
VIZITA PREȘEDINTELUI l®i
PROLETARI OIN TOATE țAgltt, OWȚt Vâ |

REPUBLICII ARABE EGIPT, r
ill i»J

MOHAMED HOSNI MUBARAK
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, 
miercuri a sosit in Capitală 
președintele Republicii Arabe 
Egipt, Mohamed Hosni Muba
rak. care, împreună cu doamna 
Suzanne Mubarak, efectuează 
o vizită oficială de prietenie in 
țara noastră.

Continuare firească a dialo
gului frecvent la nivelul cel 
mai înalt româno-egiptean, in
ti Inii ea dintre
Nicolae Ceaușescu și Mohamed 
Hosni Mubarak se înscrie ca un 
moment de importanță deosebi
tă in bogata cronică a relațiilor 
de prietenie dintre țările noas
tre. ca o expresie a dorinței 
comune de extindere și diversi
ficare. în continuare, a acestor 
raporturi, în conformitate cu in
teresele celor două popoare 
prietene, ale cauzei păcii, în
țelegerii, securității și cooperă
rii în Orientul Mijlociu și în în
treaga lume.

Ceremonia sosirii 
oaspete s-a desfășurat pe aero
portul internațional 
împodobit sărbătorește.

în intîmpinarea înaltului sol 
al poporului egiptean, pe aero
port, au sosit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu salută cu 
cordialitate Pe președintele Mo
hamed Hosni Mubarak. Cei doi 
șefi de stat și-au strîns înde
lung mîinile. s-au îmbrățișat cu 
prietenie. Tovarășa Elena 
Ceaușescu a urat, la rîndul său, 
un călduros bun sosit în țara 
noastră președintelui Republicii 
Arabe Egipt.

Tovarășul 
si tovarășa 
adresat, de 
bun venit 
Mubarak.

Cei prezenți pe aeroport au 
făcut președinților Nicolae 
Ceaușescu și Mohamed Hosni 
Mubarak o primire deosebit de 
călduroasă, i-au ovaționat înde
lung.

După încheierea ceremoniei, 
cei doi șefi de stat au părăsit 
aeroportul, îndreptîndu-se, 
tr-o mașină escortată i 
cicliști, spre reședința 
oaspeților.

La reședință, cei 
ședinți, tovarășa 
Ceaușescu și doamna 
Mubarak s-au întreținut într-o 
atmosferă 
dială.

rak, a făcut, 
amiază, o vizită 
președintelui 
liste România, 
Ceaușescu. la 
lui de Stat.

miercuri după- 
protocolară 

Republicii Socia- 
tovarășul Nicolae 
Palatul Consiliu-
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președinții

înaltului
Otopcni,

Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu au 
asemenea, urări de 

doamnei Suzanne

în
de moto- 
rezervată

doi pre- 
Elena 

Suzanne

prietenească, cor-

★
Președintele Republicii Arabe 

Egipt, Mohamed Hosni Muba-

★
La Palatul Consiliului de Stat 

au început, miercuri, 8 septem
brie. convorbirile oficiale în
tre președintele Republicii 
Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, șl președintele Re
publicii Arabe Egipt, Mohamed 
Hosni Mubarak.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a salutat cu căldură vizita pre
ședintelui Republicii Arabe E- 
gipt în România, care se în
scrie ca un eveniment impor
tant în evoluția bunelor rela
ții dintre cele două țări.

Președintele Mohamed Hosni 
Mubarak a adresat vii mulțu
miri pentru invitația de a vizi
ta România, pentru cordialita
tea și ospitalitatea cu care a 
fost intîmpinat încă din primele 
momente ale sosirii pe pămîn- 
tul țării noastre, arătînd că ve
de în aceasta o caldă mărturie 
a prieteniei, stimei și respec
tului ce și le nutresc reciproc 
popoarele egiptean și român.

Cu această convingere că dia
logul ce-1 vor 
tribui 
crării 
ședinții Nicolae Ceaușescu 
Mohamed Hosni Mubarak 
început convorbirile 
care prilejuiesc o 
ciprocă asupra 
actuale ale celor 
planul dezvoltării 
ce și sociale, o analiză cuprin
zătoare a raporturilor dintre 
România și Egipt, precum și e- 
xaminarea unui cerc larg de 
probleme ale vieții internațio
nale, îndeosebi a celor privind 
situația din Orientul Mijlociu.

Convorbirile se desfășoară în
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie. de înțelegere și stimă 
reciprocă.

purta va con- 
!a amplificarea conlu- 
româno-egiptene, pre- 

Și au 
oficiale, 

informare re- 
preocupărilor 
două țări pe 
lor economf-

★
Republicii Socia- 
tovarășul Nicolae 
tovarășa Elena 
oferit, miercuri, 

de Stat, 
onoarea 

Arabe

Șl 
au 
Consiliului 
oficial in

Președintele 
liste România, 
Ceaușescu, 
Ceaușescu 
la Palatul 
un dineu
președintelui Republicii 
Egipt, Mohamed Hosni Muba
rak, și a doamnei Suzanne Mu
barak.

In timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă de caldă cor
dialitate și prietenie, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Mohamed 
Hosni Mubarak au rostit toas
turi.

Invingind, aseară, cu 2-0 (1-0) in preliminariile C.E. de fotbal

ECHIPA ROAAANIEI A OBTINUT 0 PRIMA 
Șl APLAUDATĂ VICTORIE ASUPRA SUEDIEI

cre- 
fot- 

ne 
cu 
(a 

mal 
ad- 
ro- 

I-au

Bucurie, satisfacție deplină, 
aseară, pe stadionul „23 Au
gust", la sfîrșitul meciului 
România — Suedia, disputat în 
preliminariile C.E, La capătul 
unui joc palpitant, de bun ni
vel tehnic, „tricolorii" au obți
nut o meritată și aplaudată vic- 
tirie. cu scorul de 2—0 (1—0). 
Putea fi mai mult 7 Evident, 
în condițiile în caire ' formația 
noastră, prin eliminarea lui 
Nilsson, în min. 49, a avut su
perioritate teritorială timp de 
41 de minute. Noi . însă și, 
dam, ceilalți iubitori ai 
balului din țara noastră 
mulțumim deocamdată și 
atît, cu această victorie 
doua, într-una din cele 
dificile serii) în fața unui 
versar pe care fotbaliștii 
mâni, a nu se omite, nu
învins pînă acum ! Niciodată, 
în aproape jumătate de secol, 
cît a trecut de la prima con
fruntare 
suedeză, 
întîlnirl, 
fost, In 
ferite, un partener tenace, 
comod chiar și în perioada 
inferioritate numerică. Aprecl- 
indu-i cerbicia cu care er în
cerca să stăvilească ofensiva 
tricolorilor noștri, am asemuit-o 
cu... marele tenisman suedez 
Bjbrn Borg, prezent în tribu
nă. Borg din teren n-a putut 
ține piept lui Bălăci, un... Năs- 
teise al fotbalului românesc, în
deosebi prin prestația lui de 
după pauză, și celorlalți trico
lori. care și înainte de elimi
narea lui Nilsson, ciu 
fantezie și tehnicitate 
sportului latin. Bravo 
bravo antrenori !

Puternic încurajată 
stadion aproape plin, echipa 
noastră s-a lansat într-un joc 
viguros, de atac, de la primul 
fluier al arbitrului. Masiva de
fensivă «• oaspeților acuza pre
singul în grup efectuat de 
„tricolori" dar rezolvă totuși

fotbalistică româno- 
Ca și in precedentele 

a
8U- 
in- 
de

formația nordică 
pofida înfrîngerii

dovedit 
specifice 
jucători,

de un

La campionatele europene de la Atena

mi IONESCU Șl ANIȘOARA
CA SIMT DOUA ATLETE Of MARE VALOARE

800 m, Florenfa Crăciu-© Doina Melinte locul 6 la
nescu a 7-a la disc @ Trei recorduri mondiale reușite 
de Marita Koch, Ulrike Meyfarth și Daley Thompson

ATENA, 8 (prin tele
fon). Au trecut 24 de 
ore de la marea izbîndă 
a fetelor noastre la să
ritura In lungime, dar 
sîntem încă sub impre
sia acestui concurs pe 
care nu-1 vom uita mul
tă vreme. A fost greu, 
a fost foarte greu, și cu 
atît mai mult ne bucură 
performanța acestor 
cepționale săritoare 
re au confirmat, în 
tă directă cu toată 
ta probei, că sînt 
mai bune specialiste de 
pe continent, 
simțit părtași la marea 
lor performanță, 
mind, la masa 
felicitările 
de pretutindeni care 
mărturiseau 
confirmarea 
lor rezultate 
București de 
NESCU 
CUȘMIR.

Am stal de vorbă cu 
Vali și cu Anișoara, am 
participat la conferința 
de presă după termi
narea probei. Ne-a bucu
rat să constatăm că ri
valitatea celor două mari

ex- 
oa- 

lup- 
ell- 
cele

Ne-am
pri- 

presei, 
gazetarilor

— așteptau 
uimitoare- 

obținute la 
VALI IO- 

și ANIȘOARA

1

Este minutul 25 și echipa noastră deschide scorul prin Andone 
(mascat de bară), cu o frumoasă lovitură de cap. 

Foto : Ion MIHĂICA
problemele în fața porții lui Ra
velli. Linia 
fensiva și 
infiltrat în 
tează din 
obligîindu-1 
pingă în corner. Surprinși 
forța de joc a formației gazdă, 
fotbaliștii suedezi recurg la 
faulturi repetate, prompt sanc
ționate de arbitrul Sostelrici. 
Replica oaspeților le aduce, în 
min. 6, două cornere consecu
tive, Hysen reluind. la ultimul, 
balonul, cu capul, peste 'trans
versală A fost o fază de atee 
izolată după care tricolorii au 
reluat ofensiva. In min. 9. la o 
centrare a lui Boloni, Klein 
reia, de la, aproximativ 14 me- 

' Pu- 
un

mediană susține o- 
Țicleanu (min. 3). 
forță, frontal, șu- 

interiorul careului, 
pe Ravelli să res- 

' de

tri, pe spațiul porții. 
Jine secunde mai tîrziu, la

șut de la distanță al lui B3- 
loni, portarul Ravelli acordă 
corner. Și jocul curge în nota 
die superioritete teritorială a 
echipei României. „Tricolorii" 
sesizează că Borg închide în 
fața fundașilor centrali, desfaa 
jocul pe aripi, de unde pleacă 
fazele periculoase : min. 18 — 
centrare Ungureanu, reluare 
Gabor, din interiorul careului, 
dar Hysen centrează in-extre- 
mis ; min. 22 — Boloni execută 
o loviutră liberă, de la 25 m, 
peste „zid" și peste poartă. In 
min. 25, în urma presiunii e- 
xercitate de „tricolori”, cade șl 
golul: Bălăci execută un corner,

Gheorghe N1C0LAESCU

(Continuare în paț) 2-3)

0 VICTORIE A • SPERANȚELOR...

campioane — care a 
contribuit la ascensiunea 
lor In fruntea probei — 
s-a transformat aici In
tr-o frumoasă ■■ prietenie. 
Semniîicativă este de
clarația. .. învinsei, A- 
nișoara Cușmir : „Eram 
hotărîtă să obțin un re
zultat bun, dar pista 
moale nu s-a... potri
vit calităților mele de 
forță. Oricum, m-a În
vins doar recordmana 
mondială și ea este tot 
româncă !“. Vali ne-a 
spus : „Sînt nespus de 

această 
am pre- 

muncă 
oare am

fericită pentru 
victorie pe care 
gătit-o printr-o 
de zi cu zi, pe 
visat-o- noapte de noap
te. Sînt mulțumită, am 
avut un an foarte bun. 
Pista nu m-a dezavan
tajat, ci vîntul puternic, 
în rafale. Venisem la A- 
tena 
tri, 
Am 
tima
Daute. dar totul s-a ter
minat cu bine".

Romeo VILARA

să sar peste 7 me- 
dar nu s-a putut, 
avut emoții la ul- 
săritură a lui Heike

(Contlnuar» In pag a *-a)

Vali Ionescu (in dreapta) Anișoara Cușmir 
și între ele antrenorul campioanei, Mihai • 

Zaharia.

Am plecat la stadion, mărturisim, stăpîniți de febra și de 
farmecul unic ar atletismului, cu aurul lui Vali Ionescu, cu 
argintul Anișoarei Cușmir în minte și cu imaginea proas
pătă a senzaționalei curse a Măritei Koch pe retină.

Odată ajunși însă pe marea arenă bucureșteană, am uitat 
totul... La „ora fotbalului", nu mai există, parcă, nimic 
altceva_

Suedia, iată o barieră pe care echipa noastră nu a tre
cut-o nicicînd. Vom asista, oare, ne întrebam, la o victorie 
în „premieră istorică" în fața unui adversar puternic, cu 
o recunoscută personalitate pe 
care-și declarase fără înconjur 
București 7

îndoiala, teama, speranța, dar 
o angajare hotărîtă, totală a tricolorilor, toate acestea s-au 
văzut în jocul fotbaliștilor noștri în prima repriză. Repriza 
unei mari și foarte tensionate încleștări, cînd „hărțulala" 
jucătorilor noștri clintea foarte greu puternicul zid suedez.

Au fost, însă, trei lovituri de cap — una mai frumoasă 
ca cealaltă — ale lui Andone, Klein și Gabor, prima des- 
chizînd scorul. A fost apoi superba fază Rednic—Țicleanu— 
Dudu Georgescu, în care suedezii au scăpat de gol Ca prin 
minune. Și a venit golul doi. ca o descătușare, golul lui 
Klein, gol care a destins nervii încordați ca un arcuș ai 
jucătorilor români. Urmarea 7 20—25 
spectacol, tehnica reală a jucătorilor 
adeseori uimitor) ieșind la suprafața 
arătîndu-și în această perioadă, nu o 
ri. Au mai fost ocazii, nu s-au fructificat, este adevărat, dar 
impresia generală a rămas aceea a victoriei pe deplin me
ritate a echipei României, care a fost, evident, superioară 
în partida de aseară.

Victorie mare 7 Victorie foarte prețioasă ! Victorie nece
sară ca aerul și ca apa pentru moralul unei echipe pornită pe 
un drum f 
sește", în i 
angajează 
și ieri !

Victoria 
ne-am dat

Fie ca noua „corabie a tricolorilor" să 
furtunilor care o așteaptă și să ajungă Ia

orice teren, un adversar 
dorința de a câștiga la

și o mare putere de luptă.

de minute de fotbal- 
noștri (cu un Balacl 

disputei, zidul suedez 
dată, nebănuite fisu-

foarte greu. O echipă care ,,se caută" și ,,se gă- 
plin marș... O victorie care promite, dar care și 
mult, pentru că fotbaliști buni avem s-a văzut

primei confirmări, victoria speranțelor care au. 
seama, un temei real și solid.

reziste valurilor șl 
țărmul dorit !
Marius POPESCU



ECHIPĂ FEDERALĂ REMANIATĂ

deschisă...

«1 condu-• NEAVENITE EXCLUDERI...

asemenea

galant

• S-A DAT SFOARA-N 
TARA...

fost exclus 
plecat spre 
în vederea __ _
trecerile Balcaniadei de 
nlori.

din lotul care a 
Nlș (Iugoslavia), 
participării la ln- 
....................... ju-

• CA ESTE CORECTA PRO
CEDURA...

Fapt Inedit in viața federațiilor: președinta Fe
derației romăne de scrimă, prof. Ana Pascu, cu- 
mulează, deocamdată, incept nd de la 1 septembrie, 
și funcția de secretar al acestui for de speciali
tate. Țintnd seama cd Ana Pascu a fost multiplă 
medaliată mondială și olimpică, printre „floretele 
de aur" ale României, credem ei se va achita 
cu succes de ambele responsabilități. Pe aceeași 
linie a întăririi colectivului de specialiști din ca
drul federației de scrimă e de consemnat și cd 
antrenorul federal Tănase Mureșan va fi sprijinit 
In activitatea de îndrumare a loturilor reprezen
tative de prof. Sorin Poenaru, din cadrul catedrei 
de specialitate a I.E.F.S., membru In biroul fede
ral. In ceea ce privește lotul olimpic pentru Los 
Angeles '84, punctele forte le vor constitui floreta 
feminini și sabla (echipe și individual), celelalte 
două arme, floretă masculin și spadă, candidind, 
deocamdată, doar prin valori individuale. Virtuali 
olimpici: Ellsabeta Guzganu, Cslla Ruparcslcs, Mo
nica Weber, 1. Pop, M. Mustață, C. Marin, P. 
Kuki, R. Szabo, și lista rămine deschisă...

Os subliniat fermitatea organizatorilor 
campionatului național do tir, încheiat 
recent la Tunari. Dorind sâ curma prac
tici Intllnlte uneori pa poligoanele noai- 
tre șl sA șteargă mal vechi nefavorabile 
Impretll privind corectitudinea cu caro 
•u fost realizate unele performanțe, a 
sancționat pe Marian Onclcâ cu anula
rea performanței obținute la pușcă li
beră, poziția In picioare, cu un rezultai 
care l-ar fi adus titlul do campion na
țional al probei. Cap de acuzare: In
tenția - aplicată — do a obține per
formanțe înalte cu ajutorul unul asls- 
tent-lunetist sfătuitor, așezat In spatele 
său. Măsură aspră, dar firească, șl care 
va avea, cu siguranță, ecou, mal ales 
că șl alte „cupluri* mal obișnuiesc să 
obțină In comun rezultate-„record*. Cit 
despre Marian Ondcâ, el poate face 
dovada valorii solo reale In concursurile 
viitoare, mlxlnd pe sportivitate șl corec
titudine.

Campionatele balcanice de călărie

MIRCtA NEAGU A CUCERIT TITLUL LA SENIORI

...din programele concursu
rilor atletica lnterjudețene fi 
chiar de nivel național se în
registrează atunci cînd aceste 
manifestări sînt organizate pe 
stadioanele din TIrgu-Jiu. 
Klmnicu-Vllcca, Pitești. Nu 
se mai țin, astfel, Întreceri 
de aruncare a suliței, a dis
cului, a ciocanului, sub pre
textul protejării gazonului ca
re capitonează suprafețele de 
fotbal. La Craiova însă, pe 
stadionul Central, probele de 
aruncări se află la ele acasă. 
Fapt care nu l-a împiedicat 
pe fotbaliștii de la Universi
tatea să se Impună în ultimii 
ani tn campionat ți Cupa Ro
mâniei. Dar că o 
optică a ajutat celor 3 orașe 
să NU ofere sportului româ
nesc o Argentina Menis, asta 
e cu totul altceva... .

întllnlrile Cuba — Pe- 
U.R.S.S. — Bulgaria 

ulterior finală olimpl- 
Italla — Libia (m). 

reușitele lui Mugur

• INVITAȚIE ONORANTA...

...a arbitrului Internațional 
Mugur Nicolau, pentru a ofi
cia la Întrecerile Campionatu
lui mondial din Argentina. 
Să ne bucurăm că voleiul 
nostru face noi pași prin lu- 

și în domeniul arbitraju- 
prin acest... Nicolae Rai- 
al voleiului nostru, apre- 
în mod deosebit de foru- 
lnternaționale de resort 

după prestațiile sale de la 
Jocurile Olimpice de la Mos
cova, unde a oficiat fără re
proș la ’ “ ' “ 
ru (f), 
(m) — 
că, și 
Printre 

în anul de Invățămint 1982/83

ESTE DE DORIT UN SUBSTANȚIAL SPOR DE CALITATE 
ÎN MUNCA PROFESORILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ 

ncpcrc cc îrcDuic să-și găsească Ioc pe agenda consfătuirilor Județene

Nlcolau se numără . 
cerea finalei „Cupei Europei" 
din 1981. Șl ctnd te gtadeștl 
că foarte apreciatul arbitru 
are doar 40 de ani, el tnce- 
plndu-șl însă activitatea de la 
18 ani !

...de acordare a dezlegării 
handbalistului Lucian Vaslla- 
che, de la Știința Bacău (Div. 
,,B“), la Constructorul Arad 
(Div. „A"). nu e nici o îndo
ială. Nedumeririle Încep din 
momentul în care fostul club 
al lui Vasilacbe face eforturi 
susținute să 1 se... ridice con
comitent șl suspendarea fos
tului ei Jucător, înalntlnd me
morii în acest sens federație! 
de specialitate. Foarte 
clubul moldovean 1

• FOSTĂ NĂLUCA...

anilor 
retn-

...pe motocicletă, a 
’60, Mihai Dănescu, a 
trat, după o absență îndelun
gată, în activitatea oompetlțio- 
nală ! De astă-dată, însă, ca 
instructor al clubului Steaua 
pentru secțiile de călărie, tir, 
ciclism și, bineînțeles, moto I 
Să-1 vedem elevii la treabă !

• INTRUCIT A PREFERAT...

...si facă plajă exact In cli
pele In care ar H trebuit să 
susțină meciul din cadrul sfer
turilor de finală ale Campio
natelor Internaționale de tenis 
ale Românie! la Juniori, de la 
Mamaia, Cristian Moroșanu a

...că la Clubul sportiv școlar 
de atletism din CImpulung 
Muscel se primesc elevi cu 
aptitudini pentru acest sport. 
Conducerea C.N-E.FJS-, fede
rația de specialitate au trans
mis, la rindul lor, acest lucru 
factorilor de răspundere din 
toate Județele țării, iar In
spectoratul școlar Județean Ar
geș șl, respectiv, direcția Li
ceului de fllologie-istorie, au 
rezervat locuri suficiente în 
cămin. Dar lată că Începe 
școala și... nu s-a prezentat 
nici un candidat ! Parc-o să 
auzim apoi prin diferite Jude
țe: „Noi am dezvolta atletis
mul, că avem copii dotați 
pentru acest sport, dar dacă 
n-avem condiții^..*.

...față de ceilalți participant 
la finala pe țară a „Cupei 
UNCAP* la oină au făcut unii 
Jucători de la „Recolta* A- 
poldu le Sus (jud. Sibiu), vo- 
c! ferind la deciziile arbitrilor 
sub privirile îngăduitoare ale 
antrenorilor lor. Suporteri ai 
acelorași sportivi au apostro
fat și au adus în gura mare 
injurii conducătorilor de Joc.

Rubrică realizată de 
Radu TIMOFTE

• NOTA DISCORDANTA...

SIBIU, 8 (prin telefon). Spec
tatorii localnici, care au umplut 
pină la refuz tribunele, au a- 
vut bucuria de a asista in cea 
de a treia zi a Campionatelor 
balcanice de călărie la o foar
te bună comportare a repre
zentanților noștri, ei aflîndu-se 
permanent printre fruntașii 
competiției, șl reușind să ocu
pe primele trei locuri In dispu
ta individuală a seniorilor. Mir
cea Neagu, Florin Stoica și 
Dumitru Velea au primit tro
feele celor mai buni, in timp 
ce Juniorul Ionel Bucur a ocu
pat locul secund In Întrecerea 
rezervată celor mai tineri călă
reți.

Conform programului, primii 
și-au disputat întîietatea Junio
rii, intre care Attila Biro cu 
Dacian, Ionel Bucur cu Călin, 
In special, emiteau cele mai în
dreptățite pretenții la titlu, a- 
vînd in vedere poziția ocupată 
în ziua precedentă. Dar ei a- 
veau în călăreții greci Stellos 
Benakopoulos cu Mark Soney 
și Georges Gratzlos cu Franco 
cei mai de temut adversari. 
Proba a avut un parcurs sufi
cient de dificil, astfel că doar 
7 dintre concurenți au reușit să 
termine fără penalizare, printre 
aceștia fiind Ionel Bucur cu 
Călin și Georges Gratzios cu 
Franco, ceilalți pretendenți la 
titlu ieșind din cursă ca ur
mare a greșelilor săvîrșite. Fi
rește. atenția a fost îndreptată 
spre cei doi care urmau să-și 
dispute locul I în cadrul unui 
baraj. Ionel Bucur cu Călin 
face un parcurs excelent, înre
gistrează un timp foarte bun și 
se părea că nimic nu va mai 
putea sta în drumul său spre 
titlu. Dar Georges Gratzios cu 
Franco nu și-a spus ultimul 
cuvînt. El execută, la rindul 
său. parcursul de baraj cu o 
deosebită siguranță, iar la sfîr- 
șit cronometru! va arăta cu 
doar 6 zecimi de secundă mai 
mult (39,2 față de 39,8 ! 1) ceea 
ce îi aduce invidiatul titlu. Tî- 
nărului nostru sportiv nu-i pu-

ȘTIRI DIN ATLETISM
• Etapa a 5-a (18—19 septem

brie )șl a 6-a (2—3 octombrie)
ale Concursului republican de 
juniori H se anulează. In locul 
lor se va disputa o singură eta
pă, cu invitați, la 2—3 octombrie 
la București.

• Etapa a 4-a a concursului 
republican pe grupe de probe și 
concursul republican de tineret 
vor avea loc sîmbătă șl dumini
că pe stadionul „23 August" din 
București. Concursul începe sîm
bătă la ora 15,30, iar duminică 
1® ora 9. 

tem reproșa nimic, el avînd in 
ambele zile o evoluție foarte 
bună. Alături de el să-l mai 
remarcăm și pe Attila Biro cu 
Dacian care, dacă nu ar fi 
doborît o bară, ar fi putut să 
se afle și el pe podium.

Clasamentul final : 1. Geor
ges Gratzios (Grecia) cu Franco 
49 p, 2. Ionel Bucur (Româ
nia) cu Călin 46 p, 3. Stelios 
Benakopoulos (Grecia) cu Mark 
Soney 43 p, 4. Nicolas Papa
dopoulos (Grecia) cu Wismar 
41 p, 5. Attila Biro (România) 
cu Dacian 40 p, 6. Taylan Sa- 
ruhan (Turcia) cu Suat și Ve- 
selin Nikolov (Bulgaria) cu 
Velnlr — 36 p.

Au urmat seniorii. Rind pe 
rfnd concurenți! plăteau un ma
re tribut unui parcurs foarte 
dificil, care le aducea nenumă
rate puncte de penalizare. Gîn- 
durile erau însă îndreptate spre 
cei din urmă concurenți. adică 
spre cei care în proba nr. 1 
avuseseră o comportare foerte 
bună. Printre ei se aflau și 
sportivii noștri Mircea Neagu 
cu Ecou. Ion Popa cu Sonor, 
Dumitru Velea cu Fudul și 
Florin Stoica cu Ficus. Cu ro
pote de aplauze a fost sub
liniată evoluția lui Florin Stoi
ca, singurul care avea să ter
mine fără penalizare. în drep
tul lui fiind trecute doar trei 
sferturi de punct pentru depă
șirea timpului. Apoi a urmat 
Dumitru Velea cu Fudul pena
lizat cu o bară, iugoslavul Ma- 
tyas Cik cu Santa Maria (25*A 
p), bulgarul Boris Pavlov cu 
Mont Blanc (12 p). Ion Popa 
cu Sonor (12 p). Ultimii trei, 
cei care aveau șansele cele, mai 
mari să ciștige, se văd înde
părtați de podium datorită pe
nalizărilor. Ultimul concurent al 
zilei, Mircea Neagu cu Ecou. 
Ii erau suficiente 4 p pentru 
a primi medalia de aur. Fie
care săritură este salutată cu 
multe ropote de aplauze. O sin
gură dată spectatorii au oftat 
mîhniți. Dar această greșeală, 
singura dealtfel, nu l-a împie
dicat pe Mircea Neagu să-și 
înscrie în palmares o frumoasă 
performanță.

Clasament final : 1. Mircea
Neagu cu Ecou 48 p. 2. Florin 
Stoica cu Ficus 46 p, 3. Dumi
tru Velea cu Fudul 44 p, 4. De- 
metre Vulgarakis (Grecia) cu 
Tusko Jack 40 p, 5. Boris Pa
vlov (Bulgaria) cu Mont Blanc 
40 p 6. Ion Popa cu Sonor 
39 p.

Joi, de la ora 15, întrece
rile continuă, la start prezentin- 
du-se și fetele.

Emanuel FANTANEANU
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Apropierea momentului emoțio
nant, dar și cu deosebite semni
ficații sociale, a întîlnlrii (pen
tru unii) sau a reîntîlnlriK (pen
tru cd mai mulțl) cu școala rea
duce pregnant în prim-plan O 
•erie de aspecte definitorii le
gate de necesitatea ridicării ni
velului formativ-educativ al pre
dării educației fizice pentru creș
terea unor generații sănătoase șl 
viguroase, șl descoperirea unor 
elemente de perspectivă pentru 
mișcarea noastră sportivă, de 
contribuția acestei activități la 
educarea patriotică, revoluționară 
a elevilor, de pregătirea lor te
meinică, complesdl, prin muncă 
șl pentru muncă.

In lumina sarcinilor de o deo
sebită Importanță practică Izvorl- 
te din Mesajul adresat Conferin
ței pe țară a mișcării sportive șl 
din expunerile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Plenara lărgită a 
C.C. al P.C-R. din 1—2 iulie șl 
la cel de-al H-lea Congres al e- 
ducațlel politice șl culturii so
cialiste, se impune ca In noul an 
de invățămint să se aplice, tn 
mod creator, programele de edu
cație fizică. Cu alte cuvinte, să 
se respecte cerințele acestor pro
grame vlzlnd valorificarea condi
țiilor material-dldactlce existente 
in fiecare școală, a particulari
tăților colectivelor de elevi, cele 
oferite de condițiile de climă, de 
perioadele de desfășurare ale lec
țiilor. în același timp, pentru 
reușita procesului de Invățămint 
• necesară parcurgerea strictă, 
sistematică a materiei prevăzută 
ta programe, prin eșalonarea ce
rințelor, a mijloacelor șl a com- 
{Hexelor de exerciții fizice pe 
ecțll, cicluri și etape, care vor 
a finalizate prin verificări suc
cesive, utllizîndu-se probele șl 
normele de control.

O preocupare majoră pentru 
cadrele didactice trebuie să o 
constituie optimizarea procesului 
de predare-tavățare. în acest

Campionatele republi
cane de canotaj rezerva
te seniorilor an fost re- 
programale, pe lacul 
Snagov. Intre 28—30 sep
tembrie. 

sens, profesorii de educație fizi
că se vor îngriji să pregătească 
cu toată răspunderea și compe
tența, fiecare lecție. Ei vor ur
mări respectarea în lecții și ci
cluri de lecții a succesiunii co
recte a etapelor de învățare mo- 
trică, de consolidare și verifica
re a cunoștințelor însușite de e- 
levi. Se va avea in vedere spo
rirea densității lecțiilor și asigu
rarea participării tuturor elevi
lor, în mod activ și pe toată du
rata desfășurării orei, la toate 
exercițiile programate, în condi
ții sporite de intensitate și repe
tări. Profesorii au obligația de a 
urmări, pe întregul parcurs al 
anului de Invățămint, gradul de 
creștere a rezistenței generale a 
copiilor și elevilor, prin desfă
șurarea unul număr tot mai ma
re de lecții In aer liber și prin 
utilizarea unor mijloace șl meto
de specifice pentru dezvoltarea 
rezistenței, ca principală calitate 
motrică. Este necesar, de aseme
nea, să se asigure însușirea de 
către elevi a deprinderilor teh
nice de bază specifice unor ra
muri de sport prevăzute In pro
grame, o condiție sine qua non 
a participării cu mal multă efi
ciență la activitățile Înscrise sub 
genericul „Daciadei-, promovarea 
tehnologiilor moderne, a forme
lor eficiente de organizare acti
vă a colectivului clasei, în tim
pul desfășurării lecției. Apare 
limpede că aplicarea in mod con
secvent a procedeelor de verifi
care și evaluare a progresului 
realizat de fiecare elev va sta
bili și gradul de eficiență a mun
cii profesorului. O atenție spori
tă va trebui să se acorde laturel 
educative.

In sarcina profesorilor de edu
cație fizică se află și sprijinirea 
organizațiilor de copii și tineret 
din școală și, legate de aceasta, 
organizarea și desfășurarea acti
vității sportive de masă, a acțiu
nilor cuprinse în ,J>adadăM. A- 
nul de invățămint 1982/83 coinci
de cu cea de a ni-a ediție a 
marii competiții sportive națio
nale, care se va organiza cu fi
nală pe țară atit Ia etapa de iar
nă, cît și la cea de vară. în acest 
sens, se face simțită nevoia ca 
toți profesorii de specialitate să 
iși aducă contribuția la Îndepli
nirea recomandării de antrenare 
a tuturor elevilor la practicarea 
exerdțiilcr fizic©, a sportului șl 

turismului de masă. Cum se 
poate realiza cel mai eficient un 
astfel de deziderat ? In primul 
rind, prin organizarea în toate 
unitățile de invățămint a unor 
concursuri și campionate cu ca
racter permanent, cu accent pe 
forme simple de mișcare, larg 
accesibile, desfășurate cu precă
dere în aer liber. In funcție de 
condițiile locale, vor fi intensifi
cate acțiunile de inițiere în înot 
și de practicare a sporturilor de 
iarnă. De asemenea, organizați
ile de pionieri și tineret, cadrele 
didactice vor asigura cadrul ne
cesar pentru pregătirea și parti
ciparea elevilor la trecerea nor
melor din complexul polisportiv 
„Sport și sănătate", Iar în con
formitate cu Planul de măsuri 
.elaborat de M.E.Î. și C.N.E.F.S. 
pentru dezvoltarea atletismului 
vor fi organizate săptămînal, la 
nivelul claselor, probe specifice 
localității respective.

O deosebită atenție trebuie să 
acorde profesorii orientării ele
mentelor talentate spre cluburile 
șl asociațiile sportive de perfor
manță, conlucrînd, colaborînd cit 
mai strîns cu antrenorii. Firesc 
ar fi ca fiecare profesor să se
lecționeze In acest scop minimum 
1—2 elevi sau eleve. Școala ro
mânească poate și trebuie să fa
că mai mult pentru activitatea 
sportivă de performanță.

Obligații de răspundere revin 
profesorilor de educație fizică și 
în direcția organizării și desfă
șurării unor activități turistice 
cu masa largă de elevi, popu
larizării acțiunilor sportive de 
masă, formării din rindul elevi
lor a unor instructori și arbitri 
pentru organizarea ^1 desfășura
rea propriilor activități, partici
pării la Simpozionul național 
„Daciada" din anul viitor, în ba
za tematicii ce va fi fixată.

Toate aceste aspecte, precum 
și altele legate de felul cum s-a 
desfășurat activitatea sportivă In 
școli, tn anul de Invățămint pre
cedent, cu reușitele dar și cu 
neajunsurile semnalate, vor fi pe 
larg dezbătute In zilele de 10 șl 
11 septembrie, cu ocazia consfă
tuirilor anuale județene cu par
ticiparea cadrelor care predau e- 
ducația fizică, prilej binevenit de 
schimb de experiență, dar și de 
clarificare a unor probleme ale 
muncii practice pentru toate ca
drele didactice de specialitate.

în turneul de trei partide In Romi

DOI RUGBYȘTI CELEBRI, TONY WARD Șl M 
ÎN FRUNTEA SELECȚIONATEI IRLANDEZE

Reprezentind, fără îndoială, 
un eveniment în sine — ca 
orice premieră absolută — vi
zita selecționatei irlandeze 
Leinster din primăvara lui 1980 
a însemnat, totodată, o adevă
rată uvertură a unor relații 
rugbystice tot mai concluden
te. Cine poate uita, astfel, că 
în toamna aceluiași an tricolo
rii obțineau, la Dublin, primul 
rezultat de răsunet pe teren 
britanic (13—13 cu reprezenta
tiva trifoiului)? Pentru ca la 
doi ani distantă să marcăm, 
mai întîi, turneul selecționatei 
provinciale Ulster — condusă 
de celebrul W.J. McBride, de
venit (bunele rezultate din

IN MECI RESTANȚA, 
DINAMO CIȘTIGÂ LA 

TIMIȘOARA : 36-3
Ieri s-a disputat la Timișoa

ra meciul de rugby dintre e- 
chipa locală Universitatea șl 
campioana tării. Dinamo Bucu
rești, restantă din prima eta
pă a Diviziei „A". Timp de 
28 de minute, gazdele au opus 
rezistență, după care dinamo- 
viștii s-au impus clar, cișli- 
gînd cu scorul de 36—3 (9—3). 
Au înscris PARASCHIV 2. ZA- 
FIESCU II MARGHESCU AL- 
DEA — eseuri, I. CONSTAN
TIN — 5 transformări fi 2 l.p. 
pentru învingători, respectiv 
MATEI-drop. A arbitrat C. 
Cristăchescu. (C. CREȚU. co- 
Jcsp.).

România eu cîntărit și ele în a- 
legere) manager al „Leilor bri
tanici" pentru 1983 — fi, acum, 
apropiata prezentă a unei for
mații la același nivel. Munster. 
Un nume care • .spune" multe 
iubitorului sportului cu balo
nul oval. Printre altele datori
tă si faptului că „XV“-le aces
tei provincii are în palmares 
un rezultat cu care nu se pot 
mîndri prea multe echipe din 
lume: victorie (12—0). in 1978, 
în fața cvasiinvincibililor ,A11 
Blacks"!...

Ca orice mesageră de seamă 
a rugbyuiui laureat al celei 
mai recente ediții din „Turneul 
celor cinci națiuni". Munster 
are o valoare ridicată: un lot 
cu nu mai puțin de șapte in
ternaționali. Tn fruntea lor. ce
lebrul mijlocaș la deschidere 
Tony Ward, rugbystul-fotbalist, 
declarat în 1979 „jucătorul anu
lui". Foarte cunoscut este si 
Moss Keane, puternicul Jucător 
de linia a doua. Apoi. M. Finn 
(autorul a două eseuri irlan
deze, anul acesta, în „Turneul 
națiunilor"), M. Kiernan — din 
linia de trei sferturi, D. Leni- 
han, G. McLoughlin, C. Tucker
— înaintași. In afara acestora, 
vor mai face deplasarea în 
România altl rugbyști bine co
tați. cum ar fi A. O'Leary, că
pitanul formației.

Turneul este considerat ca 
foarte important atît de oas
peți — o dovedește șl prezen
ța a cinci ziariști din Irlanda
— cit si de selecționerii, an
trenorii. jucătorii noștri. „Cele
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iru alcă. 
tativ, in 
joc cu Fi 
antrenorul 
mescu. In 
ționatele 
septembrie 
septembrie 
nară (19 
resti) vor 
îmbrăcarej 
ma frunze 
sadar toal 
tăm cu c 
evoluțiile 
care va si 
după-amia

• F.R.F 
biletele p 
ționata dl 
care va a 
brie, pe t 
lulul cu i 
Biletele o 
sediul fee 
cui copilu

• CAM 
ORI A Ț 
tlva Bucu: 
turneu d« 
glia, la 
din Wycli 
pete al J 
primăvară 
de prof, 
întîlni foi 
wlck. Mi 
Wycliffe 1



tele naționale de box

LA 
INA 
puter- 

țară 
clu-

• ob- 
<r de

Calea 
estigiu, 
ri au 
lterna- 
ai bo- 

» com- 

perfor
ei sec- 

Spre 
anul 

natdo- 
de la 

mai 
ilui de 
umitru 
(mus- 

lecutnd. 
bilanț 

condu- 
îat u- 

Au 
;ăutîn- 
leoare- 
1 Chi- 
vreme 
astfel 
-mtre- 

tcu — 
în- 

xucțle, 
num fir

v p• a e- 
care

iltoare 
d cul- 
esigur, 
nfirme 
e pre-

STEAUA DORESC
IN FRUNTE

conizate de respectivii 
cieni au fost cele mai

După zone, sportivii 
Steaua au avut o perioadă de 
refacere, iar apoi și-au urmat 
programul de antrenamente 
alcătuit de cei doi specialiști. 
Prezența in număr mare a bo
xerilor steliști la turneul fi
nal este o premisă pentru un 
ridicat nivel al disputelor, 
oarece, așa cum bine se 
sportivii militari au avut 
totdeauna un cuvînt greu 
spus in stabilirea ierarhiilor, 
și. totodată, există oPinla că 
„accidentul" de la ediția tre
cută nu se va mai repeta.

Cînd afirmăm acestea avem 
în vedere că la categoria șemi- 
muscă, alături de 
Dumitru Șchiopu se 
alți doi sportivi 
Sandu Petrescu și 
dache, capabili să 
zeze“ treptele podiumului 
premiere ; fostul campion eu
ropean de juniori. Daniel 
Radu, pare hotărit să confir
me, în sfîrșit. marile speranțe 
care s-au pus în el, mai ales 
că de pregătirea lui se ocupă 
acum antrenorul care l-a lan
sat : M. Diac on eseu. apoi
„trio-ul“ greilor Ion Cernat, 
Gheorghe Preda și Teodor Ba- 
cianschi poate aspira cu în
credere la tricoul de campion. 
Depinde 
mobiliza 
mai au 
Tiberiu 
cnna și 
însă, meciurile.
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făsura anul acesta între 10 și 
12 septembrie in bazinul „1 
Mai" de La Băile Felix. In 
cursă pentru cîștigarea trofeu
lui au mai rămas Rapid Bucu
rești, Progresul București, Vo
ința CIuj-Napoca și Crișul 
Oradea.
• La Tg. Mures a luat sfio

și t turneul final al concursului 
republican rezervat echipelor 
de copii. La capătul unei dis
pute interesante, echipele bucu- 
reștene Triumf și Rapid s-au 
clasat pe primele două locuri, 
total izînd același număr de 
puncte (11). Victoria a reve
nit însă tinerilor poloiști de la 
Triumf, care au. realizat un 
golaveraj superior. în partida 
decisivă: CSȘ Triumf — Rapid 
6—6 (6-1, 2—1, 1—2. 3—2).
Clasament final: 1. CSȘ Triumf 
București 11 p (62—28); 2. Ra
pid București 11 p (15—24); 3. 
CSȘ 1 București 7 p (44—33); 
4. Dinamo București 7 p (45— 
38); 5. Mureșul Tg. Mureș 4 p; 
6. Voința CIuj-Napoca 2 p; 7- 
Rapid Arad 0 p.
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0 PRIMĂ Șl APLAUDATĂ VICTORIE
(Urmare din pag I)

de pe partea (tîngă, cu efect, 
Șl ANDONE reia eu capul, din 
interiorul careului mic. Înscri
ind la colțul scurt, jos, lingă 
bară. în mln. 31, Iorgulescu, 
tot un... fundaș, urcă și cen
trează de pe partea dreaptă, 
spre Klein, al cărui cap, din 
plonjon, trimite balonul alături 
de stîlpul din dreapta. Două 
minute mai tîrziu este rîndul 
lui Țicleanu să centreze de pe 
partea dreaptă, Dudu Georges
cu, venit în viteză la minge, 
liftează ușor ți Ravelll poate 
să respingă. în mln. 41. o nouă 
ocazie a tricolorilor; Klein 
execută un corner spre Gabor, 
care, din careul mic. reia cu 
capul spre poartă; portarul Ra- 
velli este însă la post șl rezol
vă în ultimă instanță. Pe con
traatac, oaspeții introduc balo
nul în plasă, prin Corneliusson, 
printr-o lovitură cu capul, dar 
rirbitrul apreciază, pe bună 
dreptate, obstrucție a lui Dahl- 
kvist asupra lui Moraru.

La numai două minute de la 
reluare, echipa României obți
ne „desprinderea” : BOIdni exe
cută o lovitură de colț, porta
rul Ravelli ratează intercepția, 
permițîndu-1 Iul KLEIN o foar
fecă spectaculoasă, din mijlo
cul careului, și un gol la fel de 
spectaculos : 2—0 și... superiori
tate numerică, două ininutemai 
tîrziu, prin eliminarea lui Nil
sson pentru lovirea Iul Bălăci

cu pumnul. în continuare, tri
colorii se mențin în ofensivă și 
trec pe lingă golul trei In mi
nutele 61 (cap Țicleanu, din la
teral dreapta, puțin alături de 
poartă) și 63 (șut, Bălăci, prin 
surprindere, de la 25 m, peste 
transversală). Partea a doua a 
ultimei reprize produce însă e- 
moții prin jocul, uneori, exage
rat de menținere a mingii în 
propria jumătate de teren. Este 
limpede pentru toți, tricolorii 
doresc acest 2—0 și... nimic mai 
mult, chiar dacă „tribunele" 
palpită și ele la unison cu ido
lii din teren. Spre final, ambe
le echipe efectuează schimbări, 
oaspeții una forțată prin acci
dentarea lui Hysen, dar tabela 
de scor nu mai suferă vreo 
modificare. Fluierul final al ar
bitrului iugoslav Sostarici este 
acoperit de aplauzele zecilor 
de mii de spectatori, care, prin 
frumoasa lor comportare, au 
contribuit și ei la această pre
țioasă victorie.

ȘTIRI
• S-AU PUS ÎN V1NZARE BI

LETELE DE INTRARE la medul 
Sportul studențesc — Steaua, care 
se va disputa «îmbătă (era ÎS) 
pe stadionul Politehnica. Acestea 
se pot procura de la casele obiș
nuite. In ziua jocului, la casele 
stadionului, nu se pun In vinzare

Stadion „23 August* ; teren bun ; 
timp frumos : spectatori — circa 
50 000. Șuturi : 14-3 (pe poartă :
5—1). Cornere : 8—5. Au marcat : AN
DONE (min. 25) «I KLEIN (min.l 47).

ROMANIA : Moraru — Rednic, AN
DONE. IORGULESCU, Ungureanu - 
ȚICLEANU, Bâloni, KLEIN (min. 85 
Custov) — Gabor (min. 69 Cirțu), 
D. Georgescu, BĂLĂCI.

SUEDIA : Ravelll — Fredrlksscn, 
HYSEN (mln. 80 Hatlen), S. DAHLK- 
VIST, Erlcndsson - H. BORG, P. 
Nilsson, Bjork fund — Larsson (mln. 
86 Svensson). Corneliusson, Anders
son.

A arbitrat bine E. Sostarici ; Ic 
Unde : Z. Vuksanovicl ți B. Stanko- 
vîel, (toți din Iugoslavia).

Cortonațe galbene : ERLANDSSON. 
Cartonașe roții : P. NILSSON.

F.I.F.A. Șl PAȘII
La 16 iulie, F.I.F.A. 

transmitea federațiilor na
ționale o circulară prin 
care anunța modificările 
privind jocul portarului, mă
suri ce aveau ca scop asi
gurarea cursivității și spec
taculozității partidelor de 
fotbal. In vederea însușirii 
exacte a noii decizii și a 
evitării unor interpretări 
greșite, F.I.F.A. a trimis la 
8 august o nouă circulară 
cu precizări ferme (și apli
cabilitate imediată) privind ' 
jocul mingii de către por
tar.

Se subliniază că ideea de 
bază a noii modificări a 
fost de a opri portarul — 
din momentul cînd contro
lează mingea și a făcut 
maximum 4 pași — să-și 
continue „PLIMBAREA" cu 
mingea la picior prin su
prafața de pedeapsă pro
prie și să reia balonul în 
miinj după plac. Controla
rea balonului înseamnă ți
nerea mingii în mîini, ceea 
ce nu înseamnă că portarul 
nu este și el un jucător 
care poate să participe la 
joc și în suprafața de pe
deapsă a echipei sale, ne- 
încălcîndu-se principiul fun
damental în virtutea căruia 
portarul nu poate fi oprit 
să joace mingea cu pi
ciorul fie și în careul de 
16,50 m. Astfel, forul inter
național precizează că „por
tarul, după ce a făcut 4 
pași, trebuie să degajeze 
mingea sau poale continua 
să o joace cu piciorul. In 
acest ultim caz, el nu mai 
poate să reia mingea în 

Aniini, mai înainte ca un 
alt jucător să o fi atins". 
Ceea ce înseamnă că, din 
momentul cînd controlează 
mingea (o ține cu una sau 
ambele mîini). portarul

PORTARULUI...
poate face, în timpul cit ii 
este acordat, maximum 4 
pași, în această perioadă 
el avînd dreptul să tină 
mingea în miini sau să o 
bată de pămînt sau să o 
arunce în aer și să o re- 
prindă. După aceea — mai 
exact după cei patru pași 
— dacă a dat drumul balo
nului și îl conduce cu pi
ciorul prin careu (evident 
fără a trage de timp !). el 
nu mai poate relua mingea 
în miini. Dacă o va face, 
va fi sancționat cu o lo
vitură liberă indirectă de 
pe locul unde a atins balo
nul cu mina, după ce i-a 
dat drumul în urma efec
tuării celor 4 pași. Con
cluzia de reținut : DUPĂ
CE A EFECTUAT PATRU 
PA$I, PORTARUL TRE. 
BUIE SĂ DEGAJEZE MIN
GEA SAU SA O CON
DUCĂ CU PICIORUL, IN- 
SA NU MAI POATE SA O 
CONTROLEZE CU MlINILE 
ÎNAINTE CA UN COECHI
PIER SAU ADVERSAR SA 
O FI JUCAT. F.I.F.A. mai 
precizează încă o dată în 
noua circulară că rămînc 
neschimbat punctul 5 b de 
Ia articolul XII, potrivit 
căruia portarul care „re
curge Ia acțiuni care după 
părerea arbitrului nu au 
ca scop decit să întîrzie jo
cul și astfel să piardă 
timp" va fi sancționat cu 
o lovitură îibertă indirectă.

Remarcînd seriozitatea cu 
care antrenorii și jucătorii 
noștri și-au însușit prima 
modificare comunicată de 
F.I.F.A.. sintem con’Znși că 
la fel se va proceda și cu 
noile precizări, care vin e- 
vident în sprijinul crește
rii spectaculozității jocului 
de fotbaf.

Mircea M. IONESCU

I.P. ALUMINIU SLATINA-0 CANDIDATĂ LA PROMOVAREA iN PRIMA DIVIZIE?
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Astăzi, în Divizia ,,A“ 
de handbal masculin

A IV-a etapă a celei de a 
25-a ediții a campionatului 
masculin de handbal, Divizia 
„A", programează astăzi me
ciuri de mare interes, atit 
pentru fruntea clasamentului, 
cit și pentru subsolul lui. In 
categoria I se află primul der
by între fruntașe, meciul pro
gramat la ora 17 în sala „Da
cia" din Baia Mare între H.C. 
Minaur și Dinamo București. 
Se știe, maramureșenii sînt o 
forță a handbalului românesc, 
iar pe teren propriu — încu
rajați de un public care-i iu
bește cu patimă — devin 
cvasiinvincibili. De cealaltă 
parte, Dinamo București face 
proba unei creșteri evidente, 
a unei maturizări care-i con
solidează valoarea. Turneele 
din Ungaria și. recent, în Po
lonia confirmă ascensiunea di- 
namoviștilor și suportul ei. 
Așa stînd. lucrurile, întilnirea 
de astăzi apare ca un verita
bil derby, rezultatul ei fiind 
realmente imprevizibil. Am 
dori ca disputa, fără doar și 
poate foarte echilibrată, să se 
desfășoare în limitele sporti
vității, ale unui deplin fair- 
play. Un alt meci important 
se dispută la Craiova, unde 
universitarii — cu o situație 
precară în clasament — vor 
încerca să smulgă victoria 
Politehnicii Timișoara. S-o 
smulgă, pentru că studenții 
din Bănie au o valoare mai 
slabă decît a acelora din ora-

bilete.

• PETRE PETRE ȘI AUREL 
MINCU, LA RAPID. Liderul se
riei a n-a a Diviziei „B-, Rapid 
București, are in componența lo
tului două nume noi. Este vorba 
de Petre Petre șl Aurel Mlncu, 
transferați de la divizionara ,-A* 
r.c. olt.

• MECIUL F.C. BAIA MARE — 
OLIMPIA SATU MARE se va dis
puta «îmbăta. Pentru a permite 
echipei din Baia Mare >ă albă 
o zl In plus de pregătire In ve
derea partidei tur din „Cupa cu
pelor" cu Real Madrid care va 
avea loc miercuri 15 septembrie, 
la Baia Mare, Întilnirea din eta
pa a V-a a Diviziei „B* dintre 
F.C. Bala Mare ți Olimpia Satu 
Mare a fost devansată, pentru 
slmbătă 11 septembrie, la ora 17.

• LOTUL UEFA ’«3, TURNEU 
ÎN EMIRATELE ARABE UNITE, 
în ultima decadă a lunii septem
brie, selecționata de juniori 
UEFA ’83 va efectua un turneu 
In Emiratele Arabe Unite. Pe a- 
genda turneului var figura două 
jocuri, la M ți M septembrie.

Așa s-ar părea, la prima im
presie. dacă ne-am lua după 
rezultatele înregistrate de a- 
ceastă echipă în actualul sezon 
șl după poziția ei în clasamen
tul seriei a Il-a a Diviziei ,>B“. 
Desigur, este prematur ca du
pă numai patru etape consu
mate să anticipăm care dintre 
participantele în această serie 
a eșalonului secund vor concu
ra, cu sanse reale, alături de 
Rapid. în disputa pentru pro
movare. Indiferent Insă de 
ceea ce se va întâmpla ulterior, 
startul foarte bun luat în ac
tualul campionat de formația 
slătineană mărită a fi relevat. 
Cu aitît mai mult cu cit aceas
tă echipă a scăpat cu greu de 
la retrogradare în sezonul tre
cut, Leit auspiciile sub care ea 
s-a pregătit pentru noul sezon 
nu au fost dintre cele favora
bile.

Cu perspectiva creată, la un 
moment dat de a fi transfera

ți. C. MINAUR - DINAMO 
UNEI ETAPE CU MULTE 
șui de pe Bega, ei mizînd pe 
aplombul, pe avantajele celui 
ce joacă acasă. Temerară «sta 
ți încercarea formației Inde
pendența Carpațl Mîrșa de a 
dștiga la Bacău în fața Iul 
C.S.M. Borzeștl. Ștefan BiȘla. 
lan, liderul valoric al Inde
pendenței, ne mărturisea că 
„succesul la Bacău reprezintă 
una dintre condițiile rimînerii 
In Divizia A". în sfîrțit, me
ciul din Capitală, Steaua —
Craiova : UNIVERSITATEA
Bacău : DINAMO
Brașov : GS.M. BORZEȘTI
CIuj-Napoca : UNIVERSITATEA
Baia Mare t H.C. MINAUR
București : STEAUA

(sala

BUCUREȘTI, DERBYUL 
MECIURI DE ATRACȚIE 
Constructorul Arad, poate să 
scoată în evidență primele 
roade ale activității antreno
rului emerit Oprea Vlase la 
Arad. Există această posibili- 
tate întrucît Constructorul se 
confruntă cu cea mai bună 
echipă din țara noastră și — 
este știut — numai în fața u- 
nel valori reale examenul 
este concludent.

Programul complet al „run
dei" de astăzi este următorul:

- POLITEHNICA TIM.
- CONSTR. C.S.U. ORADEA
- INDEP. CARPAȚI MIRȘA
- RELON SAVINEȘTI
- DINAMO BUCUREȘTI
- CONSTRUCTORUL ARAD

Floreasca, de la ora 18)

tă la Caracal (din care motiv a 
pierdut cițiva dintre bunii ei 
jucători), echipa a rămas în 
cele din urmă la Slatina fiind 
preluată de întreprinderea 
pentru prelucrarea aluminei, al 
cărei director general, ing. N. 
Botoran. șl ceilalți factori de 
răspundere din această mare 
unitate Industrială (printre 
care și președintele secției de 
fotbal. Gh. Soreață) îi acordă 
tot sprijinul necesar. începînd 
pregătirile cu un lot de numai 
11 jucători, noul antrenor al 
echipei. Ion Circiumărescu, s-a 
pus serios pe treabă si rezul
tatele n-au întîrziat să se va
dă. I.P. Aluminiu Slatina a 
cîstigat ambele meciuri susți
nute acasă, precum si Pe cel 
de la Roșiorii după ce — în 
prima etapă — încheiase la 
egalitate partida de la Bucu
rești cu Dinamo Victoria. O- 
mogenă valoric (cu un plus, 
totuși, pentru compartimentul 
defensiv), fără mari individual 
lități. dar cu jucători buni 
(din rindurile cărora se disting 
Stanciu — căpitanul echipei — 
șl Păun, ambii foști la F, C.

Olt. Vlad, Asafteî si Marin Po
pescu. acesta din urmă un 
mijlocaș si atacant de reală 
perspectivă), echipa a lăsat o 
frumoasă impresie în meciurile 
oficiale si amicale susținute 
Dină acum.

.,Ne-am propus ca obiectiv, 
ne spunea antrenorul Cîrciumă- 
rescu, să ne clasăm între pri
mele 4 echipe ale seriei. Dar 
ceea ce urmărim în primul rînd 
este să .jucăm bine, răsplătin- 
du-i astfel pe inimoșii noștri 
suporteri, care vin în număr 
mare, de peste 10 000. la par
tidele susținute de noi. Ne o- 
bîigă. de asemenea, Ia o com
portare bună si stadionul mo
dern de care dispunem, dat de 
curînd în folosință, precum si 
sprijinul larg pe care il primim 
din partea organelor locale".

Duminică, echipa din Slatina 
va evolua la București, în com
pania Rapidului, și acest meci 
este așteptat cu viu interes de 
publicul din Capitală.

Constantin FIRANESCU

ARBITRII ETAPEI DE SFIDATA A DIVIZIEI

F.C. Argeș — Jiul Petroșani: 
M. NEȘU; C. Pădurărlțel (ambii 
din Oradea) țl Or. Maghiar 
(București);

A.S.A. Tg. Mures — Chimia 
Rm. Vilcea : M. SALOMIR ; M. 
Man (ambii din CIuj-Napoca) țl 
M. Abramluc (Suceava) ;

Dinamo — Politehnica Iași : FL. 
POPESCU; s. PanteUmonescu 
(ambii din Ploiești) șl M. Ludo- 
șan (Sibiu);

S.C. Bacău — F.C. Constanta: 
R. MATEI; D. Petrescu șl M. Ni- 
culescu (toți din București);

F.CJW. Brașov — F.C. Bihor S 
CH. TEODORESCU (Buzău); V.

A“

Cruceanu

Steaua: L
Seceleanr

Curt (Medgidia) și T.
(Tecuci);

Sportul studențesc —
IGNA (Timișoara); P.; 
șl Gh. Manta (ambii din Bucu
rești) ;

„Poli" Timișoara — Universita
tea Craiova: AL. MUSTAȚEA (Pi
tești) ; A. Gheorghe (P. Neamț) 
șl C. Gheorghe (Suceava);

Corvinul Hunedoara — C.S. 
Tlrgoviște: N. HAINEA (Bîrlad); 
V. Antohi (Iași) și N. Dinescu 
(Hm. Vilcea).

Petrolul Ploiești — F.C. Olt: M. 
AXENTE (Arad); I. Velea (Cra
iova) șl M. Constantinescu (Bucu
rești) .

HDUIMSJRATIA DI STAI 1010 PD0S0SP0P1 IMFOP’IIUA

DIVIZIA ,,B“ (etapa a ll-a)
MASCULIN. Seria I: Celuloza 

Brăila — Universitatea București 
ÎS—in, Știința Bacău — C.S.U. 
Galați Z8—22, Comerțul Constan
ța - Arctic Găeștl 17—18, Meta
lul Vaslui — Tractorul Brașov 
18—26, Universitatea Iași — Pe
trolul Teleajen 16—21, HRUC 
București — Dacia Pitești 12—17. 
Seria a n-a: Unto Satu Mare — 
Minerul Cavnic 21—20, Voința Se
beș — Metalul Copșa Mică 19—15, 
Strungul Arad — Nltramenia Fă
găraș 27—24, Utilaj Știința Petro
șani — Metalul Hunedoara 28—24, 
Minerul Moldava Nouă — Meta
lul Lugoj 22—18, Șuierul Baia 
Sprle — H.C. Minaur n Bala Ma
re 17—17.

FEMININ, Seria I: Argeșana
Pitești — Textila Ploiești 19—12, 
C.F.R. Craiova — Filatura Foc
șani 26—13, Rapid București — 
precizia Vaslui 14—14, Nitramonla 
Făgăraș — IEFS Universitatea 
București 18—18, Relon Săvineștl
— Confecția Bacău 21—10, Vultu
rul Ploiești — Didactica Alexan
dria 28—21. Seria a H-a: Con
structorul Baia Mare — Electro
motor Timișoara 21—13, Voința 
Odorhel — Tricotextil Slghet 
14—13, Constructorul Hunedoara
— Universitatea CIuj-Napoca 
28—18, Textila Zalău — Chimia 
Arad 25—16, Industria ușoară O- 
radea — Textila Sebeș 24—16, 
AEM Ti Timișoara — Construc
torul Timișoara 8—21.

• NUMERELE EXTRASE LA TRAGE
REA PRONOEXPRES DIN 8 SEPTEM
BRIE. Extragerea I : 27 24 33 23 25 
34 ; Extragerea a ll-a : 11 6 T3 44 
14 15 ; Fond total de clștigurl î 
794.146 lei, din oare 52.091 lei. re
port la categoria 1.

• C1ȘTIGURILE TRAGERII SPECIALE 
LOTO 2 DIN 29 AUGUST. FAZA I : 
Cat 1 : 2 variante 25% o 50.000 lei ; 
oat. 2 : 12 variante 25% a 7.439 lei ; 
cat 3 : 6 variante 100% a 6.736 lei 
șl 29 variante 25% a 1.684 tel ; oot. 
4 ; 100,50 a 888 tel ; cat 5 : 235,50 
a 200 lei ; cat 6 : 1.982,25 a 100 
tei. Report categoria 1 : 3.951 tei.

FAZA a ll-a > Cal. G : 2 variante 
25% a 6.250 tel ; cat H : 10 variante 
25»/, a 1.250 lei ; oat I : 10,25 o 
1.000 tel ; cat J : 46 a 200 lei ; cat. 
K I 1.192 a 100 lei FAZA a lll-a I 
Cat. M : 3 variante 25% a 29.216 lei:

cat N : 7 variante 25% o 12.521 leii, 
cat. O : 6 variante 100% a 8.765 iei' 
sau una excursie de un loc . in 
U.R.S.S. sau R. P. Ungară și dife
rența In numerar șl 16 variante 25% 
a 2.191 lei ; cat. P . 9 variante 100% 
a 4.613 tei șl 40 variante 25% a 
1.153 lei ; cat. R : 28,75 o 3.049 lei ; 
cat s : 243,25 a 200 lei i cat. T : 
2.408 a 100 lei. Cîștigurile de 50 000 
lei de la faza I, categoric 1, ou fost 
obținute de POPOVICI CHIZELA din 
Brașov și MANDICI FRANC'SC din 
Timișoara

• MIINE — TRAGEREA AUTO
TURISMELOR LA LOTO ! De la 
agențiile Loto-Pronosport se mai 
pot procura doar astăzi bilete eu 
numerele preferate de partici- 
panți pentru tragerea autoturis
melor la Loto, care va avea loc 
mline 10 septembrie 1682.



Campionatele mondiale de lupte greco?romane tea de a 38-a aniversare a eliberării Bulgariei

ÎNCEPE CURSA PENTRU CELE 30 DE MEDALII • ••
KATOWICE, 8 (prin telefon). 

Sosită marți seara în orașul 
gazdă a campionatelor mon. 
diale de lupte greco-romane, 
echipa reprezentativă a Româ
niei și-a stabilit în program 
ultimele antrenamente, de a- 
comodare, pe care le-a ' efec
tuat în asistența conducerii 
delegației și. firește, a colec
tivului tehnic coordonat ele 
antrenorul emerit Ion Cornea- 
nu. Se simte peste tot atmos
fera marilor întreceri sportive 
— pe străzi, în hotelurile ora
șului, dar mai ales la „farfu
ria zburătoare", cum este alin
tată Sala de cultură șl sport 
a acestui important centru 
dustrial al Poloniei.

în așteptarea întrecerilor 
ficiale nu se fac aid. ca 
alte sporturi, obișnuitele pro
nosticuri. Și aceasta pentru că 
In sportul luptelor lista parti- 
cipanților este cunoscută abia 
în ziua concursului (în acest 
caz — joi) și, înaintea ei, toa
tă lumea așteaptă tragerile la 
sorți, de multe ori decisive, 
îndeosebi după aplicarea ulti
melor modificări ale regula
mentului F.I.L.A., privitoare 
la stabilirea e, cîte două gru
pe pentru flecare categorie de

in-

o- 
în

greutate. Ceea ce nu înseamnă 
că lipsesc... întrebările. Dim
potrivă. îți sint adresate la tot 
pasul, într-o mare diversitate. 
Mulțl se întreabă, de exemplu, 
dacă vor lua startul — și, bi
neînțeles. ce vor face ! — 
vieticii Ghenadi Ermilov ,__
68 kg) și Igor Kanighin (cat. 
90 kg), care au cucerit 
rul“ atît la campionatele 
diale de la Oslo (1981). dt 
la cele europene de la Vama 
(1982). Alții își manifestă in
teresul pentru un eventual 
„duel" între marele favorit al 
publicului, polonezul Andrzej 
Supron (cat. 74 kg), și com- 

Ștefan Rusu, 
catego- 

de dtva

so- 
(cat.

,uiu- 
mon. 

șl

patriotul nostru 
campionul olimpic al 
riei 68 kg — „urcat" 
timp la „74".

Ziarele și rubricile 
publică numeroase 
despre luptătorii l
Rusu, Draica și Andrei numă- 
rîndu-se, desigur, .printre a- 
ceștia. Noi ne gîndim însă și 
la ceilalți luptători români, la 
tînărul Ștefan Marian, clasat 
pe locul 2 la „europenele" de 
la Vama, la Ilie Matei, cîști- 
gător la „Universiadă", la ju
niorul Constantin Uță, la am
bițiosul Ștefan Negrișan, la 
Nicolae Zamfir... Nu șe vor-

de sport 
informații 
consacrați,

C. E. de box pentru juniori

DORU MARICESCU IN SEMIFINALE!
SCHWERIN, 8 (prin telefon). 

Maratonul tinerilor pugiliști con
tinuă, perspectiva unui loc 
semifinale prilejuind adesea me
ciuri dramatice, aplaudate 
generozitate de spectatori, în ma
rea lor “majoritate elevi. Este o 
competiție a tinereții, la reușita 
căreia băieți șl fete din Schwe
rin contribuie din plin. Ei înde
plinesc diverse funcții, îl ajută 
pe oamenii de ordine, au orga
nizat în holul arenei o frumoasă 
expoziție de desene, semnate de 
elevi între 11 și 14 ani, tema a- 
cestora fiind, bineînțeles, boxul.

Dacă din punct de vedere al 
organizării, mulțumită gazdelor, 
totul merge foarte bine, nu ace
lași lucru se tatimplă șl cu... 
planurile pe care antrenorii și 
le-au făcut în legătură cu per
formanțele elevilor lor la aceas
tă ediție a „europenelor mici". 
Cu excepția reprezentativei Uniu
nii Sovietice, ai cărei sportivi au 
cîștigat toate meciurile susținu
te, celelalte echipe au înregistrat 
infrtageri mai mult sau mai pu
țin așteptate. Nici gazdele nu au 
fost scutite de aceste neplăceri, 
iar unele formații mal mici, cum 
slnt de exemplu ale Turciei, Gre
ciei sau Austriei, au părăsit com
petiția fără să fi promovat nici 
un sportiv în semifinale.

în

cu

Din păcate nld în „sextetul" 
boxerilor noștri situația nu este 
așa cum am ti. dorit-o. Infrînge- 
rea suferită marți seara de Do- 
rel Jlanu, în fata ltallahulul Stec- 
ca, a redus la 3 numărul pugiliș- 
tilor noștri rămași în competiție: 
semimusca Marian Rotaru — ca
lificat în semifinale, Dănilă Bum
bac (semlmijlocle) șl Doru Marl
cescu (mijlocie mică). Bumbac 
va boxa joi cu Vladimir Maku- 
lov (U.R.S.S.).

Ih gala de miercuri noaptea 
ttrzlu, într-un meci cu miza me
daliei de bronz, Dorn Marlcescu 
l-a Întâlnit pe campionul R.D. 
Germane, Rene Suetovlus.

Reprezentantul nostru a abordat 
partida cu calm, șl-a studiat ad
versarul șl cu cîteva directe șt 
„un-dol-uri" l-a incomodat vizibil. 
In rundul secund, Doru Marlcescu 
îl trimite pe campionul R.D. Ger
mane la podea cu o com
binație de trei lovituri Sue
tovlus reia lupta dar româ
nul, stăpta pe situație, 
pediază o neuă serie șl adversa
rul său este făcut k.o. Această 
splendidă victorie îl asigură lui 
Doru Marlcescu medalia de bronz 
a campionatelor europene. în se
mifinală el va boxa cu cehoslo
vacul M. Marlas.

Petre RENT

bește de medalii, dar toată lu
mea se gindește la ele. Știm 
că e greu. Anul trecut, la 
Oslo, de exemplu, Ștefan Rusu 
și Ion Draica au cîștigat cîti» 
un „bronz".

Cu opt ani în urmă, tot aici, 
la Katowice, se desfășura una 
din edițiile campionatelor mon
diale de lupte greco-romane. 
Atunci, spectatorii polonezi 
i-au aplaudat cu căldură pe 
Constantin Alexandru (medalie 
de argint), Nicu Gingă, Ion E- 
nache, Dumitru Manea și Ni- 
colae Martinescu (medalii de 
bronz). Pe vremea aceea, Ion 
Asaftei și Constantin Uță, chiar 
Ștefan Marian și Ilie 
abia pășeau pe salteaua 
concurs...

Vorbeam de „farfuria 
rătoare". Este considerată 
una din cele mai mari 
sport din Europa. Aici 
organizate întîlniri de 
baschet, volei... 
tru lupte este, 
cu o capacitate 
cu rigurozitate 
7 288 de spectatori ! 
voivodal de cultură și 
din Katowice a fost dat 
folosință în 1971 șl, de-atunci, 
a găzduit numeroase mari 
competiții internaționale. A- 
cum primește cu ospitalitate, 
pentru a doua oară, elita mon
dială a luptătorilor de greco- 
romane. care își încep joi 
după-amiază mult așteptata 
întrecere pentru cucerirea a 
10 titluri și a 30 de medalii.

Conform regulamentului, ta 
prima zi intră în concurs 
luptătorii de la categoriile 48 
kg, 57 kg, 68 kg, 82 kg și 100 
kg. Așadar, Ion Asaftei, Ni- 
coiae Zamfir, Ștefan Negrișan 
și Vasile Andrei. Lor, ca și 
celor ce vor debuta vineri — 
mult succes !

Dan GARLEȘTEANU

HALTEROFILII DIN TARA VECINĂ 
SE POT MINORI

CU SUCCESE REMARCABILE
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Astăzi, 9 septembrie, se împlinesc 38 de ani de la ma
rele eveniment petrecut in istoria poporului bulgar prie
ten, eliberarea țării de sub jugul fascist. In toți acești ani 
de viață nouă și înfloritoare, pusă sub semnul construcției 
socialiste, in R. P. Bulgaria au fost obținute succese de
osebite în toate domeniile de activitate, printre care și cel 
al eitucației fizice și sportului. Dacă in anii dinaintea eli
berării sportul halterelor era necunoscut, în Bulgaria 
azi acest sport și-a cucerit un renume mondial, de care 
vom ocupa in rindurile de mai jos.

Fără îndoială că halterele 
sini din 
sportului 
Pe locul 
prietenă, 
o facem 
zultate deosebite 
de halterofilii bulgari, 
campionatele mondiale, 
ropene și Jocurile Olimpi
ce, unde ei au cucerit pes
te 100 de medalii (aur, ar. 
gint și bronz), depășind în 
ultimele trei decenii 200 de 
recorduri ale lumii 1

Cel mai recent exemplu 
l-au oferit campionatele 
mondiale de juniori de la 
Sao Paulo, unde sportivii 
bulgari au cîștigat 7 titluri 
de campioni (din 
categorii), fără a 
coti medaliile de 
stiluri (alte 12) șl 
corduri ale lumii, 
o valoare ...
Printre cei 7 campioni de 
juniori se numără Vladimir 
Penev (supergrea), Veselim
Osiko vski (grea), V eselln
Galabarov (recordman mon
dial și la seniori) și Nairn 
Suleimanov. Acesta din ur
mă este un sportiv de ex
cepție. care răstoarnă toate 
teoriile de pînă acum pri
vind vîrsta Practicării hal-

punct de vedere al 
de

1 in țara
Această
pe baza

performanță 
vecină și 
afrimație 
unor re- 
obținute 

la 
eu-

cele 
mai
aur 
unele 

. unele 
excepțională.

10 
so- 
pe 
re
de

SPORTIVI ROMÂNI ÎN ÎNTRECERI
• ȘAH

In runda a H-a a turneului inter
zonal masculin de șan de la Mos
cova, fostul campion mondial 
Mlhail Tal a cîștigat la Rodrl- 
guez, Velimirovlcl l-a învins pe 
Christiansen, Iar Sax a obținut 
victoria în partida cu Bellavrid, 
Remiza a fost consemnată ta 
partidele Quinteros — Kasparov, 
Murey — Gbeller șl Florin 
Gheorghiu — Garda. In clasa
ment conduce Tal (U.R.S.S.), cu 
2 p., urmat de Kasparov (U.R.S.S.) 
— 1,5 p.
• TENIS

La Flushing Meadow au con
tinuat campionatele internațio-

rule de tenis ale S.U.A. Rezul
tatele înregistrate în optimile 
d« finală la simplu masculin: 
Jimmy Connors — Iile Năsta- 
se 8—3. 6—3. 8—4; Guillermo 
Vilas — Steve Denton 
4—6. 6—3. 7—6, 6—3;
Gullikson — Jaime Fillol 6—4, 
6—3, 6—3; Rodney Harmon — 
Eliot Teltscher 6—4, 4—6 8—4, 
3—8. 7—8. Programul sferturi
lor de finală: McEnroe — Ma
yer; Lendl — Warwlch, Gullik- 
son — Vilas și Harmon — 
Connors. In turneul feminin 
Pam Shriver a obținut o sur-

3—6.
Tom

ele
ne

alterelor la un înalt nivel 
performanței : ei are doar 
14 ani și a realizat la cate
goria muscă o performanță 
de 250 kg (la numai 2,5 kg 
de recordul lumii la aceas
tă categorie deținut de 
compatriotul său Hadgiev 
— tot junior, în virstă de 
19 ani) ! Faptul acesta con
firmă că școala halterofl- 
liei bulgăre a dovedit că 
atunci cînd tînărul este bi
ne dezvoltat, din punct de 
vedere fizic, poate începe 
practicarea halterelor din 
fragedă copilărie. Nairn Su- 
leimanov este fără îndoială 
cel mai tînăr campion mon
dial din istoria halterelor !

Cum se explică aceste 
succese ale acelora care 
practică sportul ridicării de 
greutăți (succese demon
strate și prin cele 8 recor
duri mondiale de seniori pe 
care halterofilii bulgari 
dețin în prezent) 7 
tența celor peste 10 
care au un specific exclu
siv de haltere, conduse de 
antrenori pricePutl. este 
unul din răspunsuri, care 
explică afirmarea tinerilor 
pe plan mondial și perma
nenta primenire ale loturi
lor reprezentative ,

le 
Exis- 
școli,

INTERNAȚIONALE
prmzătoare victorie 
7—6. 6—2 in fața 
Navratilova. Alte 
Chris Evert-Lloyd — Zina Gar
rison 6—4, 6—3 ; Tracy Austin 
— Hana 
întrerupt
• TIR
Da C.E.

cu 1—a.
Martinet 

rezultate 3

Mrndlikova 5—4 (meci 
din cauza ploii).
de tir de la Monteca- 

tlnl, proba de trap seniori a re
venit Iul D Cloni (Italia) cu 
19® t, Urmat de oompatriotul său 
L. Giovanettl cu 197 t, Iar cea 
de trap juniori lut G. Bagnoll 
(Italia), cu 147 t, urmat de fran
cezul 3. Crotzet cu 141 t șt Ita
lianul G. Nardl cu 140 t. T. Vlă- 
doianu a ocupat locul 27 cu 120 t.

CAMPIONATELE EUROPENE
(Urmare din pag. 1)

Abia după re au scăpat de 
„bombardamentul" ziariștilor 
cele două vedete au putut sa
vura marea lor reușită. Seara, 
la hotel, au avut plăcuta sur
priză de a primi vizita pre
ședintelui federației interna
ționale, Primo Nebiolo, care 
le-a felicitat călduros pen
tru frumoasa „dublă" izbutită. 
Miercuri dimineața, întreaga 
presă ateniană a publicat fo
tografia campioanei Vali Io- 
nescu, însoțită de comentarii 
elogioase la adresa săritoare
lor românce. Și tot miercuri 
au sosit numeroase telegrame 
de felicitare din țară, din par
tea conducerii C.N.E.F.S., a 
clubului Rapid, a C.J.E.F.S. 
Dolj etc. Vali și Anișoara le 
mulțumesc tuturor.

miercuri 
favorabl- 
feminină 
că Doina 
podium, 

s-a cla

După-amiaza de 
ne-a fost mai puțin 
lă. Așteptam finala 
de 800 m cu speranța 
Melinte va uroa pe 
Recordmana noastră
sat însă doar a 6-a înitr-o
cursă dominată net de aler
gătoarele sovietice. Mineeva 
ș Veselkova, s-au detașat după 
400 m, după ce primul tur a fost 
parcurs în 57,35. Cu 2Q0 m 
înainte de sosire, Melinte era 
a 3-a, departe de sovietice, 
dar în momentul ta care aș
teptam ca recordmana noastră 
să declanșeze finișul ea a ce
dat, inexplicabil, părînd obo
sită și declarând după cursă 
că nu-șl „simțea" picioarele, 
fiind depășită de atlete pe ca
re le dominase net In acest 
sezon Mineeva a cîștigat clar, 
confirmînd anticipările. Cla
sament : 1. Olga Mineeva
(U.R.S.S.) 1:55,41, 2. Ludmila
Veselkova (U.R.S.S;) 1:55,96, <3. 
Mar grit Klinger (R. F. Ger

mania) 1:57,22. 4. Jolanta Ja- 
nuchta (Polonia) 1:57,92, 5. Hil
degard Ulrich (R.D. Germană) 
1:58,19, 8. Doina Melinte (Ro
mânia) 1:59,65, 7. Nikolina
Stereva (Bulgaria) 2:00,77, 8.
Wanda Stefanska (Polonia) 
2:03,05.

Florența Crăciunescu s-a cla
sat a 7-a la aruncarea discu
lui ou 64,00 m (seria: 0 — 
62,72 m — 64,00 — 63,86 — 
63,16 — 63,78), deși am fi aș
teptat mai mult de la ea. Este 
adevărat, în urma ei s-a si
tuat lidera ierarhiei sezonu
lui, Irena Meszynski, dar, ori
cum. .. Recordmana mondială 
Maria Petkova (Bulgaria) a 
luat conducerea în prima în- 
oercare (67,24) și a condus pînă 
la aruncarea a 4-a, cînd a 
trecut în frunte Galina Sa
vinkova (U.R.S.S.) cu 67,82 m. 
La a cincea serie de aruncări 
Petkova a prelua* conducerea 
(67,94 m), dar imediat tînăra 
el compatrioată Tvetanka 
Hristova (20 ani) a reușit 68,34 
m, care l-a adus titlul eu
ropean. Clasament: 1. Tvetanka 
Hristova (Bulgaria) 68,34 m, 2. 
Maria Petkova (Bulgaria) 67,94 
m, 3. Galina Savinkova 
(U.R.S S.) 67,82 m, 4. Gisela 
Bayer (R.D. Germană) 66,78 m, 
5. Silvia Madetzkl (R.D. Ger
mană) 66,64 m, 6. Galina Mu- 
rașova (U.R.S.S.) 65,30 m, 7. 
Florența Crăciunescu (Româ
nia) 64,00 m, 8. Irina Meszy- 
naki (R.D. Germană) 63,78 m.

Cîteva cuvinte despre celelal
te evenimente ale întreceri
lor de miercuri. Să consem
năm, ta primul rlnd, două ex
cepționale recorduri mondiale, 
stabilite de Marita Koch (R.D. 
Germană) la 400 m — 48,15, și 
Ulrike Meyfarth (R.F. Germa
nă), la săritura în înălțime — 
2,02 m. Koch a dominat clar

DE ATLETISM
finala de 400 m, ta care se 
anticipa că duelul ei cu Jar- 
mila Kratochvilova poate adu
ce un nou record. Duelul s-a 
transformat într-un uluitor re
cital al Măritei (25 de ani), a 
cărei performanță întrece ori
ce așteptări anterioare. Este 
al 6-lea record pe această dis
tanță și al 9-lea din carieră 
al celei considerată, pe bună 
dreptate, cea mai bună spe
cialistă a probei din toate tim
purile. La 10 ani de la tri
umful olimpic de la MUnchen 
(cînd avea 16 ani), Ulrike Mey
farth cîștigă din nou o com
petiție de maximă importanță, 
stabilind și un nou record 
mondial (atunci îl egalase, cu 
1,92 m).

O mare surpriză s-a petre
cut în finala probei mascu
line de 80.0 m, unde Sebas
tian Coe, marele favorit, re
cordmanul mondial care nu 
pierduse o cursă de 800 m de 
la__ finala J.O. de la Mos
cova, a fost întrecut de vest- 
germanul Hans Peter Ferner 
(26 de ani), o nouă stea a 
probei (locul 42 în bilanțul 
mondial al anului trecut cu 
1:46,72; 1:45,27 cel mal bun 
timp din 1982).

Seara tîrziu și-au încheiat 
întrecerea șl deertloniștii. La 
capătul unei evoluții impresio
nante, englezul Daley Thom
pson l-a întrecut pe vest-ger- 
manul Jurgen Hingsen, recu
cerind Și recordul mondial, pe 
carte acesta 1-1 răpise cu o lună 
în urmă.

In sflrșit, să consemnăm și 
noul record european, stabilit 
în finala probei de 400 mg de 
către Harald Schmidt (RFG) — 
47.48, la capătul unei curse cîș- 
tigată categoric de campion.

Alte rezultate : FEMININ : 400 
mil. Marita Koch (R. D. Ger
mană) 48,15 — record mondial

PROGRAMUL DE JOI
Ora 9,30 : aruncarea ciocanului calificări ; 100 mg hepta- 

tlon (Corina Tifrea) ; ora 10,10: 400 mg F serii (Cristina
Cojocaru); ora 10,15: greutate heptatlon; ora 12: înălțime hep- 
tatlon; ora 16: prăjină finală; ora 17: 110 mg serii (Ion Oltean): 
greutate B finală ; ora 17,30 : suliță F finală ; ora 17,40 : 
1 500 m B serii ; ora 18 : lungime B finală ; ora 18,20 : 
200 m heptatlon ; ora 18,45 : 400 mg F semifinale ; ora 
19,10 : 200 m B finală ; ora 19,25 : 3 000 m F finală (Ma- 
ricica Puică); ora 19,45 : 200 m F finală ; ora 20 : 400 m 
B finală ; ora 20,15 : 100 mg finală.

(v.r. 48,80 Koch, 1980) ; 2. Jar- 
mila Kratochvilova (Cehoslova
cia) 48.85, 3. Tatiana Kocembova 
(Cehoslovacia) 50,55, 4. Sabine 
Busch (R. D. Germană) 50,57, 5. 
Irlpa Baskakova (U.R.S.S.) 50,58, 
8. Dagmar Rubsam (R. D. Ger
mană) 50,76, 7. Gaby Russmann 
(R. F. Germania) 50,93, 8. Judit 
Forgacs (Ungaria) 52,49 ; Înălți
me : 1. Ulrike Meyfarth (R. F. 
Germania) 2,02 m — record mon
dial (v.r. 2,01 m Sara Slmeonl. 
1978), 2. Tamara Bîkova (U.R.S.S.) 
1,97 m, 3. Sara Simeonl (Italia) 
1,97 m, 4. Gaby Meyer (Elveția) 
1.94 m, 5. Jutta Klrst (R.D. Ger
mană) 1,91 m, 6. Andrea Ble- 
nlas (R. D. Germană) 1,91 m ;

MASCULIN : 808 m 1. Hans 
Peter Ferner (R. F. Germania) 
1:46,33 ; 1. Sebastian Coe (Marea 
Britanie) 1:46,68 ; a. Jorma Haer- 
konen (Finalnda) 1:46.90, 4. Gary 
Cook (Marea Britanie) 1:46,94, 5. 
Rob Druppers (Olanda) 1:47,06, 6. 
Detlef Wagenknecht (R. D. Ger
mană) 1:47,06, 7. Olaf Bayer
(R. D. Germană) 1:47,36, 8. Willi 
Willbeck (R. F. Germania) 1:47,36; 
400 mg: 1. Harald Schmid (R.F. 
Germania) 47,« — record euro
pean (vr, 47,85 Schmld, 1979), 2.

' Aleksandr lațevid (U.R.S.S.) 
48.60, 3. Uwe Ackermann (R. D. 
Germană) 48,64, 4 Vasili Arhipen- 
ko (U.R.S.S.) 48,68, 8. Ryszard
Szparak (Polonia) 49,41, 8. Ale- 
xandr Harlov (U.R.S.S.) 49,56 ;
decatlon : 1. Daley Thompson 
(Marea Britanie) 8 744 p — re
cord mondial (v.r. 8 723 Jurgen 
Hingsen), 2. Jurgen Hingsen 
(R. F. Germania) 8 518 p, 3. Sieg
fried Stark (R .D. Germană) 
8 433 p.

FOTBAL MERIDIANE
• Aseară în preliminarii C.E. 

(gr. 2), ia Kuopio : Finlanda — 
Polonia 2—3 (2—0).
• In meci amical la St. Gallen:

Elveția — Bulgaria 3—2 (1—0).
Au marcat: Sulser, Iliev (auto
gol), Elsener, respectiv Ioncev șl 
Slavkov.
• La Paris: St. Etienne — Ba

yern Miinchen 3—1 (2—1). Au
Înscris Larios (2 — ambele d!n 
penalty), Roussey, respectiv 
Mathy (care l-a Înlocuit pe Breit
ner, absent la med fiind aed- 
dentat).

• La Pola: Irak — Ungaria 
(echipe de tineret) 1—1.

• Finala campionatului A- 
mericii de Nord' și Centrale a 
fost câștigată de Venezuela : 
1—0 cu Mexic.

® Fostul internațional vest- 
german Franz Beckenbauer 
(pînă acum la Hamburg) a 
semnat din nou un contract cu 
formația „Cosmos" New-York, 
unde mai jucase în urmă cu 
cîțiva ani.
• Președintele federației de 

fotbal din Austria, Karl Seka- 
nina și-a înaintat demisia după 
rezultetele slabe ale reprezen
tativei austriece la „Ei Mun
dial".
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