
VIZITA OFICIALĂ A PREȘEDINTELUI
REPUBLICII FEDERALE NIGERIA,

ALHAJI SHEHU SHAGARI
La invitația președintelui 

Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
luni a sosit intr-o vizită oficială 
de prietenie în țara noastră 
președintele Republicii Fede
rale Nigeria, Alhaji Shehu 
Shagari.

Vizita șefului statului nige
rian, convorbirile la nivel inalt 
româno-nigeriene ce vor avea 
loc reprezintă un moment de 
cea mal mare însemnătate în 
cronica relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre România și 
Nigeria, ele urmînd să deschi
dă noi orizonturi conlucrării 
bilaterale, precum și pe arena's, 
internațională, în folosul ambe
lor țări și popoare, al cauzei 
păcii și progresului social.

Ceremonia sosirii șefului sta
tului nigerian a avut loc pe 
aeroportul Otopeni.

în intimpinarea înaltului oas
pete nigerian a venit tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

La ora 11,30 avionul preziden
țial cu care a călătorit șeful 
statului nigerian a aterizat.

La coborirea din avion, to
varășul Nicolae Ceaușescu l-a 
întîmpinat cu căldură pe pre
ședintele Alhaji Shehu Shagari. 
Cei doi șefi de stat și-au strîns 
miinile cu prietenie, s-au îm
brățișat.

Numeroși bucureștcni veniți 
Ia aeroport, precum și studenți 
nigerieni aflați în România au 
făcut o caldă primire înaltului 
oaspete.

In aplauzele și uralele celor 
prezenți, cei doi președinți au 
părăsit aeroportul, îndreptîn- 
du-se, într-o mașină escortată 
de motocicliști, spre reședința 
rezervată înaltului oaspete.

■ir
Președintele Republicii Fede

rale Nigeria. Alhaji Shehu Sha
gari, a făcut, luni după-amiază, 
o vizită protocolară președinte
lui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la Palatul Consiliului de Stat.

★
La Palatul Consiliului de Stat 

au început, luni. 13 septembrie, 
convorbirile oficiale între pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Federa

le Nigeria, Alhaji Shehu Sha
gari.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Alhaji Shehu Shagari au 
relevat cu satisfacție faptul că 
raporturile dintre România și 
Nigeria au cunoscut, în ultimii 
ani, progrese importante, po
trivit intereselor și aspirațiilor 
celor două țări și popoare, în 
spiritul orientărilor și hotărîriior 
stabilite la nivel înalt. S-au evi
dențiat rezultatele bune obținu
te în planul colaborării politi
ce, economice, tehnico-științifi- 
ce, culturale. în același timp, 
a fost exprimată dorința co
mună de a aprofunda în viitor 
colaborarea româno-nigeriană, 
pe baza deplinei egalități, a res
pectului și avantajului reciproc.

Au fost abordate, de aseme
nea, aspecte majore ale actua
lității politico internaționale.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a înmînat, 
luni, in cadrul unei ceremonii 
care a avut loc la Talatul Con
siliului de Stat, Ordinul ,.Steaua 
Republicii Socialiste România** 
clasa I — cu eșarfă — pre
ședintelui Republicii Federale 
Nigeria, Alhaji Shehu Shagari, 
ca simbol al prieteniei și cola
borării dintre popoarele român 
și nigerian.

In cadrul aceleiași ceremonii, 
președintele Alhaji Shehu 
Shagari a inminat președintelui 
Nicolae Ceaușescu, in semn de 
deosebită prețuire, cea mai 
înaltă distincție nigeriană — 
„Ordinul Republicii Federale 
Nigeria** în grad de mare co
mandor. exprimînd cele mai 
bune urări din partea guvernu
lui și poporului nigerian.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a oferit, 
luni, un dineu oficial în onoa
rea președintelui Republicii Fe
derale Nigeria, Alhaji Shehu 
Shagari.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, președinții 
Nicolae ' Ceaușescu șl Alhaji 
Shehu Shagari au rostit toasturi, 
urmărite cu atenție și subliniate 
cu aplauze de cei prezenți.

. ««mA "I**"
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Primele impresii după campionatele mondiale de lupte greco-romane

LA ORA UNOR FRUMOASE ÎMPLINIRI, 
GÎNDURILE NOASTRE SE ÎNDREAPTĂ SPRE 
CEL MAI IMPORTANTOBIECTIV: OLIMPIADA '84
KATOWICE, 13 (prin tele

fon). Momentelor de mare ten
siune dar, să recunoaștem, și 
de nedescrisă bucurie, trăite 
timp de patru zile in Sala de 
cultură și sport din locali? 
tate, le urmează, iată, cîte- 
va impresii și concluzii în
fățișate, am spune, „la re
ce**. deși privirile ne sînt 
atrase încă de strălucirea celor 
cinci medalii. Ajungem astfel 
la un prim punct de referin
ță : DEPĂȘIREA cu un „ar
gint" a angajamentelor (destul 
de exigente) asumate de cel 
-care ne-au reprezentat țara la 
această ediție a Campionatelor 
mondiale de lupte grtcq-roma- 
ne. BILANȚUL CEL MAI BUN 
DIN ULTIMII PATRU ANI es
te, desigur, cunoscut acum iu
bitorilor de sport din țara noas
tră. Se impun însă citeva pre
cizări. după părerea noastră 
importante, pentru formularea 
unor concluzii după această 
atît de agitată ediție a „mon
dialelor". Așadar, jumătate din
tre sportivii români prezenți la 
Katowice au urcat pe podiumul 
de onoare, 7 component! ai 
echipei s-au situat in primii 6, 
iar echipa s-a clasrt pe locul 3 (Ia 
numai un punct de locul 2, ocu
pat de formația Poloniei). Toate 
acestea. în condițiile în care in 
echipa noastră au fost intro
duși PATRU DEBUTANȚI la 
campionatele mondiale (Ion A- 
saftei, Ștefan Marian, Nicolae 

Zamfir — medaliat cu argint 
și... juniorul Constantin Uță). 
Există, deci, fapt extrem de 
îmbucurător, nu numai valori 
individuale, In frunte cu Ștefan 
Rusu, ci și o valoare de an
samblu a echipei, o valoare 
care poate crește considerabil 
odată cu găsirea unor soluții 
eficiente pentru categoriile în
că deficitare, 48 și +100 kg. 
Este, dealtfel, și opinia pre
ședintelui F.I.L.A., Milan Er-

MlINE, REPREZENTANTELE NOASTRE 
EVOLUEAZĂ ÎN PRIMUL TUR

AL CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL
Campionii speră ca Augustin 

să aducă un plus de forjă in atac
Mîine seară, de la ora 19,30, 

stadionul „23 Aygust" va fi gaz
da primitoare a încă unei în- 
tîlniri fotbalistice de mare a- 
tractivitate. Echipa noastră 
campioană, „ll“-le din șoseaua 
Ștefan cel Mare, va întîlni pe 
Dukla Praga, multipla campi- 

Mare interes la Baia Mare, 
pentru intilnirea cu Real Madrid

cegan (Iugoslavia), care la în
cheierea reuniunilor finale a 
ținut să felicite echipa Româ
niei pentru omogenitatea ei, 
pentru „importanta contribuție 
adusă la succesul acestei ediții 
a campionatelor lumii, la care 
românii au marcat o puternică 
revenire in elita mondială".

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare In nap a 4-a)

oană a Cehoslovaciei, reprezen
tanta unui fotbal din prima ca
tegorie valorică a soccerului 
mondial. Să nu se uite, în a- 
cest sens, că fotbalul din a- 
ceastă țară a bătut de citeva

(Continuare in pag. 2-3)

Au început campionatele naționale de box

PARTIDE DE MARE SPECTACOL ÎN PRIMA ZI
di- 
„23

Animație deosebită luni 
mineața la centrul sportiv 
August" din Capitală. Partici- 
panții la turneul final al cam
pionatelor naționale de box 
pentru seniori au luat primul 
contact cu ambianța întreceri
lor. începutul l-au făcut cu 
prezentarea in fața cîntarvlui 
oficial. Și. spre lauda lor, nici 
unul dintre sportivii înscriși în 
competiție nu a avut probleme 
cu acest... prim adversar ®1 
pugiliștilor.

Apoi, antrenorii s-su adunat 
In sala de ședințe a comple
xului pentru a asista la a doua 
operație a începutului de cam
pionat și anume : tragerea la 
sorți. Unora, șansele le-au su- 
rîs. altora...

Seara, la Palatul Sporturilor 
și Culturii, după

Rezultate tehnice
Tr. Severin) b.p. Gh. Negolță
(Pistonul Slatina) b.p. Gh. 
Târcomnlcu (Dinamo) b.p. T.

Cucu

Cocoș : D. Cipere (CSM Drobeta 
(B. C. Brăila), Cr. Gheorghlșor 
Brumă (Rapid) ; semlușoară : FI. 
Tudor (Prahova Ploiești), FI. Zamfir (Farul) b.p. T. 
(Steaua), I. Stan (Dinamo) b.p. D. Tudorache (Unirea Focșani), 
V. Ioana (S. C. Muscelul) b.p. N. Brânzei (NIcolina) ; semimlj- 
locie : C. Ghindăoană (Ceahlăul P. Neamț) b.p. M. Mloloș (Crl- 
șul Oradea), Șt. Ștefan (Dinamo) b.p. C. Hajnat (URBIS)! M. 
Ciubotaru (AEM Timișoara) b.p. M. Mihalache (Farul), FI. Stan
(Dinamo) b.p. M. Niculescu (Steaua).

de 
primul 

Din cei 
obținut 
turneul

o frumoasă

și emoționantă festivitate 
deschidere, a răsunat 
gong al campionatelor.
88 de pugiliști care au 
dreptul de a, boxa în 
final, sînt prezenți la start 86. 
Semimusca Virgil Iordache 
(Steaua) este bolnav, iar cam
pionul mijlociilor mici, Nicu 
Chioveanu (Litoral Mangalia),

s-a accidentat la „Mănușa, lito
ralului**.

Partida inaugurală a turneu
lui final a adus In ring pe 
campionul categoriei cocoș, se
verineanul Dumitru Cipere, șl 
pe Gheorghe Negoiță (B.C. 
Brăila). Elevul lui Constantin 
Drăghici a boxat bine, s-a de
plasat derutant, făcîndu-1 pe

DIN PROGRAMUL DE AZI Paul IOVAN

15,30 :GALA I, ora
Semimuscd

V. Baci — D. Șchiopu 
S. Petrescu — N. Crâckm

Cocoș
Daniel Radu — N. Nicolae 
Gh. Oprișor — Nifâ Robu

Mijlocie
M. Sârba — I. Cârlan
D. Seneiuc — Gh. Constantin

GALA A

T. Carcol 
1. Ponolte

(Continuare in pag. a 4-a)
II-A, ora 18,30 :
Ponâ
— E. Preda 
— M. Tănas«

Mijlocie mica
Gh. Simion — Gh. Terra 
N. Clobanu - Gh. Enctma

Grea
T. Pârjol — M. Marea 
I. Joița — Gh. Preda
I. Comat — V. Vrânceanu

Cu mai puțin de 48 de ore 
pînă la meciul cu Real Madrid, 
pregătirile echipei F. C. Baia 
Mare, în vederea celei mai im
portante întîlniri din istoria sa, 
sînt practic încheiate. Ultime re
petiție generală, cea de sîmbă- 
tă. în compania Olimpiei Satu

Craiova in așteptarea ambasadoarei

Mare a fost mai 
gătoare decît se 
nimeni dintre jucători, antre
nori, conducători sau suporteri 
nu,și-a pierdut cîtuși de puțin 
încrederea în posibilitățile echi-

puțin convin- 
aștepta, dar

(Continuare in pag. 2-3)

campionilor
După nouă ani, Universita

tea Craiova și Fiorentina, din 
nou, față în față. Și tot în 
Cupa U.E.F.A. Atunci, în 1973, 
primul joc s-a disputat la Flo
rența, la 19 septembrie, cînd 
a fost scor alb. în returul din 
Bănie, de la 3 octombrie, în

mondiali
fața unui stadion care aduna
se, parcă, întreaga Oltenie, 
craiovenii au învins cu 1—0, 
golul calificării fiind marcat 
de Oblemenco, în penultimul 
minut al unul joc epuizant

(Continuare in pag. 2-3)

Corvinul manifestă optimism
la debutul in

GRAZ, 13 (prin telelon). Ple
cată duminică la prînz din Ca
pitală, pînă la Viena, echipa 
Corvinul Hunedoara a ajuns 
după o călătorie de șapte ore 
(cu avionul pînă la Vienâ și 
apoi cu autocarul), la Graz, 
frumoasa capitală a landului

„Cupa U.E.F.A."
Steyr, unde miercuri seara va 
susține prima manșă a turului 
I din cadrul „Cupei U.E.F.A.* 
în compania formației A. K. 
Graz. Imediat după instalarea 
la hotelul „Daniel** din locall-

(Continuare in pag 2-3)

După campionatele europene de la Atena

ATLETISMUL ROMANESC REINTRA
ÎN PLUTONUL MARII PERFORMANȚE

[CHIPA DE „CUPA DAVIS" A ROMÂNIEI
PENTRU MECIUL CU REPREZENTATIVA MEXICULUI

llie Năstase, ,,nr. 1“
între 1 și 3 octombrie se va 

desfășura la Ciudad de Mexico 
întilnirea de tenis, contînd pen
tru „Cupa Davis", între echi
pele Mexicului și României. 
Biroul Federației române de 
tenis a aprobat următoarea

în selecționata noastră
componență a reprezentativei 
țării noastre : llie Năstase, Flo
rin Segărceanu, Andrei Dîrzu 
si Dumitru Hărădău. Căpitan 
nejucător al formației este an
trenorul emerit Alexe Bardan.

ATENA, 13 (prin telefon), 
începută în prima zi a săptă- 
mînii trecute pe noul stadion 
olimpic din cartierul Kalo- 
greza, cea de-a 13-a ediție a 
campionatelor europene de a- 
tletism s-a încheiat duminică 
seara, odată cu sosirea în cele 
două curse de maraton, pe ve- 

’ chiul stadion de marmoră Pa- 
nathinaikos. Am asistat timp 
de o săptămînă la un superb 
spectacol atletic, un concurs 
de mare ținută, ireproșabil or
ganizat — și este puțin spus! 
— și desfășurat într-o atmos
feră realmente îneîntătoare.

Să vezi, zi de zi, 60, 70 sau 
80 000 de spectatori în tribune 
la atletism, să vezi oameni 
întrebînd de un bilet în plus, 
iată o imagine pe care nu am 
mai întîlnit-o la nici una din 
precedentele ediții ale campio
natelor continentale. Nu-i vor
bă, participarea entuziastă a 
publicului a fost răsplătită de 
un concurs de excepție, care 
a avut de toate — rezultate 
de nivel excepțional, între 
care patru noi recorduri mon
diale (Marita Koch 48,15 la 
400 m, Ulrike Meyfarth 2,02 m 
la săritura în înălțime, Daley 

Thompson 8 744 p la decatlon, 
ștafeta feminină de 4X 400 m 
a R.D. Germane, 3:19,05), unul 
european (Harald Schmid 47,48 
la 400 mg), surprize de pro
porții (cine credea că Sebas
tian Coe poate pierde cursa 
de 800 m?), momente de sus
pans, cu cîștigători și meda- 
liați desemnați „la fotografie" 
în cursele de alergări, sau de
partajați, în probele tehnice, 
de numărul de încercări sau

Romeo VILARA

(Continuare In pag. a 4-a)



HANDBALUL ÎN ACTUALITATE

CiȘTiGĂTORI - TOȚI PARTICIPANȚII
frumoase

era 
doi

Costineștii acestei 
toamne au reintrat, cum 
firesc (după ce timp de 
ani competiția s-a disputat la 
Tirgoviște respectiv Timișoara), 
pe făgașul ce și-l crease ani 
de-a rindul cu multă muncă 
din partea organizatorilor, de
venind din nou gazda celei 
mai atractive și mai populare 
întreceri de masă a „sportu
lui alb” : ediția a IX-a a „Cu
pei C.C. al U.T.C. — Scînteia 
tineretului" la tenis.

Fiecare început de septem
brie, perioada rezervată aces
tui adevărat festival al teni
sului pentru toți, relevă cit de 
mult s-a înrădăcinat printre 
tineri dorința de a fi prezenți 
la faza finală, sau măcar la 
una din etapele „Cupei". In 
același timp, simpli iubitori 
ai tenisului, care doresc să 
contribuie la popularizarea lui, 
își dedică mult din timpul lor 
liber fie amenajării de tere
nuri. fie invățînd ei înșiși să 
joace tenis pentru ca apoi să-i 
instruiască pe copii. Este cazul 
profesorului de filologie Ion 
Marini, care, deși lucrează la 
Alba Iulia, dar cunoscind bine 
meleagurile Băii de Arieș, și-a 
recrutat de acolo mai mulți 
tineri, cărora le-a pus racheta 
în mină, ajungînd cu ei la... 
Costinești. și aducînd județu
lui Alba un număr mare de 
puncte și. implicit, marea cupă 
transmisibilă a „Scînteii tine
retului". de fapt cel mai fru
mos trofeu care se acordă la 
încheierea întrecerii. Sau cazul 
lui Eugen Vătășescu din Rm. 
Vilcea. Chiar de la prima edi
ție, acest căutător de talente 
și-a antrenat astfel elevii , in
cit să promoveze în semifinale 
sau finală și de atunci an de 
an emulii săi mențin ridicată 
ștacheta. Alți animatori ai te

De ail. In sala Rapid

nisului, profesorii Vasile Le- 
pădatu din Bacău (trei din cei 
patru concurenți prezenți la 
Costinești erau elevii săi. de 
la Școala generală nr. 10), He- 
norian Stoica din Pitești (fiica 
sa, Eloriana, un promițător 
talent, avind numai 9 ani — 
cea mai tinără concurentă) ș.a.

In ce-i privește pe con
curenți, cițiva au și fost luați 
in evidențele unor antrenori, 
sau chiar ale federației. Ileana 
Constantinescu, elevă la Li
ceul de electronică și automa
tizări „Spiru Haret" din Bucu
rești (ea a venit însoțită la 
Costinești de părinții săi, an
trenor fiindu-i chiar tatăl. Ma
rius Constantinescu), Narcisa 
Ciolac, de 13 ani (pregătită de 
inimosul antrenor Cornel O- 
prescu), de la clubul pionie
resc de tenis .iȚiriac — Năsta- 
te“ din Timișoara, ca și Cris
tian Lepa din Caraș-Severin, 
sau Didona Clapon din Vaslui 
— sînt nume care, cu sprijinul 
ce se cuvine, pot ajunge 
tenisul de performanță. Dar a- 
ceștia sint mult mai mulți.

Rezultatele finalelor. 15—19 
ani : Ileana Constantinescu
(București) — Delia Bădan 
(Alba) "6—2, 6—2 (pe locul III 
Ildiko Racz din Cluj-Napoca) 
și George Cerviș (Brăila, an
trenat de cunoscutul in lumea 
tenisului dr. Marcel Baia, des
pre care Tiriac spunea că a 
contribuit parțial la formarea 
sa ca jucător) — Adrian lo
nescu (Vilcea) 6—0, 6—2 ; (loc. 
III C. Ursu din Dîmbovița) ; 
12—13 ani : Narcisa Ciolac 
(Timișoara) — Claudia Macarie 
(Baia de Arieș) 6—0, 6—0 (loc 
III Gabriela Antonescu din Pi
tești) și Dragoș Țucă (Iași) — 
Vasile Antonio Gașpar (Me
diaș) 6—2, 6—5 (loc III Leo
nard Boicu " ~
10—11 ani : 
(Tirgoviște) 
(Satu Mare) 
Eloriana Stoica din Argeș) 
Nicolae Ichim (Tirgoviște) 
Tibor Megyeri (Oradea) 6—2, 
6—1 (pe III Cristian Lepa).

Ion GAVRILESCU

in

din București) ; 
Victorița Neacșu 

- Beata Papp 
6—1, 6—2 (pe III 

fi

Meciuri de mare interes in etapa a Vl-a
Continuînd să... ruleze în a- 

celași ritm sufocant, campio
natul masculin de handbal, 
Divizia „A“, programează joi 
o nouă etapă, cea de a Vl-a 
a actualei ediții. Programul ei 
este următorul :

Universitatea Craiova — 
Steaua; Dinamo Brașov — Po
litehnica Timișoara ; C.S.M. 
Borzești 
rad ;
ca — 
radea
Mare 
Mîrșa 
Relon

Fără îndoială, cel mai im
portant meci se dispută la Bra
șov, acolo unde se întîlnesc

Timișoara ;
- Constructorul A- 

Universitatea CluJ-Napo- 
Constructorul C.S.U. O- 

; H. C. Minaur Baia 
— Independența Carpați 
ți Dinamo București — 
Săvinești.

„U“ Cluj-Napoca - Dinamo
București, la 23 septembrie

Partida dintre Dinamo Bucu
rești și Universitatea Cluj-Na
poca, restanță din etapa a IlI-a 
a campionatului masculin de 
handbal, Divizia „A“, a 
reprogramată pentru 23 
tembrie. De comun acord, 
două cluburi au hotărît 
meciul să aibă loc la Cluj-Na
poca (și nu la București cum 
prevedea programul oficial), 
urmînd ca în retur, la 27 mar
tie, Universitatea Cluj-Napoca 
să evolueze la București?-

tost

ca

I E
două echipe de forțe egale. 
Pentru a se menține între 
fruntașe, „Poli“ are nevoie de 
o victorie, în timp ce Dina
mo Brașov — pentru a reveni 
la nivelul anului trecut — este 
obligată 6ă țintească succesul. 
Meciuri de mare interes pen
tru partea a doua a ierarhiei 
ți, deci pentru evitarea locu
rilor sortite retrogradării se 
dispută la Bacău (C.S.M. Bor- 
zești — Constructorul Arad) ți 
la Cluj-Napoca (Universitatea

Ora- 
ar 

oaspe-

— Constructorul C.S.U. 
dea). Victoriile gazdelor 
complica mult situația 
ților.

Important este ca, în 
mizei, echipele să joace 
regulamentar, să 
limitele fair-play-ului. 
important 
atmosfere 
bitrii.

în realizarea 
au, desigur.

pofida 
corect, 

evolueze In 
Un rol 
acestei 
și ar-

Clasament
1. STEAUA 5 5 0 0 140- 83 15
2. H.C. Minaur 5 4 0 1 147-103 13
3. Dinamo Buc 4 3 0 1 109- 88 10
4. „U“ Cluj-Nap. 4 3 0 1 100-100 10
5. „Poli* Tim. 5 2 1 2 90- 95 10
6. Constr. Or. 5 2 0 3 110-112 9
7. Constr. Ar. 5 2 0 3 94-105 9
I. Dinamo Bv. 5 2 0 3 88- 99 9
9. Independența 5 2 0 3 94-113 9

10. Univ. Craiova 5 113 107-136 8
11. Relon Sâv. 5 10 4 101-118 7
12. C.S.M. Borz. 5 1 0 4 103-133 7

Trofeul eficacității
Pasionantă, fără Îndoială, între

cerea pentru obținerea „Trofeu
lui eficacității", conferit de zia
rul „Sportul", îl stimulează evi
dent pe handbaliști pentru mări
rea eficienței'jocului lor. După 5 
etape în noul campionat al Di
viziei „A", urmăritorul lui Vasile 
Stingă din ediția de debut a tro
feului, timișoreanul Alexandru 
FOlker se află în fruntea topu
lui. Lîngă cei doi au urcat șl 
băimărenii, astfel că disputa este 
mult mal palpitantă. Clasamentul 
arată acum astfel :

1. ALEXANDRU FOLKER (Po
litehnica Timișoara) <1 de goluri 
înscrise ; 2. Vasile Stingă (Stea-

Voinea (H.C.
37 ; 4. Mihal 

(H.C. Minaur Baia 
; 5. Ștefan Birtalan

ua) 36 ; 3. Măricel 
Minaur Baia Mare) 
Mironiuc f " 
Mare) 34 ;
(Independența Carpați Mtrșa) 32 ; 
6. ștefan Deacu (Constructorul 
Arad) 31 ; 7. Marian Dumitru
(Steaua) 27; 8—10. Gheorghe Du
mitru (Universitatea Craiova), 
Ludovic Kapornai (Constructorul 
C.S.U. Oradea) și Mihal Agapie 
(Universitatea Craiova) — ctte 26.

Exemplul
iui Buligan

Duminică. în sala Olim
pia, Politehnica Timișoara 
a avut o șansă în plus în 
meciul derby cu Steaua : 
prestația de excepție a ti- 
nărului și talentatului por
tar Alexandru Bulîgan. în 
minutul 21, scorul era 3—3, 
el reflectind de fapt abne
gația acestui sportiv de vi
itor, Buligan apărase — in 
acest timp — trei aruncări 
de la 7 m. precum și nu
meroase șuturi puternice 
ale steliștilor, cu care, de 
multe ori, s-a aflat față-n 
față. Colegii săi de echipă 
n-au știut insă să fructifi
ce marea șansă ce le-a fost 
oferită de tinărul lor co
leg. Ocupîndu-se de alte 
lucruri decit de joc, ei au 
irosit travaliul exemplar al 
goal-keeper-ului lor...

Alexandru Buligan, parcă 
pentru a-și intregi evoluția 
incintătoare, le-a dat alor 
săi și un frumos exemplu 
de fair-play. Cind in teren 
și in tribună spiritele erau 
încinse la maximum. un 
stelist a aruncat puternic 
la poartă, mingea a lovit — 
s-a crezut — numai 
și a ieșit în aut. 
au dictat 
de către 
protestat, 
indreptat 
tru a le 
această clipă grea, Buligan 
a ridicat miinile, 
tuturor că el atinsese 
gea. Și spiritele s-au 
mat ca prin farmec, 
dovedit — și in acel 
ment — Alexandru Buligan 
că este nu numai un spor
tiv de excepție, ci și un om 
deosebit.

Hristcche NAUM

bara 
Arbitrii 

insă repunerea ei 
oaspeți. Galeria a 

studenții s-au 
spre arbitri pen- 
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cal- 

Ne-a 
mo-

TINERII POLOIȘTI DE LA STEAUA - CAMPIONI
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Iubitorii baschetului din Ca
pitală vor avea posibilitatea să 
urmărească înoepînd de astăzi 
și 
din 
temațional 
Steaua", 
în sala Rapid. Aflată la cea de 
a Il-a ediție, competiția se 
bucură de participarea unor for 
mâții de prestigiu, cum sînt 
Honved Budapesta și Ț.S.K.A. 
Sofia, în rîndul cărora evoluea
ză mulți baschetbaliști ai e- 
chipelor naționale ale Ungariei 
și Bulgariei. Alături de acestea 
vor juca echipa campioană a 
României. Steaua, și Rapid.

Iată programul : marți, ora 
17 : Steaua — Rapid și Honved 
— Ț.S.K.A. ; miercuri, ora 17 : 
Rapid — Ț.S.K.A. și Steaua — 
Honved ; joi,- ora 16 . Rapid —■ 
Honved și Steaua — Ț.S.K.A.

pînă joi, meciurile 
cadrul turneului in- 

dotat cu „Cupa 
care se vor disputa

ADMINISTRAȚIA DE STAT
LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

PENTRU FIECARE — JOCUL 
PREFERAT 1

0 Agențiile Loto-Pronosport mal 
pot primi doar astăzi buletinele 
de participare la atractivul con
curs Pronosport de miercuri 16 
septembrie 1982, care cuprinde 
meciuri din primul tur al cupelor 
europene de fotbal. Frumoasele 
succese înregistrate la concursu
rile similare anterioare oonstltuie, 
desigur, cea mal convingătoare 
invitație de a încerca și dv. să 
vă numărați mîine printre marii 
cîștlgătorl. 0 Astăzi este, de a- 
semenea, ultima zi de procurare 
a biletelor cu numerele preferate 
de dv. pentru tragerea obișnuită 
Pronoexpres de mîine — prilej 
de noi cîștlgurl în autoturisme 
„Dacia 1300“ șl Importante sume 
de bani, care răsplătesc cu regu
laritate perseverența și inspirația 
unul număr tot mal mare de 
participant!. Șl dv. puteți fi unul 
dintre aceștia, bineînțeles cu con
diția de a juca... 0 In aceste 
zile continuă vînzarea biletelor 
pentru tragerea excepțională Pro
noexpres de duminică 19 septem
brie 1982, care oferă multiple po
sibilități de cîștlgurl In autotu
risme, mari sume de bani și ex
cursii peste hotare. Consultați 
prospectul tragerii și procurați 
din timp biletele I

CIȘTIGURILJS TRAGERII PRO- 
NOEXPREȘ DIN 8 SEPTEMBRIE 
1982. categ. 2 : 1 variantă 100% 
a 30.949 lei și 2 variante 25% a 
9.737 lei ; Categ. 3 : 11,26 varian
te a 5.193 lei ; Categ. 4: 92,25 a 
«33 lei; Categ. 5 : 211 a 277 lei ; 
Categ. 6 : 6.673,50 a 40 lei; Ca
teg 7: 209,25 a 200 lei ; Categ. 8 : 
3.530,75 a 40 lei. Report la cate
goria 1: 110.514 lei. cîș-tlgul de 
categoria 2 (100%) a fost obținut 
de Stelian lonescu din București.

CAMPIONATELE DE CAIAC-CANOE ALE JUNIORILOR II
Rezultatele campionatelor na

ționale de caiac-canoe ale junio
rilor de categoria a II-a, desfă
șurate săptâmtna trecută la Sna- 
gov. K 1 — 500 tn : M. Duică 
(Dinamo) 1:58,6, D. Romocea 
(C.S.S. Triumf) 1:59,8, T. Oancea 
(Portul Brăila) 2:01,5 ; C 1 —
500 m: I. Defta (Chimia Rm. Vîl- 
cea) 2:10,0, FI. Ciobanu (Ancora 
Galați) 2:10,2, D. Chiosea (Por
tul Brăila) 2:13,6 ; K 1 F : 1. M. 
Ciucur (Politehnica Timișoara) 
2:07,7, A. Larie (Dinamo) 2:09,0, 
Fl. Marinescu (Ancora Galați) 
2:14,2 ; K 2 — 500 m : Voința + 
U.T. Arad (P. Lupău — B. Korda) 
1:45,6, Dinamo (D. Ioniță — V. 
Grigore) 1:46,6, Steaua (D. Stoian
— E. Vișevan) 1:48,9 ; C 2 — 500 
m : Danubiu Tulcea (M. Fedot
— M. Ismailciuc) 1:55,0, SIMARED 
Baia Mare (V. Fanea — I. Reme- 
țan) 1:59,0, Locomotiva București 
(M. Halpern — C. Alexandresctț) 
2:00,6 ; K 2 F : Politehnica Timi
șoara (M. Ciucur — E. Csorto) 
1:58,0, Dinamo (M. Nițu — M. 
Cojocea) 2:00,0, Viitorul București 
+ Constructorul Tumu Măgurele 
(A. Uleșan — D. Borcan) 2:01,0 ; 
K 4 — 500 m: C.S. Brăila (R. 
Moraru — C. Țigănuș — C. Bog
dan — E Pavel) 1:36.6, Marina 
Orșova (S. Cotoi — M. Drăgotol
— L Scoică — St. Mon) 1:37,8,

C.S.S. Galați (S. Olariu — V. 
Sava — E. Dumitrescu — L. Dan) 
1:39,5 ; K 1 — 1000 m : A. Scoică 
(Marina Orșova) 4:04,6, M. Duică 
(Dinamo) 4:07,0, D. ~ 
(C.S.S. Triumf) 4:11,2 ;
1000 m : I. Defta (Chimia Rm. 
Vilcea) 4:30,0, D. Ciobanu (An
cora Galați) 4:32,7, î>. Chiosea
(Portul) 4:33.3 ; K 4 F : Dinamo 
(Larie — Nițu — Cojocea — Cio
chină) 1:46,6, C.S.S. Constanța 
(Cornea — Hînză — Buciumeață
— Mltat) 1:49,0, Viitorul — C.S.S. 
2 București (Uleșan — Borcan — 
Marinache — Jderu) 1:52,3 ; K 2
— 1000 ” ' ‘ — 
(Lupou 
Brăila 
Marina 
3:49,3 ;

Romocea
C 1 —

(Chimia

m : Voința + U.T. Arad 
— Korda) 3:44,1, C.S. 

(Bogdan — Pavel) 3:46,6, 
Orșova (Badea — Iagăru) 
C 2 — 1000 m î Danubiu 

(Fedot — Ismailciuc) 4:02,3, SI
MARED (Fanea — Remețan) 
4:12,2, Delta Tulcea (Petrov — 
Lifer) 4:12,6 K 4 — 1 000 m : Ma
rina Orșova 3:26,5, C.S.S. Galați 
3:30,0, Dinamo 3:30.5. Clasament 
pe echipe : Dinamo 77 p, Marina 
Orșova 48 p, C.S. Brăila 39 p, 
C.S.S. Constanța 37 p, Ancora 
Galați 37 p, Locomotiva București 
34 p, Portul Brăila 33 p, Politeh
nica Timișoara 25 p, Danubiu 
Tulcea 24 p, SIMARED Baia 
Mare 22 p, Chimia Rm. Vilcea 
21 p etc.

La Ștrandul Tineretului din 
Capitală s-au încheiat întrece
rile campionatului național de 
polo rezervat echipelor de ju
niori mici. La finele competi
ției, trei formații s-au aflat la 
egalitate de puncte, fiind de
partajate de golaveraj. A cîș- 
tigat echipa Steaua, care obți
ne, după o întrerupere de 26 
de ani, un nou titlu de cam
pioană. O evoluție foarte fru
moasă a avut-o Rapid Bucu
rești, învingătoare în fața 
principalelor adversare, Steaua 
și C.S.Ș. 1 București. Ferovia
rii au pierdut însă meciul cu 
C.S.Ș. 2 București și s-au cla
sat pe locul III.

Iată cîteva din principalele 
rezultate : Rapid — Steaua 
8—7 ; Steaua — C.S.Ș. 1 8—8 ; 
C.S.Ș. 2 — Rapid București
10— 7 ; Rapid București — C.S.Ș.
1 12—7 ; Viitorul Cluj-Napoca
— C.S.Ș. 2 8—6 ; Crișul — Vi
itorul 8—7 ; Rapid Arad — Cri
șul 8—5 ; C.S.Ș. 1 — Viitorul
11— 6. Clasament final: 1.
STEAUA (antrenor Fr. Cri-

șan) 11 p (91—40) — campioa
nă ; 2. C.S.Ș. 1 București — (an
trenor E. Georgescu) 11 p 
(71—43) ; 3. Rapid București
(antrenor P. Cheța) 11 p (61— 
41) ; 4. C.S.Ș. 2 București 7 
p ; 5. Rapid Arad 7 p ; 6. Cri- 
șul 5 p ; 7. Viitorul 4 p ; 8. 
Mureșul 0 p. Golgeterul tur
neului a fost M. Zaharia 
(C.S.Ș. 1).
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CONCURSUL REPUBLICAN

91ARCUL DE TRIUMF11
Atractiv a fost programul de 

duminică, 6—7 curse prezentlnd 
un interes deosebit. Dintre aces
tea s-a detașat, firește, premiul 
semidasic citat In titlul rubricii 
noastre. Cu excepția lui Orlando 
șl Toporaș, nepuși Încă la punct 
cu antrenamentul, toți ceilalți cal 
au dovedit formă, aplomb, stil.

Impresionant a fost Harnic In 
htorl, mina lui „Piticu" (V. 
Molse), care-1 cunoștea perfect de 
la doi ani, făctadu-ne să regre
tăm că n-a constituit argumentul 
major al Încredințării superbului 
roib driverului sus menționat în 
derby.

tn premiul Românești, trei cal 
au fost la sosire, fotografia dtad 
cîștig de cauză lui Răsad. Cala
fat a fost obligat să meargă pe 
roata a doua o bună parte din 
traseu, trena susținută dusă de 
Satlm obligîndu-1 pe primii doi 
armăsari la eforturi mari. A. Ște- 
fănescu, S. lonescu șl G. Popescu 
merită felicitări pentru modul 
cum au gîndit șl au condus tn 
această cursă.

Doctorul Leontopol a dștigat 
relativ ușor Ia amatori,. Ne pare 
Insă rău că Mlșu Manea a mi
nat eufemistic, prezentlnd lucru
rile riscant, dacă nu periculos, 
scoțînd cu sau fără vrere doi 
colegi din cursă, poticnind tn fi
nis.

HIPISM
Concluzionăm fădndu-ne dato

ria de a constata că a fost o 
reuniune reușită, prezentarea pre
miului principal, ca șl mica pre
miere ce se impunea oonstîtutad 
însă deziderate neîmplinite. RE
ZULTATE TEHNICE. Cursa I : 1. 
Ogor (N. Boltan) perf. 1:42, 3. 
Santina, 3. Sunătoarea. Cursa a 
n-a : 1. Rudy (I. Crăciun) perf. 
1):M,7, 2. istria. Cursa a IH-a : 1. 
Roditor (N. Simion) perf. 1:26,7, 
2. Hot. Cursa a IV-a : 1. Tranda
fir (D. Toduță) perf. 1:30,9, 2.
Verdict, 3. Olăraș. Cursa a V-a : 
1. Strunga (I. Oană) rec. 1:25,5, 
1. Hipolit. Cursa a vi-a : 1. Har
nic (V. Molse) rec. 1:25,7, 2. Tru
caj, 3. Hrublța. Cursa a VH-a : 
1. Răsad (A. Ștefănescu) perf. 
1:30,3, 2. Calafat. Cursa a VIII-a : 
1, Renumita (M. Leontopol) perf. 
1:28,7, 2. Onix, 3. Crainic. Cursa 
a IX-a : 1. Harnic (V. Molse) rec. 
1:25,4, 2. Hrublța, 2. Trucaj.
Cursa a X-a : 1. Justtaa (G. Tă- 
nase) rec. 1:41, 2. Melin.

TALAZ

CRIȘUL ORADEA A CÎȘTI6AT

„CUPA ROMÂNIEI" LA POLO
ORADEA, 13 (prin telefon). 

La bazinul „1 Mai“ de la Băi
le Felix au luat sfîrșlt între
cerile „Cupei României" la 
polo. După partide viu dispu
tate, trofeul a fost cucerit de 
formația Crișul Oradea, 
rezultatele înregistrate : 
București — Progresul 
reștl 8—5 (2—1, 1—1,
3—2) ; Crișul — Voința 
Napoca 7—5 (1—1, 1—1, 
3—2) ; Crișul — Progresul 8—8 
(1—2, 1—1, 3—3, 3—2) ț Rapid
— Voința 3—-2 (0—0, 1—1, 1—0, 
1—1) ; Progresul — Voința 5—5 
(0—2, 2—0, 1—1, 2—2) ; Crișul
— Rapid 7—6 (1—0, 2—3, 4—2, 
0—1). Clasament final : 1. CRI
ȘUL 5 p j 2. Rapid 4 p j 3. 
Progresul 2 p ; 4. Voința 1 p. 
(Ilie GIIIȘA — coresp.).

Iată 
Rapid 
Bucu-

2—1, 
Cluj-
2-1,

La sfîrșitul săptăminii trecute 
au avut loc, pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală, întrecerile 
contind pentru etapa a IV-a a 
Concursului republican pe grupe 
de probe și, în paralel, pentru 
cele ale Concursului republican 
de tineret. Disputele, „văduvite" 
de absența primilor performeri al 
țării (prezenți la C.E. de la 
Atena), ca și a altar atleți frun
tași, care au lipsit motivat, dar 
mal ales ...nemotivat, au oferit 
totuși un spectacol agreabil, ta 
Bpeclal datorită surprizelor înre
gistrate. Spunînd aceasta avem ta 
vedere tnfrîngerile unor atleți 
care porneau drept favorițl indis
cutabili : N. Bîndar la aruncarea 
ciocanului, Mariana Lengyel la 
lise sau P. Palffy la IUI mg. Un 
rezultat care se cere remarcat : 
2,22 m la Înălțime — Constantin 
Mllitaru (Steaua).

Rezultate tehnice (atlețil 
care se specifică locul 
contează pentru concursul ____
blican de tineret) : BĂIEȚI — 
100 m : 1. C. Dediu (Unlv. Bv.) 
16,93, 2. P. Stanciu (Știința C-ța.) 
10,95 200 m : 1. A. Grigore (Di
namo) 21,91, 2. C. Dediu 22,12, 
100 tn : 1. R. Drăgușanu (Dinamo) 
48,69, " - ---- -------- ~ -
48,80, M. 
49,35, 3.
I.E.F.S.) 
goescu . ..... ______ _
Strole (Dinamo) 1:49,34 ; 1 500 m: 
1. E. Enăchlolu (A.S.A. Sibiu) 
3:46,0, 2. L. Darvaș (C.S.S. 2 Sf. 
Gheorghe) 3:46,28, 3. M. Poștoacă 
(Steaua) 3:46,42 ; 5 000 m : 1. E- 
năchlolu 14:06,lli, Gh. Sandu (Di
namo) 14:06,68, 2. Poștoacă
(Steaua) 14:07,75 ; 10 000 m : 1. D. 

Mihail 30:10,84, 2. E. Stănilă (Tîr- 
navele Blaj) 30:30,20 ; 110 mg : 1. 
D. Sillșteanu (Rapid) 14,50, 2. Z. 
GOngOszy (C.S.U.—I.E.F.S.) 14,67,
P. Palffy (Univ. Cluj-Nap.) 14,69;

la 
ocupat 
repu-

2. ri. Glăvan (C.F.R. Cv.) 
Boroiu (C.S.U. — I.E.F.S.) 
D. Preoțescu (C.S.U. — 
49,38 ; 800 m : 1. P. Dră- 
(Steaua) 1:49,15, 2. I.

3 000 m obs 
C-ța) 8:43,7. 
(Steaua) 8 :ll 
țelul Galați)
1. Dinamo 4 
43,46, 3. Pet: 
I X <00 m :
2. Steaua 3: 
C. Milltaru 
Alibu (Steaui 
tluc (Steaua) 
R. Stăneseu 
Dloancă („P 
2. R. Enescu 
m, 3. I. Grui 
4,40 m ; trip 
(Știința Bacă' 
(Rapid) 15,82 
15,75 m, 2. 
15,75 m ; J- 
(Rapld) 7, 
(Steaua) 7,2 
(Rapid) 7,08 I 
I.E.F.S.) 7,02 
poș (Dinamo) 
dru (C.S.M. 
M. Albu (Din 
tate : Gh. C: 
16,56 m, 1. 
16,10 m, 2. I. 
reni) 15,64 m 
(Steaua) 78,84 
(Steaua) 75,9! 
Stan (Dinam, 
dar (Dlnamo) 
heș (Dlnamo) 
100 m : 1. N 
pld) M,76, 2. 1 
12,33, 3. S. Po 
12,34 ; 200 m

„CUP

ÎNTRECEM INTERNAJIONALA DE GIMNASTICA IA BACAI)
BACAU, 13 (prin telefon). în 

localitate a avut loc o intere
santă Întrecere internațională 
de gimnastică (Bete) între echi
pele S.C. Bacău și Banya Ves- 
prem — Ungaria. Au ciștigat 
gazdele cu 183,60—171,09.

Iată si clasamentul la indivi-

dual compus : 1. Daniela Țipi- 
chei 37,40 p, 2. Gabriela Poto- 
roacă
36,50
P. 5.
35,95
35.90

36,75 p, 3. Irina Opincaru 
p, 4. Lidia Builacu 36,40

Helga Nemeth (Banya) 
p, 6. Gianina Cristofor
p.

Ilie IANCU. coresn.
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perâ ca Augustin...
vină la fontii' din campionatul 

------ trecut, iar reintrarea lui Țăl- 
ndial nar are darul de a accelera
vîr- tempoul acțiunilor ofensive,

peen. „Ne lipsește mult Augustin, ju-
• să cătorul nostru de pătrundere in
>'ubla forță, din linia a doua, subli-
joace nia antrenorul Dumitru Nicolae-
eciu- Nicușor. El a făcut antrena-
mult, mentele necesare pentru a re
par- intra în echipă si sperăm să
sim- fie apt de joc la ora meciului

îamo. cu Dukla". Ieri, Dina-
:u e- mo a efectuat două antrena-
n eă mente cu caracter fizico-teh-

ne- nico-tactic, astăzi fiind progra-
ualul mate ultimele, dinaintea me-

fost ciului.
e pi- Dukla Praga a jucat dumini- 
mare că, In a patra etapă de cam- 
mtrar- pionat. cu Inter Bratislava și 
Intern a terminat le, egalitate, 1—1. 
poate Campionii Cehoslovaciei (iată
e ale formația lor din partida cu
r de- Slavia, din etapa a 3-a : Strom- 

; Au- sik — Novak, Fiala, Jeslinek, 
3tam- Klucky — Cabala, Kott, Ne-
s-au hoda, Stambachcr — Vana,

i și Kriz) vor sosi astăzi, la prînz, 
la în Capitală.

i ca Meciul de mîine va fi con- 
it, a- dus de o brigadă de arbitri din 
lent, Ungaria, avîndu-1 la centru pe

■ to- K. Palotal.
ă re- Laurențiu DUMITRESCU

CUPELE EUROPENE

Craiova in așteptarea Fiorentinei

la Baia Mare

ln 
pă- 
Fe- 

a pi- 
eerea 
oziție 
Mol- 

irtari, 
. Ti
er — 
Wan, 
i. Si- 
»rago- 
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for- 
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1, as- 
amin- 
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. 1958 
și de 
ileiași 
-64 și 

de-a 
oastră

întîlnind 
ropene, 
$1 5—3
pe F.C. Argeș 
1972—73). Din 
nată de

competiții eu-
Dinamo (3—1

1962—64) șl 
(3—1 și 1—2 în 
formația antre- 

celebrul Alfredo Di

în 
pe 

în

Stefano fac parte, printre al
ții : Camacho, Gallego, Santi- 
lana, Juanito, Del Bosque — 
cunoscuți internaționali spa
nioli, precum și Sticlike — 
component al reprezentativei 
R, F. Germania, in ultima edi
ție a campionatului mondial, 
în cursul după-amiezii de azi 
Real Madrid va efectua o șe
dință de pregătire, cu caracter 
de acomodare, pe terenul sta
dionului „23 August" din loca
litate. care va găzdui miercuri 
Incepînd de la ora 17, partida, 
dintre F.C. Baia Mare și ,,U“-le
madrilen.

La Baia Mare domnește o 
atmosferă caracterisitică mari
lor evenimente sportive. Se aș
teaptă o asistență record. Vre
mea este frumoasă, excelentă 
de joc. Conducerea partidei a 
fost încredințată unei brigăzi 
din Austria, avîndu-1 la centru 
pe Flrenz Voeher.

Mihai IONESCU

(Urmare din pag. 1)

Atunci, Universitatea Craiova 
nu prea avea experiență inter
națională. La drept vorbind, 
istoria europeană a craioveni- 
lor cu acea calificare de ră
sunet a început. Pentru că 
Florentina era (și este!) un 
nume în fotbalul internațional. 
Dintre performerii din ’73 au 
mai rămas pe „corabia oltea
nă" antrenorul Constantin O- 
țet (atunci, secundul lui Cer- 
năianu), Ștefănescu (titular, la 
Florența, intrat în ultimele 13 
minute, la Craiova, în locul 
lui Țarălungă), Bălăci (pre
zent 20 de minute, la Florența 
în locul lui Marcu, titular o 
repriză în meciul retur) și... 
Sebastian Domozină care a 
transmis (și va transmite) par
tida la radio. Din lotul italian 
au rămas Antognoni, ajuns, 
astăzi, în toga de campion al 
lumii, și „vîrful" De Sisti, ac
tualmente antrenorul princi
pal al Fiorentinei.

în cei nouă ani, s-au schim
bat multe. Universitatea Cra
iova a ajuns un nume în are
na internațională, eliminarea 
lui Leeds, de acum trei ani, și 
egalul de la Miinchen, din pri
măvară, în fața lui Bayern, în 
turul III al C.C.E. avînd un 
larg ecou. Fiorentina are doi

Corvinui manifesta optimism
(Urmare din pag. 1) 

tate, antrenorul Remus Vlad, 
asistat de Mircea Lucescu (ca
re însoțește delegația hunedo- 
reană in calitate de reprezen
tant al F.R.F.), și-a convocat 
elevii la o scurtă ședință de 
pregătire, la lumina reflectoa
relor, pe stadionul clubului gaz
dă. Au participat toți jucăto
rii care au făcut deplasarea și 
anume: Ioniță și Aiexa — por
tari, Rcdnic, Dubinciuc, Ando- 
ne, Bogdan, Bucur și Bădilaș 
— fundași, Petcu, Oncu, Klein 
și Nicșa — mijlocași, Gabor, 
Dumitracbe, Vrinceanu și Tîr- 
noveanu — înaintași. Acest 
antrenament cu caracter fizic 
s-a încheiat cu un joc la două 
porți. Beneficiind de vremea 
frumoasă de aici, căldura fiind 
suportabilă, luni, jucătorii hu- 
nedoreni au mai efectuat două 
antrenamente, al doilea avînd 
loc seara chiar pe stadionul 

titulari (Antognoni și Gra
ziani) din noua echipă care a 
cucerit titlul mondial și «Iți doi 
(Passarelîa și D. Bertoni), 
transferați recent din Argenti
na, fosta campioană a lumii. 
Premise care anunță o partidă 
foarte dificilă pentru repre
zentanta noastră, care — la ora 
actuală — ere probleme : Ștefă
nescu, Cămătarii, Țicleanu, 
Ungureanu ți Geolgău sînt 
accidentați și se fac toate efor
turile pentru recuperare pînă 
mîine la ora 17. cînd va începe 
partida.

Fiorentina a sosit, ieri, la 
prînz, la București, venind, 
pe calea aerului cu un char
ter, de la Pisa. După aceea, 
jucătorii italieni au plecat cu 
autocarul la Craiova, unde au 
făcut un antrenament. Antre
norul Giancarlo De Sisti a 
deplasat următorul lot: Galii, 
Paradiși, F. Rossi, Passarelîa, 
Pin, Contrato, Cuccureddu, 
Ferroni, Miani, Pecci, Antog
noni, Manzo, Massaro, Sala, 
D. Bertoni, Graziani, Ai. Ber
toni, Bellini. Mîine este aș
teptată, în Bănie, și brigada 
belgiană de arbitri, care îl va 
avea la centru pe Alexis Pon- 
net, care a oficiat la Mundialul 
spaniol.

Mircea M. IONESCU

Liebenau, cel care va găzdui 
miercuri partida. programată 
de la ora 19,30 (20,30 ora Bucu- 
reștiului). Atmosfera din cadrul 
lotului este optimistă, antici- 
pîndu-se o evoluție bună la de
butul echipei hunedorene în
tr-o competiție europeană.

Și acum cîteva vești din ta
băra adversarei noastre de 
miercuri A. K. Graz a susținut 
pînă acum 4 meciuri în cam
pionat, acumulînd doar 3 punc
te și se află pe locul 11 în 
clasament, deși a jucat trei 
partide pe teren propriu. In ul
tima etapă a pierdut acasă me
ciul cu Austria Klagenfurt 
(scor 2—4), rezultat care ridică 
cota de îngrijorare a antreno
rului Guști Starek, și nu nu
mai a lui. Meciul de 
miercuri, va fi condus de 
o brigadă de arbitri din Ceho
slovacia. avîndu-I la centru pe 
Josef Marko.

Mircea TUDORAN

După o treime din desfășurarea turului ln Divlziaf „A"

CAMPIONATUL Șl OBLIGAȚIILE 
REPREZENTĂRII INTERNATIONALE

Destule lucruri de reținut du
pă această a 6-a etapă desfă
șurată «îmbată in Divizia „A" 
și care a marcat scurgerea pri
mei treimi din întregul traseu 
al turului. Strict statistic vor
bind, cu clasamentul în față, 
se desprinde performanța Spor
tului studențesc, autoarea unei 
frumoase serii de șase victorii 
din tot atitea posibile, ca și 
saltul spectaculos al lui F. C. 
Bihor, care dintr-o echipă ve
nită din „B" se trezește pe po
dium, lingă campioana Dina
mo șl înaintea Universității 
Craiova, două dintre „reperele" 
de referință într-o ierarhie a 
competitoarelor întiiului eșa
lon.

O etapă situată între două 
importante momente internațio
nale, al reprezentativei și ace
la al echipelor de club parti
cipante la cupele europene, ne 
îndeamnă însă la aprecieri în 
afara cifrelor, mai ales cînd 
acestea nu se află în deplină 
concordanță cu faptele ; pentru 
că. iată. Sportul studepțesc, 
prea irascibilă sîmbătă în te
ren, prea zgîrcită în a ne oferi 
faze de fotbal la înălțimea... 
liderului, nu ni s-a, părut to
tuși superioară Stelei (la ni
velul distanței din clasament), 
deși echipa din Ghencsa era 
lipsită de Sameș (suspendat) și 
Șt. Popa (bolnav). două din 
piesele grele ale formației ; 
pentru că, tot în această etapă 
nici. Dinamo, nici Universitatea 
Craiova, nici Corvinui Hune
doara, nu ne-au lăsat să înțe
legem, prin comportarea lor, că 
așteaptă cu necesară încredere 
în potențialul lor meciurile de 
miercuri cu Dukla Praga, Fio
rentina și, respectiv, Graz. Și 
dacă, să zicem. Dinamo și Cor
vinui, în locui unui test con • 
cludent, au preferat să-și păs
treze din forțe pentru confrun
tările din cupele europene —

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• S-AU PUS IN VINZARE, la 

casele obișnuite, biletele de in
trare la meciul Dinamo — Dukla 
Praga, din cadrul C.C.E. Pentru 
elevi și studenți — bilete cu 
preț redus. 

la gîndul că... oricum nu vor 
pierde disputele cu Politehnica 
Iași și C.S. Tîrgoviște —, în 
ceea ce o privește pe Univer
sitatea Craiova ea nu poate 
motiva în nici un fel acest scor 
de forfait la care a pierdut jo
cul de la Timișoara. Acolo un
de, in acest sezon, și F. C. 
Argeș și Politehnica .Iași au 
luat punct de la „Poli". Se pare 
că lipsuri mai vechi — o insufi
cientă coeziune morală, cu fi
suri vizibile în partidele dispu
tate în deplasare, unde este mai 
greu — și mai noi (plecarea 
antrenorului C. Oțet din locali
tate, pentru a studie. jocul 
Fiorentinei, fără a lăsa un în
locuitor pe măsură), au stat la 
baza acestui nedorit 0—3 înain
tea importantului joc cu echi
pa lui Antognoni, Graziani, 
Passarelîa, Bcrtoni. De la Ti
mișoara, unde s-a deplasat și 
în calitate de observator fede
ral, antrenorul secund al echi
pei naționale, Mircea Radules
cu, a plecat la Craiova împre
ună cu jucătorii Universității. 
Ca unul care timp de aproape 
un an de zile, alături de 
Mircea Lucescu, a muncit 
și contribuit la închega
rea unei echipe naționale, 
M. Rădulescu împreună cu C. 
Oțet pot să asigure pînă la ora 
meciului cu Fiorentina un ca
dru de lucru, o ambianță priel
nică obținerii unui rezultat 
bun. Așa cum există la echipa 
noastră reprezentativă. Și cînd 
te gîndești că lucrurile ar tre
bui să stea altfel, CAMPIONA
TUL fiind acela care să ser
vească echipa reprezentativă... 
Așa cum se întîmplă, de fapt, 
peste tot în lumea fotbalului 
competitiv, atît la nivelul for
mațiilor de club, cit și, în mod 
firesc, la acela al echipelor na
ționale. Legătura este de la 
cauză la efect...

Gheorghe NICOLAESCU

• ASTĂZI, LA SLATINA, cu 
începere de la ora 17, va avea 
loc un interesant joc amical între 
divizionara .,B“ din localitate 
(I. P. Aluminiu) și F.C. Argeș.

iNtRET LA ATLETISM REZULTATELE ETAPEI A IV-a A CAMPIONATULUI DIVIZIEI „C“
(Farul 24,27, 1. S. Manea (Rapid) 24,45,
obanu 2. S. Popescu 24,9a ; 400 m : 1. S.
m (O- Manea 54,39, 2. F. Rohozneanu
(00 m: (C.S.M. Craiova) 55,16, 3. L .Ro-
3rașov maniuc (C.A. Roman) 55,54 ;
44,06 ; 800 m : 1. M. Junghiatu (Metalul)

3:15,73, 2:03,90, 2. M. Slmianu (C.S.S.
: 1. „Poll“ Tim.) 2:04,85, 3. A. Mitrea

m, D. (C.S.U.-I.E.F.S.) 2:04,98 ; 1 500 m:
l. Sta- 1. Junghiatu 4:19.97, Mitrea 4:20,98,
nă : 1. 2. M. Ghlle (C.S.M. Zalău) 4:21,62,
m. A. 3. S. West (C.S.S. Cetate Deva)

,40 m, 4:22,71; 3 000 m: 1. D. Vieru
f) 4,40 (C.S.S. Botoșani) 9:35,09, 2. G.
. Iași) State (Viitorul Vaslui) 9:36,29, 3.
Bran M. Stănescu (C.S.S. Caracal)

Simlon 9:36,37 ; 100 mg : 1. I. Dumltrașcu 
reaua) (Rapid) 13,81, 2. M. Vlăsceanu
iteaua) (C.S. Tg.) 13,86 ; înălțime : N.
"■«lac Vaslle (Dinamo) 1,74 m, 1. M. Bă-
■udur lănescu (Rapid) 1,74 m, 2. M. Ma-

>stache tel (Steaua) 1,74 m, 3. C. Ivașcu
3.S.U.- (Rapid) 1,70 m ; lungime : 1. M.
. Kor- Hcu (Metalul Huned.) 6,14 m, 2.
lexan- M. Vlăsceanu (C.S. Tlrgov.)
n, 2. 6,04 m, 3. D. Olănescu (Viitorul)
greu- 5,66 m ; disc : 1. s. Săpunaru

teaua) (Dlnamo) 57,26 m, 2. M. Lengyel
etalul) (C.S.M. Cv.) 56,88 m ; suliță : E.
1 Mo- ZBrgd-Raduly (TJnlv. Cj.-Nap.)
Plrvu 57,38 m, 1. C. Dobrinoiu (Musce-

regolță hil .CI. Muscel) 53,72 m ; greutate:
: T. M. Boroș (Diname) 16,06 m, L

. Bln- L. Isac (Metalul) 14,71 m ; 4 X
1- Me- 100 m Î 1. Rapid 47,03, 2. C.S.
*'ETE 1 Ttrgovlște 47,84 4 X 400 m : 1.
i (Ra- C.S.S. Catate Deva 8:44,73, Meta-
teaua) Iul 3:47,12.
Tgov.)
iîapld) Andi VILARA, coresp.

30" LA CICLISM
lefon). In frunte, pe ultima parte a 
cursei urcușului, s-au instalat dinamo- 

>st cea vtștii C. Căruțașu și Tr. Sârbu,
e ptnă V. Mitrache (CSȘ 1 Buc.) și
12 km Gh. Butaru (Metalul Plopeni),
' spre care au terminat etapa în a-
can — ceastă ordine : 1. C. Căruțașu
mov— 2 h 57:15. 2. Tr. Sârbu 2 h 

57:20, 3. V. Mitrache 2 h 57:27, 
■’e due 4. Gh. Butaru 2 h 57:39.
aban- înaintea ultimei etape de 

l — și marți — circuit în Brașov pe 
ran. în str. De Mijloc — cu startul la 
nas 42 ora 9,30; în clasamentul general 
Ireptau individual conduce Traian 
Srașov. Sârbu.

de la
■Tioase Carol GRUIA — coresp.

SERIA I
Laminorul Roman — Șiretul 

Bucecea 0—0, Șiretul Pașcani — 
Avlntul Frasin 2—1 (1—1), Celu
loza Piatra Neamț — Cristalul 
Dorohoi 2—0 (1—0), C.F.R. Paș
cani — Chimia Fălticeni 2—1 
(2—0), Constructorul Iași — 
TEPRO Iași 4—1 (1—1), Minerul 
Vatra Dornel — A.S.A. Clmpu- 
lung Moldovenesc 4—0 (1—0), Ce
tatea Tg. Neamț — Metalul Bo
toșani 1—0 (1—0), Metalul Rădăuți
— Zimbrul Șiret 2—2 (1—1).

Pe primele locuri ln clasament, 
după etapa a IV-a : 1. MINERUL 
VATRA DORNEI 6 p (8—2), 2. 
Celuloza P. Neamț 6 p (8—4) — 
3 victorii, 3. Constructorul Iași 
6 p (6—2) — 2 victorii, 4. Șiretul 
Pașcani 6 p (6—5)... pe ultimele:
15. Șiretul Bucecea 1 p (2—6), 16. 
Metalul Botoșani 0 p (2—6).

SERIA A n-a
Letea Bacău — Victoria Gugești 

3—0 (1—0), Relonul Săvinești —
DEMAR Mărășești 3—1 (2—0),
Gloria Focșani — Constructorul 
SI. Gheorghe 2—0 (0—0), Partiza
nul Bacău — Aripile Bacău 4—0 
(2—0), Minerul Comăneștl — Pe
trolul Moinești 2—0 (1—0), Lucea
fărul Adjud — Minerul Baraolt
1— 0 (1—0), Metalul SI. Gheorghe
— Azot T.C.M. Săviiieștl 7—0 
(2—0), Energia Gh. Gheorghiu-Dej
— Viticultorul Pandu 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. PARTI
ZANUL BACĂU 6 p (11—3), 2. 
Gloria Focșani 6 p (6—2), 3. Lu
ceafărul Adjud 5 p (6—4)... pe 
ultimele : 15. Azot T.C.M. Săvi
nești 2 p (0—19), 16. Relonul Să
vinești 0 p (8—3) — sancționată 
cu —10 p pentru netndeplinlrea 
baremului stabilit de F.R.F. ln 
campionatul precedent.

SERIA A LLI-a
Avlntul Matca — Metalul Buzău

2— 2 (0—1), FEPA 74 Blrlad — 
Carpațl Neholu 0—1 (0—1), Victo
ria Tecuci — D.V.A. Portul Ga
lați 4—0 (1—0), Arrublum Măcln
— Chimia Brăila 1—0 (0—0), An
cora Galați — Rulmentul Blrlad
1—1 (1—0), Petrolul Brăila-Ianca
— Laminorul Brăila 1—0 (0—0), 
Olimpia Rm. Sărat — Ș.N. Tul- 
cea 1—T, (0—0), Chimia Buzău — 
Progresul Isaccea 5—0 (3—0).

Pe primele locuri : 1. ARRU-
BIUM Măcin 6 p (9—2), 2. Olim
pia Rm. Sărat 6 p (8—3), 3. Chi
mia Brăila 5 p (11—2), 4. Meta
lul Buzău 5 p (9—5)... pe ulti
mele : 14. Avlntul Matca 3 p 
(6—9), 15. Ș.N. Tulcea 3 p (3—7),
16. FEPA 74 Birtad 2 D (1—6).

SERIA A IV-a
Rapid Fetești — Chimpex Con

stanța 3—1 (2—1), Portul Con
stanța — I.S.C.I.P. Ulmenl 4—0 
(2—0), Viitorul Chirnogi — Vic
toria Tăndărel 1—0 (1—0), Unirea 
Slobozia — Șoimii Cernavodă 
4—0 (1—0), Flacăra Urzlcenl — 
Metalul Mangalia 3—0 (1—0), Con
structorul Călărași — Canal Ba- 
sarabl 2—1 (1—0), Ș.N. Oltenița — 
Voința Constanța 4—0 (1—0), Ci
mentul Medgidia — Granitul Ba- 
badag 3—0 (1—0).
• In meci restanță (etapa a 

II-a), Constructorul Călărași — 
Voința Constanța 2—0.

Pe primele locuri : 1. CIMEN
TUL MEDGIDIA 7 p (10—3), 2.
Portul Constanța 6 p (10—2), 3. 
Unirea Slobozia 6 p (9—2)... pe 
ultimele : 15. LS.C.I.P. Ulmeni
1 p (2—9), 16. Canal Basarabi 1 p 
(2-10).

SERIA A V-a
Poiana Cimplna — Aversa Bucu

rești 2—1 (1—01,- A.S.A. Mizil — 
Abatorul București 2—0 (0—0), 
T.M. București — Caralmanul 
Bușteni 6—0 (3—0), Metalul Plo
peni — I.C.S.I.M. București 1—0 
(0—0), Viscolii București — Petro
lul Bâiood 1—0 (1—0), Minerul Fl- 
llpeștil de Pădure — Chimia Brazi 
0—0, Danubiana București — Car
pațl Sinaia 2—0 (0—0), Luceafărul 
București — Flacăra reșie Bucu
rești 1—1 (1—1). Tehnometal
București nu a jucat.

Pe primele locuri : 1. T.M.B. 
8 p (11—4), 2. Metalul Plopeni 
I p (4—0), 1. Poiana Cimplna 6 p 
(6—3) — din trei jocuri, 4. Visco
lii București 6 p (3—1)... pe ulti
mele : 14. Aversa București 2 p 
(4—5) — din trei jocuri, 15. Mine
rul Filipeștil 2 p (2—4), 16.
I.C.S.I.M.  București 1 p (2—5).

SERIA A Vl-a
Constructorul Pitești — F.C.M. 

Chimia Giurgiu 3—1 (2—0), Ci
mentul Fienl — Cetatea Tr. Mă
gurele 2—0 (0—0), Dunărea-Venus 
Zimnicea — Metalul Mija 3—1 
(1—1), Progresul Topolovenl — 
Dacia Pitești 2—2 (0—1), Muscelul 
Clmpulung — Electronistul Curtea 
de Argeș 5—1 (3—1), Chimia Gă- 
ești — Petrolul Videle 1—0 (1—0), 
Electrica Titu — Flacăra Moreni 
4—2 (2—2). Chimia Tr. Măgurele 
— Petrolul Bolintln 3—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
TR. MĂGURELE 7 p (9—4), 2.
Dunărea Zimnicea 5 p (8—3), 3. 
Dacia Pitești 5 p (9—6)... pe ulti
mele : 14—15. Electrica Tltu 3 p 
(5—7), Cetatea Tr. Măgurele 3 p

(6—8), 16. Progresul Topoloveni
1 p (5—10).

SERIA A Vil-a
Lotru Brezol — I.P.C. Slatina

1— 1 (0—1), Armătura Strehala —
Minerul Horezu 2—0 (0—0), Meca
nizatorul Șimlan — Metalurgistul 
Sadu 1—0 (1—0), Electroputere
Craiova — Recolta Stoicănești
2— 1 (1—1), Petrolul Tlcleni — Vii
torul Drăgășani 1—0 (1—0), C.F.R. 
Craiova — Constructorul Craiova 
1—2 (0—1), Jiul Rovinari — Pro
gresul Corabia 2—0 (1—0), Spor
tul muncitoresc Caracal — Du
nărea Calafat 3—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. CON
STRUCTORUL CRAIOVA 6 p 
(6—3), 2. Electroputere Craiova 

5 p (8—2), 3. Jiul Rovinari 5 p 
(6—2)... pe ultimele : 14. Lotru 
Brezoi 3 p (5—7), 15. Dunărea 
Calafat 3 p (1—6), 16. Recolta
Stoicănești 2 p (6—6).

SERIA A VHI-a
Minerul Oravlța — Minerul Cer- 

tej 3—0 (1—0), C.F.R. Arad — Mi
nerul Anina 1—1 (1—1), Dlema
Orșova — Șoimii Lipova 4—0 
(2—0), Minerul Moldova Nouă — 
Constructorul Timișoara 1—1 
(0—1), Unirea Stanicolau Mane — 
Victoria meu 1—0 (1—0), Metalul 
Bocșa — Celuloza Drobeta Tr. Se
verin 5—0 (2—0), Unirea Tomna
tic — C.F.R. Victoria Caransebeș
3— 1 (3—1), Vulturii IURT Lugoj
— Frontiera Curtici 3—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1—4. C.F.R. 
VICTORIA CARANSEBEȘ 6 p 
(7—1), Vulturii Lugoj 6 p (7—4), 
Diema Orșova 6 p (7—4), Unirea 
Tomnatic 6. p (6—3)... pe ulti
mele : 16. Celuloza Drobeta T.S.
2 p (2—11), 16. Frontiera Curtici 
0 P (3—»).

SERIA A IX-a
Inter Sibiu — Minerul Paroșenl 

1—1 (0—0), Minerul Lupeni — U- 
nlrea Alba lulia 3—0 (1—0), Șu- 
rianul Sebeș — C.F.R. Simerla 
6—1 (3—0), Mecanica Alba lulia
— Minerul Ghelar 1—0 (1—0), Mi- 
nerul-Știința Vulcan — Victoria 
Călan 2—0 (1—0), Explorări Deva
— Dacia Orăștie 2—2 (2—0), Mi
nerul Aninoasa — Metalul Aiud 
1—1 (0—0), Soda Ocna Mureș — 
Textila Cisnădie 3—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
LUPENI 6 p (10—3), 2. Dacia O- 
răștie 5 p (10—4), 3. Minerul Ghe
lar 5 p (7—2), 4. Unirea Alba lu
lls 5 p (8—7)... pe ultimele : 15. 
Metalul Alud 2 p (3—5), 16. Mi
nerul Aninoasa 2 p (3—6).

SERIA A X-a
Bihorul Beiuș — Chimia Tăș-

nad 1—1 (0—1), Oțelul Or. dr. 
Petru Groza — Bihoreana Mar- 
ghita 1—0 (0—0), Unirea Valea lui 
Mihal — Oașul Negrești 4—C 
(2—0), Olimpia Gherla — C.E.M. 
Cluj-Napoca 1—0 (0—0), C.F.R. 
Cluj-Napoca — Rapid Jibou 4—1 
(2—0), Silvana Cehu Silvșnlei — 
Minerul Sărmășag 2—1 (2—0),
Sticla Arieșul Turda — Minerul 
Or. dr. Petru Groza 3—1 (1—1), 
Voința Oradea — Victoria Cărei 
2—2 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
OR. DR. P. GROZA 6 p (8—4),
2. C.F.R. Cluj-Napoca 5 p (13—7),
3. Victoria Cărei 5 p (7—4)... pe 
ultimele : 15. Voința Oradea 1 p 
(5—8), 16. Rapid Jibou 1 p (2—14).

SERIA A XI-a
Minerul Baia Sprie — Minerul 

Bala Borșa 0—0, Avîntul Reghin
— Bradul Vlșeu 3—0 (1—0), Uni
rea Seini — Lăpușul Tg. Lăpuș
3—0 (2—0), Metalotehnica Tg.
Mureș — Oțelul Reghin 2—1 
(2—0), Minerul Băiuț — CUPROM 
Baia Mare 1—0 (0—0), Minerul 
Băița — Textila Năsăud 2—0 
(1—0), Minerul Rodna — Mureșul 
Luduș 3—0 (1—0), Foresta Bistrița
— Sticla Bistrița 3—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. AVINTUL 
REGHIN 7 p (9—4), 2. Minerul
Rodna 6 p (8—1), 3. Minerul Băi
ța 6 p (9—5)... pe ultimele : 14. 
Sticla Bistrița 2 p (5—8), 15. Mu
reșul Luduș 2 p (3—8), 16. Lăpu
șul Tg. Lăpuș 2 p (3—9).

SERIA A XH-a
Tractorul Miercurea Ciuc — 

Progresul Odorhelu Secuiesc 2—3 
(2—3), Utilajul Făgăraș — Tor
pedo Zărnești 2—1 (0—0), Metalul 
Sighișoara — Măgura-Mobila Cod- 
lea 3—0 (0—0), Tractorul Brașov
— Metrom Brașov 2—1 (1—0),
IMIX Agnita — Mureșul Toplița 
2—0 (1—0), Unirea Cristuru Secu
iesc — Chimia Or. Victoria 2—1 
(2—1), Textila Prejmer — Nitra- 
monia Făgăraș 1—1 (1—1), I.C.I.M. 
Brașov — Minerul Bălan 3—0 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. TRACTO
RUL BRAȘOV 6 p (6—2), 2. Ni- 
tramonia Făgăraș 5 p (5—2), 3. 
Metalul Sighișoara 5 p (4—3)... pe 
ultimele : 15. I.C.I.M. Brașov 2 p 
(5—3) — sancționată cu —2 p
pentru neîndeplinirea baremului 
stabilit de F-.R.F. în campionatul 
precedent, 16. Tractorul M. Ciuc 
1 p (3—8).

Rezultatele ne-au fost trans
mise de' către corespondenții noș
tri voluntari din localitățile res
pective.



LUPTĂ STRlNSĂ ÎN TURNEUL
FEMININ DE ȘAH DE LA TIMIȘOARA

DUPĂ C.M. DE LUPTE GRECO-ROMANE

Favoritele se impun în tur
neul internațional feminin de 
șah de la Timișoara. După 
disputarea a 5 runde. în frun
tea clasamentului șe află două 
concurente, marea maestfă Ta
tiana Lemaciko și maestra in
ternațională Dana Nuțu-Teres- 
cenko cu cite 3*/i p. Șahista 
bulgară a ciștigal. după între
rupere, o importantă partidă la 
Tunde Csonkics, iar în runda 
a 5-a a remizat cu marea ma- 
estră Tereza Stadler. Dana Nu- 
țu-Terescenko a înscris două 

ATLETISMUL ROMÂNESC ÎN PLUTONUL MARII PERFORMANTE
(Urmare din pag. I)

de... valoarea încercărilor se
cundare

Știam că întrecerile de la 
Atena reprezintă o încercare 
dificilă pentru atletismul ro
mânesc, acum, ljj jumătatea 
ciclului olimpic,^ după o pe
rioadă destul de lungă în care 
succesele ne cam ocoliseră în 
competițiile de anvergură pe 
stadion. Obiectivele fixate 
pentru Atena — 2 medalii și 
15 puncte — fuseseră stabilite 
prin prisma comportării ne
satisfăcătoare de la Jocurile 
Olimpice de la Moscdva, unde 
nici un atlet român nu urcase 
pe podiumul de premiere.

Ne-am temut, să fim sinceri, 
de acest examen, în care frun
tașii atletismului nostru aveau 
misiunea să confirme unele 
performanțe de valoare obți
nute în prima parte a sezonu
lui, să demonstreze că impre
sia drumului ascendent pe 
care s-a înscris atletismul nos
tru în ultimul timp este în- 
tr-adevăr o realitate. De la 
bun început, trebuie să spu
nem că examenul a fost tre
cut. Delegația noastră se în
toarce de la Atena cu 3 me
dalii, una de aur, VALI IO- 
NESCU la săritura în lungi
me, două de argint, ANlȘOA- 
KA CUȘMIR la lungime și 
MAKICICA PUICA la 3 000 m 
și 24 de puncte, depășind ori
ce realizare anterioară Ia com
petiția continentală, precum 
și obiectivele fixate. Repre
zentarea la nivel de vîrf ne 
bucură, pentru că știm cît de 
greu se pătrunde în elita eu
ropeană a atletismului. Dar 
Vali, Anișoara și Maricica 
(care poate adăuga și un loc 
4 la 1 500 m, foarte aproape de 
podium) au dovedit în luptă 
directă cu cele mai bune ad
versare din Europa (și din lu
me putem spune, avînd în ve
dere „greutatea specifică" a 
atletismului feminin de pe 
continentul nostru) că sînt 
mari vedete ale atletismului 
mondial, oficializîndu-și statu
tul acordat de performanțele 
obținufe în iulie și august. Am 
trăit un puternic sentiment de 
mîndrie cînd ziariștii prezențl 
la Atena și-au exprimat admi
rația. față de superclasa celor 
mai bune săritoare în lungime 
ale lumii, Vali Ionescu și Anl- 

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX
(Urmare din pag. I)

brăilean să lovească mult în 
gol, astfel că arbitrii judecători 
au avut o misiune ușoară în 
acordarea verdictului, care i-a 
revenit, în unanimitate, lui 
Cipere. în celălalt meci al ca
tegoriei, rapidistul Gheorghe 
Brumă nu s-a descurcat în 
fața mobilității fostului cam
pion de la muscă, Cristian 
Gbeorghișor (Pistonul Slatina), 
care, în plus, a lovit atît de 
mult în plin. încît Brumă a 
terminat partida în dificultate.

Prima întîlnlre a semiușorllot 
a opus pe campionul catego
riei, Florian Țârcomnicu (Di
namo), lui Titi Tudor (Prahova 
Ploiești). Dinamovistul a înce
put bine, a lovit din toate pozi
țiile și cu un clasic croșeu la 
figură l-a trimis la podea pe 
ploieștean. Arbitrul, însă, a 
considerat că Tudor a „alune
cat" și a dictat continuarea lup
tei... Fără forță în riposte, Tlti 
Tudor a trebuit să se recu
noască însă învins. Tot la a- 
ceastă categorie, un frumos 
meci au oferit Florea Zamfir 
(Farul) și Tiberiu Cucu (Stea
ua). Constănțeanul, bine pregă
tit, s-a arătat un candidat re
dutabil la titlul categoriei. El

egalități, cu Eleonora Gogâlea 
și Maria Grosch. In imediata 
apropiere a liderelor se află 4 
jucătoare care au acumult cite 
3 puncte : Tunde Csonkics,
Hanna Erenska (învingătoare în 
fața Eugeniei Ghindă), Eleono
ra Gogâlea (care a obținut, în 
runda a 5-a, primă victorie, la 
Judita Kantor) și Petra Feus- 
tel. Le urmează, cu 2l/j punc
te, Tereza Stadler, Maria Grosch 
și Gertrude Baumstark, ultime
le două fiind autoare a 5 re
mize consecutive.

șoara Cușmir, sau față de te
nacitatea Maricicăi Puică, sin
gura adversară pe potrivă a 
valoroasei „armada" a semi- 
fondistelor sovietice. La ni
velul elitei, atletismul nostru 
a făcut un pas înainte, ieșind 
din supărătorul anonimat în 
care îi aruncase ultima Olim
piadă.

Completînd bilanțul, se cu
vine să subliniem și un alt 
aspect îmbucurător : 14 din cel 
18 atleți pe care i-am trimis 
la „europene" au reușit cla
sări în finale, între primii 8 
în probele respective. Doina 
Melinte (800 m), Bedros Be- 
drosian (triplusalt) și ștafeta 
feminină de 4X400 m (Iboia 
Korodî, Cristina Cojocaru, E- 
lena Tărîță, Daniela Matei) au 
ocupat locul șase, Florența 
Crăciunescu și Ion Zamfirache 
(disc) locul 7, Mihaela Loghîn 
(greutate) și Iosif Nagy au 
încheiat, în probele lor, gru
pul finaliștilor. Acest număr 
ridicat de prezențe în finale 
este o dovadă de consistență, 
dar trebuie să spunem că nu 
toate aceste clasări sînt ono
rabile, unele reprezentînd, mai 
degrabă, contrapcrformanțe. 
Dacă ne putem declara satis- 
făcuți cu pozițiile ocupate de 
Bedrosian, Zamfirache sau 
Nagy (inedite pentru ei), nu 
același lucru îl putem spune 
despre Doina Melinte sau Flo
rența Crăciunescu. Așteptam 
mai mult de la campioana eu
ropeană de sală la 800 m, cre
deam că va urca pe podium, 
îi acordam chiar, gîndindu-ne 
la acel 1:55,05 care domină și 
acum, după „europene", topul 
sezonului, șanse la titlu. Doi
na a fost întrecută însă, în a- 
fară de Mineeva și Veselkova, 
de atlete pe care le dominase 
în acest sezon, Januchta (Pe 
care o întrecuse categoric la 
Varșovia și Budapesta) și Ul
lrich (devansată cu o jumăta
te de secundă la Bruxelles cu 
10 zile înaintea „europenelor"). 
In timp ce Margrit Klinger 
(R.F.G.) și-a îmbunătățit cu 
peste 2 secunde recordul per
sonal și a urcat pe podium, 
Melinte a alergat în finală cu 
aproape 5 secunde sub recor
dul ei personal...

Corina Țifrea (locul 10 la 
heptatlon) și Ion Oltean (semi- 
finalist la 110 mg) nu puteau 
spera la mai mult, aceasta 

a boxat bine, sigur pe el, în 
timp ce stelistul nu a fost în 
cea mai bună formă și, pentru 
desele iregularități, a primit și 
un avertisment în ultima re
priză, ceea ce a ușurat evident 
misiunea judecătorilor care au 
dictat victoria lui Zamfir.

La categoria semlmijlocie, 
confruntări aprige în toate 
aele 4 întîlniri. în pri
ma, campionul, Mihai Ml- 
cloș (Crișul), a pierdut me
ciul și titlul în fața lui 
Constantin Ghindăoanu (Cea
hlăul P. Neamț), care a boxat 
foarte bine. A urmat apoi o 
partidă între „vulpoii" Ștefan 
Ștefan (Dinamo) și Carol Haj- 
nai (URBIS), care au oferit un 
spectacol cu multe virtuți teh
nice, într-o dispută echilibrată, 
în care a cîștigat de puțin, dar 
pe merit, dinamovistul. în ce
lelalte întîlniri Mihai Ciubo- 
taru (AEM Timișoara) l-a în
vins pe Marcel Mîhalache (Fa
rul), iar Florin Stan (Dinamo), 
după un început ezitant, a cîș
tigat clsr ultimele două ron
duri și, cu toâte că a fost trimis 
la podea de Mihai Niculescu 
(Steaua) în ultima repriză, a 
cîștigat la puncte cu un ver
dict de 4—1.

(Urmare din pag. 1)

Cu mai puțin de 5 luni în 
urmă, rezultatele de la campio
natele europene de la Vama 
se înscriau în zona unei com
portări sub cerințe și posibili
tăți. Cum s-a ajuns la „bilanțul 
Katowice" ? Două sînt, după 
părerea noastră, explicațiile: 
1) infuzia de tineret, procesul 
de asimilare în echipă căpătînd 
vigoare și eficiență și confir- 
mînd orientările antrenorilor și 
ale federației de specialitate, 
Marian Ștefan, Nicolae Zamfir, 
Ilie Matei ca și Constantin Uță 
(în ciuda unor rezultate nu toc
mai spectaculoase) dovedindu-se 

fiindu-le, deocamdată, valoa
rea, iar Horia Toboc (400 mg), 
Gina Ghioroaie (lungime), Cris
tina Cojocaru (400 mg) și So
rin Matei (înălțime) au obți
nut. rezultate cu mult sub ci
frele care le-au permis să ple
ce la Atena.

Acest ultim aspect — nici 
un record personal al vreunui 
component al echipei — este 
comun întregului nostru lot 
de atleți participant! la „eu
ropene". Este adevărat, e greu 
să-ți reeditezi cel mai bun re
zultat, atunci cînd condițiile 
de concurs nu sînt cele mai 
bune (vînt, ploaie). Emoția 
startului într-un concurs de 
anvergură nu poate fi o scuză, 
pentru că în alte cazuri ea 
s-a manifestat ca o puternică 
dorință de autodepășire. Bine
înțeles, atunci cînd atleții res
pectivi se aflau în punctul cel 
mai ridicat al formei sportive. 
Or, — iată o concluzie cu pu
tere generalizatoare, care tre
buie să dea de gîndit tehnicie
nilor — a fost evident că 
sportivii noștri n-au fost, la 
Atena., în perioada de vîrf a 
formei lor, deși acesta era 
marele obiectiv al anului.

Promițător, totuși, în an
samblu, cu accente de mare 
satisfacție, dar și cu „goluri" 
neașteptate, bilanțul atletismu
lui nostru la campionatele eu
ropene de la Atena rămîne ca 
un moment de referință, un 
semn cort al redresării. Un 
pas făcut, dar încă nu un salt.

In finală la flushing Meadow

CONNORS ÎL ÎNVINGE 
PE LENDL

NEW YORK, 13. — Jimmy 
Connors a cîștigait turneul de 
la Flushing Meadow, întreeîn- 
du-1 în finală cu 6—3, 6—2, 
4—6, 6—4 pe Ivan Lendl, după 
3 ore și 10 minute. La 30 de 
ami, Connors cîștigă pentru a 
4-a oară titlul de campion in~ 
ternațional al S.U.A. (74, 76, 78). 
In celelalte finale : DUBLU 
FEMEI : Rosemary Casals,
Wendy Turnbull — Barbara 
Potter, Sharon Walsh 6—4, 
6—4 ; DUBLU MIXT: Ann 
Smith, Kevin Curran — Potter, 
Ferdi Taygan 6—7, 7—6, 7—6. 
La juniori, probele de simplu 
au fost clștigste de Patrick 
Cash (Australia) și Beth Herr 
(S.U.A.).

Marți 14

Miercuri 15 
Joi 16 
Slmbătă 16

AGENDA SĂPTÂMlNII
ATLETISM : „Gala de aur“, la Rotma ; CICLISM : 
„Tour de l’avenlr** (pină la 20) ; FOTBAL : me
ciuri- în cupele europene ; TIR : campionatele 
mondiale feminine și de juniori, la Roma.
FOTBAL : meciuri în cupele europene. 
ATLETISM : concurs internațional la Rletl (Italia1).
HALTERE : campionatele mondiale, la Ljubljana 
(pînă la 26).

© TELEX © TELEX © TELEX @ TELEX © TELEX © TELEX © TELEX © TELEX ©
AUTOMOBILISM • Marele Pre

miu al Italiei (formula I), la 
Monza, a fost cîștigat de france
zul Rene Amoux („Renault"), 
301,6 km în lh 22:25,734. L-au ur
mat compatriotul său Patrick 
Tam tray („Ferrari") șl americanul 
Mario Andretti („Ferrari").

CICLISM ® După 4 etape, In 
Tour de l’avenlr conduce colum
bianul Jose Alfonso Lopez, urmat 
la 15 sec. de Greg Lemond 
(S.U.A.) șl Bernd Brogan (R.D.G.) 
la 40 sec. Etapa a 4-a, contracro- 
nometru individual pe 21,5 km, 
a revenit lui Demond tn 43:37,65. 
• Etapa a 4-a a Turului Catalo- 
ntet, Lerida — Viella, 1,99.5 km a 
revenit la sprint spaniolului An
gel Ocana cu 6h 11:21. în clasa
mentul general conduce van der 
Velde (Olanda) • Pe velodromul 

elemente cu mari posibilități de 
afirmare și consacrare în arena 
internațională ; 2) analiza rea
listă, responsabilă, a deficiențe
lor semnalate la Varna în pre
gătirea echipei noastre repre
zentative și adoptarea unor 
măsuri ferme care n-au rămas 
pe hirtie. în planurile tehnico- 
metodice ale antrenorilor sau 
la Biroul federal, ci au fost 
aplicate cu aceeași exigență cu 
care au fost elaborate. Pentru 
că, de fapt, cei 7 luptători ro
mâni care au concurat cu șanse 
pentru medalii au fost aceiași 
care au evoluat și la „europe
ne", cum spuneam. în general 
cu rezultate mult mai slabe. 
Dar, despre acest capitol al 
pregătirii la un nivel superior 
ar mai trebui spuse cîteva lu
cruri. întreaga echipă a avut la 
Katowice „suflu", o pregătire 
fizică excelentă, vizibilă la toți 
componenții lotului, dar mal 
ales la Ștefan Rusu și la acea 
„mașină de măcinat", cum i se 
spune acum lui Ștefan Negri- 
șan. Băieții noștri au cîștigat 
FORȚĂ și nu puțini au fost ad
versarii care au simțit, „pe pie
lea lor", acest lucru. S-a îm
bunătățit considerabil lupta la 
parter, atit in atac cît și în 
apărare, capital destul de defi
citar la C.E. de la Vama. Pe 
acest fond, a crescut nu arti
ficial. ci cu deplină acoperire, 
încrederea în forțele proprii, 
dorința și ambiția victoriei, în
tr-un cuvînt moralul sportivi
lor (chiar și al antrenorilor), 
care de data aceasta nu mai 
tremurau de „frica sorților", ci 
așteptau „împerecherile" deciși 
să facă față oricăror neșanse. 
Așa se face că Ștefan Rusu a 
fost... Ștefan Rusu, marele cam
pion de la Ciudad de Mexico 
(1978), că Ion Draica și Vasile 
Andrei au „urcat pe scara va
lorilor”, că Ștefan Negrlșan a 
luat o serioasă opțiune pentru... 
Los Angeles, sau că debutan
tul Nicolae Zamfir a fost șl el

★ ★
VARȘOVIA, 13 (Agerpres). — 

Agențiile internaționale de presă, 
in relatările despre campionate
le mondiale de lupte greco-ro
mane încheiate duminică In ora
șul polonez Katowice, mențio
nează, intre altele șl succesul 
sportivilor români, care au reu
șit să cucerească 5 medalii (una 
de aur prin Ștefan Rusu) șl să 
se situeze pe locul trei In cla
samentul pe națiuni, Aliniind o 
formație în care au evoluat mal 
mulțl luptători tineri, selecțio
nata română a întrecut la nu
mărul de medalii redutabila e- 
chipă a Bulgariei șl alte formații 
consacrate in sportul luptelor 
greco-romane, cum sînt cele ale 
Ungariei, Iugoslaviei șl Suediei.

Agenția poloneză P.A.P. relevă 
buna comportare a luptătorului
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LA FOTBAL
Azi, dar in special mîine, se 

vor alinia la start echipele 
participante la noua ediție 
(1982—83) a cupelor europene, 
competiții devenite atît de 
populare pe continentul nostru. 
In C.C.E. un plus de interes 
prezintă partidele dintre Celtic 
Glasgow — Ajax, Grasshoppers 
— Dinamo Kiev, Dynamo Ber
lin — Hamburger S.V.. Dinamo 
Zagreb — Sporting Lisabona, și 
Monaco — Ț.S.K.A. Sofia. Astă 
seiră are loc un singur meci : 
Dundalk — Liverpool. în CUPA

din Erevan, Erika Salumlaz a 
stabilii un nou record mondial la 
1 000 m cu 1:12,365 (v.r. 1:15,16,
Irina Kiricenko).

HOCHEI * La Praga, In meci 
retur pentru „Cupa Rude Pravo", 
U.R.S.S. a întrecut Cehoslovacia 
cu 4—2 (1—1, 2—1, 1—0). In pri
mul meci 7—4.

JUDO e în concursul interna
țional de la Varșovia, Mihai Cioc 
s-a situat pe locul trei, la „o- 
pen". primul loc fiind cucerit de 
Tengis Hubulurl (U.R.S.S.). La 
„mijlocie", Eugen Lăcătușu a o- 
cupat locul 5.

motociclism • Olandezul 
Harri Heupmekers a cîștigat cursa 
de viteză de la Banska Bistrlca 
la clasa 500 cmc cu o medie 
orară de 153,602 km.

RUGBY • La Auckland, Noua 

la un pas de medalia de aur. 
Altădată am avut serioase și 
întemeiate motive să atențio
năm federația de specialitate, 
colectivul de tehnicieni pentru 
o serie de minusuri în orgaiîi- 
zarea și desfășurarea pregătiri
lor, pentru o serie de concesii1 
făcute sportivilor în dauna re
zultatelor. De data aceasta, ne 
simțim obligați să subliniem 
importantul salt de calitate și 
deplină responsabilitate cu care 
s-a muncit in vederea partici
pării. pe măsura tradiției, a 
condițiilor și așteptărilor, la a- 
ceastă ediție a campionatelor 
mondiale.

într-una din avancronicile 
noastre ne exprimam părerea 
că echipa României — cu con- 
sacrați și debutanți — poate 
să se afirme la C.M. de la Ka
towice și că la această ediție 
a „mondialelor” (programată la 
jumătatea ciclului olimpic) se 
va contura poate o nouă „echi
pă de aur", din care nu mai 
fac parte astăzi o sere de per
formeri de renume mondial : 
Constantin Alexandru, Nicu 
Gingă, Ion Păun ș.a. Ne bucură 
faptul că putem afirma a- 
cum — avînd mărturia celor 
5 medalii — că o asemenea 
echipă a început să fie făurită. 
Ceea ce, desigur — o știu prea 
bine toți factorii cu atribuții 
în sportul luptelor — nu în
seamnă cîtuși de puțin o invi
tație la relaxare, la automul- 
țumire, la odihnă. Au fost ȘÎ 
neajunsuri, mai sînt destule de 
făcut, sînt necesare noi căutări 
și eforturi. Am început să „ur
căm" din nou în ierarhia spor
tului luptelor greco-romane. 
Piscurile cele mai înalte nu 
sînt departe, ne par acum foar
te aproape, dar trebuie să fim 
atenții Sîntem însă acum la 
ora împlinirilor unor mai vechi 
dorințe și vrem să cinstim a- 
ceastă oră așa cum se cuvine, 
cu gînduri și sentimente de în
credere șl prețuire.

★
nostru Ștefan" Rusu, care prin 
victoria sa a confirmat încă o 
dată că este cel mai puternio 
din lume la categoria 74 kg. Prin 
medalia de aur cîștlgată, ștefan 
Rusu, In al cărui bogat palma
res mal figurează un titlu olim
pic, un titlu mondial șl trei eu
ropene, a demonstrat că la vir
ata de 26 de ani este In plenitu
dinea forțelor, rămtnlnd În con
tinuare același mare campion.

De asemenea, agențiile Reuter, 
Associated Press șl TASS subli
niază că echipa României s-a 
prezentat la actuala ediție a cam
pionatelor în evident progres 
față de ultimele competiții, ad- 
judecîndu-șl 5 medalii și figu- 
rtnd nu numai cu locuri pe po
diumul de premiere, dar șl cu 
clasări meritorii la alte categorii.

CUPELOR remarcăm confrun
tările dintre Torpedo Moscova 
— Bayem Mtinchen, I.F.K. G<5- 
teborg (deținătoarea Cupdt 
U.E.F.A.) — Ujpesti Dozsa, In- 
ternazionale — Slovan Bratisla
va și Lokomotiv Sofia — 
Paris St. Germain. In fine; 
în CUPA U.E.F.A. meciu
rile „tari" sînt mai numeroa
se : astăzi, A.E.K. Atena — 
Koln, Spartak Moscova — Ar
senal și Slavia Sofia — F. C. 
Sarajevo, iar mîine Manchester 
United — Valencia, Benfica — 
Betis Sevilla. Roma — Ipswich, 
Ferencvaros — Athletic Bilbao, 
Vorwărts Frankfurt/Oder — 
Werder Bremen, Dundee — 
Eindhoven, Jena — Bordeaux, 
Borussia Dortmund — Glasgow 
Rangers, F.C. Sevilla — Levski 
Spartak, Glentoran Belfast — 
Banik Ostrava și multe altele. 
După cum se vede. încă din 
start o serie de întîlniri foarte 
atractive...

Zeelandă a întrecut Australia cu 
33—18 (12—15), avînd ca principal 
realizator pe Allan Hewsen, 2« 
de puncte.

ȘAH' • In runda a 5-a a 
turneului Interzonal de la 
Moscova Florin Gheorghiu a 
Întrerupt. partida cu olandezul 
van d£r Viei.

In runda a 6-a. Florin 
Gheorghiu a remizat cu fostul 
campion mondial Mihail Tal, 
actualul lider al clasamentu
lui, Gheiler a cîștigat la 
Christiansen, iar Qulnțeros, 
a pierdut la AndetsSon. In 
clasament conduce Tal (URSS*. 
cu 4,5 p. Florin Gheorghiu a 
acumulat 1,5 p., avînd o par
tidă amlnată șl una Întreruptă.


