleme cu calificarea in preli
minariile cu Cipru. Alte pro
bleme se pun și printre ele 
nu pot să nu mă refer la con
dițiile concrete pe care le a- 
vem la Luceafărul, clubul na
țional de juniori, cel care nu 
dispune de terenuri corespun
zătoare pe care să-și desfă
șoare pregătirea și jocurile.

Laurențiu DUMITRESCU

majori-

Marcel Pi-
selecționa-

asupra 
trebui 

ra 
lucrăm și în 

îmbunătățirii capaci- 
efort a jucătorilor. 

alte obiective se află 
pe agenda primei se-

In
UN

JOCUL RAPIDULUI
PLUS LA CAPITOLUL
DĂRUIRE

pentru meciul 
— Rapid Bucu- 
duminlcă, in 
H-a a Diviziei 
5 000 de super-

Interes deosebit 
Unirea Alexandria 
rești, desfășurat, 
cadrul seriei a 
„B“. Cel aproape 
teri ai formației gazdă, veniți din 
toate colțurile Teleormanului, . 
precum și vreo 2 000 de susțină
tori ai echipei oaspete au urmă
rit un meci atractiv, viu dispu
tat.

Așa cum se știe. Rapid a în
vins ambițioasa echipă locala, la 
un scor (3—0) remarcabil dacă 
se are în vedere și miza pusă » 
în Joc. Cele trei succese consecu
tive obținute de rapidiști se ex
plică. ne-am convins și mal bi
ne duminică, atît prin acumulări 
anterioare, la capitolul tehnico- 
tactic, cît mai ales prin PLUSUL 
DE DĂRUIRE, de ambiție în a 
promova fără probleme în pri
ma divizie a țării, imprimate de 
noua conducere tehnică (Valen
tin Stănescu șl Emil Dimitriu <— 
fostul elev al antrenorului, prin
cipal) .

Incepînd cu Juniorul Daniel 
Petruț și încheind eu jucătorii cu 
state mai vechi de serviciu, toți 
fotbaliștii Rapidului au făcut, In
tr-adevăr, risipă de energie, ob- 
ținind un rezultat puțin obișnuit 
ta palmaresul din ultimii ani al 
feroviarilor bucureștenî.

Un alt fapt notabil la această 
partidă îl constituie șl arbitrajul 
tînărului Mircea Axente din A- 
rad, care, tot timpul pe fază, a 
sancționat toate Iregularitățile, 
în sfîrșit, mai trebuie . remarcat 
elanul jucătorilor din Alexandria, 
precum și pomportarea sportivă 
a publicului spectator.

Dumitru MORARU-SI.IVNA

BUCUREȘTI
tineri ; memoriul va 
de președintele clu- 

- - - la care

cătorilor 
fi vizat 
bului sau cluburilor 
a activat candidatul.

Concursul va consta din :
1) analizarea memoriului 

de activitate ;
2) aprecierea comportamen

tului ia locul de muncă, re
zultat din datele 
fișa completată 
torul unității ;

3) aprecierea 
profesionale pe I 
crărl scrise al 
va fi din teoria șl metodica 
antrenamentului sportiv, din 
pedagogi și psihologie, apli
cată la particu)ar;tățile mun
cii cu copiii și Juniorii, din 
socialism științific ;

4) convorbire 'individuală 
pentru clarificarea motivație; 
antrenorului pe ținta obținerii 
unor performanțe în munca 
cu Juniorii, cit și pentru lă
murirea unor aspecte care nu 
au fost edificatoare prin da
tele anterioare.

cuprinse In 
de eonducă-

cunoștințelor 
baza unei lu- 
cărei subiect



Un nou succes al juniorilor noștri la C. E. de polo Sărbătoarea națională a Republicii Socialiste Vietnam

VARNA. 1 (prin telefon). 
S-au încheiat întrecerile pre
liminare ale celui de al 8-lea 
campionat european de polo 
rezervat echipelor de juniori 
și, după o zi de pauză, com
petiția a intrat în cea de a 
doua fază. L—— - —1-1
semifinale.
cursă opt formații, printre ele 
aflindu-se 
României.

într-o scurtă discuție telefo
nică cu antrenorul federal Ana- 
lol Grințescu am aflat că ju
niorii noștri au lăsat o frumoa
să impresie la primele lor evo
luții. „în partida cu redutabila 
selecționată vest-germană, ne-a 
spus antrenorul Grințescu. echi
pa a jucat excelent, a condus per
manent cu 4—5 goluri diferență, 
cîștigînd la un scor concludent. 
Ardeleanu, Moieeanu, Tătaru șl 
portarul Diaconu au fost cei 
mai buni, dar și ceilalți com-

aceea a turneelor 
Au mai rămas în

și reprezentativa

ponenți ai formației și-au făcut 
datoria. Meciul cu Danemarca 
(18—3) a fost un simplu galop 
de sănătate, care a dat posibi
litate antrenorilor să ruleze în
tregul lot. Pentru noi însă greul 
abia acum începe. Avem ne
apărată nevoie de cel puțin o 
victorie în meciurile cu Spa
nia și Olanda pentru a ajunge 
în turneul final și a luptat 
pentru o medalie. Păstrez în
crederea că vom reuși acest 
lucru.

Confirmînd forma bună 
care se află, tinerii poloiști 
mâni au avut o comportare 
celentă și în primul meci 
turneul semifinal. în care
întîlnit formația Spaniei, actu
ala campioană europeană. Spor
tivii români au dominat auto
ritar și au obținut în final o 
victorie categorică cu scorul de 
10—5 (3—1, 5—2. 1—0. 1—2),
prin golurile marcate de Hagiu

în 
ro- 
ex- 
dln 
au

(6). Ardeleanu (3) și Moiceanu. 
Sorin Diaconu a apărat din nou 
fără greșeală, iar cei trei di- 
namovlști s-au detașat evident 
în jocul selecționatei noastre, 

în urma acestei victorii, se
lecționata României a acumulat 
4 puncte și și-a asigurat prac
tic calificarea în turneul final, 
indiferent de rezultatul meciu
lui de joî, cu Olanda. în cea
laltă partidă din grupa semi
finală : R.F. Germania — O- 
landa 9—7.

„INTERNAȚIONALELE"
DE TENIS ALE S.U.A

AU ÎNCEPUT campionatele internaționale
DE TENIS (juniori) ALE ROMÂNIEI

MAMAIA, 1 (prin telefon). 
Pe terenurile complexului 
hotelier Palas au început în
trecerile Campionatelor inter
naționale de tenis pentru ju
niori ale României, la startul 
cărora sînt prezenți tenismani 
din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Ungaria și 
România. Pe tablourile de 
concurs sînt înscriși ca favo- 
riți. în ordine. P. Moravec 
(Cehoslovacia). E. Hnat (Ro
mânia). K. Lazarov (Bulgaria) 
și G. Nagy (Ungaria), respec
tiv Martina Kaderova (Ceho
slovacia), Ileana Trocan (Ro
mânia). Agnes Ried (Ungaria) 
și Alice Dănilă (România).

în cursul dimineții de 
miercuri s-au disputat citeva 
meciuri atractive, dar sînt de 
așteptat partide și mai 
moașe odată cu intrarea 
competiție a favoriților. 
concursul băieților, Thomas 
Janetzky (R.D. Germană), cu 
o vizibilă experiență competi- 
țională și mal sigur pe proce
deele tehnice, a dispus în trei 
seturi — toate la limită — de

fru- 
în 
In

tînărul nostru jucător Bogdan 
Badiu. cu 7—5, 6—7. 6—4. O
dispută interesantă a oferit și 
întîlnirea dintre Marius Comă- 
nescu și bulgarul Donev, 
mul cîștigînd cu 7—5.
6—0. Alte ’ '
— Nicolae 
Pop 6—0, 
6—3. 6—4.
(Ungaria) 
(R.D.G.) - 
Feminin : 
dălina Voinea 6—1. 6—0, Flo
rentina Cocan — Aurora Nico
lae 7—6. 6—4, Teodora Tache
— Mihaela Testiban 6—4, 6—2,
Daniela Orban — Cristina Bo
ta 6—2. 7—5. Bea Hanak (Un
garia) “ ’
6—2. Katarina Maleeva 
garia) — Aurelia
6— 1, 6—1, Grit
(R.D.G.) — Vasilica Ivan 6—1,
7— 5, Corina Taloș — Kathrin 
Todorova (Bulgaria) 6—0. 6—0, 
Consuela Roman — Andrea 
Csulak 6—1. 6—1. întrecerile 
continuă.

Gorgan 
Vanță — 
— Cosac

Noszek 
Wehnert 

6-3.

rezultate :
6—2 6—1,

6—4. Savu 
Szabo — 
6—2. 6—2.

- Badiu 6—3.
Monica Radu — Mă-

Luminița Sălăjan 7—5.
(Bul- 

Gheorghe 
Schneider

O. TAMAȘ -coresp.

După „Turneul Prietenia"

ALTE SPERANȚE 
ROMÂNESC IIN RUGBYUL

Desfășurată săptâmma trecu
tă in capitala Cehoslovaciei, 
cea de a cincea ediție a com
petiției rugbystice pentru ju
niori mici „Turneul Prietenia" a 
prilejuit selecționatei noastre 
— antrenate de Alexandru Pop 
și Gheorghe Pișlalu — al doi
lea succes consecutiv din cele 
trei participări de pină acum. 
Rezultatele sînt de acum cu
noscute. dar unele amănunte 
nu pot fi lipsite de interes. 
Ele ne-au fost oferite de antre
norul federal Valeria Irimescu, 
care a condus lotul. „Echipa 
română — ne-a spus el — a 
dat culoare întrecerii, prin .jo
cul său cu multe atribute mo
derne. Ea s-a impus de o ma
nieră categorică in trei din ce
le patru partide, in care a pri
mit numai patru puncte. In 
meciul cel mai dificil, cu 
U.R.S.S., tinerii noștri rugbyști 
au început excelent, pentrq a 
avea emoții în final, cîștigind 
totuși (cu 18—10). Punctavera- 
jul general. 149—20, demons
trează. cred, spiritul ofensiv al 
echipei. Dincolo de cifre, ni se 
pare important că și această 
nouă generație ne dă destule 
speranțe. S-au afirmat, iată,

acum, printre alții, doi pilieri 
de reală perspectivă, fapt cu 
atit mai îmbucurător cu cit Du
mitrescu (C.S.Ș. Locomotiva 
București) si Cucoveică (Car- 
pali Mirșa) evoluează pe pos
turi oarecum deficitare in mo
mentul actual al rugbyului nos
tru. Au „sărit", de asemenea, 
spre performanță, atacanții Cris- 
togel, Trifescu (C.S.S. Loco
motiva Buc.), Carp (R.C. Gri- 
vița Roșie). Apoi, printre re
marcați trebuie trecuți și talo- 
nerul Moț — fratele inlcrnațio 
naiului, închizătorul de grăma
dă Ciucă (ambii de la Locomo
tiva), linia a doua Pavai (C.S.Ș. 
Steaua). Un alt aspect semni
ficativ: un centru ca Mirșa — 
pină mai ieri inexistent in rug
by — a avut doi reprezentanți. 
Au lipsit in schimb conslănțe- 
nii, pe care ii așteptăm cu 
proxima ocazie. Una peste alta, 
rezultatele și comportarea de 
la „Turneul Prietenia" ne per
mit să privim cu optimism vii
torul. Dar — o știm prea bine — 
ne și obligă în egală măsură, 
în primul rînd la și maj multă 
muncă..."

G. R.

Flushing Meadow. Au în
ceput întrecerile campionate
lor internaționale ale S.U.A. 
Iată citeva dintre rezultatele 
înregistrate în partidele din 
primul tur : Wilander — Scan
lon 6—4, 6—3, 6—1, Teacher
— Sadri 6—3. 6—2, 6—2, Odi-
zor — Cahli 6—4, 6—3, 6—3,
Tulasne — Rennert 3—6, 6—1.
6—4, 6—4, Lendl — R. Krish
nan 6—4, 7—6, 6—1. Simonsson
— Iskersky 6—7, 6—3. 5—7,
6—1, 6—1 ; Vilaș — Dunk 6—7, 
6—3, 6—4, 6—2. Ramirez — Ed
wards 6—3, 6—3, 6—2, Fillol — 
Goven 6—2, 6—4, 1—6, 6—3 ; 
Susan Mascarin — Billie Jean 
King 6—3, 6—2.

ÎNSEMNE ale dezvoltării MEREU CRESC® 
A EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI

Cu 37 de ani in urmă, la 2 septembrie 1945, a fost creat 
primul stat al muncitorilor și țăranilor din sud-estul A- 
siei, strălucită încununare a luptelor îndelungate și pline 
de sacrificii duse de poporul vietnamez, sub conducerea 
comuniștilor. în toți acești ani ai construcției socialiste, 
oamenii muncii din Vietnam au obținut realizări remarca
bile în toate domeniile vieții economice și sociale, în rin- 
dul acestora numărîndu-se și' cele ale mișcării sportive.

Un exemplu edificator 
privind succesele cu care 
se mîndresc astăzi sportivii 
din R.S. Vietnam îl oferă 
deosebita înflorire a educa
ției fizice și sportului în 
provincia Thai Bin, una din 
cele mai întinse de pe teri
toriul țării. Aici, peste o 
jumătate de milion de șco
lari se ocupă în mod siste
matic cu practicarea exer- 
cițiilor fizice, după un pro
gram special stabilit. Pen
tru încununarea străduințe
lor lor în promovarea spor
tului de masă, numeroase 
localități rurale și între
prinderi din această pro
vincie au fost distinse cu 
Ordinul Muncii.

Cele mai populare disci
pline sportive se dovedesc 
a fi aici voleiul și înotuL 
In competițiile cu caracter 
popular iau parte, în mod 
obișnuit, aproape 2 000 e- 
chipe de volei și 10 000 de 
înotători. Selecționata fe
minină de volei a acestei 
provincii a fost de șase ori

in campionatelelaureată 
țării, iar cea de natație se 
numără 
puternice
Din rîndurile acesteia 
urmă face parte și Nguen 
Man Tuan, cel mai bun 
brasist al țării, care a pri
mit cinstea de a purta dra
pelul R.S. Vietnam la des- 
chiderea Jocurilor Olimpice 
din 1980, la Moscova.

în orașul de reședință al 
provinciei Thai Bin a fost 
construit un stadion cu tri
bune avînd 30 000 locuri, tn 
toate cele șapte raioane 
ale teritoriului continuă ac
țiunea de construcție a u- 
nor noi baze sportive com
plexe. in cadrul cărora sini 
cuprinse o sală de sport, 
un bazin de înot, terenuri 
de volei și fotbal. Toate a- 
cestea sînt însemne ale 
dezvoltării mereu crescinde 
pe care 
această 
mîndrie 
blici.

printre cele mai 
pe plan național, 

din

sportul a luat-o în 
provincie fruntașă, 
a întregii repu-

IN ACTUALITATE, CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLEEISM
• IN PROGRAMUL CELEI DE 

A xin-a ediții a C.E. de atle
tism figurează 24 probe masculi
ne și 17 probe feminine. In cele
6 zile de concurs se vor desfă
șura următoarele finale : luai 6 
sept. : greutate — femei ; marți
7 sept. : 100 m, 20 km marș, su
liță — bărbați, 1W) m, lungime
— femei ; miercuri 8 sept. : 800 
m, 400 mg, decatlon — bărbați, 
400 m, 800 m. Înălțime, disc — 
femei ; joi S sept. : 200 m, 400 m, . 
10 000 m, lungime, prăjină, greu- - 
ta te — bărbați, 280 m, 3 008 m, 
100 mg, suliță — femei ; vineri 
10 sept. : 50 km marș, 3 000 m 
obst., trlplusalt, ciocan — băr
bați, 400 mg, heptation — femei ; 
simbătă 11 sept. : 1 500 m, 5 OM 
m, 110 mg, 4 X 100 m, 4 X 408 
m, Înălțime, disc — bărbați, 
1 500 m, 4 X îoo m, 4 X 400 m
— femei ; duminică 12 sept. : 
maraton bărbați și femei. • JU
RIUL DE APEL al „europenelor" 
de la Atena este format din :

(Polonia), 
(Spania), 

(Finlanda),

(R.D.G.), toți membri al consi
liului Asociației europene de a- 
tletlsm (AEA). Delegați..................
forului continental slnt 
kacs (Iugoslavia) șl 
Rose (Danemarca). • 
DUȘEK (Cehoslovacia) 
desemnat ca șefi al oomlslel con
trolului antidoping. • STANDAR-

tehnici ai
Artur Ta- 

Emanuel 
RUDOLF 
a fost

Jerzy Bogobowlcz 
Juan Manuel de Hoz 
Carl Olaf Homen
Leonid Homenkov (U.R.S.S.), Au
gust Kirsch (R.F.G.), Etienne 
Wante (Belgia) șl Georg Wieczik

DURILE CARE TREBUIE OBȚINU
TE de partlcipanțll la „europene" 
pentru a fit admiși în concursul 
proprlu-zls sînt următoarele : 
bărbați : lungime — 7.80 m, tri
plu — 16,.10 m, înălțime — 2,18 
m, prăjină — 5,25 m, greutate — 
19,50 m, " 
70,00 m. 
lungime 
1,35 m, 
— 58,00

disc — 81,00 m, ciocan — 
suliță — 00,00 m ; femei: 
— 6,40 m, înălțime — 

greutate — 10,00 m, disc 
m, suliță — 57,00 m •

VIGNETA CELEI DE a XITI-a e- 
dițil a C.E. de la Atena înfățișea
ză pista unul stadion de atletism 
peste care zboară un porumbel, 
simbol al păcii. Aripile Iui sînt 
un E, care înseamnă, în limba 
greacă, Europi, Ellada și Eirini, 
adică Europa, Grecia, Pace ! • 
LA PODOLSK, semifon-distele so
vietice aiu realizat o cursă exce
lentă pe 800 m : Mineeva 1:55,5, 
Agletdinova 1:56,1, Mișkeî 1:56,2, 
a șaptea clasată fiind cronome
trată în 1:57,3 l La 1 500 m. Pro- 
vidohlna a obținut 3:58,37, Ul- 
masova 3:58,76, Sorokina 3:59,24. 
• JUAN ANTONIO SAMA
RANCH, președintele C.I.O., va 
asista la lucrările Congresului 
IAAF1 la Atena. • R. D. GER- 

de
La 

: Heike 
Wujak 

Schima 
Hilde- 

la 1 500
•

Ingelheim 
Thomas

nou

MANA va fi reprezentată 
peste 70 de atlețl șl atlete, 
lungime fete vor concura 
Daute (6,98 m), Brigitte 
(6,86 m), Christine
(6,85 m), la 800 m doar 
gard Ullrich (1:59,25) și 
m — uirike Bruna (4:01,49), 
MARȚI SEARA, la 
(RFG), alergătorul ___
Wessinghage a realizat un 
record european la 2 000 m 
4:52,20. Zilele 
noi recorduri 
lă — 3:50,19 
13:12,78.

tr.ecute el obținuse 
ale R.F.G. la o ml- 
șl la 5 000 m —

BOXUL ROMANESC ESTE BINECUNOSCUT
IN ARENA INTERNAȚIONALĂ

In aceste zile s-a aflat la Constanța, ca Invitat al organizatorilor 
turneului internațional de box „Mănușa litoralului", dl Ertligrul Tur- 
ker, t------*■_? ZIZ - -
comisiei financiare a E.A.B.A. Am 
citeva cuvinte cu domnia sa.

— Vă rugăm 
pentru cititorii 
citeva Impresii 
tră.

— De foarte 
consecvent', ț—

turneului internațional de box „Mănușa litoralului", dl Ertligrul Tur- 
' membru al Comitetului Olimpic din Turcia, vicepreședinte al 

" ‘ ’ profitat de ocazie pentru a schimba

să ne spuneți, 
ziarului „Sportul", 
despre țara noas-

de aceea, să
iar

Romeo VILARa

SCANDALUL
DE LA ST. ETIENNE

ani vizitez. 
Trebuie să 

frecventă 
este deter-

t mulți 
. țara dv, 

recunosc că această 
prezență In România ___
minată de frumusețea țării și de 
ospitalitatea poporului dv. ca și 
prestigioasele competiții pugillsti- 
ce pe care le organizați. Am fost 
de față la multe ediții ale „Cen
turii de aur", la „Mănușa litora
lului", chiar la campionatele dv. 
naționale, la multe întreceri bal
canice organizate aici. Sportul ro
mânesc a cunoscut o dezvoltare 
impresionantă tn ultimii ani, iar 
rezultatele înregistrate tn arena 
internațională sînt cea mat bună

mărturie. Vă urez, 
continuați pe același drum, 
eu încerc, pe cit tmi stă tn pu
teri, ca pornind de la exemplul 
dv. și sportivii din Turcia si în
cerce să vă imite...

— Prezența dv. la noi a fost 
legată mal mult de competițiile 
pugilistlce. Ce părere aveți despre 
boxul românesc 7

— Excelentă î Acum slntețl insă 
la ora schimbării de generații, 
dar slnt convins că specialiștii 
dv. vor găsi metodele de a con
tinua tradiția boxului românesc 
cu bune rezultate tn arena inter
națională. Pentru aceasta aveți 
asigurate toate condițiile și nu-mi 
rămîne decît să vă urez mult 
succes...

Paul IOVAN

© TELEX e TELEX • TELEX • TELEX @ TELEX © TELEX © TELEX © TELEX © TELEX © TELEX ©
CICLISM • Proba de 100 km 

contracronometru pe echipe (a- 
matori) din cadrul campionatelor 
mondiale de la Goodwood (An
glia) a fost clștigată de formația 
Olandei, cu timpul de 2:14,09, ur
mată de Elveția — 2:14,16. U.R.S.S. 
— 2:14,53, R.D. Germană — 2:15,53 
șl Belgia 2:17,41.

fotbal o In meci amical, la 
Paris, echipa Poloniei a surclasat 
pe cea a Franței cu 4—0 (1—0) I 
De 33 de ani francezii nu au mal 
suferit, pe teren propriu, o tn- 
fringere de o asemenea proporție 
(cu Spania 1—5). Golurile au 
fost marcate de Jalocha (min. 
28), Kupcjrewlcz (min. 62 șl 64)

și Buncol (min. 68 din 11 m). Din 
ambele echipe au lipsit cîțiva ti
tulari. lată formațiile. FRANȚA : 
Ettorl — Amoros, Janvion, Tre- 
sor, Bossis (Mahut) — Țigana, 
Bijotat (Ferrerl), Genghinl — 
Delamontagne, Stopyra (Bravo), 
Soler. POLONIA : Kazmlerskl — 
Majewski, Dolny. Janas, Jalocha
— Buncol (Okonski), Wojcickl 
(Kublcki), Clolek, Kupczewicz

— Mazur (Dzlekanowski), Smo- 
Larek, • în turneul de la Ma
drid : Hamburger S.V. — Bor
deaux 6—0 (6—0) 1 Standard Llăge

— Real Madrid 4—3 (după 11 m> 
• tn C.E. de tineret : Islanda — 
Olanda 1—1

HOCHEI PE GHEAȚA • La 
Nowl Târg a avut loc partida a- 
micală dintre selecționatele se
cunde ale Poloniei și Cehoslova
ciei. Victoria a revenit hocheiști- 
lor cehoslovaci cu 5—2 (1—1, 3—1, 
1—0) • Turneul Internațional de 
la Berlin a fost cîștigat de for
mația Dinamo Moscova. Pe locu
rile următoare s-au clasat : Mo
tor Ceske Bu dej o vice (Cehoslova
cia), HC Arosa (Elveția). SK 
Soedertaelje (Suedia) șt Dynamo 
Berlin,

ȘAH • Campionatul mondial 
pentru juniori II (Jucători pină 
la 16 ani) a luat sfirșit in E-

cuador, la Guayaquil, cu victo
ria șahistulul sovietic Evgheni 
Bareev care a totalizat 8,5 p din 
10 posibile.

VOLEI 0 tn turneul interna
țional masculin care se desfășoa
ră la Leningrad echipa Polonie! 
a obținut a doua victorie conse 
cuttvă dlspunînd de reprezentati
va Cubei cu * ’ “
8, 11).

YACHTING
Bulgaria, au

In uimă :u citeva zîie, pre
ședintele clubului francez de 
fobtaJ St. Etienne, Roger Ro- 
cher, a fost destituit din func
ție I M jt’vul ? Dl, Rocher se 
află sub o anchetă judiciară, 
după ce in prealabi! agenții 
fiscali au constatat — prin 
probe elocvente — numeroase 
neregu1' în gestiunea clubului 
de care răsoundea președin
tele. ,,Misterul" a fost numai- 
decît descoperit. Președintele 
avea la... dispoziție „bani 
negri" pe care-i manevra du
pă bunul său plac și după 
unele simpatii pe care te a- 
vea față de cîțiva dintre ju
cătorii săi.

Dec’arația căpitanului echi
pei, internaționalul Jean 
Francois Larios, este edifica
toare : „E adevărat, am pri
mit «bani de sub masă» de 
la domnul Rocher, dar nu nu
mai eu, ci sl alți colegi de 
club. Ar fi însă cazul ca a- 
ceastâ afacere să se încheie 
cit mat repede și In viitor sâ 
ne preocupe mai mult călită* 
tea fotbalului...11

Cele afirmate de Larlos, 
reproduse de «Agenția Fran
ce Presses, slnt pe cît de re
velatoare, pe atît de acuza
toare privind încălca/ea legl- 

la 
vor 
nu

3—2 (—», —13, 14,

• La Burgas, în 
început Întrecerile 

Balcaniadei de yachting. Prima 
regată la clasa „Finn" a fost clș
tigată de sportivul bulgar Vasi- 
licv.

lor financiare, petrecute 
marele club francez. Ele 
avea repercusiuni grave 
numai în ceea ce privește 
sentința judiciară care se va 
da fostului președinte al clu- 
buhr șl unor jucători, ci, 
în special, asupra comportă
rii în campionat, a unei e- 
chipe fruntașe în fotbalul 
francez.
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