
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN JUDEȚUL
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a început, joi, o vizită de lu
cru în județul Hunedoara.

împreună cu 
partidului si statului 
află tovarășa Elena 
tovarășii Constantin 
cu, Iosif Banc, Emil 
tru Enache.

Prima parte a vizitei, desfă
șurată în cursul dimineții, a 
fost consacrată examinării că
ilor și modalităților prin care 
marele combinat minier din 
Valea Jiului poate să-si aducă 
o contribuție sporită ia crește
rea producției de cărbune, la 
dezvoltarea bazei de materii 
prime a tării. Ia asigurarea 
independentei energetice a 
României, potrivit prevederilor 
actualului cincinal, orientărilor 
și hotăririlor Congresului al 
XII-Iea al partidului.

Minerii din cel mai impor
tant bazin carbonifer al tării 
au făcut o impresionantă pri
mire tovarășului 
Ceaușescu si tovarășei 
Ceausescu. întîmpinîndu-i 
toată Căldura inimii.

Sosirea a avut loc 
așezare minieră
locul 
erau 
care 

Pe

HUNEDOARA

conducătorul 
nostru, se 
Ceaușescu, 

Dăscăle.s- 
Bobu, Pe-

Nicolae 
Elena 

cu

în cunos- 
Lupeni.
elicoptc-aterizării

prezenti mii de mi
au ovaționat inde- 
tovarășul Nicolae 

și pe tovarășa Elena 
manifestîndu-și In- 

avea

cuta
La 

rului 
ncri 
lung
Ceaușescu 
Ceaușescu. __________
tensa satisfacție de a-i 
din nou în mijlocul lor. Dind 
glas gindurilor și sentimentelor 
pe care le împărtășeau, ei _ au 
scandat neîntrerupt, cu_înflăcă*  
rare. „Ceaușescu 
„Ceaușescu și
„Ceaușescu si

P.C.R.I", 
poporul !“< 
minerii!1',,> LII Șl >

..Ceaușescu fiu iubit, la Lupcnl 
bine-ați venit!".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu prietenie manifes
tărilor entuziaste ale mulțimii, 

în această ambianță însufle
țită. a început vizita de lucru.

O primă discuție a avut Ioc 
la Lupeni în fața unor grafice, 
care înfățișau dezvoltarea ac
tuală si în perspectivă, a Com
binatului minier din Valea 
Jiului.

în continuare a fost vizitată 
o expoziție care ilustra rezul
tatele obținute de întreprinde
rea de reparații și întreținere 
a utilajului minier din Lupeni.

Problemele privind dezvolta
rea producției Combinatului 
minier din Valea Jiului au fost 
reluate apoi și examinate pe 
larg în cadrul întîlnirii de lu
cru pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut-o la Lupeni 
cu reprezentanții organelor lo
cale de partid si de. stat, cu 
cadre de conducere din econo
mie, cu mineri și specialiști

După întîlnirea de lucru, 
varăsul Nicolae Ceaușescu, 
varăsa Elena Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid si 
de stat, au fost invitați să vi
ziteze stația automatizată de 
conducere a proceselor de pro
ducție și sectorul de transport 
al minereului de ia întreprin
derea minieră Lupeni.

Părăsind Lupeniul, coloana de 
mașini s-a îndreptat spre în
treprinderea de utilaj minier 
din Petroșani.

Stăruitoarea preocupare a 
secretarului general al partidu
lui pentru realizarea programu
lui energetic și> în acest scop, 
pentru mecanizarea lucrărilor 
miniere în vederea sporirii 
productivității muncii în aba
taje si reducerii efortului fizic 
al minerilor s-a reflectat eloc
vent si Prin vizita de lucru 
efectuată la întreprinderea de 
utilaj minier din Petroșani, 

★
Momentul culminant al vizi

tei de lucru efectuate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu in unități miniere 
din Valea Jiului l-a constituit 
marea adunare populară 
municipiul Petroșani, 
au participat zeci de 
oameni ai muncii.

Adunarea populară 
deschisă de tovarășul 
Faur, prim-secretar al 
tulul municipal Petroșani 
P.C.R.

Dind glas dorinței tuturor 
celor prezenti, a tuturor locu
itorilor Văii Jiului, primul se
cretar al Comitetului municipal 
de partid a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu rugămintea 
de a lua cuvîntul in cadrul 
marii adunări populare.

Intimpinat cu deosebit entu
ziasm, cu puternice sentimente 
patriotice, a luat cuvîntul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Cuvintarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmăritâ 
cu deosebit interes, cu deplinâ 
aprobare și satisfacție ,ea fiind 
subliniată in repetate rinduri de 
îndelungi aplauze, urale și 
ovații. Se scandează cu înflăcă
rare : „Ceaușescu și minerii I", 
„Ceaușescu-P.C.R.!“ „Ceaușescu 
și poporul T.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a vizitat, joi după-amiază, ma
rele șantier hidroenergetic de 
la Rîul Mare — Retezat.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost aclamați în
delung de cei prezenti.

la 
mii

a

Etapa a ii a a
campionatului masculin
de handbal, Divizia „A"

A ÎNTRECUT
PE MINAUR; 26-25!

Programată ieri după amiază, 
etapa a II-a a campionatului 
masculin de handbal. Divizia 
„A“ a oferit o primă surpriză: 
Universitatea Cluj-Napoca a 
dispus de H.C. Minaur Baia 
Mare cu 26—25 ! Și sîntem abia 
la începutul celei de a 25-a e- 
diții a campionatului...

STEAUA — INDEPENDEN
TA CARPAȚI MÎRȘA 36—15 
(16—9). Deși lipsită în acest 
meci de aportul celor trei foști 
steliștâ — Ștefan Birtalan. Ga
briel Kicsid șl Werner Stockl 
— noua promovată pe prima 
scenă a handbalului românesc, 
Independența Carpați Mirșa, 
s-a străduit să dea campioanei 
tării o replică onorabilă. A re
ușit doar cîteva minute, adică 
pînă în momentul cînd forma
ția lui Radu Voina si Otto 
Telman s-a dezlănțuit. Contra
atacurile prompte si 
precizie lansate de ___
Munteanu, aruncările necruță
toare ale lui Vasile

de mare 
Nicolae

Stingă,
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săptă- 
disputa- 

a 
naționale cu formația 

Buducnost că. în 
disponiblli- 
tricolorilor 

teren 
ale
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din 
care 

de

fost 
Viorel 

Comite- 
al

Observam, cu două 
mini în urmă, după 
rea meciului de pregătire 
echipei 
iugoslavă 
ceea ce privește 
tățile ofensive ale 
în condițiile jocului pe 
propriu, datele obiective 
întîlnirii reflectă o. bună frec
vență și mai ales o bună rit
micitate a atacurilor (18—20 
într-un interval de 15 minute). 
Dar. precizam atunci, valoarea 
adversarului ca șl replica sa 
modestă nu puteau să ne o- 
fere garanția unor aprecieri 
reale în legătură cu capacita
tea competitivă și posibilitățile 
jucătorilor noștri în preajma 
unui important examen inter
național. acela cu reprezenta
tiva Suediei, de la 8 septem. 
brie, programat la București.

Partida de miercuri seara, 
un fel de repetiție generală 
(din păcate nu cu toți actorii 
titulari. Dinamo jucind în a- 
celași timp un meci oficial la 
Oslo) a însemnat, indiscuta
bil. un test de mare utilitate, 
In urma căruia potențialul de 
joc al formației antrenată de 
Mircea Lucescu și Mircea Ră- 
dulescu a putut fi mal bine a- 
preciat, dat fiind faptul că 
„naționala" Danemarcei s-a 
dovedit un adversar 
de redutabil, cu un mod 
acțiune foarte apropiat de 
oela

faptul
Danemarcei, 

deosebit 
de
3- 
psal fotbaliștilor suedezi.

O aefiune ofensivă a echipei noastre la poarta daneză, 
Cămătaru incercind să înscrie intr-un duel aerian cu adversarii.

care dealtfel am avut ocazia 
să-i urmărim.
diul formației Î.F.K. Goteborg, 
în decembrie anul trecut, la 
București.

Ce ne-a oferit, așadar, „tes
tul danez", din punct de ve
dere al tonusului ofensiv ? Sta
tistica raportului acțiunilor de 
atac pe fracțiuni de timp, a 
cite un sfert 
se Poate de 
(min. 1—15). 
30) și 20—12 
un total de

prin interme-

de oră. este cit 
elocventă : 13—18 
13—14 (min. 16—
(min. 31—45) cu 

46—44 acțiuni de

atac în prima repriză ; 18—19 
(min. 46—60), 14—16
61—75) și 18—10 (min.
Totalul acțiunilor din 
secundă = 50—45 iar 
samblul meciului 
favoarea 
tre.

Și acum să încercăm a des
prinde cîteva succinte obser. 
vații pe marginea acestor date

(min. 
76—90). 
repriza 
pe an- 

95—89 in 
reprezentativei noas.

Mihai IONESCU

(Continuare in pag 2-3)

După meciul lui Dinamo, la Oslo, in C. C. E

„VALERENGEN", ÎNCĂ UN SUBIECT DE MEDITAȚIE 
PENTRU JUCĂTORII NOȘTRI
OSLO, 2 (prin telefon). Vre

mea, aici, lingă fiorduri, ne-a 
oferit o surpriză frumoasă : 
după ploi în rafale și timp 
de... pardesiu, miercuri a fost 
o seară calmă, plăcută. O 
șansă ca gazonul stadionului 
Ulleval să se mai zvinte 
țin. pentru că marți seara 
nu sărea balonul pe el.

După meciul tur, de

pu
nici

la

Lut Vasile Stingă (Steaua) i-a fost decernat teri „Trofeul efica
cității", conferit de către ziarul „Sportul". Radu Voina, antrenorul 
formației Steaua, ii felicită pe golgetervl campionatului 198111982, do- 

rindu-i s<I repete performanța in noua ediție a întrecerii.
Foto: I. MIHAICÂ

Marian Dumitru si Marian Mi- 
rică, cursele lui Dumitru Ber
bece și viteza de execuție a lui 
Virgil Niculae n-au lăsat nici 
o speranță oaspeților. Steaua 
și-a constituit în acest meci un 
golaveraj de invidiat. Au mar
cat: Stingă 11. Mirică 6 Dumi
tru 6. Niculae 4, Berbece 4. 
Gheonea 3. Nițu 1 si Drăgăni- 
tă 1 — pentru Steaua. Paras- 
chiv 3 Țîlvîc 3, Sandor 3, Re
ger 2, Ciobanu 2. Alexandru 2
— pentru Independența Car-
pați Mîrșa. Au arbitrat: A.
Isop și N. Tănăsescu (Pitești).

H. N.
POLITEHNICA TIMIȘOARA
— CONSTRUCTORUL C.S.U. 
ORADEA 28—21 (14-12). Pre
gătirea fizică superioară a stu-

dentilor si prestațiile de ex
cepție ale lui Folker, Feher și 
Buligan au decis victoria gaz
delor. Au înscris: Fiilker 13. 
Feher 8 Bucățea 3, Iankovici
2. Dilită 1 si Knuff 1 — pen
tru Politehnica, Kapornai 5, 
Tîrniceru 4. Tudor 3. Croitoru
3, Popa 2, Porumb 1 Zamfi- 
rescu 1, Constantin 1 și Hal- 
magyi 1 — pentru Constructo
rul. (C. CREȚU-coresp.).

DINAMO BRAȘOV — RE- 
LON SĂVINEȘTI 18—15 (9-5). 
Meci de mare luptă.
cam ,.tare“, cistigat pe merit 
de brașoveni. Au înscris: Ni- 
colescu 8. Mintiei 3 Andreescu 
2, Donca 1. Chicomban 1 Bo-

uneori

(Continuare in pag 2-31

~ ~ i
s-a scris câ față de 

din repriza secundă 
norvegiene, partida, 

de

București. 
prestația 
a echipei 
retur se anunță deosebit 
dificilă. Și așa a fost. De ce? 
Din cauza adversarilor, dar și 
a echipei noastre. In această 
privință, să dăm cuvîntul unor 
oameni de bază din tabăra di- 
namovistă : 
tor, căpitan 
nor secund, 
convins din 
intr-o cupă 
cide tot mal mult in cele două 
meciuri, și nu într-unul sin- 
gur, cum s-au petrecut lucru
rile de multe ori. Distanțele 
valorice dintre echipele anga-

Cornel Dinu. jucă. 
de echipă, antre- 
ne-a spus: 
nou că o calificare 
europeană se de-

jate s-au micșorat tot mal 
mult. Cred că puteam să ne 
calificăm mai ușor dacă fruc
tificam situațiile avute in cele 
două jocuri. Am avut mult 
mai multe momente de fotbal 
bun dccit partenerii. perioade 
in care am contracarat și „a- 
gresiunea aeriană" a acestora 
ca și forța lor de pătrundere, 
dar in cele 180 de minute nu 
am jucat cu toate motoarele 
în plin (la București — partea 
stingă, a atacului a demonstrat 
slăbiciuni, Ia Oslo — iată, 
dreapta...). Apoi, meciul a de
monstrat incă o dată că n-a! 
voie să te joci cu ocaziile sau

Constantin ALEXE

(Continuare in pag. 2-3)

PROFILURI

cum ar 
„rapor- 
m icului 

sună du- 
„Am aur 
Miinchen, 

de la

Niciodată, parcă, profilurile 
nu au avut un lider atît de 
autoritar. Luptătorul Glieorghe 
Berceanu conduce detașat plu
tonul celor zece. Și 
putea fi altfel, cînd 
tul de activitate" al 
luptător din Goicea 
pă cum urmează : 
la Olimpiada de la 
in *72>  plus argintul
Montreal, am aur la mondia
lele de la Mar del Plata, in 
'69, plus incă un aur, in anul 
următor, la Edmonton, plus 
un argint la Minsk, în '75. La 
europene — aur la Berlin, în
că unul la Katowice, plus încă 
unul la Helsinki, în '73. Și, ca 
să închei, sînt și < 
mondial universitar, la 
cova“.

Acesta ar fi. în linii 
palmaresul 
1,50 m, fost 
— avea doar 
nat" în cele 
trenorul Ilie 
în cadrul școlii profesionale de 
la Electroputere. i-a spus di
rect: „Mă, Ghiță! Află de la 
mine că nu e nici o 
cu fotbalul... Tot nu 
campion olimpic". O 
spusă cu mulți ani înainte de

campion
Mos-

mari, 
de 

Cîma
luptătorului 
fotbalist la 
12 ani — „detur- 
din urmă de an- 
Marinescu care.

scofală 
ajungi 
vorbă

DOLJENE

3.
4.
5.

7.

8.

9.
10.

Munchen, dar care avea să-1 
convingă imediat pe Gheorghe 
Berceanu...

Așadar, să începem cu Ber
ceanu...

1. BERCEANU Gheorghe (Ippte
2. UNIVERSITATEA (fotbal) 

MENIS Argentina (atletism) 
GIJU Nicolae (box) 
ANDREI-BETINI Natalia

(atletism)
6. BONCI-IOAN Virginia 

(atletism) 
UNIVERSITATEA (tenis 

de masă) 
ENCULESCU Ileana și 
LAZEANU Cornelia (volei) 
BAROGA Lazăr (haltere) 
PATRAȘCU Florea (box)

• Fotbaliștii olteni, plasați 
pe locul doi, plătesc tribut 
doar faimei lui Berceanu. (Să 
notăm că Prahova și Aradul 
și-au urcat echipele de fotbal 
pe locul întîi. dar Craiova re
prezintă , cel puțin tot 
Pentru județul 
gîndim la cele 
ne gîndim la

' t atîta 
ei — să ne 
trei titluri, să 
„eventul" cu
loan CHIRILA

(Continuare in pag 2-3)



CU CINE NE PREZENTĂM 
LA „EUROPENELE" DE TIR ?

Tirul nostru feminin și eel juvenil se află în fața unui 
examen deosebit : campionatele europene de la Roma 
(14—21 septembrie). Un examen greu, cu atît mai mult cu 
cit juniorii și senioarele trebuie să-și apere cele 4 titluri 
de campioni europeni cucerite anul trecut la ediția de la 
Titograd a competiției. Pentru că. se știe, e mai greu de 
apărat un prestigiu cîștigat decit să-1 cucerești atunci cînd 
nimeni sau prea puțini au privirile ațintite asupra ta.

Cu cine ne vom prezenta la ediția ’82 a europenelor î 
Greu de răspuns acum. Din mai multe motive.

Ar fi, în primul tind, faptul că unele dintre piesele de 
bază care, anul trecut, au contribuit substanțial la succesele 
amintite, trec, de mai multă vreme, printr-o accentuată 
criză de formă. în ultimele două luni, inclusiv la campio
natele naționale recente. Ana Ciobanu a înregistrat regrese 
vizibile, materializate în rezultate slabe și clasări pe mă
sură (la ultima întrecere locul 5. cu 572 p. la aproape 20 
de puncte sub standardul ei cel mai ridicat). E clar că în 
aceste condiții, Ana Ciobanu trebuie să se mobilizeze la 
maximum, să-și Pună în funcțiune toate resursele bogatei 
sale experiențe, de peste 15 ani,, pentru a redeveni — în 
timp record 1 — piesa de bază a probei de pistol standard. 
E vorba doar de campioana europeană „en titre“. nu-i așa? 
Cam la același nivel, ca rezultate, și celelalte specialiste 
ale probei, Maria Macovei (în progres, totuși, la nivelul 
întregului sezon) și Elisabcta llădiccanu (campioană na
țională) care trebuie, la rîndul lor, să se mobilizeze, știut 
fiind că rezultatele de la „europene" vor face sau nu opor
tună plecarea echipei de pistol standard și la „mondialele" 
de la Caracas, la începutul lunii noiembrie.

Din păcate, campionii europeni de la pușcă standard 
60 f.c. juniori din 1981. parcă au... dispărut 1 Rezultatele 
lor slabe din acest întreg sezon, evoluția sub posibi
lități de Ia „Cupa Prietenia", comportările neconcludente 
de Ia campionatele naționale pun. după opinia noastră, 
sub semnul întrebării prezența lor Ia Roma.

Cine rămîne deci să ducă greul ?
în afara echipei de senioare de la pistol standard și. 

mai cu seamă a Emiliei Bodrîngă (junioara cu un excep
țional nou record național. 587 p. la campionatele națio
nale) ar mai fi echipa de pistol viteză juniori. Un con
sacrat (Gabriel Cristachc, medalie de bronz anul trecut), 
un trăgător în progres (Laurențiu Banu, campion națio
nal) și un debutant cu rezultate absolut promițătoare (Bog
dan Corbu) ni se par cei mai capabili să încerce a suplini 
absența... pușcașilor, colegi de generație.

Imperativul momentului ? O intrare la timp în formă, o 
mobilizare exemplară, o capacitate psihică superioară, 
mujtă, multă voință. O treabă deloc ușoară, dar pe eare 
antrenorii și sportivii înșiși o pot rezolva.

Radu TIMOFTE

Reprezentanții județelor Suceava și Arad

Campionatele dc atletism ale juniorilor ASTĂZI, VOM CUNOAȘTE CAMPIONI’ a

CÎȘTIGĂTORI Al FINALELOR
„CUPEI U. G.S. R.“ LA POPICE
Populara competiție rezerva

tă tinerilor popicari din aso
ciațiile sportive sindicale, „Cu
pa U.G.S.R." — ajunsă Ia a 
Xll-a ediție — ți-a desemnat 
cîștigătorii pe 1982. La finala 
de la Hunedoara, desfășurată 
pe arena Metalul, s-au între
cut cei mai buni jucători și ju
cătoare. cîștigători al etapei ju
dețene a competiției, sportivi 
care însă n-au activat pînă a- 
cum în echipe divizionare „A". 
A fost o întrecere interesantă, 
majoritatea concurenților obți- 
nînd rezultate bune ceea ce do
vedește că sportul popicelor se 
bucură de o deosebită popu-* * 
laritate in asociațiile sportive 
de pe lingă întreprinderi. Leeds și. mai ales, la produc

ția de jucători, care a făcut 
ca un oraș de... fotbal impor
tat. cu patru decenii în urmă, 
să devină unul cu jucători 
crescuți la școala Craiovei).

• Argentina Menis „pe trei" 
s-ar putea considera nedrep
tățită, cu frumosul el argint 
olimpic în „ediția doljeanului 
Berceanu". adică Miinchen, și 
cu cele două recorduri mon
diale de disc în cursul ace
luiași an. Dar Argentina nu 
se va supăra... Cel mult se 
poate supăra fratele! ei. Do
menico. fost antrenor... secund, 
astăzi șofer al autocarului care 
îi transportă pe fotbaliștii di- 
namoviști, marii rivali al echi
pei lui Bălăci.
• Pe patru, Nlcolae Gîju, 

campion european la Roma, 
în 1967. unul dintre cei mai 
buni tehnicieni din Istoria bo
xului românesc — cum afirmă 
specialiștii.

• Natalia AndreJ-Betini „pe 
cinci" — iată o poziție care ar 
putea să atragă numeroase 
contestații (inclusiv faptul că 
e născută în... Gorj). dar a- 
ceasta a fost soluția „electo
rilor" olteni care au precizat 
că performanța atletică a în
ceput-o Ia Craiova. Natalia 
are un palmares fbarte va
loros. din care vom alege pi- 
nă la urmă titlul de vlce- 
campioană europeană la 1500 
m ți 3 000 m în aer liber 
(1978), fără a uita însă racor
durile la milă și performan
tele de sală. (în cazul Nataliei 
a operat probabil absența „re
zultatului olimpic", un rezul.

La fete, pe primul loc s-a 
clasat reprezentanta județului 
Suceava, Domnica Ilie, care a 
reușit un valoros rezultat —

Campionatele naționale

de tir
AU INTRAT IN ARENĂ SENIORII: 

pentru Început, fără strălucire...
La poligoanele bucureștene 

Tunari și acoperit Dinamo au 
început întrecerile campionate, 
lor naționale de tir ale senio
rilor. în programul primei 
zile au figurat, ca punct cen
tral de interes, confruntările 
pentru cîștlgarea titlului de 
campion național la proba o- 
limpică de pistol liber. Era in
teresant de urmărit dacă mă
car de astă dată, țintașii spe
cializați în această probă își 
Vor depăși condiția de mijloc 
pe care o au în rindul celor
lalte probe ale tirului nostru. 
Din păcate, nu am avut oca
zia să consemnăm revirimen
tul mult așteptat. E adevărat 
că pentru ocuparea primului 
loc s-a dat o luptă foarte 
strînsă. primii clasați „aran- 
jindu-se" pe distanța a doar 
2—3 puncte. Numai că. în ge
neral. rezultatele care au per
mis urcarea ne podiumul cam. 
plonatelor noastre naționale, 
de-abia ar permite o clasare 
în prima... jumătate a clasa
mentului unei competiții inter
naționale de anvergură. Totuși 

410 p.d. La băieți, trofeul a 
revenit arădeanului Ilie Duruș, 
de la A. S. Rapid, marcat și 
el cu un rezultat bun — 815 
p.d. Dar iată clasamentul pri
milor trei : FETE (100 lovituri 
mixte): 1. Domnica Iile (Sucea
va) 410 p.d. (pe manșe 269 — 
la „pline" — 141 — la „izolate", 
bile goale — 2), 2. Ioana Gheor
ghe (Prahova) 406 p. d.. 3. Ro- 
dica Boltașiu (Caraș-Severin) 
381 p.d. BĂIEȚI : 1. Ilie DuruȘ 
(Arad) 815 p.d. (543 — 272 — 
5), 2. Marin Toader (Covasna) 
800 p.d., 3. loan Figlea (Alba) 
796 p.d.

Din păcate, unele județe n-au 
avut reprezentanți la finale, ca 
de pildă Bihor. Sibiu, Giurgiu, 
Dolj — județe unde există o 
veche tradiție în sportul popi
celor —, Bistrița-Năsăud. Ba
cău, Harghita, Iași și altele.

să menționăm că după o pe
rioadă foarte lungă, măsuța- 
bilă în ani, Liviu Stan a reu
șit din nou să se impună în 
fața partenerilor săi de între
cere. că Hie Petru rămîne 
printre cei mai constanți pis
tolari de precizie ți că un 
specialist la pistol viteză. Vlr. 
gil Suciu, reușește o meritoa- 
să clasare pe locul 4.

Pușcașii au intrat dimineață 
în întrecere la poligonul aco. 
Perit Dinamo, unde și-au dis
putat întîietatea în cadru] pro
bei de la 10 m. Mihaj Duml. 
trescu a reușit să se impună 
grație mai cu seamă unei ulti
me decade bune, după ce pen
ultima fusese relativ slabă 
(93 p). El îl devansează pe 
Ilie Corkeanu — In revenire 
de formă ? — cu două puncte: 
578 p — 576 p. Rămîne de vă
zut care va fi continuarea »• 
cestui duel interesant la pro. 
bele de glonț, de la Tunari. 
Mai eu seamă că ar putea in
terveni — ți nu fără succes 
— în această htptă țj alți 
pușcași, mai ,4n vîrstă" (R.

DOUĂ NOI RECORDURI REPUBLICANE
Chiar dacă n-au schimbat cu 

totul impresia de neputință din 
ajun, totuși, ziua a doua a cam
pionatelor de atletism ale junio
rilor a fost, oricum, altceva, nu
mărul „excepțiilor" de valoare 
fiind mai numeros, mai aproape 
de cerințe.

La actuala ediție a campionate
lor au fost Înregistrate două noi 
recorduri (5 km marș fete și 
4X400 m băieți) și s-au evidențiat 
Ella Kovacs, C-tin Militaru, Ma
rins Poștoacă, Alexandru Popes
cu, Mareei Martinaș etc.

Rezultate tehnice. Mal lntîl cele 
ale unora dintre probele de 
miercuri: 5 km marș F: 1. Da
niela Zamfir (C.S.Ș.A. Craiova) 
26:17,0 — Record republican Ju
nioare II, I și senioare, campioa
nă națională, 2. V. Oprea (Vo
ința Tg. Jiu) 27:30,2, 3. M. Ena- 
che (C.S. Brăila) 23:25,4; 4X100 
m F: C.S. Tîrgoviște 48,69 — cam
pioană națională, 2. C.S.Ș. Reși
ța 49.43. 3. Viitorul Buc. 49,55;
prăjină: 1. Robertino Ana (C.S.M. 
Iași) 4,50 m — campion național,
2. R. Ene&cu (C.S.Ș. Triumf Buc.) 
4,40 m, 3. D. Avrameseu (Viit. 
Buc.) 4,30 m. Șl rezultatele de 
ieri: BA1EȚ1: 200 m: Cătălin Mar- 
gău (C.S.Ș. Lie. 2 Buc.) 21,58 — 
campion național, 2. C. Tarău 
(C..S..Ș. 1 Gl.) 22,13, 3. V. suciu 
(C.S.Ș. Arad) 22,42 ; 800 m: 1.
Istvan Balint (Steaua) 1:53,72 — 
campion național, 2. D. Stanciu 
(Met. Buc.) 1:54,48, 3. G. Cristea 
(Met. Buc.) 1:54,56 ; 3000 m: 1. 
Marius Poștoacă (Steaua) 8:24,14
— campion național, 2. Z. Fekete 
(C.S.Ș. Sf. Gheorghe) 8:25,84 . 3. 
I. Oprea (Dinamo Buc.) 8:28.84; 
5000 m: 1. Marcel Martinaș (Di
namo Buc.) 14:38,16 — campion 
național, 2. C. Constantin (C.S.Ș. 
I P. Neamț) 14:40,76, 3. A. Barbu 
(C.S.Ș.A. Cv.) 14:43,14; 400 mg: 1. 
Livlu Dragoman (Steaua) 54,17 m
— campion național, 2. N. Rotar 
(C.S.Ș. Arad) 55,15, 3. M. Sta
nislav (C.S.Ș. Luceafărul Br.) 
50,71; lungime: 1. Laurențiu Ba- 
dur (Steaua) 7,30 m — campion 
național, 2. G. Bira (C.S.Ș. Șoi
mii Sibiu) 7,09 m. 3. P. Ivan 
(C.S. Tîrgoviște) 6,85 m; disc: 1. 
Stelică Turbă (C.S.Ș. 4 Buc.)

„VARA ȘAHISTĂ BUCUREȘTEANĂ"

ȘI-A DESEMNAT L AUREAȚI!
S-au încheiat întrecerile ce

lei de a treia ediții a festiva
lului de șah din Capitală, pur- 
tînd sugestiva titulatură de 
„Vara șahiști bucureșteană", 
competiție devenită tradiționa
lă ți desfășurată în mijlocul 
unui interes mereu crescând din 
partea iubitorilor acestei disci
pline. In organizarea asociației 
sportive Calculatorul X.I.R.U.C. 
București (director de concurs : 
ing. S. Grațianu) s-au desfășu
rat 6 turnee paralele, masculi
ne și feminine, în ordinea ca
tegoriilor celor înscriși. S-a ju
cat în sălile Calculatorul. I.T.B. 
și la Clubul central de șah, la 
start prezentindu-se un total de 
211 concurenți.

în turneele masculine, care 
s-au bucurat de un deosebit 
succes de participare, întrece
rile au avut loc în „sistem el
vețian" pe distanța a 10 runde, 
în prima grupă, în care era 
acordată și norma de maestru, 
învingător a fost Marin Domin- 
te (Calculatorul), cu 8,5 puncte, 
pe următoarele locuri fruntașe 
clasîndu-se E. Pesi (Vulcan), 
cu 8 p, P. Ștefanov (I.T.B.), P. 
Dodu (A.S. Moldova Nouă) și 
E. IIoszu — toți cite 7,5 p. 
Grupa a doua a fost cîștigată 
de lînărul Cătălin Navrotescu

Nicolescu), sau mal tineri (C. 
Stan, V. Popa, F. Cr 1st of or).

REZULTATE TEHNICE, puș
că 10 m, seniori: 1. M. Du
mitrescu (Dinamo) 578 p. 2. 
I. Codreanu (Steaua) 576 p, 3.
R. Nicolescu (Steaua) 572 p.
4. C. Stan (Steaua) 571 p, 5. 
E. Antonescu (Dinamo) 569 p, 
6. V. Popa (Steaua) 567 p; 
pistol liber, seniori : 1. L. 
Stan (Steaua) 550 p. 2. I. Pe
tru (Olimpia) 555 p. 3. M. 
Trușcă (Steaua) 555 p, 4. V. 
Suciu (Steaua) 554 p, 5. G. Ca
lotă (Steaua) 552 p. 6. I. Nea- 
gu (Dinamo) 543 pIată și 
ultimele rezultate înregistrate 
la juniori : pistol, feminin : 1. 
Elena Macovei (Dinamo) 676 
p. 2. Emilia Bodrîngă (Steaua) 
576 p, 3. Maria Popa (Olim
pia) 360 p ; pistol masculin : 
1. O. Vișan (Dinamo) 574 p, 2.
S. Babii (U.T. Arad) 571 p. 3. 
N. Pînzaru („U" Iași) 563 p

R. T. 

46,20 m — campion național, 2. 
M. Vintilă (C.S.Ș. PJ.) 44,14 m,
3. V. Dorneainu (C.S.Ș. Triumf 
Buc.) 43,78 m; ciocan: 1. Alexan
dru Ștefănescu (Dinamo Buc.) 
57,24 m — campion național, 2. 
V. Drehuță (C.S.Ș. Triumf Buc.) 
54,48 m, 3. M. Mangra (Dinamo 
Buc.) 51,64 m (Hc. Nicolac Bln- 
dar — Dinamo Buc.) 71,40 m; 
10 km marș: 1. Gheorghe Frecă- 
țeanu (P.T.T. Buc.) 44:57,2 — 
campion național, 2. Gh. Hirjoi 
(C.S.M. Buzău) 40:02,0, 3. V. Das- 
călu (C.S.Ș. Dorohoi) 50:01,0; 
4X400 m: 1. Steaua Buc. (Buligă, 
Budur, Dragoman, Balint) 3:17,84
— record republican Juniori, cam
pioană națională, 2. C.S.Ș. nr. 4 
București 3:33,53, 3. C.S.Ș. Arad 
3:21,34.

FETE: 200 m: L Alexandra Po
pescu (C.S. Tîrgoviște) 24,74 — 
campioană națională, 2. L. Ro
manise (C.A. Roman) 25,06, 3. N. 
Țînț (St. roșu Br.) 25,37; 800 m: 
1. Ella Kovacs (C.S.Ș. Cetate De
va) 2:04,33 — campioană națio
nală, 2. V. BecJea (C.S.Ș. Su
ceava) 2:05,07, 3. M. Slmeanu
(C.S.Ș. Poli Timiș.) 2:05,11, 4. G. 
Konsza (C.S.Ș. Cetate Deva) 
2:06,75; 3000 m: 1. Cristina Or- 
bețu (C.S.Ș. Tg. Jiu) 9:31/6 — 
campioană națională, 2. D. Vleru 
(C.S.Ș. Botoșani) 9:32,63, 3. I. Io- 
nescu (C.S.Ș. I P. Neamț) 9:34,52; 
100 mg: 1. Petra Mlhalache 
(C.S.Ș.A. C-lung) 14,31 — cam
pioană națională, 2. Cr. Petrlcanu 
(Viit. Buc.) 14,96, 3. S. Stănescu 
(C.S.Ș.A. Cluj-Napoca) 15,05; înăl
țime: 1. Octavia Nlf (C.S.Ș. 190 
Buc.) 1,78 m — campioană națio
nală, 2. P. Mlhalache 1,70 m, 3—4. 
T. Paloșanu (C.S.Ș. Bc.) ți El. 
Constantin (C.S.Ș. 4 Buc.) 1,65 
m; greutate: 1. Livia Simon 
(C.S.Ș.A. C-lung) 15,32 m — cam
pioană națională, 2. M. Samoilă 
(C.S.Ș.A. C-lung) 15,00 m, 3. P. 
sitănică (C.S.Ș.A. Cv.) 12,27 m; 
suliță: 1. Mihaela Popescu (C.S.Ș. 
Codlea) 46,44 m — campioană na
țională, 2. S. Sescu (C.A. Ro
man) 45,70 m, 3. G. Fazekaș 
(C.S.Ș. I Oradea) 46,20 m; 4X400 
m: 1. C.S.Ș. Cetate Deva 3:45,40
— campioană națională, 2. C.S.Ș. 
Suceava 3:47,85 , 3. C.S.Ș. Poli 
Timișoara 3:52,23.

(Universitatea Iași), în vîrstă 
de 16 ant, cu un rezultat foarte 
bun — 9 puncte, iar a treia 
grupă a revenit lui E, Călugă- 
ru (Sticla-Arieșul Turda), cu
8.5 puncte.

în întrecerile feminine a fost 
folosit sistemul clasic de tur
neu. Primul a prilejuit victo
ria Gabrieici Oiteanu (Calcula
torul) cu 8 puncte din 11 posi
bile. urmată de Monica Barb 
(I.T.B.) ți Mădălina Stroc (U- 
niversitatea București), ambele 
cu 7,5 puncte. în celelalte două 
grupe, învingătoare au fost Ra
dians Calciu (Locomotiva) cu
7.5 puncte ți Cristina Oltenes- 
cu (ICED) — de numai 13 ani! 
— care a realizat scorul re
marcabil de 10 puncte.

PROFILURI
(Urmare din pag. 1)

Ziua a doua a campionate
lor naționale de caiac-canoe 
ale seniorilor a programat ieri 
la Snagov seriile și semifina
lele probelor de 500 m. Mai 
interesante au fost seriile — 
desfășurate dimineața — pen
tru că alcătuirea lor, nediri
jată. ci prin tragere la sorți, a 
adus uneori în aceeași cursă 
pe principalii favoriți ai unei 
probe sau alta. La caiac sim
plu am putut urmări, astfel, 
duelul cel mai atractiv pe 
care îl poate oferi un con
curs intern — cel dintre Ion 
Bârlădeanu și Vasile Dîba, in
discutabil cei mai buni caia- 
ciști ai țării. Miza locului în- 
tîi, care aducea calificarea di
rect în finală, a fost întrecu
tă în acest caz de rivalitatea 
tradițională a celor doi ași ai 
padelei. Cursa a fost la înăl
țimea așteptărilor. Dîba a 
plecat mai bine si a condus 
chiar de la primii metri. La 
jumătatea distanței cei doi 
sînt însă pe același plan, dar 
fostul campion olimpic se dis
tanțează din nou. Bîrlădeanu 
ne lasă impresia, la un mo
ment dat. că renunță la lup
tă, dar revine în finiș, însă 
Diba păstrează pînă la sosire 
un avans de o jumătate de 
metru. A fost o frumoasă a- 
van-piemieră a finalei de azi. 
Dintre ceilalți cîștigători de 
serii ne-au plăcut canoistul
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CAMPIONATELE DE D
Șl VITEZĂ ÎN PLINĂ D

• Campionatul republican in
dividual de dirt-track continuă 
astăzi cu etapa a doua. între
cerile au loc, cu începere de 
la ora 16, pe pista stadionului 
Metalul din Capitală. Printre 
principalii favoriți se numără 
sibianul Ionel Pavel, liderul cla
samentului general, bucureștea- 
nul Marin Dobre și brăileanul 
Eugen Botezatu, care vor avea 
de înfruntat asaltul tinerilor 
piloți.

• Penultima etapă (a 7-a) a 
campionatului de viteză pe șo
sea este programată duminică 
pc un traseu ales în centrul 
orașului Arad. Și-au anunțat 
participarea peste o sută de 
concurenți. în program figu
rează 9 clase, „capul de afiș" 
al reuniunii constituindu-1 due
lul dintre arădeanul Ion Lăză- 
rescu și orădeapul Arpad Vik
tor în cursa celor mai grele 
mașini (500 cmc).

MAI MULT RESPECT PEN
TRU PUBLIC!

în cursele motocicliste, nece
sitatea crainicului este strin
gentă. mai ales în întrecerile de 
motocros și de viteză unde 
chiar publicul avizat are difi
cultăți in cunoașterea ierarhii
lor de moment. După părerea
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DOLJENE
tat care fascinează mereu și...' 
barează — cînd e și cînd nu 
e cazul.
• Virginia Ioan („Germina" 

— cum îi spun craiovenii) de
ține un meritat loc șase, pen
tru titlul ei de campioană 
mondială universitară (1973) 
și mai ales pentru recordul ei 
(1,92 m), care a făcut să trea
că în amintire celebrul 1,91 al 
Iolandei.

O O surpriză pe șapte 1 Tot 
Universitatea, dar la tenis de 
masă. „Poate că pentru noi, 
oltenii — spun „electorii" — 
această echipă e cea mai a- 
propiată de sufletul Craiovei; 
cei trei campioni europeni „că
deți" (Vasile Florea. Cristian 
Tiugan și Călin Toma), toți 
elevi, reprezintă viitorul ți 
demonstrează cam ce ar putea 
sportul Doljului dacă ar reuși 
să-și țină vîrfurile pe lingă 
casă". (Din păcate. treaba 
asta e posibilă doar cînd co
piii sînt prin clasele elemen
tare sau cel mult la liceu...).

O Prezența celor două vo
leibaliste, internaționale ți 
„olimpice", completează un ta
bel destul de variat, în care 
faima lui Berceanu și popu
laritatea lui Bălăci sînt com
pensate de valorosul grupaj 
al atletismului,

® Eartetofilul Lazăr Baroga, 
eu al său loc 5 la Tokio, la 
J.O., nu putea lipsi în aceșt 
clasament, fie și Pentru faptul 
că locul cinci la J.O. nu a fost 
depășit nici pînă aetăzi de hal
terofilii noștri, sugerând po
tențialul nu întotdeauna valo
rificat al sportului craiovean.

• în sfirșit. boxerul Florea 
Pătrașcu, campion balcanic,

încheie 
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ca gimr 
chetul ș
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MORARU

OBIECTIVITATEA 
MAI PRESUS 
DE ORICE...
...Era repriza a doua, 

15 minute după pauză. 
Un atac al rugbyștilor 
de la Steaua, pe stingă, 
Toader se strecoară prin 
dispozitivul advers, cul
că balonul in but. Arbi
trul Alexandru Pavlo- 
vici (care se numără 
printre fruntașii „noului 
val" de cavaleri ai flu
ierului), furat de rapidi
tatea fazei, este pe 
punctul de a acorda e- 
seul. Cronicarul, aflat 
pe partea opusă, se gră
bește și el să noteze 
reușita. Spectatorii a-

Lars Arncsson, antrenorul echipei Suediei

VOM DEPLASA LA BUCUREȘTI 0 FODMAIIE
ROMANIA - LIBIA

I
I
I
I
I
I
I

al doilea meci susținut în 
noastră, selecționata de 

juniori a Libiei a întîlnit, ieri 
după amiază, pe stadionul Pro
gresul, prima selecționată de 
juniori a țării noastre. Meciul 
a fost viu disputat și s-a în
cheiat. în ciuda numărului mare 
de ocazii de gol, cu un scor 
alb, care dezavantajează echi
pa antrenată de M. Pigulea. 
Tinerii fotbaliști români au 
atacat permanent, dar graba și 
pripeala la finalizare, ca și 
neșansa (au fost nu mai puțin 
de patru bare — autor Hagi) 
i-au împiedicat să deschidă sco-

rul. Mai mult, în min. 13, îna
intașul central Țîriea a ratat și 
un penalty, acordat just de ar
bitru, pentru fault în careu. 
Fotbaliștii libieni s-au apărat 
bine și au răspuns deseori eu 
contraatacuri periculoase, cele 
din minutele 15 și 19 fiind ra
tate de Adel Hmeddat. Cei mai 
buni jucători au fost Mateu ț> 
Hagi și Rus, de la echipa noa
stră, respectiv portarul Aii Swe- 
dan și..................... ..
daț și 
a fost 
bianul 
Daniel

Hmed-
Partida 
de li-

înaintașii Adel 
Hamed Scnussi. 
arbitrată corect 
Yousuf Belial.

DIACON ESCU-coresp.

D.V.A., UN NUME DE TRADIȚIE,

ÎCK 
JRARE 
e indispen- 
ganizatorul 
jgrame ale 
1 reprezen- 
do infor- 
La Bucu- 
asemenea 

clism, ing. 
ictiv, Nico- 
>vedindu-se 
ie. Ei reu- 
permanent 

elalte cen- 
preocupare 
>r crainici 
•. informa-
i ceva co- 
itorilor de 
te : nu se 
nice cores-
respective 

e o mică
ii de am- 
regulamen- 
...difuzoarc 
:Ie aie -ic
obligativi- 

umai o pre- 
l, ci și un 
pentru ze- 
>rl ai spor- 

asistă In 
mai mare 

te. (Tr.I.).

1 ■■ ■ ■ —

in de su- 
să lipsesc 
importante, 
iția. bas-

își înain- 
n Rinderu, 
3. Dolj — 

noștri 
simțitor în 
979 a fost 
la titlurile 

Ia recor- 
putem fi 
potențialul 
i e mai 
rfecționăm 
istăzi, din 
jvem echi- 
care intră 

două ori 
mai fi și 
spre alte 

un club al 
. care să 
un nivel 
lastre, din 
eze cu a- 

de talie 
rejurărilor, 

sportive 
iestul club, 
i care se 
i ce nu e 
nevoie de 
e a ca- 
pșntru că 

astăzi cum 
ani. cind 
rminei" Ia 
i lua apoi

plaudă. Toată lumea ob
servă insă in momentul 
următor steagul ridicat 
al arbitrului de margi
ne de pe partea fazei. 
Numai el, probabil, ob
servase călcarea liniei 
de tușă de către atacan
tul militar. Firește, in 
loc de eseu s-a acordat 
repunere de la margine. 
Pină aici nimic deose
bit. Numai că e>eul e- 
chipei Steaua, pe care 
aproape toată lumea îl 
văzuse valabil, a fost a- 
nulat datorită semnali
zării unui arbitru nu
mit Cristian Rădulescu. 
Adică... fratele antreno
rului echipei Steaua, 
Theodor Rădulescu și, 
implicit, unchiul jucăto
rului de la același club, 
Alexandru Rădulescu 1 
Mai presus de orice, s-a 
aflat, insă, 
ința datoriei, 
tatea impusă de 
de arbitru într-o 
nine sportivă.

...S-a întîmplat în 
pul meciului de : 
Steaua 
tapa a 
„A"

iată, conști- 
, obiectivi- 

rolul 
întil-

i tim- 
rugby 

— Rapid, din e- 
treia a Diviziei

Geo RAEȚCHI

DIVIZIA „A*  DE HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

5.
1,
5.
2.

Nicola 1. Barean 
Deacu 9, Burger 
Jenea 3, Kollelh 

(V. POPOVICI —

ta 1, Dumitru 1, Cojocaru 1, 
respectiv Petru 4, Zaharia 3, 
Cosma 3, Samson 2. Zăbavă 2. 
Marin 1. (C. GRUIA-coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— CONSTRUCTORUL ARAD 
29—23 (16—13). Meci echilibrat 
doar în crima repriză, după 
care gazdele nu au mai cedat 
inițiativa. Au marcat: Frică 9, 
Agapie 7 Dobeanu 4 Dumitru 

Cornea 2.
respectiv
Vojtilă 3, 
Istodc 1.

coresp.).
UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 

POCA — H.C. MINAUR BAIA 
MARE 26—25 (13—13). Meci 
exceptional din toate punctele 
de vedere. în care clujenii s-au 
dăruit exemplar si au cîstigat 
ne merit, golul victoriei fiind 
realizat de Tătaru cu două se
cunde înainte de final. Au în
scris: Tătaru 9 Dan 5 Jurcă 
3. Căldare 3, Pal 3. A’hwm 2, 
S. Pop 1, respectiv Mlroniuc 
11, M. Voinea 5, Boros 3, Ră- 
dulescu 2. Flangea 1, Porumb 
1. Marta 1. Ilaberpursch 1. 
(Nusa DEMIAN-coreso.).

C.S.M. BORZEȘTI — DINA
MO BUCUREȘTI 21—24 (me
dul s-a disputat în ziua de 26 
august bucureștenii fiind nne- 
zenți în aceste zile la Dlnamo- 
viada de la Opole).

I
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
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I
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REINTRĂ IN... PORTUL GĂLĂȚEAN
Generațiile mai vîrstnice. Ce 

că au fost sau nu elevi ai Li- 
celui „V. Alecsandri” din Ga
lați, își amintesc, desigur cu 
nostalgie de numele unui club 
de fotbal, peste care se așter
nuse. nemeritat, colbul uitării. 
Este vorba de faimoasa D.V.A. 
Adică „Dacia-Vasile Alecsan
dri", echipa roș-albaștrilor, care 
mai bine de două decenii a 
înscris o pagină de glorie pen
tru fotbalul gălățean. Unul din 
veteranii vechii echipe, inimo
sul Nicu Drăgănescu, care în 
ultimii ani s-a zbătut „tinereș
te" pentru a reînvia tradiția 
D.V.A.-ului se confesează : ,,A- 
cum G6 de ani, un grup dc 
elevi ai străvechiului lăcaș dc 
cultură de la liceul V. Alecsan
dri care chinuiau o minge pe 
maidanele orașului (așa cum 
văzuseră ei că jucau marinarii 
englezi ce poposeau în urbea 
noastră), au purces să alcătu
iască și ci o echipă. Așa a luat 
ființă, trei ani mai tirziu, in 
martie 1919, formația 
devenită in anul 1922 
fuzionării — D.V.A. 
1926, D.V.A. intră în 
fotbalului românesc.
pînd pentru prima dată Ia tur
neul campionatului național, 
într-o companie eare merită a 
fl evocată: Chinezul, AMEFA, 
Unirea Tricolor București, Uni
versitatea Cluj, Colțea Brașov 
etc. Din anul 1934 și pină în 
anul 1943 (cind din cauza răz
boiului s-a desființat), D.V.A. 
a evoluat în Divizia „B“. Se 
cuvine de asemenea, să șter
gem pentru o clipă praful ui
tării de pe numele unor jucă
tori bine cotați la timpul lor, 
jucători care au avut o contri
buție decisivă Ia afirmarea fot
balului gălățean, unii dintre ei 
impunindu-se cu autoritate și 
în fotbalul național: Crețeanu, 
Gută Tănase, Mitî Comșa. Pe
pelea. Voroncovschi, Jarcă, Co- 
dreanu, Valienatos, Carianopol, 
Glantzman. precum și antreno
rii Prohasca și Remeni.

Iată însă, că în ultimii ani, 
datorită strădaniilor depuse de 
un grup de vechi „devcaiști“a 
fost reînnodată tradiția acestei

Bucurîndu-se 
întreprinderii

vechi echipe, 
de sprijinul 
NAVROM, condusă de ingine
rul Iulian Simionescu. un mare 
animator al sportului gălățean, 
a fost înființată echipa D.V.A. 
Portul Galați. După o bună e- 
voluție în cadrul campionatului 
județean, echipa antrenată de 
Ion Toma a reușit, anul acesta 
frumoasa performantă de a 
promova în Divizia „C“, după 
cele două meciuri de baraj 
disputate cu echipa Proletarul 
Bacău. Antrenamentele și jocu
rile oficiale se desfășoară pe 
stadionul „Portul Roșu".

Nu ne rămîne decît să urăm 
succes D.V.A.-ului pe drumul 
reafirmării sale sportive.

T. ȘIRIOPOL

Am discutat, miercuri seara, 
la „23 August", cu Lars Ar- 
nesson, antrenorul echipei re
prezentative a Suediei.

— Ce impresie v-a făcut e- 
chipa României ?

— O formație care încearcă 
să joace modern, gindit. A 
reușit mai bine acest lucru în 
prima repriză, dar după 
și-a pierdut ritmul și 
tarea tactică. Probabil, 
vorba de un joc amical, 
și pentru că ambițioasa 
pă daneză dădea o 
foarte aspră.

— Ce jucători v-au 
mai mult și, deci, de care vă 
veți... teme ?

— Mie nu prea mi-a fost 
niciodată frică. Totuși am re
marcat valoarea ‘ ,*  '
atac Cămătaru, travaliul 
Boloni și Bălăci, vigoarea 
forța de joc a .
Rednic. Si cu ceilalți jucători, 
de ’ 
ora 
se 
sia 
un 
echipa noastră.

— Apropo dc echipa Sue
diei. ce ne puteți spune despre 
componența ei ?

— Un lucru este cert : va 
fi alcătuită pe scheletul lui 
I.F.K. Goteborg, echipa care, 
acum, cu 5 etape înaintea fi
nalului de campionat, conduce 
cu un avans de 3 puncte. La 
fel ca in anul trecut, fotbalul 
suedez va fi reprezentat de un 
team 
care 
cred 
decit

pauză 
orien- 
fiind 

dar 
echi- 

replică

plăcut

vîrfului de 
lui 

Și 
fundașului 

la Dinamo, care știu că la 
jocului la care am asistat 

aflau la Oslo, am impre- 
că echipa României va fi 
adversar redutabil pentru

tinăr, foarte ambițios, 
știe să alerge mult și, 
eu, cu mai mult folc' 
au făcut-o in această

seară jucătorii danezi. Siguri 
există in formație o oarecare 
lipsă de rutină dar sper, că 
dacă in calificările pentru „El 
Mundial" această lipsă de ex
periență a partidelor grele, de 
calificare, ne-a jucat unele 
feste, de această dată, in Cam
pionatul Europei, să nu se 
mai intîmple acest lucru.

— în lumina celor spuse 
pînă acum, ce pronostic 
pentru jocul de miercurea 
itoare ?

— Nu vreau să credeți 
răspunsul meu include, 
mult decit ar fi necesar, 
doză de amabilitate pentru 
gazdele mele. Dar eu cred că 
prima șansă este cea a forma
ției României. Nouă ne rămt- 
ne șansa luptei și a ambiției 
de a ne putea pune in va
loare pe deplin calitățile jucă
torilor. Echipa Suediei de azi 
nu mai este cea din trecut. 
Jocul lent, foarte tehnic și 
bine, foarte bine studiat tac
tic este in prezent înlocuit cu 
mal mult elan, cu forță și vi
teză, calități pe care in fot
balul suedez le-a adus I.F.K. 
Gotteborg.

— Și o ultimă chestiune : 
cind sosește la București echi
pa dv. ?

— Vom ajunge la București 
luni după amiază, cu un a- 
vion cursă specială și sper să 
pot face un prim antrenament 

liar in ziua sosirii.
Apoi, Lars Arnesson a 

„acaparat" de grupul 
danezi care doreau 
firește — impresii 
despre formația lor...

Călin ANTONESCU

că 
mai 

o

fost 
colegilor 

— Și ei, 
„neutre"

DATELE „TESTULUI DANEZ", PUNCTE DE REFERINȚA IN FINISAREA PREGĂTIRII
D.V.A., 

în urma 
In anul 
circuitul 
parlici-

(Urmare din pag. 1)

te orașul 
pe de fot- 
ani, dar 

rceanu sau

i reîmpros- 
top" care 
în istorie?

MECIURI AMICALE
• DELTA TULCEA ___

CONSTANȚA 4—1 (1—0). Golurile 
au fost marcate de Prodan (min. 
22), Bădescu (min. 48), Ghizilă 
(min. 69), Rotaru (imin. 87), res
pectiv Turcu (min. 82). (I. DIA- 
CONU, coresp.).
• GLORIA BISTRIȚA — PRO

GRESUL VULCAN 2—2 (2—1).
Butuza (min. 7) și I. Ghcorghe 
(min. 12) au înscris pentru gaz
de, Ionescu (min. 17) șl Blrjaru 
(min. «5), pentru bucureștenl. (I. 
TOMA, coresp.).
• ȘOIMII SIBIU — F.C.M. BRA

ȘOV 3—0 (3—0). Au marcat Co
ca (min. 17 șl 19) șl Gabel (min. 
34). (T. MANIU, coresp.).

F.C.

obiective ale întîlnirii : 1. fot
baliștii danezi au avut iniția
tiva aproximativ două treimi 
din meci, în timp ce noi am 
dominat doar fmalurile de re
priză. Pentru un joc disputat pe 
teren propriu așa ceva trebuie 
să dea de gindit ; 2. frecvența 
atacurilor poate fi considerată 
ca satisfăcătoare, ritmicitatea 
lor, în schimb, nu are darul 
să mulțumească. De asemenea 
raportul general al atacurilor 
organizate. 95—89. cu un plus 
de numai 6 acțiuni, ni se pare 
sub nivelul posibilităților noas
tre. semnificația reală a aces
tor cifre puțind fi mai bine 
înțeleasă dacă ne gîndim că 
am jucat acasă și că meciul, 
avînd un caracter de Pregă
tire. a fost lipsit, practic, de 
miză ; .3. a crescut, față de 
evoluțiile anterioare al*  echi
pei noastre naționale consis
tenta atacurilor, gradul lor de 
periculozitate. fapt evidențiat 
și prin raportul șuturilor la 
poartă 19—7 (8—3 pe spațiul 
porții), dar și prin posibilita
tea transformării multora din
tre acțiunile ofensive în faze 
de gol. Merită a fi menționate 
în această privință cele cîteva 
combinații reușite, mai ales în 
prima repriză încheiate cu șu-

turtle periculoase expediate 
de Boloni. KIein și Țicleanu. 
Pe ansamblul meciului. însă... 
flori destul de rare,

Trecînd. în continuare, 
la interpretarea datelor 
tistice la explicația de 1 
după părerea noastră, a 1 
tației modeste în general 
reprezentativei noastre în par
tida de miercuri seara cu Da
nemarca. va trebui să spunem, 
să repetăm mai bine ziș. că 
lipsa unui veritabil conducă
tor de joc se resimte din ce 
în ce mai mult, ea devenind 
pregnantă în condițiile în care 
crește și valoarea adversarului 
întîlnit. Bălăci este, intr-ade
văr. un fotbalist foarte 
loros, dar capacitatea sa 
efort insuficientă în ritm sus
ținut pe întreaga durată a 
unei întîlniri. pe de o parte, 
precum și dificultatea adap
tării stilului său — individua
list prin excelentă — la ideea 
de joc a echipei, pe de altă 
parte, fac ca în modul de ac
țiune a tricolorilor să nu a- 
pară decît rareori mișcarea 
ordonată cu scop precis, în 
cîmpul tactic. Și lipsa unui 
„cap limpede" în teren im
pietează nemijlocit asupra efi
cienței jocului colectiv, asupra 
rezultatului dorit al întîlnirii.

Strîns legată de problema 
conducătorului de joc este și

de 
sta- 

bază. 
prcs- 

l a

va- 
dc

aceea a formulei atacului. Da
că în ce privește linia de fun
dași și cea mediană s-a ajuns 
oarecum la soluții 
compartimentul specializat 
fensiv. mai exact spus 
furile de atac, nu inspiră 
cientă încredere în nici 
din variantele utilizate 
acum. Reintrarea lui 
taru ni s-a părut promițătoare, 
dar timpul cît a jucat nu ne 
permite să tragem încă o 
concluzie. în privința capaci
tății sale de a se încadra în- 
tr-o anumită formulă de 
în cadrul 
șezare a 
contează, 
dinamica 
de joc realiste, pusă în 
Ioare de un mod de 
ordonat, disciplinat.

Mult n-a mai rămas pînă la 
meciul de la 8 septembrie. 
Dar, chiar și în aceste con
diții. în care timpul a devenit 
oarecum presant, este nevoie 
de un plus de concentrare a 
atenției asupra problemelor în 
curs de rezolvare ale 
reprezentative, de un 
mobilizare a forțelor 
ca, la ora meciului cu 
„naționala" noastră să 
zinte la potențialul său 
xim, care să ne dea încredere 
intr-un joc bun și într-o mult 
așteptată victorie.

căreia nu 
jucătorilor 
ci înainte 
în spiritul

£3

aDPlIMSTRATIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• PRONOSTICURI... 

ooncursul Pronosport al 
săptămînl, care cuprinde 
atractive din campionatul 
zlonar B al țării noastre, 
— ca sursă suplimentară 
spirație — pronosticurile

Pentru 
acestei 
partide 

divi- 
redăm 
de in- 
făcute 

de cunoscutul și apreciatul crai
nic sportiv Dan Voicilă : I. Me
talul Buc. — Rapid Buc. 2 ; ” 
Prahova PI. — C. S. Botoșani 
1, X ; ni. C.S.M. Sf. Gh. — Uni
rea Focșani 1 ; IV. 
Unirea Alex. 1 ; V. 
zești — Gloria B-ța 
Viitorul Gheorgheni 
Gl. 1 ;---
metan 1 ; 'vm. 
Mecanică fină 1, 
Ctaj-Napoca — '
Strungul Arad — Aurul Brad 1, 
X ; XI. Dinamo Vlct. — Autobu

sul 1 ; XII. înfrățirea — U. T.
Arad X ; xm. Ind. sirmel — 
F. C. Baia Mare 1, X. 2.

n.

Chimica — 
C.S.M. Bor- 
1, X ; VI. 
— Dunărea 

VD. Min. Motru — 
VUI. Automatica

, X ; IX. 
U.M.T. 1 ;

Gaz

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 27 AUGUST 1982. Categoria 
1 : 4 variante 
„Dada 1300“ ; 
rlante 100% a 
riante 25% a 
3 : 9 variante ___  _
37 variante 25% a 1.232 lei ; ca
tegoria 4 : 59,75 variante a 1.505 
lei ; categoria 5 : 107,75 variante 
a 455 lei ; categoria 6 : 257,50 va
riante a 349 lei; categoria 
1.892,75 variante a 100 lei.

REPORT LA CATEGORIA 1 : 
137.645 lei. Autoturismele „Dacia 
1300“ de la categoria 1, obținute 
pe bilete jucate 25% au revenit 
partlcipanților ȘTEFAN CON
STANTIN din Constanța, SZABO 
SIGSMOND din București, MIUȚ 
DIMITRtE și PETCU VIRGTL, 
ambii din Timișoara.
• TRAGEREA OBIȘNUITA LO

TO de astăzi, 3 septembrie 1982, 
se televizează In direct începînd 
de la ora 17,40.

25% — autoturisme 
categoria 2 : 2 va- 
18.933 lei șl 11 va- 

4.733 lei ; categoria
100% a 4.928 lei și

x :

„VALERENGEN“,
(Urmare din pag. I)

să tratezi superficial o fază 
din care crezi că nu iese gol. 
Aici, la Oslo, am primit cele 
două goluri în finalurile 
zelor. în min. 45 și 88, 
lucrurile păreau atît de 
pentru unii dintre noi.
am trecut un hop, dar meciu
rile cu Dukla Praga ne obligă 
la mai mult. Știm cind am ju
cat bine, dar și ce mai avem 
de făcut".

Este o părere succintă, la 
obiect. Dar ce va face Dinamo 
pentru viitor? întîlnirea din 
capitala Norvegiei a fost mai 
aspră decît cea de la Bucu
rești. Cum spuneam și în a- 
vancronică. terenul adversaru
lui a schimbat datele proble
mei. Nu însă de la începutul 
confruntării, ci mai tîrziu, mai 
ales în repriza a doua. cînd 
jucătorii noștri au fost domi
nați (cauzele trebuie să le de
pisteze — poate chiar le cu
nosc — antrenorii). De ce 
spunem acest lucru ? Pentru 
că. la București, la pauză, pu
tea fi 4—0 pentru Dinamo ; la 
Oslo. în min. 18. putea fi 3—0, 
tot pentru Dinamo. Dar aici, 
la pauză, rezultatul era egal : 
1—1. Ce spune antrenorul D. 
Nicolae-Nicușor ? „Am trecut

repri. 
cind 

clare 
Totuși

stabile, 
o- 

vîr- 
sufi- 
una 

pînă 
Cămi-

atac, 
simpla a- 
în teren 
de orice 
unei idei 

va- 
acțiune

echipei 
plus de 

pentru 
Suedia, 
se pre- 

ma-

ÎNCĂ UN SUBIECT DE MEDITAȚIE
un obstacol dificil. Meciurile 
cu Valcrengen ne-au pregătit 
pentru cele cu Dukla. Mai a- 
vem 15 zile de retușuri. de 
eliminare a unor greșeli con
statate și Ia București și Ia 
Oslo (am primit trei goluri 
din greșeli de apărare; tre
buie mai multă viteză de exe
cuție etc. etc.)". Și mai amin
tea Nicușor de ratări. Da. RA
TĂRILE. Boală veche I Dudu 
— poziție de gol ; Augustin — 
poziție de gol 1 Cum am spus, 
în min. 18. putea fi 3—0 pen
tru Dinamo și. așa cum juca 
echipa noastră campioană, 
scorul ar fi apărut firesc, 
n-a fost 3—0 pentru că 
scrierea unor goluri din 
clare rămîne. In fotbalul 

problemă. Marile 
iartă: au doar

Dar 
în- 

faze 
nos- 

eehi- 
„„ — —____ _ ____ °
ocazie, o fructifică și cîștigă! 

spune că ratările 
o problemă de in-

tru. O 
pe nu te

Mereu st 
oonstituîe _ ----------  —
struire. de la copii și juniori. 
De peste 20 de ani tot auzim 
acest adevăr de la antrenori, 
juniorii de atunci au și renun
țat Ia activitatea competițio- 
nală, dar... banda merge !

La Oslo, jocul a fost 
bun decît la București, 
viol, mai ales în ultimele 
de minute. Dar în aceeași 
rioadă (ca și la București) 
namo a fost dominată. Cifrele

mal 
mai

45 
pe- 
Di-

vorbesc : în repriza I, rapor
tul de șuturi a fost 4—4 (2—3 
pe Bpațiul porții). 2—2 la cor- 
nerc ; după pauză — _ șuturi : 
8—5 pentru norvegieni (6—3 
pe poartă), 2—1 la corn ere. La 
București. raportul șuturilor 
era 16—4 (7—3) pentru Di
namo ; aici—

In repriza secundă, Dinamo 
a fost dominată autoritar și 
dacă Moraru (șl el vinovat, ca 
și apărarea, la golul lui Paul 
Jakobsen din min. 45) n-ar fi 
scos, senzațional. șuturile do 
la 6 m ale lui Davidsen și 
Foss... Desigur se poate acuza 
și neșansa la șuturile lt| Cus- 
tov (foarte bun acest jucător 
în ultima perioadă) cînd stil- 
ptil din dreapta al porții lui 
T. R. Jakobsen s-a opus unor 
goluri ce păreau sigure (în 
min. 55, la 1—1 și în min. 89, 
la 1—2), dar campioana noas
tră trebuie să mediteze. Dukla 
nu este Valerengcn (care. în 
ciuda unor individualități, ră
mîne în C.C.E. ca o echipă 
modestă) și n-am înțeles — ca 
și antrenorul D. Nicolae-Ni- 
cușor — de ce campionii noș
tri au fost atît de emotivi, de 
timorați de acest joc pe care-1 
puteau termina în min. 18.

Dar Dinamo s-a calificat și. 
deci, să-i urăm succes în con
fruntarea apropiată cu Dukla.



ECHIPELE ROMÂNEȘTI DE CLUB 
ÎN PRIMA MANȘĂ A CUPELOR

DE HANDBALEUROPENE
La sediul Federației Interna

ționale de Handbal de la Basel 
(Elveția) a avut loc tragerea la 
sorți în cupele europene — Cu
pa campionilor. Cupa cupelor și 
Cupa I.H.F. — ediția 1982/1893. 
Au fost introduse în urne nu
mele a cite 22 de echipe de 
club. Sorții au hotărît — pen
tru formațiile din România — 
următorii partaneri.

Cupa campionilor europeni : 
IONICOS ATENA (GRECIA) — 
STEAUA;

Cupa cupelor : DINAMO
BUCUREȘTI — MACCABI PE- 
TACH TIKVA (ISRAEL);

Cupa Federației Internaționa
le de Handbal : PHILLIPPOS 
VERIA (GRECIA) — H.C. MIN- 
AUR BAIA MARE.

Datele de desfășurare pentru 
etapa de debut a cupelor eu
ropene de handbal sînt: 4—10 
octombrie, meciurile tur, și 11 
— 17 octombrie, partidele re
tur.

Conform extragerii formații
lor din urnă, Dinamo Bucu
rești va susține partida-tur pe 
teren propriu, iar Steaua și 
H.C, Minaur Baia Mare vor 
evolua în prima manșă în de
plasare. Tururile următoare se 
vor disputa la 29 noiembrie — 
5 decembrie și 6—12 decembrie 
(II), 3—9 ianuarie 1983 și 10—17 
ianuarie (sferturi de finale), 
21—27 martie și 28 martie — 
3 aprilie (semifnale), 23—24 a- 
prilie și 30 aprilie — 1 mai 
(finalele).

CUPA PRIETENIA" LA HALTERE77

Zilele trecute t 
„Cupa Prietenia" 
(juniori), care 
la Wlădislawowe 
rezultat bun a 
Urdaș (Olimpia Buc.), la cat. 
semimijlocie 
pat locul al 
concurenți.
egalitate cu primul 
sat, bulgarul Z. Vasiliev, 
bii realizînd 325 kg — 
sportivul bulgar a fost 
ușor la cîntarul oficial. Urdaș 
a corectat trei recorduri 
nale de juniori : 325 kg , 
kg, 182,5) clasindu-se pe pri 
mul loc la „smuls".

s-a
' la

a
(Polonia). Un 

i obținut C.

Poloiștii români neînv inși in CE. de Juniori

VICTORIE CU 10-7
IN FATA OLANDEI, 
ÎN ULTIMUL JOC

DIN
SimDătd,

TURNEUL SEMIFINAL
echipa noastră

(prin telefon), 
să se limpezească 

campionat 
polo-juniori. aflat 
8-a ediție. încă 

seara erau cunos- 
cele patru echipe 
disputa medaliile 
în cadrul unui 
în prima grupă 

Italia a întrecut 
cu 12—6. _ iar 

învins Ungaria cu 
poloiștii italieni, 

neînvinși

va intilni formația Italici

încheiat 
haltere 

avut loc

unde a ocu- 
doilea din 10 

El a terminat la 
cu cla- 

am- 
dar 
mai

nafio-
(142,5

TELEX

în rest rezultatele juniorilor 
noștri au fost
D.
A.
M.
M;
L.
9.
N.
12.

foarte 
kg — 
kg — 
kg —

modeste, 
locul 8, 

• locul 6.
locul 10, 

locul 8,

Mateeș 205
Socaci 237.5 
Sburlea 200 
Birsan 230 kg
Muntean 220 kg — locul

P. Tufă 270 kg — locul 11, 
Năvodaru 265 kg — 
A. Bran 295 

Rafa 245 kg —
La concurs 

sportivi din 10 
Cehoslovacia. R.P.D. 
Cuba. R. 
Mongolă, 
Ungaria și U.R.S.S.

locul
— locul 8, Gh. 
locul 5.
au participat 
țări : Bulgaria, 

Coreeană, 
D. Germană, R. P. 
Polonia. România,

VARNA. 2 
Apele încep 
în acest pasionant 
european de 
la cea de a 
de miercuri 
cute trei din 
care își vor 
puse în joc. 
turneu final, 
semifinală. 
Iugoslavia 
U.R.S.S. a 
11—6. Atit 
cit și cei sovietici, 
pînă în prezent, au acumulat 
cite 4 puncte. în timp ce se
lecționatele Iugoslaviei și Un
gariei (!), rămîn să continue 
întrecerea în turneul pentru 
locurile 5—8.

Rezultatul care a produs o 
adevărată senzație miercuri 
seara, la Varna, a fost cel din- 
tre reprezentativele României 
și Spaniei. actuala dețină
toare a titlului. Cele două e- 
chipe s-au mai întîlnit în 
dițiile precedente și de 
care dată victoria a 
partea ibericilor : 7—5 
la Barcelona, și 10—5 
la Sittard (Olanda). .. _ 
ccastă dată formația României 
a jucat excepțional — ne re-

e- 
fie- 

fost de 
în 1971. 
în 1980, 
„De a.

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE TENIS (juniori) ALE ROMÂNIEI
MAMAIA. 2 (prin telefon). 

Pe terenurile complexului tu
ristic Palas, au continuat în
trecerile Campionatelor inter
naționale de tenis pi 
niori ale României. Ir 
al competiției, la simplu băieți, 
s-a înregistrat prima surpriză, 
tînărul nostru tenisman M. Co
mănescu întrecîndu-1 pe favo
ritul nr. 4, ungurul G. Nagy, 
cu 6—0. 6—3. în celelalte par
tide rezultate normale : P. Mo- 
ravek (Cehoslovacia) — S. Gor
gan 6—2, 6—2, Cr. Moroșan — 
Th. ‘ ' --------- ‘ ‘
6—4. 
6—1. 
ria) 
Suk 
bo 6—1 
(R.D.G.) 
E. Hnat 
6-3.

La simplu fete, în turul I: 
Otilia Pop — Dora Ranghelova 
(Bulgaria) 6—2. 6—2, Petra Te-

oentru ju- 
n turul II

(R.D.G.) 6—1,
— FI. Chiru 

(Bulga- 
6—2, C. 
A. Sza- 
Wehnert

latează antrenorul federal Ana- 
o 

Ro
pe

Janetzky
M. Vanță

6—3. K. Lazarov 
— M. Savu 6—2, 
(Cehoslovacia) —

6—3, G.
D. Pop 6—3, 6—4, 

C. Țigănuș 7—6,

sarova (Cehoslovacia) — Va
lentina Cocan 6—2. 6—1. Lilia
na Pop — Daiana Samungi 
6—2, 7—6. în turul II nici o 
surpriză, favoritele continitîn- 
du-și cursa : Kaderova (Ceho
slovacia) — Radu 6—1. 6—4, 
Tache — FI. Cocan 6—3, 6—3, 
Hanak (Cehoslovacia) — Orban 
6—1, 6—0, Dănilă — Maleeva 
(Bulgaria) 2—6, 6—2, 6—3, 
(Ungaria) — Ivan 6—2. 
Tesarova — O. Pop 6—1.
L. Pop — Taloș 6—2, 7—5. Tro- 
can — Roman 6—4, 6—4. Au 
început și întrecerile de dublu.

Ried
7—5,
6-2,

Băieți: Țigănuș, B. Badiu — 
Nagy, Noszek (Ungaria) 6—1, 
7—6. Vanță, Comănescu — Tr. 
Badiu, Szabo 7—6, 6—4. Gor
gan, oCaso — Nicolae. Savu 
7—6, 4—6, 6—1. Fele; Qheor- 
ghe, O. Pop — Roman, Bota 
6—4, 2—6. 6—3, Maleeva. Qan- 
ghelova — Tache, Radu 7—5, 
6—2, Sălăjan, L. Pop 6—2. 6—4, 
Ried, Hanak — Taloș, țSamungi 
6—0, 7—5. Schneider, 
Voinea, Csulak 6—0.
Cocan, Nicolae — 
Testiban 6—0, 6—0.
MAȘ — coresp.).

Orban — 
6—2. FI. 

Todorova, 
(G. TA-

toi Grințescu nelăsind nici 
speranță adversarei sale, 
mânii i-au întrecut (10—5) 
spanioli cu propriile lor arme: 
joc în mare viteză, cu un de
osebit accent pe contraatac. 
Portarul Sorin Diaconu a apă
rat fără greșeală, dind mult 
curaj coechipierilor săi. A- 
ceșlia au avut, ca de obicei, un 
golgeter de temut in persoana 
lui Vlad Hagiu (6 goluri), dar 
și ceilalți — Moiceanu, Arde- 
Ieanu, Pantea, Tătaru, Șerban, 
Tufan, Ghiță — au luptat pî
nă la epuizare pentru acest 
rezultat prestigios".

Indiferent 
ciulul cu 
României a obținut 
în turneul 
miercuri seara, cea 
echipă urmînd a fi 
întîlnirea Spania — 
mania, 
faptul 
aborda 
nai cu două puncte prețioase, 
deoarece are victorii în fața 
ambelor formații (10—6 cu R.F. 
Germania și 10—5 cu Spania), 
dintre care una o va însoți în 
ultima fază a întrecerii.

Continuînd seria succeselor, 
echipa României a cîștigat și 
ultimul meci din turneul semi
final : 10—7 (3—0, 3—2, 1—2,
3—3) cu Olanda prin golurile 
realizate de Hagiu (7), Moicea
nu (2) și Ghiță. Selecționata 
țării noastre este astfel singu
ra formație din acest campio
nat care a totalizat maximum de 
puncte (8). Ea s-a clasat pe 
locul I și in grupa semifinală, 
urmată de formația R.F. Ger
mania. învingătoare (8—7) în 
fața Spaniei. Ambele s-au ca
lificat în turneul final, alături 
de echipa U.R.S.S. și Italiei, 
care au terminat la egalitate 
(7—7). Intr-un alt meci: Unga
ria — Iugoslavia 9—8.

în turneul final poloiștii ro
mâni vor juca sîmbătă cu Ita
lia, iar duminică cu U.R.S.S.

HOCHEI • în cadrul turneului 
de la Ceske Budejovice, echipa 
sovietică Sibir Novosibirsk a în
trecut cu 6—4 (4—2, 1—1, 1—1),
formația locală Motor.

TENIS • Campionatele inter
naționale ale S.U.A. la Flushing 
Meadow : Vitas Gerulaitis (favo
rit nr. 5) a fost eliminat de Fritz 
Buehning (al 56-lea jucător mon
dial) cu 6—l, 7—6. 6—3. Alte re
zultate : Iile Năstase — Mike 
Estep 6—3, 7—6, 6—2, Pfister — 
Dent 6—0, 6—3, 6—4, Warwick — 
Clerc 3—6, 6—4, 1—6, 6—1, 7—611, A- 
rias — Palin 6—7, 6—1, 6—1, 6—2, 
Connors — Borowiak 7—6, 6—2, 
6—3, Amaya — Vasselin 6—3, 
6—4, 6—2 Sundstrom — Brawley 
6—1, 6—4, 6—3 ; femei : Lucia Ro
manov — Kate Gompert 2—6, 
6—1, 1—1 ab., Virginia Ruzici — 
Kimberley Jones 6—3, 6—1, Jae
ger — Sandin 6—1, 6—1, Bunge 
— Solomon 6—1, 6—2, Rinaldi — 
Giassanl 6—3, 7—5, Navratilova — 
Dupont 6—1, 6—1, Fromholtz — 
Piatek 6—1, 7—6, Maleeva — Jo
nes 6—3, 6—1, Gadusek — He- 
viassei 6—1, 6—0, Temesvari —
Tomanova 6—4, 7—5.

VOLEI • tn turneul masculin 
de la Leningrad : Japonia — Cu
ba 3—2 (—5, —11, 14, 4 12),
U.R.S.S. — Cehoslovacia 3—0 (9, 
11. 7).

ECHIPELE DE POPICE
EEECTROMUREȘ Tfi. MUREȘ 
ÎNVINGĂTOARE ia budapesta

Cele două echipe de popice 
ale C.S.M. Electromureș Tg. 
Mureș au evoluat la Budapes
ta, în compania formațiilor S.E. 
Sorgyăr, pe. care le-au învins 
cu 2539 — 2274 p d — la băr
bați (s-a jucat la 100 bile) și 
cu 2376 — 2074 p d la femei. 
Cele mai bune rezultate le-au 
obținut de la mureșeni Iuliu 
Bice — 437, Laszlo Seres — 
436, respectiv. Doina Baciu — 
423 și Aurelia Șerdean — 399.

de rezultatul me- 
Olanda, formația 

calificarea 
încă de 

de a doua 
decisă de 
R.F. Ger- 

Important însă este 
că echipa României va 
acest dificil turneu fi-

final

DUKLA PRAGA 
ÎNVINGĂTOARE

tn etapa a doua a campionatu
lui cehoslovac, Dukla Praga — 
viitoarea adversară a echipei Di
namo București în primul tur al 
C.C.E. — a dispus cu 1—0 de 
Sparta Praga, prin golul marcat 
de Cabala (recent transferat de 
la Lokomotiv Kosice). Dukla a 
aliniat formația: Netolicka — Fia- 
la, Novak, Klucky, Jeslinek, Rott, 
Cabala (Kapko), Stambacher, Vi- 
zek, Nehoda, Kriz. Ultimii 4 șl 
portarul sînt Internaționali. Alte 
rezultate : Preșov — Nltra 2—1, 
Banik — Olomouc 2—0, Trnava
— Inter Bratislava 1—1, Zbrojov- 
ka Bmo — Slavia 3—0, Slovan
— Cheb 2—2, Zilina — Vltkovica 
1—1, Bohemians — Kosice 4—0. In 
clasament, Vltkovice, Zilina, Bo
hemians șl Inter au cîte 3 p.

IN ACTUALITATE, CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM
• Gazda ediției a XIII-a a

„europenelor" de atletism este
noul stadion de la Kalogreza, 
din vestul Atenei, construit în 
perspectiva anului 1996 cînd se 
implinește un secol de la '
olimpiadă modernă și se
că organizarea J.O. va fl
dințată capitalei Greciei, 
stadion, foarte modern și per
fect funcțional, are tribune, pe 
două nivele, pentru 80 000 de 
spectatori. Cunoscînd dragostea 
pentru atletism a spectatorilor 
atenieni, organizatorii speră ca 
întrecerile C.E. (6—12 septembrie) 
să fie urmărite de un mare nu
măr dintre aceștia. Dealtfel, vîn- 
zarea biletelor se desfășoară in
tr-un ritm susținut.

O Interesul enorm pentru com
petiția continentală a atleților 
reiese șl din faptul că peste 
1 200 de reprezentanți af presei 
scrise șl audio-vizuale, de pe 
toate continentele, și-au făcut a- 
creditarea la centrul de presă al 
C.E. Aceasta înseamnă că la A- 
tena vor fi prezențl mal mulțl 
ziariști decît... atleți concurenți I
• Apropo de atleți : la unele

prima 
crede 
încre- 

Noul

dintre trecutele ediții ale C.E. au 
existat cîteva țări care au pre
zentat formații complete, adică 
cite 3 atlețl sau atlete la flecare 
probă. De această dată însă nu 
va mal fi nici o astfel de echi
pă. Iată, de pildă, reprezentati
va R. D. Germane, una din for
țele principale ale atletismului 
european, nu va prezenta nici 
un reprezentant la săritura în 
Înălțime, la prăjină șl la triplu- 
salt, iar la multe ale probe a 
înscris doar cite un singur con
curent (lungime, 10 000 m, mara
ton, 3 000 m obst. etc.).
• Portughezul Fernando 

mede, recordman european
10 000 m, accidentat la piciorul 
sting, a primit aviz negativ, la 
ultimul consult medical la care 
a fost supus, astfel că el nu va 
fi prezent la C.E. Portugalia va 
fi reprezentată de un grup de 11 
atlețl în frunte cu Carlos Lopes, 
fost recordman european la 
10 000 m, medaliat cu argint în 
1976 la J.O. de la Montreal.
• Atlețl accidentați șl în rîn- 

durile britanicilor : Allan Wells, 
campion olimpic în 1980 la 100 m,

hurdlerul Gary Oakes, medaliat 
cu bronz la 400 mg la Moscova, 
fondlstul Hugh Jones (a 
nu de mult maratonul 
Londra cu 2.09:24).

cîștigat 
de la

Ma
la

romăn- 
__ ,_____  __ ____ au mai
concurat la C.E. în 1978 : Marl- 
clca Puică (1 500 m — 11 și 3 000 
m — 4), Glna Panalt-Ghloroale 
(lungime — 5), Mihaela Loghln 
(greutate — 8), Elena Tărîță (în 
semifinală la 800 m); a făcut parte 
din echipa de 4 X 400 m locul 7. 
Iboia Korodi a concurat însă la 
Roma, în 1974, în ștafeta de 4 X 
400 m. Restul de 7 sînt deci de
butante : Daniela Matei — 400 m, 
Cristieana Cojocaru — 400 mg, 
Doina Melinte — 800 m, Văii Io- 
nescu șl Anișoara Cușmir — 
lungime. Florența Crăciunescu — 
disc, Corina Țifrea — heptatlon. 
Dintre băieți : Bedrosian — tri
plu, Matei — înălțime, Oltean — 
110 mg, Zamfirache — disc sînt 
debutanți la C.E., Toboc a par
ticipat în 1978 (locul 8 la 400 mg) 
iar Nagy, la disc, a evoluat în 
1971, dar fără succes.

• Dintre cele 13 atlete 
ce prezente la Atena i

ALTE CAMPIONATE, 
REZULTATE

IN GRUPA a 4-a a „Cupei 
Italiei", la fotbal, Fiorentina, vii
toarea adversară a Universității 
Craiova în „Cupa U.E.F.A.", a 
Întrecut pe teren propriu, cu sco
rul de 1—0, Pisa. în clasamentul 
grupei conduce Bologna — 6 p, 
urmată de Fiorentina șl Pisa — 
cu dte 5 p.
• ÎN CUPA CUPELOR, joc 

preliminar : Slon — Aberdeen 
1—4. In tur 0—7. Aberdeen va 
întîlnl în primul tur, pe teren 
propriu pe Dinamo Tirana.
• R. F. GERMANIA (cîteva 

rezultate din etapa 3) : Karlsruhe
— Bayern MUnchen 0—4 I Nllrn- 
berg — Stuttgart 0—5 I, Dort
mund — Kain 2—0, Leverkusen
— Bochum 1—0, Bielefeld — 
Frankfurt 2—1. în clasament con
duce Bielefeld.
• ANGLIA (et. 2) : Arsenal — 

Norwich 1—1, Birmingham — Li
verpool 0—0, Everton — Aston 
Villa 5—0 !, Ipswich — Tottenham
1— 2, Luton — West Ham 0—2, 
Southampton — Watford 1—4 1 
Swansea — Coventry 2—1, Man
chester City — Stoke 1—0, 
Nottingham — Manchester United 
0—3 1 In clasament : Manchester 
United, Watford șl Manchester 
City sînt în frunte.
• iugoslavia (et 4) r ze- 

mun — Titograd 1—1, O.F.K. — 
Dinamo Zagreb 1—2, Tuzla — O- 
slek 0—0, Vinkovicl — Sarajevo
2— 1, Skoplje — Partizan 5—0 I, 
Novisad — Steaua roșie 1—1, Niș
— Liubllana 1—0, Rijeka — Spilt 
1—1. In clasament Dinamo Za
greb 7 p, Dinamo Vinkovicl 6 p.

• MARELE PREMIU AL ELVEȚIEI, con
țin d pentru campionatul mondial de auto
mobilism, formula I, s-a desfășurat în... 
Franța I întrecerea a avut loc la 29 au
gust pe traseul de la Dijon — Prenois • 
JOSE-MARIA MALDONADO directorul lui 
„Mundlespana", organizația special consti
tuită pentru a asigura sejurul în Spania 
al turiștilor străini, cu ocazia Cupei Mon
diale de fotbal, a decedat zilele trecute, la 
Madrid, în urma unei crize cardiace. Cîte 
necazuri n-a avut bietul om cu organiza
ția sa !... • A FOST CREATA la sfîrșltul 
lunii Iulie, la Milano, A.F.E.F. adică... 
American footbal european federa
tion. Este vorba de o organizație interna
țională (pentru Început au aderat la ea Aus
tria, R.F. Germania, Franța șl Italia) care 
să promoveze fotbalul american In Europa 
și să organizeze activitatea celor 81 de e- 
chlpe, cu peste 12 000 de jucători exlstențl 
în acest moment pe continent. Se prevede 
ca tn 1983 să fie organizată, la Castelglor- 
gio, tn Italia, o cupă a Europei pe națiuni 
• PRIMUL RECORD la campionatele eu
ropene de atletism de la Atena a șl fost 
înregistrat: acela al participării — SI de 
țări înscrise. Recordul anterior data din 
1966 de Ia C.E. de la Budapesta • UN 
SPANIOL DE 53 DE ANI, Pedro Diaz So
lera, însoțit de mai mulțl alpinfștl, a esca
ladat Pico de Aneto cel mal înalt vtrf din 
Pirlnell spanioli (3 404 m). încercarea sa a

fost efectuată în ciroa 15 ore. Faptul cel 
mal Important de reținut este acela că 
bravul alpinist este orb de la vlrsta de 
13 ani ! • LA SFIRȘITUL LUNII SEPTEM
BRIE vor avea loc la Brisbane, tn Aus
tralia, întrecerile Jocurilor sportive ale 
Commonwealth-ulul, pentru care gazdele 
s-au pregătit cu minuțiozitate. O problemă 
căreia îl vor face față ca greu este cea

a..i cazării numeroșilor oficiali care vor 
însoți diferitele echipe. • ZILELE TRE
CUTE a fost sărbătorit la Milnchen jubi
leul de 10 ani de la Inaugurarea Parcului 
Olimpic, pe bazele căruia s-au desfășurat 
Întrecerile J.O. din 1972 • PORTARUL 
NEOZEELANDEZ Frank Van Hattum, care 
a apărat poarta echipei sale la Mundia- 
lul spaniol, va evolua în viitor, pentru cel 
puțin 2 ani, în echipa olandeză Feyenoord 
din Rotterdam. Iată o dovadă că olandezii

nu s-au lăsat Impresionați de faptul că 
în cele 3 meciuri din cadrul grupei a Vl-a, 
Van Hattum a primit nu mai puțin de 12 
goluri I • DACA IN ULTIMA INSTANȚA 
Daniel Wilems n-ar fl izbutit, printr-un 
remarcabil efort, să se claseze pe locul 7 
ar fl fost pentru prima oară, tn ultimii 
ani, că nici un ciclist belgian nu și-a gă
sit loc printre fruntași (primii 20) In Tu
rul Franței I tn schimb, anul acesta 4 bel
gieni s-au clasat între ultimii 10, ceea ce 
a provocat o profundă nemulțumire printre 
susținătorii ciclismului din Belgia care, ca 
primă măsură, au anunțat că-șl vor re
trage subvențiile acordate sportivilor... • 
WALTER MOTTI, fost atlet șl handbalist 
francez, prin anii ’50 de mai multe ori 
oaspete al sportivilor români, revine pe 
stadion ca antrenor al fiului său william, 
de 17 ani, săritor în înălțime de 2,19 m. 
Și cînd te gîndeștl că tatăl abia sărea 
1,80—1,85 m 1 • DOI TINERI, Francois 
Gabllot (22 ani) șl Yves Baunez (21 ani) 
au pornit de la Nancy să facă ocolul 
pămîntulul pe biciclete. După startul luat 
în septembrie trecut, zilele acestea el au 
ajuns în Zair, lăstad în urmă peste 10 000 
km pe șosele din Franța. Spania, Maroc, 
Algeria, Nigeria, Camerun, Gabon șl Con
go. Dar plnă Înapoi la Nancy mal e, de 
nici nu știm cîte ori, pe atîta !...

Romeo VILARA

• BELGIA (et. 4) : Anderlecht 
— Beveren 1—2, Bruges — Anvers 
3—1, Beerschot — Cercle Bruges 
3—2. tn clasament conduce 
Beerschot cu 7 p.
• FINALA turneului de la Ma

drid : Hamburger S.V. — Stan
dard Lifege 3—1 (1—1). Pentru
locul 3 : Real Madrid — Bor
deaux 2—0 (1—0).
• LA BUENOS AIRES, în „Cupa 

Libertadores" : Boca Juniors a 
Învins cu 1—0 (1—0) formația bo- 
livlană Strongest.
• LA MOSCOVA : U.R.S.S. — 

R. D. Germană (echipe de tine
ret) 3—1 (0—1).

ISLANDA - OLANDA 1-1
La Reykjavik în preliminariile 

C.E. (gr. 7) : Islanda — Olanda 
1—1 (0—0). Gazdele au deschis 
scorul în minutul 50 prin Ed- 
valdsson, golul egalizator fiind 
înscris douâ minute mai tîrziu de 
Schon aker.

Reamintim că în primul joc al 
acestei grupe, desfășurat tn luna 
Iunie, echipa Islandei a pierdut 
cu 1—2 în fața reprezentativei 
Maltei.
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