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AUGUST
>44-1983

en-zile de 
omagiale, pe
Se reunesc, 

al tinereții.

Zile de august, 
uziaste întreceri 
tadioanele tării ! 
Intr-un fluviu 
competiții de masă dar si fi-
kale pe tară ale marilor per
formeri. sporind strălucirile si 
dimensiunile ,,DACIADEI“ — 
idevărată olimpiadă a sportu
lui românesc. Este competiția 
pare cuprinde astăzi peste un 
sfert din populația tării, dînd 
mișcării noastre sportive o vi
goare pe care n-a avut-o nici
odată. in întreaga el istorie. O 
vigoare, dar si o misiune de 
tea mai mare responsabilitate, 
kceea de a contribui în mal 
mare măsură la formarea unui 
ineret sănătos, atit din punct 
pe vedere al concepției poli
tice și culturale, cit și din 
punct de vedere fizic.

DACIADA I A apărut tn car
tea de aur a sportului româ
nesc, plină de lumină si cu 
profunde semnificații, din ge
neroasa inițiativă a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre- 
prul general al partidului nos- 
ru, din marea sa grijă pă
rintească pentru prezentul si 
viitorul tinerei generații. Păs- 
răm în inimi si conștiințe cu
vintele de cald îndemn rosti-

te de tovarășul Nicolae 
Ceausescu la festivitatea înmî- 
nârii unor înalte 
dalii sportivilor 
ne-au reprezentat 
rile Olimpice de
Atunci s-a născut .. 
cea mai mare competiție de 
masă si de performantă a spor
tului românesc, care. iată, lsi 
desfășoară acum, cu un avint 
impresionant, finalele celei de 
a 3-a ediții. Este răstimpul în 
care tot mai multi copii si ti
neri. din toate așezările patriei, 
au legat o statornică prietenie 
cu sportul. în care — prin 
„Daciadă" — au fost realizate 
progrese însemnate în organi
zarea sistematică a numeroase 
acțiuni cultural-sportive de 
masă, în permanentizarea siste
mului competitional. în desco
perirea celor mai talentate ele
mente. cu aptitudini pentru 
practicarea sportului de perfor
mantă. Nu vom apela la cifre, 
pentru că nimic nu este mai 
convingător decît tabloul în
suflețit pe care-1 vedem zilnic 
pe oricare din terenurile «au 
stadioanele tării. Sub genericul 
„Daciadei" se desfășoară si 
amplele acțiuni turistice care, 
de asemenea, reunesc sute si 
sute de mii de tineri si oa
meni ai muncii. După 
același generic au loc, 
te zile, nenumărate 
organizate în taberele

ordine și mc- 
fruntasi care 
tara la Jocu- 
la Montreal.

„Daciada",

A „DAC1ADEI“

ZIAR AL

cum, sub 
în aces- 
întreceri 

vacan-
Dan GARLEȘTEANU
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Natația românească are primul său campion european !

CRISTIAN PONTA - MEDALIE DE AUR IN PROBA
DE 200 m FLUTURE LA C.E. DE ÎNOT Șl SĂRITURI (juniori)!

După ce vineri două tinere 
din tara noastră urcau pe po
diumul de premiere al -Sări
toarelor de la 
Nicolaescu — 
gint, Cristina 
lie de bronz), 
de a doua zi 
niorilor 
în apă 
nent“, 
produs 
priză, . _____ ___
succes : medalia de aur in pro
ba de 
manta

platformă (Luiza 
medalie de ar- 

Timar — meda- 
simbătă, in oea 
a Întrecerii ju- 

înotului șl săriturilor 
de pe „bătrinul conti- 
CRISTIAN PONTA a 
o mare și plăcută sur- 
repurtind un strălucit

200 m fluture ! Perfor- 
lui Cristian este cu atît

(Continuare in pag. 2-3)

Tinerefe, vigoare, dorință de victorie.'.:

La C.M

de canotaj — juniori
ANIȘOARA BĂLAN Șl MARIANA DRĂGAN - 

MEDALIE BRONZ 2 VISLE
șoara Bălan și Mariana Ori
gan au cucerit medalia de bronz 
în proba de 2 vîsle. Cele două 
canotoare s-au impus încă din

Ieri, la finalele campionate
lor mondiale de canotaj pen
tru juniori, desfășurate la Vi- 

schifistele românce Ani-

MARIANA DRAGANANIȘOARA BALAN

în fi- 
numă- 
cursei.
R. D.

întrecerile eliminatorii (locul I 
tn seria respectivă), iar 
nala de duminică s-au 
rat printre protagonistele 
Clasamentul probei : 1.
Germană (B, Sucrow, I. Danne) 
3:37,63, 2. Franța (C. Jullien, 
L. Hourdel) 3:33,83. 3. România 
(Anișoara Bălan. Mariana Dră- 
gan) 3:39,38. 4. U.R.S.S. (N. Fo
menko, E. Vorochilova) 3:44,89, 
5. Austria (G. Matous, G. Sin- 
zinger) 3:49.49,

In proba de simplu,
Iuțeea a cîștigat finala mică, 
medalia de aur reven.ndu-i 
sportivei Beate Schramm (R.D. 
Germană). Primele locuri în 
celelalte probe feminine : 4+1 
rame si * rame — R.D.G.. 4+1 
vîsle și 8+1 — U.R.S.S.

Năst.aca

„Trofeul Tomis“ la volei feminin

ECHIPA R.P. CHINEZE- CAMPIOANĂ MONDIALĂ, 
ÎNVINGĂTOARE IN EDIȚIA

*

A XXI-a
Echipa României, pe cel mai bun loc (doi) posibil

CONSTANȚA, 7 (prin tele
fon). In Sala sporturilor din 
localitate, s-a încheiat cea de 
a 21-a ediție a tradiționalului 
turneu internațional feminin 
de volei al României dotat cu 
„Trofeul Tomis", competiție la 
care au fost prezente, între 
cele șapte oarticipante, echipe 
de indiscutabilă valoare, frun
tașe ale voleiului european și 
mondial. Cum era de prevăzut, 
trofeul pus în joc de organi
zatori a fost cîștigat de echipa 
R.P. Chineze, campioana lumii.

In ultimele două zile de con- 
curs, publicul spectator, care a 
umplut pînă la refuz sălile din 
Constanța și Medgidia (unde 
șîmbătă a fost programat un 
joc de măre interes, intre echi
pele R.P. Chineze și Poloniei) 
a asistat la partide de înaltă ți

nută, îndeosebi cele care au 
opus aspirantele la primele 
locuri. Astfel, atmbătă, la Med
gidia, formația Poloniei — deși 
a pierdut cu 3—0 — a reușit 
un set formidabil, în fața de
ținătoarelor titlului mondial, 
creînd un permanent suspens 
și antrenînd la maximum pu
blicul. Polonezele au condus tn 
acest set, al doilea, cu 13—9, 
cedînd doar In prelungiri. Tot 
sîmbătă, tn celălalt meci din 
turneul pentru locurile 1—4. 
România și-a reconfirmat po
sibilitățile care, tn condiții de 
concentrare permanentă, ti pot 
aduce avantaje importante. 
Deși au primit o replică foar
te puternică din partea forma
ției Bulgariei, voleibalistele 
noastre au obținut victoria (cea 
de-a treia în acest an. din tot

atttea confruntări cu deținătoa
rea titlului european), insă nu
mai după un joc-maraton, 
desfășurat pe parcursul a cinci 
seturi, într-o oră și 50 de mi
nute. Partida a ținut încordată 
atenția asistenței prin nume
roasele schimbări de situații. 
Cea mai spectaculoasă s-a pro
dus in setul al patrulea, cînd 
echipa noastră a slăbLt concen
trarea, iar blocajul bulgar a 
devenit eficace în fața celei 
mai valoroase trăgătoare „tri
colore" de pînă atunci, tînăra 
(18 ani) Mirela Popoviciu. Ast
fel, de la 8—1, jucătoarele 
noastre aveau să piardă setul 
la 11, altminteri echipa Româ
niei puțind ciștiga cu 3—1, adi
că la un scor mai aproape de

Aurelian BREBEANU 
Cornel POPA

(Continuare in pag. 2-3)

mai valoroasă cu 
cit el devine PRI
MUL CAMPION 
EUROPEAN DIN 
ISTORIA NATA- 
ȚIEI ROMANEȘTI. 
Tînărul ‘ "■
s-a născut 
de 11 
1967, este 
la C.S.Ș. 
pregătit de tînărul 
antrenor Toma Mi- 
rițescu. Amîndoi, 
sportivul și an
trenorul, merită 
din plin felicitările 
noastre și urările 
de succes în conti
nuare !

Finala la 200 m 
fost una dintre cele 
putate ale competiției de la 
Mulhouse (Franța), cu o so
sire foarte strînsă. elocvente 
fiind rezultatele : 1. CRISTIAN 
PONTA (ROMÂNIA) 2:07,00 — 
campion al Europei ia juniori, 
nou record national de juniori 
(v.r. — 2:07,73 îi aparținea) ; 
2. Thomas Korber ~~ 
2:07,03 ; 3. Jone 
lia) 2:07,58 ! In continuare 
4. K. ' 
2:08,30 ;
(Suedia) 2:08,90 ; 6. J. N. Moine 
(Franța) 2:08,92 ; 7. V. Vla
senko (U.R.S.S.) 2:09,22 ; 8. T. 
Schulz (R.F.G.) 2:09,40.

Dintre ceilalți tineri înotă
tori români. Maricica Culică 
s-a clasat a treia in finala „B“ 
la 200 m fluture f, cu 2:23.23, 
Robert Pinter al saselea în fi
nala „B“ la 400 m liber b — 
4:10,02, iar Noemi Lung a cin- 
cea în finala »B“ la 200 m mixt 
f, cu 2:27,25.

In serii : Oliviu Băcuieți — 
2:13,72 la 200 m fluture b (al

inotător 
la data 

ianuarie 
sportiv 

Ploiești,

Lausen
5. J.

CRISTIAN PONTA

fluture a 
mai dis-

(R.D.G.)
Lazzari (Ita-

(Danemarca) 
Westerbland

18-lea timp). Noeml Lung — 
4:38,24 la 400 m liber f (al 
18-lea rezultat). Cornelia Gher
man
ture f (al 20-lea timp), Ro
bert Pinter — 2:03,66 la 200 m 
liber b (al 26-lea timp), Laura 
Sachclarie — 2:16,05 (al 22-lea 
rezultat) și Maricica Culică — 
2:17,83 (al 25-lea timp) la 200 
m liber f. Cristian Ponta — 
2:19,97 la 200 m mixt b. Ei 
nu s-au calificat, în consecin
ță, în finalele probelor respec
tive.

Iată ceilalți campioni euro
peni de juniori : 200 m fluture 
f — Martina Ellger (R.D.G.) 
2:15,77 ; 100 m bras f — Sylvia 
Gerascli (R.D.G.) 1:10,41 ; 100
m bras b — Mihail Dozorov 
(U.R.S.S.) 1:05,37 ; 400 m li
ber f — Ute Zerfass (R.D.G.) 
4:16,70 : 400 m liber b — Uwe 
Dassler (R.D.G.) 3:58,05 ; 4X100 
m liber f — R.D.G. 3:54,11 ; 
trambulină b — Oscar Bertono

2:31,82 la 290 m flu-

(Continuare in pag. 2-3)

S-a încheiat Campionatul balcanic de handbal tineret (m)

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI,
CIȘTIOATOAREA EDIȚIEI A V-il

Cea a V-a ediție a Cam
pionatului balcanic de handbal 
pentru echipe masculine de ti
neret s-a încheiat duminică sea
ra, ta sala Rapid din Capitală, cu o frumoasă victorie a repre
zentativei țării noastre. In ultima 
partidă a zilei de duminică, echi
pa României șt-a Înscris o me
ritată victorie ta fata formației 
Iugoslaviei, succes cu atlt mai 
notabil, cu cit partenera de lor 
a sportivilor români nu * fost 
alta declt echipa campioană mon
dială de tineret.

Meciul România — Iugoslavia a 
Cost de un nivel tehnic ridicat, 
a oferit faze deosebit de spec-

taculoase, o luptă acerbă pe 
tă durata sa. Reprezentativa 
noastre a învins cu 17—14 
10). In min. 10 handbaltștil 
mâni conduceau cu 5—1. 
oaspeții, cu un joc in 
avansat si agresiv, au egalat in 
min. 13, țâră a mal primi vreun 
gol : 5—3. S-a mers in acest ritm 
de egalitate pînâ la sfirsltul pri
mei reprize. In acest răstimp am 
asistat la faze de toată frumuse-

t>oa- 
țârll 
(10- 
ro- 

Apoă 
apărare

Călin ANTONESCU 
Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

loan Mocanu va înscrie pentru echipa României (fază din par
tida România — Iugoslavia din Campionatul balcanic de handbal 
pentru echipe masculine de tineret) Foto : Dragoș NEAGU



FINALA

1 (prin telefon). După 
de întreceri, In bazinul 

desemnată 
la

ECHIPEI RAPID BUCUREȘTI
CUPA ROMÂNIEI"

ARAD, 
trei zile 
din localitate a fost 
câștigătoarea „Oupei României 
polo, ediția 1983, competiție des
fășurată sub egida „Daciadei". 
Echipa oare a intrat In posesia 
valorosului trofeu este rapid 
BUCUREȘTI câștigătoare meri
tuoasă, ea termtntnd Învingătoare 
Ia toate cele trei partide susți
nute aici, in cadrul turneului fi
nal. Duminică, tn medul decisiv, 
feroviarii l-au Învins cu 16—11 
(5—3, 3—3, 4—2. 4—3) pe pololștil 
cUnamoviști, după un joc de mare 
luptă, ou multe durități și. in 
consecință, cu numeroase elimi
nări. De remarcat că ambele for
mații — ea șl Crișul, dealtfel — 
au evoluat fără oomponenții lo
tului reprezentativ. Realizatori : 
Vespe 6, Chiriță 3, Ragea 3, Nițâ 
S, Schervan pentru Rapid, res
pectiv Ungureanu 2, Rus 2, Clo- 
băniuc 4, Necula 2. Ghiță. Au 
arbitrat R. Nlchita — V. Burdea 
(Cluj-Napoca). In cel de-al doi
lea med al ultimei zRe, Voința 
Cluj-Napoca a terminat la egali
tate cu Crișul Oradea 8—8 (4—4. 
2—0. 1—2, 1—fi, ocuptad locul doi 
ta clasamentul final. Au marcat 
Kiss 2, Meszaroș 2, Raț, Ursuțlu, 
Pantea, Bone (C), respectiv Col- 
eerlu S, SebOk 2, Covaci, Pop, 
nea (V). Arbitri : V. Medianu —
B. Bejenaru (București).

sîmbătă. Rapid — Voința 9—4 
(4—1, 1—0. 2-3 2—2». prin golu-

ZILE DE AUGUST
(Urmare din pag. 1)

competitii_ locale.
Brăila. 
Tulcea, 
deci, in

Bistrița, 
Bra$ov.„ 
așa tel 
Nicolae 
adresat 

mișcării 
1982 —

ței, pentru milioane de elevi 1
Acum, la început de august, 

cînd continuă finalele de per
formantă la diferite sporturi. 
„Daciada" programează si mari 
întreceri sportive de masă, 
cum sînt. printre altele : CUPA 
PIONIERUL — la tenis și 
oină. CUPA U.G.S.R. — la po
pice. CUPA U.N.C.A.P. — la 
oină, „FLOAREA PRIETENIEI"
— excursie cicloturistică. Cu 
frumoase succese se desfășoară 
și o serie de 
la Constanța, 
Deva. Bacău,

„Să facem,
— sublinia tovarășul 
Ceausescu în Mesajul 
Conferinței pe tară a 
sportive, din martie 
Incit marea competiție sporti
vă națională „Daciada” să cu
prindă, praetie. în cadrul ei. 
întregul tineret al patriei, să 
se afirme tot mai puternic ea 
o uriașă mișcare de masă—” 
Acesta este obiectivul funda
mental pus de partid in fata 
mișcării noastre sportive în 
perioada actuali Un obiectiv 
care se cere îndeplinit exem
plar ! Apropierea zilei de 23 
August impulsionează întreaga 
activitate, din domeniul educa
ției fizice si sportului, confe
rind ..Daciadei”. ca o nouă ex
presie a dragostei fierbinți si 
a profundei recunoștințe pe 
care tineretul sportiv le poartă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
noi valențe si dimensiuni în
floritoare. tot mai mari, care 
să asigure in continuare avîn- 
tul întregii mișcări sportive din 
tara noastră.

(Urmare din pag l) 
adevăratul raport de forțe. 
Scăderea concentrării in joc (în 
primul rind La distribuția min
gilor pentru atac) a dus La a- 
ceastă întorsătură pe tabela de 
scor, dar a constituit și o bună 
lecție pentru antrenori și echi
pa noastră. în vederea pregă
tirilor pentru apropiatul CE. 
din R.D. Germană. După cum 
deficiențele la gruparea bloca
jului (pe una dintre linii, în 
care jucătoarea din zone 3 este 
prea lentă), vizibile și in restul 
initîlnirii, trebuie să dea de 
gtndit Cele mai bune jucă
toare în acest meci au fost : 
Ioana Uteanu (constant bună 
In toate compartimentele). Ml- 
rela Popovlciu (excelență ta 
atac) și Carmen Cuejdeanu, 
dar trebuie remarcat și apor
tul celorlalte jucătoare foiosi-

LA POLO A REVENIT

rile marcate de Niță 3, Vespa i, 
Arsene 2, Chlriță 2, respectiv Col- 
ceriu 2, Pop 2, Covaci, Olpre- 
tean ; Dinamo — Crișua 8—8 (2—2, 
8—0, 2—t, 1—3), autorii golurilor 
fiind Ghiță 4, Ungureanu 2, Bui, 
Gancea, respectiv Kiss 2, Pantea 
2, Sălăjan, Ues.

Clasament final : 1. Rapid Bucu
rești t p, 1. Voința Cluj-Napoca 
3 p, 2. Dinamo București 2 p, 4. 
Ori șed Oradea 1 p. (Gh. MOB- 
NAILA — cores®.).

U POPICE
La Tg. Mureș, pe moderna a- 

reoâ automatizată cu șase piste 
a Clubului sportiv muncitoresc 
Electromureș — inaugurată acum 
— s-a disputat faza a tra-
diponaia competiții de popice 
rezervată juniorilor din asocia
țiile sportive (indicele, „Cupa 
U.G.S.R.-, cane *-<  desfășurat 
rub egida „Daciadel*.  Bucurir.- 
du-ee de o organizare excelentă, 
cea de-a 13-a ediție a întreceri
lor * reunit La startul celor două 
probe S3 de fete șl 24 de băieți, 
câștigători ai tezei județene a 
competiției. O pacte dintre con- 
curezxp, cu toate că nu practică 
«portul popiceîor ta niței de per
formanță (participă doar juniori 
care nu atxăvează ta echipe divi
zionare) au reușit renriate re
marcabile, feteie punctaje ta jur 
de 400, iar băieții de peste Mo. 
oeea ce dovedește interest!; ma
nifestat de organele sindicale 
față de acest popular sport. Bine 
»-au prezentat la L’.ia „Cupe; 
U.G.S.R.” sportivii din județele 
Mureș, Caraș-Severin. V rar. cea. 
Constanța, Maramureș, Prahova 
și Sibiu, care tn cele două zile 
de concurs au fost printre ani
matori.

Iată rezultatele 
nloare : L Glcuța 
Severin) 406 p.d. 
100 lovituri mixte) 
La întreprinderea

tehnice — ju- 
Burcii (Caraș- 
(la proba de 
— bobinatoare 
de construcții 

de mașini Reșița, 2. Mariana Movlleanu (Vraztcea) 400, 1. Ma
ria Bocancic (Maramureș) 398, 4. 
Agrues Csiăzer (Mureș) S93, 5. Ce- 
cllLa Martișca (Neamț) 390. 8.
Maria Sldor (Municipiul Bucu
rești) 337 ; juniori : L Nlcu Șot- 
nle (Constanța) 858 pul. (La proba 
de 200 lovituri mixte) — lăcătuș 
la Depoul C.rH. Palaa. 2. Sorin 
Verza (Sibiu) 847, 8. Maries To- 
mescu (Prahova) 338. 4. toar. Fa- 
zekas (Sătej) 812. 8. Toader Ște
fan (Covasna) *01.  8. Mircea OnS- 
șoc (Mureș) 7»». Pe echipe : I. 
Murej 7< P, 2. Pratio^M 73 p, 3. 
Sibiu Ti p. '(ION PAUȘ — co- 
resp.).

„CEPĂ SINDICATELOR

In cadrul competiției sportive 
naționale „Daciada*.  cu prilejul 
sărbătoririi „Zilei Presei Române*.  
Comitetul Uniunii Sindicatelor din 
Presă. Poligrafie *1  Edituri. a 
organizat in ziua de * august 
faza finală a Campionatului de 
șah, dotat eu „Cupa sindicatelor 
din presă*.  Pe locui 1 l-a clasa-. 
Andrei Stefanov (Agerpres), ur
mat de Matei BaUnt (Radlotele- 
viziune Timișoara), Paul Dinu 
(Agerpres). Ștefan Dacca (Sin
dicatul Presă Harghita).

te : Maria Enache, Daniela 
Drăghici, Doina Săvoiu, Ileana, 
Berdilă, Monica Șușman și 
Speranța Găman. De la tovto- 
se, alături de valoroasa con
ducătoare de joc Verka Bori
sova, a-au mal remarcat : Va- 
letina Dieva, Tania Gogova și 
Teodora Milușeva. Bun arbi
trajul ; B. Skoudies (R.F. Ger- 
manta) șl V. Arhlre (România).

Duminică dimineața, ultima 
reuniune a debutat cu o sur
priză : pentru locurile 5—6, e- 
chlpa R.F. Germanta a obți
nut victoria (în cinci seturi) Jn 
fața echipei Cehoslovaciei, re- 
marcindu-se de la Învingătoare 
Beate Bflhler și Renate Riek, 
tar de la Învinse Milada Pre- 
Jova șl Daniele Kanikova, In
tr-un med foarte bine condus 
de N. Găleșeanu șl R. Farmuș 
(România).

într-un meci decisiv pentru

C3LASAMK«TUL FINAL
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Încordați, în așteptarea greșelii comise de omul din fată, pentru 
a plasa lovitura

Finalele campionatelor naționale de box

PREGĂTIRILE AU FOST ÎNCHEIATE, 
SPORTIVII AȘTEAPTĂ PRIMELE EXAMENE I

Incepind de azi, toți pugi- 
liștii participant la turneul fi
nal al campionatelor naționale 
de box pentru seniori se a- 
Că la Constanța. Au fost lă
sate in urmă orele de pregă
tire intensă, de efort maximal 
etc. Acum sportivii și antre
norii așteaptă primul examen. 
Acesta Va fi miine dimineață, 
de la ora 8. cind fiecare bo
xer se va prezenta în fața me
dicului (pentru control de ad
mitere in competiție) si a .pri
mului adversar” : cin tarul oti- 
eizL Ultimul, extrem de difi
cil pentru toți sportivii, mai 
puțin pentru cei de la cate
goria grea va Încerca să facă 
o primă triere dar, cum fie
care boxer a trecut de nenu
mărate ori prin acest examen, 
credem că nu vor fi surprize 
încă înainte de primul gong.

Pe listele oficiale ale fede
rației de specialitate figurea
ză Înscriși 93 de boxeri, după 
cum urmează : 8 ta kemimuscă, 
9 ta muscă. • ta eaeoș, 9 ta 
pană, • ta șemiușoară, 18 ta 
ușoară, t la temimijlocie, 3 ta 
mijlocie mică, • ta mijlocie, I 
la semigrea și S la grea. Este 
încă Incertă participarea cam
pionului categoriei ușoară. Mir
cea Fulger, care așteaptă avi
zul medical după fractura na
zală de care a suferit.

Organizatorii. Federația 
specialitate și CJ.E.F.S. Con
stanța, au luat toate măsurile 
pentru asigurarea celor mai 
bune condiții de întrecere. Sala 
sporturilor de pe malul mării 
a fost renovată, ringul și ce
lelalte anexe fiind puse la 
punct oină tn cele mai mici 
amănunte. După cum s-a sta
bilit la ultima ședință a
A.I.B.A..  se vor folosi două ca
tegorii de mănuși : pină la ca
tegoria semimijlocie inclusiv, 
mănuși de 8 uncii, tar de la 
mijlocie mică pină la grea — 
mănuși de 10 uncii. Aceasta, 
in vederea protejării boxerilor 
care, după cum se știe, la a- 
ceste ultime categorii dispun

de

Locul al treilea, echipa Pale- 
nid a făcut o partidă excep
țională, dispunind de Bulgaria 
în trei seturi.

Din păcate, în partida finală 
pentru desemnarea câștigătoa
rei .Trofeului Tomis', echipa 
României a intrat oe teren 
complet inhibată, din această 
cauză ne fiind in măsură că 
dea replica cuvenită campioa
nelor mondiale, care pentru a- 
cest meci au folosit primul 
sextet, cu o foarte bună mobi
lizare in joc. A fost un meci 
fără istoric. Arbitrii J. Swer- 
eianski (Polonia) și A. Bastan- 
eioglu (Turcia) au arbitrat 
bine echipele : R.P. CHINEZA 
— Zhang Rongfang, Yan Xten 
Shun, Liang Ping. Yang Shi- 
Lan, Zheng Meizinu, I Jang 
Yan ; ROMANIA — MireJa 
Popoviciu (Monica Susman, 
Carmen Cuejdeanu), Ioana Ll- 
teanu, Maria Enoch e, Doina 
Săvo4u, Ileana Berdilă, Dantela 
Drăghiri (Speranța G&man).

vor desfă- 
program : 
reuniuni ; 

: 2 reu-
semifinala 
semifinala

de o forță de lovire mult mai 
mare decit la cele mici.

Reuniunile turneului final ale 
campionatelor naționale de box 
pentru seniori se 
șura după următorul 
marți 9 august : 2 
miercuri 10 august 
niuni; joi 11 august 
I ; vineri 12 august 
a II-a ; sîmbătă va fi zi de 
pauză, iar duminică 14 august : 
finalele.

Sintem convinși că iubitorii 
boxului din Constanța, cărora 
li se vor adăuga, cu siguranță, 
multi dintre turiștii aflați pe 
Litoral, vor urmări in această 
săptâmină adevărate spectacole 
pugilistice, oferite de cei mai 
buni boxeri ai tării, in disputa 
lor pentru cucerirea 
titluri de campioni 
pe anul 1983.

celor 11 
naționali

Paul IOVAN

JEMORII P01AM LA (. fi. DE LUPTE LIBERE
Intre 11 și 14 august, la Los 

Angeles. se vor desfășura cam- 
nionatele mondiale de lupte li
bere rezervate juniorilor (oină 
la 20 de ani), la care vor par
ticipa si 4 sportivi români :

Balcaniada de baschet jun

TITLUL A REVENIT REPREZENTA
(prin te- 

de intre-

NOI ȘANSE DE 
MARI C1ȘT1GUR1 I

Oricine joacă 
poate abține :
• AUTOTURISME 
„Dacia 1300”
• MARI SUME 
DE BANI
• EXCURSII LA 
C.M. DE GIM
NASTICA, pe va
riantele de 25 Iei, 
achitate lOO’/i, care 
conțin cele 3 
mere extrase 
tatălui de 45 
faza a n-a I

De 1*  agențiile 
Loto-Pronosport se 
pot obține toate 
informațiile Dece
lare.

Campionatul arm<

REUNIUNEA FINALA
Ediția din acest an a Cam

pionatelor armatelor prietene la 
lupte greco-romane s-a înche
iat ieri, cu finalele pentru 
locurile 1—2 și 3—4, întreceri 
de ridicat nivel tehnic și spec
tacular, la capătul cărora vic
toriile au revenit sportivilor 
din U.R.S.S. (3), România (2), 
Cehoslovacia, R. D. Germană. 
Bulgaria și Polonia (1). Desfă
șurată timp de 3 zile, în sala

PARTIDE DIRZE
ÎN TURNEUL

FEMININ DE ȘAH
Partide interesante și dîrz dis

putate au fost înscrise pe fișele 
primelor trei runde ale turneului 
internațional feminin de șah de 
la Băile Herculane. Un adevărat 
derby al rundei a 2-a a fost in- 
tilnirea dintre tinăra șahistă ro
mâncă Gabriela Olărașu și ma
rea maestră sovietică Nana Alek- 
sandria. Reprezentanta țării noas
tre a dominat oină spre finalul 
partidei, după întrerupere, cînd 
o inexactitate a privat-o de o 
victorie meritată, Aleksandrla 
salvîndu-se cu remiză. Și In run
da următoare, semi finalista tur
neului candidatelor a avut o sar
cină grea în fața Ligiei Jicman, 
pe care a reușit totuși s-o În
vingă după o luptă grea. Nana 
Aleksandrla are acum 2,5 puncte 
si Împarte șefia clasamentului cu 
ludita Kanlor-Chiricuță, care a 
înscris o prețioasă victorie în 
fața Annettei Wagner (R.D.G.) si 
a remizat eu Eugenia Ghindă. Pe 
locul trei, Elisabeta Polihroniade, 
cu 2 puncte, învingătoare in fața 
Marinei Pogorevici, dar învinsă 
de liana Glaz (Israel).

Iată si alte rezultate din runda 
a 2-a : Jicman — Boicu 1—0, 
Fischdick — Glaz si Erenska — 
Wiese remize ; runda a 3-a: 
Wiese — Olărașu 1—0, Boicu — 
Wagner 0—1. Pogorevici — Erens
ka și Kantor — Ghindă remize. 
Din păcate, trei partide sînt In 
suspensie, din cauza Îmbolnăvirii 
maestre! internaționale Dana 
Nuțu, care trebuie să reintre în 
concurs, începînd cu a 4-a rundă.

Florian lonită (cat. 52 kg). Mă
ricel Popa (cat. 62 kg), Laszlo 
Gcrgely (cat. 63 kg), Dumitru 
Chiru (cat. 82 kg), care au ple
cat vineri în S.U.A., însoțiți de 
antrenorul Petre Coman.

teva acțiuni rapide, executate cu 
precădere de Misii)4, adevărat 
argint viu. în finalul primei re
prize echipa noastră a trecut la 
e apărare „om la om", mai efi
cientă, izbutind să se desprindă 
la 6-8 puncte. Apoi, nlveM par
tidei a crescut, mal ales ta spec
taculozitate. Au venit. Insă, mu
mele minute — nefaste pentru 
formația pregătită de Mihai Fle- 
șeriu și Bogdana Dlaconescu — 
o cădere datorată lipsei de con
centrare ta aruncări. uneori 
chiar sub coș, culminind cu ra
tarea consecutivă a 8 aruncări 
libere L.. Mai experimentate (4 
jucătoare ta prima divizie) 
baschetbalistele bulgare au luat 
un avantaj minim, menținut ptaă 
ta final : 76—75 (33—34). Au mar
cat : Mărginean 2. Jugănaru 18, 
Mlsăilă 1«, Cristea 2, Marina li, 
Gritawald 2, Ștefan 23, respectiv 
Manafska 12, Tekova 9. Dimitro
va 21, Lefterova 12, Alexaudrov- 
na 2, Vasilova 20.

CAMPIONATELE 
MONDIALE DE 
GIMNASTICĂ
DE LA BUDAPESTA ?
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greco-romane

CUPA STEAUA" A REVENIT
CLUBULUI ORGANIZATOR

I PUBLICULUIii
0-

G. I
I
I
I
IDan GIRLEȘTEANU

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I Mlieeo TUDORAN

I
I
I
I
I Constantin ALEXE
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Conform 
executat

plosarea 
loc frun- 
l-a dus 
vorbeați, 
marcator

CtMPULUNG
STANKE 

3—1 
Birjaru, 
Tomov.

ce i-a 
Badea, 
fel de
în continuare 

fie vioara I a

STEAUA - F.C. ARGEȘ 
2-0 (2-0)

RAPID - CELTA VIGO 
7-6 (1-1, 1-1)

numitor comun 
jocului lor altă' 

mult. în min. 38 
și o lovitură de

Alături de Pușcaș, Lăcătuș a fost ieri unul din jucătorii de bazd 
ai echipei Steaua. Iată-l, In imagine in lupta d
din meciul Steaua —F.C. Argeș 2-0). Foto . D. NEAGU

numai unul 
golului — al 
totuși. fero- 

putut materia- 
teritorială

KICKERS OFFENBACH - DINAMO 2-2

Ad. lo
ci lungă 
II (S), 

Margela-

7—6 asupra 
Celta Vigo. 

interesant, 
peste 20 000 

ex-

ECHIPA IA NIVELUL...

un 
dea 

Mai 
ratat 

f

un frumos cuplaj la București

ACOL SPORTIV

trniPA nniMNA

& .uo,u < I 
U.R.S.S.

I. 
n.

(U.R.S.S.) 
Timar s-a

ntin Alexandru ciștigă prin „tuș" 
sz (Ungaria) Foto: Dragoș NEÂGU

DE HANDBAL (tineret)

(mia. 
(min. «1 
Roșea —
Cinci -
— Verifeanu,

. Au mal Jucat : Pavel. 
Dlaconescu. <P-

IV. 
V.

VI.
n.

Mircea Constantinescu au 
trebuit să se mulțumească cu 
locul 3 ! A fost un turneu mai 
mult decît atractiv, cu „due
luri” pasionante (Berceanu — 
Sereș, Alexandru — Vadasz, 
Andrei — Inkov...),

CLASAMENTELE PE CATE
GORII. Cat. 48 kg : 1. V. Ja- 
noia (Cehoslovacia), 2. K. Mu- 
drecki (Polonia), 3. Gh. Berceanu 
(România) ; cat. 52 kg : 1. C. 
Alexandru (România), 2. C. Va
dasz (Ungaria), 3. M. Gudoci- 
kln (U.R.S.S.) ; cat. 57 kg : 1. 
F. Wohlgemuth (R. D. Germa
nă), 2. N. Marinei (România), 
3. P. Vasiliev (Bulgaria) ; cat. 
62 kg : 1. Gr. Fedoseev 
(U.R.S.S.), 2. P. Cărare (Româ
nia), 3. A. Șlpoș (Ungaria) ; 
cat. 68 kg : 1. I. Ceeiko 
(U.R.S.S.), 2. D. Staud (Româ
nia), 3. M. Biandov (Bulgaria); 
cat. 74 kg : 1. D. Marinov (Bul
garia, 2. G. Dudanowski 
(U.R.S.S.), 3. L Anke (R. D. 
Germană) ; cat. 82 kg : 1. A. 
Mălină (Polonia), 2. V. Krivltkl 
(U.R.S.S.), 3. M. Constantinescu 
(România) ; cat. 90 kg i 1. V. 
Cekhurov (U.R.S.S.), 1 P. Ki- 
rev (Bulgaria), 3. D. Masek 
(Cehoslovacia) ; cat, IM kg : 1. 
V. Andrei (România), 2. N. In- 
kov (U.R.S.S.), 3. I. Illes (Un
garia) ; cat. +100 kg : 1. M. 
Traciuk (U.R.S.S.), 2. I. Hanu 
(România), 3. I. Nagy (Unga
ria).

4$/ f'"',

A rnANȚEI TA EVOLUA 
ÎN (ARA NOASTRĂ

Astăzi își începe turneul in 
tara noastră echipa feminină 
(tineret) de handbal a Fran
ței. care timp de aproape două 
săptămîni va evolua la Bucu
rești. Brașov si Constanta, 
luînd parte la două turnee In
ternationale (Brașov 11—13 au
gust și Constanța 16—18 au
gust). Tinerele handbaliste 
oaspete vor Juca pentru primul 
lor meci din acest turneu azi 
după amiază, în sala Rapid 
(ora 18), cu noua divizionară 
A. Rapid București.

c.e. de înot și sărituri
(Urmare din pag. 1)

Italia 527,10 p ; 100 m spate f
— Birte Weigang (R.D.G.) 
1:02,08 ; 100 m spate b : F. 
Schneider (R.D.G.) 58:56 ; 400 
m mixt f — Maria Kurdun 
(Suedia) 2:20,30 ; 200 m mixt b
— P. Bermel (R.F.G.) 2:08,57 ; 
4X100 m liber b — U.R.S.S. 
3:33,80 ; trambulină fețe £ Ele
na Andreikina 
481,75 p (Cristina 
clasat pe locul 11, cu 365,70 p, 
iar Luiza Nlcolaescu pe locul 
16, cu 333,65 p).

EZULTATELE CONCURSULUI PRO
NOSPORT DIN 7 AUGUST 1983 
Gloria Focș. — Olimpia Rm. s. 
Chimia Buzău — Gloria Buzău
I.M.U.M.  — Portul Constanța 
Voința Const. — Rapid Fetești 
Canpați Sinaia — Chimia Brazi 
Metalul Plopenl — Prahova PI. 
Prog. Corabia — Sp. m. Caracal 
KOVA Roșiori — Aluminiu Si.

IX. Chimia Tr Mâg. — Unire*  Alex.
X. Mobila Codlea — Chimia Or. Vid.

XI. Nitnamonla — Precizia Săeele 
. Torpedo Zărneștl

III. Minerul Cavnte — C.I.L. Stghet 
FOND TOTAL DE CÎSTIGURI • «7.589

s
1
1
1
x
i

X
1
1

X
1

Tractonui Bv. X
1

| Dialoguri cu antrenori divizionari

I V10RE1 MATEIANU: „TREBUIE SĂ RIDICAM

•
>>

— Așadar, primul an de bi
lanț la Petrolul pentru Viorel 
Mateianu. Ce a însemnat cam
pionatul 1982—83 pentru echipă 
și antrenor 7

— Ca întotdeauna la început, 
un an da căutări, de muncă 
și da încercări continue, de 
schimbare a Jocului și a unor 
mentalități față de fotbal. Am 
venit la Petrolul doar cu trei 
săptămîni înaintea startului și 
n-am putut face lucruri spec
taculoase. Era imposibil. Am 
preluat o ecMpd de valoarea 
Diviziei ,B", eu un nivel teh- 
nico-tactic bun, dar împăcată 
cu statutul de divizionară se
cundă, inclusiv mentalitatea de 
la acest eșalon.

— Care a fost cel mal difi
cil obstacol de trecut 7

— Ploleștiul rămlne un nume 
in fotbalul rominesc. Lumea 
te Judeci după performanțele 
Petrolului din perioada echi
pei campioane. Am încercat ti 
refac atmosfera propice unor 
rezultate bune, omogenizarea 
pe toate planurile a raportu
rilor jucători — antrenori — 
conducători — public. Aici mi 
se pare că am făcut lucrul cel 
mai bun. La Ploiești, publicul 
este cu adevărat de Divizia 
„A", chiar de nivelul unei cam
pioane, ceea ce mă face, in con
tinuare, sd încerc să urc echipa 
la nivelul publicului, la pre
tențiile acestui adevărat fer
ment in munca grea de a rea
duce Petrolul unde a fost cu 
ani in urmă. Trebuie sd-i fac 
pe Jucători să fie sinceri eu 
fotbalul, si dea tot, si nu mai 
caute alibiuri in momentele 
grele, atitudine incompatibilă 
cu ani in urmă din partea unui 
Dridea I, Tabarcea, Fronea sau 
Pahonțu. Iată, Toma e un ju
cător foarte bun, dar joacă 
prea mult pentru el, pentru 
public, iar in momentele difi
cile strigi „au !“ fără să fi fost 
lovit. Aici e mentalitatea de 
la Divizia „B*  de care vor
beam. Cu el, cu Cojocaru, și 
nu numai eu ei, a trebuit si 
lucrez mult să-i conving de 
necesitatea corectării jocului. 
Am tncercat si aplic din id'eile 
mele, dar timpul și locul din 
elasament ne presau și ele n-au 
putut fi tnsuștte pini la auto
matizare. La Baia Mare am 
pregătit echipa in „B“ și am 
venit cu noutățile învățate la 
Divizia „A*.  La Petrolul a tre-

In Încheierea turneului său 
de pregătire tn R.P. Germania, 
Dinamo București a Jucat cu 
proaspăt promovata in Bun
desliga Kickers Offenbach, La 
capătul unui meci viu disputat, 
tabela de marcaj a Înregistrat

• CHIMIA RM. VILCEA —
P.A.E.K. KOBINTOS (GRECIA) 
0—1 (0—1). Untcui gol a fost
realizat de Karanlkos, CHIMIA : 
Pavel — Taieșpan. Basno, Preda, 
Cincă — Udriiă. lovan. Caraba- 
geac — Verigeanu. Ancuța, Ver
gu. Au mai jucat : Roșea. CSupi- 
tu Me la Universitatea Craiova.), 
Suciu (de la „U*  duj-Napoca), 
Palea Me la „PoH" Tlmteoara), 
Alexandru. Udrea. (S. GIOR- 
NOIU, eoresp.).
• CHIMIA RM. VILCEA — 

ȘOIMII I.P.A. SIBIU 0—1 (1—0). 
Golurile au fost 
cuta (min. 41), 
62), ștefan (min.
conescn 
Bucur 
MIA : 
Udrea.
lovan 
Aneuta. 
Alexandru, 
GIORNOIU. earm.) 

reallzate da An- 
Alexandru (min. 
75, autogol), Dla- 

B6), respectiv 
din 11 m). CHi- 
Basno, Preda, 

■ Vergu, Udrică. 
Teleșpan,

buit să evoluăm la fel și 
casă și in deplasare, deși da
tele erau total schimbate. In 
deplasare am încercat si pre
gătim meciul următor de a- 
casă. care ne asigura rămlne- 
rea in ^A". Doat la Constanța, 
Tirgoviște fi Rm. Vilcea am 
sacrificai totul pentru rezultat.

— Citeva infringed severe, 
in deplasare, au pus sub sem
nul întrebării valoarea echi
pei. Unde-i adevărul 7

— Fără „virfuri", fără nume 
sonore, valoarea a fost... e- 
ehipa. Rimin la convingerea că 
ideea de joc e determinantă. 
Și Bălăci, dacă vine la Petro
lul, trebuie să învețe să res
pecte ideea de joc. Infringerile 
de care aminteați n-au fost in 
concordanță cu prestațiile res
pective. Nu asta a fost dife
rența dintre noi și parteneri 
In meciurile cu F.C.M. Brașov 
și chiar Dinamo și Steaua. 
Greșelile copilărești in apărare 
și ratările In atac ne-au cos
tat.

— Apropo de ratări, tn toam
nă am crezut in readucerea lui 
Stmaciu In prim-plan. Returul 
insă...

— Cred cd tocmai 
lui in toamnă pe un 
taș printre golgeteri 
la scăderea de care 
A vrut si devină un 
cu orice preț, s-a postat in 
fața porții, a Jucat static, n-a 
mai pendulat in fața apărării 
și randamentul lui a scăzut. 
N-am avut marcatori cu ade
vărat.

— Chiar nu mai poate da 
Prahova, de pildă, un nou Ma
teianu sau un nou Dridea 7

— Eu zic că e posibil. N-am 
avut timp să caut. Eram presat 
de timp. Publicul, înțelegător 
și apropiat echipei, ca și noi, 
nu e mulțumit doar cu pers
pectiva. Vom încerca noi ju
cători. Cred In acest Catinca, 
19 ani, de la Prahova, un a- 
tacant care promite mult. De 
aici s-a lansat și FI. Voinea, 
fără să ft fost un nume. Ar 
mal fi o promisiune Goia, de 

■ la Mizil, care in „C“ a marcat 
mai mult de jumătate din go
lurile echipei sale. Apoi, Ștefan 
și Mocanu, de la Plopeni. Ca 
nume cunoscut ar fi doar Savu, 
de la Rm. Vilcea. Vrea ti re
vină acasă Constantin, de la 
Tirgoviște. Petrolul n-a făcut 
niciodată achiziții spectaculoa
se. Problema portarului e cea 
mai stringentă. Numărul 2 și 

- - I.
mai stringentă. Numărul 2 
J ii avem, Ne lipsește nr.

— Alte noutăți 7
— încadrarea ca secund 

lui Camil Oprișan, produs 
Petrolului, model de compor
tament ea Jucător și om. Me
dic a rămas același pasionat, 
harnic și priceput dr. V. Cris- 
tea, iar masor va fi fostul 
ciclist 1. Butaru. Adevăratele 
noutăți sper si le oferim prin 
joc. Acest lucru ne călăuzește, 
dealtfel, tn pregătirile pe care 
le desfășurăm.

un rezultat de egalitate : 2—2. 
Ambele goluri ale bucureșteni- 
lor au fost marcate de Iamandi. 
In echipa noastră campioană 
nu au figurat Jucătorii de lot. 
Dinamovlștii urmează să so
sească in cursul zilei de astăzi.

• A.S.A. TG. MUREȘ — AVÎN- 
Tl'L REGHIN 0—1 (Z—1). Autorii 
Molurilor : Dumitrescu (min. 2). 
Ciorceri (min. 13), Biro I (min. 
SO). Kones (min. 67), Mtrateanu 
(min. 6S), lenei (min. 00). res
pectiv Lazăr (min. 40). (Gh. BO
TEZ AN. eoresp.)

a CEAHLĂUL P. S'IAMT — 
POLICE DAMASC (SIRIA) J—1 
(3—1). Au marcat : Amarghloalei 
(3). respectev Fahlr. (C. RL’SU, 
eoresp.).

a MUSCELUL
MUSCEL — MAREK 
DIMITROVO (BULGARIA) 
(1—1). Autorii golurilor : 
Berevoianu (Z), respectiv 
(P. MATEOIU, eoresp.).

a PRECIZIA SACELE 
NAREA CALARAȘI 2—0

— DU- 
ll—•). 

Au Înscris : Dupol $1 Nicotaescu, 
(V. SECAREANU, eoresp.).
• U.T. ARAD — RAPID ARAD

1—1 (1-1)- Autorii golurilor :
Vaczl (mln. 81) pentru U.T.A., 
Bacoș (min. 15) pentru Rapid. 
(N. STRAJAN, eoresp.)
• I.C.I.M. BRAȘOV — INITRA- 

monia fagaraș 3—j (o—2). au 

Ca si anul trecut, cind s-a 
disputat 
Steaua'*  a 
gamzator, 
finală pe 
Pe locul 
— după i 
de la 11 
formației 
A fost un cuplaj 
disputat în fata a 
de spectatori, pe o vreme 
celentă pentru fotbal.

prima ediție. „Cupa 
i revenit clubului or- 

care a întrecut in 
F.C. Argeș cu 2—0. 
3 Rapid, victorioasă 

executarea loviturilor 
m — cu 
spaniole

„Deschiderea**  de ieri dimi
neața, de pe stadionul Steaua, 
a adus proaspetei promovate 
în „A“ o meritată victorie a- 
supra proaspetei... retrograda
te în „B“, Celta Vigo. Merita
tă. întrucît Rapid a fost mai 
activă, a atacat mai mult, lă- 
sind impresia că drumul ei 
în „A", chiar dacă nu va fi 
pavat numai cu victorii, va 
constitui totuși și punct de 
atracție, deoarece formația din 
Giulesti beneficiază de aportul 
unor jucători de bună valoa
re. In afara lui Sameș, ace
lași apărător tenace, demn de 
remarcat este tinărul RADA, 
care a adus egaiarea (min. 43) 
cu o spectaculoasă lovitură de 
cap. Oaspeții deschiseseră sco
rul, in min. 13, prin M. AN
GEL. care a speculat o ne
inspirată ieșire din poartă a 
lui Mânu. Giuleștenii au fost 
mai mult in atac (13 șuturi la 
poartă, fată de 
singur — șutul 
spaniolilor !). Si 
viaril nu si-au _ 
liza superioritatea 
atît datorită ratărilor, cit mai 
ales din... cauza excelentului 
portar Mate, cel mai bun ju
cător de pe teren, 
regulamentului s-au 
lovituri din punctul de la 11 
m. Au marcat : Sameș, Ion 
Ion, Manea, A. Mincu, Damas- 
chin și Rada, respectiv Lucas, 
Mori, Gelo, Pedro și Emilio; 
au ratat : Paraschiv (R), Mina 
și Lemos (C). Arbitrul M. 
Stoenescu (ajutat la linie de 
V. Alexandru d neajutat de 
R. Mușat) a condus echipele : 
RAPID : Mânu — I. Popescu, 
Sameș, Pirvu, Ad. Dumitru — 
Fetcu, Rada, Petruț — Cojoca
ru, Damaschin, Manea ; CEL
TA : Mate — Lemos, Gomez, 
Gelo, Bautista — Andres, 
Quelcho, Morl — Cories, M. 
Angel, Pedro. Au mai jucat : 
A. Mincu, Avram, Paraschiv, 
Ton Ion (R), Mercader, Mina, 
I.ucas. Emilio (C).

marcat : Chloreanu (min. 82), 
Brii a (min. 85 șl 80) pentru 
I.C.I.M., Cheleman (min. 24). 
FalH (min. »), Gramcea (min. 
87) pentru Nitramonla. (C. GRU
IA, eoresp.)• STEAUA C.F.R. CLUJ-NA- 
POCA — UNIREA ALBA IV LI A 
1—4 (4—4». A Înscris : Rut (min. 
72). (L LESPUC, eoresp.)

a „U" CLUJ-NAPOCA — CHI
MICA TIBNAVENI 1—4 (1-0).
Unicul gol a fost realizat de 
Stoica (min.27). (U ION. eoresp.)

• AURUL BRAD — C.S.M. RE
Șlf'A 2—1 (0—«). Au marcat •
Giurgiu (min. 50, 72), Ormenișan 
(min. 74), respectiv Păunescu 
(min. 78). <A1. JURCA, eoresp.)
• C.F.R. TIMIȘOARA — POLI

TEHNICA TIMIȘOARA 2—0 (0—0). 
Au înscris : Dogan (min. 54) șl 
Truțulescu (min. 59). (C. CREJU, 
eoresp.)• METALUL SIGHIȘOARA — 
GAZ METAN MEDIAȘ 0—1 (0—0)

• LOTUL NATIONAL DE JU
NIORI — TEHNOMETALICA TG. 
MUREȘ 1—I (1—1). Meciul a avut 
loc la Bistrița. Autorii golurilor:

toate 
Pitești, 
avan- 

același 
tentat 

in ur- 
specta-

Excelent debut de partidă 
al formației antrenată de Em. 
Jenei, care a și punctat in 
mln. 3 prin activul PUȘCAȘ. 
El a transformat printr-un șut 
de maestru o lovitură liberă 
de la 30 m. acordată in urma 
unui fault: 1—0. Cu 
sforțările echipei din 
tot Steaua iși mărește 
tajul, in min. 15, prin 
PUȘCAȘ, după 
Pe Moiccanu și 
ma unui șut Ia 
culos .* 2—0. Și 
Steaua avea să 
meciului. impulsionată — in 
afară de Pușcaș — de oameni 
ca Lăcătuș. Belodedici. Diaco- 
nescu, Majaru, Pițurcă. Tătă- 
ran, chiar dacă in poarta ar
geșenilor (mult mai bine apă
rată în repriza a doua de Cris
tian) nu va mai cădea nici un 
gol. Steaua ni s-a părut foarte 
aproape de ceea ce este o e- 
chipă, în care toți jucătorii 
participă cu mult elan la am
bele momente ale jocului, 
grupîndu-se in apărare si des- 
chizîndu-se ca burduful unui 
acordeon în atac. Un început 
bun. care trebuie probat însă 
— adevărata probă de foc — 
în campionat. Spunem asta 
pentru că ieri, deși a avut par
tida la discreția sa — F.C. 
Argeș ne-a făcut impresia u- 
nul motor care de multe ori 
a mers în gol. — Steaua nu a 
mai Înscris datorită faptului 
că adversarii păreau prea re
pede îngenunchiati. Eforturile 
piteștenilor Nica, Jurcă. Ro
man, Iovănescu sau D. Zam
fir nu au fost coordonate, nu 
au avut 
care să 
culoare. 
Ignat a 
la 11 m

A condus bine Radu Matei 
(secondat la linie de M. Ber- 
can și D. Vasile). STEAUA : 
Ducadam — Anghelini, FI. 
Marin, Tătăran, Fodor — Ma
jaru, Pușcaș, Petcu — Lăcătuș, 
Pifurcă, Dlaconescu, F.C. AR
GEȘ : Istrate — Voicu, Badea, 
Moiceanu, Roman — Toma, 
Iovănescu. Ignat — D. Zam
fir. Nica, Jurcă. Au mai jucat: 
Belodedici, Laurentiu, 
nescu (reintrare după 
absentă). Cîmpeanu 
Cristian. A. Simion, 
tu, S. Petrescu (A).

Bozeța», pentru Lot, Sipoș — 
pentru Tehnometallca. (I. TOMA. 
eoresp.)

a TURNEUL DE JUNIORI LA 
PITEȘTI. în organizarea lui F.C, 
Argeș șl C.S.S. Aripi Pitești s-a 
disputat un turneu rezervat echi
pelor de juniori. Iată cSasamen- 
tele finale : grupa 1967 : 1-
C om bina ta F.C. Argeș — C.S.S, 
Aripi Pitești, 2. Dinam o Bucu
rești 3. Spartak Pleven ; grupa 
1966 : L F.C. Argeș. 2. Dinamo 
București, 3. Spartak Pleven. (L 
FETEANU, eoresp.).
• IN PERIOADA 16—27 AU

GUST, echipa „Poli**  Timișoara 
va întreprinde un turneu in Spa
nia, urmind să evolueze în ora
șele Zaragoza și Valladolid.
• ROBERT COSMOC. ANTRE

NOR LA C.S.M. SUCEAVA. In 
noua ediție de campionat. divi
zionara ,,B“ C.S.M. Suceava va 
avea la conducerea tehnică pe 
unul din bunii tehnicienii ai fot
balului nostru, Robert Cosmoc, 
cars în ultimul campionat s-a 
ocupat de pregătirea divizionarei 
„C“ Zimbrul Șiret.



GRETE WAITZ-PRIMA CAMPIOANĂ A LUMII Astăzi, în sala „Dacia" din Baia M

DIN ISTORIA ATLETISMULUI
Alergătoarele Doina Melinte și Elena Lira, precum și Bedros Bedrosian

(triplusalt) - calificați In faze superioare
HELSINKI, 7 (prin telefon). 

Pe Stadionul Olimpic din ca
pitala Finlandei am consemnat 
în prima duminică a lunii au
gust 1983 un moment istoric 
în atletismul mondial: a iuceput 
prima ediție a Campionatelor 
lumii ! Zeci de mii de spec
tatori au primit cu aplauze pu
ternice, la ora 15, defilarea ce
lor 159 de delegații din tot a- 
tîtea țări, în rîndul cărora s-a 
aflat șl lotiul atletic al Ro
mâniei, cinstea de a ourta dra
gul nostru drapel tricolor re
venind recordmanei mondiale 
la săritura ta lungime, Ani- 
șoara Cușmir. A luat apoi cu- 
vîntul președintele Comite-

vii care au evoluat în aceste 
faze s-au numărat și cîtiva at- 
leți români. Primele starturi, 
primele rezultate bune, tre
cute în dreptul alergătoarelor 
Doina Melinte și Elena Lina. 
Doina Melinte a fost cronome
trată ta 2:04,30 ta seria a pa
tra, ta care a sosit a doua, E- 
lena Lina calificîndu-se și ea 
pentru semifinalele de luni, la 
timp (2:04,50 — ta seria I — 
fiind a patra). între adver
sarele lor din semifinale se a- 
flă recordmana mondială a 
probei, Jarmila Kratochvilova 
(Cehoslovacia), sovieticele Liu
bov Gurina și Ekaterina Pod- 
kopaeva, Antje Schroeder

BREVIAR • BREVIAR
a Celebrul alergător cu

banez Alberto Juantorena s-a 
accidentat in urma unei bus
culade imediat după trecerea 
liniei de sosire ta seria sa 
la 800 m. Suferind o dublă 
rupere de ligamente la căl- 
ciiul drept, Juantorena a fost 
operat Imediat. El sosise al 
doilea în seria respectivă, cu 
timpul de 1:48,40. •
fel de popular ca șl marii a- 
lergători de semifond fin-an- 
dezl, cehoslovacul Emil Zato- 
pek a fost invitat, împreună 
cu soția sa, Daria, de către 
organizatori, sâ asiste la cam. 
pionatele mondiale. Prezența 
ta Helsinki, va priiejul cuplu
lui Zatopek amintiri frumoa
se, întruci» Emil a ciștigat 
trei titluri olimpice (5004 m, 
10000 m șl maraton) chiar ta 
capitala Finlandei, ta J.O. dta 
1952, in timp oe soția sa cu
cerea medalia de aur ta arun
carea suliței, o altă specia-i- 
tate a finlandezilor. „Crearea 
campionatelor lumii — a de-

darat Emil Zatopek — este 
cea mat frumoasă Inipativi 
dta ultima vreme. Ea va mar. 
ca un nou avtat in Istoria *t- 
'.etlsmuitM, ta dezvoltarea sa". 
• Trei finale ta programul 
de azL te CM. : 1*> m mas
culin și feminin, precum șl 
proba de triplusalt. Mare in
teres ta jurul lor: Cari Lewis 
sau Calvin Smith 7 Iată Între
barea oare se pune vizavi de 
Întrecerea v.tezițtilor, țintad 
seama de ultimele rezultate 
ale celor două .săgeți negre". 
La feminin, câștigătoarea se 
va decide probabil Irene ame
ricanca Evdyn Ashford 
Marties Etener-Goebr,
R D. Germană. Pronostic mal 
dificil ta proba de triplusalt, 
unde 14 dintre concurcnți au 
sărit pini ta prezent peste 
17 tn. • Americanca Santtaa 
Cheeseborough, una din can- 
dttateîe la podium ta proba 
de >M m, nu wa participa te 
aceste ..myndiafe".

cincilea în seria a doua) nu 
s-au calificat mai departe.

în amurg, pe stadion au ră
sunat ovații : sosea prima cam
pioană mondială din istoria at
letismului, norvegianca de 30 
de ani Grete Waitz, învingă
toare autoritară in proba fe
minină a maratonului. „Am fă
cut prima cursă tactică din via
ța mea“, declara Grete după 
cursă. într-aidevăr, a condus 
mai tatii canadianca Gareau, 
apoi irlandeza Joyce, pentru ca 
abia după kilometrul 30 Waitz 
să treacă in frunte, L_" 
ttadu-se spre o strălucită 
torte.

Luni stat programate 3 
nale : la triplusalt (ora 
unde participă și Bedros 
drosian. șl ta probele de 100 m, 
masculin și feminin. Doina Me
linte și Elena Lina iau startul 
te semifinale la 800 m (ora 
19,30), iar Maria Radu intră tn 
concurs, ta serii la 3 000 m 
(ora 18,10).

Vladimir MORARII
FEMININ — maraton: 1. Grete 

Waitz (Norvegia) Zh 28:09; 2. Ma
rianne Dickerson (S.U.A.) »h 31 â»; 
3. Raisa Smeknova (U.R.S.S.) 
2b 31:13 ; 4. Rosa Motia (Portuga
lia) 2h 3156 ; 5. Jacqueline Ga
reau (Canada) Zh 32:35 ; 6. Launa 
FogU (Italia) 2h 33:31. MASCULIN 
— 30 km marș : 1. Ernesto Canto 
(Mexic) lh 20:49 ; 2. Josef Prlbi- 
llnec (Cehoslovacia) lh 20:59 ; 3. 
Evghenl Evslnikov (U.R.S.S.) 
lh 21:04 ; 4. Jose Marin (Spania) 
Ui 1131 ; 5. Gerard Lelievre
(Franța) lh îl :37 ; S. Pavol Ptazek 
(Cehoslovacia) lh 21:54 ; greutate: 
1.Edward Saru (Polonia) 21,39 m; 
2- Ulf Timmermann (R.D.G).
a-M m ; 3. Remlgiua Machuca
(Ceboelovacta) M.N m ; 4. Dave 
Laur (S.Uta.) 20.60 m ; 5. lanls 
Bojare (U.R.S.S.) 20.32 m ;
Udo Bayer (R.D.G.) 30,09 m.

tndrep- 
' T vic-

fi-
18)

Be-

6.

PREȘEDINTELE COMITETULUI
DE ORGANIZARE A J.O.

DE LA LOS ANGELES
Carl-Olaf 

dr. Primo 
I.A.A.E.,

organizare, 
după care, 
președintele 
o alocuțiune. A adre- 
președintelui Finlaa- 

invita-

tului de 
Homen, 
Nebioio, 
a rostit 
sat apoi 
dei, Mauno Koivisto, 
ția de a declara deschisă ma
rea competiție. La ora 15,46, 
Campionatul mondial de atle
tism a fost, astfel, inaugurat 
în mod oficial. A fost de față 
președintele C.I.O., Juan Anto
nio Samaranch. Festivitatea s-a 
încheiat printr-un frumos pro
gram artistic, cu specific fol
cloric finlandez.

întrecerile propriu-zise de
butaseră însă mai înainte, in 
cursul dimineții, cînd au a- 
vut loc serii și calificări in 
cîteva probe. între sportP-

Margrit Klinger 
Robin Campbell 

Totka Petrova (Bul- 
(Po-

„CURSA CICLISTĂ

A SOSIT LA
WASHINGTON, 7 (Agerprcs). 

— După ce a parcurs un lung 
traseu pe drumurile Europei, 
„Cursa ciclistă a păcii ’83" a 
ajuns la Washington, unde au 
început manifestările consa
crate memoriei victimelor bom
bardamentelor atomice de la 
Hiroshima și Nagasaki. In pre- 
iința a mii de locuitori ai 
capitalei americane, cicliști din 
Norvegia. Suedia. Finlanda, 
S.U.A. șj U.R.S.S. au traver-

START IN COMPETIJIA INTERNATIONAL 
DE HANDBAL „CUPA MINAUR''

Apropierea startului în cam
pionatele de handbal. Divizia 
„A“. este marcată de numeroa
se turnee de pregătire. Intre 
acestea, la loc de 
de a XI-a ediție 
Minaur". al cărei 
astăzi după-amiază 
cia" din Baia Mare.

La tradiționalul turneu par
ticipă divizionarele „A" H. C. 
Minaur Baia Mare, Universita
tea Cluj-Napoca, Constructorul 
Oradea si Minerul Cavnic (anul 
acesta promovată pe prima sce
nă a handbalului nostru), pre
cum si două formații de peste 
hotare : Z.A.B. Dessau (R. D. 
Germană) și Dozsa Debrețin 
(Ungaria).

frunte, cea 
a „Cupei 

start se dă 
în sala „Da-

Ediția a XI-a are un pro
gram bogat, dar și un ritm de 
desfășurare foarte accelerat. In 
afară de reuniunea inaugurală, 
de astăzi, care cuprinde trei 
meciuri, în celelalte zile (marți 
și miercuri) se vor desfășura 
cite 6 intîlniri — trei diminea
ța si trei după-amiaza. Un „tur 
de forță" care va scoate în e- 
videntă si nivelul pregătirii fi
zice a handbalistilor.

Programul de astăzi: ora 15 
— festivitatea de deschidere ; 
15,30 : Minerul Cavnic — Con
structorul Oradea ; 16,45 : Uni
versitatea Cluj-Napoca — _ 
Dessau (R.D.G.) ; 18 : 
Minaur Baia Mare — 
Debrețin (Ungaria).

Z.A.B. 
H. C.
Dozsa

CAMPIONATUL BALCANIC DE HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

(R.D.GJ, 
(R.F.GJ, 
(S.U-A). 
garla), Jolanta Januchta 
lonia).

Cel de al treilea reprezentant 
al nostru calificat ta faze su
perioare este Bedros Bedrosian, 
care a aurit la triplusalt 16,43 m 
(al 11-lea rezultat al califi
cărilor), primind dreptul de 
a concura ta finala de lurri 
scară. In schimb. Dan Station 
nu a reușit decit 15,96, insu
ficient pentru a accede și ei 
ta disputa decisivă. Nid 
culina Vasile (1,84 m la 
țime, probă ta care s-a 
dentat cunoscuta atletă 
ancă Sara Simeoni) și nici 
Drăgoescu (1:48,33 la 800

Ni- 
Inăl- 
aed- 
itali- 
Petre 
m, al

A PĂCII '83"

WASHINGTON
sat linia albă trasată in fața 
clădirii Congresului care a 
marcat simbolic „finish“-ul 
cursei. Apoi a avut loc un mi
ting pentru pace. In cadrul a- 
cestuia a fost prezentat apelul 
particlpanților la cursă, adre
sat Organizației Națiunilor U- 
nite, ta care se subliniază ne
cesitatea activizării pe mai de
parte a eforturilor Dentru salv
gardarea păcii și pentru de
zarmare.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
baschet a La Sao Paulo 4-a 

încheiat C.M. feminin. Titlul a 
revenit baschetbalistelor sovietice, 
care au întrecut cu 84—82 (37—40) 
formația S.U.A.. ta ultimul mecL 
Pentru locul trei : ...
— Coreea de Sud 
Clasament final : 
S.U.A. 13 p, “ 
Coreea de Sud 10 
p. Bulgaria 10 p. 
Iugoslavia 8 p.

BOX a în cadrul unei gale 
desfășurate la Nîmes, pugilistul 
francez Louis Acarles și-a păstrat 
titlul de campion european la 
cat. mijlocie. învlngtnd la punc
te. în 12 reprize, pe compatriotul 
său Stephane Ferrara. Și-a păs
trat centura șl Antonie Montero 
(Franța) la cat. muscă, prin a- 
bandonul italianului Giovanni 
Camnutaro în repriza a 8-a.

NATAție a Nu mai puțin de 
l recorduri mondiale au fost sta
bilite sîmbătă In bazinul de la 
Clovis (California), ta ultima zl 
a campionatelor 
acestora au fost Rlck C_. hy 
(55,44 și 55,38 pe 100 m spate). 
Matt Gribble (53,44 pe 100 m flu
ture) șl stev Lundquist (1:02,34 
la 100 m bras). Cele mal bune

R.P. Chineză
71-63 (32—37).

R.P.
U.R.S.S. 14 
Chineză 10 
p. Brazilia 
Polonia 9

S.U.A.

IN VIZITĂ DE INFORMARE
LA MOSCOVA

MOSCOVA, 
Președintele 
organizare a 
pice de la Los Angeles. Peter 
Ueberroth, a sosit la Moscova, 
pentru o vizită de Informare, 
In 
cu 
le 
tic. 
de 
serie de 
privind experiența acestora în 
organizarea Olimpiadei.

7 (Agerpres)
Comitetului 

Jocurilor
de 

Olim-

cadrul căreia se va Intîlni 
Marat Gramov, președinte- 
Comitetului olimpic aovie- 
Peter Ueberroth va purta, 

asemenea, convorbiri cu o 
specialiști sovietici

tea. cu contraatacuri fulgerătoare 
de ambele părți* După pauză as
pectul jocului s-a schimbat tatru- 
citva. Echipa României — antre
nată de Cezar Nlca — a avansat 
un pas 
cut ca 
nerilor 
rămlnă 
minute, ________ _ _ _
favoarea echipei noastre .plavii" 
nu au reușit să înscrie, deși au 
asaltat literalmente poarta forma
ției RomânleL Echipa noastră s-a mobilizat exemplar tn apă
rare, un mare merit revenind 
portarului Mircea Petran. Acest 
„moment psihologic" »-a încheiat 
cu un contraatac declanșat de 
Petran și finalizat de Sergiu Pop. 
Echipa României s-a distanțat la 
3 goluri. In continuare, locul a 
devenit foarte „nervos".

Au înscris : Roșea 5, Mocanu 
3, Jianu 3, Pop 3. Nagy 2, Ghi- 
meș 1, Bădosu 1 — pentru Ro
mânia ; Gajici 3, Markovicl 3, 
Adzici 3, Kuzmanowskl 2, Marln- 
kovld 2, Portner 1 — pentru 
Iugoslavia. Au arbitrat bine Jer- 
szy passon și Pavel Maly (Po
lonia).
In meciul de deschidere din ul

tima zl a competiției, reprezenta
tiva Bulgariei, Juclnd cu precă
dere pe contraatac, și apârin- 
dn-se bine, a Învins selecționata 
Turdei cu 35—23 (17—11). Victo
ria nu a foet atlt de simplă cum 
arată scorul final. în evidentă 
creștere, mal ales pe plan teh
nic. evolutad cu multă ambiție, 
tinerii handbatișt! turci au pus 
multe ..probleme* partenerilor de 
Joc.

Au marcat : Zvetanov 11, Do- 
brev 4, VasiUev 4, Hristov 5, A- 
gov 4. BaroTschi 3 — pentru Bul
garia ; Acar 5 Turgut 4. Akin 3, 
Caa 3 Semlh 2, Cagatey 2. Bu- 
lent 2, Kemal L Ozkok 1 — pen
tru Turcia. Au arbitrat M. Stăn- 
eilă și L Nicolae (România).

tn apărare, ceea ce a tă- 
ataourite In forță ale ti- 
handbaliști Iugoslavi să 
ineficiente : timp de 4 
la scorul de 13—11 în

• Aflată ta Franța, echipa Bul
gariei a dispus de Brest (prima 
divizie) cu 1—4 (1—4). A marcat 
Slavkov (mln. 13). «La Sania 
Cruz (Columbia) : Paraguay — 
Bolivia 3—1. • In turneul de la 
Rotterdam : Hamburg — Liver
pool 4—3 după loviturile de la 
11 m J Standard Llege — Feye- 
noord 3—1 a ta fina’» r-,,— 
de la Berna : Atletico Mlnelro — 
Grasshopper, 4—5 după loriturile 
de te M m (1—3. după prelungiri). 
Pectre locul 3: Totwig Boyi Berna 
— A.S. Borna 3—3 (3—4). e ta 
turneul de la Alkmaar : A-Z. t7 
Alkmaar — Genoa 6—5 după pe- 
nalty-uri (3—3 după prelungiri) |4 
Volendam (Olanda) — Werder 
Bremen 3—1 (4—1). a F.C. Ame
rica (Mexic) a ciștigat turneul de 
la Jerez de la Frontem (Spants 
da aud) tavingtad ta tril pe 
Nottingham County cu 3—1 (î—1).

• La Malaga, echipa locală 
același nume a dispus de Braun
schweig cu 4—1 șl va tatuai ta 
finală pe Atletico Madrid, care 
a eliminat pe Luton Town a La 
Tarragona (Spania) : F.C. Ame
rica (Brazilia) va tattnl ta fi
nală pe Dundee United, Învingă
toare ta meciul din semifinală 
cu Espanol Barcelona (1—0) a 
La Narbone (Franța) : Ferencva- 
ros — Bordeaux 1—» (1—0) a
In turneul de juniori din Unga
ria, ta finals se vor tatOni Fran
ța si Iugoslavia, care au cistlgat 
grupele semifinale, ta ultimele 
meciuri : Franța — Sei. Bavarlei 
1—1. Ungaria — Cehoslovacia 3—1; 
Iugoslavia — R.D. Germană 3—1, 
UJLS.A — Suedia 1—4. a Cam
pionate. In Finlanda, după 14 
etape conduce Kunsyti Lahti (ad
versara echipei Dl.nzmo Buc. in 
C.C.L) eu 15 p.

P. 
P.
10
P.

Autorii 
Carey

performante mondiale din actua
lul sezon au fost înscrise de îno
tătoarele Dara Torres (25,43 la 
54 m Uber). Tiffany Cohen 
(14:11.47 la 1 504 m) si Lauri» 
Lehner (54,54 te IN ta fluture). 
a Campionatul mondial de polo 
(Juniori) a-a încheiat, te Barce
lona, cu victoria echipei Spaniei, 
urmată de Iugoslavia. Cuba. Ita
lia, Olanda, ta ultimul med: 
Spania — Cuba 9—4

PENTATLON MODERN a ta 
orașul vest-german Warendorf a 
luat aflrșlt C.M. de pentatlon mo
dern. Victoria a revenit Iul Ana
toli Starostin (U.R.S.S.). cu 5 504 
p. urmat de Tamas Szombathely 
<TTngarla) 1 423 p, Evghenl Zln- 
kovskl (U.R.S.S.) 5 367 p, Paul 
Four (Franța) 5 361 p, Sventa 
Rasmusson (Suedia) 5 348 p. Pe 
echipe U.R.S.S. 16 014 p, Ungaria 
15 987 p. Franța 15 731 p.

TENIS a ta semifinalele tur
neului da la Indianapolis (S.U.A) 
la feminin : Andrea Temesvari — 
Virginia Ruzld 6—2, 8—1; zlna 
Garrison — Kathy Rinaldi 6—1,
6— 4. a Semifinale te tNewport 
Beach : Lendl — Flbak 4—6, 6—3,
7- 61 Mayotte — Noah 3-6, 6—3, 
7—6,

CLASAMENT
4
4
4
4
4

1. ROMANIA
2. Iugoslavia
3. Bulgaria
4. Turda
3. Grecia

FINAL
0
1
2
3
4

0 
0 
O
0 
0

130- 
106-
93-

65
S3
87 

79-140
64-117

4
3
2
1 
0

Premii speciale :
Golgeter : Tudor 

mânia) 26 de goluri înscrise.
Cei mai bun portar : Mircea 

Petran (România).
Cel mai bun Jucător : Slo

bodan Kuzmanowskl (Iugo
slavia) .

Cupa fair-play : reprezenta
tiva României.

Roșea (Ro-

Duipâ o zi de pauză sâmbătă 
au continuat Întrecerile celei de a 
V-a ediții a Cam ptorhatului bal- 
candio de handbal, rezervat echi
pelor mas cui ine de tineret. în 
derbyul reuniunii s-au intilnilt 
formațiile României și Bulgariei. 
HandbaliiȘtdi noștri au prestat un 
joc superior. Acțiunile Lor ofen
sive au fost judicios dirijate, 
mingea pasîn-du-se doar atât cît 
era necesar pentru a se crea 
poziția Ideală de șut. Roșea a 
fost în mare vervă, și nu puți
ne au fost minutele cind coechi
pierii îi pregăteau ,,terenul" pen
tru ca șuturile-bombă trimise de 
acest talentat jucător să devină 
goluri... Elevii lui Cezar Nica au 
fost lucizi și în faza de apărare 
a jocului, dovadă și faptul că, 
deși au tăcut mari eforturi pen
tru a înscrie cît mal mult, ha.n-d- 
baliștii bulgari au marcat doar 
9 goluri în prima parte a jocu
lui. Faptul se datorează. în mane 
măsură, și ..zilei bune" pe care 
a avut-o portarul M. Petran. E- 
chipa Bulgariei a făcut eforturi 
să se mențină cit mai aproape 
de handbalișUd noștri. Superio
ritatea echipei României a fost, 
însă, prea evidentă : tricolorii au 
condus, la un moment dat, cu 
11, 13 $1 14 goluri (26—15 ta mim. 
53. 28—15 în min. 54, 29—15 în 
min. 57). Astfel, echipa de ti
neret a țării noastre a djspus 
cu 30—18 (16—9) de formația si
milari a Bulgariei. Au marcat : 
Roșea 7. Mocanu 5, Bădosu 4,

3. Pop 3, Jianu 3, Don ca
2, Barcan 2, Ghimeș 1 — pentru 
România ; Bodurov 4, Vasiliev
3, Hristov 3, Zvetanov 2, Barov- 
schi 2, Vasov 2, Marinov 2 — 
pentru Bulgaria. Au arbitrat Ja
nos Kliment și Gyorgy Papp 
(Ungaria).

în meciul Iugoslavia — Grecia» 
disputat tot sîmbătă, campionii 
mondiali de tineret, handbal iștii 
din Iugoslavia, și-au demonstrat 
superioritatea, materializată și pe 
tabela de »cor : 29—13 (13—4), La 
capătul unui meci în care com
binațiile subtile, printr-o circu
lație aproape... nevăzută a mim- 

au delectat spectatorii afla- 
țl ta tribunele sălii Rapid dta 
Capitală, Au înscris : Markovici 
7, Kuzmanovski 6, Miloșevicl 5, 
Vujlca 4, Gajici 3, Jarak 2, Sel- 
can 1, Stojilokovici 1 — pentru 
Iugoslavia ; Manavis 3, Klnadzi- 
dla 3, Latinopoulos 2. Apostolldis 
2, Zahakakis i, Kefalas 1 —
Pentru Grecia. Au arbitrat AL
Isop șl Gh. Mihalașcu (România).

Turneul international de fotbal de la Utrecht

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ - NOTTINGHAM FOREST 0-2
A laccpul $1 turneul cratOTcnilor

UTBECHT, 7 (prin telefon). Al 
doilea med al aetecționatei divi
zionare a României ta compania 
puternicei echipe engleze Nottin
gham Forest a-a tachetat ou vic
toria Insularilor, cn acarul de 5—4 
(>—•). Fotbaliștii români au do
minat majoritatea primei repriza, 
au prestat un joo oare a plăcut 
celor 15 000 de spectatori, dar au 
păcătuit prlntr-o mare Ineficad- 
tete, rattad ocazii dare înainte de 
deschiderea scorului (Coraș — 
mln. 4, de la 4 m, Bftldnl, mln. 
5 din situație ușoară. Un- 
gureatMi — mln. 13, singur 
ta careu, Cămătaru — mln. 
15 și 18). Pe fondul aceste! domi
nări insistente, cunoscutul Inter
național Garry Blrtles n-a irosit 
ode două ocazii ale sale, maretnd 
de două ori (mln. 12 și 22), cu

ooncursul larg al apărării româ
ne, oare • oomla greșeli ta lanț 
Pentru a „privi" mal btae jocul, 
să notăm că între mânuțele U 
șl M, adică ta intervalul celor 
două goluri, selecționata a execu
tat nu mal puțta de 7 cernere 
oeea ee sugerează că zelul ei 0- 
fenstv nu a avut acoperirea de
fensivă pe oare echipa României 
o practică ta jocurile oficiale. 84 
mai notăm, între altele, eă ta 
minutul 23 Klein a fost faultat ta 
careu, fără ca să se acorde pe- 
nalty-ul dar. Duipă pauză, jocul 
selecționatei au a mat avut In
sistența ofensivă — sterilă, e ade
vărat — din prima parte șl jocul 
s-a încheiat at meritata victorie 
a echipei engleze. Fotbaliștii ro
mâni au evoluat ta formația t 
Lung — Rednic, Stancu (mln, 29

Bărbulescu) lorgulescu, Ungu- 
reanu — Movilă, Andone, BSIdnl, 
Kletn — Coraș, Cămătaru (min. 
43 Gabor, In urma accidentări) 
titularului).

Ia aceste zile, ta Olanda sînt 
foarte multe echipe In diferite 
turnee. Așa. de pildă. Universita
tea Craiova a șl intrat ta joc, 
stmbătă șl diumlnlcă. Echipa ol
teana a jucat stmbătă eu o echipă 
de amatori (V.V. Noordwljk), pe 
oare a Învins-o cu 4—1 (Țtoleanu, 
Cămătaru, Geolgău, — • • 
duminică a tntUnlt o 
amatoare Rohda (de 
pus cu 3—1) toate _ 
fiind Înscrise de Cîrțu.

Fără Îndoială că selecționata 
divizionară a resimțit Inconve
nientele formulei sale inedite, ca 
urmare a turneului olandez ..pe 
două fronturi". Mal mult. Balact 
nu poate fi folosit de nici una 
din echipe, el fiind supus unor 
antrenamente speciale.

Cirțu), iar 
altâ echipă 
oare a dis- 
golurile el
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