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La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tova
rășei Elena Ceaușescu luni, 20 
septembrie, a sosit la Bucu
rești, într-o vizită de prietenie, 
tovarășul Ahmed Sekou Tourâ, 
secretar general al Partidului 
Democrat din Guineea, pre
ședintele Republicii Populare 
Revoluționare Guineea, împre
ună eu tovarășa Andree Toure.

Solemnitatea sosirii înaltului 
oaspete din țara africană prie
tenă a avut loc pe aeroportul 
Otopeni, împodobit sărbătoreș
te.

La ora 17, avionul cu care 
a călătorit conducătorul par
tidului și statului guineez a a- 
terizat.

In întîmpinarea înalților oas
peți au venit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Erau, de asemenea, prezenți, 
tovarășii Constantin Dăscăles- 
cu. Emil Bohu, Ion Coman, Lu
dovic Fazckas, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Stefan Voîtec, 
Ștefan Andrei, Miu Dobrescu, 
Constantin Olteanu, Richard 
Winter.

La coborîrea din avion, tova
rășul Ahmed Sekou Toure și 
tovarășa Andree Toure au fost 
salutați cu multă căldură, cu 
prietenie de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. Cei doi conducători 
de partid și de stat și-au strîns 
îndelung mîinile, s-au îmbrăți
șat. Tovarășa Elena Ceaușescu 
a urat, Ia rîndul său, un căl
duros bun sosit în țara noas
tră conducătorului partidului 
și statului guineez.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Și tovarășa Elena Ceaușescu 
au adresat, de asemenea, urări 
de bun venit tovarășei Andree 
Toure.

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

PE PEATEORMA INDUSTRIALĂ AERONAUTICĂ 
ÎN CARTIERUL BĂNEASA DIN CAPITALĂ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat, luni, 20 septembrie, 
o vizită de lucru pe platforma 
industrială aeronautică situată 
in cartierul Bănoasa din Capi
tală.

In această vizită, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost în
soțit de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășii Con
stantin Dăscălescu, Emil Bobu, 
Ion Dincă, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Constantin 
Olteanu.

Vizita a prilejuit o analiză 
aprofundată a modului in care 
se înfăptuiesc prevederile celui 
de-ai XH-Iea Congres al par
tidului in legătură cu dezvolta
rea industriei aeronautice ro
mânești, a sarcinilor impor
tante ce revin in acest cinci
nal constructorilor de avioane 
din țara noastră.

Sosirea Ia întreprinderea de 
avioane București a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, a tova
rășei Elena Ceaușescu, a celor
lalți tovarăși- din conducerea 
de partid și de stat a fost 
maroață de vibrante manifes
tări de dragoste și prețuire. 
Miile de oameni ai muncii de 
pe platforma industrială de la 
Băneasa au dat glas recunoș
tinței profunde pe care, ase
meni întregului nostru popor, 
o poartă secretarului general al 
partidului pentru neobosita sa 
activitate consacrată propășiiii 
patriei noastre socialiste, spori
rii nivelului de trai material 
și spiritual al întregului popor.

Tineri și tinere au oferit 
flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Secretarul general al parti

A urmat apoi ceremonia pri
mirii înaltului oaspete.

In aplauzele mulțimii, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ahmed 
Sekou Toură, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa Andrăe 
Toură au părăsit aeroportul, 
îndreptîndu-se spre reședința 
rezervată oaspeților guincezi.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a avut, luni, seara, convorbiri 
cu tovarășul Ahmcd Sekou 
Toure, secretar general al Parti
dului Democrat din Guineea, 
președintele Republicii Popu
lare Revoluționare Guineea.

Cei doi conducători de partid 
și de stat și-au exprimat satis
facția de a se rcinlilni și de a 
continua dialogul tradițional. 
prietenesc, la nivel înalt, care 
are un rol determinant în întă
rirea continuă a raporturilor 
româno-guineeze.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie, de înțelegere și stimă 
reciprocă.

*
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au reîntilnit, luni, în cadrul 
unui dineu, cu tovarășul Ahmed 
Sekou Tourâ, secretar general 
al Partidului Democrat din Gui
neea, președintele Republicii 
Populare Revoluționare Guineea, 
și tovarășa Andree Toure.

Cu acest prilej, a continuat 
schimbul de păreri pe proble
me bilaterale și internaționale 
de interes comun.

Dineul s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

dului a inceput vizita la ha
lele de montaj ale avioanelor 
de capacitate mică pentru le
gături rapide, a celor sanitare, 
agricole, de școală și antrena
ment.

O atenție deosebită s-a acor
dat în timpul vizitei probleme
lor privind fabricarea avionu
lui Rombac 1—11, creație de 
prestigiu a industriei noastre 
aeronautice.

Un alt moment important al 
dialogului secretarului general 
al partidului cu constructorii 
de avioane din București l-a 
constituit vizitarea întreprin
derii de cercetare, și producție 
a pieselor turnate și forjate 
pentru aviație, situată pe a- 
ceeași platformă industrială.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au urmă
rit apoi evoluțiile acrobatice ale 
motoplanorului IS—28. avione- 
tei IAR 28 MA, avionului uti
litar IAR 827. ale turbopro- 
pulsorului IAR 825 pentru 
școală și antrenament. Ultima 
parte a demonstrației a reve
nit avionului Rombac 1—11, 
realizat de constructorii ro
mâni de avioane după o li
cență British Aircraft și Rolls 
Royce.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
i-a felicitat călduros pe toți 
piloții pentru interesanta de
monstrație efectuată.

în finalul vizitei, secretarul 
general al partidului i-a feli
citat pe constructorii bucu- 
reșteni de avioane pentru re
zultatele obținute și lc-a urat 
să obțină succese tot mai 
însemnate, să contribuie din 
toate puterile la dezvoltarea 
industriei aeronautice româ
nești.
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„Festivalul sportiv al stanicului Moldovei"

BUCURIA DE A FACE
MIȘCARE ÎN AER LIBER u
• Participanți din 4 județe (Bacău, Botoșani, Harghita, Vrancea)
• Satisfacție ca la o... finală de campionat mondial • Vrincenii

printre protagoniști @ Oaspeții stațiunii, și ei, in întreceri

Sîmbătă dimineață, oamenii 
muncii veniți la odihnă în Slă- 
nic Moldova s-au trezit în su
netele unei fanfare. In liniș
tita stațiune cu o vegetație de 
vis, cu flori multe divers co
lorate, se întimpla ceva neo
bișnuit. Veverițele, sprintene, 
fugiseră speriate în virful co
pacilor de unde priveau mi
rate. Explicația 7 începea aici, 
in frumoasa stațiune balneo
climaterică din județul Bacău, 
numită pe drept și „Perla Mol
dovei". Tradiționala competiție 
de masă intitulată „Festivalul 
sportiv al Slăniculul Moldovei", 
ajuns la ediția a opta.

„Ca de obicei, ne spunea to
varășul Dumitru Dimitriu, se
cretar al C.J.E.F.S. Bacău, pre
zent ca organizator la toate 
edițiile de pină acum (!), am 
invitat la acest festival și echi
pe din alte județe pentru a se 
întrece cu cele de la noi la 
volei, handbal, popice, tenis 
de cîmp". Și intr-adevăr, la 
această ediție a „Festivalului 
sportiv al Slăniculul Moldovei" 
— din nou o reușită competi
ție de masă — am văzut spor
tivi fără prea multă îndemî- 
nare în practicarea diferitelor 
discipline, dar dornici și bucu
roși de a face mișcare în aer 
liber. De astă dată participan- 
ții erau oaspeți din județele 
Botoșani, Harghita, Vrancea și, 
firește, gazdele din județul Ba
cău. „Estrada" pe care s-a des
fășurat festivalul a fost plat
forma cu terenuri așezată ca 
pe fundul unei căldări, în 
chiar mijlocul stațiunii, margi
nile acesteia fiind transforma
te In tribune înțesate de spec
tatori, în general oameni ai 
muncii veniți aici la odihnă.

Cine erau de fapt sportivii 7 
Tn marea lor majoritate mun
citori și muncitoare la: între

După etapa a 7-a a Diviziei „A“ de fotbal

„EUROPENELE" POSEDĂ RESURSE 
LA 29 SEPTEMBRIE

Liderul stopat, așadar. în ur
cușul de pe Dealul Copoului, 
de Politehnica Iași ! Este 
prima constatare, pe marg>.ea 
clasamentului, prilejuită de 
desfășurarea celei de a 7-a 
etape în campionatul D'viziei 
„A". Eșecul Sportului studențesc 
afectează, desigur. formația 
alb-negrilor și pe tinerii ei 
susținători, dar. trebuie spus, 
el era oarecum previzibil din 
etapa trecută, cind studenții

| 4 PAGINI - 50 BANI | MARȚI 21 septembrie 1982

După campionatele naționale de Doi

IERARHII 
FAȚĂ DE
Costin Stancu 

(Rapid) in înclef- 
tarea finală cu 
Petrică Stoiu
(C.F.R. Craiova), 
care i-a adus titlul

Foto :
Dragos NEAGU

<\\\\\\\\\\\\\^^^^^

prinderea de mașini unelte și 
întreprinderea de avioane, am
bele din Bacău, Textila Bu- 
huși, C.S.M. Borzeștl, C.P.L. 
Comăneștl (județul Bacău), 
C.P.L. — Luceafărul Focșani, 
întreprinderea de confecții 
Focșani, Unirea (județul Vran
cea), echipe sătești de hand
bal, din comunele Mugeni și 
Zetea, din Odorheiul Secuiesc 
(județul Harghita), eleve de la 
C.S.Ș. (județul Botoșani). I-am 
aflat deci in Întreceri dîrz dis
putate pe Vîrlan Dumitru —

Modesto FERRARIN1

(Continuare tn pag. 1-3) (Continuare in pag 2-3)

Incepînd de mîine, la Slănic Prahova

C.M. DE AEROMODELE INDOOR
Incepînd de mîine, la Slănic 

Prahova se vor desfășura în 
trecerile campionatului mondial 
de aeromodele, clasa F1D. în 
regulamentul F.A.I. — sau ml- 
cromodele, cum mai sînt nu
mite micile aparate de zburat 
a căror greutate nu depășește 
un gram. Pentru cititorii mai 
puțin avizați socotim necesar 
să precizăm că aceste compe
tiții indoor și-au găsit aici, la 
Slănic, o inedită arenă de des
fășurare. galeria fostei saline, 
un „palat de cristal" de 120 m 
lungime, 32 m lățime și 78 m 
înălțime, o sală cu temperatură 
constantă (11 grade C) și cu 
foarte slabi curențl de aer, 
astfel că aeronavele din fibre 
de lemn de balsa și microfilm 
au condiții ideale de zbor. Sa- 

bucureșteni avuseseră, pe pro
priul teren, în partida cu 
Steaua, o comportare sub rea
lizările precedente. Motivul 1 
Pare-se, o infatuare precoce, 
anticipată. într-un fel. de an
trenorul loan Voîca, care, cu- 
noseîndu-și jucătorii ca nimeni 
altul, ne rugase cu insistență, 
după primele succese, să pu
nem surdină la aprecierile lau
dative cuvenite echipei. Cum- 
necum. Sportul studențesc a

MULT SCHIMBATE
EDIȚIILE TRECUTE

Peste încă o ediție a cam
pionatelor naționale de box 
s-a așternut liniștea, sportivii 
au intrat Intr-o scurtă vacanță 
competițională, antrenorii, ana
lizează și fac de pe acum pla
nuri da viitor, iar cronicarii 
despică firul In patru pe mar
ginea a ceea ce s-a petrecut 
pe ringul de la Palatul sportu
rilor și culturii...

Cu cîteva excepții, timp de 
o săptămînă, cei mai buni pu- 
giliștl ai țării și-au disputat.
cu o ardoare deosebită, titluri
le de campioni naționali pe a- 
nul 1982. Au fost prezenți spor
tivi din secțiile cluburilor în 
care această ramură sportivă 
are o tradiție demnă de remar
cat : Dinamo, Steaua, Rapid și 
Metalul București. Farul Con
stanta, S.C. Muscelul, Box-clu- 
burile din Galati și Brăila, AEM 
Timișoara și altele.

Comparind nivelul tehnic al 
ediției de anul trecut cu al a- 
celeia recent încheiate se poate 
aprecia că puterea de luptă a 
combatanților a fost superioară 
în acest an în timp ce nivelul 
tehnic al întrecerilor a fost mai 
scăzut. Majoritatea pugiliștilor 
au pus accentul pe forță — 
căutînd scoaterea din luptă a 
adversarilor — negii jind mij
loacele tehnice de atac și apă
rare. Chiar și sportivi care, la 
edițiile trecute ale întrecerii, 
au dovedit frumoase aptitudini 
pentru boxul tehnic, spectacu
los. cu eschive și lovituri di
recte, cu joc de picioare deru
tant, au renunțat în bună mă-

Paul IOVAN

lina de la Slănic și-a cucerit 
o mare prețuire în rîndurile iu
bitorilor acestui sport, ea găz
duind an de an campionatele 
republicane, competiții interna
ționale, iar în 1970 primul cam
pionat mondial. La ediția din 
acest an a „mondialelor" se 
înregistrează, -după cum o spu
ne lista înscrierilor peJrirH-Ctffl.*  
curs, un record de participare, 
la start fiind prezenți sportivi 
dirt 16 țări : Anglia, Austria, 
Canada, Cehoslovacia, Elveția, 
R.D. Germană, Iugoslavia. Po
lonia, S.U.A., Ungaria. Franța, 
Japonia. Italia, Olanda, Finlan-

Viorel TONCEANU

(Continuare In pag a 4-a)

DE CALIFICARE
rămas in fruntea plutonului 
divizionarelor „A“ și — prjn- 
tr-o regrupare de forțe pe toate 
planurile, dar mai ales psihic 
— ea își va menține un loc 
fruntaș alături de Dinamo. U- 
niversitatea Craiova. Corvinul 
Hunedoara și F.C. Olt.

Două din pretendentele de 
tradiție la supremație. Dinamo 
și Universitatea Craiova, au

Gheorghe NlCOtAESCU

(Continuare in pag 1-3)



O SINGURĂ ECHIPĂ - CHIMICA TÎRNĂVENI - ÎNVINGĂTOARE Intr-un frumos final de campionat EXPLK
ÎN DEPLASARE ÎN PRIMÂ ETAPĂ A DIVIZIEI „A" DE POPICE

Noua ediție a campionatului 
Diviziei „A“ de popice, a 17-a, 
a Început, la sfirșitul săptăminii 
trecute In prima etapă, gazdele 
— cu o singură excepție — au 
obținut victorii. Doar echipa 
masculină Chimica Tirnăveni a 
reușit să cîștige ...afară (la nu
mai 10 p diferență) în fața for
mației Voința Tg. Mureș. Unele 
partide s-au tncheiat la scoruri 
strînse, ca de pildă, cele de la 
București (Rapid — Gloria, 4 p 
diferență), Oradea (Voința — 
U.T.A., 7 o diferență), Sinaia 
(Carpați — Constructorul Galați, 
12 p diferență), etc., iar altele la 
un scor categoric, învinsele fi*  
tad, In majoritatea cazurilor, e- 
chipe nou promovate în campio
nat, cum sint, Metalul Roman 
(m) care a fost întrecută cu 372 
p, sau Frigul București (f) sur
clasată cu nu mai puțin de 386 
p, decalaje neîntîlnite In ultime
le două-trei ediții ale competiției. 
De semnalat șl înfrîngerea echi
pelor- campioane, Voința Tg. 
Mureș (f) la Reșița și Electromu- 
reș Tg. Mureș (m) la Oradea. 
Unele dintre divizionare au reu-

șit chiar în etapa inaugurală re
zultate. valoroase, egalind, sau 
obținînd noi recorduri ale arenei, 
cum a fost cazul la Baia Mare 
și Brașov (2), unde Aurul șl, 
respectiv, Rulmentul și Hidrome
canica au evoluat remarcabil. 
Rezultatele etapei :

FEMININ • C.S.M. Reșița — 
Voința Tg. Mureș 2317 — 2278 p.d. 
scor individual 4—2) • Voința
București — Metrom Brașov 
2356—2272 (5—1) • Voința Ploiești
— Voința Constanța 2356—2168 
(6—0) • Voința Oradea — U.T. 
Arad 2270—2263 (3—3) • Petrolul 
Băicoi — Frigul București 2374— 
1988 ! (6—0) • Voința Craiova
— Bradul Vama 2257—2199 (4—2)
— ambele nou promovate, • Vo
ința Timișoara — Voința Odor- 
heiu Secuiesc 2255—2163 (3—3) •
Hidromecanica Brașov — Electro- 
mureș Tg. Mureș 2429—2343 (3,5— 
2,5) — nou record al arenei, ve
chiul record a aparținut eohipei 
Electromureș din 1080 ! • Laro- 
met București — Voința Galați 
0—2500 — echipa bucureșteană 
fiind suspendată pe o etapă

pentru neparticipare la faza fina
lă a campionatului (locurile 9— 
16). • Rapid București — Gloria 
București 2442—2438 (4—2).

MASCULIN • Carpați Sinaia — 
Constructorul Galați 4867—4855 
(4—2) • Progresul Oradea — E- 
lectromureș Tg. Mureș 5212—5126 
(4—2) • Gloria București — Me
talul Roman 5175—4803 (6—0) •
Aurul Baia Mare — Unio Satu 
Mare 5370—5109 (4—2) — băimă- 
renii au stabilit un nou record 
al sălii, cel mal bun jucător de 
la el fiind Al. Naszodl cu 997 p d 
(nici o bilă în gol) • C.F.R. Ti
mișoara—Metalul Hunedoara 5154— 

4983 (4—2) • Rulmentul Brașov
— Olimpia București 5171—1888 
(5,5—0,5) — la stabilirea noului
record al arenei a contribuit, în 
cea mai mare măsură, I. Tlsmă- 
nar, cu cele 959 de popice dobo- 
rîte din 200 lovituri mixte (la 
„izolate" 343 !) • Voința Tg.
Mureș — Chimica Tîmăveni 
4854—4864 (2—4) • Constructorul
Tg. Mureș — Tehnoutilaj Odor- 
heiu Secuiesc 4973—4944 (4—2) • 
Chimpex Constanța — Rafinorul 
Ploiești 5214—4869 (6—0).

MOTOCICLIȘTII DE VITEZĂ ȘI-AU DESEMNAT 
LAUREAȚII PE ANUL 1982

(ompionatul feminin la start
La sfirșitul săptăminii divi

zionarele „A“ feminine de volei 
vor lua startul in ediția a 33-a 
a campionatului național.

• Ca la fiecare început de 
campionat, echipele s-au pre
zentat ia trecerea probelor de 
control. Cum s-au prezentat, 
ne spune antrenoțul federal 
Vasile Pavel : „Majoritatea — 
cu loturi incomplete și cu ca
rențe pe plan fizic, dar mai 
ales tehnic. Acest din urmă as
pect ne nemulțumește total, 
fiindcă arată interesul scăzut 
al antrenorilor pentru pregăti
re. pentru promovarea noii 
concepții impusă de federație. 
De asemenea, am constatat 
mult dezinteres față de creș
terea și promovarea junioare
lor. Pe de altă parte, nu se 
Întrevede posibilitatea apariției 
de noi valori care să ne dea 
speranța revitalizării reprezen
tativei noastre feminine'*.

• Singurele echipe care au 
trecut in. corpore probele de 
control fizice și tehnice sint 
Dinamo, Chimpex Constanța și 
Calculatorul I.I.R.U.C. Dintre 
celelalte, C.S.M. Libertatea Si
biu, Penicilina Iași și „U" 
Cluj-Napoca au doar cite o ju
cătoare restanțieră. în schimb,

PREGĂTIRILE ECHIPELOR DE VOLEI
la Maratex Baia Marc, întregul 
lot nu a trecut probele fizice, 
devenind astfel integral res- 
tințier 1 Farul a prezentat 
doar 6 jucătoare și au trecut 
probele doar 3 I La Rapid, din 
17 jucătoare prezentate, au că
zut 6, iar la C.S.U. Oțelul Ga
lați, din 14 voleibaliste au că
pătat drept de joc 8.
• Aproppo de probe, azi (de la 

ora 8,30) sint programate res
tanțe la toate eșaloanele (ex- 
ceptînd Divizia „A**  masculin), 
la Centrul sportiv „23 August".
• în meci amical interna

țional, noua promovată „U“ 
Cluj-Napoca a învins cu 3—2 
pe divizionara „A“ M.V.S.C. 
Debrețin (Ungaria).
• C.S.U. Oțelul Galați și-a 

reluat pregătirile de la mijlo
cul lui iulie, participînd mai 
întîi la un turneu internațional 
la Visnehaghi (Cehoslovacia), 
unde s-a clasat pe locul 5 din 
7 participante. Ulterior, a luat 
parte la „Cupa Costinești" pe 
care a ciștigat-o. iar săptămî- 
na trecută a organizat com
petiția de verificare „Cupa Du
nării”. cîștigată după 6 etape 
(tur-retur) de C.S.M. Liberta
tea Sibiu, urmată de C.S.U.

Oțelul Galați, „U” Cluj-Napo
ca Și Știința Bacău. Sibiencele 
(care au cîștigat ambele con
fruntări cu echipa gazdă : 3—2 
și 3—1) au avut o comportare 
foarte bună, ca și studentele 
clujene care aliniază o forma
ție tînără, însă cu perspective. 
Surprinzător de slab se prezin
tă Știința Bacău (T. SIRIOFOL, 
coresp.).

Programată inițial în București 
(unde, din păcate, factorii inte
resați au refuzat patronarea în
trecerilor) .etapa finală (a 8-a) a 
campionatului republican de mo- 
toclclism la viteză pe șosea s-a 
desfășurat duminică în organiza
rea (bună) a asociației sportive 
I.R.A. din Tg. Mureș.

Cel aproape 100 de alergători 
din Timișoara, Cîmpina, Reșița, 
București, Arad și alte centre 
moto prezențl la start au furnizat 
un spectacol de motociclism mult 
gustat de oel peste 10 000 de spec
tatori. Sufragiile acestora au fost 
întrunite de cursa celor mal 
grele mașini — 500 cmc, unde 
mai mulțl sportivi candidau, cu 
șanse egale, la un loc pe po
dium. Duelul pentru invidiatul 
titlu dintre localnicul Kalman 
Birt.-ilan și orădeanul Arpad Io
sif-Viktor a fost cîștigat de pri
mul motoclcllst, care, făcînd o 
excepțională cursă tactică, a 
reușit, în final, să-și mențină 
fragilul avantaj.

La alte clase, Attila Viktor (250 
cmc) și frații Iuliu șl Attila Toth 
(ataș pînă la 1500 cmc) au fost 
Imbatabili, terminînd neînvinși 
cele 8 etape ale campionatului. 
O comportare oonstant valoroasă 
au dovedit și noii campioni la 
ataș pînă la 600 cmc, Petre Po
pescu și Aurel Popa. Cu o singu
ră excepție, cînd s-au situat pe 
locul secund, în rest el și-au de
pășit categoric adversarii. Șl în
că un fapt îmbucurător : tinerii 
au fost la Înălțime, cimpineanul 
Nlcolae Bodoc numărlndu-se 
printre principalii animatori la 
500 cmc. iar arădeanul Andrei 
Faur, clmplnenli Dumitru Bon-

DINAMO, CAMPIOANĂ DE POLO-JUNIORI
CLUJ-NAPOCA (prin telefon). 

Campionatul național de polo 
pentru juniori s-a Încheiat cu 
victoria echipei Din am o Bucu
rești (antrenori : I. Capșa șl S. 
Niculescu), neînvinsă în cele 
șapte meciuri susținute.

Clasament final : 1. DINAMO 
14 p (12—7 cu Crișul Oradea, 
16—7 cu C.S.Ș, viitorul Cluj-Na
poca, 10—5 cu C.S.Ș. 2 București, 
14—8 cu Mureșul Tg. Mureș, 14—6 
cu Rapid București, 11—8 cu Sa
pid Arad, 17—11 cu C.S.Ș. 1 
București), 2. Rapid București 
11 p (18—3 cu Mureșul, 9—6 cu 
Rapid Arad, 10—7 cu Crișul, 6—6 
cu C.S.Ș. 2, 9—6 cu C.S.Ș. 1, 10— 
8 cu Viitorul), 3. C.S.Ș. 18 p

(11—9 cu Viitorul, 23—9 cu Mure
șul, 11—4 cu Rapid Arad, 7—7 cu 
Cricul, 6—6 CU C.S.Ș. 2), 4. C.S.Ș. 
2, 6 p (8—7 cu Rapid Arad, 6—8 
cu Crișul, 6—5 cu Viitorul, 8—15 
cu Mureșul), 5. Rapid Arad 5 p 
(6—6 cu Viitorul, 10—9 cu Mure
șul, 10—7 cu Crișul), 6. Crișul 5 
p (16—12 cu Mureșul, 10—11 cu 
Viitorul). 7. C.S.Ș. Viitorul 5 p 
(8—6 cu Mureșul), 8. Mureșul Tg. 
Mureș 2 p.

Au primit premii speciale : 
Vlari Hagiu (Dinamo) — golgeter 
(28 goluri marcate) șl cel mai 
bun jucător al turneului ; Lau- 
rențiu Zaharia (Dinam o) — cel 
mal bun portar al turneului.

Mircea RADU — coresp.

doc și Silviu Roncea, timișorea
nul Marian Balaș și bucurește- 
nii Elvira Dan șl Marian Nicu
lescu au reușit să urce pe po
dium, in clteva etape, la prima 
lor participare in campionat. De 
asemenea talentații alergători din 
București au dominat copios atit 
la fete, cit și la băieți clasele 
națională șl Sport 50 cmc.

Iată învingătorii ultimei etape : 
Carmen Dumitrașcu (C.S.T.A. 
Buc.) șl Gabriel Bratovici 
(I.M.G. Buc.), la clasa națională 
50 cmc, Florinela Fărcășanu 
(I.M.G.B.) șl Alexandru Molnar 
(Progr. Timișoara) la 50 cmc 
Sport, Attila Viktor (Voința O- 
radea) la 175 șl 250 cmc, Arpad 
Iosif-Viktor (Voința Oradea) la 
500 cmc, Petre Popescu — Au
rel Popa (Torpedo Zămești) la 
ataș pînă la 600 cmc, frații Iuliu 
șl Attila Toth (I.R.A. Tg. Mureș) 
la ataș pînă la 1 300 cmc.

CLASAMENTELE FINALE : ci. 
națională 50 cmc, fete — 1. Car
men Dumitrașcu 112 p — cam
pioană republicană, 2. Elvina Dan 
(I.M.G.B.) 78 p, 3. Cristina Jișca- 
nu (C.S.T.A. Buc.) 52 p ; băieți
— 1. Gabriel Bratovici 106 p —
campion republican, 2. Th. Io- 
nescu (I.M.G.B.) 82 p 3. M. Balaș 
(Progr. Timișoara) 71 : 50 cmc 
Sport, fete — 1. Emilia Dinu 
(I.M.G.B.) 108 p — campioană 
republicană, 2. Florllena Fărcă
șanu 71 p, 3. Niculița Frîncu 
(Energ. Cîmpina) 71 p. băieți — 
1. Carol Berke (Voința Oradea) 
85 p — campion republican, 2. 
S. Sandu (I.M.G.B.) 78 p, 3. T. 
Drăghici (I.M.G.B.) 46 p ; 175
cmc — L Attila Viktor 102 p — 
campion republican, 2. C. Blrta- 
lan (I.R.A. Tg. Mureș) 83 p, 3. 
I. Pașcotă (Prog. Timișoara) 
52 p ; 250 cmc — 1. Attila Viktor 
IM p — campion republican, 2.
1. Popa (Torpedo Zărnești) 84 p, 
3. M. Niculescu (Calculatorul 
Buc.) 76 p ; 500 cmc — 1. Kal
man Birtalan (I.R.A. Tg. Mureș) 
88 p — campion republicări, 2. 
A, Viktor (Voipța Oradea) 86 p, 
3. I. Lâzănescu (Rapid Arad) 62 
p, 4. N. Bondoc (Energia Cîm
pina) 58 p ; ataș pînă la 600 cmc
— 1. Petre Popescu — Aurel Po
pa 117 p — campioni republicani,
2. I. Telegescu — S. Roncea (E- 
nerg. Cîmpina) 68 p, 3. Gh. O- 
prescu — D. Bondoc (Energ. 
Cîmpina) 67 p ; ataș pînă la 
1300 cmc — 1. frații Iuliu și Attila 
Toth 120 p, campioni republicani, 
2. M. Bencsik — V. Furdui (Ra
pid Arad) 62 p, 3. V. Oprlș — I. 
Tara (Voința Sibiu) 56 p.
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CAMPIONATUL NATIONAL
FESTIVALUL SPORTIV Al SLAVICULUI MOLDOVA-

(Urmare din pag. 1)

lăcătuș, Mihai Tofan — elec
tronist, ing. Aristotel Totolea, 
Mari» Iflode — muncitoare, 
profesoarele de educație fizică 
Maria Gorgan și Lăcrămioara 
Bălan care, alături de ceilalți, 
au oferit un agreabil spectacol 
sportiv. Vorbind doar de hand
bal, este interesant de arătat 
că, de pilda, cei de la Focșani 
(C.P.L.) se bucurau la sfirșjtul 
întrecerii de parcă câștigase
ră... campionatul mondial (fapt 
explicabil prin aceea că la 
combinatul amintit handbalul 
s-a născut doar... In luna fe
bruarie a acesttui an și orice 
victorie este de bun augur 
pentru activitatea viitoare); 
meciul pentru locurile 3—4, tot 
la handbal masculin, dintre 
LU.C. Bacău și C.S.M. Borzești 
a fost dramatic : 19—19, Ia 
«flrșit. 22—22 după prelungiri, 
26—25 după executarea lovitu
rilor de la 7 m pentru cei de 
la Borzești.

Dar iată cîștigătorii actualei 
ediții a „Festivalului”: Elena 
Cazacu (Vrancea) și Deszo Co
vaci (Harghita) — popice; Vio
rica Popa (Vrancea) șl Valeriu 
Gălușcă (Botoșani) — tenis de 
cîmp ; volei (m) — Bacău
(C.S.M. Borzești), volei (f) — 
Botoșani (C.S.Ș.); popice, echi
pe: Bacău (f)„ Harghita (m) ; 
handbal (m): Vrancea (C.P.L. 
Luceafărul), handbal (f): Vran
cea (întreprinderea de confec
ții Focșani).

Din nou, deci, „Festivalul 
sportiv al Slănicului Moldovei” 
o reușită pentru care C.J.E.F.S. 
Bacău, consiliul județean al 
sindicatelor, comitetul județean 
U.T.C. merită felicitări. Nu în 
ultimul rind însă trebuie amin
tit sprijinul dat de către în
treprinderea balneo-climalerică 
(director Mihai Chibilic). Și 
Încă ceva: oamenii muncii a- 
flați la odihnă n-au luat parte 
la acest festival sportiv doar 
ca spectatori, ci și ca partici
pant! directi în întreceri orga
nizate special pentru ei la po
pice, șah și tenis de masă.

La Satu Mare s-a disputat pri
ma etapă a campionatului națio
nal de juniori I la scrimă, in 
urma căreia s-au calificat pentru 
etapa următoare, finală (oare va 
avea loc între 25 și 28 noiembrie, 
la București) cite 16 concurenți 
de flecare probă individuală, 
precum șl echjpde ce-șl vor dis
puta titlurile de campioană.

Iată rezultatele : individual — 
floretă masculin : A. File (C. S. 
Satu Mare), L. Buzan (C.S.U. Tg. 
M.), V. Costa (C.S.S.M.), L. Hor- 

. . Kovacs
Răduțu 
(Crișul

vath (C.S.S. Or.), 
(Flacăra S.M.),
(C.TJLS.), Z. Kessler

, Soroceanu (Triumf), E. 
(Energia), M. Marcu 
Cl.-Nap.), A. Kriza 
Or.), V. Ciocîrlie

I.), I. Karandy 
R. Molea (Energia), 

(Progr.),

A. 
C.

Or.), B. 
Hagiu 
(C.S.M.
(C.S.S.
(C.T.A.S.), I. Karandy (C.S.S. 
Or.), R. Molea (Energia), M. 
Scarlat (Progr.), Z. Eder 
(C.S.S.M.) ; floretă feminin : Cs. 
Ruparcslcs (C.S.S.M.), C. Chelaru

DE JUNIORI LA SCRIMĂ
și G. Beca (Energ), E. Guzganu 
(Steaua), R. Oros (C.S.S.M.), S. 
lonescu (Tr. Bv.), N. Creinlcea- 
nu și R. Dumitrescu (St.), M. 
Weber (S.S.S.M.), A. Cotuțlu 
(St.), S. Mihăilă (Energ.), I. Se- 
bestien (S.S.S.M.), G. Horodincă 
(C.S.S. 1), E. Tivadar (Mond. S. 
M.), I. Vîrțan (Tr. Bv.), C. Di- 
mofte (S.S.S.M.) ; spadă : S.
Saitoc (C.T.A.S.), M. Savaniu și 
A. Sebok (C.S.S.M.), R. Mitră- 
chloiu (Ol. Cv.), A. Colclșcă 
(Progr.), L. Constantinescu șl N. 
Mihăllescu (Ol. Cv.), F. Radu 
(C.T.A.S.), V. Costa și A. File 
(C.S.Ș.M.), D. Curcă (Ol. Cv.), A. 
Marin (I.E.F.S.), P. Buzatu (Ol. 
Cv.), D. Țurcanu (Tr. Bv.), P. 
Dece! (C.S.S.M.), L. Cîrciumaru 
(Petr. PI.) ; sabie : G. Anghel 
(Tr. Bv.), M. Florea (C.S.S. 
Slob.l, D. Seidăcariu (I.E.F.S.), 
W. Sultan (Tr. Bv.), I. Stanciu 
(C.S.S. 1), D. Găureanu (Tr. Bv.), 
C. Rapoltl (C.S.S.M.), A. Papp,

A. Procza, L. Oțelea (Tr. Bv.), 
C. Pricop (Un. Iș.), B. Tepșan 
(C.S.Ș. 1). G. Jager (C.S.S.M.), 
M. Mânu (C.S.S. 1), G. Deca
(C.S.S. 1), A. Horotan (C.S.S.M.); 
la echipe — fl. m. : C.S.S.M.,
C.S.S. Or., C.T.A. St., C.S.M. Cl.- 
Nap. : FI. f. : Steaua, C.S.S.M., 
Energia, S.S.S.M., Tract. Bv. 
C.S.S. 1 Buc. ; spadă : Olimp. Cv., 
I.E.F.S, C.S.U.Tg. M., C.T.A.S. ; 
sabie : Tract. Bv., C.S.S. 1 Buc., 
C.S.S.M., Tînărul tract. Bv.

c

1. STEAUA
2. H. C. M
3. Constr.
4. Dinamo
5. „U“ Cj.-
6. „Poll" T
7. Dinamo
8. Tndepend 
9 Constr.

16. Relon s
11. Univ. Ci
12. C.S.M.
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H I P I S M CRITERIUL DOI ANILOR
După ce Strunga a cîștigat cu 

dezinvoltură premiul Arcul de 
Triumf din trecuta duminică, sîr- 
gulnclosul el antrenor, I. Oană, 
a realizat în acest frumos sfirșlt 
de toamnă un „hattrick", cu o 
ușurință demnă de considerația 
tuturor : cu mînzul Sonel, cu 
calul de linie Realista șl cu 
Vin ga (aceasta din urmă însă 
complet scăpată în handicap). 
An) urmărit cu atenție Criteriul 
doi anilor, bobocii evoluind mul
țumitor. A cîștigat Crișan cu 
N. Gheorghe, care ne-a arătat 
un cal docil, echilibrat, cu o 
acțiune cursivă, amenințat In 
final de Insistența tlnărulul an
trenor M. Dumitru, care l-a pre
zentat bine pe Herald,

Din nou a Impresionat cu ar
măsarul C-oplSt asul turnantelor, 
M. Șteîănescu, înclinarea speci
fică a corpului său spre coardă 
pentru contracararea forței cen
trifuge fiind se pare cheia suc
cesului. Ii așteptăm șl pe Sa
dă u I

Organizatorii au alcătuit din 
nou un bogat șl atractiv pro
gram, consecința firească a a-

oestui fapt fiind reușitele hipice 
din această zi.

La minusuri, semnalăm erorile 
(natural, nepremeditate) ale bi
roului de calcul, care stîrnesc 
Îndrituite nedumeriri, ca șl in- 
oonstanța organizării transportu
lui, spectatorilor bucureșteni.

REZULTATE TEHNICE. Cursa 
I : 1. Sonel (I. Oană) rec. 1:43,4, 
2. Negostina, 3. Jertfa. Cursa a 
H-a : 1. Vidin (G. Volnea) peri. 
1:36,2. 2. Sucă. Cursa a Ill-a : 1. 
Realista (X. Oană) rec. 1:29, 2. 
Supărata. Cursa a IV-a : 1. Cri
șan (N. Gheorghe) rec. 1:2S,7, 2. 
Herald, 3. Oșana. Cursa a V-a :
1. Istria (D. Arsene) rec, 1:23?-, -
2. Docent. Cursa a Vl-â : 1. E- 
fect (C. Iorga) perf. 1:27,1, 2. Ca
tren, 3. Hrublța. Cursa a vn-a : 
L Sudor (M. Dumitru) rec. 1:29,7, 
2. Riverana. Cursa a VllI-a : 1, 
Copist (M. Ștefănescu) perf. 
1:26,1, 2. Celtic, 3. Drăgălaș. 
Cursa a IX-a : 1. Siliciu (V. Moi
se) perf. 1:27,8, 2. Catren, 3. 
Hrublța. Cursa a X-a : 1. Vinga 
O. Oană) pert. 1:31,8, 2. Dalba.

TALAZ
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PUNCT final In Întrecerile
Desfășurate la Oradea, între

cerile concursului republican de 
baschet pentru juniori II au pri
lejuit dispute echilibrate șl atrac
tive. Clasamente : BĂIEȚI, GRU
PA VALORICA 1—4: 1. CSȘ Vii
torul Cluj-Napoca (antrenor : V. 
Moldovan) 5 p, 2. Clubul școlar 
de baschet București (!L. Călin) 
5 p, 3. CSȘ 1 Oradea <E. Am- 
bruș) 4 p, 4. Dinamo C.P. 3 
București (H. Giurgiu) 4 p ; 
GRUPA 5—8 : 8. CSȘ Constanța 
5 p, 6. CSȘ Oțelul Tîrgoviște 5 
p, 7. CSȘ Brașovia 5 p, 8. CSȘ 
Arad 3 p ; FETE, GRUPA 1—4 î 
1. CSȘ Rm. vllcea (Al. Molse)

BASCHETBALIȘTILOR JUNIORI II
6 p, 2. CSȘ Sf. Gheorghe (A. 
Vancsa) 4 p, 3. Voința Tg. Mu
reș (I. Bencze) 4 p, 4. CSȘ 2 
București (Cornelia Mircioiu) 4 
p ; GRUPA 5—8 : 5. C.Ș.B. Bucu
rești 6 p, 6. CSȘ 1 Oradea 5 p, 7. 
CSȘ Sibiu 4 p, 8 CSȘ Constanța 
1 p. Premii speciale : cel mal 
valoroși pivoți : Constantin Vio
rel (CȘB București) șl Roxana 
Ștefan (CSȘ 2 București) ; cel 
mai tehnici jucători : Gherasim 
Tzachls (Dinamo C.P. 3 Bucu
rești) și Paula MIsăllă (CSȘ Rm. 
Vllcea) ; cea mal omogenă șl 
combativă echipă : CSȘ St. 
Gheorghe (fete) ; cea mai bună 
selecție : CSȘ Brașovia (băieți).

TD'l IMS I RAȚIA or SIAT LOTO PRONOSPORT INFORi'lEAiA
• PENTRU FIECARE — JO

CUL PREFERAT. • Agențiile 
Loto — Pronosport mai pot eli
bera doar astăzi bilete pentru 
tragerea obișnuită Pronoexpres 
de miercuri 22 septembrie 1982. 
Numeroasele cîștiguri in autotu
risme „Dacia 1390“ șl Importanțe 
sume de baril, care, 'după curb 
se știe, răsplătesc cu regularitate 
perseverența a tot mai mulți 
participant!, constituie cei mai 
convingător îndemn de a încer
ca să obțineți șl dv. mîine suc
cese asemănătoare. • In aceste 
zile continuă vînzarea biletelor 
pentru ultima tragere Loto 2 a 
lunii în curs, care va avea loc 
duminică 26 septembrie 1982. 
Procurați din timp bilete cu nu
merele dv. preferate I • Un pri
lej de mari succese îl constituie 
si LOZUL VACANTEI, care ofe

ră multiple posibilități de a ob
ține autoturisme („Dacia 1300“, 
„Trabant 601“) șl importante 
sume de bani (50.000, 10.090, 5.000 
lei etc.). încercați să vă numă
rați șl dv. printre marii ciștl- 
gători !
• CIȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 15 SEPTEM
BRIE 1982. Cat. 2 : 1 variantă 
100% a 40.224 lei și 4 variante 
25% a 10.056 lei ; cat. 3 : 9 va
riante 100% a 4.469 lei șl 36 va
riante 25% a 1.117 lei ; cat. 4 :
67.75 a L137 lei ; cat. 5 : 201,75
a 399 lei ; cat. « : 6.976 a 40 lei :
cat. 7 : 179 a 200 iei ; cat. 8 :
3.486.75 a 40 lei. Report la cat. 
1 : 190.062 lei.

Clștlgul de cat. 2 (100%) in va
loare de 40.224 lei, a revenit par
ticipantului SPIRIDON DRAGU- 
Ș1N din București.

sură la aceste virtuți căutind 
cu orice preț, de multe ori în 
dauna tehnicii și tacticii lovi
tura decisivă Dumitru Cipere, 
Sandu Petrescu, Gheorghe Go- 
vici, Ion Stan. Dragomir Iile, 
Nicolae Ciobanu, Petre Bornes- 
cu ș.a. sint doar citiva dintre 
aceștia, chiar dacă Cipere a 
devenit campion.

Un alt aspect îl constituie 
raportul de forte stabilit in 
urma acestui campionat națio
nal. Este cunoscut faptul că la 
edițiile anterioare, cele două 
cluburi etalon Dinamo și Stea
ua își luau „partea leului" din 
numărul total al titlurilor : la 
ultimele trei ediții, excluzînd 
pe cea din acest an, sportivii 
celor două secții au cucerit cite 
12 tricouri de campioni pentru 
Dinamo și 8 pentru Steaua.
Lr actuala întrecere, boxerii
steliști au obținut 2 centuri,
iar dinamoviștii doar una ! Re
culul celor două secții poa
te fi pus pe seama unor con
juncturi nefavorabile, pe aban
donarea activității sportive a 
unor pugiliști de renume de la 
Dinamo și Steaua, dar și pe 
neglijarea perspectivei; a 
schimbului de mîine, în sec
țiile respective.

Așa se face că acum rapor
tul de forțe s-a schimbat in 
favoarea altor secții. care 
aiu emis cu îndrăzneală, 
pretenții, unii reușind să răs
toarne ierarhii prestabilite. 
Iată spre exemplu, clubul Ra
pid. De ani buni, nici un fe
roviar de la podul Grant nu 
a mai urcat pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului de pre
miere. Acum, doi boxeri al sec
ției au îmbrăcat, pe merit, tri
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UNEI MARI SURPRIZE
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Claudiu

Ionescu — se află pe panta 
descendentă a formei sportive, 
ceea ce iarăși este un Qjare 
handicap.

Steaua cîștigă meci după 
meci, ca Și anul trecut, dar ne 
vom permite să alăturăm feli
citărilor ce se cuvin echipei și 
antrenorilor Radu Voina și Ot
to Telman o observație de na
tură critică : obișnuiți cu victo
riile, steliștii se grăbesc în 
unele meciuri, parcă pentru a 
termina mai repede o forma
litate. De aici, o suprasolicita
re a portarilor (obligați la efor- 
turi maximale pentru a echi
libra situația) și un mare nu
măr de goluri primite. Atenție, 
deci, campionilor: fiecare meci 
este un examen care trebuie 
privit cu maximum de seriozi
tate. Și nu uitați : vin partide
le din cupele europene, cam
pionatul constituind cel mai 
bun mijloc de pregătire și pu
nere în formă pentru ele.

Hristache NAUM

PROGRAMUL ETAPEI A VIII-a 
în sfîrșlt, 10 dintre cele 12 divi
zionare „A“ ale handbalului nos
tru vor avea un răgaz de o săp- 
tămlnă între două etape, Secven
ța a VHI-a a campionatului este 
programată duminică, 26 septem
brie, și cuprinde partidele :

Universitatea Craiova — Dina
mo Brașov ; C.S.M. Borzești — 
Steaua ; Universitatea Cluj-Napo- 
ca — Politehnica Timișoara ; 
H.C. Minaur Baia Mare — Con

ductorul Arad ; Dinamo Bucu
rești — Constructorul Oradea : 
Relon Săvlnești — Independența 
Carpați Mirșa.

Joi 23 septembrie se dispută in- 
ttlnirea dintre Universitatea Cluj- 
Napoca și Dinamo București, 
restanță din etapa a ITI-a.

06-132 21 
13-151 ÎS 
41-145 16 
55-128 14 
19-145 14 
39-140 14 
37-164 13 
43-171 13 
58-172 11
46- 161 ,1L 
48-193 10
47- 190 9

CARUSELUL LIDERILOR
IN „TROFEUL EFICACITĂȚII"

Dupâ ce la conducerea pluto
nului celor mai eficienți hand- 
baliști s-a aflat timișoreanul A- 
lexandru FSlker, etapa a Vl-a
l-a  promovat lider pe bălmărea- 
nul Măricel Voinea cu 49 de go
luri înscrise, urmat de Vasile 
Stingă — 47 și Ștefan Birtalan 
— 44. Iată, însă, că etapa de ieri 
a campionatului masculin de 
handbal, Divizia ,,A“, a Vil-a, a 
produs noi modificări în Clasa
mentul „Trofeului eficacității44, 
conferit de ziarul „Sportul", lo
cul I fiind preluat de Vasile 
Stingă. Partea superioară a ie
rarhiei arată acum astfel :

1. VASILE STINGĂ (Steaua) a 
înscris 60 de goluri ; 2. Măricel 
Voinea (H.C. Minaur Baia Mare) 
59 ; 3. Mihai Mironiuc (H.C. Mi
naur Baia Mare) 53 ; 4. Ștefan 
Deacu (Constructorul Arad) 52 ; 
5. Ștefan Birtalan (Independența 
Carapați Mîrșa) 51 ; 6. Alexan
dru Folker (Politehnica Timișoa
ra) 46 ; 7. Marian Dumitru

..(•Steaua) 42 ; 8. Gheorghe Dumi
tru (Universitatea Craiova) 39 ; 
9. Aurel Berbecaru (C.S.M. Bor
zești) 37 ; 10. Viorel Croiboru
(Constructorul Oradea) 35.

' etapa s-a încheiat,
I; COMENTARIILE CONTINUĂ ■ 
 l.M.....-.... . . ................................ ......... . ............'................. .

' IMPLICAȚIILE... PSIHICE ALE UNUI COL- 

I TRĂSNET!

I Universitatea Craiova a obți
nut singura victorie în depla
sare din etapa a 7-a a cam- 

Ipionatului și a realizat acest
lucru în fața unei echipe-reve- 
lație, care nu cunoscuse înfrîn- 
gerea pe teren propriu. Dimpo- 

Itrivă, la Oradea F. C. Bihor
și-a surclasat toate adversarele 
întîlnite : 4—1 cu A.S.A. Tg.

I Mureș, 5—1 cu C.S. Tîrgoviște,
5—2 cu F.C. Constanța ! Și 
după cum a început meciul, cu 

Iacei gol spectaculos, marcat de
Petre Grosu chiar la prima 
șarjă ofensivă a gazdelor, se 
părea că... istoria din celelalte 

I partide se va repeta. Dar n-a 
I fost așa, pentru că au urmat,

după părerea noastră, două 
Istăii psihice diametrale, care

au decis pînă la urmă soarta 
partidei. De o parte, F.C. Bi- 

Ihor a considerat că acel gol
marcat atît de repede va fi su
ficient pentru a... produce încă 

. unul sau două, ceea ce nu s-a

| Mline la Rostok și Rm. Vllcea

I LOTURILE OLIMPIC 
| Șl DL TINERET
| ÎNLÎLNESC

SELECȚIONATELE SIMILARE
ALE B. D. GERMANE

I Loturile reprezentative, olim- 
* pic si de tineret, ale tării noas- 
Itre susțin mîine jocuri amicale, 

cu caracter de verificare, avînd 
ca adversare selecționatele sl- 

Imilare ale R-D. Germane. Lo
tul olimpic, pregătit de antre
norul Gheorghe Staicu s-a reu
nit duminică seară in Ca- 

Ipitală, în vederea partidei pe 
care o va susține la Rostok. 
Ieri au avut loc două antrena- 

I mente, componenții lotului o- 
limpic urmînd să plece în 
cursul acestei dimineți, cu a- 

Ivionul spre Berlin, apoi, în con
tinuare, cu autocarul, la Ros

's tok.

I Lotul de tineret, pregătit de 
antrenorii Cornc-I Drăgușin și 
Nicolae Pantea a plecat dumi
nică dimineață la Rm. Vilcea,

Iunde este programat meciul cu 
tinerii iucători din R.D. Ger
mană. Ieri și astăzi s-au efec-

Ituat antrenamente complexe pe 
stadionul „1 Mai" din locali
tate. 

mai întimplat (deși cîteva bu
ne ocazii au existat), aceasta 
și datorită absenței celor doi 
atacanți viguroși Nedelcu și 
Georgescu (rezervele, îndeosebi 
Pușcaș, n-au corespuns). Pe de 
altă parte, tot acel gol primit 
în secunda 50 a partidei a avut 
darul de a lovi în orgoliul în
vingătoarei- echipei lui Antog- 
noni și internaționalii craio- 
veni, după o perioadă de de
rută (minutele 1—25). au apă
sat pe accelerator, avîndu-1 la 
timonă pe același Ilie Bălăci, 
așa cum îl dorim cu toții : bă
tăios, laborios și disciplinat. 
Fosta campioană a forțat ega- 
larea împotriva neșansei (3 
bare!), a obținut-o și, pe că
derea de ordin psihic a „Biho
rului", și-a construit prima vic
torie în deplasare din acest 
campionat. F.C. Bihor a pier
dut punctele cîștigate la Bra
șov în fața unui „Îl" în mare 
formă. Echipa orădeană va tre
bui să-și strîngă rîndurile și să 
treacă rapid peste șocul-Craio- 
va, pentru a nu avea. în con
tinuare. și alte surprize neplă
cute.

Laurențiu DUMITRESCU

„EUROPENELE*  POSEDĂ
(Urmare din pag. I)

acumulat puncte în deplasare, 
în această a 7-a etapă. Cam
pioana — pentru a patra oară 
consecutiv, de la începerea 
competiției (la Brașov, Tg. 
Mureș, Scomicești și Hunedoa
ra), iar Universitatea Craiova 
— în premieră, duminică, la 
Oradea au cules puncte în a- 
fara terenului propriu. Mai 
important pentru campionat, 
pentru fotbalul nostru este 
însă faptul că aceste două e- 
chipe reușesc să-și impună jo
cul, pe mari porțiuni ale me
ciurilor, in pofida faptului că 
evoluează pe terenurile unor 
partenere cane nu pierd punc
te acasă. Jucătorii acesteia, 
mulți dintre ei internaționali, 
au personalitate șl atunci cînd 
posedă mingea, știu să găseas
că drum la poarta adversă. 
Abordînd de pe această solidă 
poziție meciurile din campio
natul intern, fără a neglija, se 
înțelege, faza de apărare, Dina
mo și Universitatea Craiova 
își sporesc șansele de califica
re în turul al doilea al presti

gioaselor cupe europene la

LIDERUL TREBUIE SA ȘI REVADĂ JOCUL
Așadar, liderul autoritar al 

acestui inceput de campionat 
— Sportul studențesc — a gus
tat sîmbătă din cupa amară a 
înfrîngerii. Acest lucru s-a în
timplat tocmai în fața unei e 
chipe — Politehnica Iași — 
care încă nu trăise bucuria 
victoriei în Divizia „A". Acum, 
ieșenii sînt bucuroși pentru că 
au reușit ceea ce nu izbutiseră 
s-o facă alte șase formații, să 
ia măcar un punct Sportului 
studențesc.

La Iași, însă, echipa studen
ților bucureșteni nu a evoluat 
pe măsura locului ocupat și a 
valorii lotului său. Vom re- 
maica spiritul de sportivitate 
al antrenorului Ion Voica. Du
pă meci el nu căuta scuze, ci 
recunoștea demn : „Am jucat 
slab” . Da, așa a fost, deși sco
rul putea fi chiar egal. Spor
tul studențesc a avut o evolu
ție modestă și la Ploiești, și 
în meciurile cu Universitatea 
Craiova și Steaua, dar a în
vins. Acum a pierdut pentru 
că ulciorul nu merge de multe 
ori... Raportată la valoarea 
campionatului nostru, Sportul 
e o echipă bună, cu un lot 
bun, dar trebuie să-și anali
zeze jocul, carențele. La Iași 
a lipsit Cazan și absența lui 
s-a resimțit, deși Pană a jucat

RESURSE DE CALIFICARE
Praga și Florența. unde, 
miercuri 29 septembrie, vor sus
ține jocurile retur cu Dukla și, 
respectiv, Fiorentina.

Nu încape vorbă. Corvinul 
Hunedoara, cealaltă diviziona
ră „A" participantă la cupele 
europene, a avut in Dinamo — 
a cărei forță de joc a simțit-o, 
miercurea trecută, pe propria-i 
piele și Dukla — un adversar 
redutabil, care a solicitat-o și 
verificat-o din plin înaintea 
meciului retur cu A.K. Graz. 
Un meci în care Corvinul nu 
poate rata victoria și, odată 
cu ea, calificarea, cu condiția 
ca Remus Vlad, sfătuit. in 
continuare, de Mircea Lucescu, 
să revadă ceea ce n-a prea 
mers duminică, cu precădere 
în prima jumătate de oră. A- 
tunci cînd — surprinsă de a- 
tacurile unei echipe... oaspete? 
— n-a știut cum să iasă din 
apărare pentru a-și susține 
„replica ofensivă". Puțin a lip
sit, în aceste condiții — după 
cum se relatează în cronica 
jocului1 — ca portarul Ioniță 
să primească noi goluri. In mo
mentul în care, după pauză, 
echipa Corvinului a trecut la 
atacuri organizate, a echilibrat 
jocul și-a creat cîteva situații 

foarte bine. In meciul de ssm- 
bătă nucleul de bază al forma
ției a evoluat cel mai șters. E 
vorba de Iorgulescu — O. lo- 
nescu — M. Sandu (anihilat 
de fostul lui coleg Bruno Gri- 
gore) — Terheș. Și astfel nu a 
putut fi valorificat jocul bun 
al extremelor Bucurescu și FI. 
Grigore (ultimul cu excepția 
celor două mari ratări) și al 
fundașilor laterali Munteanu II 
și, mai ales, M. Marian.

Citeva cuvinte pentru Poli
tehnica Iași. Echipa a dat do
vadă de o excelentă putere de 
mobilizare. După înfringeraa 
cu F.C. Argeș, Poltehnica a gă
sit tăria să treacă peste neca
zuri (inclusiv meciul cu Dina
mo) și să învingă liderul. Este 
un merit al jucătorilor, al con
ducerii clubului (în special al 
lui Vasile lanul) și al inimo
sului antrenor Kurt Gros. E- 
chipa ieșeană nu are antrenor 
principal pentru că Ion Motroc 
a venit la Iași fără să pri
mească avizul de transfer pe 
linie profesională de la I.E.F.S. 
și clubul Politehnica se vede 
pus într-o situație critică, E 
vorba de o echipă de Pivizia 
„A" și federația ar trebui să 
dea o mînă de ajutor în găsi
rea unui antrenor.

Constantin ALEXE

de gol, reușind punctul egali
zator prin acest Andone, care 
dintr-un fundaș de nădejde 
devine, pe zi ce trece, și un 
„om de gol" al echipei sale de 
club. Intr-adevăr, jocul echili
brat. de prudență în defensivă, 
dar și de atac lucid. în mo
mentul posesiei mingii, tre
buie să caracterizeze echipa 
Corvinului și miercurea viitoa
re, in manșa a doua cu A. K. 
Graz.

„Cangurii" Adone, Rednic și 
Gabor, deveniți ulterior inter
naționali „A“, și cu coechipierii 
lor de la Corvinul au arătat — 
în repetate ocazii — resurse 
pentru a practica un fotbal 
modern, competitiv. Au de
monstrat-o, dealtfel, și săptă- 
mîna trecută în prima partidă 
disputată. în condiții de depla
sare. cu formația austriacă. 
Este și motivul pentru care le 
adresăm din nou invitația să 
treacă la jocul lor obișnuit, ge
nerator. în egală măsură, de 
spectacol și de rezultate.

Cu cît vom avea în partea 
superioară a clasamentului Di
viziei „A“ mai multe echipe 
complete, capabile să se închi
dă ermetic, dar și să ATACE 
ÎN MOD ORGANIZAT, EFICA
CE, cu atît va spori nivelul 
primei competiții a țării. al 
fotbalului nostru.
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SERIA I ,
A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc

— Cetatea Tg. Neamț 1—0 (1—0),
Lamin orul Roman — Chimia Făl
ticeni 1—0 (0—0), Zimbrul Șiret
— TEPRO Iași 0—0, Constructo
rul Iași — Celuloza Piatra 
Neamț 5—1 (2—1), Cristalul Do-
rohol — Metalul Botoșani 2—0 
(0—0), Avîntul Frasin — Metalul 
Rădăuți 1—0 (1—0), Șiretul Bu- 
cecea — Șiretul Pașcani 3—1 
(1—0), C.F.R. Pașcani — Minerul 
Vatra Dornei 4—0 (2—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a V-a : 1. CON
STRUCTORUL IAȘI 8 p (11—3),
2. Minierul V. Dornei 6 p (8—6), 
3—4. Celuloza P. Neamț 8 p 
(9—9), Avîntul Frasin 6 p (5—5) 
... pe ultimele : 14. Șiretul Bu- 
ceoea 3 p (5—7), 15. Metalul Ră
dăuți 3 p (5—8), 16. Metalul Bo
toșani 0 p (2—8).

SERIA A D-a
DEMAR Mărășeștl — Luceafă

rul Adjud 2—2 (1—0). Petrolul 
Moineștl — Letea Bacău 2—1 
(0—0), Partizanul Bacău — Mi
nerul Comănești 3—1 (0—0), Mi
nerul Baraolt — Relonul Săvl
nești 1—0 (1—0), Victoria Gu-
gești — Aripile Bacău 3—1 (1—1), 
Viticultorul Panclu — Metalul Sf. 
Gheo-rghe 3—0 (1—0). Constructo
rul Sf. Gheorghe — Energia Gh. 
Gheorghlu-Dej 2—1 (2—0), Azot 
T.C.M. Săvinești — Gloria Foc
șani 0—1 (0—1).
' Pe primele locuri : 1. PARTI
ZANUL BACĂU 8 p (14—4), 2. 
Gloria Focșani 8 p (6—3), 3. Pe
trolul Moineștl 8 p (10—4), 4. 
Luceafărul Adjud 6 p (8—6)... pe 
ultimele : 15. Azot TCM Săvl
nești 2 p (9—20), 16. Relonul Să
vlnești 0 p (8—4) — sancționată 
cu —10 p. pentru neîndepllnirea 
baremului fixat de F.R.F., in 
campionatul precedent.

SERIA A IlI-a
Ancora Galați — Victoria Te

cuci 1—1 (1—0), Progresul Isaccea
— Rulmentul Bîrlad 2—0 (1—0).
FEPA 74 Birlad — Laminorul 
Brăila 4—0 (3—0), S.N. Tulcea — 
Avîr.tul Matca 1—1 (0—1), Chimia 
Brăila — Chimia Buzău 1—0 
(1—0), carpați Neholu — Oljm-

REZULTATELE ETAPEI A V-A A DIVIZIEI „C“
pla Rm. Sărat 5—0 (0—0), Pe
trolul Brălla-Ianca — Arrubium 
Mâcln 1—1 (0—0), Metalul Buzău 

— D.V.A. Portul Galați 6—2 
(3-0).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
BRĂILA 7 p (12—2), 2. Metalul 
Buzău 7 p (15—7), 3. Arrubium 
Măcin 7 p (10—3), 4. Carpați 
Neholu 7 p (li—6)... pe ultimele:
15. Chimia Buzău 3 p (8—9), 16. 
Rulmentul Bîrlad 3 p (6—9).

SER LV A IV-a

Chlmpex Constanța — Flacăra 
Urzlcenl 1—1 (0—1), Canal Basa- 
rabl — Unirea Slobozia 0—1 
(0—0), Cimentul Medgidia — Ra
pid Fetești 1—0 (1—0), Voința 
Constanța — Portul Constanța
1— 1 (1—0), Victoria Tăndărel — 
Granitul Babadag 5—0 (2—0), Me
talul Mangalia — S.N. Oltenița
2— 0 (0—0), I.S.C.I.P. Uimeai — 
Constructorul Călărași 1—0 (1—0), 
Viitorul Chlrnogi — Șoimii Cer
navodă 2—0 (L-O).

Pe primele locuri : 1. CIMEN
TUL MEDGIDIA 9 p (11—3), 2r 
Unirea Slobozia 8 p (10—2). S. 
Viitorul Chimogi 8 p (7—2)... pe 
ultimele : 15. Șoimii Cernavodă 

2 p (3—12), 16. Canal Basarabi 
1 p (2—11).

SERIA A V-a

Tehnometal București — Danu
biana București 2—0 (1—0), Meta
lul Plopeni — Petrolul Băicoi 
7—1 (2—0), I.C.Ș.I.M. București
— Aversa București 8—0 (4—0), 
Viscolii București -r T.M. Bucu
rești 1—1 (1—1), Chimia Brazi 
Ploiești — A.S.A. Mizil 2—0 
(1—0), Poiana Ctmpina — Carai- 
manul Bușteni 2—0 (1—0), Aba
torul București — Flacăra roșie 
București 0—1 (0—1), Carpați Si
naia nu a Jucat.
• Mline, în seria a V-a, va 

avea loc etapa a Vl-a interme
diară.

Pe primele locuri : 1. META
LUL PLOPENI I p (11—1), 2. Po
iana Cîmpina 8 p (8—3) — d'n 
4 Jocuri, 3. T.M.B. 7 p (12—5). 
4. Viscofil București 7 p (4—2),.. 

pe ultimele : 15. Minerul Fili- 
pești 2 p (2—4) — din 4 jocuri,
16. Aversa București 2 p (4—11)
— din 4 Jocuri.

SERIA A Vl-a

Cetatea Tr. Măgurele — Chimia 
Tr. Măgurele 1—5 (1—3), F.C.M. 
Chimia Giurgiu — Electrica Titu 
0—0, Petrolul Videle — Muscelul 
Cîmpulung 3—2 (1—1), Metalul 
Mija — Chimia Găești 2—0 (L—0), 
Dacia Pitești — Constructorul Pi
tești 2—1 (2—1), Dunărea — Ve
nus Zlmnlcea — Progresul Topo- 
lovenl 3—0 (1—0), Petrolul Bolin- 
tin — Electronistul Curtea de 
Argeș 1—0 (1—0), Flacăra Moreni
— Cimentul Flenl 4—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
TR. MĂGURELE 9 p (14—5), 2. 
Dunărea Zlmnicea 7 p <11—3),
3. Dacia Pitești 7 p (11—7)... pe 
ultimele : 15. Cetatea Tr. Măgu
rele 3 p (7—13), 16. Progresul 
Topoloveni 1 p (5—13).

SERIA A Vn-a

Minerul Horezu — Jiul Rovi- 
nari 1—0 (0—0), Lotru Brezoi — 
Electroputere Craiova 1—1 (1—0), 
I.P.C. Slatina — Dunărea Calafat
1—0 (0—0), C.F.R. Craiova — 
Mecanizatorul Simian 6—0 (3—0), 
Progresul Corabia — Sportul 
muncitoresc Caracal 2—0 (2—0), 
Metalurgistul Sadu — Viitorul 
Drăgășanl 1—0 (0—0), Recolta
Stolcănești — Armătura Strehala 
6—o (4—0), Petrolul Ticlenl — 
Constructorul Craiova 3—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1—2. ELEC
TROPUTERE CRAIOVA 6 p 
(9—3), C.F.R. CRAIOVA 6 p 
(10—4), 3. Minerul Horezu 6 p 
(5—3) — 3 victorii, 4. I.P.C. Sla
tina 6 p (5—3) — 2 victorii... pe 
ultimele : 14. Viitorul Drăgășani 
4 p (4—8), 15. Mecanizatorul Si
mian 4 p (3—9), 16. Dunărea Ca
lafat 3 p (ț—7).

SERIA A Vin-a

Frontiera Curtlci — Unirea 
Tomnatic 2—0 (1—0), C.F.R. Vic
toria Caransebeș — Minerul Mol

dova Nouă 8—0 (5—0), Unirea 
Sînnicolau Mare — Minerul Ora- 
vița 1—0 (1—0), Celuloza Drobeta 
Tr. Severin — Dlerna Orșova 2—0 
(L-O), Metalul Bocșa — C.F.R. 
Arad 1—0 (1—0), Victoria Ineu — 
Minerul Anina 3—1 (0—1), Con
structorul Timișoara — Vulturii 
IURT Lugoj 3—1 (0—0), Minerul 
Certe) — Șoimii Lipova 3—0 
(2-0).

Pe primele locuri : 1. C.F.R.
CARANSEBEȘ 8 p (15—4), 2. Me
talul Bocșa 6 p (9—4), 4—7. Uni
rea Tomnatic 6 p (6—5), Vultu
rii Lugoj 6 p (8—7), Dlerna Or
șova 6 p (7—6), Unirea Sînnlco- 
lau 6 p (5—4)... pe ultimele : 14. 
C.F.R. Arad 3 p (5—6), 16. Mine
rul Moldova Nouă 3 p (3—13), 
16. Frontiera Curtlci 2 p (5—9).

SERIA A IX-a

Metalul Alud — Mecanica Alba 
Iulia 3—0 (2—0), C.F.R. Simerla
— Minerul An incasa 1—0 (0—0),
Minerul Gheiar — Minerul Paro- 
șenl 2—0 (0—0), Victoria Călan — 
Dacia Orăștie 2—1 (2—0), Unirea 
Alba Iulia — Explorări Deva
2—2 (0—1), Șurianul Sebeș — 
Soda Ocna Mureș 5—3 (2—3),
Inter Sibiu — Textila Clsnădie 
5—1 (2—0), Mlnerul-Știința Vul
can — Minerul Luipeni 2—1 (3—1).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL GHELAR 7 p (9—2), 2. Vic
toria Călan 7 p (7—6), 3. Șu
rianul Sebeș 6 p (15—9) — 3 vic
torii, 4. Minerul Lupeni 6 p 
(11—5), — 2 victorii... pe ultime
le : 15. Minerul Paroșeni 3 p 
(4—8), 16 Minerul Aninoasa 2 p 
(3-7).

SERIA A X-a

Victoria Cărei — Olimpia Gher
la 4—1 (3—1), Minerul Sărmășag
— Unirea Valea lui Mihal 2—1
(1—0), Voința Oiadea — Chimia 
Tășnad 4—1 (3—0), Minerul Or.
dr. Petru Groza — C.F.R. CluJ- 
Napoca 1—0 (0—0) C.E.M. CluJ- 
Napoca — Oașul Negrești 1—0 
(0—0). Rapid Jibou — Oțelul Or. 
dr. Petru Groza 1—0 (1—0), Sil
vana Cehu Silvaniel — Bihorea

na Marghita 4—2 (3—1), Stida- 
Airieșul Turda — Bihorul Beiuș 
6—1 (5—1).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL OR. DR. PETRU GROZA 
8 p (9—4), 2. Victoria Cărei 7 p 
(11—5), 3. C.E.M. Cluj-Napoca
7 p (6—4)... pc ultimele : 14. Vo
ința Oradea 3 p (9—9), 15. BL 
horul Beiuș 3 p (4—10), 16. Ra
pid Jibou 3 p (3—14).

SERIA A Xl-a
Foresta Bistrița — Bradul Vi- 

șeu 2—0 (0—0), Minerul Bala 
Sprie — Metalotehnlca Tg. Mureș
3—2 (2—0), Sticla Bistrița — Mi
nerul Băița 1—1 (1—0), Mureșul 
Luduș — Unirea Seini 2—0 (1—0), 
Oțelul Reghin — Minerul Rodna
1—0 (1—0), Minerul Băiuț — Mi
nerul Baia Borșa 6—0 (2—0), Lă- 
pușul Tg. Lăpuș — Avîntul Re
ghin 2—0 (L—0), CUPROM Baia 
Mare — Textila Năsăud 1—1 
(1—0).

Pe primele locuri. : 1. MINE
RUL BAITA 7 p (10—6), 2. Avln- 
tul Reghin 7 p (9—6), 3. Mine
rul Rodna 6 p (8—2), 4. Oțelul 
Reghin 6 p (7—4)... pe ultimele : 
14. Unirea Seini 4 p (4-7), 15. 
Lăpușuâ Tg. Lăpuș 4 p (5—9), 
16 Sticla Bistrița 3 p (6—9).

SERIA A XII-a
Minerul Bălan — Textila Prej- 

mer 0—0, Progresul Odorhelu Se
cuiesc — Metalul Sighișoara 2—0 
(1—0), Mureșul Toplița — Metrom 
Brașov 2—0 (1—0), Chimia Or. 
Victoria — Tractorul Miercurea 
Clue 2—1 (1—1), Tractorul Bra
șov — Utilajul Făgăraș 4—0 
(1—0), Măgura-Mobila Codlea — 
IMIX Agnita 2—0 (1—0), Torpedo 
Zărnești — I.C.I.M. Brașov 0—0, 
Nitramonla Făgăraș —■ Unirea 
Cristuru Secuiesc 6—1 (3—1).

Pe primele locuri : 1. TRAC
TORUL BRAȘOV 8 p (10—2), 2. 
Nitramonla Făgăraș 7 p (11—3), 
3. Progresul Odorhei 7 p (7—5)... 
pe ultimele 14. Metrom Brașov 
3 p (5—7), 15. Utilajul Făgăraș 
3 p (3—10), 16. Tractorul M. Cluc 
1 p (4—10).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noș
tri voluntari <lin localitățile res
pective.



SPORTIVI ROMANI IN INTILNIRI INTERNATIONALE
CANOTORII AU DOMI
NAT ÎNTRECERILE BALCA

NIADEI
La Sofia s-a desfășurat cea 

de-a 8-a ediție a Balcaniadei 
de canotaj. întrecerile s-au în
cheiat cu succesul pe echipe 
al reprezentanților țării noas
tre, care au ocupat primul loc 
în opt probe. La schit simplu 
feminin, victoria a revenit 
vicecampioanei mondiale Vale
ria Racilă, tot cu un succes 
românesc incheindu-se și pro
ba feminină de 2 vîsle. La 
masculin, dintre echipajele ță
rii noastre au cîștigat titlul 
balcanic cele de 3 plus 1. 2 
plus 1 rame, 4 vîsle, 4 rame 
fără cîrmaci, precum și 4 plus 
1 rame juniori și 4 rame f„ră 
cîrmaci juniori.
JUNIORII ÎNVINGĂTOR’ 
IN TREI PROBE LA BAL

CANIADA DE SCRIMA
Cea de-a 5-a ediție a Balca

niadei de scrimă pentru ju
niori. desfășurată la Sofia, a 
fost dominată de sportivii ro-

S-A ÎNCHEIAT TOUR DE L’AVENIR
La Morzine (Franța) s-a înche

iat cea de-a 20-a ediție a cursei 
cicliste Tour de l’Avenir, desfă
șurată pentru a doua oară con
secutiv cu participarea cicliștilor 
amatori șl profesioniști. Ultima 
etapă, disputată în jurul orașu
lui Morzine (79,1 km) a fost cîș- 
tlgată de francezul Pascal' Jules, 
care l-a învins Ia sprint pe so
vieticul Serghel Suhurucenkov, 
ambii fiind cronometrați în 
2h20:50. tn clasamentul general 
individual victoria a revenit tâ
nărului rutier profesionist ameri
can Greg Lemond (21 de ani), 
urmat la lfl:18 de Robert Miliar 
(Anglia). în clasament pe echi
pe prima s-a clasat formația R.D. 
Germane.

C M. D£ A£ROMOD£L£ INDOOR
(Drmare din vag O

da și România. Comisia de or
ganizare depune eforturi pen
tru ca oaspeții la acest mare 
concurs să dispună de cele mai 
bune condiții pentru a-și pune 
în valoare pregătirea.

Lotul sportivilor români, pre
gătit sub îndrumarea unui spe
cialist bine cunoscut în lumea 
modeliștilor, prof. Otto nints, 
maestru emerit al sportului, 
este alcătuit din Nicolae Bcz- 
man, campionul republican la 
micromodele, Aurel Morar și 
Aurel Popa, sportivi cu multă 
experiență în materie. întrece
rile se anunță, insă, deosebit 
de disputate, printre partici
pant numărîndu-se mul.ți foști 
campioni mondiali. Potrivit 
regulamentului vor fi efectuate

ÎNCĂ UN RECORD MONDIAL LA C.M. DE HALTERE
Campionatele mondiale șl 

europene de haltere au conti
nuat la Liubliana cu desfășu
rarea întrecerilor la categoria 
cocoș (56 kg). Titlul a revenit 
sportivului bulgar Anton Ko 
diabașev (care și-a menținut 
supremația cucerită anul tre
cut la C.M. de la Lille), cu un 
nou record mondial : 280 kg, 
la total (v.r. 277,,5 kg — An
dreas Letz — R.D.G.).

Iată clasamentul : 1. Anton 
Kodiabașev (Bulgaria) 280 kg 
(125 ; 155); 2. Oksen Mirzoian 
(U.R.S.S.) 272,5 kg (120 ; 152,5); 
3. Wu Shude (R. P. Chineză)

ÎN DIVIZIA „A“ DE HOCHEI, S.C. MIERCUREA CIUC - DINAMO 7-2
MIERCUREA CIUC. 20 (prin 

telefon). — Ora destul de tîr- 
zie la care s-a terminat der- 
byui primei etape a campio
natului Diviziei „A“ la hochei, 
meciul dintre S.C. Miercurea 
Ciuc și Steaua, nu ne-a per
mis să oferim titorilor prea 
multe amănunte. Azi putem 
preciza că bucureștenii, jucînd 
calm și bine organizat, au con
dus în min. 33 (la jumătatea 
meciului) cu 5—0! în final 
partida a fost mai echilibra
tă Steaua obținind o meritată 
victorie. • Din echipa învingă
toare s-au remarcat portarul 
Neted u și Cazacu.

STEAUA — DUNĂREA GA
LATI 10—1 (1—0, 5—0, 4—1).
Si de această dată gălățenii au 
început jocul curajos, actionînd 

mâni, învingători în trei din 
cele patru probe. La floretă fe
minin primele trei locuri au 
fost ocupate de reprezentantele 
noastre. în ordine : Keca Lazăr, 
Salvina Ionescu și Georgela 
Beca. La floretă masculin a 
cîștigat Vasile Costa, victorios 
in toate cele 5 asalturi ale fi
nalei. La sabie, Vilmos Szabo 
l-a întrecut în baraj pe Valter 
Sultan, medaliat cu argint. 
Proba de spadă a fost cîști
gată de bulgarul Hristo Popov. 
CRISTINA ORBEȚU ÎNVIN
GĂTOARE LA CROSUL 

„RUDE PRAVO-
Atleta Cristina Orbetu a cîș

tigat proba junioarelor în tra
diționalul concurs de cros or
ganizat de ziarul „Rude Pra- 
vo“, fiind cronometrată pe 1 500 
m în 4:36,0. Ea a fost urmată 
de cehoslovacele Ludmila Mar- 
vanova 4:37,0 și Alena Kuceri- 
kova 4:40,0. în proba juniorilor, 
(4 500 m) cîștigată de sovieticul 
Oleg Strijaikov în 13:16.0. Cos- 
tel Constantin a sosit al doilea 
în 13:18,0. Cursa seniorilor (11,4 
km) a revenit finlandezului 
Esa Liedeș în 33:36.0. iar cea 
a senioarelor (2 850 m) a fost 
cîștigată de Dorthe Rasmussen 
(Danemarca) — 8:51,0.

CICLIȘTII IN TURUL 
BULGARIEI

Prima etapă a turului ciclist 
al Bulgariei (1 225 km, 84 de 
rutieri din 10 țări), Selo Kova- 
cev — Sofia — Vrața (136 km) 
a revenit lui Jentsch (R. D. 
Germană) cane l-a întrecut la 
sprint pe Perunovski (U.R.S.S.), 
ambii cronometrați în 4h 45:54. 
La 16 secunde a sosit Gotze 
(R.D.G.) și un pluton în care 
se aflau și cicliștii români Cor
nel Nicolae (locul 7). Mircea 
Romașcanu. Traian Sirbu și 
Constantin Căruțașu.

6 lansări, pentru alcătuirea cla
samentului luîndu-se în consi
derație două starturi, cele mai 
bune. După primele zboruri de 
acomodare efectuate este greu 
de dat un pronostic cu privi
re la șansele pentru podium. 
Cert este că hotărîtoare va fi 
calitatea cauciucului (fabricat 
special în acest scop) din care 
sint confecționate „motoarele” 
de propulsie. Iată și programul 
de desfășurare a întrebărilor: 
miercuri 22 septembrie, ora 18, 
deschiderea campionatului; joi, 
ora 9—12, lansarea I, ora 12— 
15. lansarea a Iî-a, ora 15—18, 
lansarea a Iîî-a, vineri. ora 
9—12 lansarea a IV-a, ora 12— 
15 lansarea a V-a, ora 15—18 
lansarea a Vî-a ; sîmbătă ora 
11—13 festivitatea de premiere 
și închiderea campionatului.

270 kg (125; 145); 4. Tadeusz 
Golik (Polonia) 262,5 kg (115 ; 
147,5); 5. Ishiba Takashi (Japo
nia) 252,5 kg (115; 137,5) ; 6.
Dionisio Munos (Spania) 245 
kg (115 ; 130).

Medaliați (pe stiluri) MON
DIAL. Smuls-Kodiabașev, Wu 
Shude, Mirzoian ; EUROPEAN: 
Kodiabașev, Mirzoian. Golik ; 
Aruncat. MONDIAL și EURO
PEAN : Kodiabașev, Mirzoian, 
Golik.

Campionatele continuă cu cat. 
pană la care vor concura și 
doi sportivi români : Gelu Ra
du și Mircea Tuli.

foarte penetrant in atac și be
neficiind în prima repriză de 
trei mari ocazii de gol. ratate 
de T. Marcu (min. 9 și 17) și 
Antohi (min. 13). In continua
re Steaua și-a reintrat în ca
dența sa obișnuită și practicând 
un joc foarte spectaculos și 
eficient a înscris gol după gol 
detașîndu-se în învingătoare 
meritată. Demn de menționat 
'este jocul bun al» tinerilor 
Udrca și Jumătate ca și faptul 
că in acest meci s-a acordat 
primul șut de penaltitate al 
campionatului. executat și 
transformat de experimentatul 
Vasile Huțanu (Steaua). Puncte
le au fost marcate de : Po
pescu 2. Cazacii 2, Udrca. Un- 
gureanu. Nîstor. V. Httîanu. 
Jumătate și Bălăucă. Punctul

SUAT ERLER /Turcia):

„UN STIMUL CONTINUU 
ADUS MIȘCĂRII OLIMPICE!...**  »

• «o HrtS «oevutH, Mr. ». Conlp 18. 6.1 I «. t, tal. centrala 1114 71 d
raairu attainitata i abonemenle orie IttXIM - departamenlul erpori imped presa 70 Boi 135-137,

DL Suat Erler, membru al C.I.O. pentru Turcia, 
este o binecunoscută personalitate a lumii spor
tive. Activează pe tărîmul sportului din fragedă 
tinerețe, a fost înotător de performanță și cam
pion național al țărij sale în anii '30. în 1948 
a devenit membru al Comitetului Olimpic Turc 
șl apoi secretar general al acestui fot. Din anul 
1955, este reprezentantul Turciei în Comitetul In
ternațional Olimpic.

— Ca oaspete al Comitetului 
Olimpic Român, în aceste zile, 
ne puteți spune ce impresii ați 
cules în cursul vizitei între
prinse în tara noastră ?

— Nu este pentru prima 
oară că vizitez România. Gă
sesc, însă, atît de schimbate lo
curile și oamenii, sînt atit de 
impresionante transformările pe 
care le observ, incit aș putea 
spune că fac acum o nouă cu- 
noștlnfix a acestei țări, aflate 
in plin progres și modernizare, 
împreună cu colegul meu ro
mân Alexandru Șiperco, cu 
care-activez alături de aproape 
30 de ani în cadrul, C.I.O., am 
vizitat o serie de baze spor
tive și centre de antrenament, 
puțind să mă conving, cu ochi 
proprii, de avîntul pe care l-a 
luat această activitate in rin- 
durile tineretului român, capa
citatea acestuia de a accede la 
mari realizări pe tărimul per
formanței ca și a împlinirii i- 
dealului olimpic. Plec cu cele 
mai bune impresii din aceste 
locuri frumoase, de lingă prie
teni dragi.

— Cum apreciați dezvoltarea 
relațiilor, pe tărîm sportiv, 
dintre țările noastre ?

— între sportivii din Turcia 
și România s-au statornicit de 
multă vreme rodnice relații de 
colaborare. In ultimii ani, aces
tea au luat o amploare sporită, 
în spiritul prieteniei care leagă 
cele două țări. Mă gindesc ast
fel, la schimbul intens de spor
tivi, de anrenori și specialiști, 
care se intilnesc tot mai des 
pe terenul de întrecere, ca și 
in cabinetele de studiu. O ma
terializare concretă a acestor 
activități o constituie, desigur, 
organizarea tot mai desăvirșită 
a Jocurilor Balcanice, competi
ție regională recunoscută ofi
cial de mișcarea olimpică, care 
dă prilej sportivilor din țările 
peninsulei, inclusiv cele două 
ale noastre, să-și măsoare cu 
folos forțele și măiestria. Per
sonal, am fost martor la re
centele întreceri ale poloiștilor

ADVERSARELE ECHIPELOR 
NOASTRE IN CAMPIONATE

DUKLA FRAGA a jucat în e- 
tapa a 5-a la Olomouc unde a 
învins cu 1—0 formația locală 
Sigma. In clasament conduce 
Bohemians cu 8 p. Dukla se a- 
îlă pe locul 8 cu 6 p.

A. K. GHAZ a jucat la Viena 
cu lidera clasamentului F.C. Aus
tria (9 p) de care a fost învinsă 
cu 1—0. Adversara Corvinului o- 
cupâ locul 13 în clasament cu 
3 B-

REAL MADRID a obținut o 
valoroasă victorie în deplasare 
(1—0 cu Zaragoza) șl ocupă, du
pă 3 etape, un loc fruntaș m 
clasament : are maximum de 
puncte (6) la fel ca și Atletico 
Madrid.

ALTE CAMPIONATE
IUGOSLAVIA (et. 7). Partizan 

— O.F.K. 2—1, Velez — Novi Sad

de onoare al gălățenilor a fost 
înscris în ultimul minut de 
joc de Antohi, într-un moment 
cînd echipa Dunărea era în 
superioritate numerică. A con
dus Șt. Enciu, ajutat la cele 
două linii de T. Szabo și Emil 
Both.

SC. MIERCUREA CIUC — 
DINAMO 7—2 (0—0, 5—0, 2—2). 
Autorii golurilor : Tudor 2, De
meter 2, Gereb X, I. Antal 1, 
B. Nagy 1 pentru S.C. M. Ciuc, 
respeectiv Tureanu 1 și Moro- 
san 1.

Campionatul continuă mîine 
cînd este programată și prima 
„ediție" a derbyului Steaua — 
Dinamo (ora 18,30), în deschi
dere avind loc meciul S. C. 
Miercurea Ciuc — Dunărea.

V. PAȘCANU-coresp. 

juniori. in cadrul Balcaniadei 
de la Istanbul și am constatat 
înalta clasă a echipierilor Ro
mâniei, laureați ai competiției.

— Sîntem, actualmente, la 
jumătate de drum între Olim
piadele ’80 și '84. în ce lumină 
vedeți pregătirile pentru vi
itoarea întrecere sportivă su
premă ?

— Pregătirile progresează ac
tiv, de o parte și de cealalta, 
adică in tabăra organizatorilor, 
ca și in toate cele ale viitori
lor participanți. Pe teren orga
nizatoric, se pare că stăm bine, 
veștile bune nu lipsesc. Atlt la 
Sarajevo, aproape de noi, unde 
vor avea loc Jocurile de iarnă, 
cit și acolo departe, la Los An
geles, orașul gazdă al ediției de 
vară, lucrările de pregătire ale 
construcțiilor și instalațiilor 
necesare 3e apropie de stadiul 
finisării. Avansate, fără îndo
ială, sînt și preparativele spor
tivilor. Dovadă, multitudinea de 
rezultate înalte, pe care le în
registrăm pe toate stadioanele, 
recorduri ce stirnesc admirație 
și uimire. Printre acestea pot 
fi citate și admirabilele perfor
manțe ale atletelor românce, 
Vali Ionescu, Anișoara Cușmir 
și Marieica Puică, care foarte 
recent au ridicat cota recordu
rilor mondiale la noi și impre
sionante cifre. Desigur, toate 
acestea sint un singur aspect al 
lucrurilor. Celălalt, poate și 
mai prețios, este stimulul con
tinuu adus mișcării olimpice, 
amploarea sa crescîndă, in în
treaga lume, așa cum a fost 
evidențiat și la ultimul Con
gres Olimpic. Sportul a deve
nit o forță, o forță de care tre
buie să se țină seama, in în
tregul context al vieții sociale. 
Și pe care trebuie s-o folosim, 
in continuare. în slujba păcii 
șl înțelegerii intre națiuni, așa 
cum stă scris în marea carte a 
olimpismului.

Uerez succese cit mai mari 
sportivilor din România în ca
drul mișcării olimpice !

Radu VOIA

1—2, Steaua Roșie — Nlș 3—1, 
Dinamo Zagreb — Zeleznlcear 
Sarajevo 1—0, Split — Zemun
1— 1. In clasament : Dinamo Za
greb 12 p. Partizan 10 p. Pe ul
timul O.F.K. 3 p.

BELGIA (et. 7). Anderlecht — 
Standard 1—4 I, F. C. Bruges — 
Lockeren 1—0, Ton greș — Beer- 
schot 1—0, La Gantoise — F.C. 
Liăge 1—0, Beveren — Molembeck
4—0. Conduc F. C. Bruges șl 
Beerschot cu cîte 11 p. Pe ulti
mul loc Cercle Bruges 1 p.

OLANDA (et. 7). Kerkrade — 
Feyenoord 4—1 !, Alkmaar — U- 
trecht 3—1. Meciul Eindhoven — 
Ajax a fost amînat. In clasament 
conduce Kerkrade — 12 p.

UNGARIA (et. 4). M.T.K. — 
Vasas 0—2, Honved — Debrețin
2— 0, Ujpestl Dozsa — Csepel
1— 2 !, Zalaegerszeg — GyOr 
0—2, - Diosgyor — Ferencvaros
2— 2. In clasament : Csepel 7 p, 
Gy8r și Honved cîte 6 p. Pe ul
timele locuri Pecs și M.T.K. cite 
1 P.

PROGRAMUL SĂPTĂMiNII
Miercuri 22 septembrie, In pre

liminariile C.E : Finlanda — Por
tugalia (gr. 2), Danemarca — 
Anglia (gr. 3), Olanda — Norve
gia (gr. 4), Austria — Albania 
(gr. 6), Olanda — Irlanda (gr. 
T).

In C.E. de tineret (la 22 sep
tembrie) : Finlanda — Portugalia. 
Danemarca — Anglia, Tara Ga
lilor — Norvegia, Austria — Al
bania.

Meciuri amicale (la 23 septem
brie) : R.F. Germania — Belgia, la 
Milnchen ; Bulgaria — R.D.G. (la 
Burgas). In aceeași zl, în Cupa 
cupelor (tur) : Waterschei — Dif- 
fcjilange (Lux.) ; în Cupa 
UTE.FrA. (tur) : Zurriecq (Malta) 
— Hajduk Split ; Fram Reykja
vik — Shamrdck Rovers.

TRIBUNĂ VEDETELOR
• Cunoscutul Quini de la C.F. 

Barcelona a fost operat la ten- 
donul Iul Achile și va fi mult 
timp indisponibil. El a fost de 
3 ori golgeteruJ campionatului 
spaniol (de 3 ori consecutiv) și

TELEX
ATLBriSM • La Londra, So

fia Sakocafa a aruncat 71,52 m 
la suliță, record al Greciei, al 
treilea rezultat mondial din toate 
timpurile după 72,40 m Tlina 
Lillak (Finlanda) șl 71,88 m An- 
toaneta Todcrova (Bulgaria). La 
C.E. de la Atena Sakorafa s-a 
clasat a treia in proba cîștigată 
de compatrioata el Anna VerouU 
cu 70,02 m • La Como, Pietro 
Mennea a alergat 200 m în 20,68 
m, cel mal bun timp de la re
venirea sa In activitatea com- 
petițională.

AUTOMOBILISM • Scoțianul 
Jimmy McRae (,,Opel Ascona") 
a cîștigat raliul desfășurat tn 
insula Man contlnd pentru cam
pionatul european de raliuri.
• Cursa de 1 000 km de la Mu- 
gello (Italia) contlnd pentru 
campionatul mondial de rezisten
ță a fost cîștigată de italienii 
Michele Alboreto — Piercarlo 
Ghinzani („Lancia Martinia") In 
6hl8:40,05 (medie orară 156,738 
km). în clasamentul C.M condu
ce Alboreto cu 63 p, urmat de 
Henri Pescarolo (Franța) 58 p, 
Jackie Ickx (Belgia) și Ricardo 
Patrese (Italia) cite 55 p.

Box • Puglllstul mexican Ra
fael Limon șl-a păstrat titlul de 
campion mondial al categoriei 
superpană (versiunea WBC), ln- 
vinglndu-1 prin k.o. tehnic in re
priza a 7-a pe sud-ooreeanul 
Chung LI Choi.

CICLISM • Cursa de la Isber- 
gues (Franța) a fost ciștlgată de 
suedezul Sven-Ake Nilsson, 206 
km în 5h05:10. La 25 de secunde 
a sosit francezul Jean-Francois 
Chaurin.
GIMNASTICA • La Celiabinsk, 
în campionatele unionale, titlul 
Individual masculin a fost cîști
gat de Bogdan Makuț cu 115,65 
p. Urmat de Pavel Sut cu 115.525 
p șl de campionul mondial Iuti 
Korolev cu 114,40 p. Titlul fa- 
minln a revenit Natallel Iureenk 
(17 ani) cu 76,75 p, urmată <t»S 
Albina Șișova 76,05 p și oiga 
Mostepanova 75,075 p.

MOTOCICLISM • Echipajul 
Jean-Claude Chemartn (Franța) 
— Jacques Cornu (Elveția) pe 
„Kawasaki" a cîștigat campiona
tul mondial de rezistență. Ultima 
probă desfășurată la Le Castellet 
(Franța) a revenit echipajului 
francez Lafond-Gullleux-Igoa 
(„Kawasaki") cu o medie orară 
de 151,759 km.

TENIS • Bolivianul Marlo 
Martinez a cîștigat turneul de la 
Palermo, invingindu-1 tn finală 
ou 6—t, 7—5 pe australianul John 
Alexander • Yannick Noah a 
cîștigat titlul de campion al 
Franței : 6—1, 6—2, 7—6 în finală 
ou Henri Leconte.

VOLEI • în turneele semifina
le ale campionatului mondial fe
minin : la Trujillo': s.U.A. — 
Australia 3—0 (0, 3, 3), R.P. Chi
neză — Ungaria 3—0 (2, 7, 2), 
Cuba — U.R.S.S. 3—0 (10, 10. 10); 
ta Lima : Japonia — Canada
3—0 (5, 9, 9), Brazilia — Bulga
ria 3—1 (6, —15, 12, 4), Coreea 
de Sud — Peru 3—0 (14, 11, 12)
• în turneul masculin de la Rio 
de Janeiro : Japonia — Franța
3—0 (5, 5, 12), Brazilia — Mexic
3—1 (4, —12, 9. 13), Bulgaria — 
Coreea de Sud 3—1 (—11,, 9, 9, 11).

dorea să-l întreacă pe Zarra 
(Athletic Bilbao), care înainte de 
război fusese de 6 ori golgeter 
al campionatului. După operație 
va reuși această performanță a- 
vînd în vedere că are 33 de ani 7
• Celebrul Kevin Keegan a 

declarat că nu va mal juca în 
echipa Angliei, deoarece antre
norul reprezentativei, Bobby Rob
son, a făcut citeva declarații 
care l-au compromis pe fostul 
internațional. „Robson nu mi-a 
spus personal nimic — spunea 
Keegan — deși așa ar fi fost 
corect. Am aflat reproșurile sale 
față de mine de la alții și din 
declarațiile făcute In ziare"!
• După o absență Îndelunga

tă, Luis Cesar Menotti s-a reîn
tors în Argentina. El a făcut de
clarații presei acuzînd „stilul de 
joc al actualilor campioni al 
lumii", probabil supărat pe tn- 
frlngerea suferită la ..El Mun
dial" !
• 29 de jucători de peste ho

tare activează în actualul cam
pionat al Italiei. Iată cîțiva mal 
cunoscuți : Uribe (Peru) la Ca
gliari, Schachner (Austria) la 
Cesena, Bertoni șl Passarella 
(Argentina) la Fiorentina, Van- 
dereycken (Belgia) și Peters (O- 
landa) la Genoa, Filho (Brazilia) 
șl Hansi Miiller (R.F.G.) la In
ter, Bonielc (Polonia) șl Platini 
(Franța) la Juventus, Falcao 
(Brazilia) șl Prohaska (Austr-a) 
la Roma, Krol (Olanda) șl Diaz 
(Argentina) la Napoli, Brandy 
(Irlanda) și Trevor Francis (An
glia) ia Sampdoria, Edinho (Bra
zilia) șl Surjak (Iugoslavia) la 
Udlnese. Korput (Olanda) șl 
Hernandez (Argentina) la Tori
no, Zmuda (Polonia) și Dirceu 
(Brazilia) la Verona în divizia 
secundă, la Milan, activează sco
țianul Jordan.
• A Încetat din viață fostul 

selecționer al Argentinei (pînă tn 
1974), Vladislao Cap (48 de ani), 
care a fost șl antrenorul forma
ției River Plate.
• După cîteva luni, argenti

nianul Ricardo Villa a reintrat 
la Tottenham, care a învins zi
lele trecute cu 6—0 pe Southamp
ton I Villa a marcat un gol su
perb în poarta lui Shilton, fiind 
aclamat de public.
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