
Campionatele naționale de tir ale seniorilor

MARIN STAN CÎȘTIGĂ LA BARAJ
PROBA BL PISTOL VITEZĂ

llie Codreanu, cel mai bun... maratonist: 1155 p la proba celor 3 poziții
Foarte frumoasă și. mai a- 

les. plină de neprevăzut a fost 
Proba de pistol viteză din ca
drul campionatelor naționale 
de tir ale seniorilor, de la po
ligonul bucureștean Tunari !

Stan) și un permanent aspi
rant (Grațian Calotă) la po
diumurile competițiilor la care 
participă? Cel care s-a impus, 
adjudecîndu-și titlul mult rîv- 
nit al acestei probe mereu a-
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Marin Stan, campion la pistol 
Chiar dacă întrecerile acestei 
probe nu s-au soldat cu re
zultate foarte ridicate (in pri
ma manșă din cauza luminozi
tății scăzute. în a doua din 
cauza tensiunii extraordinare), 
cei prezenți au avut șansa de 
a asista la un baraj in 3 cu 
totul deosebit. In manșa ’ a 
doua. experimentați! Marin 
Stan și Corneliu Ion au re
făcut diferența de un punct a- 
vans pe care și-o asigurase 
încă din prima zi de concurs 
Grațian Calotă, astfel că fi
nalul concursului i-a găisit pe 
cei trei trăgători la egalitate 
de puncte : 592 p ! S-a apelat, 
în consecință, la soluția regu
lamentară a departajării prin 
barajul celor 3 serii a cite 5 
focuri la 4 secunde și cine 
n-ar fi dorit să asiste la o 
asemenea confruntare la care 
se aliniau un campion olim
pic (C. Ion), doi foști record
mani mondiali (C. Ion și M.

Campionatele balcanice de

SPORTIVII ROMÂNI PRINTRE
SIBIU 5 (prin telefon). In

tr-o atmosferă de sărbătoare 
sportivă, pe baza hipică. in 
fața unui public care a umplut 
pînă Ia refuz tribunele. au 
început întrecerile celei de a 
13-a ediții a Campionatelor bal
canice de călărie, la care par
ticipă concurenți din Bulgaria. 
Grecia, Iugoslavia. Turcia și 
România. întrecerile prfmel 
zile au fost precedate de o fes
tivitate, la care au luat parte 
reprezentanți al organelor lo
cale de partid și de stat, ai 
conducerii C.N.E.F.S. și ai fe

la „Internaționalele" de judo ale Juniorilor

/£/£ ȘERB AN A OBȚINUT 
O VICTORIE APLAUDATĂ

• Alți 5 sportivi români au
TÎRGOVIȘTE, 5 (prin tele

fon). Campionatele internațio
nale de judo ale României re
zervate juniorilor (17—19 ani), 
desfășurate simbătă și dumi
nică în Sala sporturilor din 
localitate, s-au încheiat cu un 
bilanț satisfăcător pentru re
prezentanții țării noastre: llie 
Șerban (Dinamo București) a 
cucerit primul loc la catego
ria semiușoară și titlul de 
campion internațional al Ro
mâniei pe anul 1982. La ace
eași categorie George Ciuvăț 
(C.S.Ș. 1 București) și la mij
locie Atila Poiint (A.S.A. Tg. 
Mureș) s-au situat pe locul 2, 
iar Silviu Lazăr (Dinamo 
București) la superușoară. Ște
fan Nogy (C.S.Ș. Oradea) la 
ușoară și Valentin Bazon (O- 
țelul Tîrgoviște) la grea au o- 
cupat locul 3 la categoriile 
respective.

Dintre sportivii oaspeți — 
din Austria, Belgia, Franța, 
R.D. Germană, R.F. Germa
nia, Turcia și Ungaria — care 
au concurat la această ediție 
s-au detașat reprezentanții 
R. D. Germane. Învingători la 
5 din cele 7 categorii de greu
tate I Cu siguranță ei se a-

viteză Foto: V. BAGEAC
trăgătoare, a fost Marin Stan, 
cu 146 p față de doar 145 ale 
partenerilor săi de întrecere. 
La acest deznodămînt a con
tribuit însă și cartușul scăpait 
de Corneliu Ion (care conti
nuă să aibă, se pare, proble
me cu pistolul, de astă dată 
cu., detanta !) Înainta de co
manda de tragere, fapt care 
i-a adus o penalizare de două 
puncte șL.. scăparea primei 
trepte a podiumului naționa
lelor... Pentru ocuparea celor
lalte locuri de onoare a tre
buit să se recurgă la un nou 
baraj, pe care, de astă dată, 
campionul olimpic de la Mos
cova și l-a adjudecat în stil 
caracteristic : 148—145 p I

llie Codreanu a muncit 
mult și a cucerit titlul cel mai 
greu de obținut în probele de

Radu TIMOFTE

(Continuări In pag 2-3) 

derației. După ce tovarășul 
Nicolae Spătar, primarul mu
nicipiului, președinte de onoa
re al comitetului de organizare, 
a rostit cuvintul de deschidere, 
au urmat primele probe ale ac
tualei ediții avind rolul de a-1 
familiariza pe concurenți cu te
renul Înaintea disputelor ofi
ciale.

Primii au intrat in întrecere 
juniorii. Fără a fi foarte difi
cil, parcursul a avut citeva 
puncte unde toți concurenții au 
greșit cu consecvență, astfel că 
nici imul nu a terminat cu

urcat pe podiumul de premiere
nunță de pe acum adversari 
redutabili pentru toți con- 
curenții care vor participa la 
campionatele europene de ju
niori programate tot la Tîrgo
viște in zilele de 28, 29, 30 oc
tombrie și 1 noiembrie.

Iată acum citeva amănunte 
privindu-i Îndeosebi pe junio
rii noștri.

Semiușorul llie Șerban, a- 
flat Intr-o serie destul de di
ficilă. cu mai multi adversari 
puternici, după ce a trecut de 
Toma Anca, fără nici un fel 
de probleme, l-a întâlnit pe 
francezul Christian Bouișson, 
un judoka ,.bătăios". In min. 
2,15 Șerban l-a răsturnat prin 
aer direct In ippon. procedeu 
tehnic aplaudat La scenă des
chisă de toți spectatorii aflați 
în tribune. Apoi Șerban a 
susținut partida decisivă pen
tru a ajunge in finală, cu Ște
fan Buben (R. F. Germania), 
alt adversar incomod prin 
înălțimea sa. prin dirzenia cu 
care Iși apărase pînă atunci 
șansele In toate partidele pe

Costin CHIRIAC

(Continuare In pag. 2-3)

ECHIPA DE POLO A ROMÂNIEI,
VICECAMPIOANĂ A EUROPEI, LA JUNIORI

VARNA 5 (prin telefon). Duminică seara s-au Încheiat între
cerile celui de al 8-lea campionat european de polo pentru ju
niori. In ultimele partide susținute, echipa României a obținut 
o frumoasă victorie (12—11) in fața reprezentativei U.R.S.S., 
dar a pierdut ultimul joc (8—11) in fața Italiei, noua campioană 
continentală. Selecționata țării noastre obține astfel nn aprecia
bil succes, cucerind pentru prima dată în Istoria competiției
medaliile de argint.

Simbătă seara, ta primul 
meci din cadrul turneului fi
nal, tinerii poloiyti români au 
avut ca adversari pe actualii 
campioni ai lumii, jucătorii so
vietici. care au ieșit de trei ori 
învingători în cele șapte ediții 
precedente ale campionatului 
continental rezervat juniorilor.

Partida a fost dramatică și 
a prilejuit selecționatei române 
un splendid succes, al 5-lea 
consecutiv in competiția de 1* 
Varna : România — U.R.S.S. 
12—11 I ..Profitind de forma ex
cepțională a portarului Sorin 
Diaconu, sportivii noștri au 
mizat totul pe arma atacului — 
ne-a relatat antrenorul Paul Ni* 
culescu. Combinațiile lor rapi
de au surprins in dese rindurl 
puternica defensivă a formației 
U.R.S.S." în prima repriză, e- 
chipa României a condus cu 
1—0, 2—1 și 3—2. In cea urmă-

călărie

PROTAGONIȘTI 
zero puncte. Doar Titei Rădu- 
canu, cu Spulber, a fost la un 
pas de a încheia fără greșeală, 
dar a fost penalizat pentru o 
derobare. CLASAMENT : 1. T. 
Răducanu (cu Spulber) 3 p. 2. 
L Bucur (cu Călin) 4 p (78,9 
sec.), 3. A. Biro (cu Dacian) 4 
p (84,2 sec.).

Fetele au evoluat pe același 
parcurs ca juniorii. Cu cei mai 
bun timp al zilei, Mariana 
Moisei cu Volpane, greșind IA 
intrarea în una din combinații, 
n-a reușit să cîștige, cura n-au 
putut nici celelalte sportive ale 
noa itre. unele comițind cite o 
minimă eroare, dar suficientă, 
pentru a fi depășite de Emilia 
Nicolceva (Bulgaria), cu More- 
na. CLASAMENT : 1. Emilia
Nicolceva (cu Morena) 0 p, 2.

Emanuel FANTÂNEANU

(Continuare in pag. 2-3)

ASTĂZI, LA ATENA, ÎNCEPE A 13 a EDIȚIE 
A CAMPIONATELOR EUROPENE DE ATLETISM
• Primele recorduri... înaintea startului ® riodiiicarca

standardurilor
ATENA, 5 (prin telefon). Ca

pitala Greciei trăiește cu febri
litate apropierea startului in 
competiția unanim apreciată 
drept cea mai importantă din 
a doua jumătate a anului și 
a doua in 1982 după Mundialu] 
fotbalistic — a 13-a ediție a 
campionatelor europene de atle
tism. Deși întrecerile propriu- 
zise vor începe doar luni după 
amiază, primele recorduri au 
fost deja bătute : pe noul sta
dion olimpic din cartierul Ka- 
logreza se vor întirece peste 
1 000 de atleți și atlete din 32 
de țări de pe continent, ale că
ror performante vor fi trans
mise în toată lumea de peste 
1 200 de ziariști ai presei scrise 
și audio-vizuale.

Sosiți la Atena, atleții noș
tri au făcut antrenamente zil
nice pe stadionul de concurs. 

toare. adversarii au izbutit să 
egaleze și să conducă cu 4—3. 
Dar Vlad Hagiu s-a dovedit din 
nou un golgeter irezistibil ; a-

(Contlnuara In pag. a i-a)

PREGĂTIRI ASIDUE ALE „TRICOLORILOR 
In vederea meciului 

DE MIERCURI, CU SUEDIA
Pînă la meciul cu Suedia, 

din preliminariile campionatu
lui Europei, nu mai sînt de- 
cit două zile I Parcă ieri a 
fost tragerea la sorți a grupe
lor. parcă ieri s-au stabilit 
datele de disputare a partide
lor... Firesc, și ritmul pregă
tirilor a crescut în ultimele 
zile. Astfel, după întîlnirea 
de miercuri, cu Danemarca, lo
tul reprezentativ a fost reunit 
Pentru citeva zile de pregătire 
în comun. Din păcate. însă, 
patru jucători de bază sînt ac
cidentați și nu se știe Încă 
dacă vor putea fi utilizați In 
partida cu formația scandina
vă. Astfel. Ștefănescu este in 
tratament de mai multă vre
me, Augustin a devenit indis
ponibil după jocul de la Oslo 
(Dinamo — Valerengen). iar (Continuare In pag. 2-3)

Aspect de la un antrenament al „tricolorilor'’, la Săftica

dc participare
acomodîndu-se cu instalațiile 
noi. cu pista de tartan (3 M), 
cam moale dar extrem de ra
pidă. Stadionul este realmente 
o bijuterie, dar. așa cum ne-au 
relatat nu numai atletii noștri, 
prezintă și unele inconveniente. 
Săritorii sânt deranjați, pe e- 
lan. de turbioanele de vînt im
previzibile- cei de la lungime 
acuzînd și apropierea exagera
tă a pragului de bătaie de 
groapa cu nisip (2 m). care dă, 
cum ne spunea Vali Ionescu, 
o senzație de nesiguranță în 
timpul zborului.

Pentru că am amintit de să
ritura în lungime trebuie să 
consemnăm că în proba femi
nină. ca urmare a creșterii ni
velului performantelor (..vino
vate" principale fiind săritoa
rele noastre Vali Ionescu și A- 
nișoara Cușmir) și a numărului

Vlad Hagiu, golgeterul echipei 
române

Sameș și Cămătaru au fost 
accidentați în partida cu Da
nemarca (Sameș are un hema- 
tom foarte puternic, iar Cămă
taru. o ruptură de fibre mus
culare). In sfîrșit, pentru a 
încheia cu acest neplăcut capi
tol. antrenorii Mircea Lucescu 
și Mircea Radulescu — cu care 
am discutat — ni i-au amin
tit și pe Andone și Gabor, ac
cidentați — ceva mai ușor — 
în meciurile din campionat 
(Andone la întîlnirea Corvi- 
nul — Jiul, iar Gabor la aceea 
cu F.C, Bihor) și sînt în re
facere. Nu se poate spune că 
medicul lotului, dr. Nicolae 
Andreescu și fizioterapistul 
Liviu Buluș, nu au de lucru.

Incepînd de joi după-amiază.

PROGRAMUL DE LUNI
Ora 17 : Festivitatea de 

deschidere ; ora 18 : 400
mg. B serii (Horia Toboc); 
Greutate F finală (Mlhaela 
Loghin) ; 100 m B serii ; 
ora 18,50 : 400 m F serii 
(Daniela Matei, tbola Ko- 
rodl) ; ora 19,15 : 800 m B 
serii ; ora 19,30 : lungime 
F calificări (Vali Ionescu, 
Anlșoara Cușmir, Glna 
Ghioroaie) ; ora 19,45 : 
100 m F serii ; suliță F 
calificări ; ora 20 : 800 m 
F serii (Doina Melinte, 
Elena Tărîță) ; ora 20,30 : 
10 000 m finală.

mare de atlete valoroase pre
zente, standardul de calificare 
pentru concursul propriu-zis a 
fost ..ridicat" la 6,50 m (și alte 
probe au suferit modificări a- 
semănătoare : 2,24 m la inălți-

Romeo VILARA

(Continuare In pao a 4-a)



Interviul nostru ALICE DĂNILĂ A CÎȘT
UN ITINERAR ȘAHIST CONSTRUCTORUL ARAD PROBA DE SIMPLU A „INTERNAȚI
PARCURS CU SUCCES

3 din 3! lată scorul de 
victorii cu care s-a reîntors 
FLORIN GHEORGHIU din ul
timul său circuit de turnee, cu 
escale „în triifnghi" la Bagneux, 
în Franța, apoi dincolo de Alpi, 
în orașul elvețian Biel, pen
tru a încheia pe litoralul me
diteranean, la Badalona, în 
Spania.

— Cum a fost conceput a- 
cest itinerar șahist estival ? 
11 întrebăm pe marele maes
tru, în cadrul interviului nos
tru.

— Desigur, ca o prefigurare 
■ „toamnei șahiste" foarte In
tense pentru care mă pre
gătesc, avind ca puncte cen
trale interzonalul de 
cova și Olimpiada de 
la 
alt 
la 
un ---- ------ ---- ------------
serie de teste, . menite să fi
xeze schemele de joc pe care 
le voi adopta în viitoarele 
mari concursuri, să verifice 
capacitatea tactică de care dis
pun actualmente, într-un cu- 
vînt să mă pună in formă.

— Judecind după rezultate.

se pare că verificarea a reu
șit.

— N-am de ce să mă plîng. 
Fără să neglijez și amănuntul 
că n-am aruncat în luptă 
toate „armele" mele noi, păs- 
trînd din ele, ca clement de 
surpriză, pentru următoarele 
starturi. Mai ales că in cele 
trei turnee disputate, întîl- 
neam colegi de întrecere obiș- 
nuiți ai adversarilor mei din 
viitorul interzonal și a le a- 
răta lor totul, era riscant.

— Acum, pe scurt, 
desfășurarea acestui 
ghiular" de concursuri ?

— La Bagneux, în apropie
rea Parisului, unde s-a dis
putat cel mai important tur
neu internațional din Franța, 
am fost trei români la start, 
alături avîndu-i pe Theodor 
Ghițescu și Valentin Stoica. 
Am condus de la cap la cap, 
cu 4 victorii în total, restul 
remize. Partida cîștigată Ia 
libanezul Kouatly, actualmen
te participant la Toluca, 
ajutat să mă desprind de 
tul urmăritorilor. Clișeu 
mănător la Biel, unde in 
sența lui Korcinoi, care
forfaitat în ultimul moment, 
deveneam cofavorit împreună 
cu marii maeștri Nunn, Hort 

Am cîștigat la 
remizat cu cei- 
aș fi fost singur 
dacă englezul 

n-ar fi făcut, pe 
mijlocul concursului, 4 punc- 
din 4, ceea ce i-a permis 
mă egaleze. De remarcat 
și aci prezența româneas- 
a fost consistentă, la tur- 

de 
V.

despre 
„triun-

A DISPUS DE „POLI TIMISOARA!

Lucerna, între ele 
turneu de mari 

Novi Sad. Așadar, 
țest, sau

la Mos- 
șah. de 
cu un 
maeștri, 
a fost 

mai bine-zis, o

m-a 
res- 
ase- 
ab- 

a

SIBIANUL
IONEL PAVEL
ÎNVINGĂTOR

LA DIRT-TRACK
Pe pista de zgură a Stadio

nului municipal din Brăila 
s-a desfășurat ieri dimineață 
o interesantă cursă de dirt- 
track — etapa a II-a a cam
pionatului republican 
dual — urmărită ds 
5 000 de spectatori. întrecerea 
a fost disputată și. firește, 
spectaculoasă și a fost cîștiga
tă de sibianul Ionel Pavel, 
care se găsește într-o formă 
bună. El a cîștigat toate cele 
cinci manșe la care a alergat, 
obținind maximum de punctaj 
— 15. Metalurgistul bucureș- 
tean. Marin Dobre, a manifes
tat și el o bună pregătire teh
nică, 
cele 
fiind 
torul 
țlat brăiîenii 
Iache și Eugen 
nărui Gheorghe 
Brăila, deși a 
manșe, a deziluzionat în cele
lalte trei alergări, prin cădere 
fi abandon.

CLASAMENTUL ETAPEI :
1. I. Pavel (Voința Sibiu) 15 
p, 2. M. Dobre (Metalul Bucu
rești) 14 p. 3. Șt. Postolache 
(C.S. Brăila) 12 p. 4—5. E. Bo- 
tezatu (C.S. Brăila), N. Pu- 
raveț (I.P.A. Sibiu) cite 10 P, 
6—7. G. Scarlat, D. Stoica 
(ambii de la Steaua) cite 9 p. 
Pe primele trei locuri în cla
samentul general, după două 
etape, se află : 1. I. Pavel 30 p>
2. M. Dobre 25 p, 3. E. Botc- 
zatu 24 p.

în deschidere, s-a disputat 
etapa a 7-a a „Cupei speran
țelor" în care pe primele 
locuri s-au situat : 1. B. Lazăr 
(C.S.
par
3. S.

indivi- 
aproape

din 
loc,

obținind în Patru 
cinci manșe primul 
întrecut doar de câștigă- 
ertapei. S-au mai eviden- 

Ștefan Posto- 
Botezatu. Tî- 
Șofran, tot din 
cîștigat două

Brăila) 6 p, 2. D. Gaș- 
(Metalul București) 5 p,
Ghibu (IPA Sibiu) 4 p.

Nicolae COSTIN-coresp.
Etapa a treia a competiției 

se va desfășura mîlne după- 
amiază. In Capitală, de la ora 
15, pe stadionul Metalul (Pan- 
telimon).

II

și Mariottl. 
ultimul, am 
lalți doi și 
învingător, 
John Nunn 
la 
te 
să 
că 
că 
neele secundare jucînd, 
asemenea, Em. Ungureanu, 
Vaisman și N. Ilijin. Mai a- 
daug că, în acele zile, ur
măream în presă evoluția 
coechipierilor noștri la pri
mele turnee interzonale, bucu- 
rîndu-ne de avansul lui Mi
hai Șubă și regretînd rata
rea din ultimele runde a Ma
rinei Pogorevici. în sfirșit, Ba
dalona. Acolo, lume multă 
la mesele de șah și în jurul 
lor, căldură ' ’ **
de joc cam 
parcă m-au stimulat și 
mult Ia un ...........
așa cum șade bine unui cîș- --J- --------" .. . pe ca_ 

inter-

torîdă, condiții - 
vitrege, dar care 

mai 
stil activ, deschis,

tigător de „open". Rol 
re, mi se pare, l-am 
pretat foarte fidel...

— .. .Terminînd fără 
dere.

— In toate cele trei 
fără pierdere.

*

pier-

turnee,

• Marele maestru interna
țional Florin Gheorghiu pleacă 
astăzi 
neul 
C.M. 
șoară 
brie în capitala U.R.S.S.

la Moscova pentru tur- 
interzonal din cadru) 

de șah, care se desfă- 
lntre 7 și 26 septem-

Programată ieri, etapa a IlI-a 
a campionatului masculin de 
handbal, Divizia „A", s-a soldat 
cu o nouă surpriză : Construc
torul Arad, după două înfrin- 
geri in deplasare, a reușit să 
ciștige acasă intilnirea cu Poli
tehnica Timișoara 1 în rest, 
Steaua și-a onorat cartea de 
vizită, invingind la Oradea mai 
ușor decît se anticipa șl chiar 
decit o arată scorul, H.C. Minaur 
s-a arătat din nou neîndurătoa
re in sala „Dacia", iar Indepen
dența Carpați Mirșa a obținui 
o prețioasă — și puțin aștep
tată — victorie in fața lui Di
namo Brașov.

CONSTRUCTORUL C.S.U. O- 
RADEA — STEAUA 22—24 
(4—12). Peste 2 500 de specta
tori au asistat la întîlnirea care 
a confirmat, încă o dată, va
loarea campionilor. Excelenta 
formă a portarului Nicolae Mun- 
teanu s-a opus Încercărilor gaz
delor în atac, iar forța de șut 
și abilitatea lui Vasiie Stingă, 
Marian Dumitru șl Cezar Dră- 
găniță au dus la detașarea cam
pionilor pe tabela de marcaj : 
4—0 (min. 8), 12—4 (min. 30), 
17—6 (min. 37) ! Antrenorii Ra
du Voina și Otto Telman in 
troduc, apoi, în teren rezervele 
și orădenii au astfel șansa de a 
reduce din handicap. Au mar
cat : Kapornai 10, Croitoru 4> 
Popa 2, Zamfirescu 2, Tîrnicc- 
ru 2, Mircea 1 și Halmagyi 1
— pentru Constructorul, Stingă 
8, Dumitru 4. Mirică 4,
2. Berbece 2, Drăgăniță 
meș 1 și Nițu 1 — 
Steaua. (I. GHIȘA —

H.C. MINAUR BAIA MARE
— UNIVERSITATEA CRAIO
VA 36—15 (21—5). Din nou,
elevii antrenorului Lascăr Pa
nă au oferit celor peste 2 000 
de spectatori prezenți în tribu
nele sălii „Dacia" un spectacol 
de mare frumusețe și o victo
rie de proporții. Cu o apărare 
fermă și un atac în mare ver
vă, băimărenii au surclasat pur 
și simplu echipa din Craiova, 
rotunjindu-și golaverajul. Au 
înscris : Covaciu 8, Flangea 7, 
Măricel Voinea 7, Mironiuc 5, 
Boroș 4, Porumb 2> Ilafaer- 
pursch 2 șl Lupui 1 — pentru 
H.C. Minaur, Dumitru 5, Aga- 
pie 4, Iacobi 2. Dobeanu 2, Ni
cola 1 și Prică 1 — pentru 
Universitatea. (A. CRIȘAN — 
coresp.).

CONSTRUCTORUL ARAD — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
20—15 (11—5). Dîrz disputat a- 
cest meci, în care arbitrii au 
dictat 13 eliminări (7—6) și au 
acordat 14 aruncări de la 7 m 
(8—6). Gazdele au condus tot 
timpul și au obținut finalmen
te o victorie pe deplin meri
tată. Golurile au fost înscrise 
de Deacu 6, Burger 5, Vojtilă
3, Istode 3. Kolleth 1, Pascu l 
și Jenea 1 — pentru Construc-

torul, Folker 8, Dîliță 4, Fchcr 
1, Iancovici 1 și Janlo 1 — 
pentru Politehnica Timișoara. 
(I. IOANA — coresp.).

INDEPENDENȚA CARPAȚI 
MÎRȘA — DINAMO BRAȘOV 
16—15 (7—7). în pofida lipsei 
lor de experiență, gazdele au 
reușit să domine partida și să 
conducă uneori la 4 goluri di
ferență (min. 44 : 13—9). Pe 
jocul oaspeților și-a pus am
prenta nervozitatea. Au mar
cat: Birtalan 11, Kicsid 3, Ma
tei 1 și Tilvîc 1 — pentru In
dependența, Andreescu 5, Chi- 
comban 2, Cian 2, Dumitru 1, 
Donca 2, Bota 1, Dobre 1 și 
Nicolescu 1 — pentru Dinamo 
Brașov. (M. VERZESCU — co
resp.).

RELON SAVINEȘTI — C.S.M. 
BORZEȘTl 25—20 (11—7). Me
ciul a fost permanent la dis
creția gazdelor. Au înscris : 
Samson 8, Petre 6, Zaharia 5, 
Marin 3, Zamfir 3, Cosma 2 
— pentru Relon, Ciocîrlan 5, 
Girleanu 4. Berbecaru 3. Bu- 
cioacă 3, Balaș 2, Smerea 2 și 
Cimponeru 1. (C. LUCA — co
resp.).

DE TENIS DE
® Celelalte trei finale au

MAMAIA (prin telefon). Sîm- 
bătă au luat sfirșit, pe terenurile 
complexului turistic Palas, Între
cerile Campionatelor internațio
nale de tenis pentru Juniori ale 
României. Reprezentanții noștri, 
deși au evoluat in patru finale 
— din acest punct de vedere pu- 
tlndu-se spune că există oarecare 
satisfacție — au reușit să cîștlge 
una singură. Intr-o dispută deo
sebit de frumoasă, avind ca ad
versară o bună jucătoare din 
Cehoslovacia, Alice Dănilă a clș- 
tigat finala la simplu junioare, 
lntrecînd-o cu 2—6, 7—5, 6—3 pe 
Petra Tesarova. Vom menționa că 
tlnăra Jucătoare a clubului bucu- 
reștean Dinamo In trecuse In se
mifinală pe o altă tenlsmană din 
Cehoslovacia, Martina Koderova, 
cu 6—3, 4—6, 6—0. In cealaltă se
mifinală, proaspăta campioană 
de junioare a țării, Ileana Tro
can, a cedat in două seturi, fiind 
Întrecută cu 6—1, 6—2 de Tesa
rova.

In proba de simplu băieți, Emil 
Hnat, intr-o evidentă revenire 
de formă, șl-a disputat cel mal 
frumos meci al turneului In 
compania bulgarului Kiril Laza- 
rov, pe care l-a Întrecut in se
mifinale cu 7—6, 5—7, 9—7. Dar,

LA MA
revenit tenis

în finala 
Moravek, 
Hnat nu a mal 
nivel (este dre, 
rul său a dove 
celent tehnician 
let : Moravek - 
(In semifinală 
pusese cu 7—5, 
Vanță).

Probele de d 
tenlsmanilor c 
băieților au cl: 
Suk (Cehoslova 
pus cu 6—2, 3- 
Chlru. Clștigăt< 
ta finală fără J 
tlan Moroșan n 
teren, Intru 1 
astfel că se In> 
pltaare pentru 
abatere. In cet 
Hnat, Chlru — 
(Bulgaria) 6—3 
fete au câștigat 
țarina Maleeva 
Iova, care au 
1—6, 6—2 pere< 
Dănilă — Dean, 
finale : Maleet 
Tesarova, Kod 
Dănilă, Trocan 
ban 3—6, 6—6, 
coresp.).

In etapa a IV-a a campionatului de

cu c< 
Jucă

Niculac 
2, Ghi 
pentru 

coresp).

CAMPIONATELE NAȚIONALE OE TIR ALE SENIORIE OE!
(Urmare din pag. L)

pușcă, la 3X40 f. cu 1155 p. 
Șl aceasta, in urma unei lupte 
foarte echilibrate purtată în 
compania tenacelui Mihai Du
mitrescu (1154 p) șl a foarte 
tinărului (22 de ani) Florin 
Cristofor (1152 p). Ultimul a 
acuzat un șoc psihic puternic, 
atunci când. la poziția în ge
nunchi. după ce își consolidase 
poziția de lider intermediar cu 
o decadă de 99 p, foarte bună, 
a adunat in cea de a doua 
doar 91 p și asta datorită fi
nul cartuș cu defect, „căzut" 
pe țintă doar pînă la valoarea 
unui... șase ! De remarcat că 
totuși dreptate s-a... făcut : 
dacă Ilie Codreanu a cîștigat

„maratonul", urmăritorii săi 
au învins în întrecerile com
ponente : F. Cristo for la pozi
ția picioare. M. Dumitrescu la 
poziția genunchi !

REZULTATE TEHNICE, pis
tol viteză, seniori : 
STAN (Steaua) 592 
Ion (Steaua) 592 p. 
Iotă (Steaua) 592 p, 
briei (Dinamo) 590 
Tașcă (Dinamo) 588 ,. 
Vlnt (Steaua) 587 p ț 
liberă, 3X40 f, seniori : 
CODREANU 
2, M.

1. 
P.
3.
4. 
P.
P.

MARIN
2.
G. 
M.
5.
6.

C. 
Ca- 
Ga-

T.
D.

pușcă
1. I. 

(Steaua) 1155 p, 
Dumitrescu (Dinamo) 

1154 p, 3. F. Cristofor (Steaua) 
1152 p ; poziția picioare : 
T. CRISTOFOR (Steaua) 
p ; poziția genunchi : 1.
DUMITRESCU (Dinamo) 390 p.

1. 
370 
M.

INTERNAȚIONALELE" DE JUDO ALE JUNIORILOR
(Urmare din pag I) decizia în fața Iui

care le susținuse. Dar Șerban 
după ce a luat un avantaj 
apreciabil de 5 puncte, l-a fi
xat cu umerii pe tatami. de 
unde Buben n-a mal avut nici 
o salvare, arbitrii consemnînd 
victoria prin ippon (min. 3,10) 
a sportivului român. în conti
nuare, Ilie Șerban a intrat pe 
tatami pentru a-1 întîlni 
George 
celeilalte
Ciuvăț a reușit să-i scoată din 
cursă — și încă spectaculos — 
pe belgianul M. Freikin și pe 
ungurul A. Rogus. Finala a 
fost echilibrată pe tot timpul 
celor 7 minute de luptă. Cu 
un plus de inițiativă Șerban a

. ------- pe
Ciuvăț. câștigătorul 
serii. Printre alții.

obținut _ _ ___ __
Ciuvăț. Promițător pentru „eu
ropene" _____
lalțl juniori care au 
podiumul de onoare, 
ei Insă, numai Atila 
Silviu Lazăr s-au 
la nivelul acestei competiții și 
dacă nu au reușit mai mult 
aceasta din cauza greșelilor 
lor. îndeosebi celor din apă
rare. Și unul și altul au fina
lizat procedee tehnice dintre 
cele mai complicate în meciu
rile câștigate.

Clasamentele 
superușoară : 1.
(R.D. Germană), 
ravny (Ungaria), 
(România) și K. 
tria) ;

au concurat șl cel- 
urcat pe

Dintre
Polint și 
prezentat

finale : cat.
Axei Broege
2. M. Ka-
3. S. itazăi 

Kein (Aus-
semiușoară l 1. Ilie

Șerban (România), 2. George 
Ciuvăț (România), 3. A. Bo
gus (Ungaria) și Ch. Bouisson 
(Franța) ; ușoară : 1. Torsten
Oehmlngen (R. D. Germană),
2. A. Toth (Ungaria), 3. Șt. 
Nagy (România) și J. Rosen- 
Iechner (Austria) ; semlmljlo- 
cie : 1, JorȚ Domel (R.D. Ger
mană) .
3. Ch. 
Schell 
locie : 
(R. D.

2. P. Klazar (Franța), 
Daels (Belgia) șl R. 
(R. F. Germania) ; mij- 

1. Roland
Germană), 2. 

(România). 3. A. 
(R.F. Germania) și 
(Ungaria) ; semigrea : 1. Hary 
Kreiss (R.D. Germană). 2. M. 
Reittcr (Austria), 3. I. Muller 
(R. F. Germania) și J. Millan 
(Franța) ; grea : 1. Plate Jo
chen (R.F. Germania). 2. F. 
Kalasz (Ungaria), 3. V. Bazon 
(România) și S. Schuping 
(R.D. Germană).

Baranschi 
A. Polint 

Relneke 
J. Fekete

SURPRIZĂ LA PETROȘANI: STIINTA
V V >

— min. 19). Și Grivița Roșie — 
căreia îi reproșăm jocul prea 
puțin dăruit ieri — a finisat 
un atac dus pînă la. aripă 
(min. 36) dar eseul lui Tudor 
nu a fost acordat pe motiv de 
„înaințe" 
Tu dose . 
Grivița i 
dar la 
ratează 
tîrziat 
min. 58 .

D. Cojocaru creează excelent 
minge de „eseu", pe care 
HARITON o fructifică : 3— 

Peste 3 min. COJOCARU iz- 
Aici

La București, din nou 3 me
ciuri — dimineața, simultan — 
deși în programul F.R.R. era 
prevăzut un CUPLAJ pe tere
nul Steaua, în timp ce jocul 
dintre Grivița Roșie și Sportul 
studențesc trebuia să se dispu
te simbătă. Cine profită de 
această „concurență" 7 în nici 
un caz rugbyul ! Surpriza eta
pei, la Petroșani, unde campi
oana .,en titre" Dinamo a pier
dut fără drept de apel. Unde 
se vede că „maestrul" Bucos e 
pus din nou pe fapte mari...

ȘTIINȚA PETROȘANI - 
DINAMO 15—7 (6—3). Meci 
disputat și victorie meritată a 
gazdelor, al căror joc este din 
ce în ce mai bine condus de 
BUCOS, din nou autorul tu
turor punctelor (3 drop șl 
2 l.p.). Dealtfel, grămada Știin
ței joacă pentru el, iar el

‘ în but. La reluare, 
are ocazia să aducă 
în avantaj (min. 55), 
doar 25 m din fațVi 
o l.p. (placaj în- 

asupra lui Tudor). în 
Sportul se „răzbună"

si 
o 
C.

-7.
butește și o l.p. : 3—10 !
intervine o reală mobilizare a 
grivițenilor (au intrat în joc 
și Pasache șl C. Dinu) și pe 
rind BIDIREL reușește 2 l.p. 
(a doua a .,văzut-o" doar arbi
trul D. Grigorescu) și 2 drop-

Fiul pe urmele tatălui..', sau Octavian Moraru (cu balonul după 
o „aglomerare") in timpul 
studențesc (15—10).

partidei Grivița Roșie — Sportul 
Foto : Ion MIHAlCA

bombardează butul advers, 
gur. deocamdată, un joc 
complet. Dinamo, șurprinsă 
acțiunile In viteză ale gazde
lor, a jucat «lab, Stoica fi 
Constantin rotind cîteva bune 
ocazii (Lp.). Pentru bucureșteni 
au punctat : CONSTANTIN 
(Lp.) fl CHIRICENCU (eseu). 
Arbitru P. Ionesou — Buc. (T. 
CORNEA, coresp.)

R.C. GRIVIȚA ROȘIE — R.C. 
SPORTUL STUDENȚESC 15—10 
(3—3). Un joc de valoare me
die. fără virtuți, dar animat fi 
cu... suspans. După aspectul 
partidei (pînă în min. 60 a- 
praximativ). studenții păreau a 
fi scăpat în... cîștlgători. Era 
10—3 pentru el șl jucau cu 
multă vigoare, dar în același 
stil confuz, care alungă, parcă, 
succesul. E drept, din nou am 
asistat la cîteva subtilități ale 
lui Andrei Hariton pe trei- 
sferturi, la travaliul eficace în 
tușă al lui Gheorghiosu, la im
petuozitatea lui Dan Cojocaru 
(aripă sau fundaș). Așadar, 
Sportul are individualități cer
te. dar nu are o echipă, pen
tru că mai fiecare joacă cum 
vrea șau cum știe (vezi Fl. A- 
ta.nasiu, înaintaș, care mai mult 
se plimbă pe la „uvertură"). 
Grivița deschide repede scorul 
prin BIDIREL (drop), dar 
Sportul contraatacă și punctea
ză prin COJOCARU : 3—3 (l.p.

Si- 
in- 
de

goal-uri : 15—10 pentru Grivl- 
ța. (Dimitrle CALLIMACHI).

RAPID — CJS.M. SIBIU 6—6 
(6—3). Ambele echipe au trecut 
pe lingă victorie ; gazdele ro
tind nu mai puțin de 7 lovituri 
de pedeapsă (absența unui 
transformer inspirat, se tace 
simțită tot mal acut 1), oaspe
ții acăpînd ocazia de a realiza 
un eseu la centru, prin Becheș, 
care aflat la 15 metri de butu
rile rapidiste n-a mai avut re
surse fizice și a pasat mingea 
la... un adversar 17 Meciul a 
plăcut prin ambiția celor două 
competitoare de a încheia In 
avantaj, dar jocul a fost, pe 
plan calitativ, modest. Realiza
tori : AMARIEI (drop. min. 17: 
3-0 -------- ----------
CU 
nou 
6—3 
min.
cui bun al lui Capmare (Rapid) 
șl Amariei (C.S.M.), precum și 
prestația mai mult decît pro
mițătoare a arbitrului FI. Zam
firescu — Constanța (ajutat 
prompt la margine de T. Ioni- 
ță și FI. Spornicu), la primul 
său meci — oficial — în Divi
zia •,A“ (Tiberiu STAMA).

STEAUA — POLITEHNICA 
IAȘI 28—7 (14—0). Un joc in 
ritm de vals, exceptînd debu
tul impetuos de partidă al 
bucureștenilor (fază foarte ra-

pentru C.S.M.), STANES- 
(l.p. min. 23 : 3—3), din 
STĂNESCU (l.p. min. 31 : 
Rapid) șl SARAC (drop, 
53 : 6—6), De subliniat jo-

DINAM
1.
2.
J.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11. 
IZ
13.
14.

FARUL
Steaua
Șt. B. Mare 
Șt. Petroșani 
Grivița Roșie 
Rulm. Birlad 
Dinamo
Polit. CJ.-Na| 
Rapid
C.S.M. Sibiu 
Sportul stud. 
Poli, lași 
Gloria Arad 
„U" Timișoa

pidă în min. 
TEANU și d 
LEXANDRU, 
Iul șpectaculc 
parte și alts 
79 — MUN' 
NISTOR. Ce- 
marcat alte 3 
min. 30 ; ZA 
48 ; MURA 
chiar 4, num 
Fuicu (min. 
de arbitrul < 
mai interpret 
Stil >
am rămas ci 
putea mai i 
părți. Două i 
tul în .,A“ a 
de ciclism ( 
ua) și unei: 
Marin a fo: 
pentru accid> 
versar. dar 
de propriul 
marcat : A 
(min. 33), țr. 
Învingători, 
LU l.p. (mir 
CHI).

RULMENT 
FARUL 3—2 
în vervă, at 
PLLOTSCHI 
VASILE, 
BEZUȘCU 
două ori. Gs 
decit o l.p. 
(min. 63). Ai 
Buc. (E. IO’

ȘTIINȚA 
RE — POL.’ 
CLUJ-NAPO 
Băimărenii 
Prima repric 
uri ; după p 
tilor a fost 
marcat : BL 
și CANTEA 
REANU (tr. 
respectiv R 
tr. + 2 
Stoica — S 
coresp.)

GLORIA 
UNIVERSIT 
10—10 (6—3] 
MITER șl ' 
MOKOS (ti 
NOV (ea 
(2 drop.). (

■

(Urma
Mariana M 
4 p (85,3 se 
cu (cu Nev:

Foarte e< 
întrecerea s 
evoluat și i 
experiență 
minată de



Pavel 
Emil 

:elași 
ersa- 
; ex- 
fina- 
8-3 
dls- 

vlttial

IR
I ieri, în Divizia „B“

SCORUL LTAPLI IA REȘIJA: C.S.M. A SURCLASAT PE ARMATURA ZALAU
SERIA I

I
I

dar 
in

ivenit 
'in ala 
■k — 

dis- 
Hnat, 
ificat 
Crifi- 
at pe 
.ficat, 
disci- 
gravă 
iială : 
^onev 
lublu 
: Ka- 
ighe- 

6—3, 
Alice 
semi- 
ra — 
-1 șl 
, Or- 
.MAȘ

I
I
I
I
I
I
I
I
I

11 I
5-14 
MO
9-24
5-31
9-40
5-38
5-25
2-34
M6
1-81
8- 67
0-60
9- 78
1-36

12
12
8
8
8
8
7
7
7
7
6
S
5
4

I
I
I
I

4UN- 
t. A- 
fi na
de o 
min. 

activ, 
mai 

IU — 
min.

■ 65), 
>it de 
mulat 
are a 
ze în

I
I
I
I

- /- ' 1 se 
•nbele 
debu- 
npion 
IStea- 
(P.R. 
teren 

ad- 
■u, ci 
t mai

Lp- 
entru 
riTE- 
AEȚ-

I
9

I
I
I
I

) — 
speții. 
•euri : 

C.
i); 

t de 
reușit 
LNGA 
ire —

I
I
I

MA- 
Feb. 

12—3). 
i tn 
l ese- 
>aspe- 

Au 
MIAN 
NGU- 
04>.); 
eu 4- 

M. 
IȘAN,

I
I
I

OARA 
: Di-

DO- 
VOI- 

ț.NICI 
>resp.)

I

I PLOIEȘTI, 5 (prin telefon). ^Pe 
stadionul Petrolul, aproximativ 
5.000 de spectatori au urmărit o 
partidă agreabilă, dar lentă, în

I care echipele conduse de tinerii 
antrenori C. Moldoveanu și D.

| Dumitriu III. cu câțiva ex-divi- 
zionari „A“, în componență (Sotir,

| Mureșan, Angelescu, Nicolae, Pis-
Pîslaru, Nistor. Turbatu, Burcea),

I au prestat un fotbal curat, în limi
tele sportivității, victoria revenind 
formației ploieștene cu scorul de 
1—0 (1—0). Unicul gol a fost în- 

i scris ân min. 43, cînd TUDOR a 
marcat cu capul, din apropiere, 

j la o centrare de pe stînga. In 
I prima repriză, jocul a fost la dis- 
! creția localnicilor, fapt exprimat 

de raportul de cornere (9—0). de
I șuturile la poartă (9—0 ; pe poar

tă 4—0). Dar jucătorii de la Prâ-
1 hova au irosit multe situații fa

vorabile,
| După pauză, tot jucătorii plo- 
| ieșteni au Irosit situații bune

VOINJA GHEORGHENI
GHEORGHENI, 5 (prin telefon).

Vădit incomodate de marcajul 
făcut pe tot terenul de jucătorii 
gălățeni, gazdele nu-și găsesc 
cadența, se precipită foarte mult, 
greșind în fazele decisive. Inten
țiile ofensive ale oaspeților se 
materializează printr-un joc în 
continuă mișcare, derutant, in 
fața careului gazdelor, care, me
reu hărțuite de rapidele extreme 
gălățene, Hanghiuc și Bejenaru, 
greșesc din ce în ce mai mult. 
Așa s-a întîimplat în min. 18 cînd 
apărarea gzdelor a gafat în grup, 
lăsîndu-1 pe Hanghiun, complet 
liber, pe partea dreaptă ; acesta 
a șutat puternic sub bară, min
gea a revenit în. teren, de unde 
fundașul Kdrtesi a înscris, din 
apropiere.

Repriza secundă are la pupitru
★ ★

C.S.M. BORZEȘTI — GLORIA 
BISTRIȚA 0—2 (0—1). Autorii go
lurilor : Moga (min. 43) șl Co- 
man (min. 74).

DELTA TULCEA—F.C.M. PRO
GRESUL BRAILA 3—2 (1—1). Au 
marcat : Ihimov (min. 32 din 11 
m), Belea (min. 57), Huscin (min. 
89), respectiv Ciobotaru (min. 41), 
Iuga (min. 85).

I.M.U. MEDGIDIA — MINERUL 
GURA HUMORULUI 2—0 (1—0).
Au înscris : Codin (min. 43) șj 
Constantin (min. 46).

GLORIA BUZĂU — CEAHLĂUL 
p. NEAMȚ 6—2 (1—1). Au mar
cat : Balaur (min. 11), Mureșan 
(min. 47 și 82), Andriesei (min. 
54), Ghizdeanu (min. 68), Pro
dan (min. 89) respectiv Roșea 
(anin. 43 și min. 88 din 11 m).

C.S.M. SUCEAVA — VIITORUL 
MEACANICA VASLUI 1—0 (0—0). 
Unicul gol a fost realizat de 
Cașuba (min. 48).

OȚELUL GALAȚI — DUNĂREA 
CALARAȘI 5—0 (3—0). Autorii

-golurilor : Pachițeanu (min. 15, 
43 și 78) și Dan (min. 30 șl 74).

C.S.M. SF. GHEORGHE — UNI
REA DINAMO FOCȘANI 1—0 
(1—0). a înscris : Deneș (min 43).

(Relatări de la Gh. Gorun, P. 
Comșa, R. Avram, D. Soare, I.

SERIA

PRAHOVA PLOIEȘTI - C.S. BOTOȘANI 1-0 (1-0)
(Nistor, Răut, Tudor și Nicolae 
în min. 49, 51, 62 și 65), după 
care au căzut fizic și oaspeții 
aveau să domine autoritar, însă 
Epure (min. 77) a șutat pe lingă 
poartă, Iar în min. 7Ș Ionescu a 
intervenit in extremis la șutul lui 
Briac. Raportul șuturilor în a- 
ceastă repriză a fost 6—9. 
Nistor putea majora scorul 
min. 82, iar în min 87, Bordeianu 
a blocat curajos la picioarele lui 
Vlad.

Arbitrul timișorean I. Igna a 
condus foarte bine. PRAHOVA : 
Ionescu — Șelaru (min. 42 Cos- 
tea ; min. 46 Mureșan), Sotir, 
Catinca, Răut — Angelescu, Con
stantin, Nicolae — Tudor, Nistor 
Vlad. C.S. BOTOȘANI î Borde- 
ianu — Epure, Pislaru, Șofran, 
Dudea — Iovu, Turbatu (min. 
15 Croitoru), Burcea — Macovei. 
Ene (min. 61 Zaharia), Briac.

Constantin ALEXE
DUNĂREA C.S.U. GALAȚI 1-2 (0-1)

pe jucătorii de la Viitorul, care 
In min. 57, prin Tudose egalează, 
la un penalty corect acordat de 
arbitru. In ciuda 
cuiul, oaspeții 
min. 86, prin

cursului j o- 
înscriu însă în

Hanghiuc, un 
contraatac tăios, cu largul con
curs al lui Băndilă, care a luftat 
în faza decisivă. A arbitrat bine 
M. Axcnte 
formații : 
GIIENI :
Burdea, Dezso, Tudose — C. Ber- 
nad (min. 28 V. Bemad, min. 21 
Kallo), Balazs, Barta — Sza- 
vulyi, Băndilă Erds. DUNĂREA 
C.S.U. GALAȚI : Oană — Pisău. 

Borali, Ichim, Kttrtesi — Anghell 
nei, Balaban (min. ““ 
Diacon eseu 
Hanghiuc,

(Arad) următoarele 
VIITORUL GHEOR- 
Tache — Cerchizan,

80 Comșa), 
(min. 87 Moțoc) — 

Stroe, Bejenaru.
Florin SANDU
★

Gh. Arsenie și Gh.Mindrescu, 
Briotă).

1. D. C.S.U. Gal. 4 3 0 1 11-4 6
2. C.S.M. Suceava 4 3 0 1 7-3 6
3. C.S.M. Sf. Gh. 4 3 0 1 4-2 6
4. Gloria Buzâu 4 2 1 1 11-3 5
1. Prahova Ploiești 4 2 1 1 6-5 5
6. Gloria Bistrița 4 2 0 2 7-4 4
7. I.M.U. Medgidia 4 2 0 2 8-7 4
8. F.C.M. Progr. Br. 4 2 0 2 6-6 4

9-11. Ceahlăul P. N. 4 2 0 2 6-8 4
Unirea D. Focș. 4 2 0 2 2-4 4
Delta Tulcea 4 2 0 2 6-8 4

12. Dunârea Câlârași 4 2 0 2 3-8 4
13. Viitorul M. V$. 4 1 1 2 5-5 3
14. C.S.M. Borzești 4 1 1 2 2-4 3
15. C.S. Botoșani 4 10 3 2-3 2
16. Oțelul Galați 4 1 0 3 7-9 2
17. Minerul G. H. •) 4 2 0 2 4-8 2
18. Viit. Gheorgh. 4 1 0 3 3-9 2
•) Penalizată cu 2 puncte.
ETAPA VIITOARE (duminică 12 

septembrie) : Gloria Bistrița — 
Gloria Buzău. Viitorul Mecanica 
Vaslui — Prahova Ploiești, Oțelul 
Galați — Dunărea C.S.U. Galați, 
C.S.M. Suceava — Minerul Gura 
Humorului, Viitorul Gheorhgeni— 
Unirea Dinamo Focșani, C. S. 
Botoșani — C.S.M. Borzești, Delta 
Tulcea — Ceahlăul P. Neamț, 
F.C.M. Progresul Brăila — Du
nărea Călărași, I.M.U. Medgidia 
— C.S.M. Sf. Gheorghe.

A Il-a

I
I
I
I

Marcate, probabil, 
ța InUlniril, cele 
dar mai ales Rapid, 
aștepta un f " ' 
nu au reușit 
spectaculoase, 
pilea bănuită, 
Bă anihileze 
ale Rapidului 
atace. Dar în 
s-a văzut că 
altceva decît... 
din Pantelimon a Ieșit curajos în 
ofensivă și a... trecut pe lingă 
o egalare meritată. Aceasta pen
tru că In min. 32 MANEA des
chisese scorul cu un șut frumos 
după executarea unei lovituri li
bere. Tot Manea, care alături de 
Cojocaru va fi cel mai insistent 
atacant al Rapidului, expediază 
două șuturi frumoase în min. 35 
șl 37, șl tot el. alături de Pe
truț, va ti cel mal periculos 
pentru poarta Iul Iordan tn re
priza secundă. Metalurgiștll, cum 
am spus, au avut și el ocazii de 
gol prin Giugiumlcă (min. 6 șl 
68), stoica (min. 23 , 35, 53 și, mai 
ales, 83), Marinescu (min. 73, 39).

METALUL - RAPID 0-1 (0-1)
, de importan- 

două echipe, 
, de la care se 

de calitate, 
t rareori faze

fotbal 
decît 
Metalul a dat re- 

, căutând mai intîi, 
acțiunile de atac 
și apoi să contra- 

i momentul în care 
i giuleștenii nu au 

galerie, echipa

Maghiar (București) 
decizii greșite, s-a 
în contradicție cu 

tușă (în min. 29, la

Arbitrul Cr. 
a dat multe 
aflat uneori 
colegii de la . ,
un ofsaid semnalizat de tușierul 
M.M. Ionescu. nu a intervenit și 
Dumitrescu a șutat în stâlpul din 
stînga porții lui I. Gabriel ; dacă 
se marca gol ?), alteori nu a in
tervenit deloc (ca in min. 49, 
cînd Stoica a fost faultat, în ca
reu, de Pîrvu șl ca în min. 50. 
cînd Manea a fost obstructionat 
în fața careului de 16 m), sau 
nu a aplicat legea avantajului 
(în min. 87, deși faultat de Că- 
lărașiu, Manea a rămas cu min
gea la picior, dar conducătorul 
jocului a indicat lovitură liberă 
directă). METALUL ; Iordan — 
Anghelina, Marinescu, Călărașiu, 
Dumltrașcu — Dumitrescu. Giu- 
glumică. Stoica — Niță, Tănaso 
(min. 60 Nloa), Vișinoiu (min. 60 
Iosifescu). RAPID : ion Gabriel 
— I. Popescu, Pirvu, Tiță, Ad. 
Dumitru — Petruț, Ton Ion, Pa- 
raschiv — Cojocaru, Damaschin, 
Manea.

Mircea TUDORAN

DINAMO VICTORIA BUCUREȘTI - AUTOBUZUL BUCUREȘTI 
(0-D

au Încercat să fie mai insistențl, 
să alerge mal mult, dar fără fo
los, deoarece apărarea lor s-a

0-1
Joc dirz, în care accentul s-a 

pus pe rezultat șl mal puțin pe 
construirea unor faze frumoase. 
Din această cauză tn primele 45 
de minute, deși s-a făcut risipă 
de energie, fazele ofensive au 
fost confuze, s-a șutat foarte rai- 
la cele două porți. Dinamoviștli

O

BALCANICE DE CĂLĂRIE
primele șase

ilpofie) 
Popes- 
x.). 
fost și 
are au 
bogată 
ă. do
ri, ca-

re au ocupat
locuri. CLASAMENT : 1. Gruia 
Deac (cu Bihorean) 3/< p, 2. 
Mircea Neagu (cu Ecou) 4 p 
(83,7 sec) 3. Otto Fabich (cu 
Baical) 4 p (87,4 sec.).

Luni este zi de pauză. între
cerile urmînd să se reia marți 
(ora 15). cu primele dispute 
oficiale.

clătinat la prima acțiune mai 
incisivă a înaintașilor Autobuzu
lui. Așa s-a intîmplat în min. 33, 
cînd CULEA a plecat de la cen
trul terenului, fundașii centrali 
au încercat să fie mai insistenți, 
Autobuzului a ajuns în careu și 
a șutat imparabil : 0—1. După
trei minute, Săndoi a expediat 
balonul cTe la distanță, însă por
tarul Alexe a respins în corner. 
După pauză, Dinamo Victoria a 
dominat mai mult, dar spiritele 
au continuat să fie încinse și ar
bitrul a fost nevoit să apeleze 
din nou la cartonașul galben (în 
prima parte îl arătase lui T. 
Zamfir și Gh. Radu) acordindu-1 
lui Ivan, iar pe cel roșu lui 
Naghi, care l-a lovit pe Popicu. 
Pînă la sfârșitul întîlnirii, Dinamo 
Victoria a forțat egalarea, pe care 
însă, nu a reușit-o. A arbitrat bine 
D. Petrescu (București). DINA
MO VICTORIA : Dinu — Mânu, 
Brumaru, Popicu, Adolf — Ivan, 
Cheran, săndoi (min. 46 Mitracu) 
— Ciornoavă (min. 58 Iordache), 
Glonț, Gh. Radu. AUTOBUZUL : 
Alexe — Farcaș, Rada, Grigore. 
Chiriac — Niță, T. Zamfir, Na
ghi — Cursaru (min. 72 Badea), 
Culea, Giba (min. 72 Chivu).

P. VINTILA
CHIMICA TlRNAVENI — U- 

NIREA ALEXANDRIA 4—0 (2—0). 
Au marcat : Ghergh’cean (min. 
13, autogol) și Oprișor (min. 18, 
73 și 81).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
MECANICA FINA BUCUREȘTI 
0—0.

PANDURII TG. JIU — ROVA 
ROȘIORI 3—0 (1—0), Au înscris: 
Croitoru (mim. 28), Țrandafirescu 
(min. 82) și Gugu (mim. 89).
I.P. ALUMINIU SLATINA — 

CARPAȚI MIRȘA 2—0 (1—0). Au
torii golurilor : Păun (tmin. 5) 
Vlădescu (min. 47).

MINERUL MOTRU — GAZ ME
TAN MEDIAȘ 3—0 (2—0). Au
înscris : Kusch (min. 11, autogol) 
șl Laurențiu (min. 41 și min. 77 
din 11 m).

C.S.M. DROBETA 
RIN — PRECIZIA 
(2—1). Au marcat 
9), Ciocârlie (min. 
Cîrceag (min. 47), 
(min. 55), respectdfv ____  ____

ȘOIMII IPA SIBIU — LUCEAFĂ
RUL BUCUREȘTI 4—5 (2—3). Au-

SERIA

TR. SEVE- 
.SACELE 4—1 
: Nită (min.
12 din 11 m), 
Dumitrășcuță 

Tucă (min. 44).

Fază din intilnirea Metalul — Rapid (0—1), disputată ieri pe sta-
Jt~ ' ” ”......... ~ - Foto: I. MIHAICAdionul Republicii din Capitală.
Lorii golurilor : Țurlea (min. 32), 
Gabel (min. 33), Marcu (min. 70 
și 83), respectiv Hagi (min. 
41 și 85), Țîrlea (min. 45) 
Videscu (min. 47).

(Relatări de la I. Ducan, N. Ște
fan, P. Cristea, D. Mihail, Gr. Ju- 
gănaru, V. Manafu și T.

1. RAPID BUC.
2. I.P. Al. Slatina
3. Minerul Motru
4. Autobuzul Buc.
5. Automatica Buc.
6. Chimica Tîrn.
7. Pandurii Tg. Jiu
8. C.S.M. Drob. T S. 4

4
4
3
4
4
4
4
2
3 10 2
3 0 0 3

10. Gaz metan 
Metalul Buc.

11. Mecanică fină
12. Dinamo Viet. Buc.
13. Carpați Mirșa
14. Rova Roșiori
13. Precizia Sâcele
10. Șoimii IPA Sb.
17. Prog. Vulcan *)
18. Unirea Alexandria
•) Penalizată cu 4 puncte.

36, 
și

Maniu).

4 4
4 3
3 3
4 3
4 2
4 2
4 2

0 0 
1 0 
o o
0 1 
1 1
0 2 
0 2
0 2 
0 2 
0 2
1 1
1 2 

1 0 3 
10 3
1 0 3 
0 0 2

2
3
2
7
6
6
4

10- 1
7- 1

11- 2
6-
4-
6-
8-
6-
5-
3-
6- 2
4- 5
4- 8
2-10 
2-11
2- 4
5- 9 
1- 9

8 
7 
6
6
5
4
4
4
4
4
3
3 
2
2
2 
0
0 
o

PORTIK și UȚIU, care au de
monstrat un mare apetit al go
lului, primul înscriind 5 goluri, 
iar secundul 3. Scorul fluviu cu 
care s-a încheiat această parti
dă, care ne scutește de orice co
mentarii, a fost realizat de POR
TIK (min. 10, 35, 40 din 11 m, 
52, 55) și UȚIU (min. 54, 57. 80). 
A arbitrat bine Ion Tănase (Tîr- 
goviște), u mătoarele formații : 
-------- REȘIȚA : Sucllă (min.

Atodiresei, Firi- 
Telescu — Imirea- 
Portik — lenea, 

71 Croitoru), Florea.
ZALAU ; M. Gri-

C.S.M.
79 Bachiș) 
oeanu, Uțiu, 
nu, Jaootă, 
Bojin (min.
ARMATURA
gore — M. Bumbuț, Tercheș, Pe- 
treanu, D. Crișan — Năsălean 
(min. 60 E. Crișan), Pașca, Ar
delean — Gh. Bumbut. Cosma 
(min. 80 C. Heseru), Petruț.

Aurel PĂPĂDIE
- ME- 
(0-0). 
56 și 
.{min.

ETAPA VIITOARE (duminică 12 
septembrie) : precizia Să cele — 
Autobuzul București, Carpați Mîr- 
șa — Șoimii IPA Sibiu, Mecanică 
fină București — Minerul Motru, 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin — 
Dinamo Victoria București, Au
tomatica București — Luceafărul 
București, Progresul-Vulcan Bucu
rești — Chimica Tîmăveni, Uni
rea Alexandria — Pandurii Tg. 
Jiu. Rapid București — I. P. 
Aluminiu Slatina, Rova Roșiori 
— Metalul București, Gaz metan 
Mediaș — stă.

A IlI-a
INDUSTRIA SIRMEI C. TURZII - F.C. BAIA MARE 2-0 (0-0)

CIMPIA TURZII, 5 (prin telefon) 
Pe un stadion devenit neincă- 
pător și pe o vreme frumoasă, 
meciul s-a ridicat la o bună co
tă valorică, victoria revenind, 
pînă la urmă, meritat, forma
ției locale oare s-a impus în 
marea majoritate a timpului de 
joc. în prima repriză (ceva mai 
echilibrată), gazdele au irosit 
câteva excelente situații de a 
deschide scorul prin Coloji (min. 
4 șl 45), Vlăduț (min. 16 și 40) 
șl Mihățean (min. 23), în timp 
ce oaspeții au ratat prin Ene 
(min. 25 și 34). La reluare, doar 
tn primele 10 minute formația 
bădmăreană a reuișit să mai men
țină echilibrul, după care a ce
dat pasul, inițiativa trecînd, a- 
protape în totalitate, de par
tea jucătorilor din Cîmpia _Tur- 
zil. După ce în min. 
a expediat balonul în 
după alte cîteva mari 
lui Matyaș (min. 55)

C.S.M. REȘIȚA - ARMATURA ZALAU 8-0 (3-0)

52 Radu 
bară. și 
ratări ale 
șl Colojl

REȘIȚA, 5 (prin telefon). Par
tidă la discreția fostei diviziona
re „A", care a cîștigat cu un 
scor categoric, 8—0, reprezentlnd 
recordul . ’ • - ■ —
tidnd un joc excelent, la toate 
capitolele, reșițeindi au făcut un 
galop de sănătate, in fața proas
petei promovate In eșalonul se
cund. La riadul lor, oaspeții

campionatulul. Prac-

PREGĂTIRI ASIDUE
(Urmare din pag I)

întreg lotul a luat parte la un 
program complex care a pre
văzut atit refacerea după par
tida cu Danemarca, rât șj pre
gătirea meciului cu Suedia. 
Mai întîi s-au purtat discuții 
pe marginea întâlnirii de 
miercurea trecută, folosindu-se 
imaginile înregistrate pe peli
culă. apoi discuții 
antrenamente de două ori 
zl, prezentarea echipei 
diei.
a prezentat ultimele 
regulamentare în materie

teoretice, 
pe 

______  ___„ _ Sue- 
Arbitrul Nicolae Hainea 

noutăți 
de

WHIMSI RARA DL SI AI 1010 PP0N0SP0R1 lXTOU'It A/A
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 5 SEPTEM

BRIE 1982
I. Metalul Buc. — Rapid Buc. 

2 ; H. Prahova — C.S. Botoșani
1 ; HI. C.S.M, Sf. Gheorghe — 
Unirea Focșani 1 ; IV. Chimica — 
Unirea Alexandria 1 ; V. C.S.M. 
Borzești — Gloria Bistrița 2 ; VI. 
Viit. Gheorgheni — Dunărea Ga
lați 2 ; VII. Minerul Motru — 
Gaz metan 1 ; VIII. Automatica 
— Mecanică fină X ; IX. „U“ 
Cluj-Napoca — U.M.T. 1 ; X. 
Strungul Arad — Aurul Brad X ; 
XI. Dinamo Victoria — Autobuzul
2 ; XII. înfrățirea — U.T. Arad 
Anulat ; XIU. Ind. sîrmei — F.C. 
Baia Mare 1.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
300.457 LEI.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA „LOTO" 

DIN 5 SEPTEMBRIE 1982

in-a : 90

66

28 
A 

IV-a : 86 37 5 8 24 71 ; EXTRA
GEREA A V-a : 39 19 84 53 56 33.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
992.393 lei.

(min. 65), tn min. 68 tabela de 
scer va arăta 1—0 : Sepl a co
mis henț tn careu și lovitura de 
ta 11 m a fost transformată de 
RADU. Peste 5 minute, Koller 
salvează de pe linia porții min
gea expediată de Matyaș. Cu 5 
minute înainte de final, gazdele 
punctează din nou, prin COLOJI, 
oare a reluat spectaculos, cu 
capul, din plonjon, mingea cen
trată de Vlăduț. Arbitrul 
lovean I. Velea, a condus 
următoarele formații : 
TRIA SIRMEI : Cîrlan 
Ionuț, Voroneanu, 
loji, Mărginean, 
Vlăduț, Soporan (min. 54 
tyaș), Mihățean (min. 83, Popa).
F.C. BAIA MARE : Moldovan — 
Sepl, Borz, Ignat, Koller — Sa- 
bău, Bălan, Tulba (min. 63 Rus) 
— Dragomirescu (min. 20 Buz- 
gău), Roznai, Ene.

Gheorghe NERTEA

OLIMPIA SATU MARE - 
TALURGISTUL CUGIR 4—0 
Au înscris : Bolba (min. 
min. 71 din 11 m), Mureș an 
83) și Mocirău (min. 87).

MINERUL CAVNIC — SOME
ȘUL SATU MARE 6—0 (2—0). Au 
marcat : Condruc (min. 15, 37 
și min. 50 din 11 m), Lucaci 
(min. 71) și Mociran (min. 74 
șl 79).

RAPID ARAD — C.I L. SIGHET 
0—0.

STRUNGUL ARAD — AURUL 
BRAD 1—1 (0—0). Autorii go
lurilor : Tușa (min. 88 din 11 m) 
pentru Strungul, Stoica (min. 61) 
pentru Aurul.

C.F.R. TIMIȘOARA — GLORIA 
REȘIȚA 2—0 (0—0). Au înscris:
Borugă (min. 61, autogol) și 
Stănescu (min. 67).

„U“ CLUJ-NAPOCA 
TIMIȘOARA 2—0 (1—0). 
cat : Fîsic (min. 7) și Porațchi 
(min. 77).

Meciul ÎNFRĂȚIREA ORADEA 
— U.T. ARAD se va disputa * 
ziua de 15

(Relatări 
Debrețeni, 
Marton și

- U. M. 
Au mar-

septembrie.
de la Z. Kovacs, 
I. Ioana, I.
I. Lespuc).

Ion,

în

Z. 
șt.

cra- 
bine 

INDUS- 
Oltean, 

Radu — Co- 
Mureșan —

Ma-

1- 2. IND. SIRMEI 4 2 11 6- 2
„U“ Cluj-N. 4 2 11 5- 1

3. U.T. Arad 3 2 0 1 8- 2
4. Minerul Cavnic 4 2 0 2 10- 5
5. C.S.M. Reșița 4 12 1 4
6. Olimpia S.M. 4 2 0 2 8- 4
7. Aurul Brad 4 12 1 6- 4

8- 9. Strungul Arad 4 12 1 5- 5
Rapid Arad 4 12 1 4- 4

10. C.F.R. Timișoara 4 12 1 3- 3
11. Metalurg. Cugir 4 2 0 2 6- 8

12-13. Someșul S. M. 4 2 0 2 6- 9
F.C. Baia Mare 4 2 0 2 4- 7

14. Gloria Reșița 4 2 0 2 3- 7
15. Armatura Zalâu 4 2 0 2 8-14
16. C.I.L. Sighet 4 112 3- 7
17. U.M. Timișoara 4 112 3- 8
18. Infr. Oradea 3 10 2 2- 5

5
5
9
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
2

(duminică 12

ni s-au p^rut o echipă fragilă, 
cu o apărare penetrabilă,, acu- 
zlnd usturătorul eșec datorită și 
absenței din formație a ex-clu- 
Jeanului Dobrău, reținut pentru 
examene. Totuși, Armătura are 
meritul de a nu se fi închis tn 
apărare nici atunci cînd scorul 

a lua proporții. In acest meci 
s-au evidențiat, în mod deosebit,

ETAPA VIITOARE .
septembrie) : Armătura Zalău — 
Minerul Cavnic, Gloria Reșița — 
Ind. sîrmei C. TurzlV U.M. Ti
mișoara — Rapid Arad, F. C. 
Baia Mare — Olimpia Satu Mare, 
U.T. Arad — „U“ Cluj-Napoca, 
Someșul Satu Mare — înfrățirea 
Oradea, Aurul Brad — C.F.R. 
Timișoara, Metalurgistul Cugir — 
C.S.M. Reșița, C.I.L. Sighet — 
Strungul Arad.

ALE „TRICOLORILOR4
laarbitraj, ca și impresii de 

ultimul C.M. Un moment im
portant l-a constituit venirea 
la lot a jucătorilor selecționați 
de la Dinamo, felicitați cu 
căldură de „tricolorii" aflați 
în pregătire pentru calificarea 
echipei în primul tur al C.C.E. 
Duminică dimineața. întregul

lot — în afara celor șase ju
cători accidentați, care au avut 
program de tratament — a fost 
prezent pe Stadionul Republi
cii la cuplajul bucureștean de 
Divizia „B“. Seara, la lumi
na reflectoarelor, pe stadionul 
„23 August", lotul reprezenta
tiv a susținut un meci școală 
în compania formației Chimia 
Rm. Vîlcea.

A APĂRUT NR. 8/1982 AL REVISTEI 

„EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT“
Din sumarul acestui număr spicuim :
• Aniversarea mărețului act Istoric de la 23 August, sub în

semnul unor evenimente de mare importanță pe drumul trans
formării revoluționare a societății noastre ;
• Debutul tinerei generații școlare în sportul de performanță, 

de lector univ. Gh. Cîrstea ;
• Posibilități de concepere, învățare și perfecționare a unui 

exercițiu liber ales de gimnastică modernă și acrobatică, de 
prof. Alexandrina Camelia Mancaș ;
• Despre dezvoltarea ritmului la preșcolari prin gimnastică 

și dans, de prof. P. Dungaciu și educatoare Stela Arețu ;
• Aspecte ale instruirii programate aplicate la factorul tehnic 

al fotbalului, de prof. I. E. Ilea ;
Q Contribuții la îmbunătățirea selecției biomotrice în atletism, 

de asist, univ. M. Alexei și asist, univ. Tr. Bocu ;
• Unele probleme medico-sportive ale antrenorului, de dr 

Ecaterina Flora.
REȚINEȚI ! Revista „Educație fizică sport" nr. 8/1582 s-a pus 

in vânzare la centrele și punctele de difuzare a presei din Ca
pitală și din țară, dar ABONAMENTUL reprezintă calea cea 
mai sigură și mai comodă ca această revistă să nu lipsească 
din biblioteca de specialitate a profesorilor de educație fizică, 
a antrenorilor, a tuturor activiștilor mișcării sportive.



Ieri după amiază

RElNTlLNIRE CU SOȚII BORGJ

PE TERENURILE BUCUREȘTENE
Reintilnire cu doi vechi 

Prieteni. Iată-i. din nou prin
tre noi pe Bjorn Borg și 
Mariana, soția lui, la fel de se
nini și plini de voioșie, ca ia 
ultima noastră despărțire. Și, 
bineînțeles, tot cu rachetele in 
mîini. Ia antrenament, pe te
renurile umbrite de verdeață 
de la Tenis-Club București.

— Așadar. Bjorn Borg, avem 
șansa să te vedem aci. pe 
courts-urile noastre. în timp ce 
spectatorii de la Flushing Mea
dow suferă din cauza lipsei 
tale de pe afiș...

— Da, așa a fost să fie, ne 
spune marele campion. După 
cum bine se știe, n-am jucat in 
nici unul din turneele clasice. 
Nu m-am dus la New York, 
așa cum n-am fost prezent nici 
la Wimbledon, unde organizato
rii mă doreau foarte mult, dar 

■ ca să joc din calificări, dind 
adversarilor mei. capi de serii, 
un avantaj pe care-l conside
ram — eu și mulți . alții — 
complet nesportiv. Să nu mai 
lungim vorba... Faptul că, in
tre timp, s-a revenit asupra a- 
cestei măsuri injuste, și de aci 
încolo sint liber să mă inscriu 
in turneele pe care le prefer, 
este concludent și pune capăt 
controversei, 
ciștigat !

— Oricum, 
itor, cel cu 
mult mai interesant. Și poate 
că va însemna continuarea ace
lei formidabile serii de 5 vic
torii obținute pină acum în 
„sanctuarul" sportului cu ra
cheta. Care ar fi obstacolele de 
înlăturat în calea acestei a 6-a 
victorii ?

— Vorbind despre adversari, 
desigur, trebuie spus că orizon
tul tenisului s-a schimbat con
siderabil de la ultima mea par
ticipare. Și totuși nu într-atît 
ca să mă aflu in fața necunos
cutului. Ultimul laureat a fost 
Connors. învinsul meu in două 
finale (n.n. 1977 și 1978), iar

Cei doi parteneri 
de antrenament, Ieri 
la T.C.B., cu citeva 
clipe înainte de a 

Intra pe teren
Foto : ion MIHAICA

Campionatele europene de box juniori

Șl DOREL JIANil 
FRUMOASE VICTORII

Altfel spus am

Wimbledonul . vi- 
Bjorn Borg. va fi

printre tinerii campioni, tot cu 
McEnroe sau Lendl va trebui 
să am de furcă. Primul a avut 
un sezon puțin mat slab, după 
o accidentare in primăvară, Iar 
al doilea pare deasemeni intr-o 
oarecare pierdere de viteză. De
sigur. finalele de la Flushing 
Meadow, in această săptămină, 
ne vor lămuri mai bine asupra 
actualelor raporturi de forțe. 
Sint insă și foarte mulți jucă
tori in formare, cum ar fi și 
Wilander, compatriotul meu de 
18 ani, care se arată deocam
dată redutabil numai pe zgură. 
Intr-un cuvînt, eu sper să pot 
relua lupta in aceleași condiții 
in care am lăsat-o acum un an, 
fără să am in față vreun han
dicap mai mare. Deci, am mo
tive să fiu încrezător...

— Pină atunci, care sint prin
cipalele puncte de program 7

— Cum vedeți, acum relaxa
re. Ne-am întors, eu și Maria
na. In 
ca și 
cîteva 
poate 
sfirșitul lunii 
de demonstrații 
Canada, America 
contmuînd pe 
nente. Din ianuarie joc pro
gramul 
pe care 
detaliu.

Acum, 
racter personal, adresată Ma
rianei :

— Ce a fost adevărat din a- 
tîtea vești care au abundat a- 
supra bolii de care ai suferit, 
operația și toate celelalte ?

— Ziarele din vest au exage
rat mult, ne răspunde amabila

noastră interlocutoare. E drept, 
ne-a fost teamă de ceva grav, 
in realitate era doar o banală 
piatră la rinichi, eliminată de 
chirurg destul de ușor. M-am 
refăcut repede și cum vedeți, 
am redevenit partenera de an
trenament a soțului meu.

— Parteneră de neînlocuit... 
precizează BjSrn Borg.

Privindu-l. cîteva clipe mai 
apoi, asaltînd reciproc terenul 
inchenărat cu alb, prin sutele 
de draivuri și voleuri, ne-am 
convtns din nou că așa este...

Radu VOIA

locurile 
mie. In 
zile in 
urcăm

atit de dragi, ei 
România. Slim 
București, apoi 
la Poiana.
încep o 

in 
de 

alte

La 
serie 

S.U A.. 
Sud, 

conii-
obișnuit de competiții 
nu l-am fixat incă in

ți întrebare cu ca-

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE TENIS ALE S.U.A.
NEW YORK, 5. — tn turul dol 

al probei de simplu masculin a 
campionatelor internaționale de 
tenis ale S.U.A la Flushing Mea
dow, Hie Năstase l-a învins pe 
americanul Terry Moor în trei 
seturi : 6—3, 6—4, 7—6 (11—9 la 
tie-break). La simplu feminin. 
Virginia Ruzici a întrecut-o în 
turul trei pe Beth Herr (S.U.A.) 
cu 7—5, 6—2. La dublu bărbați 
Iile Năstase—Claudio Panatia (Ita
lia) au trecut în primul tur de 
Sherbeck — Waltke (S.U.A.) cu 
6—3, 7—6, dar au pierdut în tu
rul doi la Denton — Curren 
(S.U.A.) cu 3—9, 4—6. La dublu 
mixt Lucia Romanov — L. A. 
Thompson (S.U.A.) au întrecut 
în primul tur pe P. Madrado — 
C. Monteiro (Brazilia) cu 6—3, 
9—4, Iar la dublu feminin, Ruzici 
— J. Russell (S.U.A.) au învins

tot In primul tur pe L. Arraya
— H. Strachonova cu 6—3. 4—9, 
6—3. Alte rezultate: SIMPLU 
MASCULIN (turui H) : McEnroe
— Davis (S.U.A.) 7—9, 8—4, 6—3 ; 
Connors — Pfister 6—4, 6—3, 6—2; 
Hooper — Tanner 6—7, 7—6, 4—6, 
” *. 7—9 ; Kriek Amaya 7—6,

7—6 ; Lendl — T. Mayotte 
3—6, 4—6. 7—6, 6—4 ; turul 
Wilander — T. Wilklson

7—5.
7—5, 
6—4, 
m :

6—1, 7—6 ; Noah — Korlta 
(S.U.A.) 7—5, 6—7, 6—4, 5-6, 6—4;
G. Mayer — Dickson 6—1, 6—7, 
6—2, 6—1 ; Warwick — Gunthardt 
6—3, 6—2, 6—1 ; SIMPLU FEMI
NIN (turul III) : Nelson (S.U.A.) 
— Lucia Romanov 6—2, 6—2 ; Na
vratilova — Yeargln (S.U.A.) 6—3, 
6—3, Austin — Durle 6—4, 6—3, 
Mandllkova — Maleeva (Bulgaria) 
6—2, 8—3.

CAMPIONATUL EUROPEAN DE
(Urmare din pag I)

jutat efectiv de Moiceanu, Ghl- 
ță, Malecu si Tătara, liderul e- 
chipei române a adus din nou 
team-ul nostru la conduoere. 
La finele celei de a treia re
prize conduceam cu 9—8.

In ultimele 7 minute dispu
ta a fost pasionantă. După 
9—9 a urmat 10—9 pentru Ro
mânia și apoi 
•cor. Moiceanu 
valabil anulat 
szar (Ungaria) 
Koslavia), iar 1 
care a unmat 
preluat conducerea : 
egalat din nou. cu 
la distantă. Hagiu : 
poi. echipa română 
admirabil 
rioritate. 
ceptional. 
ioc. la o 
loasă cu 
ține un penalty și tot el trans
formă : 12—11. Mai erau 40 de 
secunde de 1oc. Poloiștii sovie
tici au atacat cu toate forțele, 
au obținut „om în plus", au 
tras de trei ori în bară, de 
două ori a salvat in extremis 
Diaconii si nimic nu s-a mai 
schimbat ne tabela de marcat.

10—10. La acest 
i a înscris un gol 
de arbitrii Csa- 
și Matusici (lu

pe contraatacul 
adversarii 

11—10.
un sut
11—11.
a rezistat 

la o sâtuatie de infe- 
Diaconu salvînd ex- 
în ultimul minut de 
combinație spectacu- 

Moiceanu. Hagiu ob-

au
A 

de 
A-

Splendidă victorie a formației 
române cu 12—11 (3—2, 2—2. 
4—4. 3—3) prin golurile înscnse 
de Hagiu 
lecu. De 
României 
fără unu! _ ___  .
Florin Ardeleanu (care a sufe
rit o etană de susnendare. pen
tru eliminarea din 
Olanda).

Duminică seara, 
decisiv cu formația 
chipa țării noastre a . 
timp de trei reprize, tn ulti
mele 7 minute, la scorul de 
.7—8, jucătorii italieni au be
neficiat de două 
4 metri acordate 
rință de arbitrii 
cken (Belgia) și 
ria). s-au distanțat și au cîști- 
gat finalmente cu 11—6 (1—2, 
1—2, 3-2. 4—0). Golurile echi

pei române au fost marcate 
de : Ardelean 2, Șerban, Glii (A 
Hagiu

(9) I. Ghiță (2) șl Ma- 
subliniat că formația 
a jucat In acest meci 
din oamenii de bzaă.

meciul cu

in meciul 
Italici, e- 
jucat bine

loviturl de la 
cu mare ușu- 
Van den Bre- 
Janev (Bulga-

și Moiceanu.
rezultate : Italia —

13—5; U.R.S.S. — R.F.G. 
Spania — Iugoslavia

Ungaria — Olanda 13— 
Olanda — Iugoslavia 9—5; 

Ungaria — Spania 7—7 ; Tur
cia — Franța 10—6 ; Bulgaria— 
Danemarca 9—8 ; Turcia —

Alte
R.F.G.
12—7 ; 
11—8
11 ț

telefon). 
Congre- 
început 
a cani
de box

DORU MARICESCU 
AU DEBUTAT CU
SCHWERIN, 5 (prin 

Simbătă seara. în Sala 
selor din localitate, a 
cea de a VII-a ediție 
pionaitelor europene
pentru juniori. La întrecere 
sint prezenti 136 de tineri spor
tivi din 22 de țări- Prezintă e- 
chipe complete — de la semi- 
muscă la supergrea — doar 
Bulgaria, R.D. Germană Și U- 
niunea Sovietică. Țara noastră 
este înscrisă la 6 categorii de 
greutate : semimuscă : Marian 
Rotaru, muscă : Sandu Leca, 
cocos : Dorcl Jianu. semimijlo- 
cie : Dănilă Bumbac, mijlocie 
mică : Doru Măricescu. mijlo
cie : Ilarie Petrescu.

Sportivii noștri au ajuns vi
neri seara la Schwerin, iar 
simbătă dimineața au fost su
puși primelor ..teste" : vizita 
medicală, clntarul oficial și- 
tragerea la sorți, această ulti
mă fază arătind că zeița „For
tuna" nu i-a prea avut în gra
ții pe tinerii sportivi români.

Sîmbătă seara. în gala inau
gurală a competiției, a urcat 
treptele ringului si boxerul 
nostru Doru Maricescu (mljlo-

CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM
(Urmare din pag l)

me băieți. 1,88 m la fete.* 5,45 
m la prăjină, 60 m la suliță 
fete. 72 m la ciocan etc.). La 
lungime fete calificările de luni 
după-amiază se vor desfășura 
în două grupe (23 de săritoare 
înscrise). Recordmana mondială 
Vali Ionescu este cap de listă 
in prima erupă, din care mai 
fac parte. între altele, Svetlana 
Vaniușina-Zorina (U.R.S.S.), 
Heike Dante si Christine Schi- 
ma (ambele R.D.G.). In cealaltă 
grupă, Anișoara Cușmir și Gina 
Ghioroaie vor concura alături 
de Elena Ivanova (U.R.S.S.), 
Brigitte Wujak (R.D.G.), Sabine 
Everts (R.F.G.), Zsuzsa Vaniek 
(Ungaria). Anna Wlodarczyk 
(Polonia). Vali Ionescu și Ani- 
soara Cușmir. 
performere 
lui (7,20 și 
rat că vor 
comportare _. . . _ . .
țărilor. Avem încredere în sări
toarele noastre, care rămîn pri
mele favorite ale unui concurs 
cu alte multe vedete.

Tot luni. Doina Melinte va 
alerga în prima serie la 800 m 
(trei serii, primele 4 clasate si 
următoarele 4 rezultate se ca
lifică pentru semifinale) alături 
de Nikolina Stereva (Bulgaria), 
Ludmila Veselkova (U.R.S.S.), 
Gabriela Dorio (Italia). Stefans- 
ka (Polonia). Bjorn (Norvegia) 
și Valeze (Belgia). La 400 mg 
(același sitem de calificare). 
Horia Toboo este lntr-o serie 
extrem de puternică : Kopitar 
(Iugoslavia), lațe viei (U.R.S.S.), 
Szparak (Polonia) Ny lander 
(Suedia), Pont (Olanda), Guy 
(Franța), Gellni (Italia). tn

prima finală a campionatelor, 
aruncarea greutății fete. Mihae- 
la Logiiin va Încerca să se si
tueze în prima jumătate a cla
samentului (12 concurente). Se 
apreciază că recordmana mon
dială Ilona Slupianek nu va lă
sa să-l scape al doilea titlu 
consecutiv.

în sfîrțit. în așteptarea În
trecerilor. să consemnăm că 
duminică dimineața a avut loc 
o conferință de presă, în care 
Primo Nebiolo, președintele 
I.A.A.F., l-a informat pe zia
riștii prezent! despre desfășu
rarea lucrărilor forului interna
țional — care a împlinit 7 de
cenii — ajuns acum, prin afi
lierea federațiilor din Oman și 
Djibouti, la 170 de membri.

POLO

primele două 
mondiale ale anu- 
7,15). ne-au decla- 

faoe totul pentru o 
la înălțimea aștep

JUNIORI
Danemarca 12—5 ; Bulgaria — 
Franța 12—4.

Clasament final : 1. Italia 5 
p ; 2.România 4 p ; 3. U.R.S.S. 
3 p ; 4 R.F.G. 0 p ; 5. Spania; 
8. Ungaria ț 7. Olanda ; 8. Iu
goslavia ; 9. Bulgaria ; 10. Tur
cia.

CAMPIONATE

R. D. GERMANA (et. 4). Er
furt — Magdeburg 4—3, Aue — 
Jena 2—3, Zwickau — Vor- 
warts 1—2, Union Berlin — 
Bohlen 4—1, Lok. Leipzig — 
Dynamo Berlin 2—2. Dynamo 
Dresda — Halle 3—1, Rostock
— Karl Marx-Stadt 3—1 tn 
clasament : Dynamo Berlin 7 p, 
Vorwărts șl

FRANȚA 
Lens 1—1, 
xerre 0—2, 
house 2—0, _
3—2. Paris S.G. — Nantes 2—1, 
Brest — Monaco 1—1, Lyon — 
St. Etienne 2—1, Laval — Tours 
3—0. Toulouse — Rouen 2—1, 
Metz — Sochaux 1—1. Clasa
ment : Lens și Toulouse cite 
8 p.

R. F.
Kelln — Schalke 2—1. Stuttgart
— Bremen 4—1, Mftnchen- 
gladbach — DUsseldotrf 5—0, 
Hamburg — Karlsruhe 4—0, 
Bayern — Leverkusen 5—0, 
Bochum — Bielefeld I—1. 
Frankfurt — Braunschweig 
0—1, Kaiserslautern — Dort
mund 0—2, Herta — NQmberg 
5—1. tn clasament : Stuttgart, 
Dortmund $1 Bielefeld au 
cîte T p.

Jena cite 6 p.
(et, 5). Linie — 

Strasbourg — Au- 
Bordeaux — Mul- 

Bastia — Nancy

GERMANIA (et. 4).

cie mică) care l-a întilnit pe i- 
talianul Gaetano Moretti. Spre 
bucuria micii noastre delegații, 
Doru Maricescu a pășit cu 
dreptul în întrecere, reușind 
să-l întreacă la puncte, cu o 
decizie de 5—0, pe puternicul 
său adversar. După primele 3 
minute de luptă Maricescu a- 
cumulase un avantaj substan
țial. în rundul secund el a în
ceput la fel de bine și se pă
rea că va încheia meciul înain
te de limită, dar a slăbit rit
mul, iar in ultima repriză Mo
retti a profitat si a punctat des
tul de precis. Cu toate acestea, 
victoria boxerului român n-a 
fost pusă nici un moment în 
cumpănă. Următorul adversar 
al lui Maricescu va fi Rene 
Suetovius (R.D. Germană), care 
l-a învins Pe polonezul 
Sankiewicz.

Duminică, în cea de a 
reuniune a zilei, cocoșul 
Jianu 
succes în față francezului Rai- 
mond Armand, pe care l-a în
trecut la puncte, după o parti
dă echilibrată, de bună valoare 
tehnică. în schimb, la catego
ria muscă, Sandu Leca a pier
dut la puncte partida cu italia
nul Andrea Mannai, părăsind 
astfel competiția.

Petre HENȚ

Jacek

doua
Dorel

a repurtat un frumos

TURNEUL INTERZONAL DE
DE LA MOSCOVA

ȘAH

MOSCOVA, 5 (Agerpres). 
Casa centrală a turismului 
Moscova are loc luni deschiderea 
festivă a celui de-al treilea tur
neu interzonal masculin de șah 
care va reuni 14 jucători (11 mari 
maeștri) 
maestru 
Turneul 
marți șl 
tem brie,
cîndu-se pentru turneul candidați- 
lor. Printre participant! : 
Kasparov, Beliavskl, Gheller 
U.R.S.S.), Anderson (Suedia), 
llmirovici (Iugoslavia) etc.

La 
din

prlntre care și marele 
român Florin Gheorghiu, 

propriu-zis va începe 
se va încheia la 25 sep- 
primll doi clasați califi-

Tal, 
(toți 
Ve-

SPANIA (primele meciuri). 
Real Sociedad — Las Palmas 
1—1, Espanol — Santander 1—0, 
Malaga — Gijon 1—1, Valencia 
— C.F. Barcelona 2—1.

ANGLIA (et. 3) Arsenal in
Liverpool 0—2, Birmingham — 
Stoke 1—4, Everton — Totten
ham 3—1, Ipswich — Coventry 
I—1, Luton — Notts 5—3. Iffan- 
chester City — Watford 
Nottingham 
Southampton 
1—0 “ ’ ' 
1—0 
W.B. 
nited 
mele
Swansea, Liverpool și Sunder
land.

1—0.
4—0.
Villa 
Haus 
4-0,

Brighton 
Aston 

Sunderland — West 
Swansea — Norwich 
Albion — Manchester U- 
3—1. în clasament pe prl- 
locuri : Manchester City,

ȘTIRI • REZULTATE
• în ..Cupa Libertadores" 1 

River Plate — Strongest 4—1, 
Gremio — Sao Paulo 0—0.
• Noul președinte al Fede

rației de fotbal din Cehoslova
cia este Vlastimil Stanek, care 
l-a înlocuit pe Jaromir Toma- 
nek. Proaspătul antrenor fede
ral Havranek (secondat de 
Hrdlicka) a convocat un lot de 
25 de jucători pentru prelimi
nariile C.E. Din lot lipsesc foș
tii internaționali Kozak, Pa- 
nenka, Neboda, Vizek ș.a.

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
atletism • Americanul Tom 

Byers a dștigat cea de-a doua 
ediție a cursei de o mtlâ desfă
șurau pe străzile oralului New 
York (5-th Avenue). învingătorul 
s-a impus la sprint In 3:51,39 tn 
fața compatriotului său Steve 
Scott 3:51,49, principalul favorit. 
Cursa feminină a revenit cana- 
dlencei Debbie Scott în 4:33,99. 
• Cursa de 100 km de la Mul
house a fost clștlgată de vest- 
germanul Helmut Urbach ta 
7h3fl. Au luat parte 300 concu- 
rențl. Urbach este la a 25-a vic
torie tn curse de acest gen.

CICLISM • Proba de fond din 
cadrul campionatelor mondiale de 
amatori desfășurată la Goodwood 
(Anglia) a revenit lui Bernd Dro- 
gan (R.D. Germană) cronometrat 
pe distanța de 183 km cu 4h 17:49 
(medie orară 12.686 km). învin
gătorul a evadat din pluton cu 
45 km tnatnte de sosire. Pe lo
curile următoare au sosit Fran
cis Vermaelen (Belgia). Jurg

Bruggmann (Elveția), Andrei Se- 
rediuk (Polonia). Cursa feminină 
a fost clștlgată de Mandy Jones 
(Anglia), 91,140 km in lh 31:00 
(medie orară 40,313 km), urmată 
de Marla Canina (Italia) șl Gerda 
Slerens (Belgia). Cursa profe
sioniștilor, desfășurată pe distan
ța de 2/75 km s-a Încheiat cu vic
toria la sprint a italianului Giu
seppe Saronni, cronometrat tn 
6h 42:22. In continuare : 2. Greg 
Lemond (S.U.A.) la 5 șec., 3. 
Sean Kelly (Irlanda) la 10 sec., 4. 
Joop Zoetemelk (Olanda), 5. Ma
rino Lejarreta (Spania), 8. Michel 
Pollentier (Franța) același timp.

HANDBAL • La Opole (Polo
nia), tn cea de-a treia zi a Di- 
namovtadel masculine, Dinamo 
București a Întrecut cu 24—18 
(13—10) pe Gwardla Opole.

HOCHEI PE GHEAȚA • La Le
ningrad. tn cadrul turneului pen
tru Premiul ziarului Sovletski 
Sport, echipa finlandeză „Saipa“ 
a Întrecut cu 4—2 (2—1, 2—1,

0—0) selecționata divizionară a 
României. Pentru echipa noastră 
a înscris Cazacu. In alt meci : 
TSKA Moscova — Torpedo Gorki 
9—3. • La Ceske Budejovice : 
Cehoslovacia — Sibir Novosibirsk 
7—1 (3—1. 3—9, 1—0).

HOCHEI PE IARBA • Primele 
rezultate din .Cupa Alpilor", ia 
Olten (Elveția) : Austria — Elve
ția 3—0, Franța — Iugoslavia 0—0.

VOLEI • tn ziua a doua a 
Balcaniadei de junioare, la se- 
vllevo (Bulgaria), echipa Româ
niei a învins cu 3—1 formația 
Turciei. Alte rezultate : Iugo
slavia — Grecia 3—0, Bulgaria — 
Albania 3—0. La Mihailovgrad, in 
întrecerile masculine : Bulgaria— 
Grecia 3—0, Iugoslavia — Alba
nia 3—0, Turcia — România 3—0. 
• în turneul masculin de Ia Ro
ma : R. P. Chineză — Franța 3—0 
(8, 10, 12), Italia — R. F. Ger
mania 3—0 (5, 3, 5).
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