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„Trofeul Tomis“ la volei feminin

I I I

ECHIPA ROMÂNIEI S-A CALIFICAT
PENTRU TURNEUL FINAL AL FRUNTAȘELOR

(prin tele- 
doua zi a 

turneu inter- 
al 

Tomis", 
noastre

CONSTANȚA, 4 
fon). In cea de-a 
tradiționalului 
national feminin de volei 
României „Trofeul 
reprezentativa tării --------
și-a ...plătit în bună măsură 
datoria fată de numerosul si 
exigentul public local, care a 
umplut din nou Sala spor
turilor, evoluînd într-o notă 
de crescută competitivitate. 
Toate sportivele introduse în 
teren de S. Chirită si V. Mo- 
șescu s-au concentrat mai bine 
în joc. s-au mobilizat perma
nent și au obținut, mai ușor 
decît am fi crezut, victoria 
în partida cu formația Polo
niei. In general, meciul a 
fost dominat de sportivele 
noastre care, după citeva mo
mente de întîrziere în angaja
ment (0—3), s-au lansat vigu
ros spre o victorie clară 
primul set. în cel de-al doi
lea însă, avantajul inițial 
at de oaspete (0—4, 2—6)

în

atac „plavii". Fazi din partida Iugoslavia — Bulgaria, dis
putată ieri, in Sala Rapid. Foto : I. MIHAlCA

Campionatul Balcanic dc handbal masculin (tineret)

ÎN DERBYUL COMPETIȚIEI,
ROMANIA Șl IUGOSLAVIA

REZULTATE TEHNICE
România A — România B 37—1» (13—4) 
Turcia — Grecia 23—11 (7—S) 
Iugoslavia — Bulgaria 13—14 (7—4)

• Astăzi este zi liberă, oea de a V-a ediție a Campiona
tului Balcamio de handbal pentru echipe de tineret conti- 

sala Rapid dinnutnd stmbăU șl tnchelmdu-se 
Capitală.

Sala Rapid Giulești a găzduit 
joi după-amiază cea de a IlI-a 
rundă a Campionatului Balca
nic pentru echipe masculine de 
tineret. In cele trei meciuri, 
speranțele handbalului din Bal
cani au corespuns, din nou. in 
ceea ce privește puterea de lup
tă. ardoarea.

Partida inaugurală a adus fa- 
tă-n fată echipele reprezenta
tive A și B ale României. 
Nefiind un meci de clasament 
(echipa B a tării noastre, alcă
tuită din juniori, joacă rolul 
de sparring partner, ea recon- 
tînd pentru Ierarhia finală), 
componentii celor două selecțio
nate au urmărit in principal 
crearea unor faze care s-ar fi 
dorit de efect, spectaculoase și 
încărcate de virtuti tehnice.

SĂRITOARELE NOASTRE AU DOMINAT BALCANIADA DIN IUGOSLAVIA
După succesul Ilenei Pirjol 

la platformă, sportivele ro
mânce s-au impus și în proba 
de trambulină a Balcaniadei 
de sărituri în apă. desfășurată 
la Skoplje_(Iugoslavia). Astfel, 
Andreea — 
titlul de campioană balcanică, 
cu 470 p 
sîndu-se Ruxandra Hoeiotă. cu

Dragomir a cucerit

pe locul secund cla-

accelerator în final,
7—10 și con-

fost ceva mai greu recuperat, 
dar, „sextetul" nostru a apă
sat pe 
refăcînd de la

TEHNICE : 
România

REZULTATE
La Constanța s _______

Polonia 3-0 (7, 13, 7) ; R.P. Chi- 
nezâ - Bulgaria 3-0 (3, 6, 3) ; 
La Medgidia : Cehoslovacia — 
Turcia 3-0 (10. 7, 5).

PROGRAMUL DE AZI :
Sala sporturilor din Constanța 

do la ora 16 : R.P. ' 
Turcia ți Cehoslovacia 
ria (echipa României are 
berâ) ; la Medgidia, ora 
Polonia — R.F. Germania.

Chineză -
— Bulga

ri H- 
17 :

urmă
de a 
avea 
poloneză intrînd

ducjnd cu 14—11. 
în cele din 
limită.

Cea 
tilnirii 
echipa 
In derută si permitind volei
balistelor românce o detașare 
rapidă Si lejeră (9—2). Citeva

pentru ca 
să cîștige la
parte a In-treia

să fie si ultima, 
ușor

duminică tn

să spunem, rezul- 
fost cele scontate, 
părți comitindu-se

Dar. trebuie 
țațele n-au 
de ambele 
numeroase erori : pase la ad
versar și în aut, neglijențe la 
prinderea și pasarea mingii. 
România A a întrecut Româ
nia B cu 37—19 (18—6) si vic
toria detașată a celor din prima 
reprezentativă se datorează ex
perienței mai mare a jucăto
rilor săi. forței superioare si 
desigur, diferenței de valoare. 
Au marcat : Nagy 6, S. Pop 6, 
Barcan 5. Bădosu 4. Mocanu 4, 
Jianu 3, Ionescu 3. Dobre 3, 
Donca 2 sl Ghimeș 1 — pentru 
România A. Neculau 4. Ștefan

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag 2-3)

(Bui-
Radev

Pop 
O-

C. 
D.
o.

463,20 p. înaintea lasminer 
Gheorghievici (Bulgaria) — 
S83.15 p. La platformă mascu
lin :
garia) 583,95 p.
(Bulgaria) 531.40 p.
(România) 516.65 o 
prean (România)

în clasamentul
Balcaniadei.

1. P. Gheorghiev
2. R.

3. I
1. 

467.05 
general 

România s-a
al 

si-

echi- 
în- 
ur 

echi-

minute jocul a devenit 
librat. oaspetele pornind 
tr-o ambițioasă cursă de 
mărire, dar nici replica 
pel noastre nu s-a lăsat aș
teptată. O victorie absolut cla
ră si meritată, ca urmare a 
aportului mult îmbunătățit pe 
care Mirela Popoviciu. 
Liteanu și Doina Săvoiu 
adus fată de precedenta 
tîlnire. precum 
promițătoare în „sextet" 
Danielei Drăghici. De remar
cat că. de data aceasta. în 
fata unei echipe mai bine 
cotate decît cea vest-germană. 
execuțiile tehnice ale voleiba
listelor noastre au fost mai 
aproape de cerințe. îndeosebi

Ioana 
l-au 
in

și integrării 
a

Aurelian BREBEANU 
Cornel POPA

(Continuare in pag 2-3)

La C. E. de tenis de masă (juniori și cădeți)

CU CfLE 3 MEDALII Df AUR Șl 4 Uf BROW 
FETELE AU DEVANSAT PUTERNIC BĂIEȚII

— Nemeș. Găgeatu 2—1) pen
tru că adversarele au fost mai 
bine sudate, mai ales la du
blu. iar Olga a început con
cursul mai slab, marcată și de 
reacomodarea la o paletă „nor
mală". Mai mult decît bronz 
putea obține dublul Nemeș. 
Malmberg. în semifinala cu 
Szonja Pircsac. Katalin Bol- 
vari (Ungaria) au avut 20—18 
in primul set (21—23 !) și 20— 
16 (23—25 I) în al doilea dar. 
nerespectînd indicațiile de pe 
bancă, nu au mai atacat si au 
pierdut inițiativa pe „mingea 
pasivă" a finlandezei.

Spre cinstea ei. Olga Nemeș 
(înfrățirea Tg. Mureș) s-a si
tuat in proba de simplu pe 
locul de frunte, la care-i dau 
dreptul talentul și posibilitățile 
sale, clar exprimate începînd 
de la jumătatea concursului. în 
probele individuale.

Despre Carmen Găgeatu 
(MILMC-CPL) ni s-a spus că

Cele 3 medalii de aur si 
4 de bronz cucerite de repre
zentativa României la Campio
natele europene de tenis de 
masă pentru juniori si cădeți 
de la Malmo (Suedia) consti
tuie un frumos succes care 
a situat tara noastră intre pro
tagonistele întrecerii. Recolta 
de medalii au adus-o fetele. 
Ele au devansat in acest an 
băieții, restabilindu-și — sote 
cinstea lor — dominația de ani 
și ani în această disciplină. 
Două titluri si medaliile de 
aur a adus in patrie Olga Ne
meș (la simplu junioare si du
blu mixt, cu suedezul Jorgen 
Persson), unul Otilia Bădescu 
(simplu cadete). medaliile de 
bronz fiind realizarea echipei 
de junioare (Olga Nemeș, Car
men Găgeatu). dublului Olga 
Nemeș. Eva Malberg (Finlan
da). echipei de cadete (Otilia 
Bădescu, Anca Cheler) și du
blului cadete (aceeași forma
ție). Subliniind meritele fete
lor. ale antrenorului lotului — 
Laurenjiu Gheorghiu — să nu 
uităm pe antrenorii Alexandru 
Verzar. care a descoperit-o si 
a pregătit-o ani buni pe Olga 
Nemeș, și Vasile Dumitrescu, 
cel care le-a selecționat si pre
gătit pină nu de mult pe Oti
lia Bădescu. Carmen Găgeatu 
Si Anca Cheler.

Concursul fetelor a fost tare 
și la junioare și la cadete — 
ne spunea Laurențiu Gheor
ghiu — mentionind prezenta u- 
nor jucătoare valoroase si cu 
experiență, unele participante 
la mondialele de la Tokio și la 
alte concursuri mari.

Antrenorul lotului feminin 
ne mărturisea că bilanțul pu
tea fi chiar mai bogat. La e- 
chipe junioare, in primele zile 
de concurs, formația noastră a 
pierdut în fata Angliei, cu va
loroasele Lisa Bellinger si Jean 
Parker (Bellinger 2—0 cu Ne
mes și Găgeatu. Nemeș — 
Parker 2—0. Bellinger. Parker 

tuat pe primul loc eu 56 p, 
urmată de Bulgaria 48 c. Iu
goslavia 34 o Grecia 12 p și 
Turcia 10 p. La feminin, spor
tivele noastre au fost de ase
menea în frunte, cu 28 o. iar 
la masculin reprezentanții noș
tri au ocuoat locul doi cu 
28 p (după Bulgaria — 38 o).

Aspect de la antrenamentul efectuat de Dragomir Cioroslan 
(stingă) și Gelu Radu Foto : Dragos NEAGU

Săptămîna trecută, halterofi
lii noștri fruntași au realizat 
un bilanț remarcabil : 24 de
recorduri naționale, dintre care 
17 de seniori și 7 la juniori, 
obținute cu prilejul campiona
telor tării și ale „Daciadei", 
desfășurate la Constanța și la 
Spartachiada popoarelor U.R.S.S. 
(Dragomir Cioroslan — 3 re
corduri la „semimijlocie" — si 
Petre Becheru — un record — 
205 kg la „aruncat". Ia „mij
locie").

Ce reprezintă, de fapt, aceste 
rezultate ? Cum sint ele cotate 
tn ierartiia internațională ? Da
tă vom pune fată în fată per-

Mircea COSTEA

(Continuare tu oao T-5)

PROFILURI
CAR AȘ-SE VERIN
Nume cu frumoasă rezonantă 

in topul acestui județ cu vechi 
tradiții sportive, care depășesc, 
documentar. ...115 ani.

Nume care și-au găsit, to
tuși. cu mare greutate ..ordi
nea*. deoarece ..masa rotundă" 
a avut puncte de vedere dife
rite. mai ales în fixarea po
diumului. (Reporterul a avut 
o singură intervenție, in cazul 
lui Ivansuc, unul dintre cei 
mai mari fotbaliști români 
de după război : locul lui Ivan
suc nu putea fi. în nici un caz 
10. pentru că la fotbal trebuie 
să judeci în afara medaliilor, 
„balonul rotund" fiind. în con
tinuare. doar în așteptarea lor).

Așadar...
1. ALEXANDRU Maria (tenis 

de masă)
2. UNGUREANU Teodora (gim

nastică)
3. FIAT Gheorghe (box)
4. POPESCU Simion (lupte)
5. DRAGOMIR Zeno (atletism)
6. IVANSUC Zoltan (fotbal)
7. TISMANAR losif (popice)
8. SCHREIBER William (volei)
9. BARA Gabriela (înot)

10. ZSIZSIK Maria (popice)

formanțele obținute la campio
natele naționale de anul tre
cut si cele realizate săptămîna 
precedentă, ne vom da seama 
de progresele evidente realiza
te de majoritatea sportivilor 
din loturile naționale. Compor
tările lui Dragomir Cioroslan 
și Petre Becheru. care au 
concurat în compania unor ad
versari de talie mondială, sînt 
elocvente. Iată de ce, recordu
rile lui Cioroslan — 355 kg
(155 4-200) și P. Becheru 360

Ion OCHSENFELD

(Continuare in pag. 2-3)

Olga Nemeș — dublă campioană 
europeană la junioare

a jucat In general bine, s-a 
mobilizat șl concentrat tn con
curs si numai experimentele cu

Iată. într-adevăr. un top fru
mos. în care avem de toate : 
si performantă de prim rang. 
(Maria + Teodora), și rezonan
tă (Zeno Dragomir) și tradiție 
sportivă de familie (Zsizsik cu 
șapte sportivi de performantă, 
in frunte cu ..vîrful" Zsizsik 
de la fotbal, conducătorul unul 
atac care a reușit să cîștige 
Cupa României la fotbal în 
1954. învingînd în finală pe 
Dinamo București cu 2—0. la 
București).

Dacă n-ar fi fost „dubla" de 
la popice, topul Reșitei ar fi 
fost reprezentat de tO sporturi, 
fenomen destul de rar în Ie
rarhiile sportive județene, dar 
justificat fn Caras-Severin de 
faptul că se practică aici 29 de 
ramuri de sport si. cum spunea 
Doru Glăvan. comentatorul șl 
crainicul de radio „e păcat că 
nu am găsit o formulă ca să 
figureze și turismul la primii 
zece... lucru firesc, dacă stai să 
te gîndeștî că județul nostru 
are cele mai multe lacuri din 
toată țara".

loan CHIRII.A

(Continuare In pag 2-3)



POZIȚIILOR PIERDUTE

Pe la ușile

5Foto : Ion MIHĂICA

Constantin

CAMPIONATUL BAL
(Urmare din pag. 1)

BALCANIADA DE BASCHET-JUNIOARE

PROFILURI CARAȘ-SEVERIN
(Urmare din pag. I) așa. Dar sîntem convinși

TOMIS“ LA VOLEI FEMININ
(Urmare dtt peg. 1)

DUPĂ C. L Dl IINIS Dl MAS
(Urmare din pag. 1)
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HALTEROFILII NOȘTRI CONTINUA SA PROGRESEZE
an

(Urmare din pag. 1)
no

fost

w

ales
»e-

ambiția 
boxerii

neezitind 
i efortul

fără 
la fe

Pal 
Sued

de 
(d 
sil
Ia 
cu

cu 
di- 

do- 
PO-

obstrucții inutile, de 
dure si repetate pro- 
deciziile arbitrilor, ne- 
ordonarea propriei 0- 
Ei au fost întrecut! de

spectaculos, 
cind si 1* ca tatr-o

Mal- 
Szczv- la ci ști zarea vreunul 

si Cehoslovacia 
echipa bulgară 
evite înfrîngerea

să
co-

din 
re- 

stln- 
uitat

PUGILIȘTII DINAMO VIȘTI ÎN CĂUTAREA

„TROFEUL

Secvență de la pregătirile boxerilor dinamoviști. tn prim-plan, 
frații Ion și Florin Stan. Foto : Ion MIHĂICA

începind de astăzi, la Rm. Vilcea

de vineri. 
Polonia — 
urmlnd să 
de a <—— 
Jtă serie.

Shilang, Lang Ping, 
Xiaoxia), Lian Yen,

Turneul final al campionatelor naționale de box

Iubitorii sportului cu mănuși 
din țara noastră așteaptă cu 
interes deosebit turneul final 
al campionatelor naționale de 
box, găzduit săptămina vii
toare la Constanta. In vederea 
acestui important eveniment 
sportiv pugiliștii fac in aceste 
zile ultimele pregătiri.

Am fost oaspeții boxerilor 
de la Dinamo București tatr-o 
după-amiază în care mercurul 
termometrului urca 
intr-o după-amiază 
umbră te simțeai 
saună...

...Era ora 16 cind 
camerelor in care 3e odihneau 
sportivii s-a auzit vocea ba- 
ritonală a antrenorului Vasile 
Mariuțan : „Hai ! Sus. copii l— 
La treabă !...“. De îndată .co
piii" au început să iasă din 
camere, micșorindu-și ochii je
nați de lumina puternică a 
soarelui. „Mai vioi ! mai vioi !* 
— li întimpina cel de-al doilea antrenor, Ion Dumitru, Ti
țoiu, Cercel, Dragomir, Pirjol 
și alți boxeri cunoscuți por
neau într-o alergare ușoară, 
încercînd să-și alunge ’ toro
peala. In scurt timp, angrena
jul echipă-antrenori a Început 
să funcționeze normal. Comenzi 
scurte, execuții energice... Unui 
neavizat, echipamentul boxeri
lor i-ar fi putut apărea cel 
puțin ciudat. In ciuda efortu
lui si. mai ales, a caniculei, 
o parte dintre sportivi erau... 
Înfofoliți in treninguri căldu
roase — tribut greu plătit pof
tei de mincare uneori necon
trolată. Am Întrebat dacă an
trenamentul nu putea fi pro
gramat mai tirziu. mai pe ră
coare. Răspunsul antrenorilor 
ne-a convins că perioada din
tre orele 17—19 este cea mai 
indicată pentru antrenament : 
„La Constanta vor fi gale pro
gramate si la ora 15... In .’cr
eăm să ne pregătim, pe rft 
posibil. în condițiile In care 
vom boxa...*. Se aleargă, se 
face gimnastică, exerciții la a- 
parate si lecții la mănuși... E- 
fortul făcut de sportivi ne-a 
impresionat. Pe noi. dar nu și

Dacă II întrebi pe Dumitru 
Bumbeș, președintele CJEFS, 
asupra profilului actual al Re- 
șiței (și Caransebeșului, și nu 
numai al lor), el răspunde 
simplu : „Topul e frumos, ulei 
vorbă, dar na spune totuL N-a
vem in top un handbalist, dar 
s-au produs la noi eu recile, 
fie că a fost vorba de eel ta 
11, fie că a fost vorba de eel 
mic, care ne-a luat-o puțin 
inainte. Ar mai fi și schluL In 
orice caz, e plăcut să vezi eă 
județul nostru, eu o bună dez
voltare a sportului de masă, 
oferă un top în care sportiva 
clasată pe locul 10 e_ cam
pioană mondială*.

încercăm să „provocăm* pu
țin masa : „Poate eă e eam 
puțin 7eno la atletism*. Paul 
Bocșan, redactor de sport la 
„Flamura", nu se lasă așteptat: 
„Dacă ar fi doar Zeno. Dar 
mai e si Mihai Truleă, mai • 
și Zoltan Hegheduș-fiul, eare 
a continuat tradiția sportivă a 
tatălui său, tot discobol, mal e 
și „ciocănarul" Ion Toma, as
tăzi director al IAS Prejmer 
și Erou al Muncii Socialiste—*.

Tradiția sportivă ta familie 
revine ca un laitmotiv In jurul 
mesei. Tn grupul Zsizsik mai 
figurează și handbalist* Elena 
Zsizsik, soția unui... handbalist 
(Andrei Barabaș)... apropo de 
handbaliștii care nu au pă
truns în top.

Dar Fiat ? Iată că și nepoții 
lui Gheorghe (Petru șl Zorro) 
au făcut sport, ta numele a- 
celeiași tradiții. Așa cum e 
și cazul schioarelor surori Su
ci j (Elisabeta și Zorița), prima 
fiind campioană mondială uni
versitară.

Impresia noastră e că nata- 
țla reșiteană ar putea da mai 
mult, tocmai din cauza tradi
ției. E adevărat, Gabriela Ba
ka e în top, mai e șl numele 
Ancăi Andrei, dar realele acu
mulări cantitative nu fac să 
apară vîrful așteptat. Să fie 
vorba de reversul tradiției, care 
îi îndeamnă pe copiii reșlțenl 
să facă și înot, în numele unei 
dezvoltări polivalente 7 Poate 
că e așa. Și nu e rău că e

pe antrenorii Ion Dumitru și 
Vasile Mariuțan. care cereau 
insistent ca exercițiile să re 
facă „Mai în viteză băieți !••• 
mai energic !...“ i 
participe și ei la 
lectiv.

Ne gindim că 
care se pregătesc 
namoviști se datorează si 
rinței lor de a recuceri o 
ziție fruntașă In boxul nostru, 
poziție afectată la campionatul 
trecut, cind Dinamo nu a avut 
decit un singur campion (Con
stantin Tițoiu). în comparație 
cu edițiile trecute, cind dina- 
movistii cucereau 4—5 titluri. 
Iată-i pe cei care și-au propus 
să refacă prestigiul dinamovist 
ta boxul nostru : categoria 
muscă — Constantin Tițoiu și 
Florian Nicolae ; pană — Titi 
Cercel si Marin Nicola ; aemi- 
ușoară — Ion Stan și Constan
tin Tudosa; ușoară — Drago
mir Ilie si Florian Tlreomnieu ; 
semimijlocie — Florin Stan ; 
semigrea — Fedea Pamfîl și 
Tudor Panait ; grea — Teodor 
PirjoL După cum *e poate ve
dea. De lingă consacrați Mnt 
și multe jaume noi*, ta cău
tarea consacrării. în încheiere, 
o precizare : deși nu se ocupă 
de pregătirea boxerilor aeilor:. 
cel de-al treilea antrenor di
namovist. Ion Menea, este si

eă 
bazinul reșițean are posibilita
tea să dobtadească o emblemă 
de tip Carmen Bunadu sau 
Anca Pătrășcoiu.

Le-am spus tatr-o doară 
„mesenilor” reșițeni că majo
ritatea numelor din top aparțin, 
totuși, trecutului. Au răspuns 
în bloc : „Tn mod firesc, topul 
e ceva earc... a fost Aureola 
are nevoie de puțin trecut Ce 
▼-ar spune numele a doi bo
xeri foarte talentați ca Franelse 
Vas tag șj Corneluș Silitră ? Sau 
al gimnastului Marin Tobă ?* 
Ajungînd aici, Doru Glăvan a 
intervenit din nou : „Pentru eă 
a venit vorba de gimnastică, 
iml fac o datorie do onoare 
pomenind un nume de rezonan
tă, cel al antrenorului Andrei 
Kerekes, care nu figurează lu 
top, dar care, pentru gimnas
tica reșițeană, reprezintă eam 
eeea ee a reprezentat Zeno 
Dragomir pentru atletism*.

Cam atlt despre topul 
Caraș-Severin, după care 
porterul se simte puțin 
gherit la gindul că l-a 
pe Cicerone Manolache.„ 

kg (155 + 205) au fost foarte 
apreciate de specialiști.

Subliniind valoare* certă a re
zultatelor. vom aminti eă in 
urmă eu un an, la campiona
tele naționale de la Bistrița, 
Cloroslan obținea 348 kg, deci 
eu 15 kg mal puțin dedt a- 
eum, ta timp ee P. Becheru a 
înregistrat din toamna anului 
trecut plnă acum un progres 
de 47,5 kg ! Dar Becheru. du
pă cum spunea Ctoroslan, mal 
are mari resurse, chiar să •- 
tace și recordul mondial I

Cei consacrați recent la _Da- 
ciadă* au făcut si alte pro
grese demne de remarcat. Pri
ma cifră reprezintă rezultatul 
obținut la campionatele națio
nale de anul trecut. lor a doua 
cel realizat în 1983. la Con
stanța. Cat cocos : Gh. Mafiei 

el... reprezentat la .Jotul mare’ 
prin „elevii" săi
Tudosa și Tudor Panait — 
campioni naționali de juniori 
care vor debuta la Constanța 
in campionatul seniorilor. Să-i 
urmăriți cu atenție, deoarece 
sîntem siguri că merită...

Petre HENȚ

Timp de trei zile — vineri, 
simbătă și duminică — Sala 
sporturilor din Rm. Vilcea va 
fi gazda Întrecerilor ediției a 
18-a a Balcaniadei de baschet 
rezervată reprezentaativelor de 
junioare. Iubitorii sportului din 
orașul de reședință al județu
lui Vilcea vor avea prilejul să 
urmărească echipele Bulgariei, 
Iugoslaviei, României I și 
României II (ultima In afară 
de concurs). Deci, după fotbal, 
handbal și volei, lată că ți 
baschetul trece In prim-planul 
atenției, interes amplificat, ne
îndoios, și de faptul că anul 
acesta favorita publicului, echi
pa feminină Chimistul C-&R. a 
promovat in eșalonul de elită al 
baschetului nostru. Cadrul or
ganizatoric ta care se va desfă
șura Balcaniada va fi, sîntem 
siguri, la înălțime. Argumente?

preluarea. ca si atacai st 
blocajul. Arbitrii A. Bestaa- 
CMglu (Turda) — V. Raa- 
ghel (România) au condus 
bine echipele : ROMANIA — 
Mirela Popeviciu. Doina 8ă- 
TOiu. Maria Er. ache. Ileana 
Berdilă. Speranța Gâman (Da
niela Drăghici). Ioana Utea- 
nu ; POLONIA : Locyna
Kvrasnieska. Anna Ucbodzi- 
jevrska (Anna Szalbot), Jaros
lava Rozanska, Anna Ku- 
harczyk (Barbara Ha beri. Bo- 
zena Maloch (J olan ta Tomlak, 
Marzena Haniszewska. 
gorzata Gilla). Jolanta 
gielka.

Din păcate, ta prima zi a 
competiției în meciul cu R.F. 
Germania, două dintre jucă
toarele noastre. Niculina Bujor 
Si Fidelia Crișan. s-au acci
dentat. prima nemaiputfnd fl 
utilizată in această competiție. 

In seria sa. echipa Românie)

255 kg ; 262.5 kg — record ; 
cat. ușoară: V. Dociu 302,5 kg; 
312,5 kg ; cat. grea ușoară : 
V. Groapă 357,5 kg ; 382,5 kg 
— record : cat grea : Si. Taa- 
nadl 345 kg ; 390 kg — record. 
Dar mai stat si alte exemple 
demne de luat ta considerare, 
cele oferite de Dorel Mateeș — 
18 ani. anul trecut pe locul doi 
la „muscă*, cu 210 kg. iar a- 
cum pe aceeași poziție Ia cat 
cocoș, a totalizat 252,5 kg. Con
stantin Urdas (19 ani) a Între
cut recordul la total (382,5 kg) 
la cat. mijlocie, cu 2,5 kg. de
ținut de seniorul P. Becheru. 
iar la ..semigrea* Vlad Nlcu 
(20 ani) gi-a corectat rezulta
tul cu 37,5 kg la ..semigrea* a- 
jungind acum la 365 kg. Iată, 
așadar, că se pot Înregistra 
progresele dorite dnd ae mun
cește cu dăruire, abnegație, 
ctad efortul antrenorilor și

Sini tineri, toți, și puși pe șotii, așa cum 
stă dealtfel bine la virsta cind totul pare 
posibil. Dar asta numai dincolo de bazin. 
In apă devin, parcă, alții, transformarea fi
ind un tribut plătit performanței, eu care 
Maricica Culică, spre pildă, cochetează de... 
jumătate de viață (la 14 ani). Un kilome
tru, și încă unul. O săritură, și incă una. 
Ieri, ți azi, și miine. O repetare cumva mo
notonă, dar fără de ea limitele ar rămine, 
e limpede, inaccesibile, lupta cu timpul sau 
cu notele ar fi pierdută inainte de a începe.

Sint, cu toții, nouă. Șapte înotători și 
două săritoare in apă. Purtătorii speranțelor 
înotului și săriturilor tn apă din România 
Ia campionatele europene de juniori. Anul 
trecut, reprezentanții noștri se intorceau de 
la această competiție cu o frumoasă recoltă 
— șase medalii. Anul acesta, doar Luiza Ni
colaescu a mai rămas din grupul medalia
telor, Anca Pătrășcoiu, Gabriela Baka sau 
Teodora Hauptricht făcind pasul spre lotul 
pentru europenele seniorilor. Ceilalți de a- 
cum nu au cărți de vizită deosebite la în
trecerea continentali (Cornelia Gherman, Ro
bert Pinter sau Noemi Lung au, in schimb, 
numele trecute in palmaresul Concursului 
Prietenia, dar asta e altceva), eventual cite 
o prezență in finale, dacă nu cumva sint 
debutanți, ca Laura Sachelarie. 1983 inseam-
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UN BUCHET DE... SPERANȚE

Condițiile toarte bune in care 
s-a derulat Festivalul național 
pionieresc de minibaschet, găz
duit anul acesta tot de orașul 
Rm. Vilcea.

Pentru actuala ediție a Bal
caniadei (plnă acum Bulgaria 
a ciștigat 10 titluri. Iugoslavia 
4, România 3 — ultimul la edi
ția din 1980, desfășurată la Ttr- 
goviște), antrenorii reprezenta
tivei noastre — Mihai Fleșeriu 
șl Bogdan Diaconeseu — vor 
avea la dispoziție următoarele 
jucătoare : Ștefan, Ristea, Va- 
sile, Șandor, Marina, Matbe, 
Făreaș, Misăilă, Bede, Jugiaa- 
ra. Mărginean și Catrina.

Programul de astăzi : ora 
18,45, România I — România 
n ; ora 18,15 : festivitatea de 
deschidere ; ora 18,30 : Bulga
ria — Iugoslavia.

de la Medgi- 
R. F. Germa- 

d să desemneze pe 
doua calificată. In 

deocamdată 
(hlneze se 

poate considera participantă la 
turneul finaL In partida sus
ținută de campioanele lumii 
ta compania formației Bulga
riei. voleibalistele chineze au 
încheiat rapid conturile cu 
adversarele lor. riști gînd cu 
3—0 ta numai 45 de minute. 
Erie greu, dealtfel, per.tru orice 
adversară a acestei adevărate 
mașini de jucat volei să spe
re 
Ca 
zi. 
■ă 
categoric dar nu a 
realizeze decit o medie 
patru puncte De set. R. 
mus (România) — M. 
(Cehoslovacia) au condus . 
echipele : R. P. CHINEZA 

set— 
ta prima 

a Încercat 
la scor 

Izbutit să 
de

Far- 
Ziak 
bine

sportivilor se conjugă.
Avem clțiva halterofili tineri, 

cu perspective, cu rezultate 
competitive pe plan internatio
nal. ci citii mal maturi, cu o 
mare experiență, adevărate e- 
xemple de conștiinciozitate si 
voință La ora actuală unii 
dintre ei se pot confrunta eu 
primii clasați din lume (Cio- 
reslan, Radu, Urdaș, Becheru, 
Nice ș.a.).

Acești sportivi se bucură de 
condiții excelente de pregătire 
pentru a progresa continuu si 
a aspira la vîrful piramidei pe 
plan mondial. Desigur, compo- 
nentii lotului național vor tre
bui să se pregătească cu si 
mai multă tenacitate si dorință 
de afirmare. Disciplina si or
dinea. munca neprecupețită, de 
zi cu zi. le vor aduce cu sigu
ranță noi succese.

nă, așadar, 
afirmarea ? 
ieri, antrenor 
in șansa lui 
bund formă, 
sport, Noemi 
din prime p

cit medalie la 
neștiută mi v

Oliviu Băcu 
înapoi. A av 
tenia" sau i 
prima dată ci 
ma examenelo 
vor să le trea 
inainte plus 
mergind in F 
de acasă.

Săritoarele s 
lor sint multe 
aducea prima 
românească a 
norul Panteli
următoarele d 
și de conjunc 
fel sau altul, 
Nicolaescu ere 
diurn, Cristina
lingă ea I Vis 
rea cărora au 
mai bine de

...De vineri 
inainte se pot 
„europenele" <

4, Kiss 2, Cristea 2, Puiulet 2, 
Andronache 2, L. Pop, Caras 
1 si Diaconescu 1 — pentru 
România B.

Au arbitrat Nikos Kontras și 
Nikos Psaltis (Grecia).

într-un veritabil derby, e- 
chipele Turciei și Greciei au 
oferit un meci aprig disputat, 
multă vreme de un sensibil e- 
chilibru. Mai preocupați de joc 
decit* partenerii lor, handballj- 
til turci au reușit ta partea 
a doua a Intîlnirii să rupă 
echilibrul. După ce in mln. 14 
conduceau cu 14—11, el au rea
lizat un veritabil „tur de for
ță* ajungînd, 5 minute mai 
Hrziu, la 18—12. Victoria lor
— Tureia — Grecia 23—17 (7—8)
— este pe deplin meritată. 
Jucătorii greci au uzat de •- 
celeași 
faulturi 
teste la 
glijlnd 
voluții.

Zhang Rongfang. Yan Siaojun, 
Yang 
(Tzon
Tzen Beitzu. BULGARIA — 
Verka Borisova-Staianova, Ma
ria Gheorghieva-Stoeva, E- 
milia Pașova, Rozița Mihai
lova, Nadka Komltova. Valen
tina Ilieva.
• La Medgidia ta meciul 

Cehoslovacia — Turcia, vic
torie dară, cu 3—0, a primei 
echipe. Au arbitrat B. Skou- 
dies (R.F. Germania) — B. 
Bolev (Bulgaria). Remarcate : 
Daniela Kunikova. Miroslava 
Burakova. Jana Trnokova 
(Cehoslovacia) și Hulya Ergln, 
Arzu Bacoatlioglu (Turcia). 
(N. CARABAȘ — coresp.).

combinații de materiale pe pa
letă. la Centrul federației, unde 
se pregătește in prezent, l-au 
mai scăzut din potențial Un 
Ioc in echipa de junioare ar 
fi avut si Rodica Urbanoviei 
(Metalurgistul Cugir — antre
nori Nicolae și Agneta Detnic) 
care ar fi fost 'utilă, mai 
la dublu. O asteaptăm 1a 
nioare din anul viitor.

Revelația concursului a 
cadeta Otilia Bădescu, Au 
impus-o tehnica bună, viteza, 
stilul agresiv si. neobișnuit plnă 
acum la ea. psihicul robust, 
concentrarea si mobilizarea e- 
xemplară la masa de joc, mai 
ales în momentele grele. Otilia 
va mai juca la cadete doi ani. 
Pregătirea in continuare la 
Centru si colaborarea bună a 
acesteia cu IMGB C£.Ș. 1 Buc, 
(antrenor Gheorghe Iondache) o 
vor duce, cu siguranță, la noi 
succese. ' . a

La băieți s-a mers numai cu 
juniorii. Virgil Bălan, antrenor 
rul lor. apreciază ca bună e- 
voluția celor doi elevi ai săi

sau 
plur 
curs 
vin 
cum 
C.S.
(C.S 
vig 
Dan 
iova 
baie 
juni 
tren



Astăzi, la Utrecht

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ - LOKEREN

Van Hanegem: „PENTRU MINE
VICTORIA ROMÂNILOR LA STOCKHOLM

N-A FOST 0 SURPRIZĂ"
RODEN, 4 (prin telefon). In 

cursul dimineții de vineri, fot
baliștii tricolori oleacă cu auto
carul la Utrecht, unde seara 
vor lua startul în turneul la 
care participă echipele Notting
ham, Lokeren si Utrecht El 
vor debuta în deschiderea cu
plajului. la ora 19 (20, ora
Bucureștiului), lntîlnindu-i pe 
fotbaliștii de la Lokeren. Tot 
în cursul zilei de vineri eo- 
sește la Utrecht Universitatea 
Craiova. Este posibil ca inter
naționalii craiovenl si nu fi
gureze In formație in acest oare.

ȘTIRI, MECIURI AMICALE
• ASTAZI, PRIMELE ME

CIURI IN „CUPA STEAUA*. 
In această după-amiază, pe sta
dionul „Steaua* din Capitală, 
va avea loc primul cuplaj din 
cadrul interesantei competiții 
organizată de clubul militar. 
După cum se știe, la actuala 
ediție iau parte trei divizio
nare „A* — Rapid, F. C. Ar
geș și Steaua — si echipa spa
niolă Real Celta Vigo.

Astăzi. în deschidere, de 1* 
ora 16, se vor lntîlnl Rapid fi 
F. C. Argeș, iar de la ora 18, 
in partida vedetă. Steaua — 
Real Celta Vigo. Duminică di
mineață. de la ora 9, va avea 
loc al doilea cuplaj al acestei 
competiții, in care se var în- 
tilni între ele învinsele și în
vingătoarele din prima zL - -
• CUPLAJ LA ORADEA. 

Stadionul F. C. bihor a găz
duit un interesant cuplaj. In 
primul meci, înfrățirea Oradea 
a dispus de Metalurgistul Cu- 
gir cu scorul de 1—0 (1—0), 
prin golul marcat de Nlcoraș 
(min. 30). A doua partidă: F.C. 
Bihor — Jiul Petroșani 1—0 
(0—0), unicul gol fiind Înscris 
de O. Lazăr (mln. 77 din 11 
m). (I. Ghișa, coresp.)
• ELECTRO SF. GHEOR- 

GHE — DUNĂREA C.S.U. GA
LAȚI 3—2 (1—2). Au marcat 
Varga și Bakk (de două ori), 

prim meci Prezența lor, însă, 
nu este exclusă.

Dacă fotbaliștii cnaioveni nu 
se vor alinia la start. In urma 
călătoriei efectuate la cursul 
aceleiași zile, formația proba
bilă pentru meciul cu Loke
ren va fi următoarea :

Moraru (Iordache) — Rednlc, 
forgulescn, Andone, Văetuș — 
Movilă, BSlfini, Klein, Hagi — 
Gabor, Coraș. Dealtfel, această 
formație a susținut plnă acum 
S—7 meciuri amicale cu ad
versari din categorii inferi- 

respectiv Antohl și Balaban 
(din 11 m). (Gh. Briotă — co
resp).

• POIANA CfMPINA — PE
TROLUL PLOIEȘTI 9—0.

• AURUL BRAD — U. T. 
ARAD 2—1 (1—0). Au marcat : 
Ormenișan (min. ÎS si 52), res
pectiv Gal (min. 47). (Al. Jur
să, coresp.)

• NITRAMONIA FAGARAȘ 
— F.C.M. BRAȘOV 1—9 (1—9). 
A înscris : Sfrijan (min 36). 
(V. Lazăr, coresp.)
• F.C.M. PROGRESUL BRĂ

ILA — DINAMO VICTORIA 
BUCUREȘTI 3—2 (2-2). Au
torii golurilor : Petrache (min. 
20 din 11 m), Bulancea (min. 
23) și Drăgol (min. 54), res
pectiv Glonț (min. 14) șl Radu 
(min. 39). (Gr. Rizu, coresp.)

• DELTA TULCEA — ME
TALURGISTUL TULCEA 2—2 
(1—0). Au marcat: Stan (min. 
32), Ihlmov (min. 76) pentru

1 Delta. Burull (min. 48 șl 83) 
pentru Metalurgistul. (P. Com- 
șa, coresp.)
• „CUPA MINERUL*. La 

Cavnic. în zilele de 6—T au
gust, se va disputa „Cupa Mi
nerul*. la care vor participa 
echipele Minerul, Gorubso Ma- 
dan (Bulgaria). Armătura Za
lău, Cuprom Baia Bare șl Mi
nerul Cavnic (Z. Debrețeni, 
coresp.)

Intermezzo Ia Mamaia cu
O întilnire neașteptată cu ce

lebrul „Wlm* Van Hanegem, la 
piscina hotelului Savoy din 
Mamaia, „vîrful de atac* al 
noilor hoteluri care avansează, 
an de an, spre Năvodari. Reve
nise tocmai de la Constanța, cu 
grupul de adolescenți olandezi 
care se antrenează șl se bron
zează pe Litoral. Ii mărturisim 
că ne-am fi așteptat să aflăm 
că e manager la Feyenoord 
sau la Standard Lifege — de 
ce nu ? — dar Van Hanegem 
zlmbește : „Cine iubește cu a- 
devărat fotbalul nu te poate 
despărți de minge. Eu foc fot
bal, zilnic, cu copiii, timp de 
o oră și jumătate, cel pufin. 
Satisfacția e dublă : in primul 
rind am, in continuare, bucu
ria jocului. iar In al doilea 
rind copiii învață. Rămin la 
convingerea că un copil trebuie 
să fure totul de la tine. Un 
antrenor de copii doar cu flu
ierul in gură e de neconceput 
pentru mine. Copilul trebuie 
să-ți simtă respirația »i gheata, 
cot la cot... să vadă de la 
cițiva centimetri cum fentezi, 
cum icnești, cum II păcălești. 
Toate astea nu se invață cu 
vorba. Toate astea se transmit 
direct. Și nu e bucurie mai 
mare decît să vezi cum un co
pil te trage și de tricou ca 
să-fi ia mingea". îl privesc pe 
Van Hanegem cu o admirație 
pe care nu reușesc — se vede 
— să o ascund. Ce repede a 
trecut rivalul Iul Cruyff în ban
că. alături de copil. Slnt ne
voit să schimb discuția, cu 
gindul la spațiul rezervat re
portajului. „Spuneți-ne, Van 
Hanegem, de ce Olanda a fost 
un meteor tn fotbalul mondial? 
întreb asta cu toate că, după 
părerea noastră, două din cele 
mai mari echipe ale lumii (O- 
landa și Ungaria) nu au trăit 
bucuria unui titlu mondial". 
Răspunde : „Am avut o gene
rație frumoasă, care a depășit 
condiția fotbalului nostru, și

marele fotbalist olandez
a;a foarte dezvoltat ca masă. 
Am mai avut noi jucători de 
clasă, dar n-au reușit «d se 
adune. Rinus Michels a reușit 
această performanță. Ne-a în
chegat. Fotbal n-a prea fost 
cazul să ne învețe, dar rolul 
lui la capitolul închegare a fost 
foarte mare, într-o epocă In 
care factorul psihic e decisiv 
la fotbal". Acest răspuns atrage 
o nouă întrebare : „Cum ați 
putut pierde finala cu Becken
bauer, după ce ați condus cu 
1—0 in chiar primul minut ?“ 
Van Hanegem privește departe, 
prin ochelarii fumurii : „E o 
poveste întreagă la mijloc. Știți 
bine că intre noi și nemți e 
o veche rivalitate, plus faptul 
că ei nu scapă nici un prilej 
să-ți demonstreze că știu totul, 
și că nu mai au ce invăța. tn 
minutul acela 1, cind cu cele
bra acțiune a celor 14 pase 
șnur, echipa Olandei s-a rupt 
in două. O jumătate s-a decis 
să taie, prin tehnicitate ironică, 
orgoliul nemților. Cealaltă ju
mătate s-a înhămat, ca si ob
țină victoria. Așa se face că 
am fost pe teren nu o echipă, 
ci două jumătăți". „Din ce ca
tegorie ' ai făcut parte. Van Ha
negem ?“ „Din prima, fără în
doială". „Te simți vinovat, as
tăzi?" „Nu !".„

în fața acestei replici, ml-am 
uitat întrebările. încropesc una: 
„Ce părere ai de victoria Ita
liei in El Mundial ?" „E abso
lut meritată. Italia e singura 
echipă care a cutezat si joace 
in jumătatea Braziliei, nelisin- 
du-se copleșită. A fost echipa 
cea mai bună. Nu încape în
doială". Evocăm apoi „prăbu
șirea* Italiei după Mundial. 
„Tactorul psihic a crescut 
imens". O nouă Întrebare 1 „Ce 
ți-ai spus, Van Hanegem, cind 
ai văzut in ziar că România 
a învins Suedia cu 1—0, la 
Stockholm ?“ „Nu m-a mirat 
victoria românilor. I-am văzut 
la TV-ul vest-german tn meciul 
cu Italia de la București. Au

jucat un fotbal frumos, aspru 
și foarte bine calculat... In ul
tima vreme, tot datorită fac
torului psihic, nu se poate evi
ta refluxul. La Florența ați 
obținut 0—0 pentru că italie
nii au venit cu nasul pe sus. 
Cu Cehoslovacia ați suferit de 
aceeași maladie. La Stockholm 
v-am ajutat și noi, olandezii, 
pierzind cu 0—3 meciul cu 
Suedia. Un rezultat în afara 
condiției psihice e Italia — 
România, de care vorbeam". 
„Cum v-ați despărțit de fotbal, 
Van Hanegem ? (Am simțit din 
nou nevoia pluralului, din res
pect). „Am avut o retragere 
extraordinară, cu 70 000 de spec
tatori ; ultima mea noapte de 
dragoste. -Dar nu pot să spun 
că m-am despărțit. Uneori, 
noaptea, aici, la Mamaia, sar 
din somn, buimac, și mă gin- 
dese că am intirziat la antre
nament, cu Feyenoord. Nu vi
sez. Nu. Sint treaz. Reușesc să 
adorm cu mare greutate". „De 
ce purtați mereu ochelari fu
murii ?“ „Am avut operații de 
cataractă. Am jucat și cu 20 la 
sută din vedere".- „E posibil?" 
„E posibil. Zece pase le ■ știi pe 
dinafară, dacă ai ceva de spus. 
Pe celelalte două le mai potri
vești". „Cum v-ați împăcat cu 
Cruyff ?“ „In națională am fost 
ca frații, in campionat ne-am 
bătut ca chiorii... Pe teren, in 
tricoul portocaliu, ne-am înțe
les din priviri. Acesta e un 
miracol pe care îl realizează 
dragostea pentru fotbal. Pentru 
că, altminteri, Cruyff n-a ad
mis niciodată ideile altora".

...Astăzi. Van Hanegem va fi 
dteva ore în București. Spre 
seară va pleca la Rotterdam.»

loan CHIRILĂ

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI „B“,
— Oțelul Galați
— F.CJVf. Progr. Br.
— Prahova Ploiești 
— Unirea Din. Foc.
— Partizanul Bacău 
— Chimia Fălticeni 
— F.C. Constanța

EDIȚIA 1983-1984; seria i
ETAPA I (duminică 21 august) 

-------  — Gloria Buzău
— CAM. Borzești 
— Oțelul Galați 
— F.CM. Progr. Br. 
— Prahova Ploiești 
— Unirea Din. Foc. 
- Gloria Bistrița 
— Ceahlăul P. Neamț 
— F.C. Constanța

Chimia Fălticeni 
Partizanul Bacău 
Delta Tulcea
C.S. Botoșani 
CAM. Suceava 
Unirea Slobozia 
Olimpia Rm. Sărat 
Metalul Plopenl 
Dunărea Călărași
ETAPA A ll-a (duminică 28 august) 
Ceahlăul P. Neamț ~ 
Unirea Dinamo Focș.
Prahova Ploiești 
F.C. Constanța 
Gloria Bistrița 
F.C.M. Progresul Br. 
Oțelul Galați 
C.S.M. Borzești 
Gloria Buzău
ETAPA A lll-a (duminică 4 septembrie)
Delta Tulcea ” M“
C.S. Botoșani 
C.S.M. Suceava 
Unirea Slobozia 
Olimpia Rm. Sărat 
Metalul Plopenl 
Dunărea Călăraș! 
Partizanul Bacău 
Ceahlăul P. Neamț
ETAPA A 1V-a (duminică 11 septembrie)
Unirea Dinamo Focș, 
F.C.M. Progresul Br.
F.C. Constanța 
Gloria Bistriț* 
Oțelul Galați 
C.S.M. Borzești 
Gloria Buzău 
Prahova Ploiești 
Chimia Fălticeni
ETAPA A V-o (duminică 18 septembrie) 
C.S.M. Suceava — Gloria Buzău
Unirea Slobozia — CAM. Borzești

— Dunărea Călărași
— Olimpia Rm. Sărat
— Unirea Slobozia
— chimia Fălticeni
— Metalul Plopenl
— CJS.M. Suceava
— C.S. Botoșani
— Delta Tulcea
— Partizanul Bacău

— Moria Buzău
— CAM. Borzești
— Oțelul Galați
— F.CM. Progr. Br.
— Prahova Ploiești
— Unirea Din. Foc.
— Gloria Bistrița
— Chimia Fălticeni 
_ F.C, constanța

— Dunărea Călărași
— Olimpia Rm. Sărat
— Partizanul Bacău
— Ceahlăul P. Neamț
— Unirea Slobozia
— C.SM. Suceava
— CA. Botoșani
— Metalul Plopenl
— Delta Tulcea

— Oțelul Galați
— C.S. Botoșani
— Delta Tulcea
— Partizanul Bacău
— Chimia Fălticeni

Dunărea Călărași 
Delta Tulcea 
Gloria Bistrița 
Olimpia Rm. Sărat 
Unirea Slobozia 
CJSM. Suceava 
Ceahlăul P. Neamț 
Metalul Plopenl 
CJS. Botoșani

— Dunărea Călărași
— Olimpia Rm. Sărat
— Unirea Slobozia
— CJSM. Suceava
— Prahova Ploiești
— Unirea Din. Foc.
— Metalul Plopenl
— Gloria Bistrița
— Ceahlăul P. Neamț

Gloria Bistrița — Partizanul Bacău
Unirea Dlnamo Focș. — Chimia Fălticeni 
Prahova Ploiești — Gloria Buzău
ETAPA A XlV-a (duminică 20 noiembrie)
CA. Botoșani 
Gloria Buzău 
Chimia Fălticeni 
Unirea Slobozia 
Partizanul Bacău 
CAM. Suceava 
F.C. Constanța 
CAM. Borzești 
Delta Tulcea
ETAPA A XV-a
Dunărea Călărași
Ceahlăul P. Neamț 
Gloria Bistrița 
Prahova Ploiești 
F.CM. Progresul Br. 
Metalul Plopenl 
F.C. Constanța 
Unirea Dinamo Focș. 
Oțelul Galați
ETAPA A XVI-a (duminică 4 decembrie) 

Metalul Plopenl 
Olimpia Rm. Sărat 
Gloria Buzău 
Chimia Fălticeni 
CAM. Suceava 
Partizanul Bacău 
Delta Tulcea 
Unirea Slobozia 
CA. Botoșani
ETAPA A XVII-a

— Ceahlăul P. Neamț 
— F.C.M. Progr. Br.
— Prahova Ploiești 
— Metalul Plopenl
— Unirea Din. Foc.
— Dunărea Călărași 
— Olimpia Rm. Sărat 
— Oțelul Galați 
— Gloria Bistrița

(duminică 27 noiembrie}

Olimpia Rm. Sărat 
Metalul Plopenl 
Dunărea Călărași 
Ceahlăul P. Neamț 
Delta Tulcea 
CA. Botoșani 
Gloria Bistrița
ETAPA A Vl-a (duminică 25 septembrie)
F.CM. Progresul Br.
F.C. Constanța 
Unirea Dinamo Focș.
CA-M. Borzești 
Gloria Buzău 
Chimia Fălticeni 
Prahova Ploiești 
Oțelul Galați 
Partizanul Bacău
ETAPA A VII-a (duminică 2 octombrie) 
Gloria Bistrița 
Olimpia Rm. Sărat 
Metalul Plopenl 
Dunărea Călărași 
Ceahlăul P. Neamț 
CA. Botoșani 
C.SM. Suceava 
Unirea Slobozia 
Unirea Dinamo Focș.
ETAPA A Vlll-a
Oțelul Galați 
CAM. Borzești 
Chimia Fălticeni 
Partizanul Bacău
Delta Tulcea 
Gloria Buzău
F.C. Constanța 
Prahova Ploiești
FXM. Progresul Br.
ETAPA A IX-a (duminică 16 octombrie) 
Unirea Dlnamo Focș. — F.CM. Progr. Br 
Prahova PloieșH — F.C. Constanța 
Dunărea Călărași — Gloria Buzău 
Ceahlăul P. Neamț — CAM. Borzești

- Prahova Ploiești 
— Gloria Buzău
- CAM. Borzești
- Oțelul Galați 
— F.C.M. ProgT. Br.
- Delta Tulcea
- Partizanul Bacău 
— Chimia Fălticeni
- F.C. Constanța

(duminica 9 octombrie) 
— Ceahlăul P. Neamț 
— Dunărea Călărași 
— Olimpia Rm. Sărat 
— Unirea Slobozia 
— CAM. Suceava 
— Metalul Plopenl
- eA.

Gloria Bistrița

Gloria Bistrița 
C.SM. Suceava
Unirea Slobozia 
Olimpia Rm. Sărat 
Metalul Plopenl
ETAPA A X-o (duminică 23 octombrie)
Chimia Fălticeni 
Delta Tulcea 
CA. Botoșani 
F.C. Constanța 
F.CM. Progresul Br.
Oțelul Galați
Partizanul Bacău 
C.SM. Borzești 
Gloria Buzău
ETAPA A XI-a (duminică 30 octombrie) 
Gloria Bistrița — Gloria Buzău
Unirea Dlnamo Focș. — C.SM. Borzești 
Prahova Ploiești —...
Ceahlăul P. Neamț 
Unirea Slobozia 
Olimpia Km. Sărat 
F.CM. Progresul Br.
Metalul Plopenl 
Dunărea Călărași
ETAPA A Xll-a (duminică 6 noiembrie)
Partizanul Bacău 
CA. Botoșani
Chimia Fălticeni 
Delta Tulcea 
C.SM. Borzești 
Gloria Buzău 
C.SM. Suceava
F.C. Constanța 
Oțelul Galați
ETAPA A Xlll-a

— Oțelul Galați
— Chimia Fălticeni
— CAM. Suceava
— C.S. Botoșani
— F.C. Constanța
— Delta Tulcea
— Partizanul Bacău

— Unirea Slobozia
— C.SM. Suceava
— C.S. Botoșani
— Partizanul Bacău
— Chimia Fălticeni
— Olimpia Rm. Sărat
— C.S.M. Borzești
— Delta Tulcea
— Gloria Buzău

— Ceahlăul P. Neamț
— Metalul Plopenl 
— Gloria Bistrița 

* — Dunărea Călărași
— Prahova Ploiești 
— Unirea Din. Foc.
— Olimpia Rm. Sărat 
— Unirea Slobozia 
— F.CM. Progr. Br.

(duminică 13 noiembrie)
F.CM. Progresul Br. 
Olimpia Rm. Sărat 
Metalul Plopenl 
Oțelul Galați 
Dunărea Călărași 
Ceahlăul P. Neamț

— C.S.M. Borzești
— Unirea Slobozia
— C.S.M. Suceava
— F.C. Constanța
— C.S. Botoșani
— Delta Tulcea

0 „ecuație" simpli șl avantajoasa: PrDSHtMNjA + INSPIRATIf = SATISFACȚIE I 

* duminică CU NUMAI 10 LEI,
oricine joacă poate obține :

• AUTOTURISME „DACIA 1300
• MARI CÎSTIGURI ÎN BANI,

în frunte ca cele de 50.000 lei
Procurați-vă din timp cu numerele preferate I ]

SIMBÂTÂ 6 AUGUST- •
ULTIMA Z| DE PARTICIPARE

H

— F.C. Constanța
— ounarea cat arași 
_ u.m. rturzeșu
— Otelul Galați
— Gloria Bistrița
— F.C.M. Progr. Br.
— Prahova Ploiești
— Ceahlăul P. Neamț
— Unirea Din. Foc.

(duminică 11 decembrie) 
Ceahlăul P. Neamț 
Gloria Bistrița 
Unirea Dlnamo Focș. 
Prahova Ploiești 
F.CM. Progresul Br. 
F.C. Constanța 
Oțelul Galați 
CAM. Borzești 
Dunărea Călărași

— Olimpia Rm. Sărat
— Unirea Slobozia
— C.S.M. Suceava

— C.S. Botoșani
— Delta Tulcea
— Gloria Buzău
— Partizanul Bacău
— Chimia Fălticeni
— Metalul Plopenl

ADMINISTRAȚIA Of STAI LOTO PRONOSPORT INfORMTAZĂ
JUCAȚI DIN TIMP 

NUMERELE PREFERATE 1

în paralel eu oelelalte activități 
curente, agențiile Loto-Prono- 
sport oferă In aceste zile bilete 
pentru a doua tragere a excursii
lor la Pronoexpres, care va avea 
Joc miercuri 10 august 1983. Se 
reamintește că. tn afară de ne

lipsitele cîștiguri tn autoturisme 
„Dacia 1300“ șl importante sume 
de bani, această tragere oferă 
pârtiei panților mari șanse de a 
obține excursii de 10 zile in R.P. 
Ungară, ou asigurarea biletelor 
de spectatori la Campionatele 
mondiale de gimnastică (23—30 
octombrie a.c.). După efectuarea 
oeJor două extrageri obișnuite a 
ctte șase numere, vor fi extrase 
tacă trei numere din totalul de 
45 ; exeuTsidle se vor atribui va
riantelor de 25 lei achitate sută 
la sută. cete 'cofițta '.'aceste trei

numere, indiferent de ordinea 
ieșirii lor din urmă. Personalul 
agențiilor vă stă la dispoziție cu 
toate informațiile dorite. Jucaițl 
din timp numerele preferate !

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 29 IULIE 1983

Cat. i f 1 variantă 100% — anir 
toturism „Dacia. 1300“ și 4 var. 
riamte 25% a 17.500 led ; cat. 1 țf. 
1 variantă 100%. .a 19.422 led 
16 variante 25% a 4.856 lei ; cafe, 
3: 14,50 a 6.3S2 lei; cat. 4fc
45,25 a 2.039 lei cat. 5 : 126 se 
732 lei ; cat. 6 : 327,50 ă M2 lei.jT 
cat. x : 1.465,25 a 100 led.
PORT LA CATEGORIA 1 : 89.1HI 
lei. Autoturismul „Dacia 1300? 
(70JXK) leii) de ia ‘ categoria £ 
obținut pe un bilet jucat 100%,' 
a revenit participantuliui Iullă 
Prodan din "CSluj-Naț>6ââ.



CONCURSUL ARMATELOR PRIETENE
LA LUPTE CRECO ROMANE

întrecerile se vor desfășura de azi plnă duminică In sala Floreasca

Gheorghe Berceanu (48 kg), unul din componenta de bază ai 
echipei Steaua, învingător in meciul cu Gh. Scuturici.

Foto : Dragoș NEAGU 
mană, Ungaria, Uniunea Sovie
tică și România.

Simbătă. întrecerile vor con
tinua da la ora 10 si 16, iar 
duminică sînt programate (de 
la ora 10) FINALELE. Rea
mintim că intrarea la această 
competiție este liberă.

Astăzi încep, în sala Flo
reasca (de la ora 10), întrece
rile din cadrul Concursului ar
matelor prietene la lupte 
greco-romane, competiție 
tradiție, la care participă 
meroși sportivi de valoare 
ternațională din Bulgaria, 
hoslovacia, Polonia, R, D. Ger-

de 
nu- 
in- 
Ce-

AZI ÎNCEP C. E. DE ÎNOT

Șl SĂRITURI PENTRU JUNIORI
în localitatea franceză Mul

house încep astăzi campiona
tele europene de juniori la 
înot si sărituri în apă. La a- 
ceastă a zecea ediție a între
cerilor se înregistrează un 
cord de participare : 451 
concurenți (dintre care 385 
înotători) din 27 de țări.

re
de 
de

la prima zi a competiției — 
la care participă si un grup 
de tineri sportivi din tara noas
tră — au Ioc probele de 100 
m liber. 200 m spate. 400 m 
mixt, ștafeta de 4 X200 m li
ber (dimineața serii, după- 
amiaza finalele), precum si în
trecerea săritoarelor la plat
formă.

DOI ÎNVINGĂTORI in turneul international>

DE SAH PENTRU JUNIORI>

Dan Dârbukscu termină concursul lârâ înlringcrc

Atletismul mondial înainte de Helsinki (I!)

CARL LEWS, PE URMELE LUI JESSE OWENS^

La Eforie Nord s-au încheiat 
întrecerile celui de al 12-lea 
turneu internațional de șah 
pentru juniori al României. Pe 
prima treaptă a podiumului 
laureatilor se află doi compe
titori. Dan Bărbuleseu (Româ
nia) si Jozsef Palkovî (Unga
ria). care au obținut același 
număr da puncte — 8,5 p din 
11 posibile. De notat că Dan 
Bărbuleseu 
fără nici 
condus în 
penultima : stopat cu

termină concursul 
o înfrîngere. Ei a 
clasament piuă In 

rundă, cînd a 
i o remiză 

Dragoș Minescti, fiind ega-

lat de colaureatul turneu
lui. Pe următoarele locuri 
s-au clasat : 3. Alin Ardeleana 
(România) 7 p. 4—5. Mihai Ma
rin (România) și Berndt Schnei
der (R.F.G.) — 6,5 p. 6. Ioan 
Cosma (România) S p. 7. Dra
gos Dumitrache (România) 5 p 
(1). 8. Joel Adler (Elveția) 5 p. 
9. Dragoș Minescu (România) 
4,5 p. 10. Alexandru Constan
tin (România) 4 p. 11. Gheor
ghe Antohie (România) 2 p (1). 
IX Philippe Champion (Fran
ța) 1.5 p.

în sprintul masculin îl vom 
așeza pe Carl Lewis în frun
tea favbritilor. atit la 100 m 
cit și la 200 m. chiar dacă 
compatriotul său Calvin Smith 
a bătut recordul sutei (9,93). 
Lewis are scor pozitiv în în- 
tîlnirile directe si un 9,97 la 
activ la nivelul mării. Să ve
dem insă dacă „noul Owens", 
angajat în patru probe, va fi 
la fel de bun într-o perioadă 
a anului in care, de obicei, a 
încheiat sezonul. La 200 m ui
mitorul Pietro Mennea va urca 
probabil pe podium, dar e 
greu de crezut 
ani îi poate 
Lewis (19,75) și Larry Myricks 
(20,03). La 400 - —
atletî au alergat sub 45,0, li
derul sezonului este vest-ger- 
manul Erwin Skamrahl, noul 
recordman european (44,50), 
dar șanse cel puțin egale au 
Bert Cameron (Jamaica) 44,62 
Si americanii James Rolle (ju
nior) 44,73, Chris Whitlock 
(44,82) si Sunder Nix (44,86).

La 800 m. absența lui Se
bastian Coe lasă deschisă lupta 
pentru titlu, in care cei mai 
bine plasați par a fi brazilia
nul Joaquim Cruz, marocanul 
Said Aouita (1:44,38), america
nul James Robinson (1:44,32), 
olandezul Robb Drupperș 
(1:44,75), kenienii Sammy Kos- 
kei si James Maina. La 1 500 
m, americanul Steve Scott, ace
lași Aouita, spaniolul Jose Gon
zales și Steve Cram, campionul 
european de la Atena, au șanse 
aproape egale... cu ale recor- 
manului mondial Steve Ovett.

Cele două alergări de fond. 
5 000 și 10 000 m, se vor de
cide probabil la finiș, indife
rent de tempoul alergării, o e- 
vadare decisivi părind impro
babilă intr-o ctzrsă cu toți asii. 
Vom descoperi un nou Lașse 
Viren sau un nou Miruts Fit
ter 7 Să notăm câ teama fini
șului l-a determinat pe portu
ghezul Carlos Lopez. liderul 
sezonului la 10 000 m (2722,95), 
să renunțe la probele de pistă 
tn favoarea maratonului, unde 
are. alături de australianul Ro
bert de CasteUa — câștigătorul 
„maratonului anului* de la 
Rotterdam cu cel mai bun re
zultat al sezonului. 2h 08:37 — 
cele mai mar-; șanse.

La 110 mg singurul care îi 
poate pune probleme lui Greg 
Foster (13.11) este alt ameri
can. Sam Turner (13.17). tn 
timp ce veteranul Thomas 
Munkelt (R.D.G.) conduce plu
tonul numeros al candidaților 
la a treia treaptă a podiumuîuL 
Le cel mai bun nivel al său. 
recordmanul nostru Ion Oltean 
(13.65) poate obține o clasare 
onorabilă în semifinale. Ceea

că la 32 de 
întrece pe

m, unde 10

C. M. de baschet feminin
MIHAI GHINDA

h CIȘTIGAT TURNEUL
DE ȘAH DE LA HAMBURG

MUNCHEN, 
Turneul de șah 
■-a încheiat cu 
Irului român 
care a totalizat 8,5 p din 11 
posibile. Pe locurile următoare 
•-au clasat maeștrii vest-ger- 
mani Werner Dimo — 7,5 p, 
Josef Trepner și Jahn Wagner 
r- cu cite 7 p.

4 (Agerpres). 
de la Hamburg 
victoria maes- 

Mihai Ghindă,

fyftyrt cfe

SPRE UN MECI FINAL U.R.S.S. - S.U.A. ?
înaintaa ultimei etape a tur

neului final al C.M. de bas
chet feminin lucrurile s-au mai 
limpezit. In ceea ce privește 
lupta pentru titlu- Astfel. în 
penultima etapă. invingind Co
reea de Sud eu 82—66 (45—36), 
selecționata S.U.A. a totalizat 
11 puncte și are cele mai mari 
șanse să păstreze locul secund 
șl să întilnească simbătă in 
meciul final pe prima clasată, 
reprezentativa Uniunii Sovle-

CU PREȚUL VIEȚII ?

tice. Iată si celelalte două re
zultate din penultima etapă t 
Bulgaria — Iugoslavia 78—73 
(38—31) si Brazilia — rolonla 
84—72 (46—39).

în clasament situația se pre
zintă astfel : 1. U.RSB. 12 p ; 
X S.U.A. 11 p ; 3. Bulgaria * P 
(424/334) : 4. Brazilia 9 p (4B7/ 
471) ; 5. R. P. Chineză 8 p 
(439/458) ; 6. Coreea de Sud 9 P 
(398/445) ; 7 Polonia 7 p ; 8. Iu
goslavia 6 p (nici o victorie !).

în ultima etapă se vor ta- 
tftal : Iugoslavia 
Sod. S.U.A. 
Chineză —
— U.R.S.S. 
sîmbătă tot

fi rău. Edwin Moses 
la 80 de victorii con- 
la 400 mg. dar nu 
panașul de odinioară.

ce n-ar 
a ajuns 
secutive 
mai are 
iar cel care i-a stricat palma
resul în 1977, Harald Schmidt 
(R.F.G.). va 
dul mondial 
va cădea 
Schmidt va 
cordului său 
fi greu de 
3 000 m obstacole pare deschi
să. cu două nume de retinut : 
americanul Henry Marsh 
(8:17,39) și polonezul Boguslav 
Maminski (8:18,08). Proba își 
caută încă un lider de talia lui 
Anders Gaerderud, Bronislaw 
Malinowski sau Henry Rono.

Zhu Jianhua (R. P. Chineză) 
conduce plutonul săritorilor in 
înălțime, dar noul recordman 
mondial (2,37 m) va întîlni o 
concurență mai puternică decît 
orieînd. Vest-germanii Dietmar 
MSgenburg, Paul Frommeyer 
și Carlo Trânhardt, sovieticii 
Valeri Sereda. Igor Paklln și 
Aleksandr Demianuk, canadia
nul Milt Ottey, suedezul Pa
trick Sjoberg, belgianul Eddy 
Annys — toți cu rezultate pes
te 2,32 m — sau polonezul Ja
nusz Trzepizur sint. toți, ciști- 
gători potențiali. Este foarte 
posibil ca recordul mondial să 
se apropie si mai mult de 
2.40 m.

Dacă Lewis va pierde, sări
tura in lungime va fi cea mat 
mare surpriză a campionatelor. 
Americanul domină proba așa 
cum n-a făcut-o nici unul din 
marii campioni din istoria pro
bei. în spatele lui, de urmărit: 
Jason Grimes șt Ralph Spry 
(S.U.A.), Sevghel Rodin 
(U.R.S.S.). 8,33 m. Yusuf Aii 
(Nigeria) 8,21 m, campion la 
Edmonton. Laszlo Szalma (Un
garia) 8,24 m.

Triplusaltul traversează o pe
rioadă de progres spectaculos 
— mai mult de o djjzină de 
săritori au obtinut In acest an 
performanțe peste 17,20 m. Se 
detașează sovieticii Vasili Griș- 
eenkov (17,55) si Alexandr 
Beskrovniî (17,53 m) — primul, 
învins în iulie la Sofia

fi alături... Recor- 
al lui Moses nu 
(47,13), iar dacă 

fi în preajma re- 
european (47,51) va 
învins. Proba de

Dan Simîon — dar vedete mai 
vechi ca Keith Connor (An
glia). recordmanul european. 
Willie Banks (S.U.A.). Ken 
Lorraway (Australia) sau mai 
noi — Lazaro Betancourt (Cuba, 
20 de ani), 17,40 m, Peter Bous- 
chen (R.F.G.) 17,33 m sau Adjai 
Abgcbaku (Nigeria). 17,26 m 
pot orieînd schimba ierarhia. 
Aceeași „loterie11 la săritura cu 
prăjina, unde 8—10 săritori cu 
potential aproximativ egal vor 
stabili clasamentul în funcție 
de dispoziția din ziua con
cursului.

Udo Bayer, recordmanul lu
mii (22,22 m), este primul favo
rit la aruncarea greutății, sin
gurul care îi poate crea pro
bleme fiind americanul Deve 
Lăut (21,94 m). La disc, Iuri 
Dumcev n-a mai reușit nimic 
după recordul mondial, ame
ricanul Ben Plucknett este 
accidentat si nu va concura, 
astfel că Luis Delis (Cuba) 
71,06 m — cel mai constant, 
dacă nu cel mai valoros — va 
avea cel mal periculos adver
sar in persoana compatriotului 
său Juan Martinez (70.00 m). 
Recordmanul nostru Iosif Nagy 
are poziție de finalist în ran
king (68,12 na). dar calificarea 
va fi foarte grea...

Ca de obicei, sulița nu are 
favorit, chiar dacă Tom Petra- 
noff a dus recordul la o palmă 
de 100 m. 
de-a lungul 
vedit Detlef 
96,72 m. La 
un sovietic, 
Litvinov, 
(84,14).

Decatlonul îl are ca favorit 
pe Jurgen Hingsen (8 777 p). 
Daley Thompson n-a concurat 
deloc în sezonul în aer liber 
și este greu de crezut că, la 
primul decatlon după accident, 
va fi competitiv la cel mal 
înalt nivel.

în sfîrșit. ștafetele americane 
sint favorite, cea de 4X100 m 
fiind capabilă. în cazul unor 
schimburi normale, să coboare 
sub 38 de secunde.

Cel mai constant 
sezonului ș-a do- 
Michel
ciocan va ciștiga 
probabil Sergheî 

recordmanul mondial

(R.D.G.).

Vlcdimi.- MORARU

• CAMPIONATUL FRANȚEI • MECIURI AMICALE IN AMERICA 
DE SUD • A. S. ROMA ÎNVINSA CU 5-0 I • TURNEUL DE 

DIN UNGARIAJUNIORI
* în etapa a 3-a a camp.o- 

natului Franței : Lens — Mo
naco 3—1, Nancy — Sochaux 
8—0. Nantes — Paris St Ger
main 3—1, Toulouse — Auxerre 
0—2, Rouen — Lille 3—1. Bor
deaux — Nimes 4—0, Toulon — 
Metz 0—0. Strasbourg — Ren- 
nea 1—1, Laval — Bastia 1—0, 
Brest — St. Etienne 3—2. în 
clasament pe primele locuri : 
Lens 6 p. Sochaux și Roucn 
cite 5 p.
• Pregătindu-se pentru 

pa Americii" formațiile 
americane au susținut 
meciuri amicale.

Astfel, la Arica, Chile a
pus pe teren propriu de Peru 
eu 2—0 (1—9), prin golurile
marcate de Letelier in minu
tele 18 și 67. Arbitrul Silvagno 
(Chile) ‘ ■
CHILE :_____
lenxuela, Pacheco, Rojas. Sote, 
Aravena, 
(Herrera) 
PERU :
Diaz. _______
qaez, Le rula, Duarte (Reyna), 
Manez (Mera). Navarro. Ma- 
lxstjaex

într-o altă partidă la La 
Paz Bolivia a învins Paraguay 
cu 2—1 (0—0) prin punctele Iul 
Paniagua (min. 78) și Carna

„Cu- 
sud- 
alte
dis-

j.Lumaa motoclclismului a fost din nea crud lovită duminică 31 august, 
cind, la Silverstone, In timpul Marelui Premiu al Angliei la atotocidlam, 
și-au găsit moartea doi alergători*. Așa l|l începea știrea prtn caro 
anunța acest teribil accident agenția „Franca Presto*. Laconic, firt 
prea multe comentarii. Amănuntole au devenit repede cunoecute. In 
Umpul ultimului antrenament la clasa 500 cmc. brhonicul Norman Brown, 
avind unele defecțiuni mecanice, o încetinit brusc okrra. Din spatele 
său, elvețianul Peter Huber, venind ca un bolid, cu peste 150 de km 
la ord, l-a lovit din plin, ambii alergători fiind proiectați prfa para
pete. Englezul a decedat pe lac. Iar elvețianul In momentul clnd a 
ajuns la spitalul din Oxford.

Moartea celor doi alergători a ridicat un voi do protesta. Pînă undo 
se va ajunge cu această nebunie a vitezei. Impusă de marile Arme 
producătoare de motociclete t — se Irrtrebcu mulțl. Cite alte victime 
vor mol fl jertfite pe monstruosul „aftar* al acestor curse ale morțll 
sub pretextul așa-zisutvt progres tehnic, Impus de dorința de victorie î 
Or leit de mare |l util ar fi acest progres, prețul plătit na este, totuși, 
exagerat î Noi credem că da 1 Șl lată do ce. De la începutul anului 
ți plnă acum au pierit numai In cursele marilor premii motodcUste 
următorii alergători : Japonezul Iwao Ishikawa, la 26 martie, In Marele 
Premiu al Franței : elvețianul Mlchel Fnrtschl la 3 aprilie tot In Marele 
Premiu al Franței : Italianul Guido Pacd la 10 aprilie In cursa de 200 
de mile de la Imola ; elvețianul Rolf Reuttlman, la 12 iunie, tn Marele 
Premiu al Iugoslaviei, la Rljeka. Șl tn august cot dat...

Cum se vede, aproape tn flecare lână bolizii aceștia multicolori pe 
două roți au sacrificat cite un om, pentru ea el, bolizii, să devină 
mal rapizi, mal eficienți, mal frumoși. Repetăm această obsedantă 
întrebare : prețul nu este totuși prea mare I

Călin ANTONESCU

Coreea de
— Bulgaria, R. P. 
Polonia Ji Brazilia 
Finala se va iuca 
la Sao Paulo.

a condus echipele. 
Cernea — Hisis, Va-

Letelier, Arriazz 
Orellana, Contreras. 

Ganosa — Ramirez, 
Requena, Rajas, Velas-

cho (min. 86). 
tube a condus 
VIA : Terazas 
zar, Vaca, Perez, 
Melar (Taborga), Romero. Bor
ja (Paniagua), Reynaldo (Ca
macho), Aguilar. PARAGUAY : 
Rodriguez — Figucredo (She- 
tin), Pereira, Surian, Torales, 
Olmedo, Benitez, Florentin, Fe
rreira (Galarza), Michelamogli, 
Almiron.
• în turneul de la Berna : 

Atletico Mineiro (Brazilia) — 
Young Boys Berna 5—2 (0—2). 
Au înscris Paulinho (3). Eder 
și Marcelo, respectiv Nickel și 
Brodard. Grasshoppers Zurich 
— Roma 5—0 (2—0). Au mar
cat : Sulser (2). Marchand. Egli 
șt Ponte. In finală se vor în- 
tilni Atletico și Grasshoppers.

• In prezent în Ungaria se 
desfășoară un turneu de juniori. 
Iată rezultatele de pînă acum : 
Sel. Bavariei (R.F.G.) — Un
garia 1—0. Franța — Ceho
slovacia 4—1. Ungaria — Franța 
2—1. Bavaria — Cehoslovacia 
2—1 : Iugoslavia — Suedia 5—2 
U.R.S.S. — R. D. Germană 
2—0, Iugoslavia — U.R.S.S. 
2—1. R. D. Germană — Sue
dia 2—1. în clasamentele ce
lor două grupe conduc neîn
vinse Bavaria și Iugoslavia.

Bolivianul Or- 
echipele. BOLI- 
— Vargas, Uri- 

Villarrocl,

TELEX > TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

AUTO • „Raliul Argentinei*, 
probă eon tind pentru campiona
tul moodlal, a debutat cu o 
etapă oontracro.come-.ru riștigatâ 
do echipajul suedez Stlg 
qulst-Bjora Cederberg 
Quatro”).

CANOTAJ a în prima 
campionatelor mondiale 
juniori, care se desfășoară 
chy, echipajul de 2 al României, 
format din Anlșoara Bălan si 
Mariana Drăgan. a clștigat seria 
a doua a eliminatoriilor. cu 
timpul de 3:33,86 și s-a calificat 
in finala probei.

CĂLĂRIE • La concursul in
ternațional 
(Ungaria), 
cu Ficus, 
vtnătoare 
premiu*.

HANDBAL 
popoarelor 
Românie! a __ ___ _
ultimul meci, handbaliștii români

B'.om-
(..Audl

zi a 
pentru 
la VI-

de la Apaipuszta 
Florin Stoica (Steaua) 
a clștigat probele de 
(1,40 m) și „Marele

• La Spartachtada
U.R.S.S., echipa 

ocupat locul 5. In

au întrecut B.SA. Gruzină cu 
>•—21 (14—•). FKker a Înscris 7 
soiuri tn &cest toc-

NATAȚIB • Barcelona, in 
rina a doua a campionatului 
mondial de polo pentru echipe 
de juniori s "
18-4, Cuba 
9-6. Italia 
ala — s.UJL 
RJ». Chinezi 
oamplonateior 
desfășoară la 
rcy a stabilit 
mondial tn proba de 200 m spate 
cu timpul de 1:58,93. Vechiul re
cord era de 1:59,19 și aparținea 
compatriotului său John Naber.

PENTATLON MODERN • La 
Warendorf au Început Întrecerile 
campionatului mondial, tn prima 
probă, călârla, victoria a reve
nit elvețianului Peter Minden, 
tn clasamentul pe echipe con
duce Elveția cu 3 270 p, urmată

Iugoslavia — Olanda
— R.F. Germania 
Canada 17—8, Spa- 
10—8. Australia — 

8—5. • In cadrul 
S.U.A., care se 

Clovis, Rlck Car
tat nou record

de Cehoslovacia 3 240 p și Franța 
3 316 p.

rugby • tn penultimul său 
med susținut In cadrul turneu
lui întreprins In Australia, echipa 
Argentinei a întrecut, la Towns
ville (Queensland), o selecționată 
provincială, ou 22—12.

ȘAH • Federația de speciali
tate a U.R.S.S. a anunțat oficial 
că marii maestri G. Kasparov șl 
V. Smlslov nu se vor prezenta la 
semifinalele turneului candidati- 
loc, programate să înceapă astăzi 
la Pasadena (California) si Abou 
Dhabi. Forul unional contestă de
semnarea acestor localități, care 
a fost făcută fără a se tine cont 
de dorințele exprimate de partl- 
clpantl.TENIS • La Indianapolis, tn 
optimile de finală ale campiona
telor Internaționale pe terenuri 
cu zgură ale S.U.A Virginia 
Ruelcl a lnvins-o ne americanca 
Beth Herr cu 6—7 6—2 6—2


