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ANIȘOARA CUȘMIR

Săritoarele noastre la lungime

s-au impus clar la C.E. de la Atena
VALI IONESCU

VALI IONESCU, CAMPIOANĂ EUROPEANĂ
ANIȘOARA CUȘMIR, MEDALIE DE ARGINT

ATENA 7 (prin telefon). Am 
trăit azi după-amiază, pe sta
dionul olimpic din orpitala 
Greciei, una din cele mai fru
moase zile din istoria atletis
mului nostru, a sportului româ
nesc ! La capătul unui concurs 
feminin de săritură în lungi
me, care ne-a ținut „cu sufle
tul la gură" timp de două ore, 
excepționalele noastre atlete 
VALI IONESCU și ANIȘOARA 
CUȘMIR s-au clasat pe prime
le două locuri, cucerind me
daliile de aur și argint acor
date celor mai bune săritoare

în lungime de pe continent. 
Vali Ionescu, cceasta minuna
tă atletă care, în prima zi a 
lui august, ne-a adus recordul 
mondial al probei, a confirmat 
că este cea mei bună specia
listă a lumii, dominînd, cu mă
iestrie de mane campioană, o 
întrecere de mare tensiune. 
La rîndu-i, Anișoara Cușmir, a 
doua săritoare pe lista perfor
merelor din torte timpurile, a 
secondat-o cu brio pe record
mana lumii, contribuind astfel 
la realizarea unei „duble" ro
mânești, unică în istoria parti

Astăzi, la ora 20,30, pe stadionul „23 August"

cipării atleților noștri la cam
pionatele continentului. Să 
consemnăm, totodată, că victo
ria obținută de Vali ne aduce 
a treia medalie de aur la 
„europene" din istoria atletis
mului nostru, celelalte două 
fiind cucerite de Iolcnda Ba
laș în 1958 (Stockholm) și 1962 
(Belgrad). Performanța lui Vali 
Ionescu este, din acest punct 
de vedere, cu adevărat istorică, 
pentru că în atletismul feminin, 
examenul „europenelor" a fost 
adesea mei dificil decît cel al 
Jocurilor Olimpice. Felicitări 
Vali, felicitări Anișoara pentru 
excepționala voastră comporta
re, pentru marea bucurie pe 
care ne-ați edus-o, felicitări 
celor doi antrenori care v-au 
pregătit. Mihai Zaharia și Ion

Moroiu. tuturor celor care au 
contribuit, totr-un fel sau al
tul, la ascensiunea și afirmarea 
voastră internațională 1

Concursul a început cu o în- 
tîrziere de cîteva minute, timp 
în câine Vali, desemnată de sorți 
prima pe lista finalistelor, a 
așteptat in capătul pistei de 
elan. 6,60 m a măsurat prima 
ei săritură, iar dacă acest re
zultat, ca și cele care au ur
mat în întreg concursul, sînt 
deperte de recordul lumii, a- 
cesta se explică prin rafalele 
de vînt din direcții schimbă
toare, cane nu permit o sta
bilitate a elanului. După prima 
Serie de sărituri, conduc Ani- 
șoaira Cușmir (e 7-a pe listă) 
și Heike Daute (R. D. Ger
mană) cu 6.71 m. Acest 6.71

Romeo VILARA

(Continuare In nao a «-a)
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SUEDIA
și-au încheiat. „Tricolorii" 

pregătirile în vederea meciu
lui nr. 1 al 
meciul nr. 1. 
decembrie echipa noastră 
juca în Italia, cu 
mondială. Acesta este 
nr. 1. deoarece de 
lui depinde poziția , 
lor" în plutonul compact 
celor patru „europene", 
a cincea, echipa... 
nei.

Ieri a' fost o zi 
Sâftica. cu două antrenamente 
de finisare, plus o ședință de 
pregătire tactică, a cărei dura
tă a depășit cele 90 de minu
te ale meciului. Am putea 
spune că ieri tricolorii au „ju
cat" de 
meci cu 
soluțiile 
Lttcescu

Prin fața jucătorilor s-au 
perindat sute de faze posibile, 
ca într-o veritabilă partidă 
șah. în care toate acțiunile

ROMÂNIA

I

anului, 
chiar

S punem 
dacă în 

va 
campioana 
s meciul 
rezultatul 
„tricolori- 

al 
plus 

Meditera-

plină la

mai multe ori acest 
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REDNIC ANDONE 
țlCLEANU 

CIRȚU (GABOR)

Trei promoții de tricolori : Bălăci, Dudu Georgescu Rednic 
priuesc cu încredere dificilul meci 
son, cu toate implicațiile 
zultînd din forța primului 
polivalența tehnîco-tactică 
celorlalți doi. De 
s-a vorbit despre rolul lui 
Stroemberg în lansarea atacu
rilor. insistindu-se mai puțin

re
st 
a 

asemenea, 
rolul

cu Suedia Foto : V. BAGEAC 
vină libero-ul echipei. Linia 
de mijloc își va păstra struc
tura, cu Țicleanu, Boloni (mij
locaș de acoperire), Klein. în 
funcție de evoluția jocului, 
primul care și-ar putea aduce 
contribuția în acest comparti 
ment este Custov.

Pentru linia de atac, s-a a- 
doptat formula cu Dudu Geor-

MORARU 
IORGULESCU 
BOLONI

DUDU GEORGESCU

UNGUREANU 
KLEIN

BĂLĂCI

loan CHIRILA
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Arbitri : Eduard Sostarici ; Z. Vuksanovici și B. Stankovici 
(Iugoslavia)
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„TREBUIE SA CONVINGEM IN VIITOR 
CĂ «EPISODUL INNSBRUCK»

A A

NU A FOST ÎNTÎMPLĂTOR <<

Interviu cu vicepreședintele F. R Natație, loan Dirjan
Cum se știe, tinerii noștri re

prezentanți la campionatele eu
ropene de natație rezervate ju
niorilor au scris una dintre 
cele mai frumoase pagini ale 
istoriei acestui sport în Româ
nia. întoreîndu-se de la Inns
bruck cu patru medalii de ar
gint și două de bronz, palma
res unic privind participarea 
sportivilor din țara noastră la 
o competiție cu caracter conti
nental.

Amănunte despre acest fru
mos succes al speranțelor na- 
tației românești ni le-a furni
zat la întoarcerea în țară tov. 
loan Dirjan, inspector general
adjunct la Inspectoratul jude
țean școlar Maramureș, vice
președinte al F.R. Natație. care 
a condus lotul nostru la Inns
bruck.

— Din capul locului vreau 
să precizez că întreaga evolu
ție a sportivilor români la a- 
ceastă a 9-a ediție a competi
ției continentale a surprins pe 
toată lumea. Este și normal,

>

dacă ne gindim că la edițiile 
precedente, desfășurate in ul
timii 15 ani. înotătorii romani 
obținuseră o singură medalie 
de argint, iar de această dată 
în clasamentul final (neoficial) 
alcătuit la încheierea celor 14 
probe de înot feminin. Româ
nia (cu 28 puncte) ocupă o po
ziție neașteptată — locul III — 
după R.D. Germană 93 p și 
U.R.S.S. 57 p, dar înaintea 
R.F. Germania 27 p, Suediei 19 
p, Ungariei 18 p, M. Britanle 
17 p, Olandei 16 p. Poloniei 13 
p. Italiei 10 p, Franței 7 p și 
Elveției 1 p.

— într-adevăr, bilanțul spe
ranțelor noastre este remarca
bil. Există o explicație deose
bită?

— Sincer să vă spun, in par
te și eu am fost... surprins. Să 
nu uităm, totuși, că două com
petiții anterioare — Balcaniada

Adrion VASILIU

(Continuare In pag 2-3)

Dupâ „internaționalele" de Judo ale Juniorilor $1 înaintea CE.

SPORTIVII NOȘTRI, DEPARTE DE AȘTEPTĂRI!

primit replici la mina a doua, 
a patra si chiar a opta. In
teresul cu care au „privit" ju
cătorii... propriul lor med de 
astăzi a fost deosebit, teoreti
cul nereușind să le obosească 
atenția. Această prezentare, 
dublată de exemplificări vi
deo, a făcut ca necunoscutele 
să se reducă la minimum.

Echipa Suediei a fost „dise
cată" — termneul nu ni se 
pare exagerat, deoarece au fost 
luate în considerație toate re
lațiile în care intră fotbaliștii 
suedezi. S-au făcut referiri 
mai ales la triunghiul Corne- 
liusson — Svensson — Lars-

SUEDIA a\\w\\\\\\\\\\\\\v 

asupra lui Nilsson, binecunos
cut la București.

In egală măsură, s-a vorbit 
și despre acțiunile de atac ale 
echipei noastre, așa cum pot 
fl ele proiectate ținînd seama 
de modificările intervenite în 
formație. în legătură cu 
ceasta, să precizăm că 
dentările au determinat 
sența în meciul de astăzi 
nor jucători care, pînă 
erau aproaPe titulari : ~
nescu, Sameș, Augustin și 
mătaru. în aceste condiții, 
done va prelua postul de 
per de marcaj, urmînd ca 
tul stoper Iorgulescu să

a-
acci- 
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Ștefă- 
Că- 
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sto- 
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de-

Peste puțin timp, țara noas
tră va fi pentru prima oară 
gazda unei mari competiții de 
judo — campionatele europene 
ale juniorilor (17—19 ani), pro
gramate la sfirșitul lunii vi
itoare, la Tîrgoviște. Federația 
de specialitate a început pregă
tirile încă din ianuarie și. din 
cite știm, din punct de vedere 
organizatoric, „europenele" ar 
putea să înceapă chiar... mîine. 
Totul este pus la punct, pînă 
în cel mal mic amănunt. La un 
singur „capitol" federația noas
tră de judo este, deocamdată, 
descoperită: PREGĂTI REA
CONCURENȚILOR pe care ii 
va prezenta in competiția continentală !

O asemenea constatare ne-a

surprins și pe noi și pe mulți 
antrenori aflati sîmbătă si du
minică în Sala sporturilor din 
Tîrgoviște. unde s-au desfășu
rat. cum se gtie. campionatele 
internaționalele de juniori ale 
României, la care au participat 
sportivi din 8 țări. Dealtfel, 
unii dintre cei mai cunoscuți 
și apreciați antrenori ne-au 
mărturisit dezamăgirea lor vă- 
zindu-și elevii într-o surprinză
toare involuție.

Profitînd de vacanța mare — 
majoritatea juniorilor fiind 
elevi — federația de specialita
te a organizat, în condiții din
tre cele mai bune, o pregătire 
comună cu cei mai talentațl 
juniori din tară, sub îndruma
rea antrenorilor Nicolae Marl-

nescu, Costică Saucmc și Con
stantin Ciolan In Drivinta a- 
cestora antrenorii orezenți la 
Tîrgoviște, au făcut citeva re
marci: C. Sauciuc a fost pînă 
anul trecut concurent și deci 
de unde experiență de antrenor 
Si încă pentru un lot reprezen
tativ; C. Ciolan, de citiva ani 
buni, a avut singura tangență 
cu jodo-ul ca arbitru: N. 
rinescu a fost văzut mai 
pe la federația, dînd o 
de ajutor. Noi susținem ... 
că toți trei sînt buni cunoscă
tori ai acestui sport si. firește,

Costin CHIRIAC

Ma- 
mult 
mină 
însă,

(Continuare In pag 2-3)



SPORTUL-O PREZENȚA COTIDIANA in meci amical de handbal

IN VIAȚA Șl ACTIVITATEA COPIILOR STEAUA—COLEGIUL t.f IDKiO 43-26 (16-17) VICTI

Inele aspecte relevate de lucrările forumului Național al organizației Pionierilor
Desfășurate la Timișoara., sub 

deviza „Creștem cutezători sub 
flamuri tricolore!“, lucrările 
ediției jubiliare (a X-a) a Fo
rumului Național al Organiza
ției Pionierilor au reunit peste 
500 de copii-elevi fruntași la 
învățătură și în activitățile de 
organizație din întreaga țară.

Din programul complex pus 
în fata pârtiei panților (elabo
rat într-o bură măsură la su
gestiile lor) n-au lipsit cele 
vizînd activitatea sportivă de 
masă. înscrisă sub genericul 
„Daciada Forumului". Punctul 
de start al acestei activități 
l-a reprezentat acțiunea ciclo
turistică intitulată 
păcii". Pornită de 
detașamentelor și unităților de 
pionieri din sate, comune și 
orașe, această frumoasă acțiu
ne educativă și sportiv-aplica- 
tivă. care a angrenat mii și 
mii de copii a fost finalizată 
la Timișoara, cu ocazia deschi
derii festive a lucrărilor Foru
mului Național.

Pe agenda ..Daciadei 
mului" au fost înscrise 
s-au desfășurat — o serie 
reușite acțiuni sportive: 
cros pe categorii de vîrstă 
la 10 la 14 ani), concursuri . 
înot și de inițiere în natație, 
campionate de minifotba], hand
bal. tenis de masă și volei, cu 
participarea a zeii de echipe. 
Practic, activitatea sportivă a 
fost prezentă zilnic la Forum, 
cu predilecție după-amiezile, 
cu participarea tuturor copiilor. 
La dispoziția lor s-au aflat atît 
bazele sportive ale centrului fi
ni verși tar timișorean cit și li
nele terenuri apartinînd unor 
întreprinderi și instituții. în

„Mesagerii 
la nivelul

Fora
și 

de 
un 
(de 
de

ziua de închidere a 
Forumului, laureații 
lor sportive au fost 
într-un cadru deosebit de pito
resc, la focul de tabără de la 
Timiș-Cheveres (35 km de Ti
mișoara).

Latură a procesului forma- 
tiv-educativ, sportul — cu mul
tiplele sale valențe — a de
monstrat și cu acest prilej că 
exercițiul fizic este îndrăgit de 
copii. Toți doresc să trăiască 
bucuria mișcării în aer liber, 
fiind convinși că numai astfel 
Pot crește sănătoși și puternici. 
Iată dominanta bogatei activi
tăți sportive desfășurată la Fo
rum și care va cunoaște și in 
apropiatul an de tnvălămint o 
dezvoltare tot mai convingătoa
re. pe măsura condițiilor pe 
care partidul și statui nostru 
socialist le-au creat copiilor, 
tineretului studios și a reco
mandărilor cuprinse. în Progra
mul unitar al activităților poli
tico-educative, tehnico-ștințifi- 
ce, cultural-artistice si sportive 
elaborat pentru anul de invăță- 
mînt 1982/83. Acest important 
document, care a fost inspirat 
de Programul de măsuri adop
tat de Congresul al H-lea al 
educației politice si culturii so
cialiste reprezintă o parte in; 
tegrantă a sistemului activității 
educative care urmărește reali
zarea unei noi calități în în
treaga muncă politico-educati- 
vă. cuprinzînd obiectivele ?i 
principalele forme de educare 
comunistă, revoluționară pen
tru muncă și viață a tinerei 
generații. în scopul extinderii 
colaborării dintre organizațiile 
de copii școală, familie și cei
lalți factori educaționali.

lucrărilor 
întreceri» 
premiațl.

Campionatele naționale de box se apropie!

DINAAAOVIȘTII BUCURESTENI
SE PREGĂTESC CU ÎNCREDERE

Cu referire La activitatea 
sportivă. Programul unitar pre
vede. printre altele intensifi
carea acțiunilor din cadrul ma
rii competiții sportive naționale 
„Daciada" In acest context or
ganizațiile de pionieri vor avea 
latitudinea să organizeze o 
suită de concursuri pe detașa
mente si unități, separat 
cele inițiate și cuprinse 
lecțiile de educație fizică, 
asemenea, la fiecare sfîrșit .. 
săptămină vor fi inițiate con
cursuri si competiții desfășura
te fie pe bazele sportive ale 
unităților de învățămînt res
pective. fie în parcuri sau pe 
stadioane. în același timp, ac
țiunea „Cea mai frumoasă 
școală" va viza si modul cum 
este organizată si cum se des
fășoară acitvitatea sportivă 
masă a copiilor.

La toate acestea se vor 
dăuga activitățile cuprinse 
calenda ral competițiilor 
tive pentru anul de învățămînt 
1982/83 deosebit de bogat, care 
cuprinde acțiuni specifice co
piilor, cele mai multe cu fina
le la nivel republican la atle- 
tfism (crosul poinierilor — finala 
la Pitești). Festivalul de mini- 
baschet (Rm. Vîlcea). un cam
pionat școlar de fotbal al pio
nierilor (Vaslui), un festival 
pionieresc de gimnastică 
(București) „Cupa Pionierul" 
la handbal (Sighișoara). 
(Reșița) oină (Mangalia), 
(Vatra Domei). tenis de 
(Ploiești), tenis (Brăila), 
festival pionieresc de 
(Băișoara-Cluj). Alte acțiuni cu 
caracter sportiv vor fi orga
nizate direct de C.N.O.P.: 
pedițiile Cutezătorii, 
complexă turistică 
cutezători", 
la biatlon 
etc.

Cu alte cuvinte, o activitate 
sportivă la 
participe în noul an școlar mi
lioane de copii.

Tiberlu STAMA
■ .......... ...
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Ex- 
acțiunea 
„Pionieri 

„Cupa Pionierul” 
(schi fond si tir)

care sînt chemați să

Au mai rămas cîteva zile 
pînă cînd, în Palatul Sporturi
lor și Culturii .din Capitală, va 
răsuna primul gong din cadrul 
turneului final al campiona
telor naționale de box pentru 
seniori. Desigur, amatorii no
bilei arte se află în alertă și 
așteaptă cu nerăbdare să se 
instaleze în fotolii pentru a 

meciuri 
campioni 

comba-
urmări palpitantele 
pentru titlurile de 
ai tării. Dar. ce fac 
tanții ?

Vom începe veștile 
xerii celei mai 1 
secții la ediția trecută : Di
namo București, care a cucerit 
6 titluri.

Antrenorul emerit Consta», 
tin Dumitrescu și secundul său 
Dumitru Ion vor fi prezenți și 
la actualul turneu final cu un 
număr de 12 pugiliști, printre 
care și 5 dintre campionii a- 
nului trecut.

Sportivii dinamoviști mun
cesc în liniște. Ei se află cînd 
la complexul din Ștefan cel 
Mare, cînd, la Săftica, cînd la 
Șnagov. 
găsi, nu 
pentru a 
cea mai 
întreceri, 
ne-au prezentat sportivii 
care-i vor trimite in 
luptelor pentru

bo-! CU
productive

Dar. oriunde s-ar 
precupețesc eforturile 
se prezenta’ în forma 
bună la apropiatele 
Cei doi tehnicieni

„focul" 
tricoul de

•••

campion : Constantin Tițoiu
(muscă), Titi Cercel și Fane 
Eva (pană), Florian Țircom- 
nicu și Ion Stan (semitușoară), 
care și-au disputat finala ca
tegoriei și anul trecut, Drago- 
mir Ilie și Nicoiae Iordache 
(ușoară). Florin Stan (semimij- 
locie) — cîștigător la ușoară în 
ediția trecută. Ștefan Ștefan 
(semimijlocie). Pamfil Fed ea 
(semigrea). Teodor Pîrjol — 
campionul categoriei și Valen
tin Vrânceanu (grea).

Mutații destul de puține. 
Florin Stan a abandonat cate
goria 63,500 optind pentru cea 
imediat superioară, iar la u- 
șoară, alături de Dragomir 
Ilie a apărat tînărul și talen
tatul Nicoiae Iordache. La pa
nă, lingă campionuil Titi Cer
cel va evolua și speranța Fane 
Eva, care promite lucruri de
osebite.

„Piesele grele" sînt conside
rate mai multe, dar antrenorii 
ezită să facă pronosticuri 
aprecieri. Le înțelegem 
nerea. întrecerea va fi 
trem de disputată, iar menți
nerea laurilor cuceriți la edi
țiile trecute ale campionatelor 
naționale va fi extrem de di
ficilă. Totuși sportivii și an
trenorii dinamoviști nu se 
mulțumesc niciodată cu puțin...

Paul IOVAN

și 
reți- 
ex-
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Gazouită ieri după amiază 
de sala Floreasca din Capi
tală, întîlnirea internațională 
amicală de handbal dintre for
mațiile masculine Steaua și 
Colegiul de Educație Fizică din 
Tokio a prilejuit un specta
col frumos. Finalmente. Stea
ua a cîștigat cu 43—26 (16—17), 
scorurile reprizelor (16—17 și 
27—9) reflectând echilibrul din 
prima parte și dominarea netă 
a campionilor României din 
cea de a doua.

Mobili și deosebit de abili, 
aruncând la poartă cu forță și 
din poziții favorabile, cîștigate 
printr-o rapidă țesătură 
pase, handbaliștii niponi 
reușit să-i țină în șah pe 
sile Stingă și colegii săi. 
chiar să conducă la finele 
mei reprize. La reluare, 
poarta bucureștenilor a intrat

de
au 

Va- 
ba 

pri- 
ln

Nicoiae Munteanu. Apărind 
excelent (în sfertul de oră în 
care a evoluat), acesta a creat 
echipei sale premisa detașării: 
de la 16—18 (min. 32) la 30—21 
(min. 47). Oricum, oaspeții au 
făcut o bună impresie, hand
balul practicat trădînd profun
de cunoștințe de tehnică și 
tactică.

Au înscris : Stingă 11, Du
mitru 6. Berbece 6. Mihai 5, 
Ionescu 4, Nițu 4, Drăgăniță 
2. Niculae 2. Mirică 1, Marc 1, 
Gheonea 1 
Miura 
mura 
yama 3. Kanamaru 1, Nakaya
ma 1 ' :
Colegiul din Tokio.

Următorul meci al oaspeți
lor, vineri Ia Baia Mare cu 
H.C. Minaur.

pentru
6. Kishaba 6,

5, Kuroshima 3,
și Sasaki 1

Steaua, 
Taka- 
Tera-

pentru

H. N.

Iert după-amiază s-a desfășurat 
In Capitală, pe pista de zgură a 
stadionului Metalul, etapa a Hl-a 
a campionatului republican de 
dirt-track — Individual seniori,. 
După dispute atractive, urmărite 
de numeroși spectatori, victoria 
in etapă a revenit bucureșteanu- 
lui Marin Dobre. Clasamentul e-

tapei: 1. M. Dobre (Metalul Bucu
rești) 14 p, 2. S. Halagian (Stea
ua) 14 p, 3. N. Puraveț (I.P.A.
Sibiu) 12 p, 4. I. Pavel (Voința 
Sibiu) 11 p, 5. Șt. Postolache 
(C.S. Brăila) 11 p, Ș. M. Soaltă 
(I.P.A. Sibiu) 10 p. (O. Guțu — 
coresp.).

--------- casaaBssBaran»——
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„PALETA DE
LA TENIS

ARGINT-
DE MASA

La Ploiești s-a desfășurat, 
între 1 și 3 septembrie, tradi
ționalul concurs de tenis 
masă pentru copiii pînă 1 
ani, dotat cu „Paleta de 
gint". Au fost prezenți 
curenți din majoritatea 
țelor (48 de echipe), 
revenind Clubului sportiv 
Iar Bistriță (atrenor, Gh. 
ga). La simplu fete, pe 
mul loc s-a situat Iulia 
eanu (C.S.Ș. Buzău), iar 
simplu băieți. Călin Creangă 
(C.S.Ș. Bistrița). Proba Pe e- 
chipe fete a revenit C.S.Ș. Bu
zău, iar cea pe echipe băieți, 
C.S.Ș. Bistrița.

E. TEODORESCU
JgS iS ' I giilfc, ■

l de 
la 10 

ar- 
con- 

jude- 
trofeul 

șcO- 
Boz- 
pri-

De astăzi, la Timișoara

MARI MAESTRE LA STARTUL TURNEULUI 
INTERNAȚIONAL FEMININ DE ȘAH

La Timișoara începe astăzi 
tradiționalul turneu internațio
nal feminin de șah,- organizat 
de clubul local Medicina. Ac
tuala ediție a întrecerii re
unește o participare selectă.’ 
Printre concurentele de peste 
hotare se numără marile ma
estre Tatiana Lemaciko (Bul
garia), recent calificată în me
ciurile candidatelor, Hanna E- 
renska (Polonia) și Tereza 
Stadler (Iugoslavia), maestrele 
internaționale Anett Michel 
Wagner (R.D.G.), Petra Feu- 
stel (R.F.G.), Agnieszka Brust- 
man (Polonia), maestra FIDE

J
Tunde Csonkics șl maestra Ma
ria Grosch (ambele Ungaria). 
Din tara noastră vor participa 
maestrele internaționale Ger
trude Baumstark. campioană 
națională. _ Dana Nuțu-Teres- 
cenko, Ligia Jicmaoi, 
și maestrele 
Eugenia 
Gogâlea.
lui este
sare 
mare 
notă 
și 6 
estră

precum
Kantor, 

Eleonora
Judita

Ghindă și
Media Elo a tumeu- 

de 2 113 p, fiind nece- 
p pentru o notă de10

miaesțră, 71/? p pentru o 
de maestră internațională 
p pentru o notă de ma- 
F.I.D.E.

Concursul republican de lupte libere pe categorii
SPORTIVII DE IA STEAUA AU DOMINAT $1 A 3 a ETAPA

Campionatul de

VĂZUTE...
• MIHAI BUCOS revine 

spetaculos în prim-planul ac-; 
tivității ragbystice din tară. Și 
nu ia Constanța — oraș unde 
s-a consacrat si a contribuit la 
oele trei titluri de campioană 
ale Farului — ci la Petroșani, 
unde în acest sezon profesorul 
de educație fizică Mihai Bu- 
cos s-a transferat ca ..antrenor- 
iucător". Iar 
tre rugby șt ii 
se cunoaște: 
dut nici un 
trei meciuri _____  __ _.
tul studențesc. Grivița Roșie și 
Dinamo) Bucos a marcat TOA
TE punctele, cite 15 de fiecare

■ meci! Faptul, credem, este 
unic în analele rugbyului ro
mânesc. în XV-le Științei ope
rează cîteva elemente de pri
mă mărime ale sportului nos
tru cu balonul oval, cum ar 
fi internaționalii Mircea Orte- 
lecan. Ion Bucali, Ștefan Con
stantin ș.a. Deocamdată. se 
vede, echipa este subordonată 
„șuturilor" necruțătoare ' (pen
tru adversari) ale lui Bucos; 
rămîne ca ne viitor (odată cu 
omogenizarea valorică a forma
ției) și iocul lui Bucos să fie 
subordonat intereselor de an
samblu ale echipei, care și-ar 
putea depune curînd candida
tura pentru podiumul campio
natului. în timp ce Bucos ne-ar 
putea dovedi că rămîne o ..so
luție" si pentru națională...

venirea lili prin- 
din Valea Jiului 

echipa nu a pier- 
ioc. iar în cele 
oficiale (cu Spor-

1JL
linia a < 
un pilier 
multi alți' 
Pe unii dit 
landa, ii aș 
tact cu bf 
Sportul ari 
are în scl 
fier" care 
disparate d 
facă o ECI

ri 
si

P< 
iu 
30

• O DU 
duminică d 
nul Giuleșt: 
ta 10 â 
(Rapid) 
biu). în 
cei doi 
între cei
au evoluat 
disputat. C 
formațiile 
odată si pe 
zentative. I 
Sibianul. di 
lucruri fru: 
excelentă ț 
cea mai m: 
oaspet" — 
Cauz- ii 
fizică: Oare 
piră la trio

• DEȘI 
former „de 
Rapid nu 1 
patru etap< 
Nicoiae Siș

In sala Constructorul din Hu
nedoara s-au desfășurat Întrece
rile celei de a III-a etape a con
cursului republican de lupte libe
re pe categorii de greutate. Au 
participat 140 de luptători din 23 
de cluburi și asociații sportive. 
IKMWM. l'MJJta» -----------------

„EPISODUL INNSBRUCK" NU A FOST ÎNTIMPLĂTOR • ••
(Urmare din pag. 1)

și Concursul Prietenia — ne-au 
arătat că tinerii noștri înotători 
au progresat considerabil, că 
performanțele lor au devenit 
competitive și pe plan interna
țional, obiectivele cu care ei au 
plecat la „europene" (1—2 me
dalii) fiind pe deplin justifica
te. Urmărind însă la fața locu
lui întrecerile, pot să vă spun 
că cel puțift în două cazuri ar
gintul putea fi transformat in 
auri

— La ce vă referiți?
— în primul rînd, la cursa 

Ancăi Pătrășcoiu pe distanța 
de 100 metri spate. Ea a con
dus tot timpul, confortabil, iar 
la 75 m avea aproximativ un 
metru aventaj. în acel moment 
insă ea a intrat cu un 
sub culoar, a pierdut 
prețioase, fiind întrecută, 
fotografie, cu șase sutimi 
secundă! La fel a pățit și 
briela Baka, în proba de 
m mixt. Ea a făcut o cursă

braț 
zecimi 

la... 
de 

Ga- 
400 
ex-

cepțională, și-a îmbunătățit re
cordul personal cu peste 5 se
cunde și înaintea ultimelor 
lungimi de craul nimeni nu 
mai credea că va mai pierde. 
Și totuși a cedat pe ultimii doi, 
trei metri... Aș mai vrea să 
subliniez că Teodora Haup- 
tricht — bronz la 800 m liber 
— a înotat 750 de metri umăr 
la umăr cu sportivele care au 
devansat-o în clasamentul fi
nal, iar Cristian Ponta 
lider mai mult de 300 
cursa de 400 m mixt, 
terminat pe locul IV.

— Cu alte cuvinte, 
zentanții noștri s-au aflat 
prim-plan la mai multe probe?

— Este exact. Tehnicieni din 
Italia, Marea Britanie, Spania, 
Suedia ne-au felicitat pentru 
rezultatele obținute. Bogdan 
Nenadovici, secretarul onorific 
al Jocurilor Balcanice, a ținut 
să sublinieze că echipa Româ
niei a reprezentat cu cinste 
zena balcanică la acest campio
nat european. Cum a fost po-

a fost 
m in 

dar a

repre» 
în

sibilă obținerea acestor succe
se? Este momentul să cule
gem ceea ce am semănat! De 
mai mulți ani, la Baia Mare, 
Ploiești, Reșița se acordă o 
mare importanță creșterii ti
nerelor talente, pe grupe de 
vîrstă. Aceasta pentru a avea 
în permanență o promoție din 
care să putem alege. Anul a- 
cesta, pentru prima oară, re
zultatele au fost pe măsura aș
teptărilor. Cred că și in sezo
nul viitor vom avea prilejul 
unor noi satisfacții.

— Sperăm ca „episodul Inns
bruck" să nu rămînă izolat...

— Este, dealtfel, prima 
noastră datorie! Toți antreno
rii, precum și ceilalți factori 
care dirijează activitatea din 
acest domeniu vor trebui să 
pună umărul pentru ca aceste 
rezultate să fie confirmate la 
competițiile viitoare.
astfel la J.O. de la Los An
geles tinerii noștri 
vor putea să asalteze noi pozi
ții fruntașe.

De-a lungul competiției, de un 
apreciabil nivel tehnic, au fost 
multe meciuri aprig disputate. 
Cum era de așteptat, luptătorii 
elubulul bucureștean Steaua au 
dominat cu autoritate șl această 
etapă, situîndu-se pe primul loc 
la nu mai puțin de 8 din cele 
10 categorii de greutate. Tată, 
dealtfel, învingătorii: cat. 48 kg
— Gh. Neagoe (Steaua), S2 kg — 
B. Uveges (Steaua), 57 kg — Gh. 
Bircu (Steagul roșu Brașov), 82 
kg — A. Șuteu (Steaua), 68 kg — 
L. Gergely (Lemnarul Odorhet), 
74 kg — CI. Tămădulanu, 82 kg
— C. Mărăscu, 90 kg — I. Iva
nov, 100 kg — V. Pușcașu, -t-100 
kg — E. Panalte (toți de la 
Steaua). Pe echipe: 1. Steaua
64 p, 2. Dinamo Brașov 24 p, 3. 
Lemnarul Odorhel 14 p. (1. VLAD
— coresp.).

© Aflătm cu întristare vestea 
tnicetăril din viață a lui Gheor- 
ghe Uță, vechi activist al miș
cării sportive, fost secretar al 
Federației române de lupte.

• SUB CULORILE alb-ne- 
gre ale lui R.C. Sportul stu
dențesc ioacă multe elemente 
de certă 
studențesc 
Gurămare 
re putere 
ren, devenit în acest an inter
național ,,A“, pe Cornel Gheor- 
ghiosu. cel mai înalt ragbyst 
al nostru în activitate (2.01 m), 
Pe Dan Cojocaru, o aripă (sau 
fundaș) cu frumoase posibili
tăți. ca si colegul de post Emil 
Ruja doi „demi" talentați Nicu 
Solomon și Vlad Pădureanu, pe 
frații Andrei și Costea Bari
ton, consacrați pe terenurile 
de rugby, ca și frații Atanasiu, 
dealtfel, ne N. Covaci — din

valoare. în _,XV“-le 
îi aflăm ne Marian 
un înaintaș cu ma

de exprimare în te-

CDnPETITII DE OirasiKi
în perspectivă, două impor

tante competiții interne de 
gimnastică : campionatul repu
blican (individual și pe echi
pe) la gimnastică ritmică — 
Ploiești, între 21 și 25 octom
brie — și întrecerea Indivi
duală a gimnaștilor juniori 
(băieți și fete), care va avea 
loc la Buzău, între 4—7 no
iembrie.

ANUNȚ

Numai
înotători

OFICIUE NATIONAL DE 
TURISM „CARPATI" BUCU
REȘTI anunță că, în perioada 
15 septembrie — 15 octombrie 
1982 zilnic, cu excepția dumi
nicilor. între orele 12—18. fac 
înscrieri de candidați, cunoscă
tori de limbi străine, cu domi
ciliul stabil sau flotant în 
București, pentru examenul de 
selecționare la cursurile de

ghizi-interpreți 
externi, la sala 
cultural-științifice 
serica Amzei nr.

fostului

colaboratori 
Universității 
din str. Bi- 
7, sectorul I 

muzeu(în localul 
Simu).

Condițiile 
sînt afișate __ 
,.Carpați“ București si Univer
sității cultural-științifîce. sălile 
Dalles, Batiște si Amzei.

si actele necesare 
la sediile O.N.T.

ZOLTAN

La Brăila, 
In apropiere 
buni pescari 
cut, la sfîrși 
te, In cadru’ 
Iul repub" 
nar. Asocia,, 
toare și pes 
asigurat fin; 
24-a ediții c 
dintre cele i 
acestei filiali 
Negoiță a șl 
citat de toți

S-a prins, 
crap, avat, 
Cel mai mu) 
horeanul ZO 
du-se, astfel, 
cucerind titli

DUPĂ
lUrmar

așteptăm să 
de răspundi 
încredințată.

Cum s-au 
la competiți 
rii noștri?

Să reamii 
„lnternațion; 
locul I la i 
(din 7) alti 
locul secund 
sat pe locul

La catego 
superasoară. 
acriși oe 
ne puneam 
țite — cel ț 
sele comoor 
întreceri — 
Gavrî] Pali 
mo Bucureșt 
au început
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să remonteze uneori diferențe 
mari. Ca un adevărat coechi
pier care știe că huiduielile, 
fluierăturile, admonestările nu 
ajută la nimic, cl dimpotrivă I 
înșiși tinerii voleibaliști ro
mâni — pe care, peste vreo 
trei săptămîni, îi așteaptă 
examenul greu al „mondiale
lor" — au rămas plăcut im
presionați șl se vor întoarce 
orlcînd, sîntem siguri, cu 
toată dragostea în mijlocul a- 
cestul cald șl primitor public, 

care s-a dovedit a 
fl acel... JUCĂTOR 
ÎN PLUS de care 
are atîta nevoie 
orice echipă în în
cercările grele.

reîmprospătat această 
„tribun e-

1 pu- 
■ vo- 
, mal 
londl- 
tchlpa 
etițla, 
deta- 
, ce
lt, in 

Dar, 
desea 
iltate, 
abilul 
al cu 

Cu 
-a a- 
1 de
le șl

Ne-a 
frumoasă imagine a .. 
lor" sălii buzolene gîndul că 
astăzi am putea, eventual, s-o 
revedem, dar la dimensiuni 
crescute, pe marele stadion 
bucureștean, unde fotbaliștii 
tricolori — și ei într-o forma
ție înnoită — au atîta nevoie 
de sprijin permanent, de im
boldul moral care să-i ducă 
la un al doilea pas victorios 
In noua ediție a campionatului 
european. Au nevoie tn toate 
cele 90 de minute, dar mai 
ales atunci etnd le va fi mai 
greu. Ca să poată depăși re
pede eventualele momente de 
slăbiciune. S-a spus adesea că 
victoria vine uneori din... tri
bună !

Aurelian BREBEANU

pă 4 etape

, BUTURI
nciu, 

și 
ntați, 

Gar 
con- 

adar, 
. Nu 

de 
ntele 
și să

men ne tușă. Locul său 
formația bucureșteană îl 
pă acum Nedelcu, jucător 

iar ca transformer 
Stănescu, neinspi- 
acest început de 

Antrenorul Hrista- 
promite că îl

ROMANIA SUEDIA
(Urmare din pag I)

ARBITRII MECIURILOR
ECHIPELOR NOASTRE

IN CUPELE EUROPENE

mal 
optî-

ggscu vîrf. Este aproape sigur 
că golgeterul va fi încadrat 
de Bălăci și Cîrțu, un trio de 
la care se așteaptă mult, de
oarece îmbină eficacitatea cu
noscută a dinamovistului cu 
sprintul percutant al lui Bălăci 
și cu fantezia tehnică a lui 
Cîrțu. acesta din urmă fiind 
capabil să dizloce uneori sis
teme defensive masive și bine 
puse la punct. Să mai facem 
mențiunea că Gabor ar putea 
juca în locul lui Cîrțu, dacă 
acesta va acuza în continuare 
o anume jenă de pe urma 
unei accidentări ușoare.

în cadrul lotului, se mani
festă un optimism robust. Mir
cea Lucescu declară : „Aș pu
tea spune chiar că sînt 
mult încrezător decit 
mist. Știu că băieții au lucrat 
și s-au dovedit receptivi, 
tept ca ei să aplice, In 
mari, principiile de joc 
pra cărora am convenit, 
tept și contribuția lor

As- 
llnii 
asu- 
Aș- 

perso- 
nală, care este deseori hotărî- 
toare in fotbal. Nu mal e ca
zul să amintesc de faptul că 
aștept încurajările publicului'*. 

Bălăci manifestă un opti
mism operativ și unul de pers-

pectivă : „Încep să mă ințeieg 
din ce in ce mai bine cu ti
nerii mei coechipieri. Vreau 
să contribui la prima victorie 
românească asupra Suediei. 
Dacă acest lucru se va intim- 
pla, este posibil ea ea să mar
cheze un start pentru • peri
oadă mai lungă, care s-ar pu
tea incheia la Mundialul din 
Columbia, ultima mea mare 
șansă, deoarece atunci voi. a- 
vea 30 de ani". Dudu Geor
gescu este destul de laconic: 
„Doresc să avem publicul 
care ne-a purtat la victorie in 
meciul cu Valerengen. 
ambiția să joc de două 
bine. O dată pentru 
noastră națională și, 
să mă iertați, o dată 
echipa 
cest meci și ca pe o revanșă 
pentru GBteborg".

Pregătirile sînt deci. înche
iate. Nouă, celor din tribune 
nu ne rămîne decît să aștep
tăm ca saltul de la tabla nea
gră la gazonul verde să se 
producă spre bucuria tuturor.

• Meciul va fi transmis in
tegral la radio și televiziune.

Am 
ori 

echipa 
vă rog 

pentru 
mea. care privește a-

MECIUL NR. 340
a e„ruda de azi, cu Suedia, este cea de a 340-a din palma

res in reprezentativei României. In cele 339 de meciuri susținute 
plnâ acum (debutul la 8 iunie 1922, la Belgrad: Iugoslavia — Ro
mânia 1—2) 138 s-au încheiat cu victoria culorilor nor re, 81 s-au 
term nat la egalitate, iar 120 au revenit adversarilor. Golaveraj : 
577—538 in favoarea României.
• Bilanțul anului 1982 : 9 6 0 3 17—12 12 p.
• Golgeteril anului 1982: 4 goluri — Boloni; 3 goluri — Klem, 

Dudu Georgescu; 2 goluri — Cămătaru; 1 gol — Țiclcanu, Văetuș, 
Augustin, Turcu, Balacl,
• Arbitrul partidei, iugoslavul Eduard Sostaricl, purtător al ecu

sonului „referre F.I.F.A.", este din Maribor și are 41 de ani.
• Pentru partida de azi, antrenorii Mircea Lucescu și Mlrcea 

Rădulescu au la dispoziție următorul lot de jucători: PORTARI — 
Moraru (Dinamo) 26 ani — 16 selecții, Ducadam (U.T.A.) 23—1; 
FUNDAȘI — Ungureanu (Univ. Craiova) 26—6, Andone (Corvinul) 
23—7. Bogdan (Corvinul) 26—7, Rednic (Corvinul) 20—10, Iorgulescu 
(Sp. studențesc) 26—10, M. Mihal (Sp. studențesc) 22—3, ștefănescu 
(Univ Craiova) SI—36, Sameș (Steaua) 31—48 ; MIJLOCAȘI — 
țicleanu (Univ. Craiova) 23—23, Custov (Dinamo) 28—1, Klein 
(Corvinul) 22—10, BolOni (A.S. Armata) 29—52, Augustin (Dinamo) 
27—16; ATACANȚI — Dudu Georgescu (Dinamo) 32—42, Bălăci 
(Univ. Craiova) 26—54, Cîrțu (Univ. Craiova) 27—3, M. Sandu (Sp. 
studențesc) 30—18, Turcu (F.C. Argeș) 22—7, Gabor (Corvinul) 21—8, 
Cămătaru (Univ. Craiova) 24—23. Așadar, cei mal mulți jucă
tori in lot îi are Universitatea Craiova (6). Urmează Corvinul (5), 
Dinamo (4), Sp. Studențesc (3); cei mai puțini — U.T.A., Steaua, 
A.S. Armata și F.C. Argeș (cite 1).
• Tehnicienii reprezentativei Suediei, Lars Arnesson, directorul

tehnic al federației, și antrenorul Bo Nilsson, au la dispoziție ur
mătorii 10 jucători: PORTARI — RavelU (Osters I.F.) 23 ani — 14 
selecții, Wernersson (I.F.K. Gdteborg) 27—11: Berndtsson (Orgryte 
I.S.) 26—6, S. Dahlkvist (A.I.K. Stockholm) 27—11, Erlandsson 
(MalmS F.F.) 25—50, Fredriksson (I.F.K. Gdteborg) 26—21, Hyssen 
(I.F.K. Gdteborg) 22—9, Ramberg (Hamimarby I.F.) 26—39; MIJLO
CAȘI — Andersson (Hammarby I.F.) 22—11, Bjoerklund (Osters 
I.F.) 28—13, Borg (Eintracht Braunschweig) 29—49. Hallen (Osters 
l.F.) 27—10, Stromberg (I.F.K. Gdteborg) 21—2, P. Nilsson (F.C.
Bruges) 24—39; ATACANȚI — D. Corneliusson (I.F.K. Gdteborg) 
21—1, p. Dahlkvist (Orgryte I.S.) 26—1, Larsson (O.G.C. Nisa) 
27—10, Svensson (I.F.K, Norrkdping) 26—21. Așa cum reiese, cei 
mai mulți jupători sînt de la I.F.K. Gdteborg (6), 3 de la Osters 
U., cîte 2 de la Hammarby și de la Orgryte I.S. Trei dintre cei 
selecționați activează la echipe din alte țări.

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
„Așa a fost; hai la joc 1“

în formare, 
este folosit 
nat însă în 
campionat, 
che Preda 
avea in vedere „în cursul cam
pionatului". Un răspuns

va

I
I

LȚIE, 
adio- 
s no- 
mare 

1 Si- 
lor, 

■tașat 
care 
viu 

intru 
tot- 

epre- 
iheș... 
unele 
:bi o 
ratat
V-lui 
■ntru! 
îăf 
ii as-

. , _ __  i vag,
nemulțumltor. Alte echipe și-ar 
dori să aibă jucători-transfor- 
meri de (alia Iui Sișiu, în timp 
ce Rapidul — cum se pare — 
îi... întoarce spatele!? (T.St.)

• TROFEUL SPORTUL. în 
întrecerea realizatorilor de ese
uri. Adrian Plloțschi (Farul) se 
distanțează: a marcat șapte e- 
seuri. fiind singurul jucător 
prezent etapă de etapă pe lis
ta realizatorilor. îl urmează 
Adrian Lungu (Farul) 4. Mari
an Zafîescu (Dinamo) 3 si H 
rugbyști cu cîte 2 eseuri. în 
clasamentul Pe echipe: 1. FA
RUL 23, 2. Steaua 14, 3. 
mo 9, 4. Știința Cernim 
Mare 7 etc.

Dina-
Baia

I
I
I
I
I
I

.rans- 
chipa 

de 
de 

ter-

• CAMPIONATUL 8e 
rupe, în tara noastră uirmînd 
să evolueze, de la finele aces
tei săptămîni. o puternică se
lecționată a provinciei irlande
ze — Munster.

între- I
I

® Astăzi, în meci restanță: 
„U“ Timișoara — Dinamo.

I
ior), CAMPION REPUBLICAN

I
UIT

reche, 
mai 

între- 
irecu- 
natu- 

to- 
vlnă- 

illa a 
de a 
■ncuTs 
starul 
relian 

felî-
lanșe, 
uvlță. 
s bl- 
ltuîn- 
oc șl 
al t&-

STAȚIONAR
rii pe anul 1982. 
nuare clasamentul: 
Bentu (București), 3. 
tincu (Suceava), 4.
Mateescu (București), 
Nedelcu (București); 
Bălan (Cluj), “ ■”
(București), 8.
rad), 9. Anton Bernea (Arad), 
10. Iile Trăneci (București).

De notat un amănunt semnifi
cativ privind această mult dis
putată ediție: campionul de anul 
trecut, Cristian Romașcanu 
(București), s-a situat pe locul 
21 ! Alți ași ai pescuitului sta
ționar au fost nevoiți, de aseme
nea, să se mulțumească cu locuri 
modeste !

lată ta eontl- 
2. Teodor 
Viorel Bu- 
Constantin 
5. Gabriel 

... 6. Vaslle
7. Victor Simion 
Virgil Velin (A-

I
I
I
I
I
I
I

NAȚIONALELE" DE JUDO
bine 
fost

iotuși, 
luni o-
aceste 
■ucerlt 
egorie 
lat pe 
u cla-
mică,

2 în- 
. ncurs,

,'reptă- 
umoa- 
1 alte 
zăr și 
Dina- 

i altul 
utările.

pentru ca în final primul să 
se claseze pe locul III. iar al 
doilea pe V. Ei au făcut greșeli 
mari care le-au adus înfrîngeri 
neașteptate. Singura categorie 
unde se poate spune că repre
zentanții noștri au dominat a 
fost semiusoara. în cadrul a- 
cesteia, Ilie Șerban (Dinamo 
București) a ieșit Învingător 
într-o serie, iar în cealaltă, 
George Ciuvăț (C.S.S. 1 Bucu
rești) si deci finală româneas
că, cîștigată de primul. La u- 
șoară. Ștefan Nagy (C.S.S. O- 
radea) se detașa clar dintre 
ceilalți 9 juniori români, fiind 
selecționat și în lotul de seni
ori. Numai că de astă dată el 
a luotat lent, lipsit parcă de 
vlagă și abia a izbutit să se 
claseze al treilea. Despre cei
lalți. nici o nădejde...

Deși la semimijlocie am

Au fost stabiliți arbitrii me
ciurilor echipelor românești în 
cupele europene. Astfel, parti
da Dinamo București — Dukla 
Praga (C.C.E.) va fi condusă 
de K. Palotai 
București și i 
(U.R.S.S.), la 
Universitatea i 
renttna (Cupa 
arbitrat de A.
la Craiova, și de A. Daina (El
veția), la Florența.

La celelalte două partide nu 
au fost nominalizate decît ță
rile din care vor fi delegați 
„cavalerii fluierului" : la în- 
tîlnirea dintre F.C. Bala Mare 
și Real Madrid (Cupa cupelor), 
arbitrii vor fi din Austria (la 
Baia Mare) și Cipru (la Madrid), 
iar Ia A.S.K. Graz — Corvinul 
(Cupa U.E.F.A.), din Ceho
slovacia (la Graz) și Turcia 
(la Hunedoara).

I (Ungaria), la 
de A. Milcenko

Praga; meciul 
Craiova — Fio- 
U.E.F.A.) va fi 
Ponnet (Belgia),

DE AN-
KM. VIL-

Chimia 
la

ȘTIRI
• UN NOU CUPLU 

TRENORI LA CHIMIA 
CEA. Divizionara ,,A“
Rm. Vîlcea are, de curtad, 
conducerea tehnică un nou cuplu 
de antrenori: Ion Oblemenco — 
principal (care H înlocuiește pe 
Petre Gavrilă), secundat de an- 
trenorul-jueător Lucian Catargiu.
• ASTAZI DUPA-AMIAZA, la 

Gîrbovi, echipa Rapid București 
susține un meci amical cu for
mația Unirea, care activează în 
campionatul județean. (I. POIA
NA — coresp.).
• SIMBATA, IN CAPITALA, vor 

avea loc următoarele partide din 
campionatul Diviziei „A": • sta
dionul Politehnica, ora 15: Spor
tul studențesc — Steaua • sta
dionul Dinamo, ora 17: Dlnamo 
— Politehnica Iași. In deschidere, 
la ambele meciuri, se vor tatîlnl 
echipele de speranțe.
• M11NE, ETAPA ÎN „CUPA 

ROMÂNIEI". Mllne, de la ora 16, 
vor avea loc jocuri ta populara 
competiție care se desfășoară sub 
egida Daciadel — „Cupa Româ
niei". în această fază participă 
divizionarele „C“ șl formațiile ju
dețene care s-au calificat pentru 
etapa respectivă.

ALE JUNIORILOR
avut 11 juniori, în timp ce 
oaspeții au fost doar 5, mei 
unul dintre sportivii noștri n-a 
urcat oe podium! Doru Puțan 
(Rapid Oradea) a pierdut in 
ultimul minut partide decisive, 
iar campionul tării. Nicolae 
Vega (Dinamo București), nici 
nu s-a văzut! La categoriile 
mari numai doi luniori au 
ajuns în prim-plan: Atila Po- 
lint (ASA Tg. Mureș), locul II 
la mijlocie și Valentin Bazon 
(Oțelul Tîrgoviște), locul IU la 
grea. în rest, la aceste catego- 
riii. deci, multi chemați (22),' 
putini aleși!

Pînă la „europene" — com
petiție de prestigiu Ia care ju
niorii noștri trebuie să se pre
zinte cît mai bine — sînt ne
cesare eforturi maxime, atît 
din partea sportivilor selecțio
nați cit Și a antrenorilor.

spuneam și în 
Prahova Plo- 

C. S. Botoșani 
o

care am re- 
primul rînd. 
DE SPOR- 

al celor 
Cel mai

Cum 
cronică, 
iești și 
au oferit duminică
partidă in 
marcat, in 
SPIRITUL 
TIVITATE
două echipe, 
grăitor e faptul că 
i-am auzit pe cei doi 
antrenori. C. Moldovea- 
nu și D. Dumitriu III 
(pînă mai ieri fotba
liști fruntași) 
reacționau prompt 
un jucător nu era 
vinș de justețea 
zlei arbitrului, 
fost

Fru- 
fost

cum 
cînd 
con- 
deci-

,,Așa • 
hai la joc !“, ve

nea replica de pe ban
ca antrenorilor, 
moe 1 Și jocul a
curat. Iată că se poate 
juca la ,B“ în limitele 
regulamentului, deși e- 
ram obișnuiți cu des-

tule durități, mai ales 
din partea gazdelor.

Prahova a arătat pre
dilecție pentni pase, 
tehnicitatea jucătorilor 
săi (Sotir, Răuț, FI. Ni
colae, Vlad) fiind su
perioară partenerei. 
Dar pregătirea fizică, 
lucru remarcat și 
precedentul meci. 
I.M.U.M., a lăsat 
dorit, mai ales i 
pauză. Din punct 
vedere al pregătirii fi
zice C.S. Botoșani a 
fost superioară, ea ju- 
cînd mai bine mai dez
involt. în repriza se
cundă. Oaspeții au ară
tat însă destulă naivi
tate în privința marca
jului. oferind prin a- 
ceasta multe ocazii de 
gol adversarilor. Și un 
obiectiv pentru ambele 
echipe : mărirea tem- 
poului de joc. care du
minică a fost prea lent, 
mai ales Ia Prahova.

Constantin ALEXE

La Autobuzul — nume noi 
dornice de afirmare

i la 
cu 
de 

după 
de

pretinde mai multDe la un lider se 
decit a arătat Rapid...

în întîlnirea cu Di
namo 
mația 
gurat 
față 
trecut. Două dintre ele 
au atras atenția. Este 
vorba. în primul rind. 
de portarul Alexe, care 
a fost solicitat din plin 
și el și-a făcut datoria 
cu brio, 
sale fiind oportune 
sigure. Al doilea nume 
— Culea, un vîrf insis
tent și „bătăios", auto
rul unicului gol al par
tidei. “ “
vede, ________
OAIDA culege primele 
roade ale activității 
sale sirguincioase. • 
Deși a dominat. Dina
mo Victoria a pierdut 
meciul de duminică. 
După părerea noastră, 
jocul dinamoviștilor nu 
este încă pus la 
punct, atit în atac cît 
și în apărare. Fundașii, 
cu toate că nu prea au 
avut mult de „lucru", 
atunci cînd au 
solicitați, ei au

Victoria, în for- 
Autobuzul au fi- 
cîteva nume noi 
de campionatul

intervențiile
Și

După -cum 
antrenorul

se 
N.

fost 
fost

„cen-
Bru- 

o ne- 
inter-

nesiguri ; cei doi 
trali" Popicu și 
maru, arătînd și 
sincronizare în 
venții. în ceea ce pri
vește jocul înaintașilor, 
acesta a fost stereotip 
— acțiunile fiind pur
tate pe centru (unde 
se aflau masați mulți 
jucători adverși) sau, 
atunci cînd au fost fo
losite extremele, aces
tea au centrat înalt, u- 
șurînd sarcina adversa
rilor în destrămarea 
atacurilor • Printre 
cei care au primit car
tonaș galben s-a aflat 
și Badea. Cauza ? în 
min. 82, arbitrul a fost 
înștiințat că se va face 
o schimbare în forma
ția Autobuzului. Badea 
n-a mai așteptat ieși
rea lui Cursaru și a in
trat în teren. F.frresc, 
arbitrul l-a întâmpinai 
cu cartonașul galben. 
Oare. Badea nu cunoaș
te nici prevederile e- 
lementare ale regula
mentului ?

P. VINT1LĂ

25 000 de spectatori 
au fost prezenți dumi
nică dimineața, pe „Re
publicii" atrași, fireș
te, de posibilitatea de 
a vedea la lucru patru 
bune echipe bucurește- 
ne de Divizia ,,B“. și 
mai ales pe Rapid. 
Giuleștenii au ciștigat 
în fața 
cu cîtă 
cînd un 
faza nu 
vantaj apărat apoi, cu 
mare dificultate. pînă 
la fluierul final. Pe 
scurt Rapid nu s-a do
vedit cu nimic superi
oară învinsei sale: 
dimpotrivă, finalul a 
fost de-a dreptul descu- 
rajant pentru suporterii 
liderului seriei datorită 
greșelilor — în lanț — 
de tehnică individuală... 
Noroc cu meciul din 
.deschidere" Automa
tica — Mecanică fină 
(0—0) care a salvat 
spectacolul...

Revenind la partida 
vedetă", se poate spu

ne că Metalul este o 
nedreptățită a meciu
lui. Nu numai că în 
cîmp a tucat mai bine 
(în special de prin ml-

Metalului, dar 
greutate, mar- 
gol pe care 
îl anunța, a-

nutul 40), dar și datele 
statistice (cu o excep
ție) îi sînt favorabile 
in cea mai mare parte: 
mal multe ocazii de 
gol decît Rapid (5—3), 
feroviarii avînd șansa 
fructificării loviturii li
bere din min. 32 ; 
turi la poartă : 
dar precizia a fost 
partea atacanților 
la Metalul : 5—4 ; 
portul de corners, 
asemenea favorabil j 
talurgiștilor cu 
Poate că aceștia ar fi 
fost mai aproape de e- 
galare. dacă Tănase. un 
atacant este drept, cam 
lent dar cu alura lui 
Cămătaru și periculos 
în fața porții lui 
Gabriel, nu ar fi 
înlocuit fără rost.

Rapid, și-a mai 
ugat. așadar, 
puncte, fiind — 
— liderul de 
tat al seriei, 
pa este — 
deocamdată - 
de ceea ce așteaptă de 
la ea numeroșii eâ su
porteri...

Mircea TUDORAN

șu-
9—15, 

i de 
de 
ra
de 

me- 
7—6.

Ion 
fost

adă- 
(Jouă 
cifric 

necontes-
Dar echi- 
eel puțin 
- departe

Lui F. C. Baia Mare ii lipsește, 
intre altele, „ultimul sfert de oră1

Excelentul gazon al 
stadionului din Cîmpia 
Tuirzii te îmbia la fot
bal. Și, într-adevăr, 
cele două divizionare 
„B“ Industria sîrmei 
și F.C. Baia Mare au 
practicat un joc cursiv, 
de bună factură teh
nică și spectaculară, 
în care fazele s-au suc. 
cedat la ambele părți, 
echilibrul păstrîndu-se 
pînă spre minutul 75. 
După aceea, băimăre- 
nii au cedat pasul, fă- 
cînd față cu dificultate 
atacurilor dezlănțuite 
ale tinerei și ambițioa
sei echipe locale, 
finalul meciului 
mind și al doilea 
Această constatare 
buie reținută, în 
special, pentru că, 
te exact o săptămînă 
(miercuri, 15 septem
brie). jucătorii băimă- 
reni vor Busține, pe 
teren propriu. prima 
întîlnire din Cupa cu
pelor cu arhicunoscuta 
Real Madrid, formație 
superioară eu cîteva 
clase proaspetei pro-

pu- 
me- 
ma- 
băi- 
aibă

M SUI 1010 PUOMISIHIIH IMFORMEAZA

ȘI DV. PUTETI C1ȘTIGA 
AUTOTURISME !

După cum s-a mal anunțat, 
tragerea autoturismelor la Loto, 
care va avea loc vineri 10 sep
tembrie. oferă posibilități mult 
sporite de a obține autoturisme, 
tn afara cîștigurilor în'bani. Du
pă efectuarea celor două extra
geri obișnuite a cîte nouă nu
mere, se va efectua o extragere 
de cinei numere din totalul de 
90, la care nart'cipă numai bl- 
lete’e seria S. completate cu va- 
r'ante s mple a 25 lei (acestea

avtad drept de cîștiguri și la pri
mele două extrageri); variante
lor cu trei numere din primele 
patru extrase, indiferent de ordi
nea ieșirii din urnă, li se vor 
atribui autoturisme ,,Dacia 1300“, 
;ar celor cu trei numere din to
talul de cinci, de asemenea, indi
ferent de ordinea extragerii — 
autoturisme ..Trabant 6iil“. Așa
dar, mari avantaje Inedite, de 
care puteți beneficia și dv. par- 
tirtnînd la această tragere. Nu 
n't-ti că numai astăzi șl mîine 
se mai pot procura bilete cu nu
merele preferate I

în 
pri- 
gol. 
tre- 
mod 
pes.

movate în Divizia „B", 
Industria sîrmei din 
Cîmpia Turzii. Cum au 
mai rămas foarte 
ține zile pînă la 
ciul cu jucătorii 
drileni, fotbaliștii 
măreni trebuie să
în vedere următoarele 
1. îmbunătățirea capa, 
citații de efort, în scă
dere — după pauză — 
la toți componența e- 
chipei ; 2. 
cu mai mult 
fazei de atac 
pia Turzii 
situațiilor de 
a fost destul 
zut) ; 3) o mai 
mobilizare pe 
planurile (echipa _. _ 
cat fără ambiție și 
nerv resimțind o anu
mită stare de obosea
lă). Pentru că 
cu acea înlănțuire 
pase la mijlocul 
nului, lecție bine 
șită de jucătorii 
Baia Mare, nu se 
te trece de un adver
sar de talia lui Real 
Madrid.

Gheorghe NEftTEA

rezolvarea 
curaj a 
(la Cîm- 
procentul 
finalizare 
de scă- 

mare 
toate 

a j u-

numai 
de 

tere- 
însu- 

din.
poa-

Tragerea obișnuită Pronoexpres 
de astăzi, 8 septembrie 1982, se 
televizează în direct începînd de 
Ia ora 17,15.
CÎȘTIGURILE CONCURSU

LUI PRONOSPORT 
DIN 5 SEPTEMBRIE 1982

rezulta-
10.015 

a 2.504
rezulta'

CATEGORIA 1 : 13
te) 3 variante 100% a 
lei și 18 variante 25% 
lei ;

CATEGORIA 2 : (12
te) 24 variante 100% a 717 lei 
și 407 variante 25% a 179 lei;

CATEGORIA 3 : (11 rezulta
te) 1.506,25 variante a 90 lei



Campionatele balcanice de călărie
Sârbâtoarca națională a R. P. d. Coreene

SPORTIVII NOȘTRI LUPTĂ PENTRU PODIUM
SIBIU, 7 (prin telefon). Du

pă o zi de pauză, in fața unui 
foarte numeros și cunoscător 
public. întrecerile ceiei de a 
13-a ediții a Campionatelor bal
canice de călărie, au continuat 
cu primele probe oficiale din 
cadrul concursului individual 
la seniori și juniori.

Parcursul pe care au 
sportivii & corespuns 
țelor, el solicitînd din 
călăreți, care au fost _ . 
să apeleze la întreaga gamă de 
cunoștințe și să solicite la ma
ximum caii, pentru a putea 
rezolva „ecuațiile" unor obsta
cole. Conform anticipărilor. în 
prim plan s-au aflat, alături 
de sportivii noștri, călăreții din 
Bulgaria Și Grecia (cei din 
urmă doar la juniori). care 
și-au pus candidatura la locu
rile fruntașe ale campionatului 
individual.

Programul zilei a debutat cu

evoluat 
exigen- 
plin pe 
obligați

evoluțiile celor 24 de juniori, 
care au avut în față 12 obsta
cole așezate suficient de com
plicat pentru ca mulți dintre 
concurenți să comită erori to
nele minime, dar suficiente) 
care le-au adus destul de mul
te puncte de penalizare. în a- 
celași timp insă, 7 dintre ei 
au- terminat cu zero puncte pe
nalizare avînd o evoluție sigu
ră și abordînd fiecare obstacol 
cu precizie. între cei 7 șl 4 
sportivi români, care păstrea
ză șanse de a cuceri titlul 
balcanic. Departajarea s-a fă
cut doar la cronometru, ciști- 
gătorul. Sielios Denakopoulos», 
cu Mack Doney avînd doar un 
avans de două secunde și 4 
zecimi. Evident, proba decisi
vă va fi miercuri cind orice 
greșeală poate fi plătită scump. 
Remarcăm comportarea junio
rilor noștri Atila Biro, cu Da
cian, Ionel Bucur, cu Călin,

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX JUNIORI
SCHWERIN. 7 (prin telefon). 

Așa cum se întîmplă uneori, 
hazardul (sorții) joacă un rol 
deosebit în stabilirea gradului 
de dificultate al drumului boxe
rilor spre mult dorita zonă a 
medaliilor, actuala ediție a 
campionatelor europene de ju
niori fiind 
cest sens, 
șansa i-a 
competitori 
nale ceea

un exemplu în a- 
La unele categorii, 
aruncat pe cîțiva 
direct în semifi- 

___ ce înseamnă că in
diferent de rezultatul primului 
lor meci el Vor fi în posesia 
medaliilor de bronz ! Așa este 
cazul semimuștei M. Limanow- 
ski (Iugoslavia), greului F. Wit
te (R. D. Germană) și super- 
greilor I. Szikora (Ungaria) și 
V. Aldohin (U.R.S.S.).

Din acest punct de vedere, 
zeița ..Fortuna" nu le-a surîs 
boxerilor români. Pentru a ur
ca pe podium ei vor trebui să 
demonstreze practic în conti
nuare. înțelopciunea vechiului 
proverb potrivit căruia ..noro
cul este și cum șî-1 face omul". 
Sarcina se arată dificilă mal 
ales pentru Doru Maricescu și 
Dănilă Bumbac. Miercuri. Ma- 
ricescu va lupta pentru un loc 
pe podium cu campionul R.D. 
Germane Rene Suetovius, tar 
joi Dănilă Bumbac, pentru a- 
ceeasi miză îl va înfrunta 
pe sovieticul Vladimir Maka- 
vlov. un puncheur redutabil, 
care pînă acum 
spectatorilor din 
k.o. cum publicul 
prea multe.

Marian Rotaru.

frumoasa si categorica victorie 
în fata lui R. Arvay (Ungaria) 
are de pe acum un loc pe po
diumul categoriei semimuscă. 
se pregătește pentru a schimba 
bronzul în argint. El, ca șl 
ceilalți pugiliști români rămași 
în competiție, își continuă pre
gătirea cu antrenorul emerit 
Teodor Niculescu. fiind supra
vegheat! cu atenție și de me
dicul Nicolae Liurea. Mai alea 
de Rotaru sînt legate „marile 
speranțe" ale antrenorului, care 
ne-a spus : „Marian are posi
bilitatea să treacă in semifinale 
de bulgarul Dimcev. Și apoi, 
in finală, vom vedea..."

Marți seara, copleșit de emo- 
(Hpsa de experiență își 

' ' “ a urcat pe
Jianu. El l-a 
pe italianul 
Românul a 

se părea că

Ui 
spune cuvîntul !) 
ring cocoșul Dorel 
avut ca adversar 
Maurizio Stecca. 
început curajos și 
va accede spre fazele superioa
re ale întrecerii, dar în rundul 
secund a recepționat o directă 
și a fost numărat. în ultima 
repriză, Jianu a încercat să re
facă 
nouă 
dus 
care 
victoria prin 
Stecca.

terenul, a greșit, și o 
lovitură puternică l-a a- 

în situație de k.d.. după 
arbitrul de ring a dictat 

abandon a Iul

Petre HENJ
le-a oferit 

Schwerin un 
nu a văzut

care după

BALCANIADA DE VOLEI JUNIORI
La Mihailovgrad și Sevlievo- 

erad au luat sfîrsit întrecerile 
Balcaniadei de volei juniori. In 
turneul feminin, echioa Româ
niei a învins în ultima zi cu 
3—1 (12. 6. 5 7). formația Al
baniei. în clasamentul final : 
Bulgaria, România Albania, 
Iugoslavia, Turcia, Grecia.

Balcaniada masculină a reve
nit formației Bulgariei. Pe 
locurile următoare Grecia. Iu
goslavia. Turcia Albania si 
România. în ultima zi: Bulga
ria — România 3—1.

CAMPIONATELE INTERNATIONALE 
DE TENIS ALE S.U.A

Dinamoviada masculină de 
handbal desfășurată la Opole 
(Polonia) s-a încheiat cu vic
toria (la golaveraj) a echipei 
Wybrzez Gdansk, urmată de 
Dinamo București, Gwardia 
Opole și Ruda Hvezda Bratis
lava. în ultima zi a competiției 
primele două clasate au ter
minat la egalitate: 28—28. Prin
cipalul realizator al echipei Di
namo a fost Tudor Roșea — 9 
goluri. în meciul pentru locul 
3. Gwardia Opole a întrecut cu 
22—17 ne Ruda Hvezda.

NEW YORK, 7 (Agerpres).
Pe terenurile arenei newyorkeze 
„Flushing Meadow" au continuat 
campionatele internaționale de 
tenis ale S.U.A. în optimile de 
finală ale probei de simplu mas
culin australianul Kim Warwick 
1-a eliminat cu 5—7, 6—3, 7—5, 
6—4 pe francezul Noah, iar John 
McEnroe (S.U.A.) a eîștlgat cu 
6—3. 6—1, 6—4 partida cu compa
triotul său Matt Doyle. Cehoslo
vacul Ivan Lendl a dispus cu 
6—2. 6—2, 6—2 de suedezul Mats 
Wilander.

Rezultate din turneul feminin: 
Tracy Austin — Virginia Ruzlc! 
6—1. 6—3; Bonnie Gadușek — Ells 
Burgin 6—0, 6—0: Pam Shriver — 
Rosalyn Fairbank 6—3, 6—1:
Gretchen Rush — Wendy Turn
bull 6—3, 4—6. 6—2.

în turul trei al probei de du
blu feminin, perechea Virginia 
Ruzlcl (România), Juanne Russell 
(S.U.A,) a întrecut cu 4—6. 6—4, 
6—4 pe Desfor, Hallqulst (S.U.A.), 
tn turneul juniorilor, englezul 
Stuart Bale l-a Învins cu 6—3. 
6—1 pe Mlhnea Năstase.

Claudiu Gheorglie cu Baltag, 
Sergiu Pislorel cu Sturion, toți 
aceștia terminînd fără greșeală. 
CLASAMENTUL PROBEI: 1. 
S. Denakopoulos, cu Mack Do
ney 0 p (75,8 s). 2. A. Bîro, 
cu Dacian 0 p (77,4 s). 3.
Georges Gralzios, cu Franco 
0 p (78,0 s).

Seniorii au intrat, conform 
regulamentului, în această pri
mă probă, cu cîte doi cai, ur- 
mînd ca abia în a doua probă 
să concureze cu cel care a 
obținut cel mai bun rezultat, 
întrecerea lor a fost și mai du
ră, pe măsura experienței șl 
posibilităților materialului ca
balin. Cel care au fost pentru 
un singur moment neatenți. au 
părăsit terenul penalizați, cu 
minimum 4 puncte, suficiente, 
deocamdată, pentru a nu spera 
prea mult în disputa decisivă. 
Dintre cei 38 de călăreți care 
s-au prezentat la start doar 4 
cu reușit să termine fără pena
lizare, ei demonstrînd o bună 
pregătire și lăsînd să se înțe
leagă că dintre ei se va alege 
cîștigătorul. CLASAMENTUL : 
L M. Neagu, cu Ecou 0 p (78,9 
s). 2. I. Popa, cu Sonor 0 p 
(87,0 s), 3. B. Pavlov (Bulga
ria), cu Mont Blanc 0 p (88.6 
s). 4. B. Pavlov, cu Nas-slm 
Bey.

Miercuri, de la ora 15 se 
dispută proba numărul 1 a 
campionatului individual în ur
ma căreia vor fi cunoscuți noii 
campioni.

Emanuel FANTÂNEANU

Se împlinesc mâine 34 de ani de la crearea Republicii 
Populare Democrate Coreene, eveniment de importanță is
torică in îndelungata luptă dusă de poporul coreean, sub 
conducerea Partidului Muncii, pentru eliberare națională 
și socială, pentru făurirea unui stat liber și independent, 
pe calea edificării socialismului, tn perioada care s-a 
scurs de la istorica dată de 9 septembrie 1948. oamenii 
muncii din această țară au obținut succese deosebite in 
toate domeniile vieții economice și sociale. în rindul cărora 
se numără și cele realizate in 
fizică și sport.

Așezat la poalele colinei 
Moranbon. din preajma Phe
nianului. uriașul stadion de 
100 000 locuri pare un ade
vărat simbol al actualei în
floriri a mișcării sportive 
din R.P.D. Coreeană, Ca și 
Palatul Sporturilor, de peș
te 20 000 locuri, ridicat in
tr-unui din cartierele cen
trale ale capitalei. Amîndo- 
uă aceste edificii, dotate cu 
cele mai modeme 
necesare găzduirii 
competiții, nu sînt 
le care să aducă 
despre grija acordată 
partid și de stat dezvoltării 
sportului în „Tara dimine
ților liniștite". în școli, uzi
nei în mari centre industri
ale și muncitorești, ca și la 
sate. pretutindeni pot fi 
întîlnite frumoase baze spor
tive, stadioane și săli.

înnoirile care au prins 
viață în sinul mișcării spor
tive coreene pornesc totuși 
de la valorificarea creatoare 
a tradițiilor acestui nopor, 
păstrînd un caracter speci
fic național Astfel. în zilele 
noastre, au renăscut vechile 
tehnici de întrecere sportivă, 
cunoscute sub numele de

cadrul activității de educație

instalații 
marilor 

sinigure- 
mărturie 

de

„djutchâ", care pun in va
loare calități recunoscute ale 
coreenilor, cum sînt dieze- 
nia. promptitudinea, voința 
de victorie.
au fost 
nele de 
mingea, 
tirul și

Este.
din explicațiile care se pot 
da importantelor afirmări 
din ultima vreme ale spor
tivilor R.P.D. Coreene în 
arena marii performanțe 
Așa a fost prima medalie 
olimpică obținută de trăgă
torul Ri Ho Djun la cea 
de-a XX-a ediție a J.O., ur
mată de cele ale boxerului 
Ciu En Zo și halterofilului 
Han Gion Si, ultimul me
daliat cu bronz la Olimpia
da de Ia Moscova și recent 
deținător al recordului mon
dial la categoria muscă, sti
lul smul3. Prezențe remarca
bile au avut de asemeni re
prezentanții R.P.D. Coreene 
în competițiile Internaționale 
de volei, tenis de masă, 
lupt» și judo, reflexe ale 
unui constant progres înre
gistrat pe acest tărîm.

Toate acestea 
grefate pe discipli- 
bază, jocurile cu 

alergarea patinajul, 
altele.
fără îndoială, una

CAMPIONATELE EUROPENE
PROGRAMUL DE MIERCURI

Ora 9,30: 110 mg decatlon, suliță F calificări; ora 10 : 200 m 
B serii, lungime B calificări; ora 10,40 greutate B calificări; 
ora 11: disc decatlon; ora 11,10: 100 mg serii.

Ora 17: diac F finală (Florența Cr&clunescu); 400 m B semi
finale; ora 17,30: înălțime F finală; ora 17,40 : 400 m F finală; 
ora 18 : 200 m B semifinale; ora 18,20: 800 m B finală; ora 18,40: 
100 mg semifinale; ora U: 800 m F finală (Doina Melinte): 
suliță decatlon; — .....................- - •• — - —
finală; ora 21: ora 19,20: 5 000 m serii; era 20,15: 400 mg B 

1 500 m decatlon.

(Urmare din pag. 1)

m îi va aduce, în cele din 
urmă, Anișoarei, medalia de 
argint... Vali trece în frunte 
la încercarea a 3-a. 6,79 tn și 
va reuși din nou această ci
fră le, a 4-a tentativă, iar la 
a 5-a 6,78 m. Tot în a 5-a 
încercare, Elena Ivanova 
(URSS) trece a doua cu 6,73 m. 
Vali riscă totul la ultime, sări
tură, dar depășește, și așteap
tă — ca și noi, cu emoție — în
cercările celorlalte 7 finaliste. 
Singura care își îmbunătățește 
rezultatul este Cușmir, 6,73 m, 
cit Ivanova, dar Anișoera ur
că pe podium în dreapta iul 
Vali pentru că a doua sa sări
tură a măsurat 6,71 m față de 
6,70 m a sovieticei ! ! Pentru 
a înțelege mri bine cît de 
strînsă a fost lupta, iată cla
samentul și seria de sărituri, a 
fruntașelor : 1. VALI IONES
CU (ROMANIA) 6,79 m (6,60 — 
0 — 6.79 — 6,78 — 0) ; 2. ANI- 
SOARA CUȘMIR (ROMÂNIA) 
6.73 m (6,71 — 0 — 6,67 — 6,59 
— 6,67 — 6,73) ; 3. Elena Iva
nova (URSS) 6,73 m (6,51

6,61) ; 4. Heike Daute (R.D.G.) 
6,71 m (6,71 — 6,55 — 6.41 — 
6,67 — 6.58 — 6,61) ; 5. Anna 
Wlodrrczyk (Polonia) 6,69 m 
(6,54 — 6,69 — 6.47 — 6,25 — 
6,16 — 6,35) ; 6. Sabine Everts 
(R.F.G.) 6.67 m, 
Schima (R.D.G.) 
Karin Antretter (R.F.G.) 6,55 m.

In timp ce săritoarele de 
lungime se apropiau de sfârși
tul întrecerii, Doina Melinte a 
luat startul în semifinală la 
8Q0 m. Sorții au adus în cursa 
el pe principalele favorite (Me
linte, Ullrich, Mineeva, Aglet- 
dlnova), cealaltă semifinală 
fiind mult mai slabă valoric. 
A fost o cursă tactică, în care 
Doina, jenată puțin pe ultima

7. Christine
6,64 m, 8.

DE ATLETISM
â

I
3

Vali Ionescu
era mai buna sportiva
• lunii august!
Tradiționala ancheta organi 

zatâ de zianrl Sport Bratislava 
pentru desemnarea, în fiecare 
fund, a celui mai bun spor
tiv din țâ ri le socia liste, a de 
semnat-o ca laureată a lunii 
august pe Vali Ionescu, pen 
teu recordul mondial la sâri 
tura tn lungime (7,20 m) sta
bilit la 1 august la Bucu 
reștl. latâ cum anatâ clasa 
meatul anchetei pe luna au
gust s 1, Vad'i Ionescu (Roma 
nia) 26 p, 2—3. Petra Schne> 
dor (R.D. Germanâ) — înot, 
și echipa masca linâ de bas 
chot a U.R.S.S., campioana 
mondială 26 p ; 4. Vladimir
Salnikov (U.R.S.S.) - înot
8 p, 5. Ivan Kucirek — Pavel 
Martinek (Cehoslovacia) — 

ciclism (tandem) 4 p etc.

I
1
3

I

3

într-un comentariu al în
trecerilor de ieri, de la 
Atena, agenția France 
Presse transmite : „La să

ritura in lungime, român
cele Vali Ionescu ți Anișoa- 
ra Cușmir, care ne uimiseră 
bătind amindouă recordul 
mondial la 1 august la 
București, au reușit o fru
moasă confirmare a acestei 
performanțe, in contextul 
unei competiții de mare ni
vel. Ele au reușit „dubla", 
Ionescu devansînd-o pe Cuș. 
mir... ca și pe... lista mon
dială a probei".

Campionate
Echipa

Fraga totalizează 3 
după tot atîtea etape si 
Pe locul 9 din 16 for- .

CEHOSLOVACIA.
Dukla 
puncte, 
se află 
mâții.

UNGARIA (et. 2). Campioa
na tării. Vasas Raba Eto Gy6r 
a fost învinsă la Tatabanya cu 
2—1. Alte rezultate: Diosgydr 
— Vasas 3—2, Honved — Be- 
kesesaba 2—1, M.T.K. — 
brețin 2—2, Szombathely 
Csepel 2—2. Zalaegerszeg 
Fereincvaros 1—0. Ujpesti Doz- 
sa — Nyiregyhaza 2—1. Video
ton — Pecs 3—1. în clasament: 
Zalaegerszeg 4 p Csepel, Uj
pesti Dozsa. Tatabanya cite 3 p.

NORVEGIA (et. 18). Valeren- 
cen — Mjonedalen 4—0. Vi
king — Moss 2—1. Sognal — 
Lillestroem 0—3, Rosenborg —

De-

Molde 0—1. în clasament: Vi
king Stavanger 25 p, Lilles
troem si Hamar cite 22 p. Va- 
lerengen 21 p.

BULGARIA (et. 3). Ț.S.K.A. 
Sofia — Lokomotiv Sofia 1—1, 
Spartak Pleven — Slavia 1—O' 
Dolina — Levski Spartak I—1, 
Spartak Varna — Pirin 4—0. 
Trnovo — Belașița 4—2. Trakla 
— Burgas 2—1 Sliven — Botev 
1—0, Haskovo — Cemo More 
Varna 0—0. în clasament. 
T.S.K.A., Levski Spartak și 
Spartak Pleven cite 5 p.

LUXEMBURG. După două 
etape. în fruntea clasamentu
lui se află trei echipe cu 4 p 
(toate particimnte în cupele 
europene) Differdange, Beggen 
și Progress Niederkorn.

parte, a reușit calificarea în 
finală, sosind a patra, fără a 
forța — ne-a lăsat ' .
—, cu gtndul la finală Clasa
mentul cursei : Hildegard Ull
rich (R.D.G.) 2:02,44, Jolanta
Januchta (Polonia) 2:02,50, 3.
Olga Mineeva (U.R.S.S.) 2:02,65, 
4. Doina Melinte 2:02.71, 5.

2:02,82.
(Bulgaria) 
(Bulgaria) 

semifi- 
Veselkova 

Klinger

impresia

Doina Melinte 2:02,71, 
Agletdinova (U.R.S.S.) 
6. Gospodinova 
2:03,45, 7. Petrova 
2:03,531 din cealaltă 
nală s-au calificat: 
(U.R.S.S.) 1:59,00,

I
(R.F.G.) 1:59.05, Stereva (Bul
garia) 1:59,28, Stefanska (Po
lonia) 1:59,87.

Rezultatele finalelor : MASCU
LIN s 16 006 m : (disputată luni 
seara) e 1. Alberto Cova (Italia) 
27:41,08, 2. Werner Schlldauer
(R.D.G.) 27:41,Z1» 3. Marttl Valnlo 
(Finlanda) 27:42,51, 4. Carlos Lo
pez (Portugalia) 27:47,95, 5. Julian 
Goater (Marea Brltanie) 28:10,08, 
8. Salvatore Antibo (Italia) 
28:21,07 ; 20 km marș : 1. Jose 
Marin (Spania) lh 23:43.0. 2. Jo- 
zef Prlblinec (Cehoslovacia) 
lh 25:55,0, 3. Pavel Blazek (Ceho
slovacia) lh 26:13,0, 4. Gerard 
Lelievre (Franța) lh 26:30,0. 5.
Alessandro Pezzatini (Italia) 
lh 26:39,0, 6. Carlo Mattioli 
Ha) lh 26:56,0 ; suliță : 1.
Hohn (R.D. Germană) 91.34 
2. Hetno Puuste (U.R.S.S.) 
m, 3. Detlef Michel (R D. 
mană) 89,32 m, 4. Dainis 
(U.R.S.S.) 87,84, 5. Arto Haerko- 
nen (Finlanda) 86,77 m, 6. Ale- 
xandr Makarov (U.R.S.S.) 86.08 m; 
100 m î Frank Emmelmann 
(R.D.G.) 10,21, 2. Pier-Francesco 
Pavonl (Italia) 10,25, 3. Marian
Woronin (Polonia) 10,28. 4. Came
ron Sharp (Marea Brltanie) 10,28. 
5. Nikolai Sidorov (U.R.S.S.) 
10,32, 6. Olaf Prenzler (R.D.G.) 
10,35 : FEMININ : 100 m : 1. Mar- 
lies Gâhr (R.D. Germană) 2. B’ir- 
bel Woeckel (R.D. Germană) 
11,20, 3. Rose-Almge Bacoul
(Franța) 11.29 4. Amelia Nuneva 
(Bulgaria) 11,30, 5. Geslne Walther 
(R.D.G.) 18,38, 6. Laurence Btly 
(Franța) 11,47.

(T ta
ll we

m,
89.56 
Ger- 
Kula

TURNEUL INTERZONAL DE
MOSCOVA 7 (Agerpres). — în 

prima rundâ a turneului interzo
nal de șah de la Moscova. Flo
rin Gheorghiu, avînd piesele ne
gre, a remizat cu Larry Chris
tiansen (S.U.A.), egalitatea fiind 
consemnată șl în partida G heller

ȘAH DE IA MOSCOVA
— Quinteros. Bellavski a eîștlgat 
la Velimlrovici, Kasparov l-a în
vins pe Sax, Iar Murey a. pierdut 
la Tal. Partidele Garcla — Van 
der Wiel șl Andersson — Rodri- 
guez s-au întrerupt.
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