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CAMPIONATELE MONDIALE DE LA TAMPERE, 
MOMENT DE REFERINȚĂ

ÎN ISTORIA CAIACULUI Șl CANOEI ROMÂNEȘTI
• Flotila noastră —In grupul de elită, alături de R. 0. Germană și U.R.S.S. • Patzaichin. Simionov, 
Olaru — canoiștil noștri domină ierarhiile • Surpriza caiacului de 4 și triumful unei idei

• 0 nouă generație de campioni, o nouă promoție de antrenori valoroși

Pe apele lacului Kaukajarvi 
din Tampere, la cea de-a 16-a 
ediție a campionatelor lumii, 
caiacistii si canoiștil noștri au 
înscris o nouă pagină de glo
rie în „cartea de aur“ a ma
rilor succese ale sportului ro
mânesc. cucerind nouă medalii: 
3 de aur. 3 de argint si 3 de 
bronz. Cu acest strălucit bi- 
llanț. maeștrii padelei si pa- 
gaei. care ne-au adus întot
deauna mari satisfacții la ma

Echipajul de caiac 4 al României. în prim-plan. in timpul fina
lei victorioase Telefoto • A.P.-AGERPRES

UIMITORUL PATZAICHIN...
Există campioni pe care 

nu poți să-i îmbraci in cu
vinte. Există performeri 
pentru care orice efort de 
imaginație al gazetarului, in 
încercarea de a-i cuprinde 
isprăvile, de a-i sugera di
mensiunile, de a-i desena 
caracterul sint inutile. IVAN 
PATZAICHIN este unul din 
acești campioni. Victoriile 
lui sint deasupra oricăror 
cuvinte. Adjectivul este pa
lid, metafora săracă. Așa 
cum sint ele, au fost spuse, 
toate, de mult. Patzaichin 
super-campion, Patzaichin 
legendă vie a canoei mon
diale, simbol al canoei ro
mânești, Patzaichin amiral 
al „flotilei de aur", Patzai
chin glorie a sportului nos
tru, Patzaichin — tinerețe 
fără bătrinețe, Patzaichin 
uimitorul, Patzaichin...

Ii pronunți numele și este 
de-ajuns. Patzaichin înain

Participare valoroasa la ediția a 21-a a „Trofeului Iornls" la volei feminin

CAMPIOANA MONDIALA Șl CEA EUROPEANA LA START!
• Jocurile se vor desfășura ia Constanța și Medgidia • Prezentăm

astăzi echipele U. P.
După ce în numărul da sîm- 

bâtă al ziarului nostru im pre
zentat patru dintre partlcipan- 
Itele la actuala ediție (a 21-a) 
a Turneului internațional femi
nin de volei al României dotat 
cu „Trofeul Tomls", și anume 
pe participantele la faza fi
nală a C.E. din septembrie 
(România, Polonia, R. F. Ger
mania si Cehoslovacia), astăzi 
ne vom referi la celelalte for
mații care și-au anunțat pre
zența la tradiționala noastră 

rile competiții ale lumii (Jocuri 
Olimpice, campionate mondia
le) îsi consolidează poziția frun
tașă în rîndul disciplinelor 
părtașe la făurirea prestigiului 
sportiv internațional al Româ
niei socialiste. In același timp, 
frumoasa recoltă de medalii de 
la Tampere marchează acum, 
cu un an înaintea Jocurilor O- 
limpice de la Los Angeles, o 
puternică revenire a flotilei ro
mânești, a caiacului si canoei 

tea unui mare concurs în
seamnă certitudinea unei 
noi victorii românești. Pa
tzaichin după concurs în
seamnă un nou titlu, o nouă 
medalie pentru sportul ro
mânesc. De 15 ani, an după 
an. De la Ciudad de Me
xico la Copenhaga, la Miin- 
chen, la Duisburg, la Mos
cova, la Belgrad, la Sofia, 
la Nottingham, la TampOrc, 
intr-un circuit al izbinzii. 
Singur, sau cu tovarășii săi, 
Covaliov, Capusta sau Si
mionov. Și cu noi toți ur- 
mîndu-l cu privirea sau cu 
glndul in acest periplu al 
triumfului. Pe barca lui 
scrie România. Pe tricoul 
lui scrie România. Fiecare 
din loviturile pagaei de aur 
e pentru România. La Tam
pere a ciștigat medaliile cu 
numărul 26 și 21 din carieră. 
Pentru țara noastră, pentru 
noi. Patzaichin... (VI. M.).

Chineze, Bulgariei, Tur
competiție, găzduită de sălile 
de sport din Constanța si Med
gidia. tncepînd de miercuri 
pină duminică.

Cum este șl firesc, vom a- 
eorda tntlietate echipei cam
pioane mondiale. R. P. CHINE
ZA. Cîteva dintre componen
tele echipei care a triumfat la 
C.M. din Peru, anul trecut, 
au putut fi văzute și de iubi
torii voleiului din București la 
„Universiada ’81“. cînd de a- 
semenea au cucerit laurii. Car

in rîndul marilor garnituri 
mondiale ale acestui sport. 
România fiind clasată pe locul 
al treilea în ierarhia marilor 
forțe ale lumii. în grupul de 
elită, alături de R. D. Germană 
și U.R.S.S. Este, la nivel de 
ansamblu. prima constatare 
care se impune, si cea mai 
îmbucurătoare. pentru _ care 
medaliatii noștri. în primul 
rînd campionii, ca si tehnicie
nii care i-au pregătit, clubu
rile de care aparțin merită 
calde felicitări.

Rămînind în perimetrul bi
lanțului si raportîndu-1 la ma
rea întrecere olimpică de anul 
viitor, se cuvine să subliniem 
că cele mai prețioase medalii 
au fost cucerite în probele 
care figurează pe afișul Jocu
rilor Olimpice, probe pregătite 
și abordate cu o atenție spe
cială de toate țările partici
pante Ia campionatele lumii, 
cu deosebire de cele cu tra
diție și pretenții în caiac-ca- 
noe 1

O altă evidentă care se im
pune este recîstigarea supre
mației mondiale la canoe, spe
cialitate care ne-a adus de-a 
lungul timpului cele mai mul
te victorii constituindu-se în 
una din cele mai valoroase 
școli naționale. în cele sase 
probe de canoe ale Întreceri
lor de pe lacul Kaukajarvi, 
sportivii români au cucerit tot 
atitea medalii : două de aur. 
Costică Olaru (simplu 500 m) 
si Ivan Patzaichin — Toma 
Simionov (dublu 1 000 m). trei 
de argint Olaru (simplu 1000 
m). Patzaichin — Simionov 
(dublu 10 000 m) si Gheorghe 
Titu (simplu 10 000 m) și una 
de bronz, Dumitru Bețiu — 
Feodor Gurei (dublu 500 m). 
Intr-un clasament al probelor 
de canoe. România ocupă pri
mul Ioc. înaintea U.R.S.S.. Iu
goslaviei. Ungariei. Cehoslova
ciei etc. Este o performanță 
excepțională. rarisimă. care 
ilustrează forța școlii româ
nești de canoe, resursele el. ca 
șl vocația tineretului nostru 
pentru această disciplină.

Alături de echipajul de no
torietate mondială Ivan Patzai- 
chin — Toma Simionov, cam
pion olimpic în 1980 la Mos
cova. la debutul competițional 
al acestei formule, șl campion 
mondial în fiecare din anii ca
re au urmat, canoea româneas
că lansează la Tampere o nouă

iei și Cubei [tineret]
tea de vizită a echipei pregă
tite de Yuan Weimin și Deng 
Ruozeng nu mai are nevoie de 
recomandări. Ascensiunea sa 
între cele mai bune echipe de 
volei feminine ale lumii a fost 
impresionantă în ultimii doi- 
trei ani. concretizîndu-se în 
succese de prestigiu la campio
natele Asiei, la Cupa Mondia-

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

I BILANȚ ROMÂNESC
I LA C.M. DE CAIAC-CANOE

aur argint bronz probe olimpice 1
1978 (Belgrad) 2 4 7 1-2-4 țl
1979 (Duisburg) 2 2 5 1-0-3

1981 (Nottingham) 1 3 2 1-2-1

1982 (Belgrad) 1 1 1 0 — 0 — 0 \
1983 (Tampere) 3 3 3 3-1-3

Costică Olaru (cu numărul 1 pe barcă), avîndu-l în dreapta- pe 
sovieticul Vasili Bereza

Telefoto : A.P.-AGERPRES

vedetă de calibru, pe cvasi- 
debutantul Costică Olaru. Con
siderat o revelație a sezonului 
trecut. Olaru (23 de ani) a 
confirmat din plin in acest 
sezon, alungind în fruntea spe
cialiștilor de simplu ai lumii, 
înzestrat cu calități fizice deo
sebite. serios si conștiincios. 
Olaru este marele canoist pe 
care 11 așteptam. în probele de 
simplu, de la convertirea ma

De azi pină duminică, In sala Rapid

UN VERITABIL FESTIVAL Al SPERANȚELOR
HANDBAIULIII

Viitorul apropiat al handba
lului din Balcani, speranțele lui 
autentice — reprezentativele 
masculine de tineret iau astăzi 
startul în cea de a 5-a ediție 
a Campionatului Balcanic. Va
loarea competiției, găzduită de 
sala Rapid din Giulești, este 
autentificată de participarea 
campioanei mondiale en Hire 
a categoriei, selecționata Iugo
slaviei, și de aceea a Românicf, 
a cărei forță este conferită de 

talentul cîtorva vîrfuri, în 
frunte cu Tudor Roșea, și de 
omogenitatea formației pregă
tită de fostul campion mondial 
Cezar Nica.

La Campionatul Balcanic 
pentru echipe masculine de ti
neret, ale cărui întreceri se vor 
desfășura de astăzi pină du
minică, participă de asemenea 
selecționatele Bulgariei — în 

relui Patzaichin spre probele 
de dublu.

O altă noutate a canoei noas
tre constituie afirmarea cuplu
lui Dumitru Bețiu — Feodor 
Gurei. care si-a cîstigat titu
larizarea în echipă în lupta cu 
echipajul celebru Patzaichin —

Vladimit MORARII

(Continuare in pag 2-3)

DIN BALCANI
evidentă ascensiune valorică — 
Greciei, Turciei și României B. 
Ultima echipă este, de fapt, 
reprezentativa de juniori a țării 
noastre, pregătită de cuplul de 
tehnicieni Valentin Samungi — 
Florin Voiculescu.

Va fi un veritabail testl/al al 
speranțelor handbalului mascu
lin din Balcani, un festival ur
mărit de numeroși tehnicieni 
ai federațiilor de specialitate, 
pentru că mulți dintre tinerii

PALMARES

1979 (Loveci, Bulgaria) : 
IUGOSLAVIA

1980 (Belgrad, Iugosla
via) : IUGOSLAVIA

1981 (Atena, Grecia) I 
ROMANIA

1982 (Ankara, Turcia) ! 
ROMANIA

PROGRAMUL DE AZI
Sala Rapid-Glulejti :
Ora 15 : Festivitatea de 

deschidere
Ora 15,30 : Bulgaria — 

România B
Ora 17 : Iugoslavia - 

Turcia
Ora 18,30 : România A 

- Grecia

Lider al „noului val", 
Tudor Roșea — în 
imagine asigurindu-și, 
in duel cu adversarul, 
superioritatea printr-o 
săritură de gigant — 
va fi, sperăm un 
sprijin de nădejde 
al naționalei noastre 

de tineret
foto : Dragoș NEAGU

care vor evolua în sala Rapid 
bat la porțile primelor garnituri, 
unii dorind chiar să participe 
la Olimpiada de >a Los Ange
les, alții nutrind speranța că 
vor fi incluși în reprezentati
vele pentru viitoarele campio-

Hristache NAUM

(Continuare in pag 2-3)



De vineri pînă duminică, în sala Floreasca

CAMPIONATUL OAMENII CUPTOARELOR CONCURSUL ARMATELOR PRIETENE

DE YACHTING PE ARENELE SPORTULUI LA LUPTE GRECO-ROMANE

PENTRU JUNIORI
Pe lacul siutgmol din Mamaia 

■-au desfășurat finalele „Dacia
dei" din cadrul campionatului re
publican de yachting pentru ju
niori. La startul celor șase curse 
•-au aliniat 130 de ambarcații, cu 
tineri velei ști din București, con
stanța și Bacău. O participare 
mare s-a înregistra*  la daca 
Placă cu vele (Windsurf), unde 
plăcile de construcție românească 
(întreprinderea de avioane Bucu
rești) și-au dovedit frumoasele 
calități în confruntarea cu oele 
produse de firme străine binecu
noscute pe plan mondial.

Rezultate : clasa 420 — 1.
Radu Totir, Florin Aiș (CN ASE)
13.7 p, 2. viora Pană, Remus 
Ganea (Șt. Constanța) 27 p, 2. 
Emil Florea, M. Constantin (Șt. 
Constanța) 31,4 p ; CLASA os
— 1. Mugur Boțea (CN ASE) ț p, 
3. Călin Trandafir (Șt. Constanță)
14.7 p, 3. Gabriel Șorică (Elec
trica BUC.) 26,1 Pt CLASA CADET
— 1. Florin Vătafu, Laurențiu 
Trandafir (Șt. Constanța) 4 p, 2. 
Florin Olteami, Dan Maxim (Șt. 
Constanța) 20,1 p, 3. Mircea 
Nloolaldis, Dan Dregomir (Elec
trica Buc.) »,1 p ; CLASA OP
TIMIST : peste U ani — 1. Bog
dan Doar*  (CN ASE) ( p, 2. Ion 
Fâgărâșanu (CN ASE) 17.1 p, 3. 
Matei Avram (Electrica Constan
ța) 27,1 p ; pînă la 12 ani — L 
Toms Pușchilă (CN ASE) * p, 
2. Tudor Brlncuș (CSȘ nr. 1 Buc.) 
22 p, 2. Bogdan Mazilu (CN ASE)
31.7 p ; PLACA CU VELE CATE
GORIA A ț 1. Ovidiu Rusu 
(I.PR.) 2 p 2. George Naum 
(Electrica Buc.) 14.1 p, 2. Horta 
Mihâiieseu fiFă.) 23J P : placa 
CU VELE CATEGORIA B t 1. 
Sorinei Ionlță (Șt. Bacău) ( p, 
2. Tîberfu Mtoia ti P B.) 17,4 p, 
2. Dan Chișu (Șt. Bacău) 19,7 p.

Trecînd pe Calea Dudești din 
Capitală, in dreptul firmei fru
mos caligrafiată „Complexul 
sportiv Timpuri Noi", la nr. 132, 
opriți-vă și intrați pentru că 
veți avea surpriza intilnirii cu 
un parc-grădină cum rar poate 
fi văzut, CU alei pe sub um
brare de pomi, cu liniște și iz 
de codru, parc in care un gos
podar cu suflet de sportiv a 
realizat terenuri de volei și 
handbal, de minifotbal și bas
chet, ring de box și lupte, ba
zin de înot, o splendidă po- 
picărie și sală de tenis de ma
să, foișor pentru sportul minții, 
adică tot ceea ce-și poate dori 
un om care vrea si se destindă 
prin mișcare. Aici vin oamenii 
muncii de la marea Întreprin
dere bucureșteană cu același 
nume să-și petreacă timpul li
ber — forjori, strungari, băr
bați cu chipuri bronzate la fo
cul cuptoarelor, electricieni... 
Aici i-am găsit pe mulți dintre 
aceștia duminică la o amplă 
acțiune sportiv-culturală orga
nizată sub genericul „Daciadei*  
de asociația Timpuri Noi In cola-, 
borare cu asociația Spartac a 
lucrătorilor din comerț, un fes
tival cu „program tom scrie la 
carte" — spunea unul din oa
menii uzinei, Ion Calda, pe 
care l-am Intilnit cu broboane 
de sudoare pe frunte ieșind de 
pe terenul de fotbal.

Secretarul asociației, Gheor- 
ghe Cioranu. ținea să ne furni
zeze o mulțime de amănunte : 
„Asemenea acțiuni organizăm 
eu regularitate pentru eă oa
menilor le plac și au partici-

pat pină acum un număr de...“. 
Ni s-a părut de prisos să no
tăm cifre, nume de ciștigători. 
Ne-au impresionat mai mult cei 
23 de „strategi" ai cîmpurilor 
albe și negre — și spectatorii 
lor — care se confruntau In 
foișorul șahiștilor cu maestrul 
Aurel Teacă, ca și tinerețea 
unui bărbat cu tîmple cărunte, 
Guști Remeteanu, care Iși dăs
călea elevii la popice, dovedin- 
du-se a fi el cel mai bun, apoi 
am aplaudat demonstrațiile de 
box ale băieților lui Marin 
Cristea și Stelian Bălan. Pe te
renurile de handbal și volei 
s-a vărsat ceva sudoare du
minică. „Este • mare satisfac
ție pentru noi să putem oferi 
acestor tineri — și mai puțin 
tineri — bucuria de a-și petre
ce cit mai des timpul aid, in 
tovărășia sportului — ne spu
nea președintele asociației, to
varășul Constantin Dumitrescu, 
director adjunct la Timpuri 
Not Avem muncitori buni, pri- 
cepuți si 
pricepuți 
ședințele 
furnizeze 
ce putea 
decit entuziasmul 
din arene, tineri, 
puțin tineri. Sportivi, insă, cu 
toții. De vreți să vi convingeți 
abateți-vă prin Dudești. Veți 
auzi dntat de păsări In arbo
rii parcului, ca In codru, dar 
veți vedea și frumoase spec
tacole sportive pe buchetul de 
terenuri de aici. Și puteți in
tra chiar în arenă...

Viorel TONCEANU

harnici. Vite eă sini 
și la sport". Și pre- 
asociației ținea să ne 
și dinsul date. Dar 
fi mai convingător 

oamenilor 
dar și mai

170 DE CONCURENȚI LA FINALELE DE „LIBERE" ALE JUNIORILOR
TG. JIU (prin telefon). In Sala 

sporturilor din localitate s-au 
desfășurat, timp de 3 zile, totre- 
cerile pentru desemnarea celor 
10 campioni ai țârii și ai „Dacla- 
dei“ la lupte libere juniori. Au 
participat 170 de concu ren ți din 
40 de secții, reprezenttiid Muni
cipiul București șl lt județe. 
Competiția s-a bucurat de o bună 
organizare și de arbitraje con- 
petente. S-au evidențiat. îndeo
sebi, tinerii luptători din iube
țele Galați și Cluj, care au do
vedit o pregătire tehr..că remar
cabilă.

CLASAMENTE PE CATEGORIL 
U kg: L P. Pâcuraru (C.S.S. 
Reghin) 2. E. Olar (Rapid Arad)

ffSIIUL AL HWDBAinn
(Urmare din pag. 1)

Din nou. în sala Floreasca — 
o importantă competiție de 
lupte ! De vineri pînă dumi
nică se vor desfășura. în or
ganizarea clubului Steaua, în
trecerile din cadrul Concursu
lui armatelor prietene la lupte 

turneu de tra-greco-romane.
diție care. In acest an, consti
tuie si un prilej de verificare 
pentru numeroși sjjortivi care 
vor participa în luna septem
brie la campionatele mondiale 
de la Kiev. Vor fi prezenți re
prezentanții sportivi ai arma
telor din Bulgaria (Ț.S.K.A. 
Sofia). Cehoslovacia (Dukla 
Praga). Polonia (Legia Varșo
via). R. D. Germană (Vorwărts 
Berlin). Ungaria (Honved Bu

dapesla). Uniunea Sovietic 
(Ț.S.K.A. Moscova) și Români 
(Steaua). Vineri și simbătă W 
la orele 10 și 16) vor avea lo 
întrecerile preliminare, iar du 
minică (-de la ora 10) — FINA 
LELE celor 10 categorii d- 
greutate.

Echipa clubului Steaua, pre 
gătită de antrenorii Gheorghi 
Șuteu și Marin Cristea, va cu
prinde. printre alții, pe Gheor- 
ghe Berceanu (sau Ion Negoi- 
ță). Constantin Alexandru 
George Dumitriu, Ștefan Ne- 
grișan și Vasile Andrei. Clubu 
organizator ne anunță că la a- 
cest prestigios turneu interna
țional intrarea va fi liberă.

in etapa a iv a a campionatului de motocros

TINERETUL LA ÎNĂLȚIME!a
TG. MUREȘ (prin telefon). alți alergători de la cL 80 cmc

Campionatul republican de moto- emit de pe acum justificate pre-
croe a continuat duminică cu e- tenții Ia promovarea în rinduriâr
tapa a 4-a, desfășurată pe tra- colegilor lor mai mari de lt
teul de pe Valea Rece, to orga- ci. 125 cm. Duelurile dintre G
nizarea bună a asociației sporti- Horea — E. Moașa la junior
te I.R.A. cm tocaixate (breșe- mari și I. Bogdan — M. Fierari
dinte ing. Mircea Aruște). In (11 ani) la juniori mici au tos
program au f-gurat curse pen- urmărite cu inter-es sporit. An
tru seniori, tineret si juniori. lăsat la urmă disputele seniori
Confirxntad așteptările, majorita- lor (cL 250 cmc) deoarece cursei
sea alergMoetior tineri, de la da- lor au același film de la începu
leie us, N și M cmc. au furnt- tul campionatului. In afară d
tat Întreceri «pecvculoase. apre- deținătorul titlului, E. MUlne
date de cei peste 14 000 de soeo (imbatabil pînă acum), mare:
atari. Cele mal atractive au fost majoritate a motocroslștiior naș-
socfrunUrtie de la clasa 125 cmc tri fruntași continuă să fi.
tinere*.  unde o «erîe de concu- simpli figuranți, unii fiind de
seori de forțe eeneibj egale s-au pășiți cu o tură șl chiar două.

DE CAIAC-CANOE

CLASAMENTELE — 50 cmc - 
juniori mici : 1. I. Bogdan (Tor
pedo Zărneștl) 37 p, 2. M. Fie- 
raru (Steaua) 32 p, 3. B. Pa- 
naltescu (Steaua) 28 p, 4. I. Mi
les (Muscelul Cîmpulung) 22 p 
80 cmc — juniori mari : 1. G. 
Florea (Muscelul) 40 p, 2. E 
Moașa (St. r. Brașov) 34 p. 3 
Cs, Tompa (Electro Sf. Gheorghe) 
28 p, 4. L. Penu (Muscelul) 26 p 
125 cmc — tineret : 1. FI. Foi 
(I.R.A. Tg. Mureș) 37 p, 2. Al 
Ilieș (Steaua) 33 p, 3. P. Schmid- 
(Poiana Cimpina) 30 p, 4. L 
Tomoșvarî (Steaua) 30 p ; 251
cmc — seniori : 1. E. âliilnei 
(Torpedo Zărnești) 40 p, 2. Al En- 
ceanu (St. r. Brașov) 34 p, 3 
Gh. Oproiu (Poiana) 28 p, 4. F 
Fodor (Electro Sf. Gh.) 23 p, 5 
P. TltUencu (Torpedo Zărnești 
21 p, 6. L. Dan (Poiana) 21 p.

Traian IOANIJESCU
• Azi începe campionatul repu

blican individual de dtrt-tnacl 
la seniori, prima etapă fiind pro
gramată pe stadionul Voința din 
Sibiu. La reuniunea, care începi 
la ora 16, participă motocicli'șt 
de la steaua. Metalul București 
C.S. Brăila, I.P-A. și Voința Sibiu

nate ale lumii. Pentru handba- 
liștii noștri testul capătă o im
portanță și mai mare. Nepar- 
ticipind la campionatele mon
diale pentru tineret, ei au șansa 
de a evolua în compania Iau- 
reaților acestei întreceri și de 
a-și verifica astfel atadiul în 
care se găsesc. Iată, acestea 
slnt și motivele pentru care 
estimăm că întrecerea ocazio
nată de cea de a V-a ediție a 
Campionatului Balcanic va fi 
deosebit de dlrz disputată și va 
oferi spectacole sportive de ca
litate.

La cea de a V-a ediție a Cam
pionatului Balcanic de handbal 
masculin-tineret vor oficia ur
mătoarele cupluri de arbitri :

Jerzy Pas so-Paw ei Maly (Polo
nia), Janos Kliment-GyBrgy Papp 
(Ungaria). Dumitra Gherghișan- 
Casian Drâgan, Alexandra Vlr- 
topeanu-Ștefan Georgescu, Ale
xandru Isop-Gheorghe Mihalașeu, 
Mihal Stănetlă-Ioan XieoLxe 
(România).

CLASAMENT PE MEDAUI
Sidionov. fiind tot timpul ua 
puternic itimulent pentru cam
pionii olimpici d mondiali.

Daci ruocesele eancUtil or.
chiar la aceste di.-nento.m-. se 
înscriu pe linia unei frumoase 
tradiții si pot fi drcumscrae 
previzHxhihi victoria echipa
jului nostru de caiac 4 in pro
ba de 1 000 m. Angelin Vele*  
— Ionel Lețcale — lenei Con
stant n — Nicolae Fedosei. 
poate fi considerată ea una 
din marile surprize ale cam
pionatelor. Pentru caiacul nos
tru acest succes este o pre
mieră. El vine din partea u- 
nui echipaj debutant la CM., 
un echipaj tinăr. cu o medie 
de virstă de 21 de ani (Velea 
Si Constantin au 20 de ani, 
Lețcaie 22. Fedosei 21) a că
rui afirmare reprezintă trium
ful unei idei. Echipajul cam
pion mondial de la Tampere, 
care nu cuprinde vedete lndi-

orgmt
3
•
3
1
1
1

bronz
1
3

3
1
1

1
1

1
3
1
1
1
1

întreprinderea economi
că de administrare a ba
zelor sportive din Bucu
rești, Bd. Muncii 37—39, 
sectorul 2, telefon 20 70 40/ 
10, Încadrează de ur
gență :

— instructor sportiv 
pentru organizare ac
țiuni sportive cu proble
me de gestiune ;

— muncitori necalifl- 
cațt

S-4U ÎNCHEIAT lUTRECf

catren $i hemona - Învingătorii zilei HI PIS M
Condus fără greșeală de L 

Florea — care a reușit o aler
gare inspirată, to urma unei start 
excelent șl a unor strecurări pe 
corzi. Catren șl-a Învins adver
sari:! în«r-tin final de excepție, 
re-alizlnd un nou record : 1:23,2.
Felicitări lui L Florea. Cealaltă 
cursă de semi-fond de duminică 
a revenit lui Hemona, care a con
firmat astfel revenirea de formă 
arătată în ultima vreme. RJ. Nl- 
colae a condus-o de asemenea 
cu mult aplomb șt pe Tufoasa, 

o frumoasă fiică a Tuf&rlel. For
mația M. ștefănescu șl-a luat 
„partea leului" căci. în afara htl 
Catren, a mal reușit să ctștige 
cu Clara, mal ușor dectt se aș
tepta, rele 2 hlturt ale „Premiu
lui Negoiu" șl astfel l-a egalat 
pe veșnicul său rival O. Tânase 
hi fruntea clasamentul ui pe fcr- 
mițU. Cursa rezervată amatorilor 
a revenit lui M. Popesțu. este 
cu Sufix a reușit tsi traseu eu

nerii tehnicieni care i-au pre
gătit pe componenții flotilei. 
Se poate spune că la Tampere 
a fast scrisă o nouă pagină în 
evoluția caiacului *1  canoei 
românești. Școala care a cres
cut si format atiUa mari cam
pioni ne demonstrează acum 
că a format si tehnicieni de 
valoare mondială. Manoilă Mi- 
liein, antrenor principal. Gheor
ghe Slmionov, Ștefan Poeora 
sau Aurel Vernescu fiind an
trenori tineri care cuceresc, 
alături de sportivi, galoanele 
afirmării, ale eelebritătii.

Poate că această concluzie nu 
este cea mai puțin importantă 
dintre cele pe care ni le oferă 
ediția din acest an a campio
natelor mondiale, moment de 
referință In istoria caiacului și 
canoei românești.

SIBIU (prin telefon). Pe ba
za hipică din localitate s-ai 
încheiat 
n-a a 
can de 
stacole) 
Vremea _ __ _______
două zile a permis tinerilor 
călăreți să-și pună in valoare 
cunoștințele, multi dintre el a- 
vind o comportare bună. RE-, 
ZULTATE : dresaj — 12 concu
rent! : 1. D. Martin (C.S.M.
Sibiu) cu Hazard 520 p, 2. Ru- 
xandra Pândele (Centrul Lu
goj) cu înzestrat 519 p. 3. R. 
Iliei (Dumbrava Neamț) cu1 
Sultan 513 p, 4. Arina Savu 
(Steaua) cu Babilon 513 p, 5. 
T. Popa (Olimpia Buc.) cu Ja- 
mat 504 p, 6. D. Petridoiu 
(C.S.M. Sibiu) cu Handicap 500 
p ; obstacole fete (17 conc.) :

întrecerile etapei a 
campionatului republi- 
călărie (dresaj și ob- 
pentru juniori și fete, 

bună din ultimele

WMIHISÎRATIA Bl STU 1010 PRONOSPORT INFORMEAZĂ
șit un record gi 
rată de ultimele 
zultate tehnice 1

n-a :

• AU JUCAT, AU CIȘT1GAT 1 
După cum s-a mal anunțat, la 
emisiunea specială limitată LO
ZUL MARILOR CIȘTIGURI se 
atribuie un număr oonsldenabu 
sporit de autoturisme „Dacia 
1304", In afara numeroaselor 
premii In bani. Iată șl numele 
primitor câștigători de autotu
risme : Ignea Ana (Alba iuHa), 
Tomuț*  Dumitru (Msrghlta, jud. 
Bihor), Chlru Ghlțâ (-Brașov), Co-

cioabă Constantin (oom. Berea, 
jud. Buzău), Bică Vasile (Giur
giu), Leu Dumitru (oom. Delenl, 
jud. Constanța). Numărul câști
gurilor In autoturisme este Insă 
mare, astfel tocit perdcdipanțaor 
11 se oferă In continuare șanse 
multiple de a-și Înscrie numele 
pe lista rămasă deschisă 1
• ClȘTIGURILR TRAGERII 

PBOXOEXPBES DIN 27 IULIE. 
Cat. 1 : 3 variante a 25% —



lor naționale de box

IRĂILA Șl GALAȚI j

EDERE PRIMUL GONG

in finala de la Kirn

DINAMO - ABERDEEN 2-01

L lui de premiere. Nu negii jea- 
k ză nici puterea de luptă a se
te migreului Marcel Marcu care.
P datorită tinereții, a tortei de
le care dispune, așteaptă cu ne- 
) răbdare prilejul de a se impu
ți ne in fața adversarilor, precum 
li si a... selecționerilor. Dar să
li vedem ce va fi Incepind de

marți 9 august.
Prof. Gheorghe Moscopol, 

președintele Box-clubului Ga- 
|e lati. ne-a spus că cei trei
I, sportivi ai săi. calificați la tur-
] neul final de pe malul Mării
t Negre. își continuă pregătirile,
e Pină în ajunul startului, pe ma

lul Dunării. C5te două antre
namente zilnice, sub îndiuma- 
rea antrenorului Octavian Ta- 

L bără. Cei trei candidați la titlu
I- sint Ionel Panaite (pană).
L Georgică Donici ai Ion Cirlan
t (semigrea). Boxerii gălăteni

sint capabili să realizeze per- 
a formanțe notabile la finale.

Liderul lor este, evident. Geor- 
e gică Donici — campionul se-
c migreilor, un pugilist care a
le cucerit medalii In marile com-
|- petiții internaționale. Nu sint

de neglijat nici sansele pe ca
re le au Ionel Panaite — un 
sportiv cu experiență, cu multe 
cunoștințe tehnice, capabil să 

,i furnizeze oricind rezultate pe
n măsura calităților de care dis-
e pune, șl Ion Cirlan, dacă va 
I prinde o zi... bună, poate

încurca multe socoteli pe care 
e și le fac favoriții categoriei
[J semigrea

i- Paul IOVAN

. ' A - .■■ . X

E dezlănțuit într-un meci disputat la 
Galați.

polo, seria a ll-a

TIMIȘORENII
cu Mureșul, 7—6 cu C.S.S.

IU Triumf, 1 cu PoliteAnjca ; Mu- 
reștil : 12—7 cu Poh-beiinica, W—6 

. cu C.S.S. Triumf ; C.S.S. Triumf: 
; • 10—5 cu Politehnica. In claaament
-u comdiuce Ind. Mail, cu » p. Ur- 

mâtorul turneu va avea ioc Ia 
Timișoara, fn/tre 12 șl 14 Migust.

Lg (C. ALBU, coresp.).
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AZI — ULTIMA ZI 
DE PARTICIPARE !

___  /UCATI l*

tragerile excursiilorPRONOEXPRES 
<*»* «ovautna «as

COLEGIUL CENTRAL DE ARBITRI
IEAJĂ ÎN FAȚĂ CD UNELE PROBLEME ACIUATE

Interviu cu F rănii sc Coloși
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— Francisc Coloși, cum apre
ciat! momentul actual al arbi
trajului nostru, In calitatea dv. 
de președinte al colegiului 
central 7

— E greu de făcut o apre
ciere perfectă. Împărtășesc și 
eu părerea generali că ulti
mul campionat t-a terminat 
normal, clasamentul nefiind in
fluențat de arbitraje, chiar 
dacă nu toate prestațiile cava
lerilor fluierului au fost bune 
sau foarte bune. Una peste 
alta sint mulțumit de ultimul 
an, avind in vedere situația 
deosebită in care ne-am aflat, 
cu un lot de arbitri redus, la 
care s-au adăugat spre finalul 
campionatului și accidentările 
unor virfuri ca M. Salomir, 
Al. Mustățea, a unui tinăr ta
lent ca A. Gheorghe și retra
gerea lui M. Neșu.

— Criza de efectiv repre
zintă, se deduce. problema 
principală a colegiului central 
de arbitri la ora aceasta...

— Da, ne gindim la comple
tarea lotului „A", dar și la 
pregătirea arbitrilor la cerin
țele sporite ale noului cam
pionat. Ne gindim la o pregă
tire speciali <n vederea unor 
meciuri dificile. La noi, de la 
bun început cit ev a echipe trag 
pentru titlu H cupele euro
pene, iar altele luptă pentru 
evitarea retrogradării, ceea ce 
dă naștere la meciuri dirz dis
putate care reclama arbitraje 
foarte bune din plecare.

— Cu gîndul la această pre
gătire a avut loc, probabil, și 
ultimul curs de instruire a ar
bitrilor, ținut, săptămina tre
cută, la Rm. Vîlcea. A fost un 
curs ca oricare altul, ca cel 
bitrilor, ținut, săptămina tre
cută, sau a adus el ceva nou 7

— Noutatea a constat in îm
bogățirea temelor din referate, 
mai apropiate de practică. De
altfel, două dintre teme au fost 
aplicate si practic, in teren, 
intr-un joc aplicativ lotul ,,A“ 
— lotul „B“, arbitrat de inter
naționalul A. Prokop, din R.D. 
Germană, invitat la acest curs 
alături de alți trei membri ai 
comisiilor de arbitri din Bul
garia, R. F. Germania si Tur~ 
cia. Am discutat pe... viu pro
bleme tehnice cum ar fi jocul 
mingii de către portar in su
prafața de pedeapsă si ofsai
dul.

— Ce-au zis invitații străini 
despre acest curs, le-a plăcut 7

— Cu toții au fost de acord 
că această formă da pregătire 
a arbitrilor cu examinare teo
retici, cu teme practice, eu 
teste fizice exigente, cu «n 
program de relaxare (excursie 
la Voineasa) contribuie din plin 
la buna lor pregătire. La ei 
nu se cer timpi distanțe ața 
de mari ea ta noi, la testele 
fizice, insă au rămas surprinși 
că majoritatea participanților 
au îndeplinit haremurile. A fost 
o singură excepție.

— Excepția s-a numit Florin 
Popescu, care n-a scos... 68 de 
secunde la 400 m, iar vreo dol- 
trei din cei 18 arbitri de „A* * 
au fost accidentați. Ce veți 
face cu Florin Popescu, unul 
dintre reprezentanții de bază 
ai noului val, dacă el nu va 
scoate 88 de secunde, ci 75, 
să zicem, cît cere F.LF.A. 7 
Nu-1 veți mai delega 7!~.

Oricine joacă poate ob
ține :
• AUTOTURISME ..Da

cia 1300“
0 MARI SUME DE BANI 
0 EXCURSII LA C.M.

DE GIMNASTICA, pe 
variantele de 25 lei. 
achitate 100%, care 
conțin cele 3 numere 
extrase din totalul de 
45 la faza a H-a '•

De la agențiile Loio- 
Pronosport se pot obține 
toate informațiile nece
sare.

— Florin Popescu n-a fost 
pregătit ! El va scoate cele 68 
de secunde. Daci nu, nu-l vom 
mai delega !—

' „CUPA STEAUA"
| In zilele de vineri 5 august 

(ora 16) și duminică 7 august 
|(ora 9), stadionul Steaua va 

găzdui un atractiv turneu cu 
participarea echipei spaniole I Celts Vigo și a formațiilor Ra
pid, F.C. Argeș JÎ Steaua, care 
vor prezenta cu această ocazie I noile efective pentru sezonul
1983—84.

In vederea acestui turenu și 
• a apropiatului campionat națio- 
Inal, clubul Steaua organizează 

o întîlnire a membrilor susți
nători cu conducerea clubului 
și a secției de fotbal. Se vor 

Iface comunicări referitoare la 
pregătirea echipei ,roț-albastre“ 
și la măsurile organizatorice I luate pentru meciurile de pe 
propriul teren. întllnirea va 
avea loc miercuri 3 august, la 

Iora 18, la tribuna I a stadionu
lui Steaua, fiind urmată de un 
dialog la care sini invitați 
simpatizanții clubului miHtar.

— Originală optică, în sCr- 
șit !... Se subînțelege că nu veți 
abandona haremurile proprii, 
mult mai exigente decit cele 
F.I.F.A., chiar dacă ele sint 
ilogice, gindindu-ne că nu res
pectă avansarea in virstă...

— Nu, nu vom schimba ha
remurile ! Din moment ce ma
joritatea le scot, atunci le 
menținem. Dacă mai mulți nu 
le vor scoate, atunci vom re
veni la cele F.I.F.A. Pregătirea 
de pină acum a arbitrilor ne 
face să credem că haremurile 
fizice nu sint o problemă.

— O problemă ar fi delegă
rile, dacă ne-am lua și după 
ultimul campionat...

— Colegiul va avea liniște Și 
va face delegările cele mai 
bune, cind nu vor mai fi in
tervenții de tot felul I

— Noi ne-am permis o... in
tervenție. săptămina trecută, 
cu propunerea unui lot de ar
bitri stagiari. Care-i răspunsul 
dv. ?

— Ideea promovării după va
loare e bună, dar la ora a- 
ceasta nu ne permite Regula
mentul de organizare a activi
tății fotbalistice. Trebuie să 
revedem capitolul arbitrilor din 
acest regulament, urmind să 
punem accentul deosebit pe 
valoarea practică din jocuri. 
O greutate in cunoașterea ar
bitrilor noștri din categoriile 
inferioare o întimpinăm uneori 
din cauza observatorilor locali, 
mult prea... locali.

— Cum apreciați „noul val" 
de arbitri 7

— Putem avea încredere în 
cei tineri, aceasta e concluzia 
generală. Chiar dacă greul 
campionatului l-au dus tot cei 
cu experiență, N. Rainea, I. 
Igna, M. Salomir și alții, ti
nerii s-au achitat, in general 
bine, de misiunea încredințată. 
Și colegiul s-a gindit însă să 
nu-i programeze la meciuri 
foarte grele, existind o gradare 
a „dificultăților".

— A existat și aici o excep
ție, Dan Petrescu !

— Da, și aș vrea să remarc 
in mod special returul lui Dan 
Petrescu, care a avut meciuri 
grele cu o frecvență mare, reu
șind arbitraje bune și foarte 
bune, chiar dacă a venit obo
sit după o lună in Emiratele 
Arabe. Consider un lucru po
zitiv că, atunci cind e vorba 
de arbitri valoroși, echipele 
noastre solicită ei cavalerul flu
ierului respectiv, cum a făcut-o 
Craiova la meciul de cupă cu 
Dinamo, chiar dacă Dan Pe
trescu era bucureștean. Ne-am 
bucura dacă această manieri 
se va extinde. Ar dispare sus
piciunile, ar avea de ciștigat 
numai fotbalul nostru. Dealt
fel, eu sint total împotriva re
cuzărilor, care în cele mai 
multe cazuri nu au nici o jus
tificare.

— Ce urmează 7
— Vom completa urgent lo

tul „A*,  pentru că cele patru 
promovări oficiale generate de 
ultimul concurs sint insufi
ciente, acum avind 23 da ar
bitri in primul lot. Dorim să 
folosim intensiv „Mul de pers
pectivi" alcătuit din tineri, 
majoritatea lor participlnd ta 
cursul de instruire de ta Rm. 
Vîlcea. Nu-i vom promova 
direct la ,.A", pentru ci a- 
ceasta reprezintă un risc. însă 
ii vom folosi intensiv in JB", 
iar, in primăvara viitoare, cei 
mai buni dintre ei vor debuta, 
probabil, și pe prima scenă. 
Ceea ce aș vrea eu si urmeze, 
ar fi un sprijin real dat arbi
trajului de toți factorii. E in 
interesul fotbalului nostru I

Mircea M. IONESCU

0 ASTAZI, RAPID-LOKOMO
TIVE LEIPZIG. Azi, cu Începere 
de la ora 11, pe Stadonut Re- 
pubî:csi din Capitală, proaspăta 
divizionară .►A*  Rapid București 
va tnttlnl in med amical puter
nica formație Lokomo-A'e Leip
zig, participantă la viitoarea edi
ție a Cupei UEFA.

a PENTRU COMPORTARE 
nesatisfacatoare în re
turul CAMPIONATULUI DIVI
ZIEI „A“ DE FOTBAL, EDIȚIA 
1982/83, M>p«ă de interes în pre
gătirea pentru joc, abordarea 
făiă simt de răspundere a medu- 
ritor susțimiuitie aftt pe teren 
propriu cit șl în deplasare, ne- 
pțrezentanea la lot pentru pre
gătirea în vederea noii ediții a 
campionatuM, secția de fotbal 
a C.S. Tirgoviște, în ședința 6a 

în continuarea pregătirilor 
pe care le efectuează peste 
hotare, echipa noastră cam
pioană. Dinamo, a participat 
la un turneu care s-a desfă
șurat în orașul Kirn (R. F. 
Germania), acolo unde s-a 
pregătit și echipa națională 
în vederea meciului cu Sue
dia.

în semifinala turneului, 
dinamoviștii au învins cu

PREGĂTIRI LA UN NIVEL SUPERIOR!
Timpul se scurge implacabil. A trecut și luna lui Cuptor 

și odată cu ea s-a încheiat și vacanta fotbaliștilor. Divi
zionarele „A“ și „B“, și chiar și cele din eșalonul trei 
și-au început pregătirile pentru noul sezon. Desigur, aten
ția este îndreptată în mod deosebit spre cele 18 partici
pante la primul campionat al tării, ediția 1983—84. Pre
tutindeni se simte apropierea startului, care va avea loc 
la 27 august.

Așadar, am intrat în luna debutului în noul sezon com- 
petlțional. Un sezon așteptat, ca întotdeauna, cu nerăbdare 
(pentru că. indiferent cît de mică sau mare e vacanta, iu
bitorilor fotbalului li se pare... un veac fără fotbal). Un 
sezon care incumbă mari responsabilități.

Este toamna în care echipa națională (acum pe locul în- 
tii în grupa preliminară) va susține ultimele bătălii, me
ciurile cu Cipru și Cehoslovacia, pentru calificarea în tur
neul final al Campionatului european de anul viitor, de ( 
la Paris.

Este toamna unei noi ediții în cupele europene, compe
tiții in care fotbalul nostru are de apărat si de confirmat 
frumoasele rezultate și ascensiunea realizată de Univer
sitatea Craiova în Cupa U.E.F.A.

Avem în fată, deci, UN SEZON DE MARE PRESTIGIU 
dar și de MARI RESPONSABILITĂȚI. Iată de ce, de pe 
acum, privirile sînt ațintite spre pregătirile tricolorilor 
aflați în Olanda, pentru antrenamente și participare .la 
puternicul turneu de la Utrecht, 5—1 august, si în preaj
ma primului meci intertări al sezonului (miercuri 10 au
gust, la Oslo), cu Norvegia. Sînt urmărite cu interes pre
gătirile lui Dinamo, Universitatea Craiova și Sportul stu
dențesc, care vor juca în cupele europene. S-au făcut 
eforturi pentru o pregătire corespunzătoare și jucătorii 
trebuie să răspundă pe măsura acestor eforturi. Dinamo 
se află în turneu în R.F.G. și. iată, acolo, a învins recent 
pe F.C. Aberdeen, deținătoarea Cupei cupelor. Universi
tatea va pleca în Olanda, iar studenții bucureșteni își vor 
testa actualele posibilități, nivelul de pregătire, într-un 
turneu în Italia. , _ . ___

Dar atenția asupra unor PREGĂTIRI DE CALITATE 
trebuie să fie permanentă în taberele tuturor divizionare
lor „A“ pentru că toate. în egală măsură, au datoria să 
contribuie la realizarea unui campionat bun, cît mai a- 
proape de nivelul internațional. Sînt, dealftel, deziderate 
repetate de ani și ani, dar pe care unele echipe nu le-au 
îndeplinit, multumindu-se cu puțin, doar cu scăparea de 
la retrogradare.

S-au intensificat meciurile de verificare, unele cu echipe 
străine care ne vizitează țara, dar aceste partide nu tre
buie să devină un scop în sine, ci o reală testare, o com
pletare, prin joc, a pregătirii LA UN NIVEL SUPERIOR.

Constantin ALEXE

VA PREZENTAM NOILE PROMOVATE 
ÎN DIVIZIA „B“

MINERUL LUPENI 
(seria a IX-a)

• Asociația * feet înființată bl 
anul 1930 șl este tutelată de în
treprinderea mtneră Lupenl • A 
activat ta Divteia ^A" ta edițiile 
MS»—1963 ; ta Divizia „B- ta edl- 
țuie 196Ș-19S7, 1176-19» 0 1900- 
1MO ; ta Divizia „C- ta edițiile 
1067—1976 șl 1982—1983 • Preșe- 
Otatele asociației t Minai Mol- 
•escu ; președintele aecțlel de 
fotbal : Alexandru Laazlo ; antre
nor i Petre Libardl • Are ata- 
dkon propriu : capacitatea tribu
nelor : lt.000 Jocuri • LOTUL : 
portari : Grigone. Llxandru ; tanr 
dnșl : Leordean. Sebeștyen. Trat
ei, Rusu, Greu, Bercea ; mijlo- 
ea^ : Ion Popa, Votau. Petre 
Popa. Morar. Ctarfia ; taatataal: 
Mușat. Sâlâjan. PanteUmon. Nl- 
ehtata. Lumberdean. Iosif Popa 
• Golgeternl echipei : Sălăjan — 
11 goluri • Media de virstă : S 
ani șl 3 luni • Echipa a aivut 
cfteva individualități, ca Grigore, 
Trulcâ, Sebestyen, Petre Popa, 
Votau, Mușat și Sălăjan. Este 
discin'inată. receptivă la noutăți. 
In tur a avut o comportare os
cilanta, iar ta retur, după ce a 
preluat șefia seriei, s-a menținut 
pe primul loc ptaă ta finaL

VIRI • Mtcion AMICALI
de luni 25 iulie a.c. a luat ur
mătoarele măsuri disciplinare : 
suspendarea, pe TERMEN NEU- 
MTTAT, a jucătorilor Greaca, I. 
Constantin, Sgrențea și Cojocaru. 
fPreșed ntele secției, Gheorghe 
Pnedoiul

a PARTIZANUL BACAU — 
LETEA bacAu 3—1 (•—<>). Us
turoi, Perju șl Tocilă au marcat 
pentru PartăzanUL. Berneric pen
tru Lelea (L IAN CU — eoresp.).
• muscelul cîmpulung 

MUSCEL — PROGRESUL VUL
CAN BUCUREȘTI 0—1 (0-0). 
Ech'pa bucuneșteană a învins 
prin goM realizat de Luța. 
(P, MATEO1U — coresp.).

9—2 selecționata Kirn-
Oberstein.

Duminică, în finală, Dina
mo a obținut victoria în 
dauna reputatei formații sco
țiene Aberdeen, cîștigătoare 
a Cupei cupelor, ediția 1982/ 
83. Meciul s-a încheiat cu 
scorul de 2—0, ambele go
luri ale bucureștenilor fiind 
marcate de Augustin, min. 
18 și 70, dinamoviștii bucu- 
reșteni cîștigînd astfel tur
neul.

C.F.R. CLUJ-NAPOCA 
(seria a X-a)

• Asociația a fost înființata ta 
anul 1919 șl este tutelata de Re
gionala C.F.R. șl Consiliul jude
țean al sindicatelor Cluj a A ac
tivat ta Divizia ,,A“ ta edițiile 
1948—1948 și 1969—1976 ; ta Divi
zia „B“ ta edițiile, 1936—1640, 
1945—1946, 1948—1969 șl 1976—1982 ; 
ta Divizia „C“ ta edițiile 1934— 
1936 și 1982—1983 a Președinte de 
onoare al asociației : Nicolae 
Cherteș ; președinte al asocia
ției și al secției de fotbal : loan 
Donea : secretarul asociației : 
Vasile Topan ; antrenor : C. Ra
dulescu a Are stadion propriu ; 
capacitatea tribunelor : 10 OM
Jocuri • LOTUL : portari : Pa- 
niță Fereștean, Oltean ; fundași:
H. Popa. Olarâi, Toții, a. Mure- 
șan, Tuță, Jucau ; mijlocași : 
Pop, Rău, lumea, O. Mureșan, 
Tegean, Tatu ; Înaintași : Sipes, 
Rus, I. Popa, Csudom, Berindei 
• Golgeterul echipei : L Popa 
— 15 goluri • Media de virstă s 
26 ani șl 3 hml a Echipă disci
plinata in joc. Antrenorul C. Ră- 
dulescu a reușit să creeze un 
bun climat de muncă și să rea
lizeze o puternică coeziune su
fletească. Echipa a avut un re
tur foarte bun, recupertad han
dicapul din toamnă.

• MINERUL ORAȘ DR. PETRU 
GROZA — F.C. BIHOR O-l (0—•). 
A marcat Lazăr. (M. DOMI- 
TIAN — coresp.).
0 OLIMPIA SATU MARE — CIȘ- 

TIGATOAREA „CUPEI MUNICI
PIULUI BISTRIȚA*.  Vineri *4  
sâmbăta, s-au disputat la Bistrița 
jocurile competiției doata cu 
„Cupa Municipiului Bistrița*.  
Trofeul a revenit echipei Olim
pia Satu Mare care in prima zl 
a Învins pe Reszowia (Polonia) 
cu 1—0 (0—0), iar simbătă, in fi
nală, a dispus cu același scor 
de Gaz metan Mediaș, învingă
toare cu 3—2 (0—1), vineri, ta 
fața eriiipei gazdă Gloria. Pentru 
locul 3, Reszowia a dispus cu 
5—4, dună executarea penalty- 
uriaor, de Gloria Bistrița. <*•  
TOM A — coresp.).



C. E. de tenis ds masă juniori ți c&defi) PE PISTELE DE ATLETISM

FRANCE PRESSE: „ROMÂNIA Șl CEHOSLOVACIA
® Sebastian Coe pe locul 4 iritr-o cursă 

de 800 m! • Marlies Gohr —10,91 pe 100 m

AU DOMINAT
în telegrama care face bilan

țul Campionatelor europene de 
tenis de masă pentru juniori 
(ediția a 26-a) si cădeți (a 10-a 
ediție), agenția France Presse 
menționează că întrecerea con
tinentală din Suedia a fost do
minată de sportivii din Româ
nia si Cehoslovacia, care au 
cucerit cite trei titluri, plus 
alte locuri ne podium. Iată, 
dealtfel, palmaresul oficial al 
recent încheiatei ediții : JU
NIORI — simplu fete : 1. Ol
ga Nemeș, 2. Raisa Diascenko 
(U.R.S.S.). 3. Eva Malmberg
(Finlanda) si Lisa Bellinger 
(Anglia) ; băieți : 1. J.-O. Wald
ner (Suedia), 2. C. Prean (An
glia). 3. A. Mazunov (U.R.S.S.) 
și J.-Persson (Suedia) ; dublu 
fete : 1. Lisa Bellinger, Jean 
Parker (Anglia), 2. Szonia Pirc- 
sak. Katalin Bolvari (Ungaria), 
3. Olga Nemeș, Eva Malmberg 
(Finlanda) și Lisa Bellinger, 
Jean Parker (Anglia) ; băieți :
1. N. Mason, C. Prean (Anglia),
2. M. Pieroncsyk, D. Kaba- 
cinskj (Polonia), 3. A. KreD- 
hardt, A. Szosznyak (Ungaria)

NOU RECORD MONDIAL LA HALTERE
MOSCOVA, 1 (Agerpres). — 

în ultima zi a competiției de 
haltere din cadrul finalelor 
Spartachiadei popoarelor din 
U.R.S.S., sovieticul Viktor 
Karlovici a stabilit un nou re

„TROFEUL TOMIS" LA VOLEI FEMININ
(Urmare din pag. 1)

ÎNTRECEREA
și P. Ekel. H. Glanzer (Aus
tria) ; dubiu mixt : 1. Oiga Ne
meș, C. Persson (Anglia), 2. 
J.-O. Waldner. Pia Eliasson 
(Suedia). 3. Lisa Bellinger. C. 
Prean (Anglia) și Fliura Ka- 
sanova. A. Mazunov (U.R.S.S.) ; 
echipe fete : 1. U.R.S.S., 2. An
glia. 3. Ungaria si România 
(Olga Nemeș. Carmen Găgea- 
tu) ; băieți : 1. U.R.S.S., 2.
Suedia. 3. Iugoslavia și Unga
ria. CĂDEȚI, simplu fete : 1. 
Otilia Bădescu. 2. Renata Ka- 
salova (Cehoslovacia). 3. Ilka 
Boehning (R. F. Germania) și 
Krisztina Nagy (Ungaria) ; 
băieți : 1. M. Gr man (Ceho
slovacia), 2. T. Scheele (Sue
dia), 3. J. Braun (Cehoslova
cia) și M. Andersson (Suedia) ; 
dublu fete : 1. Renata Kasa- 
lova, Renate Linderova (Ceho
slovacia), 2. Elena Timena. E- 
lena Komrakova (U.R.S.S.). 3. 
Otilia Bădescu, Anca Cheler si 
Eva Batorfi. Krisztina Nagy 
(Ungaria) ; băieți: 1. M. Grman,
J. Braun (Cehoslovacia), 2. M. 
Andersson, T. Scheele (Sue
dia), 3. J. Gatien. F. Bauer 

cord mondial la categoria su- 
pergrea totalizînd la cele două 
stiluri 460 kg (vechiul record 
era detinut de compatriotul 
său Anatoli Pisarenko cu 
457,500 kg).

chemată si veterana Tania Go- 
gova. Antrenorul Vasil Gospo
dinov a utilizat în ultimele 
competiții jucătoarele Verka 
Borisova (28 ani — 1,70 m), 
Tania Gogova (33 — 1,80), Nad
ka Komitova (23 — 1,78 m). 
Verk» Nikolova (27 — 1,76), A- 
delian Borisova (20 — 1,84), 
Tania Raceva (28 — 1,78). Teo
dora Miluceva (20 — 1,77). Va
lentina Ilieva (21 — 1,80). Stef
ka Ilieva (26 — 1,80). Maia 
Gheorghieva (28 — 1,80), Penka 
Avcinova (17 — 1,82), Rosița 
Tumparova (28 — 1,78) și Vaia 
Durlova (20 — 1,78). Deci. Go
gova, Verka Borisova. Gheor
ghieva si Tumparova sînt spor
tive cu stagii mai îndelungate 
în națională. Cu două excepții, 
lotul cuprinde jucătoare de la 
cunoscutele cluburi Levski- 
Spartak și Ț.S.K.A. în acest 
an reprezentativa României a 
întîlnit de două ori pe cea a 
Bulgariei, voleibalistele noastre 
cîștigînd ambele partide : 3—1 
la Burgas. în campionatul bal
canic, și 3—2 la turneul de la 
Rostock. în R. D. Germană.

între participantele la „Tro
feul Tomis", o prezentă mai 
puțin obișnuită: formația TUR
CIEI. Este, ca medie de vîrstă, 
cea mai tînără echipă (cca. 20,5 
ani), prin urmare nu îndestul 
de experimentată. Așa se ex
plică. dealtfel, faptul că la „ca
lificările" din Spania pentru 
C.E. a cedat locul Suediei. Din 
lotul actual se remarcă ridică
toarea Hulya Ergin (23 ani — 
1,75 m) și trăgătoarele Arzu 
Bacoatlioglu (23 — 1,75) șl Me- 
ral Ozdemir (25 — 1,71). Din 
„12-le“ de bază mai fac par
te : Violet Kstanda (25 — 1,72), 
Sibel Ozgur (19 — 1,70). Yur- 
dogul Isikci (20 — 1,80), Na- 
len Colerein (18 — 1,76). Arzu 
Baydakgil (18 — 1,77), Cehnaz 
Karaguz (19 — 1.75), Macide 
Top (20 — 1,74). Hamiyet De-

TELEX
chelat jocurile din cadrul Cam
pionatului Africii, rezervat echi
pelor masculine. în finala com
petiției Algeria a învins Congo 
cu 25—24 (11—9), obțintnd primul 
loc șl caUfictndu-se pentru tur
neul de la J.O. de la Los An
geles.

NATAȚIE • Canadianul Dan 
Thompson a bătut recordul 
Commonwealthulul la 100 m flu
ture reallztnd timpul de 54,41 șl 
fiind numai la 6 zecimi de se
cunda de recordul mondial al 
americanului W. Paulus.

POLO • Echipele Spaniei, Iugo
slaviei, Cubei, Olandei, R.F.G., 
Italiei, S.U.A. șl Canadei s-au 
calificat pentru turneul final al 
CM. de Juniori care se dispută 
la Barcelona. Ultimele rezultate : 
Olanda — Brazilia 12—8, Spania

ANCA CHELER

(Franța) și J. Anvaerter. T. 
Rosskopf (R. F. Germania) ; 
echipe fete : 1. Ungaria. 2.
U.R.S.S.. 3. România si Ceho
slovacia : băieți : nu ne-au 
parvenit rezultatele.

Delegația tinerilor noștri ju
cători soseste astă-seară. la o- 
rele 19.20. pe aeroportul inter
național București-Otopeni.

VICTORII ROMANIȘTI ÎN
COPENHAGA. 1 (Agerpres).

— în tradiționala competiție 
internațională de canotaj aca
demic „Regata Copenhaga", 
sportivii români au avut o 
comportare meritorie, în pro
bele feminine toate cele patru 
echipaje care s-au prezentat 
la startul întrecerilor ocupind

miroglu (21 — 1,72) și Sibel 
Gorkan (17 — 1,73).

în fine, cea de a opta par
ticipantă la competiția care în
cepe miercuri este reprezenta
tiva de tineret a CUBEI, care 
vine după un mai lung tur
neu in Europa. Este o echipă 
tînără care urmează să preia 
ștafeta de la deținătoarea — 
pină anul trecut — titlului 
mondial. O echipă care. iată, 
urmează pilda valoroasei ge
nerații a „Manitei" Perez, con- 
fruntîndu-se de timpuriu cu 
cele mai importante forte ale 
voleiului mondial feminin și 
cîștigînd astfel experiența ne
cesară asaltării cu succes a 
primatului, peste 2—3 ani.

Lângă jucătoarele din echipa 
de tineret : Adelina Lopez (17 
— 1,83) Lilia Izquierdo (16 — 
1,72). Inez Molinet (17 — 1,80), 
Miata Luiz (19 — 1,80). Tania 
Ortiz (17 — 1,78). Ana Lidia 
Martinez (15 — 1,76), Gcrtru- 
dis Dixon (17 — 1,79) au fost 
în ajun aduse cinci tinere de 
perspectivă : Sabon, Arcelis, 
Sania Maria, Salazar și Cal
deron.

Turneul international al Româ
niei începe miercuri de la ora 
16. prima adversară a echipei 
noastre fiind R. F. Germania.

C. M. DE BASCHET [f]
La Sao Paulo au continuat 

jocurile din cadrul turneului fi
nal al C.M. de baschet femi
nin, prin disputarea primelor 
partide din cea de a IV-a eta
pă. Iată rezultatele înregistrate: 
U.R.S.S. — Bulgaria 94—63 
(44—35), R. P. Chineză — Iugo
slavia 76—58 (32—34) și Coreea 
de Sud — Brazilia 80—79 
(45—45).

— Israel 19—5, RT.G. — Austra
lia 19—7, Italia — Japonia 19—S, 
Iugoslavia — R.P. Chineză 14—8.

RUGBY • In primul meci-test 
din cadrul turneului pe eare-1 
Întreprinde tn Australia, echipa 
Argentinei a învins au 18—3 for
mația țării gazdă,

tenis • Finale la South 
Orange : Drewett — Alexander 
4—8, 6—4, 7—6 (masculin) șl Te- 
mesvari — Casale 9—3, 6—1 (fe
minin^ • Cehoslovacul Smid a 
ctștigat turneul de la Ulm ln- 
ringind tn finală pe Allan eu 
7—5, 6—4 • Semifinale la North 
Conway : Clem — Higueras 7—5, 
6—1 șl Gomez — Arias 6—3, 6—2 
• Rezultate din turul al doilea 
(feminin) la Indianapolis : Vas
guez (Peru) — Gilbert 6—3, 7—51, 
Maleeva — Nelson 6—0, 6—4, 
Reggl — Medrado 6—2, 6—4. So
lomon — Holton 6—4. 6—1, Gom- 
pert — Mochlzukl 7—6, 3—6, 7—5.

BERLIN. Alte rezultate din 
concursul in care echipa femi
nină de ștafetă a R. D. Ger
mane (Silke Gladisch. Marita 
Koch, Ingrid Auerswald, Mar
lies Gohr) a stabilit un nou 
record mondial cu 41,53 (ve
chiul record 41,60, R.D. Ger
mană, 1980) : feminin : 100 m: 
Marlies Gohr 10,91 (la 14 su
timi de recordul mondial al 
americancei Evelyn Ashford), 
200 m : Marita Koch 22,02 ; 
100 mg : Bettine Jahn 12,48 (la 
12 sutimi de recordul mon
dial) ; greutate : Ilona Slupia- 
nek 21,73 m ; masculin : su
liță : Detlef Michel 95,66 m.

GATESHEAD. Mare surpri
ză : Sebastian Coe doar pe 
locul patru într-o cursă de 
800 m ! Recordmanul mondial 
— care nu a fost selecționat 
decât pentru această probă 
pentru campionatele mondiale 
de la Helsinki — s-a clasat 
doar Pe locul patru. în 1:45,26, 
după Steve Cram (Anglia) 
1:45,03 W. Wuyke (Venezuela) 
1:45.07 și Peter EUiott (Anglia) 
1:45,25 I în cadrul aceluiași 
concurs, sprinterul american

„REGATA COPENHAGA’*

lă 1981. la Universiada de la 
București și la C.M. 1982. Toa
te acestea au fost îngăduite de 
practicarea unui joc de mare 
finețe sl precizie, combinativ 
și în viteză, acrobatic în apă
rare. un adevărat spectacol 
sportiv. Spre deosebire de ce
lelalte valoroase formații asia
tice. în frunte cu Japonia, re
prezentativa chineză are atuul 
unor lucătoare înalte, la C.M. 
patru dintre acestea depășind 
3.80 m. Cea mai înaltă este 
liang Ping (nr. 1 și în echipa 
universitară care a evoluat a- 
cum doi ani la București) cu 
1,84 m. Media de înălțime a 
echipei este de 1.78 m. Iată, 
dealtfel, lotul anunțat pentru 
„Trofeul Tomis" : Lang Ping, 
Zhang Rongfang (căpitan de e- 
chipă). Zhou Xiaolan, Lian 
Yen, Tzian Yin, Yang Shilang, 
Tzen Beitzu — toate partici
pante la C.M. ’82, alături de 
care au fost promovate recent 
tinerele Hsu Huituen, Li Yen- 
tiun, Li Kuitzi, Yan Siaojun 
Si Tzon Xiaoxia. O echipă care 
merită să fie văzută jucând si 
o favorită a „Trofeului To
mis"....

între participantele valoroase 
se numără, firește, si echipa 
BULGARIEI care deține titlul 
european. Dar, fată de compo
nența în care a triumfat acum 
doi ani la C.E., actuala garni
tură se prezintă aproape inte
gral schimbată (nu mai fac 
«arte din lot sportive valoroa
se ca Tvctana Bojurina, Verka 
Stoianova. Maria Stoeva. Galina 
Stanceva, Rumiana Kaișeva, 
Tania' Dimitrova s-a.), dintre 
vechile titulare fiind păstrate 
initial doar ridicătoarea Verka 
Borisova și trăgătoarele Gheor- 
ghieva și Tumparova, apoi re

BOX • Italianul Patrlzlo 
Oliva, campion al Europei la su- 
perușoară, șl-a păstrat titlul tn- 
vingtndu-1 La puncte, la RapaUo, 
pe spaniolul Antonio Guinaldo.

CĂLĂRIE • Paul Schocke- 
moehle (R.F.G.) cu Deister șl-a 
păstrat titlul european, sltuîn- 
du-se pe locul întîi șl la recent 
Încheiata ediție a C.E. desfășu
rată la Hlckstead (Anglia), ur
mat de John Witaker (AngUai) 
cu Rian’s Son șl Frederic Cottier 
(Franța) cu Flambeau. Pe echipe, 
titlul a revenit reprezentativei 
Elveției, urmată de Anglia și 
R.F.G. Următoarea ediție va avea 
loc In 1985 tn Franța.

CICLISM • Campionatul Italiei 
în proba de echipe (profesioniști) 
a revenit teamulul „GIS" (căpi
tan Francisco Moser) care a aco
perit distanța de 66,900 km tn 
11120 .*29,0 (medie orară 49,649 km).

HANDBAL O La Cairo s-au tn-

primul loc. La schif-simplu, 
Valeria Răcilă a obținut o 
victorie detașată, cu aproape 
două lungimi, tn fata celei 
de-a doua clasate, campioana 
daneză Christine Vustensen. 
Celelalte succese au fost rea
lizate de echipajele de două 
rame fără cârmaci, doi vîsle si 
4 plus 1 vîsle. La masculin, 
echipajul românesc de patru 
rame fără cîrmaci s-a clasat 
pe locul 2, după reprezentanții 
tării gazdă.

UH INIERfSW TURNEU miERnUIOnU DE RUGEH IA BUCUREȘTI
La finele lunii (24—31 au

gust) R. C. Grivița Roșie a 
luat frumoasa Inițiativă de a 
organiza un interesant turneu 
de rugby la care urmează a 
lua parte, alături de echipa 
gazdă si de Știința CEMÎN 
Baia Mare, și două cunoscute 
formații de peste hotare. Este

F T
SUEDIA (et. a 12-a) : Oergryte 

— Hammarby 1—3, Elfsborg — 
Oestar 1—1, A.I.K. — Malmoe 2—0, 
Mjaelby — Goteborg 0—0. Brage— 
Haecken 3—2, Gefbe — Halmstad 
1—I. In clasament: 1. Oestar 17 
P (+12) : 2. Hamtnarby 17 p 
( + 10) ; 3. A.I.K. 16 p ; 4. Mal- 
moe 15 p ; 5. Gotaborg 14 p.

ARGENTINA (et a 11-a) : Ra
cing AveUâneda — Platanse 3—2, 
Talleres Cordoba — Boca Ju
niors 2—1, Velez SarsfleM — Fe- 
rrocarril 1—1, Tern parley — Union 
Santo Fe 1—0, Nueva Chicago — 
Huracan 1—1, Estudiantes La 
Plata — San Lorenzo 1—0, Argen
tines Juniors — Institute Corbo- 
da 1—1, River Plata — Racing 
Corboda 1—2, Newell’s Old Boys— 
Independlente 2—0. In clasament: 
1—3. mdepandiente, Newell’s Old 
Boys și Hunacan 11 p ; 4—6 Boca 
Juniors, Argentines Juniors șl 
Ferrocarril 11 p.

FINLANDA (et. a 17-a) : Uves- 
TPS 2—0. Koparit — HAKA 2—1. 
KTP — KPV 1—2, OPS — Kuius- 
ysl 1—4, ROPS — H.J.K. 0—0. 
Re 1pas — Kups 1—1. tn clasa
ment : 1. Ilves 24 p ; 2. Kuusyst 23 
p (+29) ; 3. TPS 23 (+16) ; I 
HAKA 23 (+14).
• lh cadrtil „Cupel Intertoto” 

la Wlnterswyk (Olanda). FC 

AGENDA SĂPTĂMÎNII
1.V111 FOTBAL : Continuă la Debrețin turneul internațional 

rezerva*  echipelor de tineret (se termină tn 7.VIH) ; 
CĂLĂRIE : Concurs Internațional la Dublin.

I.VHI NATAȚIE t Campionatele S.U.A. la Clovis (continuă 
ptnâ în ziua de I.VHI) ; PENTATLON modern : La 
Warendorf, ta R.F. Germania, se dispută C.M. de seniori 
(se vor tacheia tn ziua de 6.VIH).

l.Vlll CANOTAJ : La Vichy Încep C.M. de juniori (se vor 
Încheia tn ziua de 7.VIH).

I.VHI TENIS : Echipele Italiei, Spaniei, Iugoslaviei fl Poloniei 
Iau parte, ta Italia, ta primul tur al „Cupei Valerio" 
— Juztlori, iar cele «le Spaniei, Italiei, Portugaliei ?l 
Cehoslovaciei, ta Spania, la „Cupa Sofia" ; tNOT AR
TISTIC : La Los Angeles »e dispută un mare soncure 
preollmplo (se tn chele ta ziua de 7. VIII) ; NATAȚIE : 
La Mulhouse Încep campionatele europene le juniori 
(se termină ta 7.vm).

I.VIH BOX : Două meciuri pentru titlurile europene la mij
locie șl grea au loc la Nîmes.

LVin ATLETISM : Se dispută primele probe In ediția inaugu
rală a C.M. la Helsinki (se vor încheie ta ziua de 14. 
Vin) ; CICLISM : tnoepe „Turul R.F. Germania” (se 
termină ta 13.VIU) ; AUTOMOBILISM : La Hockenheim 
are too „Marele Premiu al R.F.G.”, eontînd tn C.M. a! 
piloților de formula I.

Mel Lattany a stabilit cea 
mai bună performanță mon
dială în proba de 300 m cu 
32,15, îmbunătățind vechiul re
zultat al lui Pietro Mennea — 
32,84. Alte rezultate : 110 mg: 
Tonie Campbell (S.U.A.) 13,73, 
400 m : Walter McCoy (S.U.A.) 
45,73. 1 000 m : Steve Ovett 
2:19,08. Don Paige (S.U.A.) 
2:19,29 ; 200 m : L. Reid (Ja
maica) 21,03. milă : Tom Byers 
(S.U.A.) 3:56,99. Rya Flynn 
(Irlanda) 3:57,97 ; prăjină : Dan 
Ripley (S.U.A.) 5,30 m, înălți
me : Leo Williams și Jeff 
Howard (ambii S.U.A.) 2,25 m.

JABLONEC. în proba de a- 
runcarea greutății Remigius 
Machura (Cehoslovacia) a rea
lizat 21,41 m,

NAIROBI. Delegația atleti- 
lor kenieni la campionatele 
mondiale de la Helsinki cu
prinde cîteva vedete ale aler
gărilor de semifond si fond s 
800 m : Soaray Koskei, Juma 
Ndiwa. James Maina ; 1 500
m : Mike Boit, Kipkoech Che- 
ruyot. Paul Rugut ; 5 000 m s 
Paul Kipkoech. Charles Che- 
ruyot ; 3 000 m obstacole : Ki- 
protich Rono. Julius Korir. Ri
chard Tuwei.

BEIJING. Delegația atletilor 
chinezi la C.M. de la Helsinki 
are în frunte pe Zhu Jian- 
huan, recordmanul mondial la 
săritura în înălțime (2,37 m la 
11 iunie anul acesta). Din lot 
mal fac parte Zou Zhenxian 
(trlplusalt. 17,34 m). Liu Yu- 
hunag (lungime 8,14 m). Liang 
Weiqiang (prăjină 5,35 m);
Zheng Dazhen (1,93 m la înăl
țime) etc.

TOKIO. Federația japoneză 
de atletism va trimite la Hel
sinki 19 atleti (13 bărbați si 6 
femei), în frunte cu marato- 
nistul Toshiahiko Seko (2h08,37, 
al doilea rezultat mondial al 
anului).

vorba ae puternica echipă 
franceză R. C. Toulon, din 
prima divizie, șl de Aviator 
Kiev, un XV in care activea
ză mai mulți internaționali so
vietici. Toate partidele urmea
ză a se desfășura la București, 
în Parcul copilului.

Twente Enschede a învins pe 
Fortuna Dusseldorf cu 1—0 (1—0).
• în primul tur al turneului 

de calificare pentru J.O., zona 
Africii, nu s-au înregistrat 
surprize prea mari, favoritele 
ajungînd în turul al doilea, 
etapă decisivă pentru califica
rea la Los Angeles. Dar iată 
echipele care au ajuns în a- 
ceastă etapă a competiției : 
Senegal. Maroc. Ghana, Nige
ria. Camerun. Tunisia. Alge
ria, Libia. Egipt, Zimbabwe, 
Zambia și Etiopia. Dintre a- 
cestea. numai trei reprezenta
tive se vor putea califica pen
tru turneul olimpic.

ARGENTINA IN TURNEU 
IN EUROPA Șl AFRICA

La sfîrșitul lunii august și 
la începutul lunii septembrie 
selecționata Argentinei va în
treprinde un turneu de mai 
multe jocuri în Europa si Afri
ca. Fotbaliștii argentinieni vor 
întîlni. în ordine, reprezenta
tivele Elveției, Belgiei R. F. 
Germania și Algeriei
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