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A 5-a ediție a C. B. de handbal-tineret

ASTĂZI ȘI MÎINE,
După o zi de pauză, cea de 

a V-a ediție a Campionatului 
Balcanic de handbal pentru e- 
chipe masculine de tineret se 
reia astăzi. în sala Rapid din 
Capitală, cu runda a IV-a. în
trecerile se vor incheia dumi
nică, în aceeași sală.

Etapele de astăzi și miine 
sînt decisive pentru cucerirea 
trofeului. Selecționata noastră, 
pregătită de cunoscutul tehni
cian Cezar Nica, are de sus
ținut două adevărate derbyuri : 
astăzi cu formația Bulgariei șl 
miine cu selecționata Iugosla-

RUNDELE DECISIVE
viei, campioană mondială de 
tineret Să sperăm câ, in a- 
ceste ultime două evoluții, ti
nerii noștri handbaUști se vor 
ridica la nivelul potențialului 
cu care sînt creditați, vor ac
ționa omogen, lucid in atac, 

• vor depune maximum de efort 
in apărare.

Așadar, Campionatul Balca
nic, un veritabil festival al 
speranțelor handbalului din ar 
ceastă zonă a Europei, ne oferă 
un final fierbinte, meciuri de 
mare atracție șl, desigur, de 
mare angajament.
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„Trofeul Tomis“ la volei feminin

PROGRAMUL ULTIMELOR 
DOUA RUNDE

Astăzi
Ora 17 : Iugoslavia — Grecia
Ora 18,30: România — Bulgaria

Miine
Ora 15,30 • Bulgaria — Turcia
Ora 18: România — Iugoslavia

Echipa B a României (de

CLASAMENT
1. ROMANIA 2 2 0 0 83- 33 4
2. Ruigoslaivia 2 2 0 0 53- S3 4
3. Bulgaria 2 1 0 1 40- 34 2
4. Turcia 3 1 0 2 56-105 2
S. Grecia 3 0 0 3 SI- N I

juniori), care a concurat ca 
astăzi urmînd 

„Turneul Prie-

ECHIPELE R. P. CHINEZE $1 ROMÂNIEI 
PRINCIPALE CANDIDATE LA PRIMUL LOC

sparring-partner în primele trei runde.
să plece în Polonia pentru a participa la
tenia", nu este cuprinsă în clasamentul oficial.

Deși faultat de Karakehaias, Tudor Roșea reușește si înscrie un 
nou gol pentru formația sa. Fază din meciul România — Grecia 

Foto : I. MIHĂICĂ

CONSTANȚA, 5 (prin tele
fon). în cea de a 21-a ediție 
a turneului internațional fe
minin de volei al României 
s-a încheiat disputa din cele 
două serii preliminare, vineri 
fiind programate două partide 
decisive (Polonia — R.F. 
Germania si Cehoslovacia — 
Bulgaria) In urm* cărora În
vingătoarele s-au alăurat for
mațiilor României și R. P. 
Chineze in turneul final pen
tru locurile 1—4 (și pentru 
cucerire* „Trofeului Tomis" 
cu oare este dotată competi
ția).

în Sala sporturilor din Con
stanța programul a fost dea- 
chls da echipele R.P. Chineze 
șt Turciei, intr-o partidă în 
care învingătoare* M știa de 
mal înainte, dată fiind marea 
diferență da clasă care exis
tă intre campioanele lumii M 
formația turcă. Dealtfel, an
trenorul Yuan Weimln a tri
mis în teren un sextet alcă
tuit numai din rezerve. dar 
care s-a impus cu ușurință în 
mai puțin de 45 de minute. 
Publicul spectator a participat 
insă la desfășurarea întîlnlril

subliniind cu aplauze atât 
combinațiile rafinate ale tine
relor speranțe chineze, cit și 
unele reușite ale învinselor, 
care au luptat admirabil în 
acest meci inegal sub raportul 
forțelor. Scor final : R. P. Chi
neză — Turcia 3—0 (5, 4, 4).

Arbitrii D. Kolev (Bulgaria) 
— V. Ranghel (România) *u 
condus bine un meci care nu 
le-a ridicat probleme. S-au 
remarcat : 14 Kuitxi, Zhou
Xl*ol*a ri U Yentiun de la 
Învingătoare, precum și ridi

cătoare* Huly* Ergin și tră
gătoare* Arzu Baydakgil de 
la Învinse.

Un alt meci extrem de dis
putat între două echipe (Bul
garia Si Cehoslovacia) egale 
c* potențial, a Încheiat reu
niunea ultimei zile a seriilor. 
Voleibalistele bulgare au avut 
o evoluție deosebită in toate

Aurelian BREBEANU 
Cornel POPA

(Continuare in pag. a 4-a)

MEDALII DE ARGINT Șl BRONZ
LA C.E. (jr.) DE SĂRITURI ÎN APĂ

De mîine, la Helsinki PRIMUL CAMPIONAT MONDIAL DIN ISTORIA
ATLETISMULUI POLARIZEAZĂ ATENJIA ÎNTREGII LUMI SPORTIVE

Iert, la Mulhouse, reprezentantele noastre Lulza Nicolaescu 
(stingă) fi Cristina Timar au cucerit medaliile de argint fi 
bronz la platformă. (Citiți in pag. a 4-a amănunte din prima zi a 
C.E. de înot șl sărituri).

• Anișoara Cușmir între marile vedete ale competiției • Doina 
Melinte și Elena Lina intră primele — din lotul tricolorilor — In 

întreceri, duminică dimineață
HELSINKI. 5 (prin telefon), 

în prima duminică a acestui 
august, atletismul, sportul in 
general, trăiește un eveniment 
istoric : se inaugurează cam
pionatul mondial ! Cinstea de 
a găzdui această întrecere fără 
precedent revine capitalei Fin
landei. tară a „paradisului a- 
lergătorilor", a numelor de le
gendă Paavo Nurmi. Matti Jar- 
vinen sau Lasse Viren. Cu prea 
puține excepții, întreaga eli
tă a sportului-sporturilor s-a 
reunit la Helsinki. Sînt. cu to
tul. 1 080 de alteți si 562 de 
atlete din 158 de țări (din cele 
170 membre ale I.Â.A.F.) — ci
fre semnificative pentru ilus
trarea uriașului interes stârnit 
de marea competiție —. în rin- 
dul cărora se află mari cam
pioni. deținători ai recorduri
lor lumii, cu toții pregătin- 
du-se la cel mai înalt nivel 
pentru o prezență remarcabilă 
aici. Interesant in acest sens

este faptul că intre 18 aprilie 
și 31 iulie nu mai puțin de 16 
recorduri ale lumii (9 femini
ne) au fost doborâte. prefatînd. 
astfel. în mod strălucit, dispu
tele care încep duminică. Apro
po de recorduri: comentatorii 
au si subliniat stabilirea celui 
dintâi ! Este vorba despre lo
tul cel mai numeros — cel al 
S.U.A.. cu 130 de component!.

Helsinki trăiește din plin la 
ora atletismului. Lasse, iepura- 
șul-mascotă. a împinzit orașul, 
interesul cetățenilor finlandezi 
al turiștilor de peste hotare, al 
reprezentanților mediilor de in
formare in masă este enorm. 
Au sosit și personalități de 
prim-rang ale sportului mon
dial in frunte cu președintele 
Comitetului Internațional Olim
pic. Juan Antonio Samaranch, 
în acest timp, viitorii protago
niști îsi desăvârșesc pregătirile 
Înaintea marelui start — pe 
stadionul de la Otaniemi. aflat

pe marginea unui frumos lac 
(alte opt locuri de antrenament, 
in diferite puncte ala orașului, 
au fost puse la dispoziție de 
organizatori), sau chiar la locul 
viitoarelor dispute — Stadionul 
Olimpic. Desigur, marile vedete 
mai trebuie să reziste șl_. cu
riozității reporterilor de presă 
scrisă sau vorbită, camerelor de 
luat vederi. Intre sportivii ce
re se bucură de cea mai mare 
atenție se află si recordmana 
lumii la săritura în lungime, 
compatriot* noastră Anișoara 
Cușmir, intervievată sau filma
tă aproape in permanență.

Și Anișoara. si alti atleți ro
mâni au sosit la Helsinki 
miercuri seara, alti cîțiva ur
mînd să sosească sâmbătă. Ei 
locuiesc. împreună cu majori
tatea loturilor participante. în 
satul atleților. la Dipoli. în 
cartierul Otaniemi. din orașul 
vecin (oraș satelit) cu Helsinki, 
— Espoo, aflat la numai 6 ki-

Vladimir MORARI)

(Continuare în pag. a 4-a)

24 de ore la C. S. O. Brâila

CĂLDURĂ MARE, DAR SPORTIVII 
MUNCESC FĂRĂ RĂGAZ...

CORNELIU ION „SPER UN 597 n LA C.E. DE TIR i

*

CEEA CE iNSEAMNĂ UN START BUN
PENTRU SEZONUL OLIMPIC 1984!“

in vederea campionatelor europene 
de la București (2 — 9 septem- 
Participind la un recent concurs 
a câștigat proba de pistol viteză, 
Folosind această nouă confirmare

Pregătirile trăgătorilor noștri 
pentru arme cu glonț și talere 
brie), au intrat te faza finală, 
la Budapesta, CORNELIU ION 
cu rezultat foarte bun : 598 p.
a valorii sale, precum și apropierea celui mal important eveni
ment din anul preolimplc în tirul de mare performanță, oferim 
campionului nostru prilejul de a ne înfățișa gindurile, năzuințele 
sale. Nu înainte Insă de a trece in revistă unele dintre princi
palele sale realizări sportive : o medalie olimpică de aur (1980), 
un titlu de campion european individual (1977), un altul de cam
pion și recordman mondial cu echipa României (1975), prima per
formanță absolută — 600 p — In lume (1976), repetată de aseme
nea In premieră (1980), medalii la mari competiții internaționale, 
titluri de campion republican, toate In proba sa favorită, pistolul 
viteză.

„în această vară se împli
nesc 16 ani de dnd am pășit 
pentru prima oară pe porțile 
unul poligon de tir. cri al sec
ției clubului Steaua ; jumăta
te din virata mea.

Cantitatea de muncă depusă 
pentru a ajunge la un stadiu 
valoric Înalt, uzura psihică, 
stressul atitor Întreceri dificl-

(Continuare in pag. 2-3)

CLUBUL SPORTIV ORĂȘE
NESC BRĂILA este unul din 
pilonii activității de perfor
mantă ai județului și. după 
cum confirmă președintele 
C.J.E.F.S. Brăila, Ion Diaco- 
matu, a crescut și crește ele
mente valoroase. • întovărășiți 
de președintele clubului. Ivan 
Ceapă, primul drum îl facem 
la ATLETISM. Pe stadionul de 
la Parcul Monument se antre
nează sportivii unei secții pu
ternice. cu antrenori serioși, 
avîndu-1 ca principal respon
sabil și realizator pe cunoscu
tul ROMEO BUZOIANU, un 
împătimit al SPORTULUI 
SPORTURILOR, care muncește 
enorm. Iată, numai in acest 
an, cu ștafeta feminină a tării 
la 4 X 400 m, de care se ocupă, 
a cîștigat primul loc la Jocu
rile Balcanice. între cele patru

se află și eleva sa DANIELA 
MATEI, din Iotul olimpic, *- 
flată în aceste zile la Helsinki, 
pentru a participa la CAM
PIONATELE MONDIALE DE 
ATLETISM, pe locul 2 la Bal
caniadă în proba de 400 m șl 
pe 4 la 200 m. ȘTAFETA CLU
BULUI — cu Daniela Matei, 
Sica Bunea, Carmen Bogoi și 
Anișoara Stoica — MAESTRE 
ALE SPORTULUI, este cam
pioana țării, fetele — eleve sau 
muncitoare — dovedind hărni
cie. PURICE COSTEL, cam
pion școlar la 2 000 m obsta
cole, a absolvit recent liceul 
și este în lotul pentru euro
penele de juniori, el alergind 
șl in ștafeta de 4 X 400 m, cu

Mircea COSTEA

(Continuare in pag. 2-3)

Majaru deschide seria loviturilor de la 11 m, înscriind in poarta 
lui Mată, 1—0 pentru Steaua Foto : D. NEAGU
(în pag. 2-3 cronicile primei reuniuni a „Cupei Steaua" la fotbal).



ADUNAREA FESTIVĂ CONSACRATA ÎMPIINIRII 
A 31) DE ANI DE EA APARIȚIA PilIMUKII NUMĂR

Turneul final F

Al IlĂRIHUI „
Vineri a avut loc. în sala 

Teatrului Mic din Capitală, o 
adunare festivă consacrată îm
plinirii a 30 de ani de la apari
ția primului număr al ziarului 
„Informația București ului".

La adunare au participat 
membri ai Comitetului muni
cipal de partid și ai Consiliului 
popular municipal, reprezentanți 
ai secției de presă si radiote- 
leviziune a C.C. al P.C.R., ac
tiviști de partid si de stat, ai 
organizațiilor de masă si ob
ștești. redactori șefi ai unor 
publicații, reprezentanți ai Con
siliului ziariștilor. Agerpres. 
Radioteleviziunii române, cadre 
de conducere din întreprinderi 
și instituții, personalități ale 
vieții cultural-stiintifice. co
laboratori si corespondenți a* 
ziarului, tipografi, alți oameni 
ai muncii.

Colectivul redacțional al ziarului „SPORTUL' felicită călduros pe 
colegii de la ziarul „INFORMAȚIA BUCUREȘTIULUI* pentru cei 
30 de ani de activitate prodigioasă în slujba partidului și țării 
și le urează noi și mari succese in anii viitori.

cărți noi UN GHID AL VIITORULUI PERFORMER
8

I
$

Este foarte bine cun oscul 
faptul că Lia Manoliu, la a 
cin cea sa participare o&impi- 
că, la Cliuidad da Mexico, tn 
1968, și-a încununat discul cu 
lau/ri. Foarte bine • cunoaște 
și Marla Șerban pe olimpiană, 
cum, dealtfel, fl slnt ..familia
ri* mat toți marii noștri spor
tivi.

în E dituina ,, S po rt- Turism “. 
a apărut, recent, cartea (cu 
’32 de pagini lntr-o prezen
tare grafică excelentă, adică 
la unison cu conținutul intitu
lată „MICI SECRETE ALE 
MARII PERFORMANȚE-, sub 
semnătura Mardei Șerban, au
toarea fiind un valoros psi
holog român, a cărui arie de 
■-investigație, cu scopul de 
diiagnoză si prognoză, o con
stituie vastul și mult frămân
tatul domeniu al sportului de 
performanță. Autoarea are.
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24 DL ORE LA
lUrmare din pag. 1)

SfaMtâ ți Mică DASCHH INTERNATIONAL LA BRAȘOV
•Setă In turneu tn țara noastră. 
Prtafcrw Jucătorii ectdpei rtoaBWe 
W vor *fi« Coste! Cernat, Flo- 
Mnttn Knnuracbe, Petre Brialț- 
taanu, fțontan Opșltaru. Elevii 
0 ștudențMi an Intrarea liberă.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

re-

INFORMAȚIA BUCl)RtȘTIOlUI“
în cadrul adunării au luai 

cuvintul tovarășii Nicolae Gâr- 
ceag. redactorul sef al ziarului 
sărbătorit. Ion Cumpănașu. di
rector general al Agerpres. pre
ședintele Consiliului ziariștilor. 
Nicolae Dragoș. prim-redactor 
sef adjunct al ziarului ..Scin- 
teia“. Maria Diaconu. Erou al 
Muncii Socialiste, maistru la 
întreprinderea „Dacia*'. Dinu 
Săraru. scriitor, directorul Tea
trului Mic. Dumitru Necșoiu. 
secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R.

Intr-o atmosferă de vibrantă 
angajare revoluționară, de vie 
însuflețire patriotică, de pu
ternică unitate in jurul par
tidului. al secretarului său ge
neral. partieipantii la adunarea 
festivă au adoptat textul unei 
telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU.

printre alte merite, si pe a- 
cela de a nu se sfii. Nu se 
sfiește nici dnd 11 „anche
tează" pe asi, nld cînd le 
„divulgă- secretele. Dar. după 
ce, la început, spune : 
crarea sintetizează 
diferite metode $1 
care pot contribui 
nerea echilibrului 
al sportivului sau _
individ care dorește să ___
din existenta sa o performan
ță umană-, atrage, la sfîrșit, 
atenția cititerulua. : „...perfor
manța sportivă, tn zilele 
noastre, înseamnă un angaja
ment total, istovitor cu spa
țiul și timpul, cu adversarii, 
dar, mai. ales, cu propria fiin
ță aflată la limita rezervelor 
bîopsihice-. Să nu vă knhibe 
finalul cărții. Dimpotrivă, în- 
cumetați-vă fl c4tiți-o I 
(H. C.).

,.Lu- 
cele mai 

mijloace 
la menți- 
psihofizic 

al oricărui 
facă

C. S. 0. BRĂILA
rechi cind trece prin dreptul 
antrenorului MIHAI SIMION. 
„Fond, fond, dar dacă apare 
ceva pentru velodrom, va face 
velodrom" — precizează antre
norul. care nu uită că PRI
MUL VELODROM DIN TARĂ 
(de pămînt, e drept) a fost la 
BRĂILA. Ce faceți după masă, 
pe vipia asta 7 CEI 26 VOR 
PARCURGE 80 de km. ceva 
mai puțin ca de obicei, INTRE 
BRĂILA ȘI LACUL SĂRAT. 
ĂSTA E CICLISMUL... . No
tăm câteva nume : Silviu Co
tigă (junior mare, in lot. a- 
leargă pe un „GALIEN" trans
format, fiindcă „băiatul e foar
te dezvoltat"). Lucian Grigo- 
rescu. Daniel Dărceanu... Totul 
ar fi bine, dar sint puține 
PIESELE DE SCHIMB SI BA- 
IOURILE. Un ajutor în plus 
n-ar strica secției de la Bră
ila...

CAIACIȘTH ȘI CANOIȘTII 
«tnt pe Dunăre. Au făcut mai 
întâi un cros și gimnastică pen
tru „încălzire", au trecut la a- 
paratele de forță, apoi și-au 
luat ambarcațiile din remiza 
ținută curată-bec si acum vis- 
lesc de zor. ANTRENORUL 
TON BACIU se ocupă de ea- 
noâști, are ÎS avansați M 15 

al „Cupei României" la polo

VOINȚA CLUJ NAPOCA
ȘI RAPID BUCUREȘTI 

INV1N0ĂT0ART ÎN PRIMA ZI
ARAD, 5 (prin telefon). In ba

zinul din localitate s-au disputat 
primele partide din cadrul tur
neului final al „Cupei României" 
la polo, competiție organizată 
sub egida „Daciadei*. In întîlni- 
rea inaugurală, Dinamo Bucu
rești — Voința CIuj-Napoca 
11—12 (3—3, 3—1, 1—3, 4—5). Re
zultatul constituie o surpriză, dar 
el se explică în făptui că bucu- 
reștenii au fost lipsiți de nu
meroși titulari (Dinamo, Rapid si 
Crisul evoluează fără componâi- 
ții lotului reprezentativ). Clu
jenii au cistigat In ultima parte, 
profitînd de dese situații de su
perioritate. Au marcat Pop 3. Ol- 
pretean, Blaga, Sebdk. Barițki — 
cite 2, Colceriu (V). Rus 3, Ghi- 
ță 3, Ungureanu 2, Ciobăuiuc 2, 
Cr. Dan (D). Au condus B. Băje- 
naru (Buc.) — R. Nichita (Cluj- 
Napoca). tn cel de aZ doilea 
meci. Rapid București — Crișul 
Oradea 15—7 (4—2, 5—1, 1—1,
5—3). Realizatori : Schervan 4, 
Tschiltsche 2, Niță 2. Chețan 2, 
Sterpu 2, Arsene, Vespe, Jianu 
(R), Ursuțiu 4, Raț. Pantea 2 
(C). Arbitri : V. Mediana (Buc.) 
— V. Bnrdea (Cluj-Napoca).

Gh, MORNAlLA, coresp.

începători, selecționați potrivit 
PARAMETRILOR FIXAȚI DE 
FEDERAȚIE. Colegul său, MA
TEI VIRGIL, are caiaciștii. A- 
mîndol STAU LA BAZA TOA- 
TÂ ZIUA, pentru că elevii lor 
vin în funcție de sarcinile pro
fesionale pe care le au. Re »- 
Uzări 7 Trei sint la marile sec
ții bucureștene (I. Luca. M. 
Nicu. J. Kokovecz). C. Marti- 
nescu și F. Paraschiv sint în 
lotul de juniori pentru euro
pene la canoe, iar Dobrita Mo- 
rolanu, Codlna Lascu, Mihnica 
Tunea și Mihaela Neagu sânt 
în LOTUL „GIGANȚILOR". 
Tot de la caiac, pentru EU
ROPENE, au pe Bogdan. Pa
vel. Țigănuș și Moraru. E 
drept, pe Dunăre mai răcorește 
apa, dar dacă i-ați fi văzut 
trăgind 14 kilometri la o sin
gură lecție...

Am vrut să vedem și grupa 
de DIRT-TRACK, dar antre
norul NICOLAE STĂNILĂ și 
elevii săi se pregăteau mai 
departe.

PERJAR, ÎNVINGĂTOR

LA MOSCOVA
Perjar, camjăonui da necon

testat ai Mirtului românesc, fiul 
bH Talion (campion Ș 4 h 
weme* tal) șt ai Perlei, descen
dentă dta excelentul Belșug. și-a 
onorat present* ta ăCtlr^ui ta- 
tecnapo.iai — Moace ra LSM, riști- 
(tad Premiul de Consolare, de
• manieră aategortaă. tari-un ra- 
oeed ce S*re total — ijduO —

tatrtad astfel ta eMa turtasul 
continental. In casa ea pri- 
rește reukutea de Jta du- 
pâ-amtază. Mmenota. Tic
luita Primei, ta prlmtul hit M 
„Premiului Neheâu", taăr-un nou 
racord ai certarea, 13M, ttnăml 
L a. Nicotae, eocducdtid-e firi 
greșeau. Al doilea hfi • revenii 
kd Supărată, oare a ranșta afr-șt 
găsească rttnrul ideal după oare 
aleargă de * luni. Tot 8. Ionescu
• mai tarvâne și eu aattva, pe 
care a presantei-» ta mare pro
gres. Cursa 1 anttar a revenit 
Iul Tuflșoara, eu care O. ftotean, 
a Scut o cursă de macre preci
zie. Formația V. Obeorgha, eu 
N. Station ta timonă, a reușit 
1 victorii, cu Client și Odoreu, 
ambii conduși ea multă abilitate. 
Tinărul antrenor M. Dumitru și-a 
confflrmat forma bună ia care 
se afiă șl a câștigat cu Jertfa 
la cravașă toată" linta dreaptă.

Concursul armatelor prietene la lupte greeo romane

ÎN REUNIUNEA INAUGURALĂ; REZULTATE 
SCONTATE, REZULTATE SURPRIZĂ..

Sportivi din 7 țări au în
ceput. ieri. în sala Floreasca, 
o frumoasă (si valoroasă) com
petiție de lupte greco-romane : 
Turneul armatelor prietene. Pe 
foile de concurs — multe nu
me binecunoscute în arena in
ternațională. medaliați ai cam
pionatelor mondiale și europe
ne : Ferenc Sergș și Jozef Nagy 
(Ungaria). Nikolai Inkov, Mi
hail Tkaciuk (U.R.S.S.), Tho
mas Horschel (R. D. Germană) 
Andrej Mălină (Polonia)...

Așadar, după multă vreme 
din nou față-n față Berceanu 
și Sereș (cat. 48 kg) ! Un au
tentic punct de atracție al reu
niunii inaugurale. Stelistul con
ducea la sfirșitul primei re
prize (4—3) anunțind o victo
rie care să-i confirme reveni
rea din acest an. Dar. surpri
ză : in cea de a doua parte 
a meciului. Berceanu. neaștep
tat de neatent si parcă lipsit 
de forță, este surprins de ad
versar cu citeva acțiuni tehnice 
care-i aduc acestuia succesul la 
puncte (4—9). A fost un meci 
greu pentru Beroeanu. Dar. de 
asemenea meciuri credem că 
are nevoie ! Citeva amănunte

c. E. DE TIR
(Urmare din pag. 1)

le ar putea conduce la con
cluzia că am ajuns la perioada 
apusului pentru marea perfor
manță. Greșeala acestui rațio
nament constă, insă, in faptul 
că ideea „imbătrînirii" se ba
zează doar pe lungul șir de 
ani petrecuți in aria perfor
manței. O exigentă autoanaliză 
— mi-a plăcut mereu să mă 
cercetez in amănunțime — îmi 
spune că sint în stare să mă 
gindesc la viitor de pe pozi
ții chiar mai avantajoase de- 
cit cu — să zicem — cinci 
ani în urmă. Am acumulat o 
experiență de viată și de con
curs sporită, am ajuns la o a- 
numită maturizare ca perfor
mer care-ml dau mai mult ca 
oricind Încrederea in ..steaua" 
mea de trăgător. Privesc cu 
speranță cele două mari exa
mene care urmează : campio
natele europene de la Bucu
rești. din prima decadă a lunii 
septembrie, și Jocurile Olimpi
ce de la Los Angeles din 1984. 
Testele științifice Îmi arată și

„CUPA OLIMPIA"
In cadrul1 * * * 5 „Cupei Olimpia" — 

concurs de verificare a trăgă
torilor fruntași în vederea par
ticipării la campionatele euro
pene pentru arme cu glonț si 
talere (2—9 septembrie) — ca
re se desfășoară la poligonul 
bucureștean Tunari. Ilie Petru 
(Olimpia) a stabilit un nou re
cord național în proba de pis
tol liber seniori : 569 p. Pro
ba de pușcă liberă 60 f.c. a 
revenit trăgătorilor Mihai Du
mitrescu (Metalul) și Ilie Co- 
dreanu (Steaua) — ambii cu 
598 p.

Gheorghe Cășaru. Leonard 
Mirza și Mihai Kusinoiu. An
trenorul Buzoianu colaborează
In cadrul secției cu CONSTAN
TIN RUSINOIU. tatăl talenta
tului elev. Ar mai fi MIA GO
LOGAN. campioana țării la
5 km marș, lingă ea crescând 
Monica Enache. cu un Ioc 3 
pe tară la aceeași probă, șl 
care a propulsat-a in LOTUL 
NAȚIONAL AL „SPERANȚE
LOR". I-am găsit luerind pe 
XENOFONTE BOBOC fi pe 
mai tlnărul său coleg, prof. 
Fănel Ionescu, angajat de cu
rând. între elevii primului, SA- 
RITOAREA Florentina Petro- 
șanu, de 14 ani, cu 4,94 m, dar 
capabilă de mal mult. Gabriel 
Homețu, parcă anume făcut 
pentru săritura In lungime, pe 
care antrenorul n „vede”. In 
timp, la tripliisait. Mai slnt 
fl Carmen Călească și XTIța 
Ștrole, cu perspective tot la 
săritura în lungime.

PE CICLIȘTI l-tai aflat ta 
rotonda de asfalt de pe aleile 
parcului. K soare, zăpușală, 
desi e numai ora 10, dar 
GRUPA DE FOND rulează 
Voinicește, numai ochi șt w

H I P I S M
Camp-oaui on titre ai driveriSor 
a reușit ai învingi eu Relativa, 
• cursă ce părea compromisă 
ta prima trecere. Reuniunea de 
dumtaieă dimineața este domi
nată de disputarea „Premiului 
Ptweștl-, alergare semtafasică 
eu a parectpare selectă, ta fruc
ta ou SardorZc, itderui ger. era- 
țtei <ta 1 ani, Robust, Strunga, 
Asiste g «iții. Remizate tehnice: 
Ctxsa I; 1. Relativa (Oană)
t:».l t. Atala. Cota : dșt. l.M. 
Ord. I. Oursa a n-a : 1. Tuf- 
șoara (Sotaan) 1:4X2. 1. Simi- 
liwirti Cota : etat. U. Ord. M. 
Ev. M. an* a Bă-a : L Saliva 
(S. tanescu) ltSM- »• Intaa. 1. 
tanatan. Cote : câst. 1.40. Ord 

L Ev. ta. Ord. triplă IM. Cursa 
a rV-a : 1. Pruna 0. O. Nteofiae) 
StaM. L Supărata. i. Rudy. 
Oota : dșt. 4. Ord. IOT. Ev. W. 
Ord. trtpU ». Oursa a V-a : 1. 
CKent (Simian) 137J. 1. DSneu. 
I Onix. Cota : atșt. I. Ord. in- 
ctdaă. Ev. OT. Ord. triplă 42S. 
Cursa * VT-a : Jertăa (M. Dumi
tra) 1:32,1. 2. Sutaaș. I. Osvald. 
Cota : cișt. 2.M. Ord. S3. Ev. 12. 
Ord. taipSă 491. tripiu 2—4—* 24S0.
Cursa a VH-a : 1. Supărata (S. 

Ionescul) >■ Pruna. Cota :
cișt- U40- 0<rd. Ș. Ev. 8. Cursa 
a vm-a : 1. Odoreu (Simiom.)
1:32,2. 2. Anunț. Cota : cișt. 1,30.
Ord. 3. Ev. 14.

A. MOSCU

de la celelalte categorii. La 52 
kg. Constantin Alexandru a fost 
liber in turul 1. la 57 kg Ni
colae Marinei întrece la dife- t 
rentă (11—2) pe Statis Jakusi- r 
dis (Cehoslovacia). în continua- * 
re : Petrică Cărare (62 kg) — {
liber turul 1. Dănuț Staudt (68 t 
kg) pierde la puncte (4—9), t
Cos tel Boală (74 kg) este, de ț 
asemenea. întrecut la puncte 
(0—5) de polonezul Wieslaw 
Dziadura, M. Constantinescu 
(82 kg) ciștigă net, prin desca
lificare. în fata lui Milan Tked- 
iec (Cehoslovacia). Aurel Glonț 
(90 kg) pierde la puncte după 
ce condusese la repriză cu 
4—0 !. Vasile Andrei (100 kg) îl 
surclasează (superioritate în re
priza 1) pe Ales Cencik (Ceho
slovacia), iar Ion Hanu (+100 
kg) obține victoria prin desca
lificarea adversarului, ungurul 
Jozef Nagy. Rezultate aștep
tate. rezultate... surpriză ! Să 
vedem ce se va întâmpla in 
continuare, sîmbătă (de la orele 
10 și 16) și. mai ales, duminică 
(de la ora 10) în reuniunea 
finalelor...

Dan GIRLEȘTEANU

ele pe ce pot conta : toate re
zultatele investigărilor sînt ex
celente. Dar cel mal important 
este faptul că eu Însumi mă 
simt proaspăt, puternic. Mă 
gindesc chiar că la „europe
nele" de la Tunari Îmi stă in 
putință să trag 597 p sau mai 
mult, care să-mi aducă un loc 
pe podium. Mă Îndreptățește 
la această aspirație media se
zonului. care este cea mai ri
dicată din toti anii de pină 
acum : 596,3 p. Nu am nici un 
concurs sub 594 p. limita su- ti
perioară fiind de 599 p într-un b
concurs, oel de la Suhl, de 
prim rang. Realizing acest re- t1
zultat — minimum 597 p — îmi c
voi asigura o bază solidă de "
abordare a pregătirilor menite c
să-mi asigure prezentarea in d
cele mai bune condiții la Jocu- o
rile Olimpice de la Los An- nr
geiles". d
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NAVOMODELIȘTII ȘI-AU Dl
Timp de o săptămînă, baza de (I 

agrement ,,Mureșul“ din. Tg. Mu- & 
reș a orfeniit iubitorilor de sport, 
Îndeosebi tineretului, spectacole 
atractive, prilejuite de desfășu
rarea etapelor semifinale fi fi
nale ale Campionatului republi
can de navomodele, clasele tele
ghidate, propulsate, glisoare si 
FSR. Peste 260 de aparate au 
fost piflotate cu măiestrie de că
tre constructorii lor, care au 
căutat, fiecare, să ocupe un loc 
dt mal bun în clasamentele pro
belor. Și au avut. Untr-adevăr, 
condiții să-si dovedească valoa
rea reălâș datorită organizării 1- 
reproșabile asigurată de federa
ția de specialitate, prin oomtsd'a 
centrală de navoimodeilsm, în co
laborare cu comiisla județeană.
Au participat 175 de siportnivi din (S
34 de asociații, reprezentmd 20 T
de județe. Cu acest prilej au L
fost corectate 4 recorduri națio- b
nale. d’Ștdfgăitorii probelor : SE- t>
NIORI, clasa teleghidate, catego
riile : F 1 V 2,5 șl F 1 V 5 Heln- (.
rich Greger (Voința Reghin), “
F 115 Heknuth Orban (Mecanica 
Timișoara), F 3 E $1 F 3 V Frede
ric Cszaszar (Jiul Petroșani), 
F 2 A Gheorghe Toplnceanu (Fa
rul Constanța), F 2 B Stelian Co- 
minovlci (Portul Constanța), 
FIE — 1 kg Vasile Petrache

Campionatul d

SĂ PROMOVĂM ELEMENTELE
LuâzKi startul in oomun ta cede 

patru etape consumate pînâ în 
prezent, în campionatul de mo- 
tocros owicurențil de la clasele 
250 cmc seniori șl 125 cmac — ti
neret »l-au disputat taitâietatea 
pe trasee variat» (cu profil de 
îndemtaare, viteză, eu un mare 
grad de duritate) biflianțul fiind 
pozitiv, pentru reprezentanții 
..noului vai-, Alexandru Ilieș, 
Laszlo Tomoșvary, Florian Pop 
și Paul Schmidt sorind adesea 
înaintea unor seniori cu vechi 
state de activitate. în etapa de 
duminica trecuta, acesbona U s-au 
mal alăturat bunoiienâi Nicolae 
DumKrică șl Florian Alexe a- 
fflațl Sn progres de la un ooncurs 
la altul.

Și în rtndurlle juniorilor (cla
sele 80 șl 50 cmc) exista o serie 
d» oertâtuidjnl. Acumulările evi
dente făcute de juntoril mari, 
dintre care unii bat Insistent la 
poarta promovării la clasa 126 
cmc, precum șl afluența sporita 
a celor mal mici motoerosiți ne 
Îndreptățesc să sperăm că în 
viitorul sezon cele patru clase i 
din program vor întruni un nu
măr corespunzător de conourenti 
pentru a se desfășura separat, 
deoarece startul în comun în-



naționale de box > Ieri in „Cupa Steaua"

F A PIICIl ISMUIIII
ĂRĂ REPROȘ!

I
I
I

RAPID-F.C. ARGES 0-2 (0-1) 
STEAUA-CELTA VIGO 5-4 (0-0,0-0) Dialoguri cu antrenori divizionari „&•

au E.A.B.A.
I Și, pentru a nu exista nici 
bl de du bii, s- a hotă rit ca .

a
un

_  __  . _.______ __ In 
Ilara judecătorilor de la mese, 
11 funcționeze (ca la marile 
lompetâții toternațicmale. după 
Li t ârne’, e dispoziții ale A.I.B.A.) ți 
In juriu de apel. Acesta va in- 
Irepta eventualele erori comise, 
pe exemplu boxerul X a fost 
leclanat oistigător cu o decizie 
te 3—2 de judecători, dar juriul

I
I
i

te la timp pentru a evita o ac- 
iflat in dificultate
k punctat cu 4—1 sau 5—0 pe 
Sportivul Y, atunci victoria va C 
acordată Iul Y. Iată măsuri me
nite să evite greșelile, să asi
gure • desfășurare fără cusur 
k finalelor in care se vor deci
de campionii pe anul 1963.
I Colegiul central al arbitrilor a 
notărft ca la Constanța să ofi
cieze : Constantin Chlriac, Dumi
tru Petrișor, Petre Epureanu, 
Victor Popescu, Virgil Cazacu, 
Mlhal Volcuiescu. Nlcolae Dudu, 
Victor Șchlopu, Marin Zamftres- 
cu, Cornel Tucă, Gheorghe Teo
dor, Vaslle Biță, Nlcolae Mocsar, 
Milică Ene, Traian Panait, ion 
Daniian, Ștefan Munteanu și AII 
Blșat.

Trecerea în revistă a listei ,,ca- 
vaterâlor to alb“ ne asigură că 
există premisele necesare ca pe 
ringul constănțean decizlSte arbi
trilor-judecători să nu fie Infir
mate de juriul de apel.

I
I
I
I
I
I
I

Paul IOVAN

FĂRĂ JOC, 4 MECIURI PIERDUTE!
Aspra sancționare

în ședința de joi. Comisia de 
disciplina a F.R.F. a luat în dis
cuție zunele aspecte , negative din 
cei de-al doilea meci de baraj 
dintre Metalul Oțelu Roșu șt 
Auto Timișoara, Întârzierea cu 
care au fost analizate faptele 
respective datorindu-se Indispo
nibilității brigăzii de arbitri.

De data aceasta, arbitrii de li
nte au puitut fi prezenți, după 
audierea lor șl a părților. Comi
sia de disciplină lutnd următoa
rele hotăriri :

1. Echipa Metalul Oțelu Roșu 
A FOST SUSPENDATA PE 4 
ETAPE, astfel că ea va pierde 
fără joc, cu 3—0. primele 4 par
tide din viitoarea ediție a cam
pionatului Diviziei C.

2. Antrenorul acestei echipe.

In prezența a circa 30 000 de spectatori, stadionul Steaua 
găzduit ieri primele meciuri ale competiției dotate cu „CUPA 
STEAUA". învingătoare, F.C. Argeș și Steaua își vor disputa 
trofeul, miine, de la ora 11, In deschidere, de la ora 9, se 
vor întilni învinsele de ieri. Rapid și Celta Vigo. ™« ,,UNII JUCĂTORI NE PĂRĂSESC,

In
s-au

deschiderea cuplajului 
întâlnit Rapid (formația 

revenită spectaculos pe prima 
scenă a fotbalului nostru) și 
F.C. Argeș, ocupanta locului 4 
in ediția trecută a campiona
tului Diviziei „A“. Bucur eș ten ii 
au avut un start bun, au ata
cat cu aplomb și au ratat chiar 
din primul minut o excelentă 
situație prin Paraschiv. O pe
rioadă densă in mari ocazii de 
gol giiuleștene s-a derulat între 
minutele 11—14, cind, pe rând, 
Sameș, Io<n Ion, Damaschin și 
Cojocaru au trecut pe lingă 
deschiderea scorului. Abia în 
min. 22 argeșenii au amenințat 
— prin Nica — buturile apăra
te de Ion Gabriel, dar Rapid 
n-a sesizat tăria contraatacuri
lor eterilor lui Dobrin și. in 
min. 36, a primit primul gol : 
la a treia cursă vielioasă pe 
aripa dreaptă, Dorel Zamfir l-a 
pierdut pe drum pe Mincu, a 
centrat, apărătorii centrali ai 
alb-vLșlnllIor s-au bilbîit ea 
niște Începători, a profitat 
NICA, cel care a înscris cu 
singe rece din mijlocul supra
feței de pedeapsă : 0—1. Și 
repriza e-a încheiat exact cum 
a început, tot cu o ratare fe
roviară șl tot cu Paraschiv ta 
prim-plan. Dacă l-ar fi lăsat 
pe Rada, mult mal bine plasat 
șl mal înalt, poate că tabela 
ar fi indicat la sfirșitul prime
lor 45 de minute 1—1...

Dominarea bucureștemilor s-a 
accentuat după pauză, dar Is- 
trate, înlocuitorul lui Cristian, 
a făcut pur șl simplu minuni, 
saivtnd cu pictorul de trei ori 
tn situații extreme. Așa se face 
că Damaschin (min. 48), Rada 
(min. 49), Manea (min. 69), 
din nou Rada (min. 71) șl Da
maschin (min. 83) nu au reușit să 
înscrie. Iar după eea mai mare 
ocazie a meciului (Petruț — șut 
peste de la 8 m. — min. 85), 
scorul a devenit 0—2, JURCA 
mareînd un gol uluitor, ca
tapultând mingea, de la circa

a unor abateri

AN

Mihai Floren, care l-a apuicat de 
gri pe unui din arbitrii de Mnie. 
a fost înaintat — spre judecare — 
Colegiului central al antrenorilor.

1. Jucătorul Stan Mont că (Meta
lul Oțelu Roșu) a fost SUSPEN
DAT PE I ETAPE, pentru lovi
rea portarului advers.

4, Lui Slmion Ruja, masorul 
formației (Un Oțelu Roșu, 1 s-a 
Interzis PE TIMP DE UN 
accesul în incinta terenului.

5. S-a propus scoaterea 
corpul de observatori federali a 
htâ Ferdinand Hallțchl, pentru 
dezinformare.

*. Brigada de arbitel (la cen
tru A. Stocker) a test înaintate 
Colegiului Central al arbitrilor, 
care va anallza arbitrajul pres
tat la merite respectiv. 

dim

30 metri, la „vinciul" porții lui 
Iod Gabriel, care nici măcar 
n-a avut timp să schițeze vreun 
gest. Așa s-a încheiat un meci 
dominat teritorial de Rapid si 
tactic de F.C. Argeș.

Arbitrul S. Necșulescu (Tîr- 
goviște) a condus bine urmă
toarele formații : RAPID : I. 
Gabriel — Popescu, Pîrvu, Sa
me? (min. 46 Tiță), Mincu — 
RADA (min. 77 Petruț), Paras- 
chiv (min. 46 Șișcă), Ion Ion — 
Cojocaru (min. 74 Avram), DA- 
MASCHIN, MANEA. F.C. AR
GEȘ : Cristian (min. 46 IS- 
TRATE) — Voicu, Moioeanu, 
BADEA, ROMAN — TOMA, 
IOVANESCU, Ignat — D. Zam
fir, NICA, Margelatu (min- 46 
Jurcă).

. Laurențiu DUMITRESCU

disputat pe ploaie, 
vedetă a ținut în priză

Mate, ca si lipsei 
fizică a Înaintașilor 
care nu suportau 
prelungite. Prezen- 

echipă inedită, cu

Deși 
meciul 
mulțimea de spectatori, dorni
că să afle decizia unei par
tide care amina la infinit În
scrierea fie si a unui singur 
gol. La sfirșitul celor 90 de 
minute de joc scorul a ră
mas însă alb, cu toate că 
Steaua, dominînd. și-a prins 
multă vreme adversara ca ln- 
tr-un clește. Iar aceasta, la 
rtadu-l. atunci cind reușea să 
se despresureze, se lansa în 
contraatacuri rapide care 
creau impresia că finalizarea 
nu mai poate fi decît o for
malitate. Ineficacitatea totală 
s-a datorat însă impreciziei în 
șut a lui Pițurcă și Stoica, 
ctftorva intervenții salutare ale 
portarului 
de forță 
spanioli 
sprinturi 
tind o 
multi jucători noi, neasambla
tă. neomogenă, deci. Steaua 
nu s-a putut impune decSt in 
extremis, la loviturile de la 
11 m. în fata unei partenere 
cu abilitate tehnică si mare 
dăruire în joc. Dintre noii ju
cători prezentați de Steaua, 
cel mai mult s-a Impus Pușcaș, 
laborios, sobru, cu serviciu im
pecabil.

Au marcat din 11 m, în 
ordine : Majaru, Lucaș. Șt. 
Popa. Cortes, Petcu, Tavl, Dia- 
conescu, Pedro si Tătăran. Au 
ratat Mon, Pușcaș, Pițurcă, 
Andres. Quecho.

Arbitrul Dan Petrescu a con
dus foarte bine formațiile : 
STEAUA : Ducadam — Anghe- 
lini. Tătăran, FL. MARIN, Fo- 
dor — STOICA (min. 83 
Popa), PUȘCAȘ, -------
Laurențiu 
Clmpeanu 
min. 79 ________
CELTA VIGO : MATE — LE
MOS. TĂVI, Mercader (min. 74 
Quecho). Atilano (min. 51 
Mina) — Gelo, Mon, Andres — 
CORTES. Lucas. Del Cuva 
(min. 64 PEDRO).

Ion CUPEN

st. 
PETCU — 

(min. 48 MAJARU), 
(min. 46 Lăcătuș, 

Diaconescu), Pițurcă.

COMPESAȚIA E ÎN MUNCĂ

— Ion Marica, ați avut cam 
multe emoții in campionatul 
trecut cu Politehnica Iași.

— Sigur cd am avut. Cum 
ti nu am emoții cind am luat 
echipa din meri, după etapa 
eu numărul 11, ți echipa avea 
doar 1 puncte ți —4 in clasa
mentul adevărului ? Dealtfel, 
emoțiile tint veșnice, chiar 
dacă ai o formație mare sau 
una mici. Am avut insă în
credere că lucrurile se vor ter
mina eu bine, avind in vedere 
experiența multora dintre com
ponența lotului, elanul și pros
pețimea celor tineri. Momen
tul psihologic pentru mine a 
fost meciul de acasă cu F.C. 
OU, cind mai erau citeva mi
nute de jucat, oaspeții ne e- 
galaseră, ceea ce însemna tn 
acel moment —5 in clasamen
tul adevărului. A venit insă 
golul lui Ursu ți apoi totul a 
intrat pe făgașul normal, fiind
că ceva mai tlrziu am cișțigat 
trei puncte in deplasare, iar 
echipa a revenit pe linia de 
plutite.

— Ce minusuri s-au manifes
tat ta jocul echipei 7

— In primul rind — lipsa o- 
mogenltății, deoarece lotul era 
compus din ctțiva jucători cu 
experiență competițională »i 
mulți tineri care doreau să de
vină titulari. Pentru ea tă-i 
unesc tub toate aspectele, teh- 
nico-tactic ți moral, a necesi
tat o bună perioadă de timp. 
Eu sper ci am reușit să fac 
?,ceasta, Insă nu in totalitate, 
n al doilea rind — pregătirea 

fizici deficitari, In special cea 
atletică. Din acest punct de 
vedere am lucrat cu întreaga 
echipă, dar mai ales eu mij
locașii — Paveliuc, Burdujan, 
Gheorghiu, Florian, Romilă ți 
Simionaț. Un alt fapt negativ : 
lipsa de incisivitate in atac; 
de asemenea, participarea fun
dașilor laterali ți a mijlocași
lor la acțiunile ofensive a fost 
sporadică. Cred că la acest ca
pitol, spre finalul campiona
tului, am avut cel mai consis

tent cîștig. Fundașii și mijlo
cașii au fost mai ofensivi si 
au participat chiar la finali
zare. ‘

— Echipa a primit un număr 
mare, 38, de cartonașe galbene, 
iar Anton zece ! Nu credeți că 
faptul acesta trebuie să pună 
pe gînduri conducerea teh
nica ?

— Dacă nu mă înșel, Poli
tehnica este singura care nu 
a avut vreun cartonaș roșu. 
Cartonașele galbene au fost 
primite pentru faulturi care nu 
au intrat in nici un caz in 
capitolul „duritate" sau intimi
darea adversarului. Cazul lui 
Anton, care a primit cele mai 
multe cartonașe galbene, ne-a 
dat de gindit și el ne-a pro
mis că evoluția lui in viitorul 
campionat să nu pună pro
bleme deosebite arbitrilor ți 
nouă, antrenorilor și conducerii 
clubului.

— De mulți ani nici un ju
cător din Iași nu mai bate la 
porțile primei reprezentative a 
țării. Cam de pe vremea tine
reții lui Simionaș și Romilă !

— Mici promisiuni au fost 
din partea unor jucători ca 
Bucu — selecționat la „olim
pici", Mircea Radu, Gheorghiu 
și Burdujan — la tineret. Dar, 
din păcate, ele au rămas nu
mai promisiuni. Cred că fina
lizarea acestui deziderat se va 
rezolva pe de o parte prin 
ambiție, tenacitate și dorința 
de afirmare a celor mai tineri 
și pe de altă parte prin munca 
mai de calitate a centrului de 
copii și juniori, care de multă 
vreme nu a pregătit tineri pen
tru o astfel de destinație.

— O ultimă întrebare : cum 
pregătiți viitorul campionat ?

— Împreună cu conducerea 
clubului, președinte V. lanul, 
avem foarte multe griji pen
tru acest nou campionat. Pro
babilele plecări ale jucătorilor 
Nemțeanu, Romilă ți Soare ne 
fac să ne gindim. cum este și 
normal, la completarea lotului 
cu jucători de aceeași valoare. 
O altă grijă este ridicarea la 
cote mai tnalte a antrenamen
telor, a calității pregătirii, o- 
mogenizarea din punct de ve
dere moral-volitiv a componen- 
ților echipei și o exigență mai 
sporită, pe multiple planuri, a 
fiecărui jucător in parte. Cred 
că toate acestea la un loc vor 
duce tn final la ceea ce fie
care antrenor își dorește : un 
joc mai pozitiv, care si rezol
ve pe de o parte spectacolul 
fotbalistic, iar pe de altă parte 
— o poziție bună in ierarhia 
Diviziei „A" și — de ce să n-a 
spun ? — să împlinească in a- 
celași timp dorința ți exigen
țele spectatorilor ieșeni.

— Succes !
Pompiliu VINTILA

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI „B‘‘, EDIȚIA 1983-1984, seria a n-a
ETAPA I (duminica 21 august)

Unirea Alex. 
Avîntul Reghin 
Automatica Buc. 
Chim. Tr. Măgurele 
Nitramonia Făgăraș 
C.S.M. Sf. Gheorghe 
Progr. Vulcan Buc. 
Constr. Craiova 
Chimica Tîrnăveni

— Autobuzul Buc.
— I.P. Al. Slatina
— Rova Roșiori
— Carpați Mîrșa
— Din. Vict. Buc.
— F.C.M. Brașov
—- Gaz metan Med.
— Șoimii I.P.A. Sibiu
— Metalul Buc.

ETAPA A V-a (duminică_ 18 septembrie)
Gaz met. Mediaș 
Chimia Tr. Mg. 
Autobuzul Buc.
Avîntul Reghin 
Chimica Tîrnăveni 
Nitramonia Făg.
Carpați Mirșa 
Din. Vict. Buc.
Unirea Alex.

— C^JW. Sf. Gheorg.
— Automatica Buc.
— IJP. Al. Slatina
— Progr. Vulc. Buc.
— Rova Roșiori
— Constr. Craiova
— Metalul Buc.
— F.CJW. Brașov
— Șoimii I.P.A. Sibiu

F.CJW. Brașov 
Automatica Buc. 
Gaz met. Mediaș 
Chimica Tîrnăveni 
Autobuzul Buc. 
Chimia Tr. Mg.

— Nitramonia Făg.
— Progr. Vulc. Buc.
— I.P. Al. Slatina
— Unirea Alex.
— Metalul Buc.
— Rova Roșiori
— Carpați Mîrșa

Gaz met. Mediaș 
Carpați Mîrșa 
Chimica Tîrnăveni 
Nitramonia Făg.
Metalul Buc.
ETAPA A XIV-a

ETAPA A ll-a
I.P. Al. Slatina 
Autobuzul Buc. 
F.C.M. Brașov
Din. Vict. Buc. 
Rova Roșiori 
Metalul Buc.
Carpați Mîrșa
Gaz metan Mediaș 
Șoimii I.P.A. Sibiu

(duminică 28 august)
— Constr. Craiova
— Chimia Tr. Mg.
— Chimica Tîrnăveni
— C.S.M. Sf. Gheor.
— Avîntul Reghin
— Unirea Alexandria
— Nitramonia Făg.
— Automatica Buc.
— Progr. Vulc. Buc.

ETAPA A Vl-a (duminică 25 septembrie)
Progr. Vulc. Buc. 
Șoimii I.P.A. Sibiu 
Rova Roșiori 
Metalul Buc.
Chimia Tr. Mg. 
I.P. Al. Slatina 
Din. Vict. Buc.
Constr. Craiova 
C.S.M. Sf. Gheorghe

— Carpați Mîrșa
— F.CJW. Brașov
— Nitramonia Făg.
— Automatica Buc
— Gaz met. Mediaș
— Chimica Tîrnăveni
— Autobuzul Buc.
— Unirea Alex.
— Avîntul Reghin

ETAPA A lll-a (duminică 4 septembrie)
Avîntul Reghin —
Nitramonia Făg. —
Chimia Tr. Mg. —
Autobuzul Buc. —
Chimica Tîrnăveni —
Din. Vict. Buc. —
Unirea Alex. —
C.S.M. Sf. Gheorghe — 
Constr. Craiova —-

Carpați Mîrșa 
Gaz met. Mediaș 
Aluminiu Slatina 
Automatica Buc.
Șoimii I.P.A. Sibiu 
Progr. Vulc. Buc. 
Rova Roșiori 
Metalul Buc.
F.C.M. Brașov

ETAPA A IV-a (duminica 11 septembrie)
Automatica Buc 
Carpați Mîrșa 
Progr. Vulc. Buc. 
F.C.M. Brașov 
Metalul Buc.
Gaz metan Mediaș 
I.P. Al. Slatina 
Șoimii I.P.A. Sibiu 
F.cva Roșiori

— Chimica Tîrnăveni
— C.S.M. Sf. Gheorg.
— Nitramonia Făg.
— Unirea Alexandria
— Constr. Craiova
— Avîntul Reghin
— Din. Vict. Buc.
— Chimia Tr. Mg.
— Autobuzul Buc.

ETAPA A Vll-a (
Metalul Buc. 
Rova Roșiori 
Chimica Tîrnăveni 
Nitramonia Făg. 
Constr. Craiova 
Automatica Buc. 
Gaz met. Mediaș 
F.C.M. Brașov 
Unirea Alex.
ETAPA A Vlll-a 
Carpați Mîrșa 
Nitramonia Făg. 
Progr. Vulc. Buc. 
C.S.M. Sf. Gheorgh 
Autobuzul Buc. 
Avîntul Reghin 
I.P. AL Slatina 
Șoimii I.P.A. Sibiu 
Din. Vict. Buc.
ETAPA A IX-a (di 
Avîntul Reghin 
Constr. Cra:cva

iminicâ 2 octombrie)
— Avîntul Reghin
— I.P. Al. Slatina
— Din. Vict. Buc.
— Șoimii I.P.A. Sibiu 
— Progr. Vulc. Buc.
— C.S.M. Sf. Gheorg.
— Carpați Mîrșa
— Autobuzul Buc.
— Chimia Tr. Mg.

duminica 9 octombrie)
— Constr. Craiâva
— Metalul Buc.
— Chimia Tr. Mg.
— Unirea Alex.
— Chimica Tîrnăveni
— F.C.M. Brașov
— Automatica Buc.
— Gaz met. Mediaș
— Rova Roșiori 

minicâ 16 octombrie)
— Din. Vict. Buc.
— C.S.M. Sf. Gheorg.

Șoimii U.A. Sibiu
ETAPA A X-a (duminică 23 octombrie)
IJ>. Al. Slatina 
l’nlrea Alex. 
Metalul Buc. 
Chimica Tîrnăveni 
Automatica Buc. 
Carpați Mîrșa 
F.C.M. Brașov 
Din. Vict. Buc. 
Rova Roșiori

— Nitramonia Făg.
— Progr. Vulc. Buc.
— Gaz met. Mediaș
— Avîntul Reghin
— Șoimii I.P.A. Sibiu
— Autobuzul Buc.
— Chimia Tr. Mg.
— Constr. Craiova
— C.S.M. Sf. Gheorg.

Autobuzul Buc. 
Chimia Tr. Mg. 
Unirea Alex. 
Automatica Buc. 
Chimica Tîrnăveni 
Progr. Vulc. Buc. 
F.CJW. Brașov 
I.P. Al. Slatina 
Constr. Craiova

ETAPA A Xl-a (duminică 30 octombrie)
Carpați Mîrșa 
Șoimii IJ?.A. Sibiu 
Autobuzul Buc. 
Rova Roșiori 
Unirea Alex.
C.S.M. Sf. Gheorghe 
Nitramonia Făgăraș 
Progr. Vulc. Buc. 
Constr. Craiova

— F.C.M. Brașov
— Din. Vict. Buc.
— Avîntul Reghin
— Metalul Buc.
— Gaz meț Mediaș
— Chimia Tr. Mg.
— Chimica Tîrnăveni
— U. Al. Slatina
— Automatica Buc.

ETAPA A Xll-a (duminica 6 noiembrie)
Chimia Tr. Mg. 
Automatica Buc. 
Gaz met. Mediaș 
Progr. Vulc. Buc. 
I.P. Al. Slatina 
Metalul Buc.
Avîntul Reghin 
F.C.M. Brașov

— Chimica Tîrnăveni
— Carpați Mîrșa
— Constr. Craiova
— Autobuzul Buc.
— Șoimii I.P.A. Sibiu
— Din. Vict. Buc.
— Unirea Alex.
— Rova Roșiori
— Nitramonia Făg.C.S.M. Sf. Gheorghe

ETAPA A Xill-a (duminică 13 noiembrie)
Rova Roșiori
Șoimii'I.P.A. Sibiu 
Avîntul Rechin
Drn. Vict. Euc.

— Constr. Craiova
— C.S.M. Sf. Gheorg.
— Automatica Buc.

— Unirea Alex.

— Autobuzul Buc.
— I.P. Al. Slatina
— Progr. Vulc. Buc.
— Chimia Tr. Mg.
— F.C.M. Brașov

(duminica 20 noiembrie) 
— Șoimii I.P.A. Sibiu 
— Din. Vict. Buc.
— Carpați Mîrșa 
— Nitramonia Făg.
— C.SJVI. Sf. Gheorg.
— Rova Roșiori
— Gaz met. Mediaș
— Metalul Buc.
— Avîntul Reghin

ETAPA A XV-a (duminică 27 noiembrie)
Nitramonia Făgăraș 
Progr. Vulc. Buc. 
LP. Al. Slatina 
Carpați Mîrșa 
Automatica Buc. 
Constr. Craiova 
Șoimii I.P.A. Sibiu 
C.SJH. Sf. Gheorghe 
Gaz met. Mediaș

— Unirea Alex.
— Metalul Buc.
— F.C.M. Brașov
— Rova Roșiori
— Din. Vict. Buc.
— Chimia Tr. Mg.
— Avîntul Reghin
— Autobuzul Buc.
— Chimica Tîrnăveni

ETAPA A XVI-a (duminică 4 decembrie)
F.C.M. Brașov 
Rova Roșiori 
Unirea Alex.
C.S.M. Sf. Gheorghe 
Metalul Buc.
Chimica Tîrnăveni 
Din. Vict. Buc. 
Avîntul Reghin 
Autobuzul Buc.

— Progr. Vulc. Buc.
— Șoimii U.A. Sibiu
— Automatica Buc.
— I.P. Al. Slatina
— Chimia Tr. Mg.
— Carpați Mîrșa
— Gaz met. Mediaș
— Nitramonia Făg.
— Constr. Craiova

ETAPA A XVII-a (duminica 11 decembrie)
Gaz met. Mediaș 
Automatica Buc. 
Carpați Mîrșa 
Constr. Craiova 
Progr. Vulc. Buc. 
Șoimii I.P.A. Sibiu 
I.P. Al. Slatina 
Nitramonia Făg. 
Chimia Tr. Mg.

— Rova Roșiori
— F.C.M. Brașov
— Din. Vict. Buc.
— Chimica Tîrnăveni
— C.S.M. Sf. Gheorg.
— Metalul Buc.
— Unirea Alex.
— Autobuzul Buc.
— Avîntul Reghin



- „ARGINT". 
BRONZ" LA PLATFORMĂ!

LUIZA NICOLAESCU
CRISTINA TIMAR-,,

In localitatea franceză Mul
house au început ieri campiona
tele europene de înot și sărituri 
în apă pentru juniori. Dintre ti
nerii noștri reprezentanți, cea mal 
frumoasă comportare au avut-o 
sportivele de la sărituri în ană, 
In proba de platformă : LUIZA 
NICOLAESCU — medalie de ar
gint, CRISTINA TIMAR — meda
lie de bronz ! De fapt, Luiza Nl- 
colaescu (Progresul București, 
antrenor Pantelimon Decuseară) 
cucerește primul „argint* din is
toria acestui sport la noi, după 
ce, la ediția precedentă, aducea 
prima medalie (de bronz) de la 
c.E. In schimb, Cristina Timar 
(C.S.S. Triumf, antrenată de 
mama sa. Elena Timar) face un 
spectaculos salt în ierarhia con
tinentală. Amindouă merită sin
cere felicitări !

Rezultate : 1. Elena Guslianl-
kova (U.R.SS.) 318,60 p. 2. LUIZA 
NICOLAESCU (România) 304.65 p. 
X CRISTINA TIMAR' (România)
303.85 p. 4. Kerstin Finke (R.F.G.) 
302.80 p, 5. Bianka Meyer (R.D.G.)
301.85 p. X Larisa Smelova
(U.R.S.S.) 291,40 p, etc.

în competiția de înot, dimi
neața s-au disputat serii, iar 
după-amiaza finalele în dteva 
probe, în două dintre ele fiind 
prezent! sl juniori români. In

„TROFEUL TOMIS“
(Urmare din pag l)

compartimentele si au benefi
ciat de o coordonatoare de joc, 
Verka Borisova-Stoianov», da 
mare clasă ai inspirație. Pre
cum $i de o trăgătoare, Maia 
Gheorghleva-Stoeva, oare a 
gtiut permanent să-si valorl-

REZULTATE TEHNICE

La Constanța : R.P. Chineză - 
Turcia 3-0 (5, 4, 4) ; Bulgaria - 
Cehoslovacia 3—1 (11, —11, 12, 10) i

La Medgidia : Polonia — R.F. 
Germania 3-1 (-11, 10, 3, 0).

CLASAMENTE

Serio | : 1. România 4 p (ie- 
tavoraj 6:2), 2. Polonia 3 p (3:4), 
3. R.F. Germania 2 p (3:6).

Seria a H-a : 1. R.P. Chinetâ 
i p (9:0), 2. Bulgaria 5 p (6:4), 
X Cehoelovaclo 4 p (4:6), 4.
Turcia 3 p (0:9).

flce bogata experiență de joc. 
In general, învingătoarele au 
arătat mal multă poftă de joc, 
o mobilitate permanentă atât ia 
fazele de la fileu dt mai ales 
la apărarea din linia a doua, 
de unde au fost recuperate 
multe mingi. La rîndul său e- 
chipa Cehoslovaciei s-a făcut 
remarcată prin servicii deosebit 
de bine orientate si eficiente, 
prin combinații rapide pe care 
experimentata ridicătoare Dari
na Piackova le-a realizat cu

caleidoscop - MILENIILE ATLETISMULUI...
între ramurile sportive care au figurat 

pe programul Jocurilor Olimpice, singur 
atletismul nu a avut încă un campionat 
mondial al său. De fapt, potrivit unul a- 
nume articol dîntr-un mal vechi regula
ment, întrecerile cvadrienale ale J.O. re
prezintă pentru atletism șl campionate 
mondiale. Dar, In ciuda acestei prevederi 
de care nu s-a prea tăcut caz, generație 
după generație, mal ales în ultimele de
cenii, a luptat pentru instituirea uirwr 
campionate mondiale de atletism autentice. 
Realizarea unei asemenea idei n-a fost de 
loo ușoară, cum s-ar putea — eventuaâ — 
crede acum dnd, iată, ne aflăm ca dear 
puține ore înaintea rLdtoărM de cortină 
deasupra primului ,.act" al camplonateâoc 
lumii la atletism.

Profitând de acest prilej, >ă trecem ta 
revistă momentele ode mai importante ale 
atletismului, cri mal veritl dintre aportu
rile practicate astăzi ta lume...

• în anul 1830 Leji- pe teritoriul Irtan- 
dei de astăzi, se desfășurau așa-numltefie 
Jocuri Tailteane, cu probe de alergări sl 
de sărituri. Manuscrisul, devenit celebru. 
„Book of Leinster', datând din anul 1M0. 
conservat la Trinity College din Dublin, 
face descrierea acestor jocuri, atletice.

e Anul 776 Le.n. marchează Începerea 
celei mal mari competiții a atletismului, 
de fapt însăși viata acestui sport al spor
turilor ț Jocurile Olimpice. Prime menttu
ne scrisă despre J.O. a lăsa* posterității 
numele lui Corebos din Elida, prismă cam
pion cunoscut din marea Istorie a spor
tului, câștigătorul cursei de un dromos 
(192,37 m) la Olimpia.
• Pe programul anticelor Jocuri Olimpi

ce apar noi. probe t diaulo* (duWul dro- 
mosuiul — 384,54 m) în. 724 Lein., doUcoenl 
(13 lungimi de stadiul In 780 tem, pentat
lonul m tos te.n. etc.
• Pe clmpia Marathonulnl are Ioc m 

anul 472 Le.n. bătălia dintre oștăîe ateniene 
01 cele persana Legenda amintește Isprava

boplitelul Fîlipldes, cel care * alerga* ta 
Atena, de la locul bătăile*, să ducă vestea 
victoriei. A murit spunând: ^Bucurațl-vâ, 
am Învins l“.„
• In anul 396 te*L la Olimpia. în Peto- 

ponez, au loc primele jocuri rezervate fe
meilor, legate de cultei zeSței Hera. După 
cft se pare undea probă em* e cursă de 
viteză de cinai șesiml dintr-un stadiu (oca 
160,22 m)
• 393 «.n. împăratul roman Teodoslu, 

convertit la creștinism, suprimă Jocurile 
Olimpice, pe care le consideră oa manMes- 
tărt păglne I
• Negura coboară peste atâtea sl atâtea 

admirabile rwaMaărt-, Ctadva, ta secolul «A 
xn-lea, încurajate de regele Henris al 
n-lea se bucurii de succes așa-numltrie 
^Jocuri atletice ale londonexilor“.
• în Elveția au loc orie dtatfl compe- 

W1 attetk», ta MM ta Beset ri ta 14® 
la ztirich.
• In 1781, la Praga are loc primul con

cura de alergări cu... partarL Este epoca 
înfloritoare a profesionismului ta atletism, 
oureete efectalndu-se oonOra-oost ț pro
liferează pariurile, ca la cursele de csaL
• Colegiul regal mtoter din Sandhurst 

(Anglia) organizează, ta 1610, curse pe IM 
yarzl (91,44 m).
• Primele manifestări atletice la Bucu

rești — alergări de durată pe străzi (tt«15).
• ta 1837 la colegiul din Rugby (acolo

unde a fost inventat_  rugbyul R ane toc
cursa „Crtok Run' (coa 10 km), rezervată 
elevilor de peste 17 anii. Exemplul * fost 
mal apoi preluat de colegiul Eton, de 
Universitățile din Cambridge șl Oxford.
• în 1849 are loo ta Woolwlcb, ta An

glia, prima reuniune atletică oficială, orga
nizată de Academia regală militară, după 
care, un an mal târziu, este amenajată pri
ma pistă pentru concuraurUe aiietice.
• 1859 : ta Atena au loo Jocurile patte- 

tenlce.
■ Elvețianul Nteote taventeauă cronome

tra (1862).

proba de 400 m mixt băieți. 
Cristian Ponta s-a clasat pe lo
cul patru, cronometrat in 4:39,37, 
după P. Berms (R.F.G.) 4:33,10,
R. Casslo (Italia) 4:36,44 și R. 
Hannemann (R.D.G.) 4:37,20,
Înaintea spaniolului O. Barrufet 
4:41,65, lui U. Dassler (R.D.G.) 
4:42,45, A. Oslpov (U.R.S.S) 
4:42,54, S. Persson (Suedia) 
4:45,59. în aceeași probă, la fete, 
reprezentanta noastră Noeml 
Lung a sosit a cincea, cu 5:»1,4X 
după Sabine Schacke (R.D.G.) 
4:54,21, Sarah Hardcastle (Anglia) 
4:59.12, Sussanne Guednau 
(R.D.G.) 5:00.13 sl Aneta ChmeWc 
(Polonia) 5:00,59, Înaintea sporti- 
velor Mildred Muls (Olanda) 
5:03,91. Ivana Curzl (Ttalla) 5:38.25. 
Marie-Pierre Wirth (Frânt*) 
5:08,97.

Dintre ceilalți tineri înotători 
români, Maridca Cullc* s-a cali
ficat in finala ,B*. în care s-a 
clasat a șaptea, eu 5:17.20. Laura 
Sachelarla a avut al l»-lea re
zultat in serii la 100 m liber 
(1:01,27). Iar OU vin Băculeți al 
22-lea timp In serii (56.02), neca- 
llfldndu-se In finale.

Iată M alțl net campioni euro
peni: 100 m liber f — Ute Zerfass 
(R.D.G.) 57,11 ; 100 m liber b — 
Renne Wanzllc (R.D.G.) 52,73 ;
200 m spate f — Birte Weigang 
(R.D.G.) 2:13,93 ; 206 m spate b — 
Frank Schneider (R.D.G.) 2:05,27.

LA VOLEI FEMININ
Marcela Chladkova si Mirosla
va Barakova Pe centrul fileulut 
A rezultat astfel un med fru
mos. echilibrat, cu faze lungi 
Sl adesea aplaudate de publi
cul spectator si cu unele răs
turnări de situații ca de pildă 
în primul set. in oare echipa 
Cehoslovaciei a condus cu 7—0,

PROGRAMUL
Sîmbâtâ, Sala sparturilor din 

Constanța, d« la oro 16 : Româ
nia — Bulgaria și R.F. Germania 
— Turcia ; la Medgidia, de Io ora 
17 : R.P. Chineza - Polonia.

Duminica, Sala sporturilor dta 
Constanța, de la orq 8,30 : Ce
hoslovacia - R.F. Germania, Bul
garia — Polonia România — 
R.P. Chinezâ.
• In tumeeîe final* echipate 

!|l păstreazâ rezultatele din n- 
rfl (România țl R.P. Chineză slnt 
principale candtdote Io cîjtigorao 
„Trofeului Tomta*).

pierzlnd apoi 13 puncte conse
cutiv. Aa arbitrat bine Inter* 
naționalii Valerin Arhlre si 
Coxtln Musai din România.

• La Medgidia, partidă foar
te disputată intre echipele Po
loniei sl B.F. Germania. în pri
mele două seturi. Din setul 
trei, pe o cădere a voleibaliste
lor vest-germane. reprezentati
va Poloniei 8-a impus clar si 
a cîștlgat lntîlnirea. (N. 
CARABAS — coresp.).

ROMÂNIA — GRECIA 105-70
RAL VÎLCEA. 5 (prin tele

fon). In moderna Sală a sportu
rilor din localitate au început vi
neri întrecerile ediției a 18-a 
a Balcaniadei de baschet, rezer
vată reprezentativelor de ju
nioare. Față de programul ini
țial au survenit modificări da
torită sosirii în ultimul moment 
a echipei Greciei, astfel incit 
pentru prima dată această tra
dițională competiție devine un 
patrulater, alături de formația 
elenă participind echipele Bul
gariei, Iugoslaviei sl României 
(in afară de concura, la între
ceri se prezintă si a doua for
mație a țării noastre).

In cursul dimineții s-a desfă
șurat partida România 1 — Ro
mânia II, în care tinerele bas
chetbalist; pregătite de antre
nori! Mihai Fieșerlu $i Bogda
na Diaeonescu au făcut o reu-

C M. DE CANOTAi
Ziua a doua a C.M. de ca

notaj pentru juniori, care se 
desfășoară la Vichy, a fost re
zervată recalificărilor. In proba 
de simplu, canotoarea noastră 
Năstaca Iureca s-a clasat prima 
(4:01,10), califlcindu-se in semi
finalele de azi. Finalele vor »- 
vea loc duminică.

Spartachiada popoarelor U. R. S. S.
SA încheiat concursul

MOSCOVA. 7 (Agerpres). — 
Competiția <te gimnastică din 
aadnfl Spartachtade* popoarelor 
UJLSA. «-a toobeta*. M Palatul 
sporturilor dta Moooova. odată 
ou desfășurarea coocureuluâ spa
tial feminin pe aparate. La eoL 
pe primul Joc a-a clasat NataBa 
Iuroenko — 19,430 p, urmată de 
Simon* Păuca (România) — 
18,975, Kațarin Rensch (R.D.G.) — 
18,925 p, Natalia Ilienko (U.R.SJU 
16,825 p, Cristina Zdenca (Româ- 
nia) — 18,600 p. La celelalte a- 
parate a cîștlgat, de asemenea. 
Natatta Iuroenko, care este șl 
campioană absolută a sparta- 
chladeL Sknoaa Păuca S-a cia- 
saț pe locul 5 la blrnd șl pon*- 
leta, ou lăJOO p, respectiv 18,536

C. M. DE
(Urmare din pag. 1)

lometri de Stadionul Olimpic 
Reprezentanții noștri au făcut 
joi dimineața un prim antre
nament pe stadiooul-bijuterie 
OtaniemL iar joi după-amtazâ 
P« Stadionul OUtngric, desăvîr- 
îindu-a preparativele in ulti
mele două zile dinaintea star
tului. Primii dintre ei care vor 
intra in concurs stat Doina 
Melinte si Elena Lina la 800 
metri — duminică, ora 11,Si, 
serii. SO de înscrieri —. Nieu- 
Uaa Vasfle la săritura in înăl
țime — ora 17,10. calificări. 35 

Sită verificare in vederea der- 
by-ulul de astăzi cu echipa 
Bulgariei. Scor final : 80—64 
(46—36). Principalele realizatoa
re : Pandrea 14, Grunwald 14, 
respectiv Naghi 19, Popa 9.

Competiția propritezisă a 
debutat cu mersul Bulgaria — 
Iugoslavia, în care jucătoarele 
primei echipe au dominat in 
majoritatea timpului. Baschet
balistele iugoslave, deși au a- 
vut un final mai bun, grație u- 
nei apărări agresiva, nu au 
reușit dedt să reducă handi
capul Scor final : Bulgaria — 
Iugoslavi* 86—83 (52—37). Prin
cipalele realizatoare : Dimi
trova 34, Manavska 26, pentru 
Bulgaria, respectiv Arbutina 
20. Vraniei 20, Grozdanovlci 20.

In partida vedetă, prima echi
pă a României a cîștlgat In 
fața formației Greciei cu 105—70 
(50—39). După un Început echi
librat, jucătoarele noastre au 
trecut In prim-planul disputei, 
obțintnd o victorie clară. Prin
cipalele realizatoare: Cristea 30, 
Jugănaru 21, respectiv Konsta- 
dinidou 14, Khatzioridou 10.

Programul de azi : ora 9,30 : 
România n — Iugoslavia; de 
la ora 17: Iugoslavia — Grecia, 
România — Bulgaria; duminică 
ora 10: România H—Grecia, de 
la ora 1T : Bulgaria — Grecia, 
România — Iugoslavia.

FEMININ DE GIMNASTICA
p, *1 pe locui • la săritori, ou 
1X6M p.

in cranpetiția de tact proba 
masca dină de IM m fluture a 
feet câștigată de Sergbeâ Feaem- 
ko, ta AMe rezultate : so*
m Uber (fl : Irina Larlpoeva — 
8:49,01 ; 1M m spate (ml) : D4- 
mir Senator — 57,M ; 300 m
mixt (f) : Irlraa Gberasimov» — 
2:12,06.
• Prezent la Moscova, pre

ședintele F.I.F.A., Joao Havelange, 
a declarat în cadrul unei confe
rințe de presă că întrecerile din 
cadrul Spartachladel popoarelor 
U.R.S.S. l-au Impresionat In mod 
deosebit, atît sub aspec id nive
lului tehnic, dt sl ta privința 
organizării ireproșabile.

ATLETISM
de participante. 14 cu perfor
manțe de peste 1,95 m. 20 peste 
1,93 m ! —. Petre Drăgoescu 
la 800 m — oca 12,30, serii. 69 
de înscrieri Bed ros Bedro- 
alan, Daa Simlon la triplusalt 
— or* 18,20. calificări. 31 de 
participant!, dintre care 12 
atiețl de peste 17,20 anul acesta.

Ceremonia de deschidere a 
marii competiții va avea loc 
duminică, la ora 16.10, ier in 
jurul orei 17,30 vom cunoaște 
primul campion mondial din Is
toria atletismului, maratonului 
(feminin) revenindu-i parcă 
simbolic, cinstea de a inaugura 
lista de onoare—

„Lumea admiră brațele șl picioarele 
atleților eu odmir rai alee târla lor 
sufletească |-

LUCIUS ANNAEUS SENECA
(4.1.e.n.-65 ea) scriitor jt fltozof krtin

• Ia ființă ta 1864, ta AngHa, ^Amateur 
Athletic Club' primul club atletic dta bone. 
ta concepția modernă, care după M ani 
organizează primele campionate ■orionale.
• Primul concura de atletism organizat 

în România (1883).
• L* Montreal (U95| se realizează pri

ma cronometrare oftate(9. tar după trei 
ană se legiferează cronemetracee ta cincimi 
de secundă.
• Prima edUfe a Jocuriăor Oitmptee mo

derne, ta 1896, ta Atena.
• 1902 apare prima tabelă de punctaj 

pentru probele combinate.
• Jocurile OMmptoe de ta Stockholm — 

1811. Din acest moment tacepe omotogaraa 
oficială a recordurilor mondtate. Se ooe- 
stUufe Federațl* internațională de atletism 
amator.
• Ia București au too primele campio

nate ale Românei — 1M4.
8 Debutai olimpie ai atietUor români la 

. de la Amsterdam — 1928.
• încep Jocurile Balcanice de atletism, ta 

Atena, ta 1939.
• Prima ediție a aampionatetor europene, 

la Torino, ta 1934
• Inland* Balaș, la săritura ta înălțime, 

este prima noastră campioană europeană 
(Stockholm, 1958) și elimțrtcă (Roma. I960).
• în 1965 are loc prima ediție a Cupei 

Europei — Bruno Zaull pe națiuni ; ta 1976 
se organizează primul campionat european 
de sală (Vlena), iar ta 1977 ee desfășoară 
prima „Cupă mondială-.
f: • Și acum, tatre 7—14 august, ta tara 
atâtor legendari erei ai atletismului mo
dem, ta capitala Finlandei : orimele cam
pionate mondtate.

Romeo VILARA

S-au comswnd șl ultliml 
jocuri dta cadrul turneului I 
nai al C-M. feminin de bascii] 
caro a fost găzduit de Pala] 
sporturilor din Sa» Paolo. Aoed 
tă ultimă rundă nu a oferit n| 
o surpriză, aș* tncît riasamerd 
general nu a suferit modific] 
esențiale, finala urmînd *ă | 
dispute in această noapte in] 
selecționatele Uniunii Sovietice] 
S.U.A, Iată rezultatele tareglstn 
te ta ultima etapă : S.U.A.
Bulgaria 99—77 (43—46) ; lud
slavi* — Coreea de Sud 76-J
(35—30) ; Rj>, chineză — Polon 
75—48 (38—40) ; UJț.SA. — Bd 
fcill* 99—75 (55—40), Ctasemenl 
se prezintă astfel : L U.R.S.S. 
P ; 2, S.UJL 13 p ; X Bulgaria 
P (30V499) ; 4. RJ>. Chineză 10 
(514(541* ; 5. Braztita 10 p (% 
570) ; 8. Coreea de Sud 10 
(435/515) ; 7. Polonia 9 p ; 
Iugoslavia 9 p.

în turneul de consolare (locuri 
9—14) ordinea ta atașament es 
următoarea : Canada, Cuba, Au 
trăita, Japonia, Peru și Zair.

TURNEUL FEMININ DE ȘAl
L* Băile Herculazte, ta elegaa 

taie saloane ale Hotelului Roma* 
s-a dat startul in tumsul tatea 
național feminin de șah al Romi 
ntei, cu 14 participante din eiu 
ta șahiști a I țări. în prin] 
rundă, un debut bun l-a avJ 
marea noastră maeștrii Eâisabei 
Polihronlade, Învingătoare asd 
pra marii maestre poloneze Ha 
nna Erenska. De asemenea, earn 
ploana națională Eugenia Ghindi 
cu negrele, a Învins pe Lidi 
Gl** (Israel). In celdalte partid 
decise, candidata la titlul mon 
dial Nan* Aleksandrla (U.R.s.sl 
a Intrecut-o pe Malgorzata Wies 
(Polonia), tar Iudlta Kantor-Chl 
rlcuță * afiștigat la Lidia Jl< 
man. Remiză s-a încheiat-parti 
da Marina Pogorevlcl cu Gisel 
Frischdlck (RJ. Germania), ta 
Dan* Nuțu a întrerupt cu Annel 
W*gn«r (R.D. Germană). Partid 
Smarand* Bolen — Gabriela OU 
rașu l-a amînat.

• TELEX •
PENTATLON MODERN a Cel 

de a doua probă a campionate! 
Ier mondiale, scrima, a revenii 
lut Tarnaș Szombathelyi fUr.gal 
ria) cu 1 080 p, el conducînd la 
clasamentul general cu 2160 pl

POLO PE APA a ta C.M. ne| 
zervat juniorilor, care se disputa 
în aceste zEe la Barcelona s-au 
înregistrat următoarele rezultatei 
(turneul pentru locurile 1—« 
Cuba — Italia 14—11 (3—3, 2—31 
7—3, 2—2) șl Spania — IUgoslavăi 
10—8 (3—1, 1—1, 2—X 4—3) ; (tar3 
naul pentru locurile 5—12) Olan-i 
d* — Canada 19—9. Japonia —I 
Israel 10—6, Brazilia — R.P. Chid 
neză 1«—10, R.F.G. — S.U.aJ 
13—10.

tenis • La Indianapolis, tal 
campionatele S.U.A. pe zgurta 
Vlrglnta Ruzfel e-a calificat U 
semifinale, Intrectad ta sferturi pa 
Boonfc Galdusek cu 7—5, 6—
CMMtalte rezultate : Temesvari -4 
Horvath 6—X 6—1, Garisson -J 
Madruga 7—6, 6—X Să semifi
nale, Ruztal va tatflnl pe Tema 
vâri.

La închiderea ediției

TURNEUL DE FOTBAL
DE LA UTRECHT

UTRJICHT, 5 (prin telefon). Se- 
lectlonata noastră divizionară de 
fotbal a pierdut primul joc al 
turneului de la Utrecht susținut 
in compania echipei belgiene 
Lokeren, după executarea lo
viturilor de la 11 m : 7—3. 
La capătul celor 90 de mi
nute regulamentare scorul 
era 3—3 (1—0) El a fost deschis 
de BOlOnl, ta min. 17, cu un șut 
violent din afara careului. Fotba
liștii români au jucat bine, pe a- 
locuri foarte bine, fiind aplaudați 
in această parte a meduluL 
După pauză, In min. 65, Ren* 
Vandergljlp egalează : 1—1. După 
numai două minute, Coraș re
aduce conducerea echipei noas
tre : 2—L La acest scor, Iorgu- 
lescu ratează majorarea de la 
4 m I In min. 75, Larssen ega
lează : 2—X Jocul avea să se de
cidă ta min. 86. dnd arbitrul In- 
tilnirll acordă un 11 m gratuit 
belgienilor, transformat de 
Commens : 2—3. Văetus protes
tează sl este eliminat. în minutul 
următor, Andone egalează 1 
3—3... Nervii fotbaliștilor români 
cedează ta final șl Coraș este e- 
limlnat in min. 88. în această 
stare de spirit, determinată de 
decizia arbitrului olandez, car* 
anulase șl un gol valabil lui Că- 
mătaru în min. 20, jucătorii noș
tri «pierd meciul' loviturilor da 
la 11 m. Marchează BălOnl, Mo
vilă, Kleln, Iorgulescu, Ratează : 
Cămătaru. Andone și... Iordache.

Selecționata divizionară a ali
niat formația : Moraru (min. 46 
Iordache) — Rednlc, Iorgulescu. 
Andone. Văetus — Movilă, Coraș, 
Bdianl, Kleln — Cămătaru, Hagi 
(min. 58 Geolgău).

Rezultatul celui de al doilea 
med al zilei (Utrecht — Notting
ham Forest) nu ne-a parvenit 
ptnă la închiderea edltld.


