
VIZITA DE LUCRU 
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN JUDEȚUL VASLUI

Huși și Vaslui,' eu lucră- 
unor reprezentative unl- 

agricoie cooperatiste si de 
cu reprezentanții organe-

prile- 
o cu- 
anali- 
înde- 

privlnd

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Sotialiste România, 
a efectuat, miercuri, 22 sep
tembrie. o vizită de lucru în 
județul Vaslui, continuind am
plul dialog ne care îl poartă 
cu tara, cu poporul. în această 
perioadă «premergătoare Confe
rinței Naționale a partidului.

Împreună cu conducătorul 
partidului și statului. Ia aceas
tă nouă întilnire cu cei ce tră
iesc și muncesc în județul 
Vaslui au participat tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Emil 
Bobu. Gheorghe Oprea.

Dialogul de lucru al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cu co
lectivele muncitorești din Bîr- 
lad. 
torii 
lăți 
stat, 
lor locale de partid și de stat, 
cu cadre de conducere si spe
cialiști din economie a 
juit, ca de fiecare dată, 
prinzătoare și temeinică 
ză a modului în care se 
’dinesc prevederile
.eșterea producției fizice și a 

producției nete, realizarea ex
portului și a celorlalți 
tori de bază ai planului 
pe anul în curs.

Ora 9,30. Elicopterul 
dential aterizează ne stadionul 
municipal din Birlad.

Din primele clipe ale întil* 
nirii lor cu conducătorul iubit 
al partidului și statului nostru, 
miile de locuitori ai Birladijlul. 
veniți în întîmpinare. îl încon
joară ne tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu cele mai alese 
sentimente de dragoste si sti
mă. de respect șl recunoștință.

Primul obiectiv înscris pe 
Itinerariul vizitei I-a constituit 
întreprinderea de pietre de po
lizor, eea mai tînără întreprin
dere din Birlad. A fost apoi 
vizitată întreprinderea de rul
menți Birlad.

După plecarea din Birlad. ur
mătoarele obiective ale vizitei 
le-au constituit ferma de ovine 
Bogești și Stațiunea centrală 
de cercetări pentru combatere» 
eroziunii solului Perîeni.

indica- 
de stat

prezi-

SOSIREA
In cursul după-amiezii de 

miercuri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, președintele Re
publicii Socialiste România, a 
sosit la Iași, unde va efectua 
o vizită de lucru în municipiul 
și județul Iâși.

Elicopterul prezidențial a a- 
terizat în piața din fata Sălii 
sporturilor. O muliime entuzi
astă de oameni ai muncii au 
venit aici să salute si să ureze 
bun venit celui mai iubit fiu

Maricica Puică intre Atena și Eugene (Oregon, S. U. A.)

AM AVUT UN SEZON BUN, PROMIT

Aceeași atmosferă sărbăto
rească, plină de entuziasm și 
optimism, marchează prezența 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Huși, unde sint vizitate în
treprinderea de tricotaje „Mol- 
dotex“ și întrepiinderea de în
călțăminte „Hușana".

După un popas făcut la fer
ma nr. 2 Dobrina a întreprin
derii agricole de stat Huși, eli
copterul prezidențial a aterizat 

a 
au

pe platforma industrială 
municipiului 
fost vizitate 
re sintetice 
mecanică.

Vaslui. Aîci 
Combinatul de fi- 
și întreprinderea

★
lucra efectuată deVizita de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu pe 
legendarele plaiuri ale Vasluiu
lui s-a încheiat printr-o impre
sionantă adunare populară care 
a avut Ioc în piața „Ștefan cel 
Mare" din centrul municipiului 
reședință de județ.

Exprimind dorința unanimă a 
celor nrezenti la marea aduna
re populară a tuturor locuitori
lor Vasluiului, primul secretar 
al Comitetului județean de 
partid adresează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu rugămintea 
de a lua cuvîntul.

Intîmpinat cu deosebit entu
ziasm, cu vii și îndelungi aplau
ze, cu puternice uraie a luat cu
vîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmă
rită cu deosebit Interes, cu de
plină aprobare si profundă sa
tisfacție. ea fiind subliniată, in 
repetate rlnduri, cu aplauze, o- 
vațil și uraie, participant!! dind 
astfel expresie hotărirli lor 
ferme de a acționa cu dăruire 
șl abnegație pentru înfăptuirea 
neabătută în viată a documen
telor celui de-al XH-lea Con
gres al partidului, pentru rea
lizarea în cele mai bune con
diții a prevederilor de plan pe 
acest an și pe Întregul cincinal.

Marea adunare populară din 
municipiul Vaslui se încheie 
într-o atmosferă entuziastă.

tovarășa Elena 
loo intr-o mași- 

îndreplindu-se 
ce le-a fost re- 

lungui întregului

LA IAȘI
al tării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să-și exprime bucu
ria de a-I avea din nou ca oas
pete drag.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu 
Ceaușescu iau 
nă deschisă, 
spre reședința 
zervată De-a 
traseu, zeci de mii de locuitori 
ai lașului au manifestat pentru 
partid, pentru secretarul său 
general.

CA VIITORUL SA
La ora la care aveți în față 

aceste rînduri, MARICICA 
PUICĂ se află în S.U.A., la 
Eugene (Oregon) — renumit 
centru al semifondului și fon
dului american, invitată prln- 
tr-o scrisoare adresată federa
ției noastre de secretarul gene
ral al forului atletic american, 
Ollan Cassell (fost campion o- 
limpic in 1964, la Tokio, în șta
feta de 4X400 m). Dialogul de 
mai jos a avut loc cu puțin 
timp înaintea plecării șl la pu
țin timp după întoarcerea vice- 
campioanei europene de pe iti
nerarul Atena — Roma — Rieti 
— Londra, penultima escală a- 
ducînd în palmaresul Maricicăi 
un nou record mondial pe o 
milă.

— Felicitări Maricica, invita
ția primită este onorantă.

— Mă 
tă. Mă 
cute in 
cute și 
noi in fără.

— O vei intîlni, probabil, pe 
Mary Decker-Tabb, căreia i-ai 
răpit recordul mondial pe o 
milă.

— Nu i-am răpit recordul. 
Am mai fost recordmană mon-

simt, recunosc, măguli- 
bucur că 
acest an 
apreciate

eforturile fă- 
sînt recunos- 
nu numai la
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AL SPORTULUI HALTERELOR DIN
Patru medalii de argint și două de bronz
la campionatele mondiale și europene!

medaliiVirgil Dociu la „aruncat", stil care i-a adus
din cele 6 cucerite la C.M. și C.E.

SCRIMERII ROMANI
CAMPIONI BALCANICI
PE ECHIPE (juniori)
LA FLORETA Șl SABIE

Tinerii scrimeri români conti
nui la Sofia seria victoriilor la 
campionatele balcanice (juniori). 
In proba masculină pe echipe la 
floretă, formația României, alcă
tuită din Vasile Costa, Atila Fllle, 
Livlu Buzan șl Z olt an Kessler a 
obținut medalia de aur, fiind ur
mată de reprezentativele Greciei, 
Iugoslaviei șl Bulgariei. La sabie, 
titlul balcanic a fost, de aseme
nea, cucerit de sportivii români 
(Ion Stanclu, Vllmos Szabo, Val
ter Sultan șl Gabriet Anghel), 
urmați de selecționatele Bulga
riei, Iugoslaviei, Greciei șl Tur
ciei.

FIE Șl MAI BUN!“
dială pe această distanță înain
tea americancei. Aș putea 
spune ci l-am reciștigat. Știu 
că Mary Decker-Tabb locuiește 
chiar la Eugene, unde este an
trenată de fostul fondist Bill 
Dellinger. Probabil că ne vom 
intîlni, nu știu pe ce distanță. 
Am auzit că ar fi fost acciden
tată in iulie, dar că s-ar fi re-

Vladimir MORARU

(Continuare In pag a 4-a)

ÎNCEPE SEZONUL DE TOAMNĂ AL GIMNASTICII
Săptămîna aceasta marchea

ză începutul sezonului de 
toamnă al activității competi- 
ționale a gimnasticii noastre, 
primele turnee urmînd a se 
desfășura to zilele viitoare. 
Astfel, Lavinia Agache și Mi- 
haela Stănuleț (însoțite de an
trenorii Ana Crihan și Octa
vian Belu) vor fi prezente la 
Campionatele internaționale ale 
Italiei, care vor avea loc la 
finele săptămînii ,1a Catania. 
In aceeași perioadă, Romulus

De la campionatele mondiale 
și europene de haltere, care 
se desfășoară la Liubliana, 
ne-a sosit o veste mai 
decît îmbucurătoare, în 
vește comportarea unui 
român. Este vorba de 
Dociu, clasat al doilea 
concurenți la categoria

mult 
ce pri- 
sportlv 

Virgil 
din 14 

_______ _________ ușoară, 
cu un adevărat mănunchi de 
medalii prețioase : două de ar
gint (mondial și european) la 
totalul celor două stiluri, două 
de argint (mondial și euro
pean) la stilul smuls și Încă 
două de bronz (mondial și eu
ropean) la stilul aruncat.

Astăzi, la Slănic Prahova

De cîte va zile, Slănic ui tră
iește atmosfera pregătirilor 
pentru marele eveniment pe 
care îl constitui» Campionatul 
mondial de aeromodele IN
DOOR: frumosul afiș al com
petiției este răspîndiit peste tot, 
la intrărea vechii saline sint 
arborate drapelele țărilor care 
șl-au anunțat participarea — 
un număr record —, fiecare 
delegație sosită, mai ales cele 
care n-au mai fost pe aici, 
grăbindu-se să, cunoască „pala
tul de cristal" subteran. Japo
nezi, olandezi, canadieni, spor
tivi din alte țări au fost ui
miți, pur și simplu, de imen
sitatea și ineditul galeriei de 
la peste 120 m sub pămînt. 
Zborurile de acomodare efec
tuate — cu multă prudență, 
pentru a nu avaria modelele — 
lasă să se întrevadă realiza
rea unor performanțe înalte. 
Câștigătorul ultimei ediții a 
campionatului mondial, Erv 
Rodemsky (S.U.A.), își expri
ma părerea că va fi, poate, 
cel mai strîns concurs de pînă

Bucuroiu și Alexandru Nistor 
vor evolua în Cehoslovacia, la 
Banska Bystrica, in cadrul u- 
nui turneu internațional.

în continuare, în zilele de 
2—3 octombrie este programat 
la Bistrița meciul internațional 
dintre echipele masculine ale 
României și Cubei, cu exerci
ții impuse și liber alese. La 
9—10 octombrie, la Deva, va 
avea loc o confruntare de 
real interes, care promite un 
spectacol sportiv atractiv, me-

1

l maes-
sportului Ilie lenei»

clubu- 
con- 

psihie 
exce- 
adus 

Avem

Prin urmare, o zestre de • 
medalii, care, la o competiția 
de asemenea amploare, consti
tuie cel mai maro succes al 
sportului cu haltere din țar* 
noastră.

Născut la 3 decembrie 195J, 
Virgil Dociu gste fiul 
trului sportului Ilie 
Dociu (antrenor al lotului na
țional) și component al 
lui Steaua. Seriozitatea, 
știinctozitatea, echilibrul 
— iată calitățile acestui 
lent sportiv, care i-au 
binemeritatul succes, 
astfel confirmarea internațio
nală a faptului că el este re
cordmanul național absolut al 
categoriei ușoare. în palmare
sul său se înscrie și locul 4 
la C.E. de la Belgrad, din 1980. 
Evident, de atunci, Dociu a fă
cut un progres remarcabil In 
ierarhia mondială.

Iată primii clasați (mondial 
și european) : 1. Piotr Mandr* 
(Polonia) 325 kg (150 ; 175) ț 1 
VIRGIL DOCIU (ROMANIA) 
310 kg (140; 170) ; 3. Xinmlng 
Zhao (R.P. Chineză) 305 kg 
(135; 170) ; 4. Xiamping Ma
(R.P. Chineză) 297,5 kg (132,3j 
165) ; 5. Gregor Bialowas (Aus
tria) 292,5 kg (135; 157,5) | «. 
Pavlos Lespouridis (Grecia) 

282,5 kg (127,5 ; 155), Joachim 
Kunz (R.D. Germană) a ratai 
de trei ori la stilul smuls 14S 
kg și a ieșit din concurs. Conr- 
form regulamentului, el a a- 
vut voie să concureze la sti
lul următor — aruncat —, un
de a ocupat primul loc (me
dalie de aur) cu 177,5 kg.

Dar iată șl medaliațH pe sti
luri. SMULS : 1. Mandra; ». 
DOCIU; 3. Zhao (mondial șl 
european, se acordă cîte o me
dalie). ARUNCAT : 1. Kunz 1 
2. Mandra ; 3. DOCIU (mon
dial și european, se acordă 
cîte o medalie).

La categoria următoare (se- 
mimijlocie) vor lua startul alțl 
doi sportivi români : Dragomir 
Cioroslan și Gh. Dinu.

acum în această ramură spor
tivă, iar Gheorghe Chingă, ca
re conduce echipa țării noa»- 
tre, ne spunea că Nicolae Bez- 
man, Aurel Moraru șl Aural 
Popa au șanse și se vor stră
dui să ocupe locuri fruntașa 
în clasament. Toți invitații au 
fost plăcut impresionați da 
frumusețea locurilor și de pri
etenia cu care au fost Intîm- 
pinați în cocheta stațiune pra- 
hoveană.

Ieri dimineață a avut loc 
ședința tehnică, după-amiază o 
frumoasă festivitate de deschi
dere a campionatului în pre
zența delegației oficiale a 
F.A.I., iar la ona cînd citiți 
acest» rînduri se efectuează 
prima lansare oficială. Rea
mintim că potrivit regulamen
tului se vor executa șase lan
sări, dintre care două, ceda 
mal bune, vor intra în calcul 
pentru clasament. Acesta va fi 
cunoscut vineri seara, după thl- 
tlmul start.

Viorel TONCEANU

ciul dintre reprezentativele fe
minine ale României yl An
gliei.

Dț asemenea, în această 
toamnă agenda competițională 
a gimnasticii programează șl 
alte întreceri 
menite să testeze 
celor 
celor 
țării 
telor 
1983.

internaționale, 
pregătirea 

mai bune gimnaste și a 
mai buni gimnaști al 

in perspectiva campiona- 
mondiale din octombrie



FIECARE STUDENT Șl ABSOLVENT, UN INSTRUCTOR SPORTIV !
Sportul de masă universitar 

și-a înscris recent o nouă filă 
— prilejuită de acțiunea ini
țiată de U.A.S.C.R., și organi
zată în colaborare cu Ministe
rul Educației și învățămintu- 
hri șl C.N.E.F.S. : o tabără 
eu 300 de studenți reprezen- 
tind toate cele 19 centre uni
versitare ale țării, activiști vo
luntari. implicați direct în pro
cesul educatlv-formativ al ti
neretului studios din istitute- 
le de învățămînt superior. O 
tabără de instruire, de schimb 
de experiență, cu o puternică 
tentă practică ; o modalitate 
binevenită de a aborda pe toa
te fațetele problematica spor
tului studențesc, a sportului 
pentru toți.

Spre deosebire de anii pre- 
eedenți, cînd locul acestei ta
bere l-a constituit municipiul 
Oradea, pentru 1982 a fost a- 
leasă stațiunea Izvorul Mure
șului, cu ambianța ei specifică 
activității sportiv-recreative și 
eu o tradiție îndelungată de 
gazdă a acțiunilor rezervate 
.universitarilor". Un cadru fer
til pentru o muncă cu bune re- 
lultate — cum au ținut să sub
linieze reprezentanții U.A.S.C.R.
Intr-adevăr, tabăra U.A.S.C.R. 

de la Izvorul Mureșului a fost 
In măsură să fixeze, prlntr-un 
Îndrumar metodologic, direcți
ile de organizare și desfășurare 
* acțiunilor sportive de masă 
studențești ; un îndrumar uni
tar vizînd aspecte de organi
zare și popularizare a unor 
ramuri do sport cu o recunos
cută priză in rindul studenți
lor (atletism, baschet, handbal, 
fotbal, judo, rugby, tenis și 
tenis de masă, turism etc.), 
metodele și mijloacele de îm
bunătățire a activității sporti
ve de masă la nivelul cămine
lor și, complexelor studențești 
și să stabilească o mai strinsă 
colaborare între colectivele ca

tedrelor de educație fizică și 
comisiile sportive, incepînd de 
la nivelul facultăților, calenda
rul competițiilor sportive uni
versitare pe anul 1982/83. In 
sprijinul unei mai bune înțele
geri și însușiri a temelor abor
date, activiștii sportivi al 
U.A.S.C.R. (George Copos și 
Ion Lador) s-au bucurat și de 
concursul unor cadre didactice 
cu o recunoscută activitate 
practică (conf. C. Diaconescu — 
Brașov, conf. V. Stuparu —

Tabăra U.A.S.C.R. de la 
Izvorul Mureșului a fixat 
jaloanele împlinirii acestui 
deziderat, începînd cu 
anul universitar 1982/83

Ploiești, lector I. Negulescu — 
București), precum și al unor 
reprezentanți ai acelor centre 
universitare care desfășoară o 
rodnică activitate sportivă cu 
studenții (Petre Matus — Ti
mișoara. Nicolae Dulău — Cluj- 
Napoca etc.).

S-a realizat. în acest sens, 
un prețios schimb de opinii, 
relevîndu-se nu numai realiză
rile, reușitele, ci, în aceeași 
măsură si lipsurile, neajunsu
rile care s-au ivit aproapț pes
te tot, legate de participarea 
(încă nesatisfăcătoare) la cam
pionatele universitare, în etapa 
de masă, competiție onorată 
prea puțin (mai mult simbo
lic 1) de către studente, o înțe
legere relativă a importanței 
„Cupei anilor I* pentru atrage
rea in sport a studenților care 
întră în viața universitară, mo
dalitate de a descoperi valorj 
pentru performanță, viitori ti
tulari ai unor cluburi studen

țești și ai unor loturi naționa
le, așa cum au evidențiat mul; 
te ediții ale acestei competi
ții. Apoi, slaba prezență Ia ac
tivitățile sportive de masă din 
cămine (începind cu gimnasti
ca de înviorare), la acțiunile 
turistice ș.'a. Experiența rodni
că a unor centre universitare 
— a Bucureștiului în mod spe
cial — poate și trebuie să fie 
un reper pentru toți partici- 
panții, de a copia (în sensul 
bun) tot ce s-a înfăptuit șl, 
totodată, de a realiza Inițiati
ve proprii legate de posibilită
țile locale. în obiectiv se află 
îndeosebi centrele cu o mare 
populație studențească (Iași, 
Cluj-Napoca, Timișoara), care 
dispun de o rețea largă de că
mine și complexe, în măsură 
să devină puternice centre ale 
activității sportive de masă.

In sprijinul reușitei taberei 
au pledat și concursurile și 
competițiile organizate ad-hoc 
cu participanții, la baschet, fot
bal. șah, tenis de masă și vo
lei. Excursiile la Lacul Roșu 
și pe coronamentul barajului Bi- 
caz au întregit capitolul activi
tăților sportive, desfășurate de 
cei prezenți. „Programul tabe
rei ne-a îmbogățit considerabil 
cunoștințele, ne-au îndepărtat 
multe nedumeriri. Acum sîn- 
tem în măsură să acționăm cu 
mal multă eficiență".

Este o opinie exprimată de 
TOȚI participanții, dornici ca, 
odată înapoiați în centrele uni
versitare de care aparțin, să 
pună în practică cele învățate, 
odată cu începutul de an de In- 
vățămînt, în ideea de referin
ță a întregii activități sporti
ve studențești, aceea ca fie
care student șl absolvent de 
facultate să devină totodată un 
Instructor sportiv în cadrul co
lectivului de muncă în care va 
fi repartizat.

Tiberiu STAMA

TINE-O INFUZIE
REȚE...

...printre antrenorii lotu
rilor reprezentative de scri
mă, unii dintre ei foști 
sportivi de mare valoare, 
care plnă de curînd s-au 
aflat pe planșe. Tinerețea și 
experiența se vor îmbina, 
credem, Intr-un fericit a- 
liaj și „mușchetarii" noștri 
vor obține noi victorii, pe 
măsura reputației de care 
se bucură. Așadar, Șt. Ar- 
deleanu, I. Zilahî, M. Țiu, 
Eva Lengyel (floretă mas
culin), Șt. Haukler, T. Pe- 
truș, Olga Szabo, R. Pelle
grini, S. Vlad (floretă fe
minin). Al. Istrate, L. VI- 
gula, D. Popescu, M. Ghim- 
pușan (spadă) L. Rohonyi, 
Al. Nilca, C. Nicolae, N. 
Mihăilescu, M. Tîcușan (sa
bie) vor conduce (spre... 
podium, credem) pe seniorii 
și juniorii aflați sub în
drumarea lor. Să le urăm 
succes !
• PRINTRE BASCHETBA

LISTELE...
...care au solicitat trans

ferul pentru apropiatul cam
pionat divizionar „A" se 
află și Mariana Bădinici, 
care dorește acum să plece 
și de la Politehnica, (cum a 
mai plecat și de la Voința 
și Rapid) pentru a ajunge 
de aatădată la Olimpia. 
București. In mod normal, 
neavînd încă dezlegare din 
parțea clubului studențesc 
ea va trebui să suporte o 
„carantină" de doi ani, 
oeea ce, însă, ar afecta In
teresele lotului reprezenta
tiv, care, 
participa 
european. Deci, cînd doi se 
ceartă, al treilea... 
Iată de ce credem 
două cluburi ar trebui să

O interesantă emisiune sportivă au putut asculta 
spectatorii prezenți simbătă la stadionul Ghencea, In 
pauza meciului Steaua — A.S.A. Tg. Mureș. O emi
siune difuzată la stația de amplificare, cu multiple 
valențe educative (atit pentru suporteri, cit și pen
tru cei de pe gazon), informative și distractive, cu 
rubrici interesante, cu întrebări și răspunsuri, cu o 
agendă competițională la zi. tntr-un cuvint, o emi
siune care a reținut atenția cu aceeași acuitate cu 
care au fost urmărite și fazele de pe gazon. Din cite 
sintem informați, clubul Steaua intenționează să o 
permanentizeze, aceasta urmind să fie difuzată cu 
ocazia fiecărui meci pe care steliștii il vor susține 
pe teren propriu.

Iată o idee, care, cu puține strădanii, ar putea fi 
preluată și la alte manifestări sportive, de către 
alte cluburi. Prilejurile nu 
aruncată ! Cine o ridică ?

lipsesc. „Mânuța" a fost

RABAT LA CALITATE
Reghin prezenta specialiș-

restan- 
dreptu-
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rezolve situația înaintea în
ceperii campionatului. O 
jucătoare de valoarea ei nu 
poate să stea pe tușă I

anul viitor, va 
la campionatul Goldiș,

• 200 DE RESTANȚIERI...
...au consemnat în fișele 

lor membrii comisiei fede
rației de volei în urma sus
ținerii normelor de control 
la probele fizice de către e- 
chipele divizionare. De la 
Confecția București, din 11 
jucătoare a promovat doar 
una (!?), de la C.S.Ș. Șim- 
leu Silvaniei din 16 doar 3, 
de la Electra București din 
10 voleibaliști au absolvit 
doar 2 etc. Oare antrenorii 
de la aceste echipe, și de Ia 
altele aflate în situații ase
mănătoare, au rămas 
fieri și la încasarea 
rilor ?

rii inovației „Țintomat GO- 
GRAF" pentru manipularea 
automată a țintelor la stan
dul de tir cu pușca. Avînd 
în vedere că, în cazul or
ganizării la poligonul Tu
nari a campionatelor euro
pene, un astfel de aparat 
devine imperios, poate acum 
federația își va aminti că 
în urmă cu mult timp a în
registrat inovația și va a- 
corda agenția cuvenită pro
punerii inginerului timișo
rean.

• PRIMIM...
...de la Gheorghe 

inginer la IPROTIM Timi
șoara, procesul-verbal prin 
cane se constată (încă din 
1978 !) reușita experimentă

© LA 77 DE ANI...
...Adolf Radei din Sibiu 

dărîmă popice ca în tinere
țe. La fel, Gh. Chințoiu de 
80 de ani, din Brașov, și 
loan Venetta, de 84, tot din 
Sibiu. Cu toții s-au întrecut 
la recentul concurs al ve
teranilor, organizat ]a Si
biu. Cu același prilej, a fost 
audiat în premieră un „Imn 
al popicarilor veterani" 
compus de Petre Hanga din 
Arad.
• RĂSPUNS...

privind pe ju- 
tenis de masă 
am primit de 
înfrățirea Tg. 
o suită de ob- 
nlci o legăitu-

ÎNCEP JOCURILE DECISIVE
ÎN CAMPIONATUL NATIONAL DE OINĂ

Campionatul național de oină 
a Intrat în fazele super oare. 
Astfel, de mîine vor începe 
jocurile decisive, cele mai bune 
zece echipe (dintre sutele de 
participante), care au mers 
pînă acum din victorie în vic
torie, se vor întîlni, la Cra
iova, pentru stabilirea celor 
patru formații care vor rămîne 
în lupta pentru un loc pe po
dium. Iată protagonistele : 
C.P. București, actuala campi
oană a țării, Dinamo București, 
I.M.P. București, Laminorul 
Roman. Cricovul Urlați, Viață 
nouă Olteni (jud. Teleorman), 
Energia Rîmnicelu (jud. Buzău), 
A.S.A. Sibiu, Dinamo Tulcea 
șl Venus Negrilești (jud. Bis- 
trița-Năsăud).

După cum se poate vedea, 
printre semifinaliste se află și 
cîteva formații tinere, Venus 
Negrilești și I.M.P. București 
reușind s" elimine din cursa 
pentru titlu echipe experimen
tate ca Unirea Tricolorul Baia 
Sprie și, respectiv, Universita
tea București. De asemenea, 
oiniștii de la Cricovul Urlați, 
A.S.A. Sibiu și Dinamo Tul- 
ce>a au realizat frumoasa per
formanță de a se califica pen
tru prima oară în „turneul 
celor zece", anunțîndu-se ad
versari redutabili. Primele pa
tru clasate se vor reîntnni, 
tntr-un turneu tur-retur (3—10 
octombrie, la București), pen
tru cucerirea tricourilor <5e 
campioni.
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Antrenori

Cu 3—4 ani în urmă, I.P.L.
tilor cîteva modele de arcuri simple și ieftine, din polies- 
ter armat cu fibre de sticlă. Fiind omologate, s-a convenit 
să fie construite intr-o gamă largă, pentru toate nivelele 
de performanță. Arcurile de tip „Zimbrul" deveniseră 
chiar cunoscute și apreciate pe plan național. De atunci 
încoace, însă, arcurile produse au suferit mari transfor
mări. Au fost confecționate cu din ce-în ce mal puțină 
atenție, se rup la capete, prezintă diferite defecte de li
pire, părțile • din material plastic au Început să fie din 
ce în ce mai slabe. Incepînd prin a se face rabat la cali
tate, arcurile au dispărut, apoi, cu totul în ultima vreme. 
Solicitările amatorilor de tir cu arcul de toate nivelele și 
de toate vîrstele nu mal pot fi satisfăcute, deși lucrurile 
s-ar putea rezolva. Mai mult, specialiștii au fost unanimi 
în a susține că, îngrijit construite, arcurile românești ar 
putea cîștiga aderenți șl pe piața internațională. La fel 
stau lucrurile și cu diferite accesorii : knock-url, săgeți, 
apărători din piele, vizoare etc.

_la o nota 
căitoarea de 
CMga Nemeș 
la asociația 
Mureș. După 
servații fără _ . 
ră cu subiectul, în final a- 
flăm totuși că „tehnicienii 
noștri, precum și asociația 
noastră sportivă se angajea
ză să continue munca pen
tru binele tenisului de masă 
și pentru asigurarea tuturor 
condițiilor morale și spiri
tuale (n.n. — dar tehnice T) 
în vederea pregătirii și a- 
firmărli și mai puternice pe 
plan internațional a jucă
toarei Olga Nemeș".

Așteptăm.

PLOAIA SI VlNTUL, 
Al POLOIȘTILOR IN

BĂILE FELIX, 22 (prin te
lefon). în bazinul descoperit 
Venus, de la complexul „1 
Mai", au început, miercuri di
mineață, întrecerile celui de al 
38-lea campionat național de 
polo. Vremea a fost potrivnică 
la acest debut competițional al 
celor mal bune echipe din țară, 
ploaia deasă, de toamnă, șl 
vinfiul puternic Împletind asu
pra desfășurării partidelor din 
prima reuniune. Aceasta a o- 
ferit jocuri care au opus prin
cipalele favorite unor formații 
din cel de al doilea eșalon va
loric. Dinamo, actuala campi
oană, a întrecut pe Viitorul 
Lie. 2 București (lotul repre
zentativ de juniori pentru anul 
viitor) cu 15—7, iar Crișui a 
dispus de Rapid Arad cu 12—3. 
O victorie mai clară dectt o 
arată scorul (7—3) a obținut-o 
Rapid București în fața forma
ției C.N. A.S.E. Singurul joc 
echilibrat a pus față în față 
echipele Voința Cluj-Napoca si 
Progresul București. Au ciș'f- 
gat clujenii cu 9—7, datorită 
faptului că Scurei a fost mal 
inspirat decît apărătorii butu
rilor formației bucureștene 
(Creții și Popescu), pe de o 
parte, iar pe de altă parte 
pentru că ei s-au dovedit mal 
realiști în finalizarea acțiuni
lor ofensive. Progresul a ali
niat o echipă mult întinerită, 
care a ratat îndeosebi în si
tuații de superioritate nume
rică.

PRIMII ADVERSARI 
NOUL CAMPIONAT

Rezultate. DINAMO BUCU
REȘTI — VIITORUL LIC. 2 
BUCUREȘTI 15—7 (4—2, 6—2, 
1—0, 4—3) ; arbitri : V. Goian
— A. Csegedi ; au marcat :
Rus 3, Ciobăniuc 3, D. Popes
cu 3. S. Popescu 2, Un- 
gureanu, Hagiu, Moiceanu și 
Dan pentru Dinamo. res
pectiv Ragea 2, Ghiță 2, O- 
prișan 2, Zaharia. CRIȘUL O- 
RADEA — RAPID ARAD 12—3 
(2—0, 4—1, 3—2, 3—0). arbitri 
v. Medianu — V. Burdea ; av"1 
marcat: Gordan 4, Fejer 3, Raț" 
2, Garofeanu, Pantea, Costrăș, 
pentru Crișui, respectiv Sele- 
gean. Ghițan și Szabo. RAPID 
BUCUREȘTI — C.N. A.S.E. 
BUCUREȘTI 7—3 (2—0, 2—1,
3— 1, 0—1) ; arbitri : R. Tîmoc 
și Șt. Karacsonyi ; au marcat : 
Ionescu, Arsene, Munteanu, 
Iile, Olac, Tschiltsclțe șl Jianu 
pentru Rapid, respectiv Ange- 
lescu, Neagoe, Șerban cîte 1. 
VOINȚA CLUJ-NAPOCA — 
PROGRESUL BUCUREȘtl 9—7 
(3—1, 1—1, 2—1, 3—4) ; arbitri: 
R. Schilha — B. Băjenaru ; au 
marcat : Covaci 3, Gyarfas 2, 
Colcerîu 2, Pop, Sebbk pentru 
Voința, _ respectiv Florincescu 
4, Chiriță, Mușat, Bărbulescu.

RAPID BUCUREȘTI — VI
ITORUL — LIC. 2 14—8 (2—1,
4— 3, 4—2, 4—2), RAPID ARAD
— C.N. A.S.E. 9—6 (2—0, 2—2, 
3-2, 2—2), DINAMO — PRO
GRESUL 18—5 (2—0, 4—1, 6—2,
6— 2). CRIȘUL — VOINȚA
7— b (1—0, I—1, 3—1, 2—3).

Adrian VASILIU

Două d 
șe ale bi 
culin. Dii 
1968 și 1! 
secutiv — 
oană nați 
tea Cluj-i 
1977 și 19 
3 în Divi 
trai !n u 
vizibil. I 
mai avut 
taca locul 
alunecat s 
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nai, în pr 
pas de a 
oo>nd ții, li 
menite să 
situației ei 
ceea ce — 
petrecut la 
ambele ct 
tradiție îi 
nesc

Despre c 
Dinamo n< 
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Novac, caii 
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lescu, cond 
chipei. L-a.

'11 plecări 
ugoslavia, 
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pel — ne-a 
vac — prir 
elemente ții 
să readucă 
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— 2,00 m și

LA CLUJ-I 
RESANT T

NAȚIOh
In aceste 

La Cluj-Napi 
turneu interr 
feminin., la c 
nele- Steau 
Z.T.S. Kosi' 
Comerțul Lie 
reș. Univers!: 
Universitatea 
RADU — cor

0 COMPETIȚIE CICLISTĂ 
DE TRADIȚIE: 

„CRITERIUL JUNIORILOR-
Incepînd de astăzi și pînă 

duminică, cei mai buni rutieri 
juniori din țară vor participa, 
la Constanța, la întrecerile 
„CRITERIULUI JUNIORILOR". 
Și-au anunțat participarea pes
te 90 de rutieri, care se vor 
întrece în • cela patru etape 
ale competiției, programate 
după cum urmează :

Etapa I (23 septembrie) : 
Constanța — Mangalia — Con
stanța (80 km) : etapa a 11-a 
(24 septembrie) : contratimp in
dividual (20 km), pe șoseaua 
Constanța — Bassrabi ; etapa 
a IlI-a (25 septembrie) : Con
stanța — Ovidiu — Tariverde 
și retur (100 km); etapa a IV-<a 
(26 septembrie) : cursă pe cir
cuit (20 ture — 4Q km) pe bu
levardul Aurel Vlaicu. Toate 
etapele se vor desfășura dimi
neața, cu începere de la ora 
10, cu startul (în afara etapei 
contracronomrt.ru) din fața 
Sălii sporturilor.

S77R/ D/*
• „CUPA F. R. RUGBY". Pri

mele rezultate : Steaua — R. C. 
Grlvița Roșie 19—15, Știința Pe
troșani — Rapid București 20—13, 
Politehnica Iași — Rulmentul Blrlad 3—3.

IN EȘALONUL SECUND 
(Divizia „B" — tineret), cele mal 
multe meciuri s-au disputat In 
seria a V-a, cu cel mal mare nu
măr de echipe (14). Astfel : 
C.S.M. Suceava — Locomotiva 
Pașcani 31—6, Rapid Buzău — 
Automobilul Măcin 20—0, Rapid 
Suceava — U.R.A. Tecuci 4—10, 
Progresul Brăila — Chimia Ba
cău 4—0, Politehnica II Iași — 
LU.C. Miloov Focșani 9—21, Rul
mentul U Bîrlad — Chimia Brăi
la 3—I Automobilul Galați — Rapid C.F.R. Galați 32—12 (etapa 
I) ; Locomotiva — Rapid C.F.R. 
39—9, Chimia Brăila — Automo
bilul ' Galați 3—4, IUC Milcov — 
Rulmentul n 24—3, Chimia Bacău 
— Poli H 0—1, URA — Progresul 
10—0, Automobilul Măcin — Ra
pid Suceava 14—8, CSM — Rapid 
Buzău 3—8 (etapa a H-a) ; Pro
gresul — Automobilul Măcin 
29—0, Automobilul Galați — IUC 
Milcov 3—0, Rapid CFR — Chimia 
Brăila 6—3 (etapa a m-a). A în
ceput Întrecerea și tn alte trei 
serii. Cele dinții rezultate omo
logate (arbitrii continuă să Intlr- 
zie comunicarea imediată a rezul
tatelor — plnă etnd ?) : I.O.R. 
Buc — Steaua H 3—82, R. C. Grl
vița Roșie H — Rapid n Buc. 
S8—18, Gloria Buc. — Record Plo-

DUMINICA UN NOU PRILEJ 
DE MARI SUCCE
SE! Cu un bilet de 
10 lei, ORICINE 
PARTICIPA POATE 
ClȘTIGA :
• autoturisme „Da
cia 1300“
• mari sume de 
bani, incepînd eu 
cele de 50.000 lei 
pe fiecare varian
tă jucată.
PROCURAȚI DIN 
TIMP BILETE CU 
NUMERELE PRE
FERATE !

Agențiile Loto- 
Pronosport vă așteaptă plnă simbă
tă fș septembrie 
inclusiv.

' Ql'GBY
nești 22—10, Vu 
Sportul stud. 
Buc. — Aeror 
(seria I) ; Uni 
șoara — Unire 
ria a m-a) ; teșii — Chlmiî 
I.T.C. Constant 
galia 12—0, V< 
Dacia Constant
• ȘI JUNTO 

STARTUL. Cît< 
ier iile „mari" 
Buc. — C.S.Ș. 
C.S.Ș. 2 Buc. — 
Pescărușul Tulc 
0—4, C.S.Ș. Atrl 
0—28, L.I.M. B 
0—114 ! (seria a 
ia Mare — Ele 
12—6, Carpațl I 
C.S.Ș. Șoimii r 
Gloria Arad - 
15—6 (seria a 1

UN RALIU Al

PENTRU 1
Simbătă 25 se 

pltală șl Impreji 
fășura — in c
— cea de a trei, 
a campionatului 
Capitalei. De la 
tomobllism șl k A.C.R. București 
Întrecerii, aflăm 
mănunte: lungln 
de 60 km, pârtii 
trecut prin 3 cc 
de concurat tn 
le (două de vlt 
comunelor Tui 
una de lndemln 
București (din 
calea Floreasca : 
Ștefănești — D« 
Vlăsiel — Ciclu
— Dimlenl — 1 
reștl.

In atenția eelo 
ta parte la «ceas 
tomobillstică din 
del" facem urmi 
zări: pot concurs 
bați avtnd carne 
„B", ln final al 
clasamente : fem< 
avansați, general, 
pot face la Filial 
rești (șos. Coleni 
ziua concursului, 
12,30, la atart, ac 
fie dat la ora 14

contracronomrt.ru
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Jl UNIVERSITATEA
TU ÎMPROSPĂTATE

REDRESAREA!
ii GH.

eprinse
ROMAN ne vorbesc despre ma
in cluburile lor.

I In partida dintre selecționatele de tineret

! ROMÂNIA - R. 0. GERMANĂ 2-1 (1-0)
I

V

REVITALIZAREA FOTBALULUI
ESTE NECESARĂ

PE TOATE PLANURILE

frunta- 
u mas- 

(Intre 
— con- 
campi- 
zersita- 
11 1976, 
>e locul 
thregis- 

regres 
au au 
e a a- 
nții au 

clra se
na țio- 
la un 

i aceste 
măsuri 
eptarea 
ecesare, 

i-a și 
pective, 
-umoasă 

româ-
wins la 
naestrul 
heorghe 

., de la 
1 Nicu- 
Ică □ e- 
n aju- 
grad, în 
i sa ur- 
meciuri 

ormației 
cedat la 
a echi- 

Gh. No- 
■ea unor 

sperăm 
fruntea 

rorba de 
— 2,10 m,
m, Nel'U 

or lacob 
î Tzachis

— 1,81 m. După cum se vede, 
accentul a fost pus pe jucăto
rii cu talie înaltă, dintre care 
pe Vinereanu avem intenția 
să-1 folosim în „5“-ul de bază. 
Baschetbaliștii de mai sus, îm
preună cu Vasiie Popa, Dan 
Niculescu (care și-a reluat an
trenamentele, după o perioadă 
mai îndelungată de convales
cență), Ion Uglai, Marian Bra- 
boveanu, Gabriel David, 
Marian Marinache, Lucian 
Ivascencu și Dan Crîstca, vor 
forma lotul nostru pentru cam
pionatul 1982—1983“.

Planurile șl măsurile de re
dresare g team-ului din Cluj- 
Napoca ne-au fost relatațe de 
fostul internațional și actualul 
antren.br al echipei Universita
tea, prof Gheorghe Roman : 
„Dorim să reînviem tradiția 
alcătuirii formației din jucă
tori clujeni și, în acest .scop, 
au fost promovați doi juniori 
de la C.S.Ș. Viitorul (Stelian 
Ilea — 1,86 m, Attilla Szabo
— 2,01 m) și trei jucători pro- 
veniți din formația „U“ parti
cipantă la Divizia de tineret

•’len.tin Oniciu — 1,91 m, 
tea Moldovan — 2,02 m șl 

George Dunca — 1,94 m). A- 
ceștia li se vor adăuga lui 
Mircea Barna, Marius Crăciun, 
Ștefan Mate, Klaus Herbert, 
Horea Nicoară, Mircea Rotaru 
și Traian Trif, component! mai 
vechi ai echipei. Cu un Iot în
tinerit și (condiție fără de care 
nu se poate) absolut discipli
nat, țintim readucerea echipei 
Universitatea în prim-planul 
baschetului românesc".

Dumitru STĂNCULESCU
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RM. VÎLCEA. 22 (prin tele
fon). Citeva mii de spectatori 

.4 
localitate întâlnirea 

selecționatele 
si 

cu 
echipei

au urmărit pe stadionul 
Mai" din 
amicală dintre ______
de tineret ale României 
R.D. Germane, încheiată 
victoria la limită a 
noastre: 2—1 (1—0).

A fost un meci de uzură fi
zică si. mai ales, nervoasă, ca 
la locurile cu mare miză. Din 
primele minute, formația noas
tră a avut inițiativa, dar ea 
si găsit cu mane greutate culoa
rele de șut spre poarta 
Mdller, 
cajului 
peti — 
siv — 
ioc de 
Cadeții 
pitat la început, dar au reușit, 
totuși, să deschidă scorul in 
min. 10, cind Mănăilă a urcat 
frumos în atac, a centrat pre
cis si SERTOV » trimis, cu 
capul, spectaculos, 
transversală. Din 
ment. tinerii noștri tricolori au 
legat ceva mai bine jocul »i. 
în minutele 20 si 21. foarte 
bunele centrări ale lui Fișic 
(destul de activ) n-au fost in
terceptate prompt de Eftlmie, 
care a venit cu fracțiuni de 
secundă mai tirziu la tatîlnirea 
eu balonul, tn ultimul sfert de 
oră al primei reprize, oaspeții 
au insistat mai mult tn atac 
— pe fondul unei scăderi de 
tempo a echiipel noastre — si, 
in minutele 
a avut mari 
lui Backs și

Rețpriza a _  _ _
destul de dramatică. Nu mult

lui 
aceasta si datorită mar- 
strîns practicat de oas- 
pe alocuri chiar agre- 
precum si unui reușit 
intercepție al acestora, 
noștri s-au cam preci-

sub bara 
acest mo-

30 si 37. Gîrjoabă 
emoții la suturile 
Ernst 
dona avea să fie

, INTE- 
INTER- 

IININ 
esfășoară, 
interesant 
e baschet 
apă echi- 

Belgrad, 
'j9 Halle, 

* Tg. Mu- 
nișoara si 
poca. (M.

IIIIAU CAMPIMMKOI III JIKIOBI II H I1NIS DI MASĂ

C. — R. C.
3, Olimpia 
Buc. 4—0 
a H Tlmi- 
> 21—9 (se- 
C.F.R. Fe- 
tarl 6—12, 
llatis Man- 
instanța —

In Sala sporturilor din Con
stanța s-au desfășurat întrece
rile campionatului republican 
de juniori II și copii pe echi
pe Ia tenis de masă. 
Competiția a demonstrat o bu
nă preocupare din partea an
trenorilor pentru selecționarea 
și pregătirea unor jucători de 
viitor. în același timp, se im-> 
pune acordarea unei atenții 
deosebite în ceea ce privește 
lăture, tehnică, în această di
recție manifestîndu-se încă la
cune. Conform așteptărilor, 
medaliații de la campionatele 
europene de juniori. compo- 
nenții echipei Universitatea 
Craiova, precum și fetele de 
la MEFMC București au in
trat în posesia titlurilor.

CLASAMENTE FINALE: fe
te, cat. 10—12 ani : 1. C.S.Ș. 
Rm. Vîlcea (Antoaneta Copaci,

Girbina, 
antrenor 
Craiova, 
4. C.S.Ș.

1. 
(Carmen 

Cristina Enulcscu, 
Mihaela Anghe-

Camelia Otelea, Anda 
Daniela Gheorghiță, 
Tr. Ancuța), 2. C.S.Ș. 
1 Progresul București, 
Constanța : cat. 13—14 ani 
MEFMC București 
Găgeatu, I 
Anca Chcler, 
lescu, antrenor V. Dumitrescu), 
2. Metalurgistul Cugir, 3. C.S.Ș. 
Rm. Vîlcea.. 4. C.S.M. Cluj- 
Napoca ; băieți, cat. 10—12 ani:
1. Pionierul Craiova (P. Rateu, 
D. Ciocirlie, I. Mihalache, L. 
Știrbei, antrenor M. Bobocică),
2. C.S.Ș. 2 București, 3. Cloria 
Arad, 4. C.S.Ș. Slatina ; cat. 
13—14 ani : 1. Universitatea 
Craiova țV. Bădeseu, V. Flo- 
rea, C. Toma, C. Tiugan, an
trenor V. Bălan), 2. C.S.M. 
CTuj-Napoca. 3. Pionierul Cra
iova, 4. C.S.Ș. Constanța,

Gh. DRAGAN-coresp.

după reluare, in min. 47, Gîr
joabă a ieșit defectuos la o 
centrare a lui Backs și STEIN
BORN a trimis mingea în pla
să: 1—1! Echipa noastră nu ce
dează insă, ea caută din nou 
ou insistență golul dar în mi
nutele 55 și 63 se irosesc bune 
situații la centrările lui Mănă
ilă. In min. 68. Balint (de ne
recunoscut în acest meci, ca si 
C. Ilie — care 
că un' plus de 
fensiva echipei 
luat cu capul.
m. în brațele portarului oaspe
ților. A .fost apoi rindul aces
tora să rateze prin aceiași pe
riculoși iucători Backs, și Ernst, 
îri minutele 73 și 74. Abia în 
min. 78 jucătorii noștri vor re
aliza golul victoriei, tot prin 
SERTOV, care a executat foar
te bine o lovitură liberă- Par
tida se va încheia insă cu alte 
mari ratări de o parte si de 
alta, dar victoria, tinerilor noș
tri tricolori este meritată, ei 
avînd mai mult timp inițiativa 
în ioc. Meciul a fost foarte 
greu pentru ei. din motivele 
arătate la începutul acestor 
rînduri dar si pentru că in 
destul de multe situații fotba
liștii noștri s-au complicat, ne
reușind să găsească cele mai 
potrivite mijloace prin care să 
contracareze armele oaspeților 
si să înscrie mai multe goluri.

Arbitrul I. Velca (Craiova), 
ajutat la linie de N. Dinescu 
și FI. Tăbîrcă (ambii din Rm. 
Vîlcea), a condus satisfăcător 
următoarele formații:

ROMANIA: Gîrjoabă — MA- 
NĂILĂ. STANCU. Pană. Edu
ard — Balint. Movilă (min. 67 
LASCONI). Eflimie (min. 59 
O. Popescu). C. Ilie — SER
TOV FIȘIC.

R.D. GERMANA: MULLER 
— Sanger. Meichner, Alms, 
SCHOSLER — Lieberam (min. 
71, Sauer). ERNST, BACKS — 
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trebuia să adu- 
claritate în o- 
noastre) a re
de la numai S

Schulbe. Minge (min. 
STEINBORN). Gutschow.

Stelian TRANDAFIRESCU

O NOlA CONDICERE EEHMCA

LA r. C M. BRAȘOV
La începutul acestei săptămînl, 

pregătirile echipei F.C.M. Brașov 
au fost Încredințate unul nou 
cuplu de antrenori. Este vorba 
de Ștefan Coldum (antrenor 
principal) și Csaba GyOrfi, care 
11 înlocuiesc pe Nicolae Pescaru 
— care va pregăti echipa de spe
ranțe — și Ion Alecu —■ trecut 
la centrul de copiț șl juniori.

Vom remarca de la începutul 
acestor rînduri că măsurile 
luate de conducerea C.N.E.F.S. 
și de Conferințs. federației 
— ținută în primăvară — n-au 
rămas doar niște puncte tre
cute într-un plan de muncă. 
Eforturile de revitalizare a 
fotbalului sînt evidente, după 
cum rezultatele din această 
toamnă fotbalistică sînt încu
rajatoare. Ne referim la meciul 
echipei naționale cu Suedia și 
la debutul formațiilor de club 
în cupele europene, care se 
constituie într-o frumoasă pro
misiune, pe care Dinamo Bucu
rești, Universitatea Craiova, 
Corvinuî Hunedoara și chiar 
F.C. Baia Mare au datoria s-o 
confirme prin comportări și re
zultate în partidele-retur. 
Iată, nu mai departe decît luni, 
Biroul federal a analizat evo
luția fotbaliștilor noștri în a- 
mintitele întîlniri. șl a stabilit 
un nou plan de măsuri pentru 
pregătirea la nivelul 
a întîlniriior retur.

Desigur, sporirea 
fotbalului, ridicarea 
său de competitivitate nu se 
pot realiza peste noapte și ni
meni nu poate spune că din 
toamna aceasta avem un fotbal 
de nivel internațional, de per
formanțe maxime. Dar, cum 
spuneam, preocupările sînt evi
dente. Loturile naționale își 
desăvîrșesc intens pregătirea și 
chiar ieri, la Rm. Vîlcea și 
Rostock, lotul național de ti
neret și, respectiv, cel olimpic 
au susținut teste dificile cu re
prezentativele similare ale R.D. 
Germane Vor urma alte și alte 
jocuri dintr-un bogat program 
alcătuit tocmai în ideea de a 
asigura — la toate eșaloane
le — fotbaliștilor noștri cit 
mai multe contacte internațio
nale, verificări, cu adefvăiat, 
tari.

Pentru toate echipele noastre, 
inclusiv pentru tricolori, supor
tul cel mai trainic al unei bune 
pregătiri și al unui nivel ridi
cat de întrecer. îl constituie 
însă CAMPIONATUL, competi
ție de regularitate și de testa
re săptămînă de săptămînă. L 
vorba de campionatul Diviziei 
,A“, pe care toți îl dorim tot 
mai bun, oglindă fidelă a po
tențialului. actual al echipelor 
noastre. Din păcate, eforturile 
nu sînt susținute cum trebuie 
la toate cluburile Și de toți 
factorii. Sint echipe care, din- 
tr-un motiv sau altul, au pier
dut startul, evoluează modest, 
diminuînd prin prestațiile lor 
calitatea generală a întrecerii 
(F.C.M. Brașov, C.S. Tîrgoviștu, 
„Poli** Timișoara, Chimia Rm. 
Vîlcea, F.C. Constanța). Noile 
promovate, oscilante în compor
tare și randament, au circum
stanțe atenuante, legate de de-

cerințelor

calității 
nivelului

butul pe prims scenă. Se aș
teaptă mai mult de la Steaua, 
F.c. Olt, S.C. Bacău. A.S.A. 
Tg. Mureș și chiar de la Corvi- 
nuL Au fost in aceste 7 etape 
și meciuri bune, dar și multe 
de valoare modestă, după cum, 
sub aspect disciplinar. conti
nuă să curgă cu car. nișe, 
chiar și roșii, cum s-a întîm- 
plat sîmbătă la Rm. Vîlcea.

Dar începutul de campionat, 
aceste șapte etape care s-au 
consumat au fost marcate și 
de multe ERORI DE ARBITRAJ. 
Și e cu atit mai regretabil că 
pe lista celor care ău arbitrat 
slab s-au înscris arbitri de la 
care se aștepta o cu totul altă 
prestație. Cele mai recente ca
zuri : orădeanul Octavian
Ștreng și timișoreanul Ioai. 
Igna, care in prezent sînt sus
pendați pentru gravele greșeli 
făcute la meciurile Dinamo — 
Politehnica Iași și, respectiv. 
Sportul studențesc — Steaua. 
Din punctul de vedere al celor 
doi, desigur, comisia de delegări 
a federației nu are nici o vină. 
Vrem însă să semnalăm faptul 
că trebuie să se mediteze serios 
asupra unor delegări de arbi
tri. Iată, derby-ul etapei de 
săptămînă trecută. Corvinuî — 
Dinamo, adică meciul dintre 
„medalia de bronz" și campioa
nă, ar fi fost normal să fie 
încredințat arbitrului nr. 1, 
N. Hainea, dar la acest joc a 
fost delegat I. Crăciunescu, deși 
acesta nu condusese cum tre
buie nici meciul Petrolul — 
Sportul studențesc. Se va spu
ne că nu mai sînt arbitri de 
talia unui Aurel Bentu sau 
Gheorghe Limona, nu mai a- 
vem un Constantin Dinulsscu 
sau Iosif Ritter. Dar. I. Cră
ciunescu a fost trimis să ofi
cieze la Hunedoara, în timp ce 
alți arbitri mai buni au oficiat 
la Divizia „B“. Ne gîndim la 
R. Petrescu, M. Neșu, V. 
Ciocan, Fl. Popescu. Acesta din 
urmă a, fost revelația sezonu
lui de primăvară, dar dumini
că a arbitrat meciul Strungul 
Arad — F.C. Baia Mane. In 
baza unui greșit sistem, după 
ce conduc foarte bine la ,.A“, 
unii arbitri eînt trimiși Ia ,B“. 
Cazul cel mai grăitor, cel all 
clujeanului Mircea Salomir : 
între trei de „foarte bine" și 
trei de „bine" la Divizia „A“, 
în etapa a 5-a. el a condus un 
meci oarecare din eșalonul _șe- 
cund. Precizia 
mica Tîrnăveni

Revitalizarca 
bule să se facă . 
nuri (tehnic-tactic, fizic, disci
plinar), dar și al arbitrajului. 
Or, acest început de campionat 
arată destule lipsuri Ia acest 
capitol.

Chi-Săcele
!
fotbalului tre- 
pe multiple pla-

Constontin ALEXE

tu LUAT 
uitate din 

Triumf 
tzău 86—0, 

Buc. 76—0, 
C.S.Ș. 2 (II) 
iți — Farul 
— Steaua 

C.S.Ș. Ba- 
Bata Mare !C. Mlrșa — 

(fc-7. C.S.Ș.
Timișoara

ODILISTIC

ÂTORI
brie, ta Ca- 
, se va des- 1 .Daciadei" 
ultima etapă raliuri al 
nlsia de au- 
îg a Filialei 
rganizatoarea 
mătoarele a- 
traseului este 
iții avtnd de 
sale orare șl 
irobe speria

ta preajma 
șl Dlmleni, 

I. Traseul : a F.E.A. —
— Tunari — 

ilu — Moara
— Balotești 

ari — Bucu-

ee doresc să 
Întrecere au- 

adrul „Daria- 
>arele precl- femei șl băr- 
de conducere 

ltulndu-se 4 , Începători, 
Înscrierile se 
A.C.R. Bucu- 

na 1) mu tn 
ptnă la ora 
sta urmtnd să

IERI, ETAPA INTERMEDIARA A DIVIZIEI ,,B“ (seria a ll-a)
ClNO RESPECJI REGULILE SELECȚIEI

Cu citva timp în urmă, la 
Plsen, în Cehoslovacia, s-a 
desfășurat 
concurs internațional de tir. 
Desfășurată sub genericul 
„Pentru prietenie și frăție 
— 1982", întrecerea s-a a- 
dresat unor foarte tineri țin- 
tași din 9 țări socialiste. O 
anumită categorie a fost 
chiar alcătuită din sportivi 
intre 16 și 18 ani, vinStă 
foarte coborîtă pentru tirul 
de performantă.

La această cate- 
trăgătorii 
s-au nu-

un interesant

MANȚE, al cărei punct cul
minant va fi pentru ei edi
ția din 198$ a Jocurilor O- 
iimpice. Competiția de la 
Plsen a oferit primele ar
gumente. care constituie tot 
atîtea premise de reușită In 
această acțiune. Printre ele: 
rezultatele ridicate (Decebal 
Neguț — 569 p la pușcă 
standard 3 x 20 f și 591 p 
la 60 f.c. ; Nicu Pînzaru — 
380 p la 
recorduri

In cadrul seriei a H-a a Divi- 
leri a avut loc o etapă 

victorii

gorie, 
români 
măruț printre - cei 
mai... tineri, ei 
avlnd numai 16 ani. Fapt 
semnificativ insă, comportă
rile lor au fost bune. Deși 
n-au cîstigat (era și foarte 
greu, dealtfel, în compania 
trăgătorilor sovietici sau din 
R. D. Germană, de 18 ani !). 
ei s-au clasat de 4 ori pe 
poziția a doua, la individual 
ți pe echipe, de 3 ori pe 
locul 3, de 
4. Intrucît 
deosebit de 
valoros, se
această comportare satisfă
cătoare (cu atât mai mult .cu 
rit 6 din cei 8 țintași s-au 
aflat La, prima lor confrun
tare Internațională !) evi
dențiază faptul că, tn mo
mentul de fată. CEA MAI 
TIN AR A GENERAȚIE DE 
TRĂGĂTORI ROMÂNI A 
PORNIT CU DREPTUL LA 
ASALTUL MARII PERFOR-

tot atîtea ori pe 
cdncursu] a fost 
greu și mal ales 
poate spune că

pistol 10 m) ;. noi 
personale. înregis
trate în concurs 
internațional (Nicu 
Jinzaru, Valentin 
Tîrtan, de două 
ori. Bogdan Cor- 

maniera sigură și 
demonstrat cu...

așa cum ne 
federal

bu) ; 
calmul 
maturitate, 
spunea antrenorul 
Virgll Atanasiu, conducăto
rul delegației.

De subliniat 
mare ristig al 
riențe este 
faptului că. în . 
multe eforturi. SELECȚIA, 
acest capitol esențial pentru 
tirul de mare performantă, 
ÎNCEPE SA SE. DESFĂȘOA
RE COMPLEX ȘI RESPON
SABIL. LA PARAMETRI 
ȘTIINȚIFICI, cel puțin în 
secțiile care au oferit pe 
participanții la concunsul de 
la Plsen. Iată-le : Steaua, 
Dinamo. Olimpia și Univer
sitatea Iași.

Lista rămîne deschisă...

zlel „B“, 
intermediară. După 6 
oonsecutive, lidera clasamentu
lui, Rapid București, a pierdut 
la Motru in țața formației lo
cale Minerul, cu 0—1. Iată rezul
tatele Înregistrate:CARPAȚI MIRȘA — PROGRE
SUL VULCAN BUCUREȘTI 3—0 
(1—0). Au marcat: Fățan (min. 
44 și 59) și Llvciuc (min. 85).

I.P. ALUMINIU SLATINA — 
UNIREA ALEXANDRIA 
(2—1). Au Înscris: Lețea 
38 ți 66), I. Petre (min. 
Păun (min. 65), respectiv 
14 (min. 4).

METALUL BUCUREȘTI — GAZ 
METAN MEDIAȘ 4—0 (2—0). Au
torii golurilor: Nlță (min. 14),
Dumitrașcu (min. 43 șl 80) gi Nl- 
ca (min. 87).

PANDURII TG. JIU ■ 
NICA FINA STEAUA 
REȘTI 0—1 (0—0). Oaspeții 
cîștigat prin golul Înscris 
Dragne (min. 73).

MINERUL MOTRU — RAPID 
BUCUREȘTI 1—0 (1—0). Singurul 
gol al meciului a fost marcat de 
Laurențlu (min. 13).

4-1 
(min. 

44) șl 
Voicl-

MECA- 
BUCU- 

au 
de

DINAMO VICTORIA BUCU
REȘTI — ROVA ROȘIORI 2—0 
(0—0). Au Înscris: Cojocaru (min. 
56) și Guda (min. 59).ȘOIMII I.P.A. SIBIU — PRECI
ZIA SĂCELE 2—0 (1—0). Au
marcat: Nucă (min. 23 — din 11 
m) șl Gabel (min. 48).

CHIMICA TIRNAVENI — AU
TOMATICA BUCUREȘTI 1—0 
(1—0). Unicul gol al partidei a 
fost realizat de Marton (min. 
19).AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI 2—1 
(2—0). Au înscris: Niță (min. 17) 
șl Culea (>min. 45), respectiv Hagi 
(min. 80 — din 11 m).

Relatări “de la: M. Verzescu, V. 
Mihail, O. Guțu, M. Bălol, G. 
Jugănaru, S. Ioan, I. Boțocan, I. 
Ducan și V. Timuc.

ETAPA VIITOARE (duminică 
26 septembrie) : Rapid Bucu
rești — Autobuzul București, Car
pați Mlrșa — Chimica Tlrnăveni, 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin — 
Pandurii Tg. Jiu, Metalul Bucu
rești — Automatica București, 
Precizia Săcele — I.P. Aluminiu 
Slatina, Mecanică fină Steaua 
București — Progresul Vulcan

București, ROVA Roșiori — Mi
nerul Motru, Unirea Alexandria 
— Șoimii I.P.A. Sibiu, Luceafă
rul București — Gaz metan Me
diaș (se dispută vineri 24 sep
tembrie, pe Stadionul Republicii, 
de la ora 17). 
București stă.

Dinamo Victoria

că cel mai 
acestei expe- 
demonstrația 
sfîrșit, după

Radu TIMOFTE

ADniMsinATiA or siai loio pronospori informează
• PRONOSTICURI, PRONO

STICURI... • La sfîrșitul acestei 
Băptămlnl — un nou concurs 
Pronosport cu numeroase me
ciuri atractive din campionatele 
Italiei (diviziile A și B) șl 
României (dlvizta B). Iată pro
nosticurile făcute de Marian 
Ghlolduș, redactor de specialita
te la ziarul „Informația Bucu- 
reștiulul": I. Ascoli — Pisa 1, X; 
II. Cagliari — Inter T, X ; ftl. 
Cesena — Avellino X ; IV ; Na
poli — Catanzaro 1 ; V. Samp- 
doria — Roma 1 : VI. Torino — 
Genoa 1 ; VII. Verona — Ju
ventus X, 2 ; VIII. Perugia — 
Como 1 ; IX. Varese — Plstolese 
1 ; X. Unirea Focșani — Dună
rea Gl. L X" : XI. Mecanică fină

— Progresul Buc. 1, X, 2 ; XII. 
F.C.M. Reșița — „U“ Cluj-N. X; 
XIII. Ind. sirmel — U.T. Arad 1.

• IN ACESTE ZILE pot ti 
depuse buletinele și pentru con
cursul Pronosport de miercuri 
29 septembrie 1932, care cuprin
de partide din returul primei 
manșe a cupelor europene la fot
bal. Marți 28 septembrie “** 
Ultima zi de. participare.
• NUMERELE EXTRASE 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
22 SEPTEMBRIE 1982.

EXTRAGEREA I : 32 13 43 24 
*1 44 ; EXTRAGEREA a H-a : 
31 7 2 45 39 3 ; FOND TOTAL DE 
ClȘTIGURI : 976 166 LEI, din
care 190.962 lei, report la cate
goria L

este
LA 

DIN

I. RAPID BUC.
• 2. Autobuzul Buc.

3. I.P. Aluminiu SI.
4. Mec. fină Steaua
5. Chimica
6. Minerul
7. Dinamo
8. Metal u’
9. Pandurii

10. Gaz metan
II. Carpați Mîrșa
12. Automatica Buc.
13. C.S.M. Dr. Tr S.
14. Unirea Alexandria
15. ROVA Roșiori
16. Precizia Săcele
17. ȘolmH I.P.A. Sibiu
16. Progresul-Vulcan*)

Tîrnăveni 
Motru 
Vict Buc. 
Buc.
Tg Jiu

J
6 
T
6
7
6
7

1 
1
2
1
3
2
2

6
54
3
4
4
3

7 3 
7 3
6 3
7
5
5
6
7
7 2
5 1
6 2 0 4

3
2
2
2
2

o 
o
1
2
0 
0
2
0 4 
0 4 
0 3

4
2
3
4
5

0 5 
0 4

0 
1 
O 
o 
o

*) Echipă penalizată cu patru

/N DIVIZIA

puncte.

C"ii*-
Ieri, tn seria a V-a a campio

natului Diviziei „C“ s-a dispu
tat etapa a Vl-a, intermediară, 
tn cadrul căreia s-au înregistrat# 
următoarele rezultate:

Flacăra roșie București — Mi
nerul Filipeștii de Pădure 2—0 
(1—0), Abatorul București — Po
iana Cbnpina 1—0 (1—0), Carai- 
manul Bușteni — Tehnometal 
București 1—1 (1—1), Aversa
București — Chimia Brazi-Plo- 
ieștl 4—0 (î—0), A.S.A. Mizil — 
Metalul Plopeni 2—0 (1—0), Lu
ceafărul București — T.M. Bucu
rești 5—1 (3—0), Petrolul Băieoi
— Danubiana București 3—1 
(1—0), Carpați Sinaia — Viscofil 
București 1—1 (0—1). In clasa
ment conduce Metalul Plopeni 
cu 8 p (11—3), urmată de Poia
na Cîmpin* 8 p (8—4).

antren.br


CAMPIONATUL ARMATELOR 
PRIETENE LA BASCHET

La Sofia. în cadrul campiona
tului armatelor prietene la bas
chet masculin, echipa României 
(reprezentată de Steaua Bucu
rești) a întrecut selecționata 
Cehoslovaciei cu scorul de 76— 
66 (32—38). Alte rezultate : Bul
garia — Ungaria 91—83 (54—45),
U.R.S.S. — Angola 117—43 (64—24).
BOXERI IN CEHOSLOVACIA

Un grup de boxeri români a 
plecat la Ostrava (Cehoslovacia) 
pentru a participa, incepînd de 
la 23 septembrie, la tradiționalul 
turneu international dotat 
bTrofeul Prohhaska". 
deplasarea R. că). N. Mîțoj 
șl N. Talpoș 
(semiușoară), 
(ușoară) și I. „ ___
antrenor — Nicolae Negrea.

cu 
Au făcut 

Geolfan (semimus- 
(cocoș), Șt. Dincă 
(pană), H. Sultan G. Iludiștcanu 
Catană (mijlocie);

TINERII RUGBYSTI S-AU IMPUS 
N TURNEUL DIN BULGARIA

Participînd săptămîna trecută 
la tradiționalul turneu de rugby 
organizat de federația bulgară de 
specialitate, lotul de tineret (ju
cători sub 23 de ani) al țării 
noastre a obținut victorii catego- 
gorice : 59—3 cu Bulgaria, 58—0 
cu R.D.G., 22—4 cu Polonia. Rug-

byșlii români (antrenor : Ion
Țuțuianu) au cîștigat astfel com
petiția, urmați în clasament de e- 
chipele Poloniei, Bulgariei șl 
R.D. Germane. Au fost folosiți 
următorii jucători : Hodorcă — fundaș, Răcean, David, Capma- 
re, N ăst ase, Abutoaie — linia 
de treisferturl, Toader, T. Co- 
man, Doroftel — mijlocași. Co
vaci, Gurămarc. C. Florea, Can- 
țoneru, Aștefănoaie, Vereș, Cso- 
ma, Tiță, Rațiu, Gh. Ion, F1I1- 
poiu — înaintași.
• MECI INTERNAȚIONAL LA 

ARAD : Gloria P.T.T. — Selec
ționata Tunisiei 12—6 (0—6).
CICLIȘTII IN TURUL BULGARIEI

ta etapa a 3-a a Turului ci
clist al Bulgariei, disputată între 
localitățile Gabrovo și Sllven 
(130 km), victoria a revenit ru
tierului Martin Goetze (R. D. 
Germană), cu timpul de 3hl0:17. 
Unul dintre animatorii etapei a 
fost Mircea Romașcanu, care a 
cîștigat premiul de cățărare de 
pe vlrful Siaka. In clasamentul 
general individual, pe primul loc 
a trecut Goetze, urmat la 10 s de 
Naumov șl la 15 s de 
Primul dintre rutierii 
este Mircea Romașcanu, 
pe locul 6, la 53 s de lideri Pe 
echipe conduce formația R. D. 
Germane, urmată de echipele 
U.R.S.S., României, Cehoslova
ciei, Bulgariei, Poloniei etc.

Markov, 
români 

situat

DE ȘAH DE LA TIMIȘOARA
La Timișoara a luat șfîrșit 

ediția a 10-a, jubiliară, a tur
neului internațional feminin de 
șah organizat de clubul local 
Medicina.

înaintea ultimei runde — de
și învingătoarea era cunoscută 
— sg adunaseră multe între
rupte, al căror rezultat era im
portant pentru configurația 
următoarelor locuri ale clasa
mentului. După două reluări, 
Hanna Erenska a cîștigat fi
nalul cu Eleonora Gogâleia, 
dar l-a remizat pe acela cu 
Maria Grosch, nereușind s-o 
ajungă pe Dana Nuțu-Teres- 
cenco, de fapt ceea ce urjnărea 
marea maestră cehoslovacă. 
Aflată în eclipsă de formă la 
acest puternic turneu, campioa
na noastră, Gertrude Baum- 
stark, a pierdut în fața Anettei 
Wagner, înregistrînd astfel a 
3-a înfrîngere în concurs. în 
sfîrșit, Agnieszka Brustman a 
tavins-o pe Eugenia Ghindă în 
duelul care se dădea pentru 
evitarea ultimului loc.

Reuniunea finală a fost cal
mă. fără să producă perturbări

în situația din clasament. Eleo
nora Gogâlea a făcut o parti
dă bună Invingînd-o pe cam
pioana mondială de junioare 
Agnieszka Brustman. Restul, 
remize : Eugenia Ghindă f— 
Tilnde Csonkics, Judita Kantor 
— Tereza Stadler, Dana Te- 
rescenco — Anett Wagner, 
Gertrude Baumstark — Tatia
na Lemaciko, Petra Feustel — 
Hanna Erenska și Maria 
Grosch — Llgia Jicman.

în felul acesta, clasamentul 
turneului este următorul: I.
Tatiana Lemaciko (Bulgaria) 
10 puncte din 13 posibile. 2. 
Dana Nuțu Tcrescenco 8'/i p, 3. 
Hanna Erenska (Cehoslovacia) 
8 p, 4—5. Tiinde Csonkics (Un
garia), Petra Feustel (R.F.G.) 
7‘/i p, 6—7. Tereza Stadler (Iu
goslavia), Maria Grosch (Un
garia) B’/i p, 8—10. Anett Mi
chel Wagner (R.D.G.), Ligia 
Jicman. Eleonora Gogâlea 6 p,
11. Gertrude Baumstark 5Vi p,
12. Judita Kantor 5 p, 13. 
Agnieszka Brustman (Polonia) 
4l/i p. 14. Eugenia Ghindă 
3V> p.

atletism o In cadrul 
pionatelor Cehoslovaciei, la 
ga, Jarmila Kratochvilova a 
gat 800 m în 1:56,90 (record na
țional) la debutul pe această 
distanță 1 Kratochvilova (31 de 
ani) deține la această oră recor
durile Cehoslovaciei Ia 100, 200.’ 
400 (proba ei de bază) și 800 m. 
fenomen unic în atletismul mon
dial Noi recorduri naționale au 
înregistrat șl Jarmila Strejckova- 
Nygrinova 
tura în 
rova — 
UțeL

6,89 
lungime șl 
64,46 m la

cam- 
Pra- 
aler-

m la sări- 
Elena Burga- 
aruncarea su-

la Las Vegas,AUTO 
are loc 
campionatului mondial al piloțl- 
lor de formula I. în clasament 
conduce Keke Rosberg (Finlanda) 
42 p, urmat de Dldler Pironi 
(Franța) 39 p, John Watson (An
glia) 33 p, Alain Prost (Franța) 31 
p, Nikl Lauda (Austria) 30 p. 
Rene Arnoux (Franța) 28 p. Cla
samentul este provizoriu, mtrucH 
Lauda a ' făcut apel împotriva 
deciziei de descalificare ta 
rele premiu al Belgiei (ta 
ocupase locul trei, pentru 
1 s-ar tl cuvenit '

• Sîmbătă, 
ultima probă din cadrul

4 puncte).
primul 

masculin 
Los

Ma
cara 
care

tur 
de 

An-

PE PISTELE DE ATLETISM ÎNTRECERILE
La Berlin s-au desfășurat în

trecerile tradiționalei Dinamo- 
viade de atletism, competiție 
la care au participat numeroa
se vedete ale atletismului in
ternațional. Dintre sportivii 
români, cea mai bună compor
tare a avut-o “ ' • "
caru, învingătoare 
cu 57,53. ■" 
CULIN : 
Boris 
8:38,50, 
8:42,73 ;

Cristina Cojo- 
la 40.0 mg 

Alte rezultate : MAS- 
3 000 m

Nesteiuk
2. Nicolae

, triplusalt:
Griscenkov (U.R.S.S.) 16,69 m, 
2. Bedros Bedrosian 16,56 m ; 
lungime : Peter Kiilske (R.D. 
Germană) 7,82 m... 3. Tudorel 
Vasile 7,49 m ; FEMININ: 
3 000 m: Marina Beliaeva 
(U.R.S.S.) 9:24,98, 2. Maria Radu

obstacole:
(U.R.S.S.) 

Voicu 
Vnsilie

9:28,00; 100 mg: Iordanka Don- 
kova (Bulgaria) 12,65... 3. Ma
ria Vlăsceanu 13,78 ; lungime: 
Tatiana Kolpakova (U.R.S.S.) 
6,43 m... Vlăsceanu 6,14 m | 
800 m: Astrid Pfeiffer (R.D. 
Germană) 2:02,92... 5. Mitica
Junghiata 2:04,14; înălțime: 
Jutta Kirst (R.D. Germană) 
1,91 m... 4. Niculina Vasile 
1,80 m ; greutate: Ilona Slupia- 
nek (R.D. Germană) 21,31 m... 
6. Mioara Boroș 17,32 m. Cla
sament pe echipe: 1. Dinamo 
Moscova, 2. Dynamo Berlin, 3. 
Ruda Hvezda Praga, 4. Levski 
Sofia, 5. Dinamo București, 8. 
Ujpesti Dozsa, 7. Gwardia Var
șovia,' 8. Dinamo (Cuba).
• Sîmbătă șl duminică, pe 

stadionul „23 August" din

București se va desfășura In- 
ttlnirea de atletism dintre e- 
chipele de tineret (masculine 
șl feminine) ale României ți 
R.S.S. Ucrainene. Concursul va 
începe sîmbătă la ora 15,30 țl 
duminică la ora 15.
• La Reșița se va desfășura 

sîmbătă cea de a 14-a ediție 
a tradiționalului concurs „Me
morialul Zeno Dragomir". în 
afara probei memoriale, sări
tura cu prăjina, vor avea loc 
următoarele probe : 100 m,
40Q m, 1 500 m, 110 mg, lun
gime, înălțime , disc, suliță, 
10 km marș, 4X100 m (bărbați), 
100 m, 800 m, 100 mg, lungi
me, înălțime, disc, suliță, 3 km 
marș, 4X100 m (femei).

MARICICA PUICA INTRE ATENA Șl... EUGENE (Oregon, S.U.A.)

făcut. Orcium, nu-mi este tea
mă, sînt pregătită pentru orice 
distanță, fie 3 000, 1 500, o milă 
sau chiar 800 m.

— Pentru a încheia cu proba 
de o milă, am vrea să aflăm ci- 
teva amănunte din cursa de la 
Rieti. Timpul, 4:17,44, ni se 
pare foarte „tare".

— Am stabilit cu poloneza 
Jolanta Januchta (n.n. a 4-a 
clasată în finala de 800 m la 
campionatele europene de la A- 
tena) să „ducă" trena trei ture, 
fixînd un grafic de cursă de 
2:06,0 la 800 m. Am auzit de 
pe margine timpul intermediar, 
2:08,0, mi-am dat seama că nu 
iese record, am trecut în față 
și am mărit tempoul. M-am 
simțit excelent, am terminat in 
forță, cred că actualul record

poate fi încă îmbunătățit, 
înaintea cursei, organizatorii 
spuneau că performanța reușită 
la începutul lui iulie, la Paris, 
de Mary Decker-Tabb, 4:18,08, 
este inabordabilă. N-a fost !

— Cum a fost la Atena, la 
campionatele europene ?

3 000 m am făcut tot 
putut. In- condițiile 

Ulmasova nu putea fi 
Doar dacă ritmul ar fi 
8:24 — 8:25, adică cu

— La 
ce-am 
cursei, 
bătută, 
fost de 
mai bine de două secunde sub 
recordul mondial. Dar recordu
rile mondiale la fond nu sg bat 
într-o competiție de anvergură. 
Mai ales la Atena, unde a fost 
foarte cald. Despre finala de 
1 500 m aș prefera să nu vor
besc...

— Noi am vrea, totuși, să vor
bești !

— N-am fost in apele mele. 
N-am reușit să stabilim, eu ți

Divizia „A" de hochei
1

STEAUA A ÎNVINS
I

PE DINAMO (6-3) |

Dolna Melinte, o tactică comu
ni. Nici nu țtiu dacă te put ei 
Am greșit fi eu, recunosc, am 
stat prea in spate in prima 
parte a cursei, iar cind am în
cercat să trec in față Ulrike 
Bruns m-a jenai. Am plins de 
ciudă, Dvima nu e Ulmasova, 
vi rog să mă credeți că îmi 
dădeam seama că este vulnera
bilă. Am avut o zi proastă, 
asta e, se intimplă și așa, chiar 
daci starea mea generală a fost 
determinată și de anumiți fac
tori externi. Oricum, mie imi 
pare cel mai rău...

— Un loc 4 "este de apreciat 
șl să nu uităm că ai avut un 
sezon întreg la un bun nivel.

— Am avut, intr-adevăr, un 
sezon bun. cred că l-am și gîn- 
dit, împreună cu antrenorul ți 
soțul meu Ion Puică, așa cum 
trebuia. Promit însă ca viitorul 
să fie și mai bun.

— Gurile rele spun că al a- 
lerga foarte bine maratonul...

— Atita timp cit știu că mai 
pot progresa la 1 500 și 3 000 m, 
nu voi alerga la maraton. Vom 
vedea mai tîrziu...

ȘAHIȘTILOR SILDENȚI
Se apropie de jumătatea des

fășurării sale turneul interna
tional studențesc de sah. or
ganizat de clubul sportiv Po
litehnica din București. Parti
cipă 12 jucători din patru țări : 
Iugoslavia. Ungaria. R. P. Chi
neză si România. După primele 
pătau runde, ta fruntea clasa- 
mentuflul se află reprezentanții 
șahului universitar din țara 
noastră, ne primul loc figurînd 
Crițan Ionescu cu un total de 
3,5 puncte, iar Iuliu Armaș și 
Gheorghe Ciolac, pe următoa
rele locuri, cu cite 3 puncte 
fiecare.

în curs de desfășurare se a- 
flă si turneul feminin al Po
litehnicii. ta cadrul căruia se 
întrec de asemenea 12 jucătoare 
de categorii superioare. Printre 
acestea nume cunoscute ca 
Bodies Reicher. Mariana Nechl- 
for. Edit Stefanov, Monica 
Barb.

Se joacă ta fiecare după a- 
mtază. in «ala Arhitectura, de 
la ora 16.

TENIS • în 
al turneului 
tenis de la 
geles s-au înregistrat următoarele —-SJ3- 41-
Jose 
Van 
6—7, 
Bob 
Austin 6—2, 
— Casai 6—2, 6—0, Smid — Ro- 
nneberg 6—1, 6—2, C. Panatta — 
Motta 6—4, 6—2, Taroczy — A- 
dams 6—2, 6—3, Tulasne — Fra- 
nulovlci 6—2, 6—4.

rezultate: Eddie Edwards — 
Luis Clerc 4—6, 6—3. 6—2 : 

Winltsky — Iile Năstase 
7—5, 6—4 ; Bill Scanlon — 
Lutz 6—3, 6—1 ; Flbak — 

7—6 • Geneva: Slozll

TURNEUL INTERZONAL

DE ȘAH
In runda a 11-a a turneului 

interzonal masculin de șah da 
la Moscova, Florin Gheorghiu a 
remizat eu Efim Gheller (URSS). 
egalitatea fiind consemnată, de 
asemenea, In partidele Garcla — Tal șl Andersson — Christiansen. 
Sax a cîștigat la Quinteros, tar 
Van der Wiel a pierdut la Kas
parov.

In clasament conduc Garcia 
(Cuba) șl Kasparov (URSS), cu 
7 p șl o partidă întreruptă fie
care, urmați de Tal — 7 
dersson (Suedia) — 1,5 
Gheller (URSS) — l,S p. 
kl (URSS) — 6,5 p (3).
ghiu (România)-, Sax (Ungaria)
— 4,1 p (1), Christiansen (SUA)
— 4,1 p, Vellmlrovld (Iugosla
via) 4 p (3), Murey (Israel) — 
1 p (3) etc.

p. An- 
P (D. 
Bella v- 
Gheor-

CAMPIONATUL MONDIAL DE VOLEI FEMININ
La Lima și Trujillo s-au în

cheiat Întrecerile grupelor se
mifinale ale campionatului 
mondial feminin de volei. Echi
pele calificate pentru semifina
le sînt Peru, Japonia (din grupa 
A). R. P. Chineză și S.U.A. 
(din grupa B). în ultimele ln- 
tltairi din grupe. Peru a între
cut Japonia (care avea asigu
rată calificarea in semifinale) 
cu 3—1 (4, 5, —7. 10). fumi- 
ztnd una din surprizele com
petiției. Alte rezultate : Bra
zilia — Canada 3—1 (10. 12. —7, 
2), Coreea de Sud — Bulgaria 
3—0 (6, 4. 5) — ta grupa A ț 
R. P. Chineză — Australia 
3—0 (2. 2. 2) U.R.S.S. — 
garia 3—0 (7, 8 9). Cuba

S.U.A. 3—2 (—5. 10. 10. —ÎL 
12) — fa grupa B. Clasamen
tele grupelor semifinale : gru
pa A : 1. Peru 7 p, 2. Japonia 
7 p. 3.
Brazilia 
Canada
Chineză 
Cuba 7
U.R.S.S.
în semifinale .. . _
Peru cu S.U.A. ți Japonia cu 
R. P. Chineză.

Coreea de Sud 7 p, 4. 
6 p, 5. Bulgaria 5 p. 6.
4 p ;
8 p.
P. 4.
5 P.

grupa B : 1. R.P.
2. S.U.A. 7 p. X
Ungaria 5 p. 5.

6. Australia 4 p. 
se vor intllnl

. • In grupa B a tur
neului masculin de la Răe de 
Janeiro : Mexic — Franța 3—0 
(I. 7, 11), Japonia — Bulgaria 
»—1 (12, —8, 12, 4). Brazilia —
Coreea de Sud 3—1 (—15, 11, ia.

MIERCUREA CIUC, 22 (prin te
lefon). După o zi de pauză, jocu
rile primului turneu al campio
natului „Diviziei „A“ de hochei 
s-au reluat prin disputarea par
tidelor programate in cea de a 
treia etapă. Cum este șl firesc, 
atenția a fost îndreptată spre 
meciul dintre echipele fruntașe 
Steaua (deținătoarea titlului) șl 
Dinamo, ambele aflate de „lulțl 
ani în întrecere directă pentru 
titlul de campioană. Duelul lor, 
înoeput miercuri după-amlază, 
va continua, așa că acest prim 
meci nu este decît o... avanpre
mieră, cîștigată de Steaua pe 
merit.

mai bun Jucător de pe gheață. 
Au marcat: Cazacu 4, Hălăucă șl 
Nlstor — Steaua, Tureanu, Mo- 
roșan șl Solyom — Dinamo. A 
arbitrat St. Enciu, ajutat la cele 
două linii de T. Szabo șl G. 
Tasnadi.

R.D. GERMANA - ROMANIA 
(selecționate olimpice) 

3-3

STEAUA — DINAMO 6—3 (4—0, 
1—2, 1—1). Mii de spectatori au 
urmărit această dispută, foarte 
atractivă prin abundența fazelor 
de poartă, prin numeroasele o- 
cazii pe care și le-au creat cele 
două echipe. Steaua s-a desprins 
rapid — pe fondul unul joc foar
te bun — ajungînd să oonducă 
cu 3—0 în min. 14. In repriza se
cundă, aspectul jocului s-a mai 
schimbat, cele două formații îm- 
părțindu-și perioadele de domi
nare. Apoi. în ultima ,,treime*4, 
am asistat la o netă dominare a 
dlnamoviștilor, care s-au lovit în 
numeroasele' lor atacuri de o a- 
păxare fermă șl bine organizată. 
S-au remarcat cei doi portari 
(Gh. Huțan — Dinamo șl Vale
rian Netedu — Steaua), precum 
și Traian Cazacu (Steaua), cel

S.C. MIERCUREA CIUC — 
DUNĂRE A GALATI 5—2 (1—0,
S—2, 1—0). Partida din deschi
dere a fost mult mal animată 
dedt se aștepta. După pres
tația toarta bună din jacul cu 
Dinam», localnicii erau mari fa- 
vorlțl. Numai ei tinerii hochelștl 
gălățenl nu s-au dezmințit nici 
de această dată șl juctad foarte 
dlrz și organizat in apărare, cu 
fsarte periculoase contraatacuri, 
au ținut piept cu mult succes 
atacurilor lin valuri ale forma
ției din Miercurea Clue. Aojasta 
din urmă, superioară totuși, a 
«bțlnut • muncită victorie. Au marcat: T. Mlkloș, Bancz, I.
Bartalis, Demeter, Bogoș — S.C. 
Miercurea Cluc, Antohl, Dinu — 
Dunărea. A condus la centru M. 
Dinu, ajutat la cele două linii de 
J. Becze șl A. Balint.

Programul de azi : ORA 16 Du
nărea — Dinamo ; ORA 10,30 S.C. 
Miercurea Clue — Steaua. Vi
neri este zl de pauză, turneul 
continulnd stmbătă și duminică, 
cind vor avea loc ultimele jocuri.

V. PAȘCANU-coresp. I

Aseară, la Rostock s-au tattlnit 
reprezentativele olimpice ale B. D. Germane șl Rom&nleL 
Meciul s-a Încheiat cu rezultatul 

de 3—3 (1—2)
Au marcat pentru noi : Radu 

mln. 7) șl Coraț (min. 39 și 86), 
respectiv Jaroech (min. 37) șl 
Dennstedt (mta. 49 șl 76).

Alte amănunte în ziarul de inli
ne.
IN CAMPIONATUL EUROPEAN 

(TINERET)
La Sheffield, în meci tur al fi

nalei (ediția 1960—1982), Angli* 
■ dispus de R. F. Germania cu 
3—1 “ -

La
1—2

La 
gali* _ _ ..

In C.E. (plnă la 18 ani), An
gli* a Învins Danemarca cu 4—1 
(2—1), la Copenhaga !

în C.E. (sub 17 ani), la Car
diff, Tor* Galilor șl Norvegia 
au terminat la egalitate : 0—0. în 
aceeași competiție, pe teren pro
priu Finlanda a întrecut R. ~ 
Germană cu 3—1 (2—0).

. C.M. DE JUNIORI
In preliminariile Campionatului 

mondial de juniori, al cărui tur-

(1-0).Vlena, Austria — Albania 
(1-2) IKajaani, Finlanda — Portu-
1-1 (0-1).

D.

CAMPIONATEneu final se va desfășura anul 
viitor' In Mexic, echipa Marocului 
a învins pa teren propriu, cu 
4—0, formația Tunisiei.

IN PRELIMINARIILE C.E
Aseară, In preliminariile CJC. 

(seniori) l-au desfășurat dteva 
jocuri. Iată rezultatele primite 
ptaă la închiderea ediției (cele
lalte șl alte amănunte le vem 
publica In ziarul de mltae) 1

Grupa a X-a t FINLANDA — 
PORTUGALIA 0—1 (0—1)

Grupa a l-a : DANEMARCA — 
ANGLIA t—Z (0—I).

Grapa a l-a 1 AUSTRIA — AL
BANIA 5—0 (2—0).

• ta Cupa cupelor : Water - 
senei (Belgia) — Differdange 
(Luxemburg) 7—Ii,
• la Cupa U.E.F.A. : Zuericq 

(Malta) — Hajduk Split 1—4.
• Ia med amical, la Burgas : Bulgari* — R.D. Germani i—î 

(1-1).
• In med amical

Tatabanya (Ungaria), echipa se
cundă a țării-gazdă a întrecut 
cu scorul de 1—0 (1—0) formația 
similară a Turciei.

disputat la

um.SJS. Pretendenta la 
Dinamo Tbilisi a fost învinsă la 
Kutaisi de către Torpedo cu
1— 0, ta timp ce lidera clasamen
tului, Dinamo Minsk, a cîștigat 
ta deplasare cu Krasnodar (3—1). 
In frunte se află Dinamo Minsk 
cu 34 p, urmată de Dinamo Tbilisi — 32 p.

GRECIA (prim* etapă), Ethnl- 
kos — A.E.K. Z-O, Arls Salonta
— Panathinaikos 0—0, O.F.I. — Olymplakos 0—0, PAOK — Larisa 
0-2.

POLONIA (et. 7). Lidera Clasa
mentului Slask Wroclaw (11 p). 
a Întrecut pe Gornik Zabrze cu
2— 0, ta timp ce următoarea cla
sată Zaglebie Sosnowlec (10 p) 
a cîștigat cu -1—0 'ta fața echipei 
LKS Lodz. Alte rezultate: Cra
covia — Legia 1—0, Wldzew Lodz
— Katowice 3—0, Mlelec — Poz
nan 0—1.

ELVEȚIA (et. 7). Luptă strînsă 
ta fruntea clasamentului : Ser- 
vette Geneva 12 p, Grasshoppers 
ZOrich u p, St. Gallen 10 p. 
Grasshoppers a dispus cu 1—0 de 
F. C. ZUrlch, Servette de Stan 
cu 1—0, Vevey a întrecut cu 1—0 
pe Young Boys Berna.
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