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TINERETUL STUDIOS CONTRIBUIE
LA STRÎNOEREA RECOLTEI

Numeroși elevi fruntași la învățătură șl In 
printre zecile de mil de participant! la 

ompld acțiune patriotică

sport, 
această
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studios din patria noastră a 
răspuns cu entuziasm la acțiu
nile inițiate de organizațiile de 
pionieri ți UTC. pentru a se 
ajuta la stringerea recoltei, tn 
cele ce urmează, citeva relatări 
despre participarea elevilor la 
munca de pe ogoare, in aceste 
zile de toamnă.

La C,A.P. Slătioara se mun
cește cu sîrg, zi-lumină. la re
coltarea legumelor. Printre cei 
care trebăluiesc pe tarlale cu 
multă ambiție se află șl elevii 
Școlii -generale nr. 8 din Sla
tina, peste 600 de copii. In ve- - 
cinătate. la C.A.P. Slatina, 
muncă intensă la cules de po
rumb, o suprafață de 8 hecta
re. Profesorii Florin Nițuleasa, 
Adrian Gherghinescu ji Con
stanța Cosma, celelalte peste 20 
de cadre didactice care lucrea
ză alături de elevi se declară 
satisfăcute de abnegația pe 
care o dovedesc elevii, intre ei 
mulți sportivi de frunte ai șco
lii, ca Lilica Luca ji Cătălin

8-a, saua 
dintr-a 7-a, 
rezultate in 
ji tn jude- 

Scolii ge-

Chiriac, din clasa 
Constantin Marin, i 
atleți cu frumoase 
municipiul Slatina 
țul Olt. Directorul 
nerale nr. 8, prof. Gh. Șerban, 
este convins ci — la fel ca ți 
în anii precedenți — „elevii 
noștri vor fi la înălțimea unui 
colectiv-etalon. titlu pe care 11 
au și doresc să-l păstreze..."

Apreciatul arbitru de hand
bal prof. Nicolae Danieleanu, 
de la Școala generală nr. 32 
din Ploiești, lucrează cu elevii 
la Aricești, acolo unde se află 
o parte a loturilor I.A.S. Plo
iești. Sint mai bine de 400 de 
elevi care ajută la recoltarea 
cartofilor și la depănușat po
rumbul. Evidențiați? „Pentru 
această primă etapă — cum 
ține să sublinieze prof. Danie
leanu, vă rog să notați: frații 
Monica șl Daniel Mihalea. Va-

(Continuare !n vag- 2-3)

, la Snagov

START

IN CAMPIONATUL
DE CANOTAJ

în frumosul decor autumnal 
al Snagovului. se dă startul în 
ultima mare competiție nauti
că a anului : campionatele re
publicane de canotaj rezervate 
seniorilor. întrecerile, Ia care 
participă cei mai buni ramerl 
și vîslași din țară, programea
ză astăzi, ințepînd de la ora 
10,30. finalele feminine in pro
bele de simplu, 2 vîsle, 2 rame, 
4+1 visle. 4+1 rame și 8+L

După , cursele din serii și re
calificări, băieții iși vor dispu
ta finalele miercuri (la 4+1 
rame, simplu. 4 f.c.. 2 vîsle. 2 
rame, 2+1) și joi (la 4 vîsle, 
8 + 1).

După meciul de tineret cu echipele R.S.S. Ucrainene

SPERANȚELE ATLETISMULUI 
POT DEVENI CERTITUDINI

Spunea odată cineva că atle
tismul. sport al cifrelor, cu 
ierarhii stabilite obiectiv, iși 
pierde din farmec prin dimi
nuarea posibilității de apariție 
a surprizei, care rămîne ele
mentul cel mai spectaculos al 
întrecerii sportive. Dacă într- 
un concurs de 40 de probe sint 
posibile două-trei rezultate 
neașteptate, într-o intilnire pe 
echipe suma individualităților 
poate anticipa în proporție 
foarte mare scorul general, pre
zumțiile mergînd uneori pînă

După primul tur al finalei pe țară

DINAAAO BUCUREȘTI CONDUCE 
ÎN CAMPIONATUL DE OINĂ
Primul din cele trei turnee ale 

finalei campionatului de 
desfășurat la Craiova, a

oină, 
avut 

menirea si desemneze cete patru 
echipe care vor rămlne în cursa 
pentru un loc pe podium, M pro
tagoniste abordlnd întrecerile ou 
tot arsenalul lor fizic, tehnic și 
tactic. Conflrmtndu-șl valoarea, 
dinamovlștll bucureștenl au do
minat copios în marea majorita
te a partidelor. In cel mal im
portant med, cel cu C.P. Bucu
rești — disputat chiar în reuniu
nea. Inaugurală — el au învins 
la un scor concludent: 22—18. In 
următoarele confruntări, elevii 
antrenorului Gheorghe Vlase 
șl-au continuat seria victoriilor, 
termlnînd nelnvinșl competiția. 
Dinamo București a folosit urmă
toarea formație de bază: Mlhat 
Andrușca, Iosif Mlnac, George

SIBIANUL IONEL PAVEL - 
CAMPION REPUBLICAN LA DIRT-TRACK

Campionatul republican indi
vidual de dirt-track și-a deru
lat sîmbătă ultimele secvențe 
pe pista stadionului Metalul 
din Capitală. întrecerile etapei 
finale (a V-a) au fost urmă
rite de numeroși spectatori, 
care au aplaudat victoria sfbia- 
nului Ionel Pavel, noul cam
pion al țării la seniori.

CLASAMENTUL GENERAL: 
L Ionel Pavel (Voința Sibiu) 
71 p, 2. Marin Dobre (Meta
lul București) 64 p, 3. Stellan 
Postolache (C.S. Brăila) 55 p, 
4. Nicolae Puraveț (I.P.A Si-

Octavian GUȚU-coresp.

Chițu, Florian Dlncâ, Alexandru 
Bobeiea, Nlcușor Paulescu, Nico
lae Paulescu, Constantin Oancea, 
Toader Sîrbu, Traian Perșlnaru, 
Nicolae Păsărică.

O luptă acerbă s-a dat pentru 
eouparea celorlalte locuri frunta
șe. Marea surpriză au produs-o 
oinlștil din comuna Olteni, care 
au depășit la limită (10—«) pe 
actuala campioană a țării, C.P. 
București, grație unul plus de 
concentrare în repriza de la 
„bătaia mingii”. în care au rea
lizat două puncte suplimentare 
prin căpitanul lor de echipă. 
Doinei Călin, Termintad la ega
litate (9—9) cu o altă favorită 
(Energia Rlmnlcelu), Viață nouă 
Olteni, mult schimbată In bine, 
s-a calificat tn turul următor. In 
evidentă revenire de formă s-a 
prezentat șl Laminorul Roman, 
echipă omogenă, care a fost la 
fel de bună attt ,1a „bătaia” cit 
șl la „prinderea mingii”. Bine 
conduși de către cunoscutul mij
locaș centru Petre Gălăteanu, un 
veritabU dispecer, lamlnorlștil 
șl-au cucerit pe merit dreptul de 
participare la locurile decisive de 
la București.

Cum s-au cemportat < 
protagoniste I In ierarhia 
mal valoroase 10 echipe, 
trei formații tinere, A.S.A. 
blu, I.M.P. București și Dlnamo 
Tutoea, care — fiind de forțe 
sensibil egale — s-au numărat 
printre animatoare. Parcă un

Troian IOANIȚESCU

la identificare 
realitatea finală.

Iată insă că și 
in atletism spiritul 
de echipă — cel 
care răstoarnă mul
te calcule în jocu
rile de echipă — 
poate valida nro" 
verbul cu buturu- 

i ga mică. Ne-au 
dovedit-o slmbătă 
și duminică echi
pele noastre de ti
neret. cea feminină 

în special. în meciul 
R.S.S. Ucrainene, 
București cu un mănunchi 
atleți 
din acest 
rezultatele 
Niciodată 
cîștigat la 
categorică 
intilnire. niciodată băieții n-au 
opus o rezistență atît de dîrză 
(93—119). înaintea meciului, 
antrenorul federal Constantin 
Nourescu, cel care a pregătit 
echipele noastre, alcătuise două 
clasamente : unul in funcție de 
performanțele anterioare ale 
componențllor formațiilor, prog

noză (aparent) obiectivă, cu 
verdictul „nu avem nici o șan
să”, altul, personal-optimist, 
bazat pe credința In posibilită
țile de autodepășire ale citorva 
fruntași ai generației tinere a

Mitica Junghiatu (in frunte) învingătoare la 
800 și 1500 
bine cotate

m in fala unor alergătoare mai 
Foto : N. DRAGOȘ

(Continuare tn pag. 2-3)

celelalte 
i celor 
, apar 
" ' SI-

(Continuare tn vag. 2-J)

Campionatul masculin de handbal aduce

PREA PUȚINE CÎȘTIGURI PENTRU ECHIPA NAȚIONALĂ
Arbitrajele — ca și în alte _________Arbitrajele — ca și în alte 

sporturi, dealtfel — sint și în 
handbal o problemă. Poate că 
nu este vorba întotdeauna de 
incorectitudine, ci — uneori — 
de neadaptarea „cavalerilor 
fluierului" la evoluția jocului, 
de neînțelegerea exactă a uno
ra dintre modificările aduse 
recent regulamentului handba
lului. Oricum^ deși importantă, 
nu activitatea arbitrilor rezol
vă problemele majore, de fond, 
ale handbalului nostru, aflat 
în preajma unor importante e- 
venimente 
campionatul mondial feminin, 
pregătirea 
limpice). Hotăritoare sint NI
VELUL PREGĂTIRILOR, SIR- 
GUINȚA SPORTIVILOR ȘI A 
ANTRENORILOR,’ abnegația 
lor în evoluțiile din formați
ile de club și — îndeosebi — 
din cea reprezentativă.

Cu trei etape înaintea înche
ierii turului campionatului mas
culin (Divizia ,,A“), sînt de 
semnalat puține lucruri care 
să ateste o creștere reală a 
potențialului handbalului nos
tru. Este adevărat. Steaua s-a 
reconstruit din mers, întinerin- 
du-și garnitura, dar păstrîn- 
du-și atuurile care au făcut-o 
cea mai iubită echipă din țara 
noastră (din păcate, lipsa de

(cupele europene,

reprezentativei o-

component al lui Dinamo București, Virgil Georgescu (nr. 2),Noul
înscriind duminică unul dintre cele trei goluri realizate în parti
da cu Constructorul Oradea. Foto : Dragoș NEAGU

cu echipele 
venite la 

de 
ale căror performanțe 

sezon dominau net 
speranțelor noastre, 

fetele noastre nu au 
o diferență atlt de 
(91—66) tradiționala

atletismului nostru, unii aflațl 
încă la vlrsta junioratului, cla
sament care spunea : ciștigăm 
Ia fete. Doar acest al doilea 
clasament a fost arătat atleți- 
lor noștri inaintea meciului— 

Și am văzut, dincolo de in
dividualități. o adevărată echi
pă. Am văzut, poate pentru 
prima dată intr-o intilnire bi
laterală. patru victorii româ
nești in cele patru probe de 
ștafetă (la fete și-au adus con
tribuția și cele două „europen- 
ce“, Anlșoăra Cușmir, la 4X100 
m. și Daniela Matei la 4X400 
m). Am văzut un sprinter ro
mân, Cătălin Margău, cîștigînd 
probele de 100 și 200 m. ba 
chiar refăcind un handicap de 
2—3 m la 4X100 m pentru a

Vladimir MORARU

(Continuare tn pag. a 4-a)

De la Biroul F. R. Fotbal

SANCȚIONAREA UNOR ABATERI 
SĂVÎRȘITE LA MECIURILE DL SÎMBĂTĂ

Aseară, în ședința Biroului 
Federației Române de Fotbal 
s-au luat în discuție și s-au 
analizat abaterile săvîrșite la 
meciurile Dinamo București — 
F.C, Argeș și Politehnica Ti
mișoara — Steaua, din. e'apa 
a 8-a. Pe baza rapoartelor în
tocmite de arbitrii respectivi 
și a informărilor prezentate de 
observatorii federali, Biroul fe
deral a hotărit 
sancțiuni : Dinu 
6 etape suspendare. 
(F.C. Argeș) — 4 
dare, 
Cirstea 
Zamfir (F. C.
tuș (Dinamo) — cite 2 etape ; - 
Păltinișan (Politehnica Ti
mișoara) — 2 luni suspendare, 
Giuchici (Politehnica Timi
șoara) — 4 etape. Balint
(Steaua) — o etapă. In afară 
de cei suspendați, tuturor ju
cătorilor car» s-au aflat în te
ren la partida Dinamo — F.C. 
Argeș 11 s-au dat avertismen
te și sancțiuni administrative. ■ 
Pentru lipsă de preocupare ta 
educarea jucătorilor, antrenorii 
N. Dobrin (F.C. Argeș) șl D. 
Nicolae-Nicușor (Dinamo) au 
fost sancționați cu avertisment, 
fiind totodată penalizați pe li
nie administrativă. De aseme
nea, s-a ridicat dreptul de a 
reprezenta echipa și de a o 
însoți în teren pe 2 etape lui 
Vasile Anghel, președintele 
secției de fotbal de la clubul 
Dlnamo. Pentru slabă organi
zare (s-a aruncat cu o sticlă,

Moraru 
(F. C.

următoarele 
(Dinamo) — 

Radu II 
etape suspen- 

(Dinamo), 
Argeș), M. 

Argeș), Văe-
Ti-

care l-a rănit grav pe maso
rul echipei piteștene) s-a dat 
un avertismen" clubului Dina
mo, care z< fost și amendat 
cu 5 000 de lei.

Pentru gravele greșeli co
mise la meciurile la car» au 
fost delegați, arbitrii in cauză 
au fost astfel sancționați : M. 
Saiomir — 6 etape - de sus
pendare, V. Ciocan — 4 etape, 
Cr Teodorescu — 2 etape.

Biroul federal atrage aten
ția secțiilor de fotbal Dinamo, 
F.C. Argeș, Politehnica Timi
șoara și Steaua asupra aba
terilor de la disciplină co
mise de jucătorii lor, cerîndu-le 

-------- -c edu- 
rîndurile acestora.

★
federal a luat tn dis- 
neprezentarea echi-

uc JUCUWJIIJ IUI, t-Cl 
să intensifice munca de 
oație In

Biroul 
cuție și 
pei Metalul București, la parti
da cu Automatica (Divizia ,,B“) 
și a omologat rezultatul de 
3—0 tn favoarea formației Au
tomatica.

Mîine, pe 4 fronturi,
in cupele europene

la fotbal

ECHIPELE NOASTRE 
VOR SUSJINE 

MANȘA A ll-A 
A PRIMULUI TUR
Amănunte in pag. 2—3

concentrare în apărare rămîne 
„călciiul lui Acnile“ pentru a- 
ceastă prestigioasă formație), 
H. C. Minaur Baia Mare — 
care iși datorează ascensiunea 
și performanțele pnofesionali- 
tății reputatului său tehnician 
Lascăr Pană — se menține pe 
o linie valorică ce-1 permite

să se remarce și., cam atît 
Ar mai fi poate de subliniat 
surprizele, plăcute' desigur, o- 
ferite de Independenta Carpati 
Mîrșa, dar ele sint — tn bună 
parte — rodul evoluției prelun-

Hristache NAUM

A REVENIT ECHIPEI

(Continuare tn pag. 2-3)

VIENA, 27 (Agcrpres). — 
Turneul internațional feminin 
de baschet de iz Viena, dotat 
cu „Trofeul Dunării", a fost 
ciștlgat de echipa Voința Bucu
rești, care a învins in finală 
echipa vest-germană S. G.

Milnchen. cu scorul de 84—63.
In cadrul turneului Voința 

București a mai întrecut CU 
87^-50 echipa Post S.V. din 
Viena, după ce învinsese, 1* 
același scor, echipa organiza
toare, S.V. Donau.



ÎN DIVIZIA „A“ DE POPICE MODIFICĂRI
„A" 

la sfir- 
a «-a, 
obținut

In campionatul Diviziei 
de popice s-a disputat, 
șitul săptăminii, etapa 
In cursul căreia s-au 
următoarele rezultate:

FEMININ • Gloria 
r’ești — Petrolul Băieol 
2312 p d (scor individual 5—1). 
Joc de bun nivel tehnic, jucă
toarele de bază ale celor două 
formații obținînd rezultate va
loroase. ca de pildă Ana Pe
trescu (G) 438 (la „pline" 286 
— la „izolate” 152 și nici o 
bilă în gol), respectiv Marieta 
Oprescu 432 (298—134 și 4 lo
vituri în gol). • U.T. Arad — 
Electromures Tg. Mureș 2351— 
2389 (2—4). Victorie pe deplin 
meritată a oaspetelor, care au 
format o echipă mai omogenă, 
avînd în Maria Baciu — 426 — 
cea mai eficace jucătoare. De 
la arădence s-a remarcat doar 
Gabriela Pintea — 444. (N. 
Etrăjan-coresp) • Voința Ga
lați — Voința Constanța 2375— 
2226 (5—1). Junioara ~
Pilaf, de la gazde, a 
cel mai bun punctaj 
Dintre învinse, foarte 
jucat Vasilica Ion — 
Siriopol-coresp.) • Voința O- 
radea — Voința Craiova 2265— 
2173 (5—1). Principalele reali
zatoare : Silvia Berinde — 416. 
respectiv Paula Fîcui — 407. (I. 
Ghișa-coresp.) • Voința Timi
șoara — Bradul Vama 2249— 
2090 (4—2) • Voința Tg. Mu-

Bucu- 
2417—

Carmen 
realizat 
— 420. 

bine a 
412. (T.

reș — Hidromecauica Brașov 
2394—2261 (3—3) • Metrom
Brașov — Voința Ploiești 2228— 
2228 (2,5—3,5). Scor egal, ceea
ce în popice este o raritate. 
Rezultatele individuale au fost 
modeste, primele jucătoare din 
cele două sextete obținind cîte 
393 p d — Viorica Botezatu (M) 
și Elena Negoiță (V). (C. Gru- 
ia-coresp.) • Laromet Bucu
rești — Rapid București 2458— 
2427 (4—2). Meci atractiv, vic
toria fiind decisă la ultimele 
schimburi. Performera reuniu
nii a fost rapidista Ioana Do- 
garu, cu 451 p d. Dintre gaz
de s-a remarcat tînăra Daniela 
Rusu — 450 p d. (N. Costache- 
coresp.) • Frigul București — 
Voința București 
(4—2) • Voința 
cuiesc — C.S.M. 
2335 (3—3).

MASCULIN • 
Mures — Electromures Tg. Mu
reș 5011—5048 (3,5—2,5). 
frumos, echipa campioană reu
șind să ciștige, dar la un scor 
destul de strîns. Jucătorii nr. 
1 din cele două formații au 
fost A. Bene — 878, respectiv 
I. Fekete — 896. (I. Păuș-co- 
resp.) • Metalul Roman — 
Rulmentul Brașov 5047—4987 
(5—1). Noua promovată a în
trecut. relativ ușor, echipa lui 
Tismănar (884 p d). Dintre ro- 
mașcani s-a evidențiat Băiaș 
(897). (M. Chiriac-coresp.) •

2293—2302 
Odorheiu Se- 
Reșița 2276—

Voința Tg.
Joc

CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL

Progresul Oradea — Metalul 
Hunedoara 5021—4991 (3—3) • 
Constructorul Galați — Olim
pia București 4853—4906 (3—3) 
• C.F.R. Timișoara — Vnio 
Satu Mare 5015—4811 (4—2).
Partida dintre cele două nou 
promovate a fost la discreția 
feroviarilor, care au avut în 
Popa și Mato (899, respectiv 
878) cei mai în formă popicari. 
Dintre sătmăreni, cel mai mare 
punctaj l-a realizat Pop — 
865. (C. Crețu-coresp.) • Ra
finorul Ploiești — Gloria Bucu
rești 5056—4989 (4—2). Jucăto
rii cu cele mai 
doborîte au fost 
de la gazde și 
861 de la oaspeți. (I. Tănăses- 
cu-coresp.) • Tehnoutilaj ~ 
dorheiu Secuiesc — Aurul 
ia Mare 5011—5088 (2—4). 
mația băimăreană, ca și 
campionatul trecut, continuă să 
fie printre cele mal bune echi
pe ale 
destul 
Steiian 
eficace 
scriind 
arena din Odorhei 
o performanță. Dintre localnici 
s-a remarcat D. Mathe — 868. 
(A, Pialoga-coresp.) • Carpați 
Sinaia — Petrolul Băîcoi- 
Cîmpina 4925—4721 (5—1). Meci 
la discreția gazdelor, care au 
format o echipă remarcabilă, 
de astă dată, avînd In Steiian 
Nicoară omul de bază — 864 
p d (cu nici o bilă în gol). Din
tre oaspeți. Constantin Dumi
tru a reușit un rezultat ono
rabil — 848. (V. Feldman-co- 
resp.).

In calendarul
COMPETIȚIILOR

DE LUPTE

(Urmare din pag. 1)
gite a unor foste glorii (Ștefan 
Birtalan, Gabriel Kicsid, Wer
ner Stockl), precum și șirul 
de victorii repurtate de Uni
versitatea Cluj-Napoca, dar 
(din nou... dar) clujenii au cîș- 
tigat totul acasă 
fața lui Minaur 
București) și au 
în deplasare (la 
Arad).„

Campionatul acesta,, de la 
care toată lumea aștepta mult, 
nu evidențiază un conducător 
de joc capabil să-l înlocuiască 
pe Radu Voina și nici un pi
vot de talia celor pe care i-am 
avut în perioada supremației 
mondiale, ambele 
nînd sub semnul 
echipa națională, 
pentru o apărare 
sivă, în limitele 
lament, este 
Ia majoritatea echipelor, iar 
hnbogățirea arsenalului de pro
cedee tehnice de aruncare Ia 
poartă se amină și de această 
dată...

Așadar, nu numai 
sînt de vină!...

(inclusiv în 
și Dinamo 

pierdut totul 
Mîrșa și la

posturi rămî- 
întrebării la 
Preocuparea 

avansat-agre- 
noului regu- 

aproape absentă 
i echipelor,

arbitrii

DIN NOU, O ETAPA 
DERBYURI I

CU TREI

Relutodu-și ritmul _________
campionatul programează Jal, SC 
Septembrie, etapa a IX-a. O e- 
topă care se anunță deosebit de 
agitată, trei dintre partidele el 
putted fi socotite veritabile der- 

ÎN ACTUALITATE:

sufocant,

multe popice
Zalman — 877 
Stamatescu —

O- 
Ba- 

For- 
în

competiției, cîștigînd 
de ușor in deplasare. 
Boariu a fost cel mai 
jucător de la Aurul, în- 
900 puncte, ceea ce pe 

constituie

Calendarul competițional. in
tern si internațional, la lupte 
continuă să programeze impor
tante Întreceri la ambele stiluri, 
unele dintre acestea avînd mo
dificate datele de desfășurare.
• In luna octombrie se vor 

disputa următoarele competiții: 
etapa a 4-a a concursului re
publican pe categorii de greu
tate — seniori — la „libere" 
(8—10. la Iași) și greco-romane 
(15—17 la Pitești) și prima eta
pă a campionatului republican 
pe echipe — speranțe 
ce. juniori, cădeți si 
— la greco-romane (24) 
bere" (31). programate 
multe localități.

• între 22 și 24 octombrie 
va avea loc. la Belgrad. ..Me
morialul L. Ivanovici' 
greco-romane seniori. 
Balcanice — juniori 
(la ambele stiluri) — 
Ionic au fost aminate 
tămînă și deci, se vor disputa 
la sfîrșitu] Junii (29—31).
• Au fost, de asemenea, re- 

programate si primele compe
tiții interne ale lunii noiem
brie. Astfel, turneele finale •)« 
concursului republican pe ca
tegorii de greutate — seniori — 
se vor desfășura între 5 si 1 
noiembrie la Arad (greco-ro
mane) ri între 12 si 14 noiem
brie ia Galați („libere").

I
I
I

olimpi- 
școlari 
si „H- 

în mai

I
I

by uri. Este vorba de tatilnirile 
Constructorul Arad — Dlnamo 
București, Politehnica Timișoara 
— H.C. Minaur Baia Mare șl 
Steaua — Universitatea Cluj-Na
poca, ta care se află angajate 
formațiile din fruntea clasamen
tului șl ta care vor evolua toți 
componenții lotului ’olimpic.

„TROFEUL EFICACITĂȚII"

“ la lupte
Jocurile 

si cădeți 
de la Sa- 
cu o săp-

I
I
I
I
I
I

Destule probleme a pus pe 
tapet această a 8-a etapă a 
campionatului Diviziei „A" 
(din păcate, doar cu clteva 
xile înaintea meciurilor retur 
din cupele europene, cînd for
mațiile noastre fruntașe au 
datoria să se prezinte la un 
nivel corespunzător). Cele mai 
multe dintre jocurile de stm- 
bătă nu au avut darul să sa
tisfacă pe zecile de mii de 
spectatori și, credem noi, nici 
pe jucători și antrenori, pe ar
bitri și conducătorii formați
ilor respective. Intr-o toamnă 
plină de răspunderi pentru fot
balul românesc, campionatul 
ne-a oferit o etapă cu multe 
corigente, atit pe planul jo
cului propriu-zls, cît și pe cel 
al disciplinei și arbitrajelor.

A fost, din punct de vedere 
al rezultatelor, o etapă a gaz
delor. Din cele 9 echipe care 
s-au deplasat, 7 (ȘAPTE) n-au 
reușit să înscrie măcar un gol. 
Doar F. C. Bihor (care con
duce In clasamentul eficacității, 
cu 21 de goluri) a reușit să 
Înscrie de două ori la Ploiești, 
și Steaua, o dată la Timișoara.

Nu vom Incrimina numărul 
mic de goluri marcate ște nici 
faptul că șase partide s-ah în-

t»oți

Disputa pentru cucerirea celei 
de a n-a ediții a „Trofeului efi
cacității", conferit de ziarul 
„Sportul" șl dștigat ta campio
natul trecut de Vasile Stingă, 
continuă să ofere o luptă stin
să. Iată clasamentul după dispu
tarea a 8 etape:

1. VASILE STINGĂ (Steaua) a 
înscris 70 de goluri; 2. Măricel 
Voinea (H.C. Minaur Baia Mare) 
65; 3. ștefan Birtalan (Indepen
dența Carpați Mîrșa) 63; 4. Șt. 
Seacu (Constructorul Arad) 58; 5.

Folker (Politehnica Tlml- 
54; 6. M. Mlroniuc (H.C.

Alex.
șsara) ...
Minaur Bala Mare) 53; 7—8. T. 
Roșea (Dlnamo București) șl Gh. 
Dumitru (Universitatea Craiova) 
cîte 46; 9. V. Avram (Universi
tatea Cluj-Napoca) 44; 10—11. M. 
Dumitru (Steaua) șl FI. Tătaru 
(Universitatea Cluj-Napoca) cîte 
43.

M.

CLASAMENT
1. STEAUA 8 8 0 0 236-151 24
3. H.C. Minaur 8 7 0 1 240-169 22
3. „U“ Cluj-Nap. 8 6 0 2 197-187 20
4. Dlnamo Buc. 8 5 0 3 202-169 18
5. Cotnstr. Arad 8 4 0 4 159-172 16
8. Indiependența 8 4 0 4 170-194 16
T. „Poli- Tim. 8 3 1 4 160-164 15
a. Dlnamo Bv. 8 3 0 5 157-175 14
i. Univ. Craiova 8 2 1 5 169-213 13

10. ReUon Sfiv. 8 2 0 6 169-188 12
ii. Constr. Or. 8 2 0 6 175-198 12
13. CJ3.M. Borz. 1 1 0 7 166-220 10

CUPELE EUROPENE
(latele evoluțiUor echipelor noastreIn sfirșlt, au fost definitivate ____ _.__ .___ _____.___

In actuala ediție a Cupelor europene la handbal masculin.
2n Cupa campionilor europeni, STEAUA va juca cu Ionicos Atena 

M 10 octombrie (meci tur. la Atena, arbitri: Nutman șl Zinger din 
Israel) șl 15 octombrie (med retur, .la București, arbitri: Kiss și 
Fapp din Ungaria);

In Cupa cupelor, DINAMO BUCUREȘTI susține ambele partide 
eu MaccaM Petach Tikva (Bsrael) pe teren propriu, la 10 ți 11 oc
tombrie. înttlntrfle var avea loc în sala Glufleștl șl vor fi con
duse de arbitrii cehoslovaci' MIcka șl Valența.

ta „Cupa I.H.P.", H.C. MINAUR BAIA MARE evoluează ta eom- 
Banla formației Phllllppos Verla (Grecia) la • octombrie la Verla 
țsrfrltneazâ Bakocevld șl Lijilja din Iugoslavia) șl la 16 octombrie 
la Bala Mare (arbitri: Georglev și Anghelov din Bulgaria).

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE DIRT-TRACK
(Urmare din pag. 1)

Mu) 52 p, 5. Eugen Botezatu 
(C.S. Brăila) 48 p, *. Marius 
Șoaită (LP.A. Bltdu) 42 p, T. 
Glcu Scarlet (Steaua) 41 p, S. 
Barchls Halagian (Steaua) 40 p, 
t. Alexandru Pis (Voința Sl- 
Mu) 32 p, 10. Gheorghe Șofran 
IC.S. Brăila) 26 p.

în deschiderea reuniunii s-au 
desfășurat întrecerile ultimei 
•tape a „Cupei speranțelor", 
•dițla 1982, cîștlgată de ttnărul 
Boris Lazăr (C.S. Brăila), care 
• totalizat 44 p, secondat de

Dan Gașpar (Metalul Bucu
rești) cu 43 p.

• Cu prilejul finalelor pe 
țară ale celor două competiții 
republicane de dirt-track a 
avut loc festivitatea de retra
gere din activitatea competițlo- 
nală a apreciaților motocicliști 
Cornel Voiculescu și Gheorghe 
Sora, care, ani de zile, au apă
rat cu abnegație culorile clu
bului Metalul București.

TURNEE DE BASCHET ÎN AVANPREMIERA
Ediția a 34-a’a campionatului 

național de baschet feminin, 
care va fi inaugurată joi, in 
Sala sporturilor din Brașov, a 
fost precedată de numeroase 
turnee, internaționale și inter
ne, în decursul cărora cele 12 
divizionare „A" au avut prile
jul să facă ultimele verificări 
înaintea începerii întrecerilor.

Campioanele țării, de pildă, 
baschetbalistele de la Univer
sitatea C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca» au participat la tradi
ționalul turneu organizat a- 
nual, în orașul de pe Someș. 
A fost un turneu care s-a bu
curat de un mare succes de 
public, atît In Sala sporturilor 
din Cluj-Napoca, precum și în

Sala sporturilor din Zalău 
(unde s-au desfășurat meciu
rile ultimei etape). Clasamentul 
final : 1. Z.T.S. Kosice 10 p 
(85—60 cu K.P.V. 69 Halte, 
100—90 cu Steaua roșie Bel
grad, 68—46 cu Comerțul Lie. 
„Bolyai" Tg. Mureș, 80—75 cu 
„U“ Cluj-Napoca, 51—44 cu U- 
niversitatea 
Steaua 
șaveraj 
sitatea 
K.P.V., 
88—71 cu
(+1 ; 59—49 cu Comerțul. 82— 
57 cu K.P.V., 68—50 cu Univer
sitatea Timișoara), 4. Universi
tatea Timișoara 8 p (—12 ; 
66—56 cu Comerțul, 65—57 cu

Timișoara), 2. 
roșie Belgrad 8 p (co- 
+ 13 ; 68—72 cu Univer- 
Timișoara, 82—54 
64—63

.U“),

cu
cu Comerțul,

3. „U" 8 p

CAMPIONATULUI
K.P.V.), 5. K.P.V. 6 p (61—50 
cu Comerțul), 6. Comerțul 5 p. 
Coșgeterele competiției : 1. Zo- 
rița Djurkovici (Steaua roșie) 
127 p, 2. Irena Maslova (Z.T.S.) 
122 p, 3. Magdalena Pall (,,U“) 
106 p.

Ocupanta locului secund în 
campionatul trecut. Politehnica 
C.S.Ș. 2 București, a luat par
te la turneul de la Cracovia, 
cîștigat de echipa Wisla din lo
calitate. Politehnica s-a clasat 
pe locul secund (92—60 cu
Stal Wola, 80—53 cu Hutnik 

Wisla), 
de : 3.

TINERETUL LA STRINGEREA RECOLTEI
(Urmare din pag l)

leria Negoiță și Vasilica David, 
elevi fruntași, totodată buni ju
cători de handbal !“.

Viitorilor educatori ți învăță
tori din Slobozia — Ialomița 
le-au fost repartizate mai mul
te loturi al I A.S. Slobozia, 
I.A.S. Andrășești, la ferma 
județeană și la C.A.P. Po
iana. acolo unde lucrează și co
legii lor de la ,,agro-industrial“. 
Atmosfera este însuflețită. Fie
care elev dorește să siringă cit 
mai multe roade, adică po
rumb, sfeclă, roșii, sămânță de 
ceapă și fasole. Directorul li
ceului, prof. Nicolae Stancu, 
ține să evidențieze nu unul-dol 
elevi, ci colective compacte de 
clase, IX B, C și D și XI A și 
C, care — cum ne-a precizat 
— „cuprind și cei mai mulți 
sportivi: atleți. handbaliști,
fotbaliști și jucători de tenis".

O muncă sirguincioasă des
fășoară și elevii Școlii generale 
nr. 60 din sectorul 3 al Capi
talei: unii dintre ei. in gara 
Pantelimon, la depozitarea, fa
solei, 
iești, 
fine, 
mici.
Fundeni, la cules de roșii. Di
rectoarea școlii, prof. Magda
lena Blaj, ține să remarce ze
lul TUTUROR copiilor pentru

alții, la C.A.P. Dobro- 
la tortarea cartofilor; in 
o parte a lor, cei mai 
la ferma de lingă C.A.P.

aDMIMSTDATIA DL STAT LOTO PRONOSPORT LNTORMtAZA

Cracovia, 55—65 cu 
urmată în clasament __
Sta! Wola, 4, Hutnik Cracovia, 

în sfîrșit, la Brașov, in Sala 
sporturilor, Crișul Oradea a o- 
cupat locul I în turneul in cane 
a fost urmată în clasament de 
Voința Brașov șl C.S.U. Praho
va Ploiești.

Cu adlncă mihnlre a- 
n unt Am Încetarea din 
vtetă a corcrpondentului 
din Iași al ziarului nos
tru DUMITRU DIACO- 
NESCU, care — timp de 
aproape trei decenii — a 
fost un harnic si priceput 
colaborator al redacției.

AST AZI — ULTIMA ZI 
DE PARTICIPARE !

• DupA cum s-a mai anunțat, 
mltoe va avea loc un nou șl 
atractiv concurs Pronosport cu 
meciuri din returul primei man
șe a cupelor europene la fotbal, 
printre protagoniste afllndu-se șl 
echipele românești Dinamo, T.C. 
Bala Mare, Universitatea Craio
va șl Corvinul Hunedoara. Așa
dar, nu uitați că numai astăzi se 
mal pot depune buletinele de 
participare I (Datorită orelor Ur
zii la oare sini programate unele 
partida, rezultatele concursului

urmează a ii publicate in aceas
tă rubrică vineri 1 octombrie 
1982) • De asemenea, astăzi este 
ultima zi de procurare a bilete
lor cu numerele preferate de 
partlclpanțl pentru ultima tragere 
obișnuită Pronoexprea din aceas
tă lună, care va avea loc miercuri 
» septembrie 1982 — prilej de 
noi șl mari succese, care răsplă
tesc cu regularitate perseverența 
șl inspirația iubitorilor acestui 
avantajos sistem de joc. NU O- 
COLTIT PRILEJUI. DE A VA 
NUMĂRĂ ȘI DV. MÎINE PRIN
TRE MARII CTȘTTGATORI I

care, cum ne-a dat să înțele
gem, aceste zile voioase de 
muncă in aer liber reprezintă, 
In afară de o treabă cu rezul
tate fructuoase, un excelent 
antrenament pentru activitățile 
sportive programate la începu
tul lui octombrie, crosuri în 
primul rînd, foarte îndrăgite la 
această școală.

Zile rodnice de muncă in 
gricultură sint de semnalat

o- 
..........  f‘ 

in cazul elevilor de la Liceele 
„Unirea" ți „Alexandru loan 
Cuza" din Focșani, prezenți in
tr-o serie de așezări învecinate 
municipiului de pe Milcov, la 
Odobești, Jariștea, Cîmpinean- 
ca la cules de struguri. Cum 
sublinia prof. Iancu Pătrașcu, 
președintele C.J.E.F.S. Vrancea, 
„intre sutele de elevi care se 
achită cu multă conștiinciozita
te de această lăudabilă obliga
ție obștească, muncind adesea 
alături de părinții și rudele lor, 
sint și componenții echipelor 
de volei, handbal, fotbal și 
rugby, cei ai loturilor de gim
nastică și atletism din cele 
două unități de învățămint".

Peste tot, elevii patriei pre
zenți la muncile agricole de 
toamnă, la culesul roadelor bo
gate dovedesc o înaltă conști
ință civică, spirit de responsa
bilitate, cinstind astfel calitatea 
de pionieri ți uteciști!

CIȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 22 SEPTEMBRIE 
1982. Cat. 1 : 2 variante 25% ~ 
autoturisme „Dacia 1300" (70.000
lei); Cat. 2 : 1 variantă 100% a 
23.947 lei și S variante 25% a 
6.487 lei ; Cat. 3 : 7 variante 100% 
a 4.923 lei șl 34 variante 25% a 
1.232 lei ; Cat. 4 : 95,75 a 798 lei; 

CM. I : 150,75 a 507 lei ; Cat. « :
6.319 a 40 lei ; Cat. 7 : 182,50 a 
200 lei ; Cat. 6 : 3.054 a 40 lei. 
REPORT LA CATEGORIA 1 : 
127.343 lei. Au clștlgat cite un 
autoturism „Dada 1300" partlcl- 
panțll : MARGARETA ZOICAȘ 
din Cluj șl A. FLOREA din 
București.

CAMPIONATUL DE OINĂ
(Urmare din pag. 1)

plus de superioritate au arătat 
tinerii olniști bucureștenl (din
tre care s-au remarcat frații O- 
vldlu'"șl Dumitru Răsărit), pre
gătiți de inimosul instructor Fă- 
nel Alexe, care au pierdut clteva 
Importante tntîlniri la... potou.

CLASAMENT: 1. Dinamo Bucu
rești 27 p, 2. C.P.B. 23 p, 3. La
minorul Roman 23 p, 4. Viața 
nouă Olteni 22 p, 5. Energia Rîm- 
nlcelu 19 p, 6. A.S.A. Sibiu 15 p, 
7. I.M.P. București 15 p, S. Di
namo Tulcea 15 p, 9. Venus Ne- 
grilești 10 p, 10. Cricovul Urlați 
10 p.'

Primele patru echipe se men
țin ta cursa pentru titlu (urmă
toarele turnee la 3 și 10 octom
brie la București) cu zestrea ob
ținută fa turneul de la Craiova. 
Se cuvine să subliniem prestațiile 
arbitrilor Constantin Bărbulescu 
(Timișoara), Vasile Comșa (Că
lărași) șl Gheorghe Dumitrescu 
(Focșani), care au condus cu au
toritate șl competență principa
lele partide.
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RIGUROS ÎNVINGE F
O reuniune hipică 

multe sosiri strtnse, 
recurs de două ori 
fotografiei pentru ______ ,____
câștigătorului. In principala pro
bă a zilei, Riguros, frumos sus
ținut de I. Oiană, a dispus in 
finalul probei de campionul tur- 
fulul, Per jar, de la care primea 
un avantaj de 110 m. In cea mai 
disputată cursă a zilei, Grăbit 
a obținut un minim avantaj, tn- 
tr-o sosire cu cinci concurenți 
pe 10 m. osvald a reușit să trea
că primul linia de sosire, după 
o luptă prelungită pe toată linia 
dreaptă cu Simbria, rezultatul 
fiind dat după consultarea foto
grafiei. Tot la fotografie a cjștl- 
gat șl Somata In fața Florentinei. 
Au mal cîștigaț Tuștea, după o 
cursă de așteptare frumos con
cepută de V. Pătrașcu, șl Tenor 
In prlmu.1 hit al premiului Se- 
garcea (în hltul doi făclnd doar 
figurație). Heraele a cîștigaț hl
tul doi, iar Feteasca a 
victoria ta ultima probă

Consemnăm repunerea 
culațte a autobuzelor

reușită, cu 
In care s-a 
la ajutorul 
desemnarea

obținut 
a zilei. 
In clr- 
pentru

transport 
Bucureșt
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Miine, pe 4 fronturi (la Praga, Madrid, Florența și Hunedoara), in cupele europene

ECHIPELE NOASTRE VOR SUSȚINE MANȘA A ll-a A PRIMULUI TUR
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Cupa campionilor europeni

Dinamo se ,va angaja cu toată ardoarea 
pentru calificare

Simbătă. pe stadionul .,23 
August", intr-un „epilog" al e- 
tapei a 8-a a campionatului. 
Dinamo a cîstigat partida cu 
F.C. Argeș, a profitat de ma
rea surpriză din „Regie", acolo 
unde Sportul studențesc nu a 
putut depăși Pe Jiul Petroșani, 
si a trecut. în acest fel. pe pri
mul loc al clasamentului. E a- 
devărat. la golaveraj, dar să 
nu se uite că de fapt în „cla
samentul adevărului" Dinamo 
are +5. fată de Steaua cu <M 
Si față de Sportul studențesc 
cu 4-3. Dinamo a rămas si sin
gura echipă neînvinsă după 
cele opt... valuri ale campiona
tului si DE PE ACEASTA PO
ZIȚIE va trebui ea să priveas
că returul cu Dukla de mîine 
seară, din capitala Cehoslova
ciei. Că Dinamo se va bate cu 
toată ardoarea pentru califica
re. asa cum o face de ani si 
ani in competițiile europene, 
ne-au fre)confirmat-o ți con
ducătorii clubului din sos. Ște
fan cel Mare ți sin tem convinși 
că asa se va lntîmpla. Există 
însă destul de multe semne vi
zibile care ne conduc spre afir
mația că potențialul .,ll“-lui 
antrenat de Dumitru Nîcoîae- 
Nicușor nu va putea fi cel real, 
deoarece există un grup destul 
de mane de fucători cu diferite 
traumatisme. Cum se știe, tn 
timpul meciului tur cu Dukla,

Cupa

de la București, s-a accidentat 
Dudu Georgescu, iar In partida 
de la Hunedoara, din etapa a 
7-a. a fost lovit Custov ți nici 
el nu se va putea alinia la 
startul celorlalte 90 de minute 
ale dublei confruntări cu echi
pa campioană a Cehoslovacie». 
Sînt două pierderi grele. Mai 
mult, alti patru jucători acuză 
lovituri după apriga întîlnire. 
de sîmbătă. cu F. C. Argeș: 
Augustin, Dinu. Mulțescu și 
Văetuș. Toți patru urmează un 
tratament medical, sperîndu-se 
mult ca ei să fie refăcuti in 
timpul foarte scurt care a mai 
rămas pînă la reîntîlnirea cu 
Nehoda, Fiaîa. Stromsik și cei
lalți internaționali praghezl. Și 
pentru că tot am ajuns la a- 
cestia, trebuie să spunem că. 
duminică. Dukla a întrecut cu 
4—1 pe Plastika Nitra. prin go
lurile marcate de Nehoda (min. 
17 ți 34) și VIzek (min. 60 — 
din penalty — ți 83). Replica 
echipei din Nitra. afirmă co
mentatorii cehoslovaci, a fost 
foarte slabă, faciliitînd mult 
victoria gazdelor. Asta nu În
seamnă însă că Dukla. la rin- 
dul el. nu va forța si ea cali
ficarea. Dinamo pornește, totuși 
de la... 2—0.

Campioana noastră va pleca 
astăzi, la prinz spre Praga.

Laurențiu DUMITRESCU

Cupelor

Koller — fundași; Radu Pam- 
fil. Bălan. M. Sabău, Tulba — 
mijlocași: Dragomirescu, Roz- 
nai, Ene, Buzgău, D. Moldovan 
— înaintași.

Adversara echipei F.C. Baia 
Mare Real Madrid, a lntilnit 
duminică după-amiază. pe sta
dionul Santiago Bernabeu. pe 
eterna sa rivală Atletico Ma
drid. în cadrul derbyului cam
pionatului spaniol. Meciul, dis
putat in fata a aproximativ

100.000 de spectatori, s-a inche- 
iat cu victoria formației antre
nate de 
Golurile 
înscrise 
like. In
Real Madrid s-a instalat 
fruntea clasamentului.

Alte amănunte de la fața lo
cului. despre meciul de miercuri 
seara, in ziarul nostru de mîine

Mihai IONESCU

Di Stefano, cu 3—1.
învingătorilor au fost 

de Ito, Isidro și Stie- 
urma acestui rezultat 

în

Cupa U. E. F. A

Craiovenii și al 16-lea
27 (prin tele-

lor drum european

F, C. Baia Mare pleacă astăzi spre Madrid
Ia partida susținută sîm

bătă, în cadrul campionatu
lui divizionar — meci devansat 
cu o zi din cauza deplasării în 
Spania — F.C. Baia Mane a 
dștigat relativ ușor in fata for
mației Gloria Reșița. Din echi
pa de bază au lipsit Borz (ușor 
accidentat). Sepi și Roznaî, pe 
care antrenorul Paul Popescu 
i-a Înlocuit cu Ilotico și. res
pectiv Tulba, In vederea veri
ficării si a unor prime rezer
ve cu șanse de a evolua 
miercuri în partida cu Real. A 
lipsit, de asemenea. portarul 
Feher, indisponibil mai multă 
vreme, care' nu va face dealt
fel deplasarea în Spania. La 
puțin timp după locul cu Glo
ria Reșița, formația băimăreană 
s-a deplasat la București, unde 
a continuat programul de pre
gătire oină la plecarea spre 
Madrid. Astfel, duminică dimi

neața a fost efectuat im antre
nament de individualizare cu 
jucătorii care au evoluat în 
meciul oficial din ajun, ceilalți 
componenti ai lotului făcînd 
un antrenament complex cu o 
durată de 90 de minute. A ur
mat apoi saună, masai si odih
nă. iar după-amiază o plimbare 
în zona parcului ..23 August".

Ziua de luni a fost în între
gime rezervată pregătirii: șe
dința de dimineață a avut pa- 
racterul unei stimulări a tonu
sului psiho-fizic. iar seara. Ia 
lumina reflectoarelor, acela al 
acomodării in condițiile specifi
ce locului în nocturnă. Pleca
rea spre Madrid este prevăzută 
pentru astăzi dimineața, ne ca
lea aerului.

Lotul băimărean cuprinde Ur
mătorii 17 jucători: V. Moldo
van și Perneș — portari: Sepi, 
Ilotico, Borz, Ignat, Tătăran,

FLORENȚA, 
fon). Craiovenii au plecat, din 
nou. ne drumuri europene, să-ți 
caute gloria internațională, 
plecat luni după-amiază, pe 
iea aerului, cu un charter. 
București, pînă la Pisa, 
unde cu autocarul, au parcurs 
110 kilometri pînă aici, 
nordul Toscanei, pe 
Arno, în acest muzeu în 
liber 
unde 
tanii 
gelo și Leonardo da Vinci tn 
frunte, de parcă ar fi conitem- 
noranii noștri. Sînt sublime 
toate capodoperele artei uni
versale întilnite aici, sărutate 
doar cu privirea din goana 
autocarului, te tulbură Palazzo 
Vechio. Santa Maria del Fiore 
ți Campanilla lui Giotto. Do
mul. Baptisteriul, Palatul Pitti 
sau Ponte Vechio, dar cu toții 
am intrat în „febra" meciului 
de miercuri 
acelui 3—1 
realizat în 
așteaptă cu 
meci-retur din Cupa U.E.F.A., 
a o mare ambiție de reabilita
re a florentinilor, pentru eli
minarea de acum 9 ani. în fata 
craiovenilor. dar si pentru în- 
frîngerea de duminică. din 
campionat cu 1—2, în fata lui 
Udinese ne Stadio Comunale, 
unde a. fost prezent si secundul 
Nlcolae Ivan. Acest ultim re
zultat a mai zdruncinat entuzi
asmul gazdelor, care nu-si as
cund însă visul de reabilitare. 
Calculele ziariștilor si localni
cilor țin mai mult de amorul 
propriu al ..violetilor" 
după ce porniseră ..ca din 
că" (4—0 cu Catanzaro și 
tn deplasare cu Genoa) 
primit acest dus rece de la U- 
dinese. „Florentina a jucat o 
repriză, prima, cînd a țl mar
cat prin Antognonl, din penalty, 
în min. 26. După pauză însă* 
„vlolețil" au cedat pasul ți U- 
dincse a reușit să domine ți 
să înscrie prin Puîlci (min. 66 
țl 74), ambele goluri cu capul* 
ce ne Invită țl pe noi la un

Au 
ca- 
din 
de
în 

rlul
aer 

care este Florența, aici, 
întîlnesti la tot pasul ti- 
Renașterii, cu Michelan-

asemenea joc, miercuri". — 
după cum afirma N. Ivan, 
Caravana olteană (cu Con
stantin Oțet la timonă. cu 
medicul Vasile Frînculescu, 
destul de liniștit, și cu jucătorii 
Boldicl, Lung, Negrilă. Tllihoi, 
Stefănescu, tîngureanu. Țiclea- 
nu, Donose, Bălăci, Crișan. Că- 
mătaru. Cîrțu, Clupitu, Geoi- 
gău, Irimescu, Beldeanu, A- 
Popescu și Cioroianu) a pornit 
pe al 16-lea său drum european. 
Cu alte cuvinte 5 întîlniri (tur- 
retur) în Cupa campionilor eu
ropeni. 3 dispute în Cupa Cu-

pelor și 6 confruntări în Cupa 
U.E.F.A. plus jocul tur cu Fio
rentina. Bilanțul craiovenilor in 
acest lung maraton european: 
31 de intilniri. '13 victorii, 7 
egaluri. 11 înfringeri, golaveraj 
43—45. Vicecampionii noștri au, 
se vede, o bogată experiență 
internațională si vor căuta să 
o valorifice în acest dificil 
meci retur cu Fiorentina. de 
miercuri seara de la ora 20,30 
(21,30 — ora Bucureștiului). Cu 
toții sînt hotărîti să facă fată 
acestui duel tare, cu o amba
sadoare a campioanei lumii. 
„Florentina va ataca din 
plecare, ta asta trebuie 
să ne așteptăm. Trebuie să 
fim, deci, foarte aienti in apă
rare. dar, in primul rind 
trebuie să fim cei care 
scriem. Dacă reușim un 
lificarea e a noastră!" 
Iile Bălăci, jucătorul
presa italiană i-a consacrat 
largi spatii dună evoluția de la 
Craiova. Cît desnre echipa ita
liană. n-am reușit, acum, sea
ra. cind transmit să aflu ul
timele noutăți. Tot ce am aflat 
de la confrații 
eu Udinese l-a 
norul De Slsti 
duri!

Mircea

noi 
să... in- 
gol, ca- 
afirma 
căruia

italieni: eșecul 
pus pe antre- 
serios ne gîn-
M. IONESCU

A.K. Graz a sosit ieri și promite un
la Hunedoara x

la Hune-
Corvinul, 

ora 15,00,

joc frumos
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MOSCU

seara, la revanșa 
pentru craioveni. 
„Bănie". Florența 

mare Interes acest

cane, 
pus- 
3—0, 

au

Așadar, miercuri, 
doara, pe stadionul 
cu începere de la 
formația locală F.C. Corvinuî 
va susține cea de a doua par
tidă cu A.K. Graz, în cadrul 
Cupei U.E.F.A., partidă hotă- 
rîtoare pentru calificarea 
turul secund al competiției.

CorviHul a jucat destul 
bine în meciul-tur, cel de 
Graz, încheiat, după cum 
știe, cu un rezultat de egali
tate (1—1) „și dorește să albă 
o comportare și mai frumoasă 
în fața propriilor suporteri, în 
fața cărora vrea să joace si in 
32-imile competiției", ne-a spus, 
luni după-amiază, prin telefon, 
antrenorul Remus Vlad. în ve
derea întîlnirii de miercuri, 
jucătorii hunedoreni, folosind 
drept ultimă verificare partida 
de Ia Brașov, cu F.C.M., se 
pregătesc cu asiduitate, căutînd 
să înlăture cît mai repede de
ficientele constatate cu acest 
prilej, în special în linia ofen
sivă. După cum ne spunea an
trenorul R. Vlad, în meciul cu 
A.K. Graz va fi folosită, pro
babil, formația aliniată sîmbă
tă, singurul semn de întrebare 
fiind purtătorul tricoului cu 
nr. 1.

„U“-le din Graz a sosit ieri 
după-amiază în Capitală ți îți 
va continua drumul spre Hu-

în

de
la
se

nedoara în cursul dimineții de 
azi. Antrenorul 'Guști Slarek 
s-a declarat mulțumit de pro
gresele manifestate de echipa 
sa după jocul cu Corvinuî : 
„Săptămîna trecută, la Viena, 
în fața cunoscutei F.C. Austria, 
noi am jucat mai bine și pu
team cîștiga, dar nu a vrut ar
bitru] care a acordat formației 
vleneze un 11 m discutabil — 
toată presa a afirmat lucrul 
acesta — din care am pierdut. 
Cu Voest Linz s-a jucat din 
nou bine si am cîștigat pe me
rit prin golul marcat de Neko- 
ia. un tînăr de 19 ani. El a de
butat cu acel prilej în echipa 
noastră și va juca și la Hune
doara”. A.K. Graz ocupă lo
cul 10 în clasament, acumulînd 
5 puncte. Se remarcă prezenta 
în lot a olandezului Huishoff. 
Lipsește însă atacantul Stein- 
bauer, accidentat.

Tot ieri după-amiază a so
sit în Capitală și brigada de 
arbitri, alcătuită din Ihsan 
Tiure (care va oficia la cen
tru), Ahmet Akcai 
Kutval, toți din Turcia. 
Însărcinarea U.E.F.A.. 
al forului fotbalistic 
tal va fi George N. 
din cadrul Colegiului 
de arbitri.

și Hamdi 
Din 

delegat 
continen- 
Gherghe, 

central

Mircea TUDORAN

DIVIZIA „C“ - REZULTATELE ETAPEI A VI-a
SERIA I

Metalul Rădăuți — Constructo
rul Iași 5—1 (3—0), zimbrul Și
ret — Minerul Vatra Domel 4—2 
0—1), Cetatea Tg. Neamț — 
C.F.R. Pașcani 1—1 (0—1), Șire
tul Pașcani — A.S.A. Cîmpulung 
Moldovenesc 1—2 (0—2), Chimia 
Fălticeni — Cristalul Dorohoi 4—0 
(2—0), Avtntul Frasin — Lamino
rul Roman 1—0 (0—0), TEPRO 
Iași — Șiretul Bucecea 0—0, Me
talul Botoșani — Celuloza Piatra 
Neamț 3—0 (0—0).

Pe primele locuri tn clasament, 
după etapa a VI-a 1. CONSTRUC
TORUL IAȘI s p (12—8), 2. A- 
vtntul Frasin 8 p (6—5), 3. Chi
mia Fălticeni 7 p (10—5)... pe ul
timele: 14. Cristalul Dorohoi 4 p 
(6—8), penalizat^ cu —2 p pen- 
ru neîndeplinlrea, In campiona
tul trecut, a baremului fixat de 
FJR.F., 15. Șiretul Bucecea 4 p 
(5—7), 16. Metalul Botoșani 2 p 
(5-8).

SERIA A II-a
Luceafărul Adjud — Partizanul 

Bacău 0—0, Metalul Sf. Gheor- 
ghe — Gloria Focșani 0—1 (0—0), 
Minerul Comănești — Minerul 
BaraoM 1—0 (0—0), Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej — Azot T.C.M. Să- 
vlneștl 4—1 (2—1), Letea Bacău
— Constructorul Sf. Gheorghe 
6—0 (0—0), Petrolul Molneștl — 
Viticultorul Panciu 3—0 (1—0),
Aripile Bacău — DEMAR M&ră- 
șeștl 5—2 (3—1), Relonul Săvl-
neștl — Victoria Gugești 2—0 
(1-0).

Pe primele locuri: 1. GLORIA 
FOCȘANI 10 p (7—3), 2. Partiza
nul Bacău 9 p 04—4), 3. Petro
lul Molneștl 8 p (13—4)... pe ulti
mele : 15, Azot Să vinești 2 p
no—24), 16. Relonul Săvlneștl 0 p 
00—4), penalizată cu —10 p, din 
campionatul trecut, pentru neln- 
depiinlrea baremului fixat de 
F.R.F. (mal are de recuperat 
2 P).

SERIA A III-a
Carpațl Neholu — Chimia Brăi

la 3—0 (1—0), ȘN. TuJcea — Pe

trolul Brălla-Ianca 2—1 (0—0),
Laminorul Brăila — Metalul Bu
zău 2—0 (1—0), Progresul Isac-
cea — Olimpia Rm. Sărat 3—1 
(2—1), Chimia Buzău — Ancora 
Galați 2—1 (1—1), D.VJl. Portul 
Galați — FEPA 74 Blrlad 2—2 
(1—0), Rulmentul Btrlad — Arru- 
bium Măctn 1—0 (l—O), Victoria 
Tecuci — Avtntul Matca 2—1 
CI—0).

Pe primele locuri: L CARP AȚI 
NEHOIU > p (14—6), 2. Progre
sul Isaccea 8 p 00—18), 1. Chi
mia Brăila 7 p (12—J)_. pe ulti
mele: 15. Avîntul Matca 4 p 
(8—12), 16. Ancora Galați 4 p 
(8—10).

SERIA A IV-»
Ș.N. Oltenița — Cimentul Med

gidia 2—0 (0—0), Constructorul
Călărași — Portul Constanța 0—3 
(0—2), Rapid Fetești — Victoria 
Țăndărel 1—1 (0—1), Flacăra Ur- 
zloenl — Viitorul Chlrnogl 2—2 
(1—1), Voința Constanța — Canal 
Basarabl 2—0 (2—0), Șoimii Cer
navodă — I.S.C.I.P. Ulmenl 1—2 
(0—0), Metalul Mangalia — Chlm- 
pex Constanța 1—1 (0—0), Gra
nitul Babadag — Unirea Slobo
zia 0—0.

Pe primele locuri: L PORTUL 
CONSTANȚA 9 p (14—3), 2. Uni
rea Slobozia 9 p (10—ă), 8. Ci
mentul Medgidia > p (11—5), 4. 
Viitorul Chlmogi 9 p (9—4)... pe 
ultimele: 15. Șoimii Cernavodă 1 
p (4—147, 16. Canal Basarabl 1 p 
(2—13).

SERIA A V-*
Poiana Ctmplna — A.S.A. Mi- 

zU 4—0 (1—0), Flacăra roșie 
București — Vlsoofil București 
0—0, Danubiana București — 
I.C.S.I.M. București 2—0 (1—0), 
Caralmanul Bușteni — Minerul 
Fillpețti! de Pădure 2—1 (l—O), 
Aversa București — Tehnometal 
București 1—1 (0—1), Chimia
Brazl-Ploi^tt — Carpațl Sinaia 
2—1 (1—1), T.M. București — A- 
batorul București 1—0 0.—0). Pe
trolul Băiooi nu a jucat.

Pe primele locuri: 1. POIANA 
CIMPINA 10 p (12—4), 2. T.M.B. 
» p (13—5), 3. Vlscofil București 
I p (5—3)... pe ultimele: 16.
1. CjS.I.M. București 3 p (8—T), 16. 
Minerul Filipești 2 p (3—8).

SERIA A VI-a
Electronistul Curtea de Argeș

— Chimia Tr. Măgurele 0—0, Ci
mentul Fienl — Dunărea-Venus 
Zimnlcea 2—0 (0—0), Progresul
Topoiovenl — Flacăra Morenl 
2—0 (1—0), Muscelul Cîmpulung
— Constructorul Pitești 2—1 (1—0),
Cetatea Tr. Măgurele — Metalul 
Mija 4—0 (2—0), Dacia Pitești — 
Chimia Găeștl 3—1 (2—1), Pe
trolul videle — F.C.M. Chimia 
Giurgiu 3—1 (1—0), Electrica Tl- 
tu — Petrolul Bolin tin 2—1 (0—1).

Pe primele locuri: 1. CHIMIA 
TR. MĂGURELE 10 p (14—5), 2. 
Dacia Pitești 9 p (14—8), 3. Pe
trolul Videle 8 p (9—5)... pe ul
timele: M. Constructorul Pitești 
4 p (6—11), 10. Chimia Găeștl 4 p 
(6—12), 16. Progresul Topolovenl
3 p (7—13).

SERIA A VH-a
EUectroputere Craiova — Meta

lurgistul Sadu 2—0 (1—0), Jiul
Rovinarl — Lotru Brezol 1—1 
0—lj, Constructorul Craiova — 
Minerul Horezu 2—0 (2—0), Du
nărea Calafat — Progresul Cora
bia 2—0 (1—(J), Recolta Stoică-
nești — C.F.R. Craiova 5—0 (0—0), 
Mecanizatorul Șimian — Armă
tura Strehaia 0—2 (0—li), I.PjC.
Slatina — Petrolul Țicleni 1—2 
(6-1), Viitorul Drăgășanl — 
Sportul muncitoresc Caracal 2—0 
(2—0).

Pe primele locuri: 1. ELECTRO- 
PUTERE CRAIOVA 8 p (11—3),
2. Petrolul Țicleni 8 p (7—5), 3. 
Constructorul Craiova 8 p (8—6)... 
pe ultimele: 15. Sp. m. Caracal
4 p (7—8), 16. Mecanizatorul Șl- 
mian 4 p (3—11).

SERIA A vrn-a
Dienna Orșova — C.F.R. Ca

ransebeș 2—0 (2—0), Victoria I- 
neu — Vulturii I.U.R.T. Lugoj

2—0 0—0), Șoimii Llpova — Ce
luloza Drobșta Tr. Severin 2—0 
0—0), Minerul Anina — Minerul 
Certej J—1 0—1), Minerul Ora- 
vlța — Metalul Bocșa 1—0 (0—0), 
Constructorul Timișoara — Uni
rea Tomnatta 2—0 (0—0). CT.R. 
Arad — Frontiera Cttrtlcl 2—1 
(1—1), Minerul Moldova Nouă — 
Unirea Stnnicolau Mare 3—0 
(V-0).

Pe primele locuri: 1. C.F.R, CA
RANSEBEȘ 8 p (15—6), 2. V1C- 
teria Ineu I p 00—5), 3. Diema 
Orșova I p (9—6)... pe ultimele: 
M. Celuloza Drobeta TJS. 4 p 
(4—18), 16. Frontiera Curtici 1 p 
(6-11).

\ SERIA A IX-a
Minerul Lupenl — Minerul 

Ghelar 3—0 (3—0), Metalul Alud
— Minerul-știlnța Vulcan 1—0 
0—0), Minerul Anineasa — Ex
plorări Deva 0—1 (p—1), Textila 
Clșnădle — Unirea Alba lulia 
1—2 0—0), Dacia Orfiștle — In
ter Sibiu 3—2 (2—0), Victoria Că
lău — C.F.R. Slmerla 2—1 (0—0), 
Minerul Paroșenl — Soda Ocna 
Mureș 1—0 (1—0), Mecanica Alba 
lulia — Șurianul Sebeș 4—1 (2—1).

Pe primele locuri: L VICTORIA 
CALAN 3 p (9—7), 2. Minerul Lu
penl 8 p (14—5), 3. Unirea Alba 
Mia I p 02-10)... pe ultimele: 
14. Textila Clșnădle 4 p 01—14), 
18. Soda Ocna Mureș 4 p (8—14), 
16. Minerul Aninoasa 3 p (3—S).

SERIA A X-a
Bihoreana Marghlta — Minerul 

Or. dr. Petru Groza 1—0 (0—0), 
Chimia Tășnad — Sticla- Arlețul 
Turda 1—0 (0—0), Oașul Negrești
— Victoria Cărei 0—0, C.F.R.
CluJ-Napoca — Silvana Cehu SU- 
vanlel 2—1 0—1), Oțelul Or. dr. 
Petru Groza — Voința Oradea 
1—0 (1—0), Rapid Jibou — Mi
nerul Sărmășag 1—1 (0—1), Bi
berul Beluș — CJB.M. CluJ-Napo
ca 2—0 0—0). Unirea Valea Iul 
Mlhai — Olimpia Gherla 2—0 
<2—0).

Pe primele locuri: 1. VICTORIA 
CĂREI 8 p (II—5), 1. Minerul
Or. dr. P. Groza 8 p (9—5), 3. 
C.F.R. CluJ-Napoca 7 p 05—0),

4. Unirea Valea Iul Mihal 7 p 
CU—6)... pe ultimele: 15. Rapid 
Jibou 4 p (4—15), 16. Voința O- 
radea 3 p (9—10).

SERIA A XI-a
Bradul Vișeu — Minerul Bălța

1— 0 (0—0), Mureșul Luduș — 
CUPROM Bala Mare 3—1 (2—1). 
Unirea Șeinl — Minerul Băiuț 
0—2 (0—2), Avlntul Reghin — Mi
nerul Bala Sprie 4—1 (3—1), Me- 
talotehnlca Tg. Mureș — Foresta 
Bistrița 0—0, Textila Năsăud — 
Oțelul Reghin 1—1 (0—0), Lăpu- 
șul Tg. Lăpuș — Sticla Bistrița
2— 1 0—0), Minerul Bala Borșa
— Minerul Rodna 1—0 (0—0).

Pe primele locuri: I. AV1NTUL 
REGHIN 9 p (13—7), 2. Minerul 
Băiuț 1 p 01—7), 3—1. Minerul 
Bălța 7 p 00-7), Oțelul Reghin 
7 P («—5).., pe ultimele: 14.
CUPROM Bala Mare 4 p (7—9), 
1». Unirea Șeinl 4 p (4—9), M. 
Sticla Bistrița 3 p (7—11).

SERIA A XlI-a
Metalul Sighișoara — Tractorul 

Brașov 1—0 (0—0), I.M.I.X. Ag
nita — Tractorul Miercurea Ciuc 
2—0 0—0), Metr om Brașov — 
Chimia Or. Victoria 2-0 (0—0), 
Progresul Odorheiu Secuiesc — 

.Unirea Cristuru Secuiesc 0—0,’ 
LC.I.M. Brașov — Mureșul Ta- 
plița 0—0, Torpedo Zărnești — 
Nltramonla Făgăraș 1—0 (1—0),'
Textila Prejmer — Măgura-Mobl- 
la Codlea 1—1 (1—0), Utilajul
Făgăraș — Minerul Bălan 6—2 
a—î).

Pe primele locuri: 1. TRACTO
RUL BRAȘOV 8 p (10—3), 2.
Progresul Odorhei 8 p (7—5), 3. 
Nltramonla Făgăraș 7 p (11—l),' 
4. Mureșul Toplița 7 p (7—3)... 
pe ultimele: 14. I.C.I.M. Brașov 
4 p (3—3), penalizată cu —2 p 
pentru neîndeplinirea, în campio
natul trecut, a baremului fixat 
de F.R.F., 15. Minerul Bălan 4 p 
(3—10), 16. Tractorul Miercurea 
duc 1 p (4—12).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noștri 
votuntari din localitățile respec
tive.



ȘTEFAN BUSH CIȘTISATOB GIMNUSTUl ALEXANDRU NISTI)» „NOUTĂȚI" DE MARCĂ PE
LA DINAMOVIADA DE LUPTE

SOFIA, 27 (Agerpres). — La 
Pazardjik (Bulgaria). în cadrul 
Dinamoviadei de lupte greco- 
,romane, în limitei; categoriei 
74 kg, pe primul loc s-a cla
sat românul Ștefan Rusu, ur
ma- de V. Zâporocenko 
(U.R.S.S.) și B. Velicikov (Bul
garia). Petre Dicu s-a situat 
pe locul 2 la categoria 90 kg, 
Cornel Chiriță (48 kg), Ion 
Tecuceanu (66 kg), Marian

Ștefan (52 kg), Ion Grigoraș 
(100 kg) s-au clasat pe locul 
trei. în concursul de lupte li
bere, dintre sportivii români 
cel mai bine s-a comportat 
Traian Marinescu, învingător 
la categoria 62 kg. Constantin 
Damaschin (74 kg), Aurel Pa- 
nait (100 
(peste 100 
locul trei 
pectlve.

kg), Andrei Ianko 
kg) s-au clasat pe 
la categoriili res-

în ultima zi a concursului 
masculin de. gimnastică de la 
Banska Bistrica (Cehoslovacia), 
în finalele pe aparate, spor
tivul român Alexandru Nistor 
s-a clasat pe primul loc la 
cal cu mînere, cu un total 
de 18,950 p. Pe locul doi la 
acest aparat s-au clasat, la e- 
galitate, gimnastul român Ro
mulus Bucuroiu ți sovieticul 
Skakodur cu cite 18,725 p. Ro
mulus Bucuroiu s-a situat pe 
locul 3 la inele cu 18,800 p.

PODIUMUL C.M. DE VOLEI (f)
• Nici o cciiipâ europeana in primele 5 locuri!

a-

S-A ÎNCHEIAT TURUL
CICLIST AL BULGARIEI

Cel de-al 32-lea Tur ciclist 
nl Bulgariei s-a Încheiat 
victoria rutierului 
Leon Dezici, urmat ta 
mentul final 
(R.D.G.) la 
(U.R.S.S.) la 
(Polonia) la 1:55. Mircea 
mașcanu a ocupat locul 8, 
3:23. Ultima etapă, Plovdiv — 
Sofia (201 km), a fost cîștiga- 
tă de I. Rencev în 5h 35:16.

Pe echipe a cîștigat U.R.S.S., 
urmată de. R.D. Germană. For
mația României s-a clasat pe 
locul 6.

de
1:37,
1:45,

cu 
sovietic 

clasa- 
Goetze 

Maumov 
Michalak 

Ro
la

în turneul de handbal (f) de la Vilnius

ROMANIA R.D. GERMANA 24-24
MOSCOVA, 27 (Ageipres). în 

cadrul turneului internațional 
feminin de handbal de la Vil
nius, echipa României a ter
minat la egalitate, 24—24 
(12—12). cu campioana mondia
lă. reprezentativa R.D. Ger-

mane, și a întrecut cu 23—19 
(14—10) selecționata R.S.S. Li
tuaniene. într-o altă partidă, 
prima formație ț, U.R.S.S. a 
cîștigat cu scorul de 29—18 
(13—8) în fața selecționatei de 
tineret a Uniunii Sovietice.

TURNEE DE ȘAH
MOSCOVA, 27 (Agerpres). — 

în turneul interzonal feminin 
de șah de la Tbilisi, după 9 
rundie. In fruntea clasamentului

10TIJI1I1E REPREZENTATIVE DE EEN1S DE MASA 
PARTICIPĂ EA CAMPIONATELE BALCANICE

se află Irina Levitina (U.R.S.S.), 
Zorica Nikolln (Iugoslavia) și 
Lin Shilan (R. P. Chineză) cu 
3 puncte fiecare. Margareta 
Mureșan (România) se află pe 
locul 4 
partide

cu 4,5 puncte fi 
Întrerupte.

urma disputării

două

în vederea participării la 
cea de a XlX-a ediție a Cam
pionatelor balcanice de tenis de 
masă, ieri după-amiază au ple
cat spre Izmir (Turcia) urmă
torii jucători: Eva Fcrenczl, 
Olga Nemeș, Maria Alboiu (an-

trenor — E. Procopecz), Stefan 
Moraru, Eugen Florescn, An
dras Fejer si Paul Haldan (an
trenor — E. Băcloiu).

întrecerile acestei ediții a 
competiției balcanice sînt pro
gramate Intre 29 septembrie si 
2 octombrie.

• In 
neelor interzonale de la 
Palmas, Toluca și 
pentru următoarea fază a 
individual masculin de 
meciurile candidaților la 
au obținut drjpt de joc

tur- 
Las

Moscova,
CAL 
șah, 

titlu, 
V. 

Smjslov, G. Kasparov, A. Ba- 
liavski (toți U.R.S.S.), Z. Rlbli, 
L. Portisch (ambii Ungaria) ți 
E. Torre (Filipine). Calificați 
din oficiu mai stat V- Korci- 
noi și R. Hflbner.

Ediția a 9-a a campionatu
lui mondial feminin de volei, 
desfășurată in Peru, a stat 
sub semnul unor spectaculoa
se răsturnări de ierarhie în 
plutonul fruntaș. Cele mai im
portante ascensiuni le-au rea
lizat echipele R. P. Chineze, 
Peru și S.U.A., clasate în a- 
ceastă ordine pe primele trei 
locuri. Sînt surprinzătoare
ceste noutăți pe podiumul 
„mondialelor” 7 într-o oare
care măsură doar cucerirea 
medaliilor de argint de către 
peruan.ee (care alcătuiesc o 
echipă puternică, insă și favo
rizată de situația ei de gazdă), 
deoarece formațiile R.P. Chi
neze (cîștigătoare anul trecut 
a „Cupei mondiale", la Tokio) 
și S.U>A. (locul 4 la ticseați 
competiție) erau deja plasate 
de specialiști între favoritele 
C.M. ’82. Indiferent de unele 
rezultate contradictorii (de pil
dă : R.P. Chineză — S.U.A. 
0—3, In serie, sau Cuba — 
S.U.A. 3—2 în turneele semi
finale), datorate faptului că 
ele nu mai aveau importanță 
in clasamen'el» respective, va
loric noua campioană mondială 
ți medaliata cu bronz s-au si
tuat deasupra întregului plu
ton, dispunînd de loturi exce
lent dotate fizic și tehnico-tac- 
tlc. Voleibalistele chineze — 
înalte, mobile, practicînd un 
joc combativ tn mare viteză 
— nu aveau cum să rateze, după 
părerea noastră, titlul suprem. 
Chiar dacă s-ar fi reîntnnit tn 
finală (cum ar fi fost mai nor
mal) cu americancele. Acestea, 
la rfndul lor, dispunînd d> o 
generație de excepție (media de 
înălțime a lotului se situează 
în jur de 1,84 m), ar fl meri
tat prezența ta finala.

Marile surprize ale ediției 
actuale le-au constituit căde
rile echipelor U.R.S.S. și Cu
bei, prima fiind campioană o-

llmplcă, iar cea de 
deținătoarea titlului 
Surprizei; stat însă 
parente, dacă ne gîndim 
faptul că ambele au 
intr-un evident proces de În
tinerire a efectivelor în 
derea Olimpiadei ’84. De 
marcat că dintre echipele eu
ropene nici una n-a intrat în 
primele 5 locuri (locul 6 —
U.R.S.S., 9 — Bulgaria, 10 — 
Ungaria). In esență, se poate 
afirm*» că această ediție a 
C.M. a confirmat virtuțile teh- 
nico-ta ciice și acrobatice 
voleiului feminin asiatic 
deopotrivă, marele sal' 
de mai multe formații 
cele două Americi.

Așadar, Olimpiada viitoare 
va avea un pluton mai larg 
și mai compact de pretenden
te la medalii.

Aurelian BREBEANU

a doua 
mondial. 
doar a- 

la 
in'rat

ve-
re-

ala
Și. 

făcut 
din

în campionatul Diviziei ,,A“ de tenis de masă

MECIURI ECHILIBRATE IN PRIMA ETAPA A RETURULUI SPERANȚELE
(Urmare din pag. I)

ATLETISMULUI

1 E t E X

Campionatul Diviziei „A" de 
tenis de masă s-a reluat, sîm- 
bătă și duminică, cu partidele 
prinei etape a returului. S-au 
disputat doar 6 intilniri, din 
seriile valorice secunde, deoa
rece din celelalte formații ab
sentau componentii loturilor re
prezentative care se pregăteau 
pentru campionatele balcanice. 
Oaspeții și-au apărat cu dîrze- 
nie șansele, dovadă si scoru
rile inregistrale in majoritatea 
disputelor.

VOINȚA SATU MARE — 
TRACTORUL BRAȘOV (m) 
9—6 și 9—4. Victorie pe merit 
a gazdelor, aflate în lupta pen
tru evitarea 
torii: Hodas 
Murvai 2+2. 
blul Hodaș, 
tru sătmăreni, respectiv Cadar 
2+2. Panaite 2+1 Badea 2El, 
(Z. COVACI-coresp.)

CONSTRUCTORUL TG. MU
REȘ — TR1CODAVA BUCU
REȘTI (m) 9—2 și 6—9. Meci 
echilibrat. în care bucurestenii 
au valorificat. în ziua a doua, 
potențialul lui Gheorghe și Nl- 
colae. Au punctat: Papp 3+4, 
Singiorzan 2+1. Hrișcă 2. L3- 
rinez 1+1. dublul Papp, Sin- 
giorzan 1+1 pentru gazde, res
pectiv Gheorghe 1+3 Nicolae

retrogradării. Vic- 
3+3 Makoldi 2+2, 
Dudujan 1+1. du- 

Makoldi 1+1 pen-

1+3, Alexe 2, Stoica 1. (C. AL- 
BU-coresp.).

MECANICA fina bucu
rești — C.S.M. BUZĂU (m) 
9—0 și 9—0.

METALURGISTUL CUGIR — 
CONSTRUCTORUL TG. MU
REȘ (f) 5—1 și 5—3. Gazdele 
și-au valorificat 
prin victoriile 
briela Dornic 
banovicl 2+2, 
1. în timp ce _  _  ______
doar Maria Losonczi (1+3) a 
corespuns. (M. VÎLCEANU-co- 
resp.)

C.S.M. BUZĂU — M.E.F.M.C. 
BUCUREȘTI (t) 1—5 și 0—5. 
Buzoiencale au evoluat sub aș
teptări. Au punctat: 
Murea 1 pentru C.S.M.. respec
tiv Anca Cheler 2+2. Carmen 
Găgeatu 1+2. Otilia Bădeseu 
2+1. (D. SOARE-coresp.).

C.S.M. IAȘI — SPARTAC 
BUCUREȘTI (f) 2—5 și 5—3. 
După eșecul din prima zi. ie- 
șencele s-au mobilizat, reușind 
să se impună în următoarea, 
datorită și aportului mal con
sistent al Adrianei Palmiuc. 
Victorii : Mariana Gafta 2+3, 
Adriana Palmiuc 2 pentru gaz
de, respectiv Lidia Ilie 3+2, 
Popa 1. (V. DIACONESCU-co- 
resp.).

superioritatea 
realizate de Gs- 
2+1, Rodica Ur- 
Tatiana Furtună 
de la muresenoa

Dorina

obține victoria pe linia de so
sire 1 Am văzut semifondiste — 
Mitică Junghiatu — „dublind" 
800 și 1 500 m pentru a aduce 
cit mai multe puncte. Am vă
zut și o junioară (în primul 
an) stabilindu-și recordul ca
rierei in cel mai important 
(pentru ea) concurs al sezonu
lui. Despre Daniela Costian 
vom mai auzi, cu siguranță. 
Brăileanca (acum la Dinamo), 
descoperită de același L Leu 
care a dat-o atletismului nos
tru pe Anișoara Cușmir. a a- 
runcat discul la 55,08 m. cu 
exact 4 metri peste vechiul 
record național de junioare, 
obținînd una din cele mai bune

performanțe mondiale ale ca
tegoriei de virstă.

Un meci bine pregătit este 
pe jumătate cîștigat. Chiar da
că adversarul este favorit. Ne 
bucură că atleții noștri s-au 
dovedit mai buni in primul 
rind psihic, ne bucură pentru 
că este vorba de atleți tineri, 
In formare, care trebuie să 
crească fără complexe. Infe
rioritatea apriorică vizavi de 
performeri străini a vămuit în 
timp progresul și rezultatele 
multor talente autohtone. Să 
sperăm că victoria prestigioasă 
în compania unul partener re
dutabil va reprezenta un sti
mulent moral care va marca 
evoluția viitoare a generației 
lui Margău și Costian.

ATLETISM > Concursul de la 
Tokio a fost dominat de atleții 
din R.D. Germană, învingători în 
14 probe. In ziua a doua: mas
culin: 100 m: Lewis (S.U.A.) 
10,32; 400 m: Knebeil (R.D.G.) 
45,80; 110 mg: Donges (R.F.G.) 
13,54; înălțime- Ottey (Canada) 
2,24 m; lungime: Dombrowski 
(R.D.G.) 8,17 m; triplu: Valluke- 
vid (U.R.S.S.) 16,97 m; 3 000 m
ob.: Melzer (R.D.G.) 8:31,98; pră
jină: Takahashi (Japonia) 5,4! 
m; suliță: Kula (U.R.S.S.) 90,9« 
m; 10 000 m: Schildauer (R.D.G.) 
28:22,38; feminin: 100 m: - Gohr 
(R.D.G.) 10,97; 100 mg: Knabe
(R.D.G.) 12,67; Înălțime: Bîkova 
(U.R.S.S.) 1,92 m... 5. Meyfarth 
(R.F.G.) 1,80 m f • La Paris,
Jean Michel Bellot — 5,75 m la 
prăjină • Maratonul de la Tokio 
a revenit lui LI Jong __
(R.P.D. Coreeană) in 2hl4:43, ur
mat de Italianul Rastello 2hl5:51. 
• Columbianul Domingo Tiba- 
dulza a cîștigat maratonul dia 
Berlinul Occidental în 2hl4:47.

AUTOMOBILISM • Finlande
zul Keke Rosberg („Williams") 
este noul campion mondial al 
plloțllor de formula I. îl urmea
ză Dldter Pironi (Franța) șl John 
Watson (Anglia) cite 39 p, Alain 
Prost (Franța) 34 p, Nikl Lauda 
(Austria) 30 p etc. Ultima cursă, 
desfășurată la Las Vegas, a fost 
cîștigată de Italianul Michele 
Alboreto (,,Tyrrell), urmat de 
Watson șl Eddie Cheever (S.U.A.).

CICLISM • Bernard Hinault a 
cîștigat pentru a 4-a oară „Ma
rele Premiu al Națiunilor", aco
perind 90 km în 2h08:34. La a- 
matorl (45 km) a cîștigat austra
lianul Allan Pelper în lh04:46.

MOTOCICLISM e Vest-germa- 
nul Anton Mang șl-a apărat ti
tlul mondial la viteză (clasa 350 
cmc). Ultima cursă, la Hocken
heim, a revenit compatriotului 
său Manfred Herweh cu o me
die orară de 157,839 km.

TENIS • In finală la San Fran
cisco: McEnroe — Connors 6—1,' 

• In finală la Loe Ange- 
Lendl — Curren 7—6, 7—S.'

Hyon

Returul primei etape în cupele europene
Astă seară, și mîine au loc 

meciurile retur din prima eta
pă a cupelor europene inter- 
cluburi. Firește, in afara în- 
tîlnirilor echipelor noastre, ți 
altele suscită un interes deo
sebit. în C.C.E., Ț.S.K.A. Sofia

VASILE MITRACHE (C.S.Ș. 1), VICTORIOS 
ÎN „CRITERIUL JUNIORILOR ' LA CICLISM

Sancțiuni aspre pentru
A.E.K. și. F.C. Koln

Timp de patru zile (joi-duml- 
nică), pe șoselele din Împreju
rimile municipiului Constanța s-a 
desfășurat „Criteriul juniorilor" 
la ciclism. A fost o întrecere di
namică, mărturie fiind șl media 
orară înregistrată pe cel 243 km: 
39,700 km.

Victoria finală la această edi
ție a „Criteriului" a revenit ta
lentatului reprezentant al C.SUȘ. 
1 București Vasile Mltrache, ctș- 
tigător a trei din cele patru eta
pe ale competiției. Dintre toate 
secvențele cursei, merită amin
tită cea din ziua a treia de con
curs: Constanța — Tariverde — 
Constanța (100 km), tn această 
etapă, de la punctul de întoar
cere s-au desprins din pluton 
trei rutieri — cei mai bine co
tați tineri cicliști din țară, la ora 
actuală: V. Mltrache, Z. Lor Inez 
ți Gh. Kleinpeter. Aceștia au go
nit împreună o bună parte din 
etapă, către sfîrșltul el desprin- 
zîndu-se. Intr-un mod spectacu-

loa, Mltrache, care nu a mal pu
tut fi ajuns ptnă la sosire. A- 
ceastâ acțiune s-a soldat și cu 
o medie orară ridicată: 42,900
km I Iată învingătorii celorlalte 
etape. Etapa Is Constanța — Man
galia — Constanța (80 km) — 
Gabriel Coloși (Voința Ploiești) 
2h 08:32 — medie orară 38 km; 
etapa a n-a: contratimp Indivi
dual (20 km) pe șoseaua Con
stanța — BasaraM — V. Mltrache 
28:30 ; etapa a Hl-a: Constanța — 
Tariverde — Constanța (100 km)
— V. Mltrache 2h 20:15; etapa a 
IV-a: cursă pe circuit, pe Bd. Au
rel Vlalcu din Constanța (18 ture
— 41,500 km) — V. Mltrache lh
08:55 — medie orară 36.700 km. 
Clasament general: 1. V. Mitra- 
che 6h 06:14, 2. Z. Lorincz (Tor
pedo Zărneștl) la 1:46 min.. 3. 
Gh. Kleinpeter (Voința Arad) la 
1:48 min., '
(C.S.Ș. 1) la 
can (Voința 
min., 6. G. 
iești) la 2:41

4. Tr. Trălstaru 
2:32 min., 5. V. Go- 
CluJ-Napoca) la 2:41 
Coloși (Voința Plo- 
mtn.

După cum se știe, meciul 
tur din Cupa U.E.F.A. dintre 
A.E.K. și F.C. Koln, întrerupt 
din cauza unei pene de curent 
în ultimul minut (la scorul de 
3—3) a avut repercursiunl. 
U.E.F.A a sancționat clubul 
atenian (cu 3000 de dolari) pen
tru atitudinea nesportivă a 
spectatorilor, care au aruncat 
pe teren petarde, iar pe F.C. 
Koln (cu circa 800 de dolari) 
pentru că jucătorii vest-ger- 
mani au refuzat să părăsească 
terenul, după ce arbitrul (care 
așteptase 45 de minute restabi
lirea curentului electric) hotă- 
rîse — conform regulamentului 
— rejucarea partidei. Așadar, 
mîine, la Atena, A.E.K. va în- 
tîlni din nou pe F.C. Koln, iar 
returul este programat la 6 oc
tombrie, la Koln.

— Monaco (în tur 0—0), Ajax
— Celtic Glasgow (2—2), Lien- 
field — Nandori Tirana (0—1), 
Sporting Lisabona — Dinamo 
Zagreb (0—1) ș.a. Liverpool, 
care joacă astă seară, nu are 
nici o problemă pe teren pro
priu după ce a cîștigat cu 4—1 
meciul tur cu Dundalk. în 
CUPA CUPELOR, reține aten
ția jocul dintre Paris St. Ger
main — Lokomotiv Sofia (ta 
tur 0—1). care are loc astă sea
ră, Iar mîine partide strinse se 
anunță a fi cele dintre Bayern 
Munchen — Torpedo Moscova

(în tur 1—1). B.K. Copenhaga 
— Dynamo Dresda (2—3), Pa- 
nathinaikos — Austria Viena 
(0—2). Meciul Tottenham — 
Coleraine (cane are loc azi) 
nu pune la îndoială calificarea 
formației engleze (in tur 3—0). 
în CUPA U.E.F.A.. astă seară 
sint programate 
Admira Viena 
Praga (In tur 
vienezii se pot 
minați, Lokeren
(1—1) și Levski Spartak — F.C. 
Sevilla ‘ "............
fruntări

trei partide :
— Bohemian! 
0—5). in care 
considera eli-

— Stal Mielea

(1—3). Celelalte con- 
au loc mîine.

Campionate
BULGAria (et. 5). In fruntea 

clasamentului se află Levskl 
Spartak șl Ț.S.K.A. cu cite 8 p, 
Spartak Pleven 7 p. Trakia 
Plovdiv — Ț.S.K.A. 1—1, Loko
motiv Sofia — Petrlcl 1—1, Vrața
— Levskl Spartak 0—0.

SPANIA (et. 4). C.F. Barcelo
na — Zaragoza i—1, Bilbao — 
Sevilla 3—1. Santander — Real 
Sociedad 1--1, Real Madrid — 
Atletico Madrid 3—1, Salamanca
— Gijon 0—2. In clasament con
duc Real Madrid șl Bilbao cu 
cite 7 p. C.F. Barcelona are 5 p 
și este pe locul 8 !

tn cursul meciului cu Zaragoza, 
Bernd Schuster (C. F. Barcelo
na) a suferit o comoțle cere
brală, iar Maradona, după o în
tindere musculară, va fi absent 
15 zile !

IUGOSLAVIA (et. 8). tn clasa
ment conduce Dlnamo -Zagreb

urmată de Partizan Bel- 
p și Sarajevo 10 p.

cu 14 p, 
grad 11 , .

B.F. GERMANIA (et. 7). Lever
kusen — Stuttgart 0—3 ; Karls
ruhe — Hertha 1—1 ; Dtlsseldorf 
— K31n 2—6 ; Bremen — F. C. 
Kaiserslautern 3—0 ; Bochum — 
Bayern MUnchen 0—0 ; Frankfurt 
pe Main — S.V. Hamburg 1—1 J 
Bielefeld — Mdnchengladbach 
4—2 ; Braunschweig — Schalke 
1—1 ; NUrnberg — Dortmund 3—2. 
Clasament : 1. V.f.B. Stuttgart — 
12 p ; 2. Bayern Mdnchen — 
11 p ; 3. S.V. Hamburg — 11 p.

ANGLIA. Aston Villa — Swan
sea 2—0 ; Liverpool — Southamp
ton 5—0 ; Manchester United — 
Arsenal 0—0 ; Notts — Ipswich 
0—6 ; Stoke — Luton 4—1 ; Tot
tenham — Manchester city 4—1. 
Clasament : 1. Liperpool — 17 p; 
2. Manchester United — 18 p ; 3. 
Watford — 16 p.
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