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„Est* necesar să se acorde o atenție mult mai mare ridicării nivelului 
general al sportului de performanță, promovării și afirmării pe scară tot 
mai larga a noi ți noi talente din rindul tinerilor care obțin rezultate de 
valoare in întrecerile sportive pe plan național ți internațional".

NICOLAE CEAUȘESCU

INFUZIA DE TINERET, CALE SIGURĂ DE SPORIRE
A PRESTIGIULUI PERFORMANTEI ROMÂNEȘTI IN LUME

Indicație deosebit de prețioa
să cuprinsă in Mesajul tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU 
adresat Conferinței pe tară • 
mișcării sportive din 1982, pro
cesul mereu înnoitor al întine
ririi rîndurilor performerilor

La prima lor participări la „europenele’ senioarelor, junioarele Ml- 
baela Stănuleț, Camelia Renclu. Lavinia Agache fi Ecaterîna Szabo 
au obținut un bilanț record — > medalii : 1 aur, > argint, > brom 1 (Continuare In pap. 2-3)

După „remiza" fotbaliștilor la Oslo

UN MARE CÎȘTIG: JOCUL „NOILOR VENIȚI"
încheiat 

stadionul

OSLO, 11 (prin telefon). O 
altă etapă de pregătire a echi
pei naționale s-a 
miercuri seara, pe ____
Ulievaal din capitala Norvegiei, 
unde tricolorii au reușit o 
prestație bună. în pofida ab
senței mai multor titulari. Dar 
poate că tocmai acesta este 
marele cîștig. încercarea cu 
6ucces a unor jucători tineri, 
de reală perspectivă. pentru 
că scorul, deși nu a reprezentat 
un scop în sine, nedreptățește 
formația noastră, care a avut 
mai multe acțiuni ofensive si. 
implicit, ocazii de gol. In acest 
sens, elocventă este declarația 
antrenorului norvegian Tor 
Roșie Fossen : „Trebuie să

Start In manșa directă dintre principalii animatori, motocicliștii 
unguri și sovietici, ciștigată de primii alergători. (Cronica 
„CUPEI PRIETENIA" la dlrt-track in pag. 2—3).

Foto : V. Bageaa

0 Adolescența, permanență a gimnasticii feminine 
românești 0 Premiere ți confirmări in fruntea „topuri
lor** mondiale ți europene ale juniorilor 0 Energia ti
nereții ți experiența consacraților, secretul victoriilor 
in marile competiții internaționale.

noștri constituie o necesitate 
permanentă, de prim ordin. An 
de an. România se remarcă 
prin numărul de talente tinere 
pe care le prezintă în focul 
marilor întreceri sportive. an 
de an sporește paleta discipli
nelor în care alte si alte ta
lente de pe plaiurile carpatine 
se afirmă la cei mal înalt ni
vel. Reprezentanții sportivi ai 
patriei noastre duc în lume 

TOR ROSTE FOSSEN „Nu credeam că echipa română, fără
_aEI(la titulari, va 11 capabilă dc o replică atît dc lcrmă’*

recunose că Jucătorii români au 
fost mult mal aproape de gel 
dealt noi. Nu credeam e& e- 
clilpa română, fără atftia titu
lari. va fi capabilă de e repli
că atit de fermă". Iată cuvin
tele unul tehnician care a dorit 
nespus de mult si a făcut totul 
pentru a obține prima victorie 
norvegiană în cadrul palmare
sului întîlnlrilor cu reprezen
tativa română, fapt confirmat 
de prezenta în naționala gazdă 
a celor trei Jucători care acti
vează la echipe profesioniste

1 ’O»*'*?

\JJAU UUURA
fROLETARi DIN îOAft ȚĂRILE, UNIȚI VA 1

în turneul final de box de la Constanța

MECIURI BUNE ÎN PRIMA SEMIFINALĂ

mesajul unui tineret nou. vi
guros. crescut si educat în spi
ritul idealurilor nobile ale u- 
manității. de muncă, de pace, 
colaborare si înțelegere cu toate 
popoarele lumii.

Ca yi atîtea alte domenii, ca 
urmare a conducerii de către 
partid, mișcarea sportivă din 
România a fost deschizătoare 
de drumuri si creatoare de 
scoli. H revine gimnasticii 
noastre cinstea de a fi desco
perit calea reînnoirilor pe plan 
mondial in această disciplină : 
tinerețea. Atunci dnd Nadla 
Comăneci uluia lumea sportivă, 
în 1978. la ..ora Olimpiadei" de 
la Montreal, nu avea dedt 14 
ani. dar evoluția el n-a împie- 
dlcat-o aă declanșeze un ma
siv proces de coborîre a plafo
nului de virată în acest sport, 
în absolut toate marile puteri 
ale gimnasticii mondiale. Ascen
dentul obținut atunci în Ierar
hia disciplinei se păstrează si 
astăzi, una dintre elocventele 
dovezi fiind faptul că. iată, ce
le 9 medalii (3 de aur), obținu
te la Campionatele europene 
de senioare, din acest an. sînt 
opera Junioarelor Lavinia A- 
gache, Ecaterîna Szabo si a

Radu TIMOFIE

de peste hotare, în frunte cu 
căpitanul Harelde, de la Eind
hoven.

Care au fost ..armele" echipei 
noastre în fata acestui meci în 
care părea handicapată de ab
senta „blocului craiovean" si a 
altor titulari T în primul rind 
jocul gindlt. bine organizat, cu 
lansări pe spatii largi a unor 
jucători din linia 
(Kleln) sau din atac (Hagi si 
Gabor), manieră de Joc care 
i-a surprins deseori pe fun
dașii norvegieni. Trebuie să 
remarcăm, ta același timp, și

Laurențiu DUMITRESCU

de mijloc

(Continuare ta pag. 2-3

Turneul masculin de volei al României

ECHIPA CEHOSLOVACIEI 0 CIȘIIGATOARt MERITUOASA
ZALĂU, U (prin telefon). 

Reuniunea finală din cadrul 
celei de a 22-a ediții a tradi
ționalului Turneu internațional 
masculin de volei al Româ
niei, dotat cu „Trofeul Me- 
zeț", a debutat cu meciul 
Cehoslovacia — Ungaria, rcor 
final 3—2 (9. 10. —12, —13, 10), 
cea mai frumoasă partidă a 
competiției. Conform aștep
tărilor, echipa antrenată ae 
Dusan Melisek *1 Vaclav

CONSTANTA, 11 (prin tele
fon). înainte de a da amă
nunte de la prima semifinală 
a turneului final al ..Daciadei" 
si al Campionatelor republi
cane de box pentru seniori, 
care se desfășoară in Sala 
sporturilor din localitate. do
rim să prezentăm cititorilor cî- 
teva considerații asupra unor 
partide consumate seara tîrziu 
în gala a IV-a a competiției. 
Astfel, in limitele categoriei 
..pană", campionul Costin Stan
ca (Rapid Buc.) a obținut cu 
destulă dificultate decizia la 
puncte (3—2) în meciul cu 
Faredin Abladin (Farul C-ta). 
In celelalte partide. Ion Cer- 
nat (S.C. Bacău) b.p. Constan
tin Vlădescu (A.S.A. Buzău) ; 
Ionel Panaite (B.C. Galați) 
b.p. Marin Nicola (Dinamo 
Buc.) ; Nicolae Talpos (Me
talul Salonta) b.p. Marian Giu- 
giue (A.S.A. Buzău). Talpos 
este un pugilist tînăr. care se 
afirmă cu autoritate si are — 
după părerea noastră — toate 
Șansele să cucerească titlul la 
„pană", deși în cursă a rămas 
si Costin Stancu. actualul cam
pion.

La categoria ..ușoară". Ion 
Corneanu (Farul) b.p. Florea 
Zamfir (Voința Buc.) ; Mircea 
Fulger (Mușcelul C.-Lung) b.p. 
Gelu Hudișteanu (Steaua) j

De azi pînă duminica, în sala Floreasca

CAMPIONATELE NAȚIONALE
DE LUPTE LIBERE

cat. 57 kg Foto : Dragoș NEAGUAurel Neagu, in atac, favoritul

Continuă seria marilor com
petiții de lupte... Din nou. o 
invitație. în sala Floreasca din 
Capitală, unde se vor desfă
șura. timp de 3 zile. întrecerile 
Campionatelor naționale și 
ale „Daciadei" — ediția 1983. 
Este, acum, rîndul sportivilor 
de la ..libere" să facă dovada 
bunei lor pregătiri, a progre
selor realizate în secțiile aso
ciațiilor. cluburilor, dar șl In 
lotul reprezentativ care, după 
cum se știe, se află destul de 
aproape de greul examen ai 
„mondialelor" din luna sep
tembrie.

Se pun. așadar două proble
me. Prima — valoarea de an
samblu a competiției, care va 
reuni peste 150 de luptători 
din toate centrele cu secții de 
performantă.. în această disci
plină. Va fi pentru noi toți, 
inclusiv pentru colectivul de 
tehnicieni coordonat de antre
norul Ion Crîsnic. un prilej 
de a vedea în ce măsură spe
cialiștii din Județe au acționat 
pentru depistarea unor ele
mente talentate, pentru reviri-

Schmldl s-a impus și în acest 
med, dovedindu-se o formație 
solidă. echilibrată în toate 
compartimentele. După pri
mele două seturi, cîștigate re
lativ ușor de voleibaliștii ce
hoslovaci. a fost rîndul jucă
torilor unguri să treacă la cîr- 
ma Jocului, excelent dirijați de 
inspiratul Jarosi, egalind situa
ția la seturi : 2—2. La jumăta
tea ultimului set, început ta 
nota de reviriment a jucăto- 

Costel Gheorghe (Steaua) b.p, 
Nicolae Radian (Mușcelul 
C.-Lung). In programul zilei 
la această categorie nu a fost 
nici o „vedetă". Iile Dragomir 
(Dinamo) calificîndu-se în se
mifinală prin neprezentarea 
colegului său de club Fle.ian 
Țircomnicu, oprit de medic.

Cea mai frumoasă parte ■ 
reuniunii, prin dîrzenia dispu
telor. au furnizat-o boxerii da 
la categoria „semigrea". între
cerile lor au debutat cu o 
surpriză : Fedea Pamfil (Di
namo Buc.), unul dintre ma
rii favoriti ai categoriei, con
siderat un rival redutabil pen
tru Georgică Donici. a părăsit 
competiția, fiind învins la 
puncte (5—0) de Marcel Marcu 
(BC Brăila); In ciuda alonjel 
sale, avantaj care putea ho
tărî soarta partidei. Petra 
Bornescu (Mec. fină Buc.) a 
cedat la puncte în meciul cu 
scundul Mihai Pascal (Metalul 
Buc.), de la care a recepționat 
spre uimirea generală, nenu
mărate directe de stingă. Se
migreii de la malul Dunării 
s-ău impus în această reuniu
ne. Ion Cîrlan (B.C. Galati)

Petre HENI 
Paul IOVĂN

(Continuare In nan 2-3) 

mentul luptelor libere din tara 
noastră. Fără a anticipa, a- 
mintim că. în ultima vreme, 
parcă au crescut promisiunile— 

A doua problemă vizează, 
credem firesc, sportivii frun
tași. evoluțiile lor la 
campionate stimulate 
de prestigiosul generic 
ciadei". Nu de mult, 
ternaționale". fruntașii 
lor libere au cucerit 6 
dar. în ansamblu, nu 
vedit un salt de calitate care 
să justifice speranțele alcătui
rii unei ECHIPE REPREZEN
TATIVE valoroase, cu posibili
tăți de a reintra în elita 
mondială. Dar de-atunci a mai 
trecut un timp 
ceste zile ale 
naționale si ale 
lidele străluciri ...
tionale" ar putea căpăta mal 
multă... vigoare, așa cum do
resc toți iubitorii sportului 
luptelor.

aceste 
puternie 
al „Da
la .in-

lupte- 
locurlI 
au do-

si. iată. în a- 
campionatelor 

.Daciadei" na
de la ..intema-

Dan GĂRLEȘTEANU

(Continuare In oag 2-3) 

poate scăpa 
întrucît con- 

Dar cîteva 
augur în e-

rilor unguri, se părea că ac_eȘ” 
tora nu' le mai 
victoria din mină.
duceau cu 8—3. 
schimbări de bun 
chipa cehoslovacă, cu Cernou- 
sek șl Reravek. readuc aceas
tă formație la adevăratul eț 
potențial. Kalab — cei mal

Mihail VESA

(Continuare to pag. 1-3)



INFUZIA DE TINERET, CALE SIGURĂ OE SPORIRE
A PRESTIGIULUI

(Urmare din pag. 1)

colegelor lor. Iată că și băieții 
Încep să calce pe urmele fete
lor. Levente Molnar, medalia
tul cu bronz la ..europenele" 
seniorilor de la Varna, fiind și 
el junior.

Performerii juniori ai Româ
niei socialiste fac. mai cu sea
mă in ultimii ani. pași hotăritl 
pe calea afirmării internaționa
le. Dacă in anul 1981 ei aduceau 
țării, la campionatele mondiale 
si europene, un total de 21 de 
medalii, in 1982 ei ridicau nu
mărul trofeelor la 36. pentru 
ca numai In primul semestru 
al acestui an ..schimbul de 
miine“ să ne întărească spe
ranțele pentru viitor prin cele 
21 de medalii. Natatia. prin 
Înotătorul Cristian Ponta si să
ritoarele Luiza Nicolaescu si 
Cristina Timar. si-a deschis 
laxe porțile unor premiere ono
rante la campionatele europene 
ale juniorilor, competiție care 
nu mai e. demult, o Întrecere 
a diletantilor de virste mid. Ei 
continuă seria comportărilor 
bune, deschisă de halterofili si 
luptătorii de greco-romane, in 
•cest ultim sport Iile Minți si 
Ion Grigoras urctad pe cea mal 
înaltă treaptă a podiumului 
campionatelor mondiale ale 
categoriilor respective.

Infuzia de tinerețe la nive
lul loturilor naționale de se
niori ale tării a impulsionat 
De consacrat! sure prestații de 
ridicat nivel. Îmbinarea elanu-

PERFORMANTEI ROMÂNEȘTI IN LUME
lui cu experiența dînd. de cele 
mal multe ori. rezultate dintre 
cele mai bune. Principali reali
zatori ai succesului poloistilor 
juniori (medalie de argint la 
C.E. in 1982). Vlad Hagiu. Că
tălin Moiceanu. Florin Ardelea
na, Sorin Diacona, au devenit 
in acest an component! de bază 
al naționalei .mari". Si repre
zentativa de rugby. de mai 
multe ori Învingătoare asupra 
acestei mari forțe in sportul 
cu balonul oval care este 
Franța, se bazează pe o pere
che de centri foarte tinără 
dar valoroasă, alcătuită din A- 
drian Lungu si Gheorghe Văr
săm.

Dar poate că cele mai nime
rite exemple ni le oferă caia- 
dștii tineri, cei care au reușit 
de curind. la Tampere, să re- 
innoade un sir de victorii În
trerupt o vreme, ta frunte cu 
Costică Olaru. Învingător la 
500 metri si vicecampion al lu
mii la 1000 metri. Să mai notăm 
că echipajul de caiac 4. de a- 
semenea camaion mondial, al
cătuit din Angelin Velea, Io
nel Constantin. Ionel Lețcale 
si Nieolae Fedosel. are o me
die de virată aproape de necre
zut : 21 de ani! Gama sportu
rilor ta care tineretul găsește 
un larg dmp de afirmare este 
tasă completată si de baschet. 
Magdalena Pall (20 de ani) și 
Camelia Solovăstm-Hinda (19 
ani) fiind jucătoare de „pri
mele S". eu contribuții directe 
la cucerirea medaliilor de bron’ 
da „Universiada" din 1981) șl 

de argint Ga cea din 1983). La 
Edmonton. Magdalena Pall a 
fost unanim apreciată ca o ju
cătoare de nivel mondial.

Sportul de performantă ro
mânesc se află ta fata unor 
noi și dificile examene, intre 
care Jocurile Olimpice din 1984 
Si 1988. Prestigiul câștigat pină 
•cum pe arenele sportive ale 
lumii trebuie consolidat si 
sporit, ta măsura ta care însăși 
România se distinge mereu in
tre țările de pe glob printr-c 
politică dinamică, activă, pusă 
in slujba celor mai nobile 
idealuri ale umanității, rod al 
gindirii creatoare si activității 
neobosite ale tovarășului Nieolae 
Ceausescu. Pentru atingerea a- 
cestui scop, tineretul sportiv 
român este chemat să contri
buie. ca si pină acum, in mod 
substantial. Onoarea si mîndria 
de a vedea tricolorul fluturind 
Si de a face să răsune acordu
rile Imnului tării oriunde oe 
meridianele globului nu au egal 
si tineretul nostru știe foarte 
bine acest lUcru.

Recunoscător partidului. to
varășului Nieolae Ceausescu, 
iubitul nostru conducător, pen
tru grija permanentă pe care o 
poartă tinerei generații, asigu- 
rtndu-1 cele mai bune condiții 
de afirmare ta toate domeniile 
de activitate, tineretul sportiv 
ai patriei noastre nu va precu
peți nici un efort dorind fier
binte să contribuie — alături 
de ceilalți sportivi — la creș
terea continuă a prestigiului 
sportului românesc ta lume. 1

In turneul de șah 

de la Băile Herculane 

SE APROPIE FINIȘUL
Partida centrală a rundei a 7-a 

din turneul internațional feminin 
de șah de ia Băile Herculane a 
opus pe marile maestre Nana A- 
leksandria și Elisabeta Polihro- 
niade. La capătul umed lupte În
cordate, victoria a revenit jucă
toarei sovietice care se detașea
ză astfel, probabil decisiv, fa 
fruntea clasamentului. Nu reu
șește să se regăsească Marina 
Pogorevici. Marea maestră a fost 
Întrecută de mezina concursului, 
junioara Smaranda Boi cu șl ocu
pă ultimul loc in clasament. Așa 
oeva nu 1 s-a tntimplat niciodată 
ptnă acum Marinei Pogorevici 1 
Duipă victoria la Hanna Erenska, 
Llgla Jicman, Inconstanță, pierde 
(cu albele) un punct deosebit de 
prețios ta fața Annettei Wagner. 
Remiză In fatUnirea Dana Nuțu 
— Hanna Erenska. Două partide 
s-au Întrerupt.

In clasament, după 7 runde, 
ALEKSANDRIA conduce detașat 
cu un scor de peste 85 la sută: 
î puncte I Urmează: Kantor, 
Fischdlck 4 (1), Pollhroniade 4, 
Erenska, Wagner 3'/,, Wiese 3 etc. 
tn turneu mal sfat de jucat 8 
runde.

FINALA CAMPIONATULUI 
DE INDEMÎNARE 

LA AUTOMOBILISM

Desfășurat sub egida „Daela- 
dei", campionatul republican de 
todemtaare la automobilism a 
ajuna ta faza finală, programată 
slmbătâ pe Poligonul auto al 
Școlii de șofer! amator! din Ca
pitală (Str. doară). Participă, ta 
probe feminine șl masculine, con. 
ourențl Începători șl avansați din 
toate județele țării. Primul start 
se va da la ora 10.

„CUPA ROMÂNIEI
I. Joldea, locul 2 la „Concursul
„Cupa României" la tir a 

debutat la poligoanele bucu- 
reștene Tunari și acoperit Di
namo. sub bune auspicii. Per
formera reuniunii pentru arme 
cu aer comprimat a fost con
sacrata Eva Olab care a cîs-

Tinărul Ion Joldea a devenit 
noul campion al țării in proba 
de pușcă ttandard 3X20 f ju
niori. reușind ti te clateze, 
cu 579 p, pe locul doi la pu
ternicul ..Concurt Prietenia*  

de la Phenian.

• CIȘTIGUBILB TRAGERII LO
TO DIN i AUGUST. Cat. 1: 1 va
riantă 100% — autoturism Dada 
1S00 șl 4 variante 25% a 17.500 
lei; cat. 2: 2 variante 100% a 
M.553 lei ț! n variante 25% a 
2.889 lei; cat. 3: 14,25 variante a 
1.082 lei; cat. .4: 21,25 variante a 
4.078 lei; cat. 5: 151,25 variante a 
073 lei; cat. I; 258,50 variante a 
*35 lei; cat. X: 1.403,25 variante 
a 100 lei. Report la oat. 1: 93.607 
tel. Autoturismul „Dada 1300* de 
la cat. 1, obținut pe un bilet ju
cat 100%, a revenit participantu
lui PETROESCU V. MARIN din 
Orăștle. ~
• ClȘTIGUIlILK TRAGERII EX

TRAORDINARE LOTO A VERII 
DIN 31 IULIE. FAZA I — cat. A: 
2 variante «5% a 33.083 id; cat. 
B: 1 variante 100% a u.wi led 
f ■ variante 25% a 4J48 lei; cat. 
C: 21.7» variante a 3J23 Id; cat.
D: 80.25 variante a M7 lei; cat.
B: 151.» variante a K0 taă; cat.
»: 272,50 variante a 200 Id; cat.
O: 1S75.58 variante a 150 tal. FA- 
KA a n-a — eat. li 1 variantă 
l»% — aiaouutam Dada UM șt

Foto : Vasile BAGEAC
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Spectacol veritabil de

ÎNTRECERI spectaculoase In turneul tcmlnln de volei de la Iarna TRIBUNE ARBI
IN „CUPA PĂCII Șl PRIETENIEI'1 LA KARTING ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA 3-1

Intr-un cadrul organizatoric ex- 
oeăent, asigurat de organele loca
le șl filiala A.C.R.. pe modemul 
kartodrotn gălățear. e-a desfășu
rat timp de două zile cea de a 
doua etapă t ooncureutu! Inter
național „Cupa PăcU și a Priete
niei*.  La etartul acestei Impor
tante com petiții (organizată pen
tru a doua oară de eâiățenl). 
•-au aliniat « de cooccrențl din 
UJt^.s„ Cehoslovacia. Ungaria. 
Foîocla. Bulgaria. R-D. German» 
a România sportivii avlr.d de ta- 
fruntat ta prima zi o ploaie to- 
rer.țla-:â care soilcRat ta ma
ximum.

Duminică, tasă etad an avut 
toc cele ( manșe de circuit vtte- 
zâ. el au beneficiat de uc. timp 
favorabil, oferind astfel miilor de 
spe<~ts5tort gi lă icni poelbUltatea 
vizionării uno- întreceri specta
culoase. de virtuozitate. Dtoîra 

UAVCU5T 1913

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT IMOMUZÂ

sportivii români, care ta generai 
au avut o comportare modestă, 
cel mal bine clasați au fost Mi- 
baa Lungu (locul 21) și Sergiu 
Budu ftocul 23). La reușita aces
tor Întreceri șl-au adus din plin 
•portul corpul de oficiau condus 
eu competență de in<. Marina O- 
ridean, precum șl un grup de 
specialiști de ta Centrul teritorial 
de caicul Galați. Rezultate: 1. Mi- 
bail Ubov (URSA.), 1. Ioeef 
Kopecky (Ceti.), 2. Alnars Ber
zins (UJLSA.) Clasamentul pe 
echipe : L CASA Mp, 2. 
Cehoslovacia W p. 2. Bulgaria 
B p.

Tot duminică s-a desfășurat 
prima a ..CXițtat DanuMus",
organizată de gălâțenl. ta care au 
participat și sportivi străini. Cupa 
pusă ta joc a fost riștlgatâ de 
MtaaU Elabdkev ru.RAA.).

T STRIOFOL — eoresp.

Posibilități multi
ple de frumoase 
satisfacții ! 1
ȘI DV. PUTEfl 
CÎȘTIGA :
• autoturisme .Da
cie 13»’
• mari sume de 
bani
• excursii peste 
hotare.
VARIANTELE DE 
25 LEI PARTICI
PA L-A TOATE 
CELE 7 EXTRA
GERI INSUMÎND 
M de NUMERE !
ULTIMA ZI DE 
VINZARE A BI
LETELOR : sim- 
bită 13 august 
îsn

In prima etapă a turneului de 
volei feminin de la Vama, la 
care iau parte 10 echipe repre
zentative, selecționata țării 
noastre a întrecut pe cea a 
Cehoslovaciei cu 3—1 (17—15. 
16—14, 13—15, 15—13), la capă
tul unui joc foarte echilibrat și 
de mare luptă. Iatâ și alte re

JUNIORII LA ..CUPA PRIETENIA"
Ieri a plecat In R. P. Mon

golă reprezentativa de volei 
(juniori) a țârii noastre, care 
va participa, la Ulan Bator, la 
titaditlcnata competiție „Cupa 
Prietenia". Au făcut deplasarea 
12 jucători : Pădureț®, Dalacu, 

TURNEUL MASCULIN AL ROMÂNIEI
(Urmare din pag. 1)

bun trăgător al turneului — 
făcdnd ravagii dincolo de fi
leu. așa torit victoria el In set 
ti in med eu a surprins pe 
nimeni. Partida a fost con
dusă bioe de arbitrii intema- 
Uonali români V. Chiaresnu fi 
D. Dobrescu.

ta ultimul med B«raiul» — 
UJLS.S. B : 3—« (L C. IB). A 
fost o victorie recoefortantă 
pentru voleibaliștii nqftri. 
care tu jucat mal aproape de 
adevărata lor valoare. Scored 
sever cu care s-a terminat 
jocul nu reflectă însă exact 
situația de pe teren. tinerii 
jucători aovietid opunînd si 
de această dată o rezistență 
toiSrjită, dar firi să reuseas- 
eâ tn tentativa lor. pentru că 
de partea cealaltă a fileulul 
s-a aflat o echipă — România 

zultate : Bulgaria — Turcia 3—0 
(12, 0, 5), R.F.G. — Ungaria 
3—2 (—12, 10, —15, 1, 8). S.U.A.
— Polonia 3—2 (3, 11, —7, —9, 
8), R.F.G. — Turcia 3—0 (1, 4. 
11), Ungaria — Polonia 3—2 
G8, 11, —13, —14, 10), Japonia
— R.D.G. 3—0 (12, 8, 11), S.U.A.
— Bulgaria 3—1 (14. —13. 12,13).

Dobre, Sentenal, Rădulescu. A- 
lexândrescu. Constantin Văsul- 
eă, Chirondojan, Drăgușin, Foc- 
șeneanu și Șoiea, antrenorii V. 
Dumitrescu și arbitrul interna
țional E Costoiu.

® Echipajul Ungariei — lide 

comportare modestă ® Astăzi
Prima reuniune a oriel de a tu

7-a etape a prestigioasei oompe- pi
tlțll Internaționale de dirt-tnack si
dotată ou trofeul „Cupa Urlete- n:
nla" a atras, Ieri după-amlază, tr
pe stadionul Metalul din Capitală p
aproape 10 000 de spectatori, care d.
au plecat pe deplin satlsfăcuțl tu
<te calitatea spectacolului moto- ct
ciclist oferit de speranțele genu- tr
iui (sportivi ptaă la M de ani) ci
dta Cehoslovacia, H.D. Germană, h<
Polonia, Ungaria, Uniunea Sovie- fc
tică șl România. Dar n.u șl de oc
comportarea tinerilor noștri a’er. a
gători. ții

Concursul s-a desfășurat pe pe- 2*  
rechi (flecare țară avtod dreptul “ 
să Înscrie pe foile de anbltraj și 
die o rezervă) ta formula ola- M
sică de 14 alergători ta a de 03
manșe. Principalii animatori al 
întrecerilor au fost motodcllștil ™
din Ungaria, Cehoslovacia șl U- “
niunea Sovleiică, care s-au an
gajat din start ta lupta pentru **

— care a ridicat blocaje ferme 
(Girleanu si Stoian) și care a 
pasat mult mai bine dedt in 
meciurile anterioare (A. Ion 
H P. Ionescu). iar in atacul ei 
3-a simțit mai Dregnant aportul 
lui Mina si Enescu. după cum 
prezenta In teren a foarte tînă- 
rulul Dascălu a fost promiță
toare. L. Bekesi (Ungaria) și 
L Covad (România) au con
dus bine echipele : ROMANIA 
— Ion. Mina (Dascălu). Stoian, 
Căta-Chitie? (P. Ionescu), E- 
neecu. Gfrlesna ; U.R.S.S. B 
—Smisnov (Ullmiu). Dmtrien- 
ka. Cernii (Cîjov). Ivanov 
(Buce»), (Samsonov). Gorcea- 

aiuk (Grantiniș). Kozliuk.
Clasamentul final : 1. CEHO

SLOVACIA 3—3—0 9:4 — 6 p ; 
2. Româna 3—2—1 1J5 — 5 p ; 
X U.IUSS. B 3—1—2 4« — 
4 p ; 4. Ungaria 3—0—3 4:9 — 
» P.

CAMPIONATUL DE\
(Urmare din pag. I) și

------------------------------------------ Iu 
îi vom revedea, așadar, pe---- a

candidate la echipa pentru 
„mondiale" ! Așteptăm, desigur, ni
ca Nicu Ilincu (cat. 48 kg) vii
să-și amintească faptul că a- —
nul trecut a cucerit titlul de »pi
campion european de juniori. țn
Aurel Neagu (57 kg) și Tra- ve
ian Marinescu (62 kg), ca fi • țai 
Andrei Ianko (4-100 kg) au le-
rămas oamenii de bază ai fa
echipei, cu condiția să conflr- 1
me (!). Costin Dănilă (68 kg), du
acesta, mal ales, ta absenta 1
iul Laszla Gergely (participant 17)
la C.M. de juniori, la Los An- !
geles), Claudlu Tămădulann 17)
(74 kg), Gh. Fodore, Iulian ]
Rișnoveanu (82 kg). Ion Iva~ —
nov, Nadu Ciprian (90 kg) go

4 variante 25% a 17AM lei; cat. 
1: S variante 100% a 31.155 tai 
șl 23 variante 25% a 7.038 lei; cat. 
>: 41,75 variante a 7X49 id; cat. 
4 : 233 variante a 1X99 Jet; cat. 5:
590.25 variante a 300 leâ; cat. 4: 
804,75 variante a 200 lei; cat. 7:
1.942.25 variante a UM lei. FAZA 
a ni-a — cat. H: 4 variante 25% 
a 17.500 lei; eat. I: > variante 
100% a 5.000 lei sau, ta alegere, 
o excursie de un loc ta R.P. Bul
garia sau R.S. Cehoslovacă șl di
ferența ta numerar șl I variante 
25% a 1X50 id; cat. J: 11,75 va
riante a 1.000 led; cat. K: 79,75 
variante a 400 lei; cat. L: 129,50 
variante a S00 lei; cat. M: 103,50 
variante a 300 lei; eat. N: 1X06 
variante a 100 lei. Autoturismul 
„Dada 1300“ de ta cat. 1 (faza 
• n-a), obținut pe tui bilet ju
cat lOO^ o, a revenit partidpantu- 
tal fUGUI BENONE dta Bucu
rești.
• TRAGEREA OBIȘNUITA LO

TO DB AJSTAZI, 1B august 1983, 
se televizează ta direct taceptad 
da ta ora r^ș.

(Urmare din pag 1)

l-a Învins la puncte pe Va
sile Bota (A.EM. Timișoara). 
Meciul-vedetă a fost intilni- 
rea Georgică Doniei (B.C. Ga
lați) — Dănuț Contariu (Farul 
C-ța). Am asistat la o partidă 
aprigă, cu schimburi de lovi
turi tari și in cea mai mare 
parte echilibrată. Donld a pri
mit pe drept verdictul. spre 
dezamăgirea spectatorilor. ca- 
re-1 doreau învingător pe lo
calnic.

Prima gală semifinală a 
umplut pină la refuz tribune
le, multe dintre meciuri au 
fost bune, iar cel dixrtre ,xe- 
mlmuștele" Vasile Ciobanu 
(Ceahlăul P. Neamț) și Vau-

fhele Baes (B.C. Brăila) a 
fost poate cel mai bun din 
tot ce am văzut aid. A fost o 
partidă deosebit de dinamică, 
cu un box curat, cane nu a ne- 
oesitat intervențiile arbitrului 
din ring. Dună o dispută echi- 
li braț â, pentru că a fost mal 
exact fa acțiunile inițiate, v. 
Ciobanu a fost declarat învin
gător la puncte. Și celălalt 
med ai categoriei, dintre Eroi 
Geafar (Steaua) și Ionel Petre 
(CFk Cv.) a suscitat interesul 
publicului spectator. Pugilis- 
tol de la Steaua, eu un bun 
ioc de pidoare, și-a derutat 
In permanență adversarul și 
l-a lovit prin surprindere, lă- 
stadu-1 cel mal adesea fără re
plică. Geafar a primit ded- 
zia ta unanimitate.

TURNEUL FINAL DE BOX DE LA CONST
La categoria „cocoș", Niță ta.

Robu (Dinamo Brăila) a ta- 
vins La puncte (5—0) pe Cons- 6°
tanțin Manea (CFK Cv.), un 
pugilist.. rătăcit la finalele mi
republicane. A urmat, un med 
de mare luptă, între George O- lei 
prișor (Steaua) și Gheorghe ru
Negoiță (B.C. Brăila). Oprișor ‘ll!
a fost „agățat" în primul rund ►>” 
cu un croșeu de dreapta și nu- 
mărait în picioare. S-a re van- <rt
șat însă în repriza secundă, D<1
dnd l-a trimis la podea pen- Pn
tru 8 secunde pe Negoiță. c®1
Lupta a continuat cu aceeași 
dîrzenie, dar și cu foarte mul- ”r
te neregulariități In final, că- m<
roca arbitrul din ring, M. 
Zamfirescu, nu numai că nu »
le-a găsit rezolvarea, dar ■ Ap



irl la pușcă 3x20 f: 579 p

DUPĂ „REMIZA" DE LA OSLO
(Urmare din pag. 1)

limpia) 556 p; juniori » 1. 6. 
Babii (Steaua) 564 p (nou re
cord național), 2. O Vișan (Di
namo)
(Steaua) 
seniori: 
namo) 
(Steaua) 
(Dinamo) 566 p ; juniori : 1. M. 
Illoiu (Steaua) 560 p, 2. F. Di
ma (Steaua) 558 p, 3. M. Scel- 
cunov (Steaua) 557 p ; senioa
re : 1. Eva Olah (C.S.U. Bra
șov) 382 p. 2. Daniela Pepa 
(Dinamo) 381 p, 3. Roxana Lă- 
mășanu (Olimpia) 377 p ț ju
nioare : 1. Daniela Toader (U- 
nirea Focșani) 379 p, 2. lullana 
Crăciun (C.S.S. 1 Buc.) 377 p, 
3. Cerasela Ungureanu (Steaua) 
370 p.

334 p, 3. D. Neagu 
533 p ; pușcă 10 m, 
1. E. Antonescu (Di- 
573 p, 2. C. 6tan 
570 p, 3. F. Minișan

★
In cadrul „Concursului Prie

tenia", desfășurat la Phenian 
(R.P.D. Coreeană) iînărul nos
tru țintaș Ion Joldea a reușit 
să se claseze pe locul doi ta 
proba de pușcă standard 3x20 f, 
cu rezultatul de 579 p„ care 
constituie un nou și valoros re
cord național de juniori. Desco
perit la Arad. Ion Joldea e 
legitimat actualmente la clubul 
Dinamo București, unde este 
pregătit de antrenorul Petre 
Șandor. In cadrul aceluiași con
curs sportivul român s-a clasat 
pe locul 3 In proba de pușcă 
liberă 60 f.c. cu 596 p.

Metalul din Capitală

PRIETENIA“!
Bulgarlel, țara noastră a partici
pat cu două perechi. După un 
Început promițător, priznul tan
dem alcătuit din Nlcolae Puraveț 
ți Marian Gheorghe s-a descom
pletat tn manșa a 4-a etnd polo
nezul Heinrich Bera a ..Jotrat în 
turnantă kt concurentul nostru 
ne. 1 si astfel Puraveț — ac
cidentat La picior — n-a mal pu- 
tutut reintra pe pistă pînă ța 
sftrșltul concursului. Ln continuare, Marian Gheorghe (ne-a amin, 
tit de zilele Iul bune doar în 
manșa cu reprezentanța R. D 
Germane etnd a trecut primul 
Utila de sosire) șl rezerva Daniel 
Stoica nu s-au ridicat la valoa
rea adversarilor de peste hotare, 
iar oea de a doua echipă (Glcn 
Scarlet, Dan Gațpar șl Gheorghe 
Șotron) < acut doar... figurație.

CLASAMENTELE: reuniunea
tatii — 1. Ungaria M p (I. Peiri- 
eovlcs — 18, S. Tlhany 7. Andrea 
Kovacs —I), 3. Cehoslovacia K p. 
3. Uniunea Sovietică 18 p, ...8. 
România I 14 p (M. Gheorghe 
—10, N. Puraveț — 3, D. Stoica 
—2), 7. România n I p (D. Gaș- 
par —3. G. Seartet —3) ; general 
— 1. Ungaria 397 p. 1. Cehoslo
vacia 390 p, I. Polonia 371 p, 4. 
Uniunea Sovietică 251 P._ 7. Ro
mânia I 135. De la această Ierar
hie se vor rdntflnl astăzi, pe 
pista stadtonuXU Voința din Si
biu, partlcipanțli la ultima reu
niune a „Cupei Prietenia", ediția 
1983.

Traian IOANIȚESCU
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Interviu cu Anton Co$crcunu, președintele iul Jiul Petroșani

//VREM SA UMPLEM, PRIN JOC 
CEL NOUSTADIONUL

— Profesore Coșereanu, ta 
turul campionatului trecut ați 
figurat ea „secund**  al echipei 
Jiul, fiind numit ulterior pre
ședinte al clubului. Aveți deci 
o viziune globală, pe care vă 
rugăm să ne-o Împărtășiți, răs- 
punzînd la întrebarea: ee a 
reprezentat Jiul Petroșani ta 
fotbalul nostru, ta sezonul 
1982/1983 7

— O echipă care fi-a atins 
obiectivul, elaslndu-se undeva 
la mijlocul clasamentului. Nu 
fi-a depășit, deci, condiția, 
ceea ce nu constituie motiv de 
satisfacție, fotbalul nostru, tn 
general, avind nevoie de un 
efort de autodepășire pentru a 
ține pasul. Ceea ce „se practi
ci", dealtfel, o constat eu 
bucurie. la echipa naționali. 
Jiul a mai reprezentat o echi
pă „înnoită", fiind dotată la 
începutul campionatului cu un 
stadion-bijutarie, eeea ce a 
schimbat puțin datele proble
mei, echipa ficind eforturi ti 
se acomodeze pe 
de joc mult mai 
ceea din bitrlna 
lemn, dezafectată 
vise o jumătate 
balul din Valea 
știu daci echipa

//

' - /•

■ s
'-‘1

la tur-

o suprafață 
mare decit •- 

areni de 
după ce sar

de secol fot- 
Jiului. Nu 

___ _____ ___ . și-a meritat
frumoasa bază materiali, dar, 
daci mi gindesc bine, cred eă 
■ onorat-o, obținind Intr-o for
mulă anonimi un loc nu eu 
mult tnferier celui dobindit 
cu o formație ce cuprindea pe 
Dumitrache. Deleanu, Augustin, 
Mulțescu, nume de prima mi
nă ; dar țtiu ei publicul n-a 
răspuns așteptărilor. Intr-o tri
bună de 20.000 de locuri, ve
nind tot cei 4—5 000 de spec
tatori tradiționali. ceea ee re
prezintă un handicap efectiv 
fi material peste care nu se 
poate trece ușor. Dar dacă pu
blicul nu ne vrea, noi U vrem 
și (Intern hotirlți si-l sporim, 
ridicind nivelul spectaculozi
tății ta meciurile disputate a- 
casi. Jucind, eu alte euvinte, 
și pentru el, nu numai pentru 
puncte. în fine. Jiul a mai 
fost o echipă care a aruncat 
trei debutanți pe scena divi
ziei A : Stana. Stoinescu fi 
Ciurăscu.

— Se zice că ați schimbat 
antrenorul—

— Ne-am despărțit ie an
trenorul Ladislau Vlad, la do
rința acestuia, care voia să se 
întoarcă acasă, la Deva. Vlad 
a fost un antrenor susceptibil, 
suspicios, uneori siciitor, dar 
nu aeesta-i lucrul cel mai im
portant, căci tot el a întronat 
o mentalitate da munci susți
nută, aprigă, firi preget, ea- 
pacittnd toți factorii, inclusiv 
conducerea clubului. Noul an
trenor se numefte Stefan 
Czako. Secund U va fi Iosif 
Caval, care a făcut puțini uce
nicia In turneul efectuat, nu 
da mult, tn Polonia. Cavai este 
un adevărat Hder al echipei,

un jucător model, serios, con- 
țtiincios, care poate fi o curea 
de transmisie intre lot și ac
tualul antrenor.

— Să ne întoarcem 
neul din Polonia...

— A fost un turneu de pre
gătire efectuat Intre 21 iulie și 
3 august, la invitația clubului 
minier Szombierki Bytom. E- 
vident că am jucat și niște 
meciuri, ciștigînd două. pier- 
tind două și terminlnd unul la 
egalitate. S-a rulat tot lotul, 
căutindu-se cu precădere un 
„virf" care si fructifice min
gile din fața porții adverse. 
Căci noi am fost o echipă fără 
golgeter. Au marcat In cam
pionatul trecut 11 jucători, li
derul avind 6 goluri la activ, 
eifri mici. S-a încercat firi 
succes cu M. Marian și Șumu- 
lanschi. dar n-au dovedit apti
tudini de virfuri autentice. A- 
eum ne-am oprit la Cura, care, 
la Arad, a jucat extremă. Dar 
s-ar putea ca si reușim In 
cele din urmi eu Lasconi, care 
s-a întors acasă, după efectua
rea stagiului militar. El a fost 
tratat mereu ea o mare promi
siune. l-a venit rlndul si con
firme.

— Alte noutăți ta lot î
— Vesa. de la Aurul Brad. 

Ne străduim «d-l legitimăm 
și pe Găman de la Pandurii 
Tg. Jiu, un mijlocaș cu cali
tăți. Au plecat In schimb M. 
Marian, la Mureșul Deva, Șu- 
mulanschl, la Gloria Buzău fi 
Rusu — la Rapid Arad. Nouă 
ne-ar mai trebui tn perspecti
vă fi un portar, căci Cavai are 
32 de ani și. iată, se afli eu 
«n picior pe banca conducerii 
tehnice, ti mai vizăm pe mij
locașul Tereche și atacantul 
Henzel, care e-au distins In 
echipa noastră de tineret, îm
prumutați. deocamdată, pentru 
rodaj, la Minerul Lupeni.

— Cu disciplina cum 
stat 7

— Recordmani la cartonașe 
galbene, cei mai buni jucători 
de cimp, Băluți și Varga. Pro
vocat! șl de 
n-au suportat 
cu ușurință.

— Obiective 
xon 7

— Nu v-am 
atit de frumos 
stadionul cel nou și, firește, si 
eontinuim și anii viitori pre
zența in divizia „A".

Ion CUPEN

încadrarea ta ideea de loc a 
echipei noastre a tinerilor Ha
gi. Movilă, a mai consacratilor 
Coras si Gabor, ultimul reușind 
Bă demonstreze că rămîne un 
tehnician excelent, care a ieșit 
din conul de umbră de pînă a- 
cum.
mai ales, debutul al • - ■ ■
li. 
ttt 
un 
primei reprezentative, 
este, repetăm, ciștigul principal 
al meciului eu Norvegia, în
cercarea unor jucători din Io
tul lărgit, ceea ce a demons
trat că selecția a fost inspirat 
f&cută. Iar prestația „rezerve
lor" lntr-un meci în deplasare 
demonstrind valențe de 
perspectivă.
pectiva ne interesează in pri
mul rind. in numele perspec
tivei efectuîndu-se si turneul 
de pregătire din Olanda, fina
lizat. cum nu se putea mai bi
ne, cu acest meci in care do
rința de victorie a gazdelor a 
stimulat si replica tinerei noas
tre formații. Care formație, 
putea cîștiga cu mai multă aten
ție la finalizare (în special Gabor, 
care a tras o dată in bară si 
de alte două ori a ratat din 
poziții ideale). Dealtfel. Mircea 
Lncescn considera si el după 
joc că : „rezultatul nedreptățeș
te echipa noastră, deoarece am 
fost superiori atit pe plan 
tic. cit mai ales tehnic si 
avut mult mai multe ocazii 
re de gol. Mi bucur totuși 
spus eă Gabor si Hagi an evo-

Se cuvine să reținem, 
spectaculos 

lui Hagi în echipa naționa- 
E1 a conlucrat cu Gabor a- 
de bine de parcă ar fi avut 
stagiu îndelungat în ,.ll“-le

Acesta

reală
Pentru că pers-

tac- 
am 

cla- 
ne-

An și mime, Ia Brăila
„MEMORIALUL ȘTEFAN FILOTE"

In organizarea F.C.M. Progre
sul Brăila, astăzi șl mline 
vor avea loc, la Brăila, me
ciurile din cadrul „Memoria
lului ștefan FUote" (ediția a V-a). 
Vor lua parte echipele S.C. Ba
cău, Gloria Buzău, F.C. Constan
ța șl formația locală F.C.M. Pro
gresul.

Astăzi sînt programate Jocu
rile : F.CJR. Progresul Brăila 
— F.C. Constanța (ora 16) și S.C. 
Bacău — Gloria Buzău (ora 18). 
Mline se vor lntfflnl, în des
chidere, învinsele între ele, ur- 
mind ca finala să șl-o dispute 
krvto găinarele din ajun. (O. UL
MAN — ooresp.).

ati

MINISTERUL AGRICULTURII Șl INDUSTRIEI ALIMENTARE
RECRUTEAZĂ CANDIDAȚI PENTRU INSTITUTUL DE MARINĂ

MIRCEA CEL BĂTRlN" CONSTANȚA - SECȚIA PESCUIT OCEANIC
Institutul de marină ..Minor*  cel Bătrta" este instituție de 

taivâțămlnt superi oe tehnic de specialitate șl pregătește cadre 
pentru Cota de pescuit oceania k> spedMLtâțJțe :

— navigație (ofițeri maritimi punte);
— electromecanica (ofițeri maritimi mecsald u oCtcri rart- 

Uml electricieni).
Admiterea in Institutul de marini se tace pe boxă de aoccun, 

care se va desfășura potrivit prevederilor din broșura „Admi
terea tai Invățâmlntui superior — IMS*  editată da Ministerul 
Educației și învățămlntului.

Pentru înscriere, candldațll vor depune la oomMfle de se
lecționare următoarele acte :

— diploma de bacalaureat tai original (sau adeverință cana 
să ateste existența tn ultimul an de studii Ueeade);

— aprecierea activității școlare, eliberată de conducerea liceu
lui (cel Încadrați tai producție vor aduce tai piua aprecierea 
activității profesionale, eliberată de conducerea Întreprinderii);
’— certificat de naștere tai copie legalizată;

— buletine medicale RBW, nadioscople pulmonară, gastro- 
duodenală șl adeverință eliberată de circa sanitară de doml- 
cdliu privind bolile oronlce acute șl in atare transmisibilă și 
fișa medicală pentru admitere — tnvățămtnt superior;

— caziere pentru titular șl pentru părinții săi;
— 4 fotografii tip buletin;
— adeverință de recrutare sau livre*  militar.
O dată cu aceste acte oandidațil vor depune șt două dosare 

tip mapă. Nu se admite înscrierea sub rezerva prezentării ul
terioare a actelor.

La concursul de admitere se primesc numai bărbați care 
nu depășesc vînsta de 25 ani împliniți tn anul examinării.

Examenul se va desfășura tai perioada: 25 august — 4 sep
tembrie 1983.

înscrierea la concursul de admitere ae face pînă 
de 20 august 1983 tn următoarele centre de taiecriere 

întreprinderea de pescuit oceanic Tul cea telefon t 
8.04.63 interior 132.

Oficiul de aventurare nave București, str. Povernei 
lector 1.

Fabrica de plase și unelte de pescuit Galați. 
Punct control Institutul de marină Constanța.

la data
1,05 m,

nr. 1—3,

adversari 
să fie .

care 
driblați

pentru noul se-

Si jucămspus ?
Incit si umplem

luat foarte bine într-o partidă 
în care Norvegia, cu o forță 
deosebită de joc. a dorit ngșpus 
de mult să obțină prima victo
rie în fața României. Nu exa
gerez. cred, dacă spun că pu
team cîștiga la două goluri di
ferență. dacă jucătorii noștri 
s-ar fi concentrat mai mult**.  
Acest ..punct nevralgic" — fi
nalizarea — al reprezentativei 
noastre ne-a crivat de o meri
tată victorie. El rămîne o pro
blemă deschisă De agenda de 
lucru a tehnicienilor M. Luces- 
cu si M. Radulescu, iar rezol
varea trebuie găsită pînă la 
..campania de toamnă", cu ce
le două întîlniri decisive din 
Cipru si Cehoslovacia. în preli
minariile campionatului euro
pean. Am făcut această para
lelă. deloc întîmnlător. pentru 
că disputa cu reprezentativa 
„tării fiordurilor" a însemnat 
o testare a jocului ofensiv în 
condiții de deplasare, 
cum vor sta lucrurile si 
două întîlniri oficiale, 
atunci, va exista si un 
București, la 24 august, 
„tricolorii" 
meci amical puternica 
zentativă a R. D. Germane.

Acest test de la Oslo, finalul 
unei intense perioade de pre
gătiri. reprezintă un clstig pen
tru 
că. 
dar 
un 
nerii din lotul lărgit ca si titu
larii care vor reintra In rol să 
„accelereze", astfel ca ascensiu
nea de fond din fotbalul româ
nesc să-și găsească materializa
rea si in rezultate notabile în 
competițiile Internationale ofi
ciale atit de Importante, din 
această toamnă.

exast 
în cele 

Pînă 
test la 

cînd 
vor întîlni într-un 

repre-

echipa noastră, demonstrind 
atit pe plan tehnico-tactic. 
si psihologic, ne aflăm pe 
drum bun. Rămîne ev ti-

„CUPA MARMAȚIEI“

LA A ll-a EDIȚIE
Cu un an tn urmă, A.S. C.I.L.' 

Slghet a avu*  o inspirată iniția
tivă, de a organiza un turneu de 
fotbal, cu invitați din alte Jude
țe: „Cupa Marmației". Prima e- 
tfițle s-a bucurat de mare suc- 
oes la Sighet. Drept care, tnce- 
ptnd de azi, 12, pînă pe. 14 au
gust se va desfășura ediția a 
doua, cu participarea formațiilor 
Olimpia Satu Mare, C.S.M. Su
ceava, C.S. Botoșani șl, firește, 
CJ.L. Slghet.

X.

ȘTIRI, REZULTATE
• CUPA VRANCEI. In zilele de 

13 șt 14 august se va disputa la 
Focșani (stadionul August") 
Cupa Vrancel, eu participarea 
următoarelor eohlpe de Divizia 
„B": ceahlăul P. Neamț, Metalul 
Plopeni, IJM.A.S.A. Sf. Gheorghe 
șl formația locală Unirea Di
namo.
• RAPID BUCUREȘTI — VO

LOS (Grecia). Mtlne, pe stadio
nul Republicii din Capitală, va 
avea loc o interesantă partidă. 
Este vorba de meciul dintre Ra
pid București șl formația Voios, 
care activează tn prima divizie a 
campionatului elen. Partida va 
începe la ora 17.
• GLORIA BUZĂU — NLKE 

VOLOS (GRECIA) *—0 (2—6). Me
dul e-a disputat la Rnv Sărat. 
Au marcat: Zahlu (mln. I șl 
mln. 24 din M m) șl Șumulanschl 
(mln. 78). (D. SOARE, coresp.).
• CJ. TTRGOVIȘTE — PARTI-

ZANUL BAC AU 2—1 (Z—«). Au
torii golurilor: O. Popescu (mln. 
10 șl 12), respectiv Dumea (mln. 
»0). (M. AVANU, coresp.).
• C.S.M. SUCEAVA — CHIMIA

FĂLTICENI 4—0 (1—0). Au În
scris: Staneiu (mln. 30), Cașuiba 
(mim. 55 șl 89) și Mareș (mln. 74). 
(I. MINDRESCU, coresp.).
• „CUPA ELIBERĂRII". In zi

lele de 13 și 14 august, pe tere
nul Flacăra roșie dlin Capitală 
(Calea Dudești), va avea loc com
petiția dotată cu „Cuipa Eliberă
rii". Iată programul: slmbătă. de 
la ora 15,30: I.U.P.S. Chltlla — 
Abatorul, Flacăra roșie — Visco
lii: duminică, de la ora 0: În
vinsele și învingătoarele Intre ele.
• DUMINICA, PE STADIONUL 

PROGRESUL DIN CAPITALA, se 
va disputa meciul amical dintre 
formația bucur eșteană Progresul 
Vulcan șl Muscelul Ctmpulung. 
Partida va Începe la ora 11.

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI „C“-EDIJIA 1983-1984
ETAPA I - DUMINICA 11 AUGUST
Carpațl Gl’ftna^l — Lamtararui 

Roman. CJJl. Pureci — Crista
lul Doroboâ. Betonul Sâvioeștl — 
Mtoer-X Vatra Dome!, Cetatea Tg. 
Neamț — Mtoerul Gura Humoru- 
taâ, AS.A. dmpuluog MoUtove- 
Mso — zimbrul Strat, Avlntul 
Fraom — CeliBoi*  Piexra Neamț. 
Heot.ro B-jcecea — Șiretul Paș- 
eanl. Voirea Sâvcnl — Metalul 
Rădăuți.

ETAPA * l-o - DUMINICA
4 SEPTEMBRIE

Metalul — CJD, Celuloza — 
Carpațl, Cristalul — Avlntul, Si
netul — Retonul, Minerul V.D. — 
Electro, Laminorul — A.S.A., Mi
nerul GJI. — Unirea, Zimbrul — 
Cetatea.

ETAPA ARI-o- DUMINICA
11 SEPTEMBRIE

Electro — Cetatea, Zimbrul — 
Lamdinorul, Carpațl — Șiretul, 
CJ.R. — Celuloza, Unirea — 
A.S.A., Minerul VD. — Cristalul, 
Relonul — Metalul, Avlntul — 
Minerul G.H

ETAPA A IV-a - DUMINICA
18 SEPTEMBRIE

Șiretul — Minerul G.H., Ceta
tea — Avîntul, Laminorul — E- 
lectro, Cristalul — Carpațl, Belo- 
nul — C.F.R., Metalul — Celulo
za, A.S.A. — Minerul V.D., Uni
rea — Zimbrul.

ETAPA A V-a - DUMINICA
35 SEPTEMBRIE

Celuloza — Cristalul, Electro — 
Unirea, Minerul V.D. — Avlntul, 
Minerul G.H. — Metalul. Carpațl 
— Zimbrul, A.S.A. — Relonul,

SERIA I
Laminorul, CetateaCJJL

Șiretul.
ETAPA A V1-a - DUMINICA

3 OCTOMBRIE
▲vînbul — A.S.A., Cristalul — 

Mteerui GJI , Metalul — Electro, 
Zimbrul — Minerul VJ>„ Celu
loza — Șiretul, CJ.R. — Carpațl, 
Unirea — Cetatea, Laminorul —
Redxxiul.

ETAPA A Vil-a - DUMINICA
» OCTOMBRIE

vReloeiul — Electro, Șiretul — 
Metalul. Cetatea — Celuloza, La
minorul — Avîntul, Zimbrul — 
Cristalul, Minerul V.D. — Unirea, 
Carpațl — Minerul G.H. - - -
— C.F.R.

ETAPA A Vlll-a - DUMINICA
14 OCTOMBRIE

Cristalul — A.S.A., Retonul — 
Celuloza, Avlntul — Unirea, Mi
nerul V.D. — Cetatea, Minerul 
G.H. — Laminarul, C.F.R. — Și
retul, Electro — Zimbrul, Car
pațl — Metalul.

ETAPA A IX-a - DUMINICA
23 OCTOMBRIE

Unirea — Retonul, Laminorul
— Șiretul, C.F.R. — Minerul V.D., 
AAA. — Minerul G.H„ Metalul
— Cristalul, Avlntul — Electro, 
Cetatea — Carpațl, Celuloza — 
Zimbrul.

ETAPA A X-a - DUMINICA
30 OCTOMBRIE

Zimbrul — Metalul, Minerul 
G.H. — CJ.R., Reloniul — Ce
tatea, Cristalul — Electro, Șire
tul — A.SA., Unirea — Lamlno-

A.S.A.

Celuloza,rul. MLnerul V.D. 
Carpați — A vt n-tul.

ETAPA A XI-a - DUMINICA
4 NOIEMBRIE

Minerul V.D. — Carpațt, Celu
loza — Laminorul, Avlntul — 
CJ.R., Electro — Minerul G.H„ 
Cetatea — Cristalul, Zimbrul — 
Betonul, Șiretul — Unirea, Me
talul — A.SA.

ETAPA A Xll-a - DUMINICA
13 NOIEMBRIE

CF.R, — Cetatea, A.S.A. — E- 
lectro, Carpațl — Retorul), Avln- 
tui — Zimbrul, Celuloza — Uni
rea, Cristalul — Șiretul, Lamino
rul — Metalul, Minerul G.H. — 
Minerul V.D.

ETAPA A Xlll-a - DUMINICA
20 NOIEMBRIE

Electro — Celuloza, Zimbrul — 
C.F.R., Laminorul — Minerul V.D„ 
A.S.A. — Carpațl, Retonul — 
Minerul G.H., Metalul — Cetatea, 
Unirea — Cristalul, Șiretul — A- 
vlntiul.ETAPA A XIV - DUMINICA

27 NOIEMBRIE
Avlntul — Metalul, Cetatea — 

Laminorul, Cristalul — Relonul, 
Minerul V.D. — Șiretul. Carpațl
— Unirea, zimbrul — Mânerul 
G.H., Celuloza — A.S.A., C.FJL
— Electro.

ETAPA A XV-a - DUMINICA
4 DECEMBRIE

Șiretul — zimbrul, Electro — 
Carpațl, A.S.A. — Cetatea, Relo
nul — Avîntul, Metalul — Mine
rul V D., Laminorul — Crtetabrt, 
Unirea — CJ.R, Minerul G.H.
— Celuloza.

Heot.ro


Campionatele mondiale de la Helsinki

V

Balcaniada de baschet pentru juniori

SE DESCHIDE 0 ERA NOUA IN ATLETISM! REZULTATE SURPRIZA IN ZIUA A OOUA
@ Recorduri excepționale și supercampioni S Anișoara Cușmir se pregătește in li
niște pentru a dovedi că e cea mai bună din lume • Astăzi, patru finale (Mihae 
la Loghin la greutate) O Alți sportivi români iau startul in serii și calificări

HELSINKIi 11 (prin telefon). 
Se poate afirma de pe acum, 
după patru zile de întreceri sl 
înaintea ultimelor trei, că a- 
ceastă primă ediție a 
natelor mondiale de

> FINALELE DE AZI. 
17: greutate feminin (Mihaala 
Loghin*;  ora 18.30: suliță mas
culin; ora 18,40 : 3000 m ob
stacole; ora 19,40: sosire 50 
km marț.

♦ ALȚI „TRICOLORI*  IN ÎN
TRECERI. Sorin Matei, Eugen 
Popescu, Constantin Militant 
— calificări înălțime, m ; Mi
haela Stoica — sorg 100 mg, f; 
Ion Oltean, Liviu Giurgian — 
serii 110 mg; Era Zorgă-Ro- 
duly: calificări suliță, f; Doi
na Melinte, Maria Radu — 
serii 1500 m f.

campio- 
atletism

in ultimul tclitmb da țtafeti 4 X IM a echipei S.U.A. 
trece primul linia da sosire. contribuind decisiv atit la i 
k> realizarea unui exceptional record mondtaL

Telefoto : A p.

Carl Lewis 
victoria cit fi
— Agerprea

deschide. cu adevărat, o eră 
nouă in istoria ..sportului-spor- 
turilor". Prin insăsi semnificația 
sa. prin reunirea, cu foarte pu
ține excepții, a întregii elite, 
dar si prin disputa la cea mai 
înaltă tensiune. încheiată pînă

secunde, depășită), de realiza
rea căruia s-a temut parcă 
fosta recordmană mondială. 
Mărit*  Koch, care a evitat pur 
și simplu această distantă ! Ce
lălalt nume pentru istoria atle
tismului este CARL LEWIS, un

Îndoială, ce*
spunea

(

BREVIAR • BREVIAR • BREVIAR
• Doi campioni mondiali, ootagl de școală I Intr-adevăr, un 

lucru mal rar. Tamara Blkova șl Serghei Litvinov, sportivii 
sovietici laureați la înălțime feminin șl respectiv, aruncarea 
ciocanului, stat originari din același oraș, Rostov pe Doc. 
Culmea e că au Învățat la aceeași școală, fiind timp de doi 
ani colegi de clasă, ba chiar de... bancă I • Marocanul Said 
Aouita, cunoștința noastră de la Universiada bucureșteană, are 
o... superstiție cel puțin curioasă: nu vrea să vorbească cu 
ziariștii Înainte de concurs, susțintad că aceasta H aduce ghi
nion. Chiar așa să fie 7 După cite ne amintim, ta capitala 
României el a făcut declarații prese! șl Înaintea finalelor șl 
nu a avut ce pierde. Dimpotrivă I • Nu se poate spune că 
atleta sovietică Ekaterina Fesenko nu a avut o... festivitate 
frumoasă ta ziua ta care a Împlinit 25 de ani. învingătoare, ta- 
tr-un asemenea moment deosebit, ta cursa de 400 m garduri, 
ea a fost aplaudată și astfel, felicitată, de un stadion arhiplin. 
Există, oare, o mai frumoasă sărbătorire a zilei de naștere t 
• Pînă acum, superstarul atletismului american. Cart Lewis, 
s-a ținut de ouvînt, clștigînd trei medalii de aur. El a promis 
oă va egala recordul Iul Jesse Owena (care Ia J.O. de la Ber
lin a cucerit patru medalii de aur). Cum la Helsinki Cart 
nu va lua startul la 200 m, ziariștii l-au asaltat cu întrebări 
ta legătură ou promisiunea făcută. „Săgeata neagră*  a re
plicat zîmblnd: „Așteptați Joourile Olimpice de ta Los An
geles !“... • Cind masiva Gisela Beyer (R.D.G.), clasată a clo
cea la aruncarea discului, a îmbrățișat-o pe Învingătoare, 
.compatrioata sa Martina OpUz, aceasta, mal... firavă șl ml- 
nlonă, a părut pur șl simplu sufocată. De fapt, Martina era 
„sufocată*  de emoție: „Nu m-am gtadk ...................
putea ctștiga. Ce-mi doream cel mal mu-lt 
attt mai bine că a fost de aur “I*.

niciodată oâ voi 
era o medalie. Cu

în prezent cu unele rezultate 
excepționale. E un concurs ex
traordinar. desfășurat într-o 
atmosferă fierbinte, pe care nu
mai - dragostea fără seamăn 
pentru atletism a locuitorilor 
Finlandei (comparabilă. doar 
cu cea a elenilor), o poate crea. 
E o luptă a giganților. o luptă 
fără rezerve. în care se aruncă 
in joc toate resursele. pînă 
cind. uneori, mușchii nu mai 
rezistă, așa cum s-a lntimplat 
în cazul vedetelor autentice 
numite Evelyn Ashford, Alber
to Juantoreaa sau Sar*  Simeo- 
ni. Unele „sferturi" sau semi
finala par adevărate finale, ca
lificările au o sită atit de dea
să. îndt pînă si asii rămin câ
teodată departe de cursa me
daliilor. IncontestabiL doi spor
tivi și-au cucerit dreptul de • 
trece în galeria marilor nume 
ale atletismului. JARMILA 
KRATOCHVILOVA triumfind 
în două finale, pentru care a 
trebuit să ia parte la șapte 
alergări, programate la scurte 
intervale. La 800 m a câștigat, 
deși nu e nici un an de cînd a 
devenit specialistă a probei. La 
400 m a învins din nou cu un 
uluitor 47.99 (o limită. 43 de

Owens al 
pe care o 
mărește cu sufletul _ ____
Triplul campion mondial șl-*  
adus o contribuție decisivă la 
stabilirea fantasticului record 
La 4 X IM m (37,86). altă li
mită. 33 de secunde, trecută in- 
tr-o ștafetă la care — culmea! 
— schimburile nu au fost de
loc perfecte... Slnt apoi ram- 
pioni care — spre pildă — con
firmă : Taman Bîkova, Ramon*  
Neubert, Marlies G6hr, Miry 
Decker, Serghei Litvinov (aces
ta la prima mare victorie asu
pra lui lari Sedih). Alții *e  
nasc acum_

O mare campioană este soco
tită. Încă înainte de mult aștep
tat*  probă feminină 1*  lungime 
(șîmbătă calificări. duminici 
finala). Aaișoar» Cușmir, rea
lizatoarea -faatasScuhd salt de

timpurilor noastre, 
lume Întreagă îl ur

la gură.

7.43 m. „Este fără 
mai buni din lume !'. ______
Carol Lewis (8,98 m) sora ma
relui Cari. Am văzut-o pe A- 
nlșoara antrenlndu-se. zi de zi. 
în „satul atlețiloc*.  la Dipoli. 
Ea stă departe de tumultul ma
rii întreceri, conștientă — ca 
31 antrenorul Ion Moroiu — cît 
de mult așteptăm cu toții de 
la ea. de dificultatea competiți
ei, dar sl încrezătoare. Sl noi 
credem in Anișoara. nădăjduim 
ca — secondată de Vali Ionescu 
— ea să transforme finala de 
duminică într-o finală româ
nească I

Pînă acum, atleții noștri nu 
ne-au dat motive de satisfacție, 
singura care a trecut marele e- 
xamen fiind Cristeana Cojocaru, 
Dacă nu prea avem ce repro
șa lui Gheorghe Cojocaru, Pe
tre Drăgoescu sau Marla Ba
dea. de la sportive consacrate, 
cu posibilități superioare. ca 
Florența Crăciunescu, Doina 
Melinte sau Niculln*  Vasile 
așteptam, indiscutabil, cu totul 
altfel de rezultate. Dacă ele 
și-ar fi atins recordurile perso
nale. s-ar fi numărat printre 
cele mal bune. iar delegația 
noastră ar fi avut acum un 
palmares cu medalii ! Datori au 
rămas și Bedros Bedrosian. Dan 
Simion. Mari*  Radu. Elena Li
na. Ei s-au arătat, toți, departe 
de performantele optime, fără 
forță. Doina Melinte si Maria 
Radu mal au. totuși, o gang»

RIMNICU VILCEA, II (prin 
telefon). Conform previziunilor, 
actuala ediție a Balcaniadei 
de baschet pentru juniori este 
deosebit de disputată, fiecare 
meci fiind deschis oricărui re
zultat. Această afirmație este 
susținută si de faptul că for
mațiile României și Iugosla
viei. Învingătoare in ziua 
precedentă 6i favorite în fața 
Turciei fi respectiv. Greciei, 
au fost învinse surprinzător în 
meciurile de joi după-amlază 
de către acestea.
Partida susținută de repre

zentativa României in fața ce
lei a Turciei a fost viu dispu
tată și s-a încheiat cu scorul 
de 65—63 (38—38) în favoarea 
baschetballștilor turci. Pe par
cursul meciului scorul a alter
nat. iar în repriza secundă. în 
mln. 32, formația României 
conducea cu 57—49. Din acest 
moment, „zona*  foarte bună * 
oaspeților, recuperările superi
oare ale acestora și evoluția . 
de excepție a lui Buyucayan 
au „întors" rezultatul. Jucă
torii noștri s-au crispat, n-au 
izbutit să spargă „zona" adver
sarilor și, deci, nici să refacă 
handicapul de 2 coșuri pe 
care-1 obținuseră în ultimele 
minute baschetbalist!! turci. 
Au marcat : Mitei 12, Tzachis 
12. Szabo 12. Constantin 10,

Șarlă 10, Stănescu 5, Panailes- 
cu 4 pentru România, respec
tiv Buyucayan 23, 
Ayget 8. Topsakal 
Karaka 4, Celebi 
Au condus : M. 
(Iugoslavia) și B. 
garla).

In meciul precedent, echipa 
Greciei a furnizat o surpriză 
tnvingînd selecționata Iugosla
viei (campioana balcanică en
title) cu . 91—82 (43—31). Bas- 
chetbaliștii eleni au condus 
permanent, datorită apărării in 
zonă bine aplicată și combina
țiilor ofensive, rapide, simple 
sl eficiente. cărora sportivii 
iugoslavi nu le-au găsit anti
dot. deși pe parcurs au încercat 
diferite formule defensive, in
clusiv pressingul. Meciul, aprig 
disputat, a fost arbitrat bine 
de Z. Soltysiak (Polonia) și 
D. Crăciun (România).

în partida de deschidere : 
Bulgaria — Români*  (cădeți) 
89—51 (48—27).

CLASAMENT : 1—3. 
nia, Grecia, Ttwcia _ r 
jocuri), 4. Bulgaria 2 p "(1). 5. 
Iugoslavia 1 p (1).

PROGRAMUL DE
— de 1» or*  16 : Grecia — Ro- 

’ mânia (cădeți). Turcia — Iu
goslavia. România — Bulgaria.

Yucel 10, 
6, Levent 6, 
4, Gcdik 2. 
Marjanovicl 

Toiuov (Bul

Romă-
3 p (2

VINERI

D. stanculescu

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

Vlcdimir MORARU

AUTO • Marele Premiu al 
Australiei, * 11-a cursă a cam
pionatului mondial (formula 1), 
programat duminica viitoare pe 
drouMul de la Zeltweg, poate 
avea o Importanță decisivă pen
tru desemnarea laureatului pe 
acest ea a Întrecerii bolizilor pe 
4 roți. Actualul lider, francezul 
ALaln Prost, care pilotează o ma
șină „Renault ELf“, va fi toarte 
serios concurat de cele două 
,,Ferrari*  conduse de compatrio- 
țll săi Renta Amoux șl Patrick 
Tambay, primul fiind recent În
vingător la Hockenheim. Alak 
Prost * înregistrat trei victorii ta 
cursele din acest sezon, dar a- 
vansul său ta clasament este 
fragil, el avlnd 42 p față de ode 
33 p ale brazilianului Nelson Pi
quet („Brabham*  B Jd.W.) și 31 p 
ale Iul Patrick Tambay.

NATAȚIB • La apropiatele 
Campionate europene de ia Roma, 
echipa R. F. Germania va avea 
ta frunte pe recordmanul mon
dial Michael Gross, care va lua 
startul ta cinci probe : 100 m șl 
200 m fluture, 200 m liber și șta
fetele de 4 X IOT m șl 4 X 200 m 
liber. Dla lot mal fac parte, 
printre alții. Karla Selck, tea 
Beyermaon, Marion Azlpors, Pe
tra Zlnifier Jutta Kalwelt — la 
feminin șl Andreas Schmidt, Pe
ter Kriust, stepban Pfeiffer — la 
masculin.

ȘAH 0 in runda a doua a tur
neului Internațional de la Kecs
kemet (Ungaria), partidele Mlhal- 
cișln (U.R.S.S.) — Garda (Cuba), 
Groszpater (Ungaria) — Barczay 
(Ungaria), Plahetka (Cehoslovac 
cia) — Szekell (Ungaria) șl Lu- 
kacs (Ungaria) — Ehahlon (Sue
dia) s-au încheiat Temlză. x Ia 
clasament conduce Garda, cu 1J 
puncte.

TENIS 0 In turneul feminin de 
La Manhattan Beach (California), 
Virginia Ruzicl a învins-o ou 
6—3, 6—1 pe Barbara Hallqulst, 
Iar Chris Evert Lloyd a dispus 
de Lele Forrood ou 6—1, 6—2. • 
„Internaționalele*  Canadei, car*  
se desfășoară la Montreal, gru
pează clțlva din cei mai buni te- 
nismanl Ia ora actuală. In pri
mul tur, John McEnroe l-a În
vins pe M. Hooevar cu 6—2, 4—8, 
5—1, Jimmy Cormons a ciștlgat 
cu 6—0, 6—2 la J. Nystrom, Iar 
Peter Fleming l-a eliminat pa 
Tomas Smld cu 6—4, 6—1. Clteva 
surprize : G. Ocleppo — M. Wl- 
lander 6—4, 5—3 ; A. Jarryd — E. 
Teltscher 7—8, 6—2. Pe lista Cavo- 
rițllor mal figurează Ivan Len<H, 
Yannick Noah, Vitas Gerulaltls. 
9 Echipa Australiei pentru semi
finala cu Franța, ta „Cupa Da
vis*.  la Sydney (20 septembrie — 
2 octombrie) : J. Alexander, P. 
Cash, B. Drewett, M. Edmond
son, J. Fitzgerald și P. McNamee.

TURNEUL DE ȘAH DE LA
POLIANIțA IDROJ (Polonia)

VARȘOVIA. 11 (Agerpres). — 
Turneul internațional de șah de 
la Polianița Zdroj (P’oonia) * 
continuat cu runda a 5-a, în 
care maestrul român Valentin 
Stoica a remizat cu Fernandez 
(Cuba), rezultatul de egalitate 
fiind consemnat și în partidele 
Abramovicl — Farago, Slgulski 
— Lukov și Kruszipski — Leh
tinski. Fîișz l-a învins pe Hre- 
sici, iar 
Ksenski.

Lider 
menține 
cia) — 
Farago ( _
V. Stoica se află pe locul patru, 
cu 2,5 puncte.

Stempin a câștigat la

ai clasamentului se 
Lehtinski (Cehoslova- 

3,5 puncte, urmat de 
(Ungaria) — 3 puncte.

F—
I

l)'

START IN „CUPA AMERJCII*
ta primul meci al „Cupei A- 

merlcil*  echipa Ecuadorului a ta- 
tfnit pe teren propriu, la Quito, 
reprezentative .Argentinei, cu care 
a terminat ta ega Uitate: 2—2 (O—1). 
Oaspeții au condus cu 2—0. prta 
gaturile lut Burruchaga ta mta. 
30 șt 50. tar gazdele au egalat 
prin punctele tal Vasques (mta. 
•*  oi Vega (mta. 3S). Acest joo 
a avut tac ta cadrul grupei B 
dta care mal face porte șt Bra
zilia. ta următorul joc Argenti
na va tarita! ta Buenca Alrea e- chlpa a■■

CAMPIONATUL FRANȚEI
In etapa a 4-a: Sochaux — 

Strasbourg 0—0. Nancy — Nantes 
0—1, S4. Etienne — Metz 3—2, Mo
naco — Brest 2—0, Paris St. Ger
main — Lens 3—0, Auxerre — 
Laval 3—0, Bastta — Toulouse 
3—2, Reoae*  — Toulon 1—2, t.ru* 
— Bordeaux 1—L Ntmes — Roues 
3—1. In r-ta.same.-n, pe primele 
Jocuri: Soehaux, Lent ș! Auxerre 
co cite ( p, urmate de Bordeaux, 
Paris St. Germain, Monaco, Rouen 
șl Nantes cu cite 5 p.
• Medul preliminar dta „Cupa 

cupelor" dintre Swansea șl F.C.

Magdeburg a fost fixat la 24 au
gust (tur) și 31 august (retur), la 
Magdeburg, dștlgătoarea ta a- 
oest dublu med va tatllnl ta pri
mul tur formația C .F. 
(14 șl 28 septembrie).

♦Antrenorul iugoslav 
care a pregătit echipa 
Zagreb, va funcționa ■ ta 
zon la Grasshoppers Zurich. Cu 
ani ta urmă el a mal activat ta 
Elveția, la formația F.C. Sion.

♦ Fostul Internațional galez 
Mike England șl-a prelungit ptaă 
ta 1986 contractul cu federația din 
această țară, ca antrenor al echi
pei reprezentative.

♦ Meciuri amicale: Andcrlecht 
— C.F. Barcelona 1--1 (1—0); F.C. 
Austria Viena — Dlnamo Zagreb 
3—3 (1—0).

Barcelona

Blajevid,
Dinamo 

noul se-

ța, un croa ta cadrat respectivei competi
ții, pe distanța de 23 km. trase-ri fiind 
amenajat undeva spre 3N0 m. Primii cla
sați au fost belgianul Bony A*ten  t_44A« 
șl elvețienii stepban*  Gmjnder 1.44:57 șt 
Michel March ea 149AP.. Ca mfine vom 
auzi, poate, de curse de cros pe chiar 
vtrful munților I • ÎN PISCINA DIN 
OMSK, ta cadraj urxa concura de te-ot . 
subacvatic, sportivul sovietic Serghei Ko
valenko a Îmbunătățit recordul mondial pe 
800 m realtalnd tunpui de 5:14,4. De preci
zat că ta acest gen de înot se folosesc 
așa-zisrie „labe de riscă*  • DUPĂ CUM 
TRANSMITE DIN NEW YORK corespon
dentul Agenției „France Press**,  proprie
tarii echipelor profesioniste de baschet pre
tind rezultate excelente antrenorilor an
gajați de ei; dacă nu... ușa ! Nu de mult 
șapte antrenori au fost concedlațl: BEI 
Fltch de ta Boston Paul Silas de ta Sar 
Diego, Del Harris de la Houston. Scottv 
Robertson de la Detroit, Larry Brown de 
la New Jers-y Pan! Westhead de La Chi
cago șl Al Attles de la Golden State. Caru
selul antrenorii' r va continua, des’gur... 
♦ UN STATISTICIAN ENGLEZ a calculat 
că performanțele reâllzate ta cadrul dife
ritelor decatlon ne de fostul recondman mon
dial Daley Thompson, la alergări, sărituri 
și chiar la aruncări, stat superioare celor

înregistrate, de-a ?ungui anilor, de 92 de 
campioni olimpici la probele respective ♦ 
IVAN MIHAILO VI CI ZAIKLN a fost eu ani 
ta urmă unul dintre cet mal puternici oa
meni din lume. F*  moșul origi
nar din CMstaău. a fost unui dintre pri
mii aviatori rrși. Oea mal mare parte a 
vieții șl-a petrecut-o ta arerta circului, 
numerei*  sale de rezistență fiind. Intre 
altele, Îndoirea un,r ștae, rupere*  de lan
țuri și a două perechi de cărți de joc (!)

precum și agățarea pe bara unei haltere a 
zeoe oameni, pe oare-t purta pe umeri șl-4 
tavtrtea ea pe o morișcă • PE AEROPOR
TUL INHAMBANE dla Mozambic, ta ca
drul unul festival internațional aeronautic 
proba pe echipe la exercițiile acrobatice la 
parașutism s-a încheiat cu victoria, la e- 
galitate a formațiilor U.R.S.S. șl Marii Bri. 
tanll. O plăcută surpriză au oferit tineri: 
parașutiștl afr'canl care au demonstrat reale 
calități pentru acest pretențios sport • STA
ȚIUNEA MONTANA ELVEȚIAN*  Engelberg 
va organiza ta 1983 prima ediție a cam
pionatelor mondiale de schi artistic • Al

LETUL 
in.tr- un 
turil ta 
173 cm 
2,32 m, 
statură, 
canadianul 
rezultat 2,31 m __ , __ __ _ ____
RJ>. Chineză (173 omo —’ 2,29 m — 56 cm). 
♦ DAR APROPO DE ÎNĂLȚIME, zilele tre
cute, la Longc'tamo, ta Franța, călărețul 
brazilian Nelson Pessoa a înregistrat un 
nou record mondial trectad peste un ,,zld 
de forță’ Înalt de 2,33 m. Precedentul re
cord ta materie era de 2,31 m și era de
ținut dla 1081 de călărețul Willy Melllger. 
Să fim sta cert ta astfel de cazuri nici 
nu știi ce să admiri mai tntîl:' măiestria, 
indiscutabilă, a călărețului sau calitățile 
deosebite ale patrupedului oare, ta fond, 
execută săritura T Iată de ce vom aminti 
numele vechiului șl al noului recordman al 
lumii. Se numesc: Gris David II șl... Mlss 
Moăt. Iapa Iul Pessoa care s-a chemat mal 
Înainte Abbeville, este de origine irlandeză 
șt destul de ta virată avlnd 15 an! ! Mlss 
Moăt este o recunoscută specialistă a pro
belor de „forță*.  ♦ O STATISTICA din 
baschetul fran -.ez le Încheierea sezonului 
competițlonai 1982—83: tn cele 4 911 echipe 
care activează ta ’diferite categorii slnt 
legitimați 16S 240 Jucăto d șl 157 329 jucătoare 
Față de sezonul precedent numărul ju
cătorilor a crescut ou 0,52% dar ori a’ 
fetelor a scăzut au 0.07%. _

AMERICAN Franklin Jacobs este, 
fel, recordmanul mondial al sărl- 
taălțlme, căul deși el nu are deeft — 
a trecut peste ștacheta ridicată 1a 
adică eu 59 cm peste propria-! 
Alți asemenea recordmani slnt: 

iul Milton Ottey (173 cm statură — 
54 cm) șl Cal Shu, dim 
_ _ —1 “ M cm).

Romeo V1LARA
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