
TOVARASUL
NICOLAE CEAUSESCU

A VIZITAI UNITĂTI AGHICOLE, COOPERATISTE 
Șl DE SIAI, DIN JODEfElE I El EORMAN Șl CĂEĂRAȘI

MtOltTAIM DM TOAT1 ȚM1U. OMȚt-WI»

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCARE FIZICA Șl SPORT

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român. președintele 
Republicii Socialiste România, 
a vizitat, in cursul zilei de 
marii, unități agricole — coo
peratiste și de stat — din ju
dețele Teleorman Și Călărași.

împreună cu secretarul gene
rai al partidului, la această 
nouă intilnire cu lucrătorii o- 
goarclor s-au aflat tovarășii 
Emil Bobu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Gheorghe 
Stoica, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ion Teșu. ministrul agriculturii 
și industriei alimentare.

A fost dezbătut in profunzi
me. cu specialiști și practicieni, 
un aspect esențial al politicii 
agrare a partidului și statului 
nostru, și anume acela de a 
folosi eu maximă eficientă, cu 
pricepere și îndrăzneală, con
dițiile pedoclimatice, baza teh
nică și materială, bogata expe
riență a țărănimii noastre pen
tru a cultiva si culege de pe 
pămintu] tării tot ceea ce ei 
poate da. cu scopul de a aco
peri cerințele crescindc de ma
terii prime ale economiei na
ționale. de a satisface cit mai 
îndestulător nevoile tot mal 
mari si diversificate ale popu
lației. Vizita de mani a cir
cumscris în această sferă de 
r. reocupări constante ale con
ducătorului partidului si statu
lui nostru două programe spe
ciale ale agriculturii noastre 
socialiste — cele privind ex
tinderea si modernizarea cultu
rilor de bumbac și de orez, 
ambele avind în tară bune con
diții do creștere.

Au fost vizitate: întreprinde

rea de producere si valorificare 
a bumbacului Brincenl. o solă 
de porumb aparținind C.A.P. 
Brînceni, lanuri de po
rumb din Dracea Șl Futineiu, 
o tarla semănată cu sfeclă de 
zahăr a C.A.F. Smîrdioasa. 
ferma legumicolă a C AP. Pu- 
tineiu.

Programul special de extin
dere și modernizare a culturii 
orezului — a fost dezbătut și 
definitivat la una din fermele 
cultivatoare a acestei plante 
apartinind I.A S. Oltenița.

întreprinderea agricolă de 
stat Oltenița cultivă peste 3 200 
ha orez, fiind una dintre cele 
mai mari unități de profil din 
țară. Se prezintă pe larg evo
luția producției la hectar obți
nute — circa 3 500 kg —, so
iurile ce se cultivă, tehnolo
giile de lucru aplicate.

Secretarul genera! al parti
dului apreciază că. cu toate 
rezultatele bune obținute pînă 
acum, producția realizată la 
hectar nu reflectă pe deplin 
condițiile tehnlco-materiale de 
care dispune unitatea.

Secretarul general al parti
dului a subliniat, in încheierea 
vizitei, marea răspundere ce 
revine lucrătorilor agricoli din 
acest sector, chemați să asigu
re cantități tot mai importante 
de orez, de ridicare a calității 
lui, ținind seama de locul pe 
care ii ocupă in hrana popu
lației.

Cei prezenti la acest dialog 
de lucru l-au incredintat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu că 
vor acționa cu toată răspunde
rea pentru respectarea întoc
mai a sarcinilor rezultate din 
programul aprobat.
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Pe pista nautică de la Pancearevo

CANOTORII ROMÂNI - CAMPIONI 
BALCANICI ÎN 9 PROBE!

O Valeria Racilă învingătoare la simplu # Alte 6 
echipaje pe locurile II și III

Schifiștii români au încheiat 
sezonul nautic internațional 
1983 cu un frumos succes, cu
cerind la recenta Balcaniadă de 
canotaj desfășurată In Bulgaria, 
la Pancearevo, 9 titluri de 
campioni balcanici, trei locuri 
II $1 trei locuri III.

Evoluând remarcabil în com- 
psinia sportivilor din Bulgaria, 
Iugoslavia. Grecia și Turcia, 
canotorii români au ocupat — 
cu cele ÎS medalii cucerite — 
locul I in clasamentul general 
pe națiuni.

Iată echipajele premiante ■ 
locul I — simplu, Valeria Ră- 
cilă ; 2 vîsle — Title Țăran. E- 
lisabeta Oieniuc ; 2 rame — E- 
lena Horvath. Rodica Arba ; 
4+1 rame — Constantin Ai- 
roale. Toma Coman. Corneliu 
Crușinschi. Grigore Cutaș + 
Gh. Anghel ; 4 rame — Gabriel 
Bularda. Daniel Voiculescu, 
Vaier Toma. Petre Iosub ; 4
vîsle — Gheorghe Halaicu. Di- 

Cu gindul la tradiționalul meci cu Franfa...

mitrie Popescu. Vasile Stamate, 
Traian Ghiban ; 8+1 — Bular
da. Voiculescu. Toma. Iosub, 
N ăsta se. Lefter. Sincu, Postoiu 
+• Lovrenschi ; juniori — 2 + 1 : 
Vasile Tomoioagă. Gheorghe 
Demeter + I. Roșescu; 4 f.c.
— Ștefan Stoica. Nicolae Stan, 
Petre Ciodar, Stelian Șchiopu ; 
LOCUL II — 2+1 (seniori) : 
Ionel Manea. Sever Mondoc + 
G. Anghel ; 2 f.c. — Constantin 
Postoiu. Vaier Toma ; 8+1 (ju
niori) — Schiopu. Ciodar. Stan, 
Stoica, Tompa. Nicolae. Deme
ter, Tomoioagă + Roșescu ; 
LOCUL III : 2 vîsle (seniori)
— Nicolae Dumitrescu, Iulian 
Gheorghe ; juniori — 2 f.c. s 
Ladislau Tompa. Ionel Nicolae; 
4 vîsle — Vasile Torz, loan 
Znep, Constantin Guluță, Dorin 
Grandori.

Ediția 1983 a Balcaniadei de 
canotaj se va desfășura In 
Turcia.

Valeria Răcilă a încheiat se
zonul nautic international iu 
finiș susținut : locul I in proba 
de simplu la Balcaniada de ca
notaj din Bulgaria.

Foto: N. DRAGOS

ÎNCHEIEREA vizitei tovarășului
AHMED SEKOU TOURE,

secretar general al Partidului Democrat
din Guineea, președintele Guineei

Marți, 21 septembrie, s-a în
cheiat vizita de prietenie pe 
care a efectuat-o in tara noas
tră, Ia invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral ai Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
-Socialiste România, și a tovară
șei Elena Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Democrat 
din Guineea, președintele Re
publicii Populare Revoluționare 
Guineea. Ahmed Sckou Toure, 
împreună cu tovarășa Andree 
Toure.

Ceremonia plecării s-a desfă
șurat pe aeroportul Otopenl, 
împodobit sărbătorește

Un mare număr dc bucureș- 
teni. cărora li s-au adăugat ti
neri guineezi care studiază in 
tara noastră, i-au salutat eu 
căldură pe cei doi conducători 
de partid si dc stat.

O gardă m'litară aliniată pe

aeroport a prezentat onorul. Au 
fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări. Cei doi 
conducători de partid și de stat 
au trecut in revistă 
onoare.

Pionieri români și i 
neeze au oferit flori I 
Nicolae Ceaușescu, 
Elena Ceaușescu, I 
Ahmed Sekou Toure 
șei Andree Tourd,

Tovarășul Nicolae 
și tovarășa Elena, 
și-au luat apoi rămas bun de 
la tovarășul Ahmed Sekou 
Toură șl tovarășa Andree 
Toure. Cel doi conducători de 
partid șl de stat și-au strîns 
cu eăldură miinile, s-au îmbră
țișat.

La ora 10,00. aeronava cu 
care călătoresc inalțil oaspeți 
guineezi a decolat.

garda de

ținere gul- 
tovarășului 

tovarășei 
tovarășului 

și tovară-

Ceaușescu 
Ceaușescu

f
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Vali Ionescu, Anișoara 
Cușmir, Maricica Pui
că, trei flori au răsă

rit în grădina atletismului 
românesc, readueîndu-i stră
lucirea din perioada „gene
rației de aur" a Iolandel, 
Liei Vioricăi. Trei vedete 
de superclasă — să nu ne 
speriem de cuvinte 
ne-au dăruit, de-a 
unui sezon de 
care ne vom aduce 
aminte multă vre
me. un buchet de 
performanțe cu 
care ne putem 
oricare ar fi termenul de 
comparație.

Vali și Anișoara sînt cele 
mai bune săritoare în lun
gime ale lumii. Așa cum 
semi fondul masculin mon
dial și-a mutat limitele sub 
impactul „duelului secolului" 
Sebastian Coe — Steve 
Ovett, săritura în lungime

— care 
lungul

a fetelor și-a schimbat eta
lonul la dimensiunile talen
tului celor două săritoare 
românce. în cea mai fru
moasă seară din istoria atle
tismului românesc, 1 august 
1982, recordul mondial a că
zut de două ori la Bucu
rești. la, interval de cinci 
minute, așezîndu-se, mau în- 
tîi la 7,15 m, sub călcîiele

ECHIPA NAȚIONALA DE RUGBY TREBUIE SA REVINA
DE ACUM 2 ANI!LA JOCUL VIGUROS, AVlNTAT,

Constănfeanul Vasile Ion (cu balonul), jucător polivalent, s-a 
remarcat in 
și București'.

partidele cu selecționata Munster, de la Constanța 
Foto; D. NEAGU

în ultimul 
landez ocupă 
in cadrul contactelor 
între sportivii 
britanici. După turneul rugbyș- 
tilor tricolori în Irlanda, trei 
(din cele patru) provincii ale 
acestei țări si-au trimis reprer 
zentativele pe meleaguri car
patine : Leinster, Ulster și, a- 
cum, Munster. Toate trei —

timp rugbyui ir
uri loc privilegiat 

stabilite 
români și cei

me, reușind o „dublă" fără 
precedent în palmaresul 
atletismului nostru. „Regina 
săriturii în lungime e ro
mâncă, prințesa e tot ro
mâncă" — avea să 
presa străină, proba cec 
mai naturală, a celui 
natural sport trăiește la ora 
românească.

Ca o

TREI FLORI
mindri. Anișoarei, apoi la 7,20 m. 

sub impulsul lui Vali. „Ui
mitor" au spus unii, „in
credibil" au exclamat necre
dincioșii atletismului interna

ta Atena, la 
continentului,

țional. Pînă 
campionatele 
unda Vali și Anișoara au 
dovedit, în luptă directă cu 
întreaga elită a probei, că 
sînt cele mai bung din lu-

scrie

mai

furnică harnică, 
Maricica a adunat 
intr-un sezon cit 
nu reușesc alții — 
poate cu 
mai mari
carieră, 
argirtt

veleităti 
-- intr-o
O 

la 
un

me- 
„eu- 

ti-

întreagă 
dalie de 
ropenele" de sală 
tiu mondial la cros, altul 
balcanic, două excelente re
corduri naționale pe pistă la

Vladimir MORARU
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puternice — au lăsat să se în
trevadă din plin virtuțiile rug- 
byului britanic, tehnicitate, per-

teren, cu 
de a des- 
sportivi- 

asemenea 
au

manentă mișcare în 
o accentuată tendință 
chide iocul. dîrzenie 
tate. Stimulați de 
parteneri, rug’oyștii noștri
căutat, la rîndu-le. de fiecare 
dată să fie la înălțime, să se 
ridice la valoarea adversarilor, 
ba chiar să-i și întreacă. Re a- 
locuri. au reușit.

Recentul turneu a folosit, 
cum am mai spus-o. si drept 
criteriu de selecție, de verifi
care a posibilităților actuale ale 
„tricolorilor", în contextul a- 
propiatei reluări a sezonului 
internațional, care, cum bine se 
știe se va deschide pentru ai 
noștri la 31 octombrie, odată 
cu disputarea 
diție România 
noua ediție a 
în linii mari, 
națională, cum ne-au spus an-

oartidei de tra- 
— Franța, din 
„Cupei FlRA“. 

viitoarea echipă

Dimiirie CALLIMACHI

(Continuare in pao a 4-a)

NOUL CAMPIONAT (nr. 38) TREBUIE 
SĂ CONTRIBUIE LA TOTALA AFIRMARE

A POIO-UIUI ROMANESC
• 8 echipe
• Formația

• Primul turneu - la Oradeaiau startul noii ediții _
celor mai talentați juniori in prima divizie • Dinamo, 

Crișul sau Rapid î...

nou campionat na-începe un 
țional de polo ; cel cu nr. 38. 
care va debuta în zilele urmă
toare cu turneul de la Oradea 
și se va încheia in ziua de 15 
mai 1983. la București.

Spre deosebire de ediția pre
cedentă, cînd au evoluat 6 echi
pe, la noul start vor fi pre
zente 8 formații : Dinamo Bucu
rești, actuala deținătoare a tit
lului. Crișnl Oradea. Rapid 
București, Voința Cluj-Napoca. 
Progresul București, cărora Ii 
se adaugă noile promovate, 
C.N. ASE București si Rapid 
Arad, a 8-a participantă va fi 
selecționata de juniori a țării, 
pe care specialiștii o pregătesc 
pentru campionatele europene 
și mondiale din 1983. Ca nou-

tate. subliniem revenirea Ara
dului in primul eșalon valoric 
al polo-ului românesc.

Se anunță o întrecere specta
culoasă. care ar urma să contri
buie din plin la revenirea echipe
lor noastre reprezentative în rîn- 
dul marilor valori. Plusul evi
dent de calitate înregistrat în 
ultimele două campionate a 
avut urmările firești : Crișul 
Oradea a ajuns pe locul II in 
„Cupa cupelor", reprezentativa 
de seniori a încheiat victori
oasă toate cele 5 turnee ale 
sezonului 1982 ('.), iar selecțio
nata juniorilor a devenit vice- 
campioană a Europei. Conti-

(Continuare in pag 2-3)



CONCURSUL INTERNATIONAL DE TENIS
.CUPA

în organizarea clubului Steaua 
va avea loc, în perioada 22—26 
septembrie. o competiție inter
națională de tenis. Alături de 
sportivii clubului nostru militar, 
la întreceri vor fi prezenți te- 
nismani reprezentînd Ț.S.K.A. 
Moscova, Ț.S.K.A. Sofia și O 
selecționată a Armatei R.P.D. 
Coreene.

Seniorii se vor întrece pe te
renurile clubului Steaua (de la 
stadionul Ghencea), iar juniorii

STEAUA"
vor avea la dispoziție baza 
sportivă a C.S.Ș. Steaua (str. 
Puișor).

In ziua de 22 septembrie pro
gramul se va desfășura de la 
orele 15 la 18,30, în zilele de 
23, 24 și 25 septembrie de la 
8.80 la 12,30 și de la 14.30 la 
18,30, iar în ultima zi de con
curs de la 9 la 12,30.

Se vor disputa atit probe de 
simplu, cit și probe de dublu 
și întîlniri pe echipe.

srntJH

„CUPA DE TOAMNĂ* 
LA HANDBAL FEMININ
Rezultatele etapei a
In etapa a IV-a a „Cupei de 

toamnă", competiție rezervată 
formațiilor divizionare feminine 
„A" s-au înregistrat rezultatele 
următoare. Seria I : TEXTILA
BUHUȘI — CONFECȚIA 16—16 
(7—9). Cîteva marcatoare : Po- 
povici 5, Leonte 3, Varga 2, res
pectiv V. Constantlnescu 6. Moi
se 4. (E. TEIRĂU — coresp.). 
TEROM IAȘI — ȘTIINȚA BA
CĂU 21—17 (11—9>. Printre rea
lizatoare : Vlșan 7, Orban 6, res
pectiv Hrițcu 7. (D. DIACOiNES- 
CU — coresp.). PROGRESUL 
BUCUREȘTI — HIDROTEHNICA 
CONSTANȚA 18—22 (6—12). Mar
catoare : Popa 9, Caramalău i, 
Manolescu 2, Sotiriu 2, Biro 1, 
respectiv Vasilache 8, Dimofte 8, 
Frîncu 6. Seria a H-a : MURE
ȘUL TG. MUREȘ — RULMEN
TUL BRAȘOV 22—26 (9—13). Cî- 
teva marcatoare : Dorgo 8, Pe- 
reș 6, respectiv Călin 10, Ma
rian 7 (A. SZABO — coresp.). 
C.S.M. INDEPENDENȚA SIBIU 
— AEM TIMIȘOARA 17—16 (9—
1#). Printre marcatoare f On cu 6, 
Oțelea 4, respectiv Cojoearu 6, 
Luțaș 4 (I. IONESCU — coresp.). 
CHIMISTUL RM. VILCEA — 
CJS.M. SF. GHEORGHE 30—25 
(18—10). Printre realizatoare : 
Petre 8, Popescu 5, respectiv 
Copocz 5, Fiorea 7.

IV-a (Divizia ,,B“)
ment : 1. Strungul 10 p, 2. H. C. 
Minaur n 9 p, 3. Unio 8 p... 11. 
Șuiorul 7 p. 12. Minerul Cavnic 
6 p. FEMININ. Seria I : CFR
Craiova — Textila Ploiești 20—12, 
Rapid București — Argeșana Pi
tești 32—13, Nitramonia Făgăraș
— Filatura Focșani 26—9, Relon 
Săvlnești — Precizia Vaslui 
24—12, Vulturul Ploiești — IEPS 
Universitatea București 24—19, 
Didactica Alexandria — Confec
ția Bacău 15—17. In clasament: 1. 
Relon 12 p (golaveraj 95—63). 2. 
Vulturul 12 p (101—72), 3. CFR 
Craiova 12 p (84—59)... 11. Pre
cizia Vaslui 5 p, 12. Textila Plo
iești 4 p. Seria a H-a : Voința 
Odorhel — Progresul Timișoara 
18—14, Constructorul Hunedoara
— Constructorul Baia Mare 17— 
18, Textila Zalău — Tricotextll 
Sighet 28—11, Industria ușoară 
Oradea — Universitatea Cluj-Na
poca 23—16, AEM H Timișoara
— Chimia Arad 25—15, Construc
torul Timișoara — Textila Sebeș 
36—19. In clasament : 1. Con
structorul Timișoara 12 p (101— 
59), 2. Textila Zalău ia p (94— 
54), 3. Constructorul Bala Mare 
12 p (86—67)... 11. Progresul Ti
mișoara 4 p, 1B. Textila Sebeș 
* P-

DUBLĂ VICTORIE ROMÂNEASCĂ
LA BALCANIADA DL MARȘ A POȘTAȘILOR
La sfirșitul săptăminii trecute 

s-a desfășurat la Rîmnicu Vil- 
cea tradiționala competiție de 
marș a poștașilor din Balcani. 
Această a 11-a ediție s-a bucu
rat de o bună organizare si de 
succes de public, numeroși 
spectatori urmărind întrecerea 
disputată pe un circuit de 10 
kilometri, de-a lungul artere
lor principale.

La start s-au aliniat 6 echipe, 
renrezentînd lucrătorii din nos- 
tă și telecomunicații din Bul
garia. Grecia, Iugoslavia, Tur
cia. România (cu două forma
ții). Competiția s-a încheiat cu 
un frumos succes al sportivilor 
noștri învingători atit la indi

CALARHII JUNIORI ȘI-AU
SIBIU. 21 (prin telefon). La 

baza hipică din localitate au luat 
sfîrșit întrecerile etapei finale a 
campionatului republican de că
lărie pentru juniori șl fete. La 
probele înscrise în program (dre
saj șl obstacole) au luat pgrte 
sportivi de la Steaua, Dinamb, 
Olimpia București, C.S.M. Craio
va, C.S.M. Iași. C.S.M. Sibiu, 
Petrolul Ploiești, Timiș Izvln, 
A.S.A. Cluj-Napoca șl Centrul de 
călărie Lugoj.

Iată rezultatele Înregistrate ;
OBSTACOLE : juniori 16 ani —

1. T. RADUCANU (Steaua) cu 
Bucium 0 p (29,6 s) — campion 
republican, 2. FI. Conslandache 
(C.S.M. Iași) cu Fanion 0 p (30,9 
B). 3. D. Petrldolu (C.S.M. Si
biu) cu Stindard 0 p (31,1 s), 4. 
C. Oprea (Timiș) cu Zeița 0 p 
(32.8 s), 5. G. Păsărin (C.S.M. 
Craiova) cu Palermo 3 p (64,7 s), 
I. N. Diacon eseu (C.S.M. Sibiu) 
eu Balans 3 p (68,3 s) — după 
baraj; juniori 13 ani — 1. A. 
BIRO (A.S.A.) cu Dacian 0 p — 
campion republican, 3. A. Lunel 
(Olimpia) cu Port Said 4 p — 
după baraj, 3. M. Feraru (Petro
lul) cu Solarlo ’A p, 9. P. Mo- 
roșanu (C.S.M. Iași) cu Fanion 
3'/) p, 5. M. Feraru cu Vest 4 p 
(72,4 a), 8. C. Oprea cu zeița 4p

TURNEUL FEMININ
DE LA TIMIȘ

vidual cit și pe echipe. De re
marcat faptul că este a șaptea 
victorie a formației române 
(cea mai categorică), iar Gheor
ghe Jugănaru reușește să-și 
înscrie numele pe lista cîstigă- 
torilor pentru a patra oară.

Clasamente : individual : 1.
Gh. Jugănaru (România) 41:48, 
2. I. Erciu (România) 42:06, 3.
1. Găsitu (România) 42:10, 4. 
A. Hasanov (Bulgaria) 42:11, 5. 
E. Prcdislav (Iugoslavia) 42:43, 
6. S. Raikovski (Bulgarii) 45:09 
etc; echipe : 1. România 6 p,
2. Bulgaria 19 P, 3. Turcia 36 
p, 4. Iugoslavia 39 p, 5. Grecia 
41 n. 6. România II 43 p.

(30,8 s) ; fete — 1. IOANA DA
VID (Olimpia) cu Port Said 
6’/j p — campioană republicană, 
2. Ioana David cu Gruia 10 p, 3. 
Ruxandra Bădulescu (Steaua) cu 
Spulber 15'/2 P, 4. Mariana Moisei 
(Dinamo) cu Bell Ami 16 p (81,7 
s). 5. Gloconda Pinzaru (C.S.M. 
Iași) cu Argint XI 16 p (86,7 6), 
6. Monika Zoller (C.S.M. Sibiu) 
cu Artist 20 p; echipe — 1. 
STEAUA (Arina Savu cu Jan, 
C. Gheorghe cu Baltag, T, ”” 
ducanu cu Spulber) Op — 
pioană republicană, 2.
de călărie Lugoj 8 p, 
trolul 12 p, 4. Timiș 13 p, 
C.S.M. sibiu 15 p. 6. A.S.A. 20V(

DRESAJ: 1. I. BUCUR (C.S.M. 
Sibiu) cu Hazard 488 p — campion 
republican, 2. Arina Savu cu Me
diu 436 p. 3. Ruxandra Pândele 
(C.C. Lugoj )_cu înzestrat 471 p, 4.I. 
Bucur 
Lunel 
Țintea 
446 p.

Ră- 
cam- 

Centrul 
3. Pe- 

5.

cu Chimion 460 p, 5. A. 
cu Jamat 459 p. 6. L. 
(Dlnamo) cu Beli Aml

Iile IONESCU-coresp.

înaintea disputării partidelor 
întrerupte Si a ultimei runde, 
marea maestră Tatiana Lema- 
ciko este virtuala cîstigătoare 
a turneului international femi
nin de san de la Timișoara. în 
runda a 11-a ea a învins-o pe 
Maria Grosch (înscriind a 5-a 
victorie consecutivă), iar in 
runda a 12-a a remizat cu Pe
tra Feustel, asigurindu-și un 
avans de l’/z o față de princi
pala sa urmăritoare. Dana Nuțu 
Terescenko. Fosta noastră cam
pioană a slăbit ritmul în final 
remizînd cu Tunde Csonkics și 
Tereza Stadler. Două partide 
întrerupte (cu Eleonora Gogâ-

lea și 1 
rea mai 
singura 
(teoretic 
Nuțu 1 
face ca 
cis în 1

Inaint 
lor si 
de clasa

Leniat 
cenko 8 
p, Ereni 
p, Gros 
5*/z, Go 
(1), Wa( 
4’A P. 
Ghindă

Divizia ,,tk“ la i

EXPLICAȚIILE UNEI 
SURPRINZĂTOARE

Azi, derbyul Steaua
MIERCUREA CIUC, 21 (prin 

telefon). — Cea de a doua run
dă a acestui prim turneu din 
cadrul campionatului Diviziei 
„A“ de hochei a programat, 
cum se Știe, unul din jocurile 
de mare atracție, cel dintre e- 
chipa locală si formația bucu- 
reșteană Dinamo. După înfrin- 
gerea suferită în prima etapă 
In fata echipei Steaua, hocheiș- 
tii din localitate au vrut să se 
revanșeze si să se... reabiliteze 
în fata inimosului public local- 
și astfel, practicing un joc 
foarte bun. bine organizat in

TREI FLORI...
(Urmare din pag. I)

DIVIZIA „B“ (ETAPA A IV-a)
MASCULIN. Seria I : Știința

Bacău — Universitatea București 
25—22, Comerțul Constanța — Ce
luloza Brăila 21—12, Metalul Vas
lui — CSU Galați 16—18, Univer
sitatea Iași — Arctic Găești 16— 
M, URUC București — Tractorul 
Brașov 18—20, Dacia Pitești — 
Petrolul Teleajen 21—16. In cla
sament : 1. Tractorul 12 p. (gola
veraj 92—71), 2. Știința Bc. 12 p. 
(95—82), 3. Petrolul 10 p... 11. U- 
nlversitatea Iași 5 p, 12. Celulo
za 4 p. Seria a Il-a : Voința 
Sebeș — Minerul Cavnic 20—17, 
Strungul Arad — Unlo Satu Ma
re 24—21, Utilaj Știința Petroșani 
— Metalul Copșa Mică 28—21, Mi
nerul Moldova Nouă — Nitramo- 
nla Făgăraș 19—16, Șuiorul Baia 
Sprle — Metalul Hunedoara 26— 
27, H. C. Minaur n Bala Mare — 
Metalul Lugoj 29—20. In clasa-

PUNCT FINAL ÎN ÎNTRECERILE BASCHETBALIȘTILOR JUNIOHI III
• La Constanța a avut loc cri

teriul național al juniorilor III, 
competiție dotată cu „Cupa spe
ranțelor". Clasamente finale : 
BĂIEȚI, GRUPA VALORICA 
1—4 : 1. CSȘ Arad (antrenor E. 
Davldhazi) 5 p, 2. CSȘ Tg. Mu
reș (D. Matic) 5 p, 3. Dinamo 
C.P. 3 București (H. Giurgiu) 
4 p, 4 .CSȘ Constanța (M. Hon- 
drilă) 4 p ; GRUPA 5—8 : 5. CSȘ 
Cluj-Napoca 6 p, 6. CSȘ Steaua 
București 4 p, 7. CSȘ Mediaș 4 
p, 8. CSȘ Botoșani 4 p ; GRUPA 
9—13 : 9. CSȘ Iași 7 p, 16. CSȘ 
Tîrgoviște 7 p. 11. CSȘ Pitești 
6 p, 12. CSȘ Ploiești 5 p (1 ne- 
prezentare), 13. CSȘ Galați 4 p ; 
FETE, GRUPA 1—4 : 1. Voința 
Brașov (D. Crăciun) 5 p, 2. CSȘ 
Cluj-Napoca (H. Pop) 5 p, 3.

CȘB București (Gh. Lăzărescu) 
4 p, 4. CSȘ Constanța (A. Ion) 
4 p ; GRUPA 5—8 : 5. CSȘ Ban. 
Vflcea 6 p, 6. CSȘ 1 Oradea 5 
p, 7. CSȘ Satu Mare 4 p, 8. CSȘ 
Brașovia 3 p ; GRUPA 9—13 : 9. 
CSȘ Arad 8 p, 19. CSȘ Bacău 7 
p, 11. CSȘ Craiova 6 p. 12. csș 
Galați 5 p, 13. CSȘ Suceava 4 p. 
Premii speciale : cel mal buni 
pivoți : Iosif Lukacs (CSȘ Tg. 
Mureș) șl Aurora Dragoș (CSȘ 
Cluj-Napoca) ; cel mai combativ 
jucător : Adrian Visner (Dinamo 
C.P. 3) ; cea mal bună recupera
toare și apărătoare : Gabriela
Pandrea (CSȘ Constanța) ; cele 
mai omogene echipe : CSȘ Tg. 
Mureș (băieți) și CSȘ Cluj-Na
poca (fete).

1 500 m (3:57.48) și 3 000 m 
(8:31,67), două titluri 
nice, o nouă medalie 
gint — și un loc 4 
..europenele mari", la

balca- 
de ar- 
— la 

Atena, 
șl un record mondial pe o 
milă (4:17,44). distanță bri
tanică (Coe — Ovett...) 
transformată, iată, în... dis
tanță românească !

După ce au cutreierat Eu
ropa. semănînd performanță 
și culegînd medialii și trofee, 
fetele noastre s-au întors 
acasă. Bucuroase și cu sen
timentul datoriei împlinite. 
Le mulțumim pentru tot ce 
au realizat, le felicităm pen
tru toate izbînzile lor, așa 
cum le-a felicitat ieri pre
ședintele Consiliului Națio-

nai pentru Educație Fizică 
și Sport, general lt. Marin 
Dragnet!, într-o frumoasă și 
emoționantă festivitate. (îna
intea atletelor, luptătorii, ca
notoarele și alți sportivi 
distinși la marile competiții 
ale sezonului au fost pri
miți cu 
căldură
C.N.E.F.S.). Le-am văzut și 
ieri pe excelentele noastre 
atlete la Del de emoționate 
și de bucuroase ca pe po
dium, 
efortul 
record

Vali, 
trei flori care au readus în 
casa sportului nostru atletis
mul mare, oferindu-ne un 
superb buchet de perfor
manțe...

aceeași meritată 
de conducerea

la Atena, sau după 
încununat intr-un 
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NOUL CAMPIONAT DE POLO Programul turneului inaugural

Cdc 6 turnee ale campionatului
22—26 septembrie 1982 — ORADEA
3— 7 noiembrie 1982 — BUCUREȘTI
2— 6 februarie 1983 — ARAD

16—20 februarie 1983 — BUCUREȘTI
2— 6 martie 1983 — CLUJ-NAPOCA

11—15 mai 1983 — BUCUREȘTI

(Urmare din pap. O 
nuind în același ritm, poloiștii 
români vor avea șanse sporite 
să se prezinte și mai viguroși, 
mai bine pregătiți în viitoarele 
confruntări majore, mai ales la 
Olimpiada din 1984.

Nu constituie pentru nimeni 
o noutate că Dinamo București, 
cu 21 de titluri la activ, bene
ficiind de cel mai omogen lot, 
se gindește la un nou succes. 
Alte două formații — Crișul 
Oradea și mai ales Rapid 
București (cu un lot mai pu
ternic) vor contesta serios su
premația dinamoviștilor. Iar 
Voința Cluj-Napoca, alături de 
Progresul București (și aceas
ta cu un lot remaniat) nu vor 
ezita — sîntem convinși — să-și 
asume rolul de „buturugă mi
că". capabilă de mari surprize.

întrecerea celor 8 echipe, cu 
nelipsitele-i surprize și cu ar
bitraje — sperăm —. cit mai 
obiective are toate șansele să 
stimuleze interesul iubitorilor 
acestui sport.

DINAMO BUCUREȘTI (antre
nor luliu Capsa). Doru Spînu 27 
de ani — 1,86 m — 77 kg ; Mi
hai Tudor 24—1,92 m — 90 kg; 
Doru Ciobănluc 22—1,81 m — 75 
kg ; Vasile Ungureanu 25—1,83 m 
— 78 kg ; Dinu Popescu 33—1,80 
m — 76 kg ; Șerban Popescu 24— 
1,91 m — 92 kg ; Vlad Hagiu 19— 
1,80 m — 75 kg ; Liviu Răducanu

26—1,89 m — 76 kg: Viorel Rus 
30, — 1,85 m — 90 kg; Cristian 
Dan 22—1,82 m — 80 kg ; Cătă
lin Moiceanu 19—1,80 m — 78 kg; 
Florin Dezmirean 22—1,85 m ț-
78 kg ; Laurențiu Zaharia 19— 
188 m — 78 kg ; Emil Tătaru 
26—1,86 m — 79 kg ; Florin Ar- 
deleanu 20—1,88 m — 80 kg.

CRIȘUL ORADEA (antrenor 
Nicolae Rujlnschi). Radu Araba- 
glu 27—1,84 m — 85 kg ; Dorin 
Costrăș 23—1,80 m — 77 kg ; Emil 
Fărcuță 25—1,81 m — 80 kg ; 
Ivan Fejer 27—1,80 m — 79 kg ; 
Liviu Garofeanu 28—1,83 m — 85 
kg • Cornel Gordan 24—1,81 m — 
80 kg ; Zoltan Ileș 18—1,81 m —
79 kg ; Roberto Pantea 18—1,77 m
— 81 kg; Petru Hat 28 — 1,80 
m — 80 kg ; Alexandru Boroș 
17—1,75 m — 76 kg ; Sorin Duma 
16—177 m — 70 kg ; Bela Len
gyel 18—1,79 m — 78 kg ; Laszlo 
Meszaros 18—1,90 m — 83 kg ; 
Marius Ursuțiu 18—1,80 m — 80 
kg ; Csaba Kiss 27—1,80 m — 80 
kg ; Mihai Rada 22—1,84 m — 71 
kg ; Ladislau Astaloș 19—1,86 m
— 72 kg

RAPID BUCUREȘTI (antrenor 
Cornel Rusu). Florin Slăvel 31— 
1,84 m — 84’ kg ; Mihal Simion 
23—1,91 m — 83 kg ; Gheorghe 
Iile 26—1,86 m — 84 kg ; Eugen 
lonescu 23—1,83 m — 31 kg ; Ga
briel Arsene 27—1,79 m — 77 kg ; 
luliu Olac 33—1,83 m — 83 kg ; 
George Gaiță 27—1,83 m — «3 
kg ; Sorin Jianu 21—1.81 m — 77 
kg ; Horia Niță 23—1.84 m — 80 
kg ; Emil Tschiltsche 24—1,82 m
— 76 kg ; Adrian Schervan 26— 
1,90 m — 84 kg ; Marian Sterpu 
21—1,80 m — 79 kg; Răzvan Tu-

fan 20—1,77 m — 72 kg ; Mihal 
Vespe 19—1,86 m — 77 kg ; Pe
tre Clomîrtan 23—1,90 m — 83 
kg ; Sorin Mara 20—1,88 m — 
64 kg ; Sorin Nicolae 20—1,91 m
— 79 kg ; Adrian Munteanu 27— 
1,81 m — 81 kg.

VOINȚA CLUJ-NAPOCA (an
trenor Arcadie Sarkadl). Sorin 
Scurei 34—1,96 m — 86 kg ; Ga
bor Erdely 17—1,92 m — 84 kg ; 
Ladislau Sebfik 26—1,81 m — 82 
kg; Ioan Pop 30—1.80 m — 84 
kg : Csongor Gyarfas 26—1,88 m
— 78 kg ; Dorin Colcerlu 23—1,74 
m — 70 kg ; Gyorgy Kovacs 25— 
1,80 m — 78 kg ; Ernest Olpre- 
tean 23—1,79 m — 72 kg ; Mlrcea 
Barlțchl 19—1,80 m 64 kg ; Lu
cian Blaga 14—1,74 m — 55 kg ; 
Dan Marcu 14—1,75 m — 60 kg ; 
Alin Giurgiu 18—1,65 m — 60 kg ; 
Marius Trlteanu 19—1,80 m — 
77 kg ; Aurel Sztankovlcs 17—1,83 
m — 73 kg.

PROGRESUL [BUCUREȘTI (an
trenor Alexandru Szabo). Bog
dan Crețu 21—1,85 m — 76 kg ; 
Gheorghe Popescu 24—1,90 m — 
83 kg; Nicolae Găman 27—1,83 m
— 86 kg ; Bogdan Leaua 16—1,70 
m — 70 kg ; Alexandru Muntea
nu 33—1,84 m — 83 kg; Gheor
ghe Ion 28—1,75 m — 80 kg ; A- 
drian lonescu 30—1,78 m — 74

22 septembrie, de la ora 9 : 
Dlnamo — Lot. juniori, Rapid 
Arad — Crișul, C.N. A.S.E. — 
Rapid Buc. șl Progresul — Vo
ința ; de la ora 15 : Rapid 
Buc. — Lot. juniori, Rapid 
Arad — C.N. A.S.E., Dlna
mo — Progresul șl Crișul — 
Voința ;

23 septembrie, de la ora 15: 
Lot. juniori — Crișul, C.N. 
A.S.E. — Progresul, Rapid 
Arad — Voința șl Dlnamo — 
Rapid Buc. ;

24 septembrie, de la ora 9: 
Crișul — C.N. A.S.E., Lot. ju
niori — Voința, Dlnamo —

Rapid Arad și Rapid Buc. — 
Progresul ; de la ora 15 ; Lot. 
juniori — C.N. A.S.E.. Pro
gresul — Rapid Arad, Voința
— Dinamo șl Rapid Buc. — 
Crișul ;

25 septembrie, de la ora 15: 
C.N. A.S.E. — Dlnamo, Lot. 
juniori — Rapid Arad, Pro
gresul — Crișul șl Voința — 
Rapid Bile ;

26 septembrie, de la ora 8: 
Rapid Arad — Rapid Buc., 
Voința — C.N. A.S.E., Lot. 
juniori — Progresul șl Crișul
— Dinanjo.
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kg ; Vlorel Florincescu 23—1,80 
m — 75 kg ; Victor Boga 25—1,80 
m — 84 kg ; Kalman Szerzd 27— 
1,86 m — 85 kg ; Ion Dlngu 19— 
1,84 m — 82 kg ; Aristide Mă- 
descu 20—1,85 m — 80 kg ; Liviu 
Chiriță 21—1,78 m — 78 kg ; Li
viu Mușat 18—1,75 m - 71 kg ; 
Gabriel lonescu 20—1,83 m — 78 
kg ; Andrei Bărbulescu 16—1,83 
m — 75 kg ; Eugen Ivănescu 18— 
1,76 m — 72 kg.

LOTUL DE JUNIORI (antre
nori Valentin Medlanu șl Eugen 
Georgescu). Bogdan Ruian 
(C.S.Șc. 2) 17—1,72 m — 76 kg, 
Petre Todoruț (C.S.Ș. 1) 17—1,95

Trei antrenori $1... speranțele lor
Iullu Capșa (Dlnamo) : „Se 

anunță o toamnă dificilă pentru 
echipa noastră. Pentru prima 
dată începem un campionat la 
Oradea, tn fieful puternicilor 
noștri adversari din ultimii doi 
ani. In plus, ne așteaptă marile 
confruntări din Cupa campio
nilor europeni, competiție tn 
care Dlnamo țintește un loc 
de frunte. Am pregătit startul 
cu multă atenție și sper să 
nu ne dezamăgim suporterii, 
tn număr din ce tn ce mal 
mare".

Nicolae Rujinschi (Crișul): 
„Proaspătul succes tn „Cupa 
Romăniel" ne impulsionează.

Obiectivul nostru imediat: să 
încheiem primul turneu al 
campionatului, ca șl seria pre
liminară din cadrul „Cupei cu
pelor" fără tnfrtngere. Apoi 
vom mal sta de vorbă. Numai 
tnvlngtnd echipe ca Dlnamo 
București și, respectiv, Parti
zan Belgrad putem avea pre
tenții !...".

Cornel Rusu (Rapid Bucu
rești) : „Echipa noastră va avea 
o cu totul altă față In acest 
campionat. Băieții nu au uitat 
că au la activ 5 titluri de cam
pioni. Șt apoi știți; etnd doi 
se „ceartă" poate clștiga al 
treilea...".

m — 67 kg; Silviu Stănescu (Ra
pid Buc.) 17—1,89 m — 70 kg ; 
Florin Marinescu (C.S.Ș. 2) 17— 
1,75 m — 69 kg ; Cornel Oprișan 
(C.S.Ș. 2) 17—1,72 m — 72 kg ; 
Mihal Zaharia (C.S.Ș. 1) 15—1,85 
m — 72 kg ; Adrian MăhâlSan 
(C.S.Ș. 1) 17—1,76 m — 65 kg ; 
Antonio Toma (C.S.Ș. 1) 17—1,81 
m — 71 kg ; Mthal Ragea (Ra
pid Buc.) 17—1,83 m — 75 kg ; 
Adrian Chețan (Rapid Buc.) 15 
—1,82 m — 69 kg; Daniel Ghlțfi 
(Dlnamo) 17—1,75 m — 73 kg ; 
Zoltan Vamoș (Dlnamo) 17—1,79 
m — 65 kg ; Ferencz Kiss (Cri
șul) 16—1,80 m — 70 kg ; Bog
dan Dlaeonescu (C.S.Ș. 2) .16— 
1,82 m — 71 kg; Radu Onea (Ra
pid Arad) 16—1.79 m — 68 kg ; 
Adrian Ion (Steaua) 17—1,80 m 
— 68 kg ; Cristian Ion (Steaua) 
17—1,81 m — 69 kg

C. N. A.S.E. BUCUREȘTI (an
trenor Gh. Zamflrescu). Bogdan 
Dan 23 ani ; Florin Tăureci 25; 
Șerban Angelescu 24; Gheorghe 
Stoenescu 23 ; Dumitru Teodo- 
rescu 29 ; Vlorel Șerban 20 ; 
Alexandru Bucur 19 ; Radu Ivân 
19 ; Marian Neagoe 20 ; Ion Io- 
nescu 20 ; Vlrgll Duțuleț 19; 
Paul Lisac 19 ; Doru Ivan 16 ; 
Florin Zulum 17 ; Bogdan Geam- 
bașu 16 ; Nicolae Andreeseu 21.

RAPID ARAD (antrenor Ion 
Unc). Nu șl-a înscris echipa no- 
miAal In termenul acordat de 
F.R. Natație.

Rubrică realizată de
Adrian VASILIU
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Azi. de la ora 16,30. pe fru
mosul stadion al Chimiei din 
Rm. Vîlcea, reprezentativa de 
tineret a ROMÂNIEI (antrenori 
— C Drăgușin și N. Pantea) 
își continuă seria meciurilor in
ternaționale cu caracter de ve
rificare. înaintea debutului în 
Campionatul european de tine
ret (programat, la 27 octombrie, 
cu formația Italiei, in depla
sare). Partenera echipei noastre 
este formația similară a R. D. 
Germane (aflată și ea în pre
gătiri pentru aceeași competi
ție). In ultima întîlnire. dispu
tată în toamna lui ’80. Ia Plo
iești. echipa noastră 
spectaculos, cu 3—0.
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de verificare eu reprezentativa 
înaintea meciu- 

din C.E.. cu pu- 
a Angliei. A 
frumoasă victo-

R.D. Germane 
lui oficial, tot 
tiernica echipă 
fost, atunci, o 
rie de palmares la care spe
răm să se adauge o alta, tot atît 
de stimulatoare ca cea de a- 
cum două toamne. Aflati de 
duminică la Hm. Vîlcea. selec-

tionabilii au făcut antrena
mente cu caracter fizic, teh
nic și tactic, completate cu ob
servații pe marginea meciului 
de la Tîrgoviște cu echipa Da
nemarcei, revăzut pe film.

Oaspeții noștri au sosit luni 
după-amiaza în Capitplă. pe 
calea aerului, după care ei au 
continuat călătoria, cu autoca
rul pînă la Călimănești. locul 
de cazare al delegației R. D- 
Germane. Ieri după-amiază, 
antrenorul Horst Brunzlow a 
făcut o ședință de pregătire 
pe stadionul Chimia

Iată formațiile probabile :
ROMÂNIA: Gîrjoabă — Mă- 

năilă. Pană, Stancu, Eduard — 
Balint. Movilă, Eftimic, C. Ilie
— Sertov, Fișic. Rezerve : Lo- 
vaș. Jenei, Matei, Popicu, Las- 
coni, O. Popescu si D. Zamfir.

R.D. GERMANA : Miiljer — 
Sanger. Meichner, Aims, Schos- 
sler — I.ieberam, Ernst, Backs
— Schflibe, Minge, Gutschow.

Dacă un arbitru de box 
fi punctat în meciul 
la Hunedoara, el ar 

notat prima repriză cu 
60—55 pentru Dinamo ccordîn-
du-i Corvinului un avantaj mi
nim (60—59) pentru partea a 
doua a jocului. 
Corvinul a cam 
curată în acest 
huncdorenilor 
cum spun localnicii, 
din meciul cu C.S. Tirgovișle. 
între aceste două jocuri slabe, 
spre foarte, apare acel meci de 
la Graz. fructul unei mobilizări 
speciale și al unei operative 
pregătiri tactice, asigurate, așa 
cum susțineau însoțitorii lotu
lui. de prezența fostului antre
nor îl echipei, Mircea Lucescu.

Momentul actual al Corvinu
lui nu este deloc strălucit și 
am putea spune că o repetare 
a evoluției din meciul cu Di
namo ar putea pune sub sem
nul îndoielii chiar calificarea 
în turul doi.

în concluzie, 
scăpat cu fața 
joc, prestația 
apropiindu-se, 

de cea

Stelian TRANDAFIRESCU

Astăzi, se intilnesc la Rostock

SELECȚIONATELE OLIMPICE
ALE R.D. GERMANE SI ROMÂNIEI

9

un antrenament de acomodare 
oe stadionul 
lntîlnirea.

Antrenorul 
intenționează 
ciul cu următoarea formație : 
Cavai — M. Marian, Zare, C. 
Solomon. Munteanu II — Băr- 
bulescu. Petcu, Coras — Turcu, 
Radu II, Gingu.

Astăzi, la Rostock, selecțio
nata olimpică a tării noastre 
susține o partidă amicală 
reprezentativa similară 
Germane.

în vederea acestei 
antrenorul Gheorghe 
căruia i-a fost încredințată pre
gătirea lotului olimpic, are la 
dispoziție următorul lot de ju
cători. care ieri au efectuat de
plasarea în R. D. Germană : 
Cavai si Cristian — portari ; 
M. Marian, Zare, Kiss, C. Solo
mon, Munteanu II si M. Zam
fir — fundași ; Bărbulescu, Șt- 
Petcu. Coras — mijlocași ; 
Nemțeanu, Turcu, Radu H> 
Gingu și Antohi — înaintași.

Selectionabilii s-au reunit 
duminică seară în Capitală, 
unde luni au efectuat două an
trenamente complexe. Pregătirile 
pentru partida cu R.D. Ger
mană s-au încheiat marți 
după-amiază la Rostock cu

unde va avea loc
cu 

a R.D.

întilniri,
Staicu,

Gheorghe Staicu 
să înceapă me-

ititorii noștri ar putea fi 
surprinși de faptul că ar
bitrul I. Crăciunescu a 

notat cu slab (cronicarul 
s-a gîndit o clipă chiar la un 
foarte slab), deși în meciul de 
la Hunedoara cele două goluri 
au fost marcate regulamentar, 
deci s-ar părea că arbitrajul 
n-ar fi putut influența rezul
tatul partidei. Din păcate ar
bitrul Crăciunescu a avut o zi 
slabă, comițînd nenumărate 
greșeli de apreciere așa-zise... 
nedecisive (avantaje pierdute, 
cartonașe inconsecvente, faul
turi „pe dos", nesincronizări cu 
excelienții săi arbitri de linie 
(Buciuman și Titorov), ceea 
ce făcea ca un ofsaid semnalat 
la timp să fie fluierat cu mare 
întîrziere, provocînd enervarea 
jucătorilor și iritarea tribunei, 
toate acestea „stricînd" un 
meci care nu prezenta nici un 
fel de probleme.

La terminarea meciului, pu
blicul și-a manifestat dezapro
barea față de arbitraj, dar e

momentul să arătăm că acest 
arbitraj ,,in ceață" n-a handi
capat deloc echipa locală, ba 
din contră, deoarece hunedo
renii s-au „trezit" după pauză, 
mai mult din iritările tribunei. 
Momentul-cheie a fost cel în 
care Klein a primit un carto
naș (clasicul cartonaș discuta
bil. cînd e sancționat jucăto
rul care răspunde). în acel mo
ment s-a, produs „grămada" (în 
apropierea pistei), de care 
scriam, cu participarea celor 
de pe bancă (ambele tabere), 
care au încercat să tempereze 
zelul jucătorilor, care îl încer- 
cuiseră pe arbitru, un arbitru 
complet lipsit de autoritate du
minica trecută. El s-a, repliat 
cu întîrziere spre centru (altă 
lipsă de inspirație), după ce a 
fost „mîngîiat" de doi-trei al
baștri și albi, ca la ,,bîză“, cînd 
e greu să identifici 
evident vinovati 1

% concluzie, 
care a început 
sportiv, in

pe autori,

un meci 
frumos și 

cadrul unui 
joc în care dinamoviștii pasau 
cu mare dezinvoltură, un meci 
în care dacă arbitrul ar fi 
mas în umbră totul s-ar 
desfășurat normal. Nu e 
mirare, în aceste condiții, 
unii spectatori hunedoreni ne- 
înfierbîntati, spuneau după 
meci : „L-am fluierat noi, dar 
arbitrul mai mult ne-a ajutat, 
incurcînd jocul".

...Apropo de arbitraj... O ob
servație perfect întemeiată... 
„De ce ne arbitrează Rainca cu 
Tîrgoviștea, iar la un derby e 
trimis un tinăr nu prea expe
rimentat ?“ Cel care făcea a- 
ceastă observație se referea și 
la o situație identică în cam
pionatul trecut, la un meci 
F.C. Olt — Corvinul. arbitrat 
astăzi de un arbitru anonim. în 
timp ce Rainea arbitrase . cu 
numai trei zile în urmă jocul 
F.C. Olt — Tîrgoviște. Iată o 
temă de meditație pentru Co
misia de delegări a federației...

loan CHIRILA

I
ră

ii 
de 
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ȘTIRI • ȘTIRI
• PARTIDA DINAMO — 

ARGEȘ SE VA DISPUTA 
NOCTURNA. Meciul dintre 
namo șl F. C. Argeș, programat, 
simbătă, In cadrul etapei a 8-a 
a Diviziei 
nocturnă, 
stadionul 
tală.
• AZI, 

dlonul Automecanlca (șos. Olte
niței), se lntîlnesc, într-un meci 
amical, formațiile Dinamo Bucu
rești șl Automecanlca București.

F.C. 
IN 

Di-

„A", se va disputa ta 
de la ora 19,30, pe 

„23 August" din Capl-
de la ora 16,30, pe sta-

f sui Loio puoNosPoni. i.yroRMCAZA
u& să fur- 

mari și 
- răsplată 
cei mal 
iți partid- 
0 septem- 
umită ira- 
'a Loto, a 
ta autotu- 

categoria 
faze (obiș- 
e 28 (14
ibant 601") 
:erea auto- 
1 AUTO- 
URA TRA- 
iștlgătorilor 
: ta aceas- 
i acestui 
! va fl or
are slmila- 

mal are 
ndări. Pînă 

că astăzi
> zile de

participare la tragerea obișnuită 
Loto de vineri 24 septembrie 
1982. Agențiile Loto — Prono
sport vă așteaptă I

Tragerea obișnuită Pronoexpres 
de astăzi. 22 septembrie 1982, se 
televizează in direct incepind de 
la ora 16,55.

CIȘTIGUR1LE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 19 SEPTEM
BRIE 1982 : oat. 1 (ÎS rezultate): 
1 variantă 100% a 50.000 lei șl 5 
variante 25% a 12.500 lei ; cat. a 
2-a (12 rezultate) : 15 variante 
100% a 1.390 lei șl 418 variante 
25% a 348 lei ; cat. a 3-a (11 
zultate) : 357 variante 100% a 
lei și 5.685 variante 25% a 35 
REPORT LA CATEGORIA 
25.959 LEI. Clșttgul de 50.000 
de la cat. 1, obținut pe o 
riantă Jucată 100% a revenit 
participantului AUREL SOFRO- 
GIU din Sfîntu Gheorghe.

re- 
140 
lei.
1 : 
lei 

va-

ANUNȚ
3NAL DE
1“ BUCU- 

, în peri- 
2 — 15 oc- 
ic, cu ex- 
între ore- 

îscrieri de 
:ători de 
domiciliul 
în Bucu- 

imenul de 
irsurile de

ghizi-interpreți colaboratori 
externi, la sala Universită
ții cultural-științifice din str. 
Biserica Amzei nr. 7, secto
rul I (în localul fostului 
muzeu Simu).

Condițiile și actele nece
sare sint afișate la sediile 
O.N.T. „Carpați" București 
și Universității cultural- 
științifice, sălile Dalles. Ba- 
tiște și Amzei.

• Costică Rădulescu, 
antrenorul tîrgovlștenl- 
lor, in două ipostaze : 
1) înainte de meciul 
cu Petrolul : „Trebuie 
să cîștlgăm neapărat 
acest meci ; avem ne
voie de două puncte 
ca de aer !“ 2) După
meci : „Avem .. aer și 
mai puțin, dar ta nici 
un caz nu abandonăm 
lupta i Vom urca ta 
sus cu orice preț. O 
să vedeți". Caracter 
puternic și „luptător" 
recunoscut, fostul con
structor al celei 
bune echipe pe 
a avut-o vreodată Ba
căul nu se dezminte.
• Viorel Mateianu, la 
Încheierea partidei de 
la Tîrgoviște : „în via
ța mea. ca jucător șl 
ca antrenor, nu am 
făcut un meci atît de 
slab, de nespectaculos 
șl de ...pragmatic. O 
să mă revanșez in 
partidele care vin». Se 
pare totuși că lecția 
primită de la Dinamo 
(6—0!) l-a prins bine 
lui Mateianu, adept al 
„desenelor frumoase" 
din fotbal. Un punct 
In deplasare rămâne 
oricum un punct câș
tigat, care pdeseorl 
prinde bine mal tîrziu.
• Deși are doi exefe-
lențl jucători de con
strucție, pe Kallo șl 
pe Aelenei, echipa 
din Tîrgoviște duce 
lipsa măcar a unui a- 
devărat „om de gol". 
Au cam dispărut gol- 
geteril ' 
tipul 
oare 
matele 
Întregi 
leargă 
leargă __  „_  _
milă II revine in prim- 
plan. Anii au trecut și 
randamentul harnicu
lui mijlocaș ieșean nu 
mal este același ca în 
perioada cînd era com
ponent al echipei na
ționale, cînd România 
învingea Iugoslavia, cu 
2—0, la Zagreb (8 mal 
1977). Simbătă însă, 
la capătul unui adevă
rat slalom, Komilă a 
înscris unul dintre 
cele mal frumoase go
luri ale acestui cam
pionat. © Simbătă, în 
mta. 10, cînd Nem
țeanu transforma lovi
tura de la 11 m, Po
litehnica Iași își tre
cea la activ al șaselea

mal 
care

de altădată, de 
lui Marinescu, 

să materializeze 
efort al unei 

echipe care a- 
enorm, dar a- 
în... gol. • Ho-

gol al el m acest cam
pionat. De notat însă 
că toate cele 6 goluri 
erau realizate de 
singur jucător, 
țeanu © După I 
de activitate la 
tul studențesc, 1 
Grigore a jucat slm
bătă pentru prima oa
ră _
sale echipe. Cum 
fost Grigore ?, 
întrebat. „Greu, 
neri seara le-am 
cut o vizită foștilor 
mei colegi și l-am în
trebat dacă să Joc sau 
nu. Nea Gică Banciu 
mi-a spus: „Joacă cum 
știi tu. Bruno". Șl 
Grigore a jucat foarte 
bine I Frumoasă lecție 
de sportivitate. • Cipd 
arbitrul Ion Velca li 
dădea recepționerulul 
de la hotelul din Lași 
data nașterii, pentru a 
fi trecut ta registrul de 
evidență, crainicul
sportiv al televiziunii,

„Nu se poate», 
Asta e data 

Șl ar-

: un
Ncm-

9 ani 
Spor- 

Bruno

împotriva fostei
l-am

VI- 
fă-

sportiv al tele 
Cornel Pumnea, 
sărit. _ 
a zis el.
mea de naștere, 
așa era. ~ 
bltrul și crainicul, stat 
născuți la 14 septem
brie 1947. Și încă ce
va : ambii s-au născut 
la maternitatea Pollzu 
din București. ÎRămîne 
să se stabilească doar 
ora, ca să se decidă 
care e...
• Se mal 
numărul 
trecut pe 
corespundă cu cel de 
pe tricou. Simbătă, la 
meciul cu Chimia Rm. 
Vîlcea, Polltehnca Ti
mișoara a întrecut ori
ce închipuire. Nu mai 
puțin de 6 Jucători (!) 
purtau cu totul alte 
numere decît cele în
scrise pe foaia de ar
bitraj. Astfel au fost 
induși în eroare spec
tatorii, crainicul sta
dionului și chiar ar
bitrii. Abia după pau
ză, la intervenția ob
servatorului federal C. 
Blaj, cei sase timișo
reni (Manea. Vlătănes- 
cu. Palea, Șerbănoiu, 
Anghel și Bocănici) 
și-au schimbat tricou
rile între ei, anărind 
pe 
pe 
să 
că 
mai deloc jocul șl nu 
periclitează poarta a- 
părată de Roșea, an-

Cel doi,

mal bătrin I 
Intîmplâ ca 

unul Jucător 
foaie să nu

teren cu numerele, 
care era normal 

le, aibă. • Văzînd 
înaintașii nu leagă

trenorul Politehnicii 
Timișoara, Ion V. Io- 
nescu, l-a trecut după 
pauză în atac pe masi
vul fundaș central Păl- 
tlnișan. Dar nici aceas
tă soluție n-a dat re
zultate, gradul de pe
riculozitate al acțiuni
lor studenților fiind ta 
continuare la fel de 
scăzut • In partida te
levizată duminică de la 
Oradea s-a marcat cel 
mai rapid gol al ac
tualului campionat și, 
poate, chiar al ultime
lor ediții ale Diviziei 
„A". Este vorba, de
sigur, de golul lui Pe
tre Grosu din secunda 
50-a a partidei dintre 
F.C. Bihor și Univer
sitatea Craiova. Inte
resant de subliniat că 
acest gol a fost pri
mit de una dintre cele 
mal bune apărări din 
prima noastră divizie, 
cea condusă, de ani de 
zile, de Costică Ștefă- 
nescu. • Lung a apă
rat pe teren, la Ora
dea, cu un plasture la 
nas t Ce se intlmpla- 
se ? în dimineața me
ciului, cînd a vrut să 
traverseze strada din 
fața hotelului, a alu
necat pe bordură șl a 
căzut, lovindu-se. No
rocul lui că medicul 
V. Frinculescu s-a a- 
flat foarte aproape... • 
Balaș, fostul portar al 
Iul F.C.M. Brașov, s-a 
dovedit a fi cel mai... 
eficace Jucător 
partidei de 
dintre F.C. Bihor 
Universitatea 
El a marcat 
tre cele trei 
echipei sale, 
bele din penalty. Nu
mai că a și primit 
două ț • Dina, Jucă
torul evidențiat ta ulti
mul meci al Jiului, ei* 
S. C. Bacău, nu este 
un produs al divizio
narei „B“ Aurul Brad, 
cum a încercat un re
prezentant al acestui 
club să susțină, lndu- 
ctodu-rie ta eroare. A- 
cest Jucător a fost 
crescut !tn pepiniera 
clubului Steaua. fiind 
elevul tenacelui căută
tor de talente Petre Mi
hai • Mijlocașul petro- 
șenean Ioan Varga a 
jucat sîmbătă a IOC 
partidă de Divizia „A“. 
Era fericit că acest 
jubileu coincidea cu o 
frumoasă victorie îm
potriva apreciatei’ echi
pe Sport Club Bacău. 
„La mai multe" I ® 
Cineva din anturajul

30000 DE SPECTATORI
LA UN REUȘIT

CUPLAJ DE ,,B“
• Stadionul Republicii din 

Capitală a fost neincăpă’.or, 
duminică dimineața, la meciu
rile D:namo Victoria — Meca
nică fină Steaua (0—0) și Pro
gresul Vulcan — Rapid — 
(0—3), două întilniri intere
sante. de bun nivel tehnic (mai 
ales a doua) • Dinamo Victo
ria (antrenor C. Frătilă) nu 
si-a putut materializa superio
ritate din cauza greșelilor fă
cute de înaintași in fata oortii 
apărate de Popa (pripeală, im
provizație in sut). Echipa este 
însă bine structurată. echili
brată • Mecanică fină Steaua 
(antr. C. Creiniceanu) a căutat 
(și a reușit) să înlăture han
dicapul diferenței de gabarit 
(favorabilă echipei Dinamo Vic
toria) prin tehnica jucătorilor 
săi • Partida-vedetă. așteptată 
cu nerăbdare, a satisfăcut De 
de-a întregul Față de meciul 
cu Metalul. Rapid (antr. V 
StănescU' și N. Dumibriu) s-a 
prezentat cu două clase mai 
bine, avînd în „micul Dobrin 
din Giuleștii" (l-am numit pe 
Paraschiv), Petruț si Ion Ion o 
linie mediană de Divizia „A“
• Scorul l-a deschis Damas- 
chin (min. 11). care a fructifi
cat o centrare a lui Cojocaru ; 
o fază electrizantă (min. 62) a 
precedat mărirea diferenței : 
Manea scapă do stingă sutează 
frumos. Mateescu respinge la 
Damascbin. șut al acestuia res
pins de apărarea Progresului 
la Ion Ion, care trimite ușor, 
clasat. în poartă : 2—0 ; în min. 
85. Paraschiv stabilește scorul 
final din penalty : 3—0 • Nici 
Progresul Vulcan (antr. P. Mol- 
doveanu si D. Baboie) nu a ju
cat rău. .albaștrii" apropiin- 
du-se de multe ori periculos de 
poarta lui Ion Gabriel. în spe- 
cial nrin Vasile Ion si Pândele
• Din păcate, arbitrajele nu 
au fost la înălțimea meciurilor. 
Dacă la primul ioc. condus de 
Mihai Nieulcscu. rezultatul nu 
a fost influențat. în schimb, la 
al doilea. Dan Petrescu a făcut, 
după părerea noastră. cadou 
Rapidului golul nr. 3 : la un 
atac al ..vișiniilor». Damaschin. 
în careu, calcă pe minge, se 
dezechilibrează si cade iar con
ducătorul partidei indică lovi
tură de la 11 m (1?) în favoa
rea Rapidului, transformată de 
Paraschi v ; în schimb, in min. 
80 se impunea un 11 m la faul
tul lui Mateescu asupra lui Co
jocaru, pe linia de 16,5 m. Cit 
despre tușieri. V; rel Alexan
dru și Marian Lăzărescu s-au 
cam jucat cu situațiile de of
said. (M. TUDORAN).

extrefma 
Nlcolae 

petro- 
lungul 
multe 

la ur- 
numal

al 
speranțe 

«1 
Craiova, 

două dln- 
golurl ale 
dar am-

echipei Jiul se confesa, 
după succesul in fața 
echipei iui Antohi : 
„Avem unul din cele 
mai frumoase stadioa
ne din țară, avem o 
echipă In formare in 
care sint prezente șl 
elemente autohtone, 
dar n-avem Încă un 
public care să susți
nă echipa și la bine 
și la rău, așa cum in- 
tilnești in alte orașe 
din țară...“. Asta cam 
așa este, Jiul n-are 
Încă suporterii ei, care 
dau culoare tribunelor. 
Cind asistă la Jocul e- 
levilor antrenați de 
cuplul Ladislau Vlad- 
Anton Coșereanu nu 
de puține ori ai impre
sia că ei evoluează în 
deplasare... • Băcăua
nul Chltaru promitea 
înaintea jocului cu 
Jiul că va marca un 
gol în poarta lui Ca
vai. Avea toate motive
le, deoarece 
antrenorului
Vătafu marcase 
șenenilor, de-a 
anilor cele mai 
goluri; 5. Pînă 
mă Chltaru nu _____
că nu și-a Irealizat 
promisiunea, dar nicj 
măcar n-a avut o cli
pă golul în picior. Nu 
e suficientă doar tra
diția. • Un spectator 
hunedorean exclama cu 
regret în timpul me
ciului cu Dinamo : 
„Anul trecut aveam un 
atac cu Lucescu, Ca
bot, Dumitrache și 
Văetuș. Acum, In atac 
se află Gabor șl hal
ful Nicșa. La ce să ne 
mai plingem că joacă 
slab băieții?» © Cu 
toate că hunedorenii 
au Jucat mult sub va
loarea lor, Andone a 
reușit să se remarce 
șl de data asta. o 
notă bună pentru a- 
cest Jucător In 
ascensiune. • 
care a primit un goi 
„de înălțime1' 
se spune — _ _____
apoi excelent. El a 
fost înlocuit după pau
ză in urma unei dls- 
Juncli umerale 
matismul lui 
Georgescu). 9 
a ratat două 
uriașe. Pe culoarul din 
fața vestiarului dina- 
movist. cineva emitea 
părerea că Văetuș n-a 
reușit să aibă foria și 
detașarea cu care să 
marcheze în poarta 
fostei sale echipe. 
Greu de apreciat și tot 
atît de greu de jude
cat...

ASTĂZI. ETAPĂ INTERMEDIARĂ 

IN SERIA A ll-a A DIVIZIEI „B“
Astăzi, de la ora 17, ta seria a 

H-a a Diviziei „B“ se dispută 
meciurile etapei a 7-a interme
diară. Iată programul șl arbitrii 
celor nouă întilniri : • Carpați 
Mîrșa — Progresul-Vulcan : Al. 
Musteț-a (Pitești) © I.P. Alumi
niu Slatina — Unirea Alexandria;
M. Man (Cluj-Napoca) © Metalul 
București — Gaz metan Mediaș : 
V. Curt (Medgidia) — stadionul 
Metalul • Pandurii Tg. Jiu — 
Mecanică fină Steaua București:
N. Bițin (Salonta) © Minerul 
Motru — Rapid București : I. 
Crăciunescu (Rm. Vîlcea) • Di
namo Vicoria Bucureșl — ROVA 
Roșiori : D. Busuioc (Craiova) 
sadionul Dinamo © Șoi
mii I.P.A. Sibiu . — Preci
zia Săcele : I. Bălan (Arad) 
• Autobuzul București — Lucea
fărul București : V. Angheloiu 
(București) — stadionul Autobu
zul • Chimica Tirnăvenl — Au
tomatica București : C. Corocan 
(Reșița) • C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin stă.

mare
Ionică,

— cum 
a apărat

(trau- 
Dudu 

Văetuș
ocazii

ETAPĂ INTERMEDIARĂ Șl LA „C“
O In seria a V-a a campio

natului Diviziei ,,C“ se dis
pută azi etapa a 6-a, intermedia
ră. în București (ora 17) au loc 
următoarele partide : Aversa — 
Chimia Brazi-Ploiești (teren A- 
versa — șos. Cățelu — Panteli- 
mon). Abatorul — l’oiana Cîmpi- 
na (teren Abatorul —.Splaiul in
dependenței), Flacăra roșie — Mi
nerul Filipeștii de Pădure (teren 
Flacăra roșie — Calea Dudești) 
și Luceafărul — T.M.B. (Stadio
nul Republicii). Iată și celelalte 
meciuri ale etapei : A.S.A. Mizil
— Metalul Plopeni, Carpați Si
naia — Viscolii București, Pe
trolul Băicoi — Danubiana 
București și Caralmanul Bușteni
— Tehnomctal București.



La C. M. și C, E. de haltere

Maricica Puică, recordmana 
mondială a probei de o milă, 
concurează în S.U.A. La invi
tația federației americane de 
atletism, Maricica Puică (înso
țită de antrenorul Ion Puică) 
a părăsit ieri București ui, în 
vederea participării la con-

cursul de atletism ce se va 
desfășura simbătă și duminică 

' Ia Eugene (Oregon). De la Io-
landa Balaș, cu aproape două 
decenii în urmă. Maricica Pui
că este prima at.ietă româncă 
invitată in S.U.A.

MIRCEA ROMAȘCANU
PE LOCUL 2 ÎN TURUL
CICLIST AL BULGARIEI

LUPTA SE COMPLICA 
DE LA

IN INTERZONALUL“
MOSCOVA

»»

MOSCOVA, 21. — Surpriza 
celei de a 10-a runde a turneu
lui interzonal masculin a fost 
furnizată de sahistul american 
Larry Christiansen, care l-a în
vins pe liderul de pină acum 
cubanezul Guillermo Garda. 
Remize au fost partidele Tal — 
Sax și Gheler — Van der Viei. 
Lestul partidelor sînt între
rupte. printre care și cea din
tre Yacov Murey și Florin 
Gheorghiu. Acesta a remizat în 
întrerupta din runda anterioa
ră. cu 
zultate 
fruntea 
primul 
cia, cu..................... .
întreruptă, cu Beliavski), 
mat de M. Tal 6,5 p, U. An
dersson și G. Kasparov 6 p (1), 
E. Gheler 6 p. (1). Beliavski 5,5 
(2), Fl. Gheorghiu ocupă locul 
opt, cu 4 p (1). Pină la înche
ierea turneului mai sînt 3 run
de de disputat Primii doi cla
sați urmează să se califice pen
tru meciurile candidaților la 
titlul mondial.

★
în turneul interzonal feminin 

de șah de la Tbilisi, după cinci 
runde, in fruntea clasamentului

se află Margareta Muresan. cu 
3,5 p. și o partidă mai puțin 
jucată, urmată de Elena Ahmi- 
lovskaia (U.R.S.S.) — 3,5 p., 
Levitina (U.R.S.S.) și R. Ha- 
dilkar (India) — cite 3 p. în 
runda a cincaa, Mureșan a cîș- 
tigat la Shl Lan (R.P. Chineză). 
Ahmilovskaia a învins-o pe 
Severaide iar partidele Niko- 
lin — Pihalid. Veroczi — Fisch- 
dick, R. Hadilkar — Miinoghina 
s-au încheiat remiză.

la Liubliana. la cal. pană (69 
kg), la start s-au alinia. 19 con- 
curenti. printre care doi sportivi 
români care au avut o compor
tare onorabilă: Gelu Radu s o- 
cuoat locul 5 la ..mondiale" si 4 
la „europene" iar Mircea Tuli 
s-a situat pe locul 6 in lume și 
pe 5 pe continent. Gelu Radu a 
depășit toate 
nale : 285 kg 
kg). 125 kg la 
kg) și 160 kg 
a terminat la 
pantul locului 4 (polonezul Paw
luk). dar a pierdut această po
ziție (si medaliile de bronz la 
„europene") deoarece a fost mai 
greu ia cin tarul oficial ! Iată 
clasamentul : 1. Iuri Sarkizian 
(U.R.S.S.) 302,5 kg — record

recordurile natio- 
la total (v.r. 280 
..smuls" (v.r. 123,5 
(v.r. 157,5 kg). El 
egalitate eu ocu-

2. 
Andreas Behm (R.D.G.) 300 kg 
(135 ; 165) ; 3. Daniel Nunez
(Cuba) 295 kg (132,5 ; 162,5) ; 4. 
Wieslaw Fawluk (Polonia) 285 
kg (125 ; 160) ; 5. Gelu Radu 
285 kg (125 ; 160) ; 6. Mircea 
Tuli (ambii România) 280 kg 
(120; 160). Medaliati_pe stiluri. 
Mondial 
nez 
Behm, Sarkizian. Pawluk ; a- 
runcat 
Behm. Nunez ; European : Sar
kizian. Behm. Pawluk.

Cu o zi în urmă la cat. cocoș 
Gh. Mafiei a ratat de 3 Ori la 
147,5 kg și a ieșit din concurs. 
La următoarea categorie (ușoa
ră) va lua startul un alt spor
tiv român. Virgîl Doeiu.

smuls — Behm, Nu- 
Sarkizian ; European :

Mondial : Sarkizian,

Quintcros Ultimele re
compiles lupta din 

clasamentului, unde ne 
loc se menține G. Gax- 
6.5 puncte (si o partidă 

ur-

CU GÎNDUL LA
'Urmart din pap D

trenorii ei, Valeriu Irimescu și 
Theodor Rădulescu, va arăta 
precum aceea încercată în Par
cul Copilului, duminică 
amiaza. învingătoare cu 
ea nu a convins însă 
deoarece iocul i-a mers. ... 
spunem așa, doar de prin mi
nutul 60. adică atunci cînd rug- 
byștii irlandezi ajunseseră Ia... 
fundul sacului posibilităților lor 
fizice. Atunci, abia atunci, i-am

după- 
19—8, 
total, 
ca să

Stop-cadru

DALEY THOMPSON, PRIMUL DECATLONIST 
LA 9000 DE PUNCTE ?

MECIUL DE RUGBY CU FRANȚA

21 (Agerpres). Etapa 
turului ciclist al Bul- 

incheiată la Gabrovo 
a fost cîștigatâ de 
Latouver, în 4h 22.14. 

doi. la o diferență de

SOFIA 
a doua a 
gariei. 
(172 km) 
belgianul 
Pe locul .........
10 secunde, a sosit Mircea Ro- 
maseatin, urmat de elvețianul 
Jolidnn — 4 h 22:25. Cornel Ni- 
colae a ocurat locul cinci. Pe 
echine. etapa a fost cîștigată 
de Belgia, urmată de România, 
Elveția și U.K.S S. în clasa
mentul general oe echipe pe 
primul loc se află U.R.S.S. — 
27 h 25:29 urmată de R. D. 
Germană — același timp. Ro
mânia. Elveția. Cehoslovac a. 
Polonia Bulgaria. Olanda — la 
16 sec.

CAMPIONATUL MONDIAL
DL VOLEI FEMININ

S-a născut la Londra, la 30 iu
lie 1958, din tată nigerian și ma
mă scoțlancă, într-o familie să
racă din cartierul Notting HUI, 
unde atmosfera pare șl acum 
ieșită din cărțile lui Dickens. A 
avut șansa să descopere atletis
mul pentru a scăpa de mizerie 
șl de tentația răului...

Așa începe fișa biografică a ce
lui mai bun decatlonist al lumii, 
recordmanul mondial și campio
nul european DALEY THOMP
SON, cel pe care mulți specia
liști ai atletismului îl consider,! 
capabil să depășească „imposibi
la graniță" a celor 9 000 de 
puncte în suprema încercare a 
atletismului. Victoria sa la Ate
na a avut ceva epopeic, ‘ . 
devenind în două zile de concurs 
egalul — în celebritate — al fai
moșilor semlfondiști Sebastian 
Coe șl Steve Ovett. „Pentru mi
ne era Important să dovedesc — 
a declarat campionul la confe
rința de presă — că decatlonul, 
cu cele 10 specialități ale. sale, 
este la fel de prestigios ca șl 
semifondul". A dovedit-o cu pri
sosință, la capătul unul recital In 
care înzestrarea naturală șl do
rința de autodepășire au fost 
admirate deopotrivă.

La începutul sezonului, în mal, 
la Gotzis (Austria) Thompson 
dusese recordul mondial la 8 707 
p. Tot la Gfitzis însă — verita
bilă Mecca a decatloniștilor — 
vest-germanul Jurgen Hlngsen a 
obținut, în august, 8 723 p. Se 
aștepta, la Atena, o „bătăile a 
titanilor"; a fost, în realitate, o 
demonstrație solitară a Iul 
Thompson, Instalat în frunte 
de la prima probă, 100 m șl ne
clintit pînă la Istovitoarea cursă 
de 1 500 m. zJcl, unde Daley nu 
cobor’se niciodată sub 4 minute 
șl 30 de secunde, șl-a reclștigat 
englezul recordul mondial, aler- 
gînd 4:23,71, pentru un total ge
neral de 8 744 p. Iată șl perfor
manțele obținute în celelalte pro-

văzut pe rugbyștii noștri iucind 
percutant pe 
cum era 
rece pe 
aveau o
Socotim . _______  __
la ÎNCEPUT într-o asemenea 
manieră de joc, viitoarea parti
dă internațională, va putea fi 
întrecută echipa Franței, calcu
lul ..terenului propriu" neope- 
rînd automat — cum ne-au 
dovedit unele precedente — în 
fata unui adversar rutinat, cum 
este XV-le „cocoșului salic'1.

Așadar, să întărim jocul bun 
pe înaintare, care cîndva. nu 
demult, ne-a făcut faima. Cum 
se prezintă ea la ora de fată 1 
Dună retragerea, sub povara a- 
nilor, a lui C, Dinu, se caută 
un .pilier de schimb", conside- 
rîndu-se că pe Dartea cealaltă 
Bucan e o certitudine, ca si 
Munteanu. la talonai, Alterna
tive la Ghcorghe, care n-a stră
lucit. constănteanul Opriș. 
plină afirmare, duoă cum 
stelistul Cioarec ar putea 
semna o soluție. în linia 
doua. Caragea e la locul 
în timp ce Marin Ionescu 
trebui să mai convingă spre 
a nu face rocada cu Dumitru,

înaintare (așa 
dealtfel indicat), deoa- 
acest compartiment ei 
evidentă superioritate, 
că numai abordind de

în 
și 

in- 
a 

lui, 
ar

în ansamblu bun. care ar pu
tea foarte bine avansa dintr-a 
treia, cedind tricoul cu nr. 8 
lui Rădulesou (duminică absent). 
Aripi ds grămadă. din nou 
Stoica (foarte activ) si Murariu 
(in așteptarea însă a formei de 
zile mari). Dar treisferturile, 
care duminică au jucat slab ? 
La ..deschidere" optăm pentru 
menținerea formulei din repriza 
secundă : Paraschiv — V. Ion, 
primul consacrat ; al doilea, 
dîrz. sigur, un cîștig cert pen
tru națională. La centru, sub
scriem pentru o soluție a ..vi
itorului", cu perechea ideală 
Lungu si Vărzaru (ambii 22 de 
ani), tehnici si plini de talent, 
în fine la aripi, deocamdată 
tot cu Marian Aldea și Sorin 
Fuicu, doer dacă Adrian 
Pllotschi (liderul „eficacității") 
sau Dan Cojocaru sînt de altă 
părere... Pentru postul de fun
daș — să nu se supere Gh. 
Florea — noi ..mergem ne mi
na" lui Mihai Bucos. adică ne— 
piciorul-lui de aur. 
cesar în teren !

Dar să vedem ce 
propune viitoarele 
campionat.

tn grupele semifinale ale 
campionatului mondial feminin 
de volei ce se desfășoară în 
Peru au fost înregistrate urmă
toarele rezultate : Bulgaria — 
Canada 3—2 (—10 —10. 12, 5, 
10) ; Peru — Brazilia 3—0 (10, 
4. 6). Japonia — Coreea de Sud 
3--0 (0. 3. 5). R.P. Chineză — 
U.R.S.S. 3—0 (6. 3 12) S.U.A.
— Ungaria 3—0 (5. 14. 13). Cuba
— Australia 3—0 (6. 2. 7). Cia 
samentele după trei zile : gru
pa A : Japonia 6 p. Peru 5 p. 
Coreea de Sud 5 p. Brazilia 4 
p. Canada 3 p;. grupa B: S.U.A. 
6 p. R.P. Chineză 6 p. Cuba 5 
p. Ungaria 4 p. U.R.S.S 3 n, 
Australia 3 p. (Echipa U.R.S.S. 
n-a cișragat nici un set 
trei partide disputate 
neul semifinal !).

*
Competiția masculină 

lei de la Rio de Janeiro a con
tinuat cu trei meciuri din ca
drul grupei B. Echipa Româ
niei a fost întrecută de for
mația U.R.S.S. cu 3—0 (11. 7, 
0). Cehoslovacia a învins , R P. 
Chineză 
—11. 7). 
nada cu 
pele din 
de odihnă.

In
In

de

Daley

cele 
tur-

vo-

ne vor 
etane

cu 3—2 (—10. li. 11, 
iar Argentina pe Ca- 
3—0 (9. 12 13). Eclii- 
grupa A au avut zi

oricînd

mos New York în ultima vre
me. va susține meciul de adio 
cu fostul său club Flamengo 
din Rio de Janeiro, la 28 sep
tembrie ia Rutherord.

Anderlecht (4—1). dis- 
Bruxelles !
mai mare scor s-a în- 
sîmbătă în campiona-

Un nou „MundiaW ?

be : 100 m — 10,51, lungime — 
7,80 m, greutate — 15.44 m, înăl
țime — 2,03 m, 400 m — 47,11, 
110 mg — 14,30, disc — 45,43 m, 
prăjină — 5,00 m, suliță — 63,56 
m.

Gindindu-ne că Thompson (1.86 
m înălțime și 88 kg) nu are de- 
cît 24 de ani, că rezultatele sale 
sin» încă perfectibile în cîteva 
probe, se poate spune că pre
viziunea pentru atingerea celor 
9 000 de puncte nu este exage
rată. Daley șl-a fixat, dealtfel, 
acest obiectiv pină la Jocurile 
Olimpice de la Los Angeles. Cele 
mai bune performanțe individua
le reușite în diferite concursuri 
de decatlon însumează deja peste 
8 900 de puncte. Recordmanul a- 
firmă că nu a reușit încă „de
catlonul perfect". Iar antrenorul 
său Bob Mortimer — care îl în
drumă de la primii pași In at
letism, la 14 ani — este gata să 
parieze că evenimentul se 
lntimpla chiar In concursul 
pic...

Federația braziliană s-a adre- 
_ t forului international 
(F.I.F.A.) cerind să i se aprobe 
organizarea unui nou ..Mundia- 
li.to“ în 1984. la care să par
ticipe toate echipele care au 
cucerit titlul mondial : Brazilia, 
Uruguay, Italia, Anglia, R. F. 
Germania, Argentina. Meciurile 
ar urma să aibă loc la Rio de 
Janeiro. Sao Paulo. Belo Hori
zonte și Porto Alegre.

Cupa campionilor Africii.
apropie de sfîrșit. 

mifinale s-au calificat : 
Contractors (Egipt) — 
Oak (Ghana) și Powers 
mos (Zambia) cu 
dintre Vita Ciube 
mako (Mali).

...se în se-
Arabs 

Hearts 
Dyna- 

învingătoarea 
(Zair) și Ba-

va 
ollm-

Din tribuna vedetelor
duminică a

vi. M.
• tn etapa de 

campionatului belgian iaoone- 
zul Tahumata a marcat 3 go-

TELEX ® TELEX > TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

baschet • In prima zi 
a campionatului 
pr’etene, competiție 
desfășoară la Sofia, 
Steaua București a 
cu 87—70 (48—33)
Hoaved Budapesta.

armatelor 
care se 

echipa 
întrecut 

formația

BOX • Consiliul mondial al 
boxului (W.B.C.) a anunțat ru
perea oricăror relații cu cealaltă 
organizație 
profesionist, 
mondială a 
protest față 
funcția de __ „____  _ _____
for a sud-africanului H.W. Stop
per. a anunțat, la Ciudad de 
Mexico mexicanul Jose Sulai- 
man. nresedintele lui W.B.C.

CICLISM • Jans-Joachim 
Harinlck. unul dintre cel mai 
bunt rutieri din R.D. Germană, 
a anunțat că abandonează acti-

mondială a boxului 
W.B.A. (Asociația 

boxului) în semn de 
de numirea tn 

președinte a acestui

vltatea competlțlonală. Hartnlck 
(27 de ani) a cîștigat Cursa Pă
cii în 1970, a fost campion mon
dial în 1979 la proba de contra
timp pe echipe, șl medaliat cu 
argint în aceeași probă la Jocu
rile Olimpice de la Moscova.

JUDO • tn cadrul turneului 
Internațional pentru Juniori de 
la Sofia, la care au luat parte 
sportivi din șapte țări (Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. F, Germania. 
Polonia. România. Ungaria și 
U.R.S.S.), superușorul Gavril 
Pali s-a clasat pe locul doi, Iar 
Atlla Polint a obținut locul 3 la 
mijlocie.
• ȘAh • In turneul internațional 
de la Rakovlca (Iugoslavia),
după trei runde conduce Todor- 
cevicl (Iugoslavia) cu 2.5
urmat de Farago (Ungaria) 
Radulov (Bulgaria) cu cite 2 
tn runda a 3-a Barlov l-a 
vlns pe Ralcevlcl. Todorevicl

Tvetkovici, iar partidele Radulov- 
Mestel șl Farago-Marianovici 
s-au încheiat remiză.

iuri în meciul dintre Standard
Liege si 
putat la

S Cel 
registrat ______  — .... .
tul Scoției : Celtic Glasgow — 
Motherwell 7—0 !
• Sampdoria a dispus dumi

nică de Inter cu 2—1. prin go
lurile marcate de Trevor Fran
cis si tînărul Mancini. Juven
tus s-a 
(2-0) ; 
Betcga.

• tn 
din Anglia conduc 
ton) cu 6 goluri. 
Dechan (Norwich) 
(Swansea) cu cite 1

• Campionatul 
oare că este greu pentru 
radona prin duritatea sa... 
gentinianul a fost lovit la 
villa de jucătorul Blanco 
maxilar, astfel incit tînărul 
Diego a făcut o fisură pe lim
bă de 4 centimetri devenind in
disponibil I

• Celebrul brazilian Carloș 
Alberto, care a jucat la Cos-

I

detașat 
au marcat

de Cesena, 
Platini și

clasamentul golgeterilor
Stein (Lu- 
urmat de 

și Latchford 
5 g.
spaniol se 

Ma- 
Ar- 
Se-

in

efe //J

p. 
si 
p. 

în- 
pe

TENIS • După disputarea a 20 
de turnee. în clașamentul femi
nin al Marelui premiu FILT con
duce — .............
1370 p, 
Lloyd
1110 p,
Virginia Ruzicl 775 p.
Bunge 670 p, Kathy Rinaldi 650 
p etc. • In primul tur al tur
neului masculin de la Geneva : 
Wilander — Gattiker 6—0, 6—3, 
Forget — Hocevar 7—5. 6—3,
Nystroem — Gimenez 6—2, 6—0. 
• In turneul de la Los Ange
les : Scanlon — Lutz 6—3. 6—1. 
van Winltsky — Iile Năstase 
3—6, 7—6, 6—4, Hiertquist —
Pfister 6—2, 6—2. Principalul fa
vorit al turneului este Ivan 
Lendl.

Martina Navratilova cu 
urmată de Chris Evert- 

1240 p. Andreea Jaeger 
Hana Mandlikova 835 p 

Bettlna

I
5

0 Irlandezul Gerry Peyton, 
portarul echipei Fulham (liga 
a doua engleză), a fost erav 
accidentat în meciul cu Middles
brough (4—1). dar 
răsit terenul pină 
final ! Apoi a fost 
spital unde i s-au 
copci.

el n-a pă- 
la fluierul 
internat in 
pus 28 de

Control antidoping in Chile
în urma unei anchete între

prinse de antrenorii chilieni s-a 
constatat că în campionatul 
primei ligi din Chile majori
tatea iucătorilor folosesc sub
stanțe .stimulative" 
atare. Federația de 
consideră necesar 
după fiecare ioc un 
ti doping;

nocive. Ca 
specialitate 
să se facă 
control an-

„MATURITATEA- UNUI ARBITRU
Pentru o fi arbitru într-0 ramură sportivă individuală, in principiu, 

nu există o anume limită de vlrstă. Poți fi arbitru șl la 60 de ani. 
Șl la 70, îndeplinind. desigur, 
sănătate bună l„.‘. . ... .......

aceea, la mai multe discipline, s-a stipulat prin regulament 
vîrstâ limită pentru arbitrajul activ 50 de ani. Deci 60 sau 70 de 
ani, pe de o parte, maximum 50 de oni pe de altă porte I Așa 
stind lucrurile să vedem cum se prezintă situația la „polul" opus 
Deci, la ce vîrstă poate deveni cineva arbitru ? In această privință 
chiar că nu există o anume prevedere,..

O Informație transmisă recent de Agenția France Presse, de ie 
Castellon, anunță că un oarecare Salvador Costello Moles este nu 
numai cel mal tînăr arbitru din Spania, bo chiar din Europa șl poate 
cine știe, chiar din lume. Moles are numai 11 ani I El a absolvit, ol 
doilea, cursurile unei școli de arbitra], organizată de Federația spo 
niolă de fotbal. După ce o condus, la centru, meciuri dintre echipe 
de copil și juniori, acum vo fi folosit la partide din codrul Divizie 
o 3-o regională. Una dintre primele declarații ale micului arbitru ■ 
„Cred câ cel dinții lucru pe care trebuie să-l facă jucătorii este sf 
învețe regulamentul, pe care mulți... nu*l cunosc l“. Cită maturitate 
le un învățăcel In ale arbitrajului I...

Unind* desigur, anumite condiții minime (ochi buni, 
etc.). La jocurile sportive este însâ altceva țl de

ca

Romeo VILARA
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