
Fiecare sportiv trebuie să fie pătruns de o profundă dra
goste ți răspundere față de patrie, de popor ți să facă to
tul, să dea tot ceea ce este mai bun, pentru a reprezenta 
cu cinste culorile patriei in întrecerile sportive, pentru a nu 
știrbi cu nimic ci, dimpotrivă, a spori înaltul prestigiu de 
care România socialistă se bucură astăzi in rindul tuturor 
națiunilor lumii.

NICOLAE CEAUȘESCU

SPORTIVI VALOROȘI Șl VREDNICI CETAJENI
Al ROMÂNIEI SOCIALISTE

^[944-1983

Mișcarea noastră sportivă se 
mindrește astăzi cu vrednici 
sportivi de performanță, apre- 
ciați în arena mondială dato
rită rezultatelor și dîrzeniei 
cu care se luptă în concursuri 
pentru ca tricolorul românesc 
să urce pe cel mai înalt ca
targ. Mîndri că sînt fii ai Ro
mâniei socialiste, patria lor li
beră și independentă, mereu 
mai înfloritoare, cei mai mulți 
dintre ei s-au format în ul
timii 18 ani, perioadă numită 
atît de sugestiv „EPOCA 
CEAUȘESCU".

Sportivi ca Nadia Comăneci, 
Ivan Paitzaiehin, Gheorghe Ber- 
ceanu, Ștefan Rusu, Sanda 
Toma, Vali Ionescu, Anișoara 
Cușmir, Cornelia Ion și multi 
alții reprezintă exemple de 
muncă responsabilă și de dă
ruire în pregătirea îndelunga
tă și dificilă necesitată astăzi 
de marea performanță. Depar
te de a fi apariții meteorice, 
aceștia — șl mulți alții — cres
cuți șl educați de partid în

„Cupa României" la tir

CEL MAI BUN PUȘCAȘ
TÎNĂRUL PAUL GRUIA!

La 20 de ani. Paul Gruia se 
afirmă ca un trăgător talentat, 
care, atent pregătit, poate pro
gresa spre vîrfurile măiestriei 

sportive

La lași, pe noua și splendida bază nautică

CANOTORII JUNIORI SI-AU DESEMNAT CAMPIONII

Ss

------ — ,
La 6 km depărtare de Iași. în comuna Aroncanu, a fost inaugurată noua bază nautică de 

Ia Dorobanții. Ea este amenajată pe o acumulare întinsă pe 70 ha, cu un volum de peste 
1,5 milioane metri cubi de apă. Adîncimca medie a lacului este de 3,5 m, eca maximă fiine 
de 8—10 m. Lungimea luciului de apă pe direcția nord-vest și sud-est este de 3 km, lai 

lățimea de 100—150 m. tntrucît se află Ia o altitudine de 65 m, adăpostită de dealurile Aro- 
neanu și Șorogari, dcel ferită de vînturi, îndeosebi în perioada de vară-toamnă, noua bază 
nautică de la Aroneanu-Iași corespunde întru totul sporturilor nautice.

&
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IAȘI. 12 (prin telefon). Con
cursul republican al juniorilor 
II și Campionatul national pen
tru juniori I au fost două com
petiții de canotaj viu disputate, 
cu numeroși competitori — Pes
te 300 — veni ti din mai toate 
secțiile nautice din tară. între
cerile s-au desfășurat sub egi
da ..Daciadei".

Așadar, pe pistele balizate de 
la Dorobanțu-Aroneanu s-au 
Întrecut — timp de trei zile — 

anii noștri luminoși, au obți
nut sau obțin succese durabi
le, deși — după cum se știe 
— e mai greu să te menții în 
vîrful piramidei decît să a- 
jungi acolo, datorită asaltului 
impetuos al altor și altor spor
tivi de pe toate meridianele 
globului, dornici să atingă cul
mile gloriei sportive. Succese
le lor își găsesc explicația nu 
numai în talentul, în muncă 
asiduă in aspra arenă a per
formanței ci, în primul rind, 
în înalta lor conștiință, de oa
meni noi, care înțeleg marea 
răspundere ce o poartă cînd 
îmbracă tricoul cu tricolorul 
patriei. Este rezultanta muncii 
politico-educative desfășurată 
de organizațiile de partid în 
cadrul colectivelor de muncă 
din care fac parte șl din uni
tățile sportive care i-au cres
cut. Este, de asemenea, rodul 
grijii cu care îi educă antre
norii lor, ei înșiși oameni cu 
o înaltă conștiință profesiona
lă și patrioitacă și care sînt 
pătrunși de convingerea că re
zultatele cu adevărat valoroase, 
competitive pe plan mondial, 
se pot realiza numai printr-o 
pregătire de un înalt nivel, din 
care educația să facă parte in
tegrantă.

Este un adevăr verificat că 
o Înaltă conștiință, responsa-

lon GAVRILESCU

(Continuare in pag 2-3)
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Ieri, poligonul bucur eștean 
Tunari a funcționat din plin, o- 
dată cu continuarea probelor 
pentru arme cu glonț progra
mate în cadrul „Cupei Româ
niei" la tir. Trebuie să sub
liniem, cu acest prilej, că in
stalațiile noi, cu care a fost 
dotai poligonul in vederea Cam
pionatelor europene, an func
ționat la parametrii normali, un 
merii deosebit avind, in aceas
tă privință, specialiștii I.E..VB.S., 
conduși de directorul adjunct 
al acestei instituții. Li viu Mi- 
hăilescu. Din păcate Insă, puș
cașii au avut de trecut un ob
stacol greu, luminozitatea fluc
tuantă, determinată de evapo
rarea apei din iarbă, fapt care 
a Îngreunat In mod deosebit o- 
chlrea. Cel mai bine s-a 
descurcat un junior, Paul Gru
ia, elev al antrenorului Virgil 
Mirea de la C.T. Alexandria, 
care a adunat cel mai bun 
punctaj — 594 — din ambele 
categorii de vîrstă.

(Continuare In pag 2-3

cei mai buni canotori juniori 
II si L Probele au fost urmă
rite cu Interes, cei mai bine 
pregătiți dovedindu-se a fi ti
nerii canotori de la C.S.Ș. Tri
umf București (Învingători In 
finalele de 4+1 ramg și 8+1) 
Si C.S.Ș. Politehnica Timișoara 
(cîștigătorii probelor de 2 vîsle 
și 2 rame). La simplu, Emilian 
Curteann (Steaua) si-a adjude
cat titlul de campion după o 
cursă in care a condus tot tlm-
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Constanțaturneul final

MÎINE VOR FI DESEMNAȚI CAMPIONII
• Meciuri pasionante In semifinala de vineri • Gala finalelor - duminică la ora 10

Faci din semifinala categoriei semimuscă, dintre Eroi Geafar 
(Steaua), in dreapta, si Ionel Petre (C.F.R. Craiova).

Foto : Dragoș NEAGU
CONSTANȚA. 12 (prin telefon). 

Simbătă este zi de odihnă pen
tru boxerii care au participat 
aproape o săptămlnă la mara
tonul pugilistic pe care-1 con
stituie turneul final al „Dacia
dei" si al Campionatelor repu
blicane de box. Este o zi io 
care cei 22 de finalișți iși vor 
reface forțele și vor pune la 
punct. împreună cu antrenorii 
lor. pină în cele mai mid a- 
mănunte. ultimul asalt, care-i 
va decide pe campioni. Ca si 
la ediția trecută, o bună parte 
din deținătorii titlurilor nu 
vor mai fi prezent! pe ringul 
finalelor. Exceptindu-i pe Du
mitru Șchiopu (semimuscă). 
Dumitru Cipere (cocoș) si Vio
rel Ioana (semiușoară). care nu 
au participat la turneu in ur
ma unor sancțiuni disciplinare, 
vor absenta de la disputa pen
tru mult limitele centuri ra- 
pidistul de la mijlocie mică 
Nicolae Motrogan (eliminat în
că la „zonă"). greul stelist

Campionatele naționale și ale „Daciadei“ la lupte libere

TINERETUL ȘI-A ÎNCEPUT... REPLICA!
Ambiantă plăcută, devenită 

de-acum familiară, ieri, in sala 
Floreasca din Capitală, la re
uniunea inaugurală a campio
natelor naționale si ale „Da- 
ciadei* la lupte libere-serfiori.

Competiție importantă, o e- 
xigentă verificare a celor mai 
buni sportivi din aceasta dis
ciplină, dar și a muncii de
puse de antrenori, de centrele 
de lupte din țară, campiona
tele naționale reunesc la a- 

pul. Proba de simplu a juniori
lor I a fost foarte animată, cu 
două mari favorite la start : 
Năstaca Iureca de la Olimpia 
București (locul 7 la C.M. de 
lunioare de la Vichy) si Maria
na Drăgan de la C.S.Ș. Deva 
(medalie de bronz la 2 vîsle la 
aceleași C.M.). A cîștigat în fi-

Vasile TOFAN

(Continuare In pag. 3-3)

Gheorghe Preda (învins în pre
liminarii) și mijlociul timișorean 
Dumitru Senciuc. care nu a 
putut trece „hopul" semifina-
-------------------------- PROGRAMUL

SEMIMUSCĂ :
Eroi Geafar (Steaua)

MUSCA ■
Marin Vițan (Oțelul Tirgoviște)

COCOȘ:
Nițâ Robu (Dinamo Brăila)

PANA :
Costin Stancu (Rapid Buc.) 

SEM1UȘOARA :
Nicolae B rin zei (Nicotină lăți) 

UȘOARA :
Mircea Fulger (Muțcelu' C.-Lg ) 

SEMMULOOE :
Mihai Constantin (Forul Constanța) - Mihal Ciubotaru 

MULOOe MICA :
Gheorghe Sian» (Metalul Buc.)

MIJLOCIE :
Nicu Chioveanu (Litoral Mangalia)

SEMIGREA :
Georgicâ Donici (B.C Galați)

GREA :
Ion Cemot (Steaua)

ceastă ediție 170 de concurenți 
din 23 de județe Si municipiul 
București. Cum s-ar spune. 
..întregul lot“. cu excepția ce
lor 4 juniori plecați la ..mon
dialele" de la Los Angeles. 
Cele mai populate categorii — 
62. 68. 82, 100 și +100 kg !

Gheorghe Fodore (cat. 82 kg) 
Ion Paiu

Dar Întrecerea se anunță la 
tel de grea și la celelalte cate
gorii de greutate. Să mai spu
nem că tragerile la sorti, 
totdeauna cu.. 
tul luptelor, au 
general, echitabil 
cele două grupe 
categorii. Firește.
Pentru că. de exemplu, la cat. 
57 kg. în grupa A s-au in- 
tîlnit Aurel Neagu (învingător 

în- 
emotli în spor- 

împărtit. în 
valorile în 

ale fiecărei 
cu excepții...

lelor. Senciuc a întîlnit pe li
nul dintre cel mai experimen
tați participant! la campionate, 
cu ani in urmă si el purtătorul 
centurii la mijlocie mică. Nicu 
Chioveanu (Litoral Mangalia). 
Experiența a avut de data a- 
ceasta cîștig de cauză în fața 
tinereții. Chioveanu a învins 
greu, e drept, numai experiența 
sa bogată fiind, asa cum ară
tam. atuul victoriei. S-au 
schimbat lovituri puternice, dar 
nu s-a înregistrat nici măcar 
un k.d., deși k.o.-ul deasupra 
ringului a plutit permanent 
mai ales in ultimele două re
prize. Chioveanu a primit de
cizia la limită (3—2) șl va boxa 
în finala mijlociilor cu un alt 
tinăr de la care se așteaptă

Petre HENT 
Paul IOVAN

(Continuare In pag 2-3)
FINALELOR —------------—

— Vasile Ciobanu (Ceahiâul P. Nț.).

— Constantin Tițoiu (Dinamo Buc.) 

— George Oprișor (Steaua) 

— Ionel Panaite (B.C. Galați) 

— Eugen Preda (Metalul Rm V.) 

- Ilie Drogomlr (Dhtafno Buc.)

(AEM Tim.)

- Valentin Mihai (Forul C-fo.) 

— Doru Maricescu (Steaua) 

- Marcel Mânu (B.C Brăila) 

— Teodor Pîrjol (Dlnamo Buc.)

prin tuș în fata lui Stan Ol
tean), Ion Asaftei (întrecut 
oarecum surprinzător de Va
sile Buclea), Petre Gheorghe 
și Ștefan Nicolae (primul pri
mind decizia cu 3—0 prin 
calificarea adversarului), 
timp ce în grupa B

învinge prin tuș (min. 2) pe
Foto : Vasile BAGEAC

o ..speranță" : Gyorgy Kere- 
keș. Cine va ajunge in finală? 
Cine va fi campionul ? Va fi, 
oare, ei cel mai bun ? Trei 
candidați într-o grupă și la 
categoria 74 kg și nici unul 
în celălalt ! După cum deci

sive pot fi ..duelurile" Ivanov
Dan GARLEȘTEANU

(Continuare in pag. 2-3)



PREGĂTIRI
PENTRU NOUL

SEZON RUGBYSTIC
Apropiata reluare a acti

vității oficiale (prima etapă 
de campionat, la 21 august), 
duce, firește, la sporirea me
ciurilor amicale, în măsură să 
indice antrenorilor stadiul ac
tual de pregătire a echipelor, 
forța lor de joc. • Steaua, 
campioana țării, a susținut ci- 
teva partide amicale, pe care 
le-a câștigat cu ușurință. Prin
tre adversari, Rapid Bucu
rești. Toți componenții lotului 
rugbyștilor militari sînt apți de 
joc. echipei adăugindu-i-se și 
trei talentați juniori : M. Giu- 
eăl. Gh. Pavăl și V. Graur. 
• Sportul studențesc, fără nou
tăți ...spectaculoase (doar N. 
Ghiță. fost la Știiiița Petro
șani). dar cu mulți juniori din 
pepiniera proprie (Dinu, Oană, 
Sipică, Danie! Gheorghe. La- 
zăr ș.a.) a 
Rapid București 
namo București.

întîlnit 
Si 
Echipa

Concursul republican de velodrom

JUNIORII MICI, PUȘI PE FAPTE... MARI!

Dirt-track, la Sibiu, in fața a peste 12

ECHIPA UNGARIEI A CISTIGAT „C

asupra elementelor 
mulți juniori fiind 

de la C.S.Ș. (anitre- 
Octavian Chihaia).

Pista velodromului Dinamo 
din Capitală a găzduit. în con
tinuare. întrecerile 
lui republican de 
juniorilor mici, 
mare interes, prin 
pe care le prilejuiesc. Așa, de 
pildă, proba de urmărire indi
viduală (2000 m) 
cu victoria unui 
Ludovic Covaci 
trenorului Matei 
deși fără să fi 
tatea. acasă la el. să 
gătească în condiții 
curselor de velodrom, 
nat întrecerea din 
cu o autoritate care a impre
sionat pe toți tehnicienii pre- 
zenti. Dealtfel, ca urmare a 
acestui fapt, conducerea teh
nică a secției de ciclism a clu
bului sportiv Dinamo a oferit 
tinărului performer arădean 
cea mai bună bicicletă specia
lă. de pistă, pe care o are. 
pentru ca el să-și poată pune 
în valoare, in condiții mai 
ne. calitățile de excepție 
care dispune (frumos gest 
fair-play). 
nală ale 
compania 
(C.S.Ș. 1). .
de 2 000 m în 2:30,4, ceea ce 
constituia un nou record repu
blican al distantei (v.r. 2:48.9),

Concursu- 
viteză al 

dispute de 
surprizele

s-a incheiat 
tinăr arădean, 
(elev al
Peloc) 
avut

an- 
care. 

posibili- 
se pre- 

specifice 
a domi- 

Bucuresti

bu- 
de 
de 
fi- 
in 

Chiesolu 
distanta

în sferturile de 
probei. Covaci.

lui S.
a parcurs

Dar. performanta nu a putut 
fi omologată ca atare. întrucit 
ea nu a fost realizată în con
diții de alergare solitară, ci cu 
partener. Aceeași 
repetat și in finala 
duroiu (STIROM). 
rea competiției. L. 
solicitat și i s-a 
intre din nou pe pistă, singur, 
pentru a „trage" în vederea 
doborârii recordului. Deși obo
sit. tentativa i-a reușit 
brio, fiind cronometrat _
capătul celor 2 000 m cu tim
pul de 2:28,3 — nou record re
publican. Covaci nu s-a oprit 
insă aici. Aleargă in conti
nuare. încă 1000 m și obține 
3:47.8 pe distanta de 3 000 m, 
deci nou record si pe această 
distantă (v.r. 3:48.9). CLASA
MENT : 1. L. Covaci (Voința 
Arad) 2:38,1, Z~~' 
(STIROM) 
(C.S.S. 1) 
(STIROM) 
(C.S.S. 1) 
ehliu (Voința Buc.) 
S. Ch:esolu (C.S.Ș.
8. S. Dine (C.S.Ș. 1) 

Duminică intră în 
seniorii și juniorii 
îsi vor disputa primele probe 
ale finalelor ..Daciadei" : vi
teza și, respectiv, un kilometru 
cu start de pe loc. (Gh. ȘT.).

situație s-a 
cu VI. Bu- 

La încheie- 
Covaci a 

acceptat să

cu 
la

SIBIU, 12 (prin telefon). — 
Mari iubitori ai întrecerilor 
de motociclism pe pista de 
zgură, sibienii au umplut pînă 
la refuz stadionul Voința din 
localitate, unde s-a desfășurat 
ultima etapă (a șaptea) a com
petiției internaționale de dirt- 
track, „Cupa Prietenia". La 
start s-au aliniat specialiștii 
genului pînă la 21 de ani din 
Cehoslovacia, R.D. Germană, 
Polonia, Ungaria, Uniunea So
vietică și România. Confir- 
mînd bunele aprecieri, după 
concursul de la București, re
prezentanții Ungariei. Ceho
slovaciei, Uniunii Sovietice și 
Poloniei, angajați în lupta 
pentru un loc De podium, au

•>
furnizat curse mult gustate de 
cei peste 12 000 de spectatori. 
Fiind de forțe sensibil egale, 
principalii favoriți au terminat 
la egalitate, sau au sosit 
păți in manșele directe, 
mai frumoasă cursă 
cea dintre alergătorii 
tici și cehoslovaci, cu care Oleg 
Volohov (U.R.S.S.) — cel care 
cu o zi înainte, la concursul 
de la București, a doborit re
cordul pistei stadionului 
talul — realizînd cel mai 
timp al zilei — 1:12,9. A 
un concurs al revanșelor, 
data aceasta Selecționata 
unii Sovietice obținând 
torta în reuniunea finală.

Lipsit de aportul alergăto-

gru- 
cea 

fiind 
sovie-

Me- 
bun 
fost 

de 
Uni- 
vic-

2:41.2. 
2:37,5. 
2:38.8. 
2:39.9.

VL Buduroiu
3.
4.
5.
6.

C. Ioniță
FI. Tufan 

S. Goga 
Gh. Ne- 

2:40.7. 7.
1) 2:4O,9,

2:42,0.
concurs 

mari, care

La Brașov, DOUA ATRACTIVE TURNEE

DE HANDBAL DOTATE CU „CUPA ELIBERĂRII”
La Brașov se desfășoară în a- 

ceste zile două interesante turnee 
internaționale de handbal, dota
te cu „Cupa Eliberării" șl orga
nizate de C.J.E.F.S. Brașov, prin 
comisia sa de specialitate. Este 
vorba de un turneu feminin la 
care leu parte echipele Franța 
(tineret). București (tineret), S.C.

pe 
pe Di- 

a 
jucat cu elanul specific tinere
ții • Politehnica 16 Februarie 
CIuj-Napoca și-a concentrat e- 
forturile 
autohtone, 
promovați 
nor prof.
Printre cei remarcați N. Copil, 
L, Roșu, D. Roman. De subli
niat că „XV“-le clujean are 
doar 4—5 studenți majoritatea 
jucătorilor fiind Încadrați la 
I.M.M.R. „16 Februarie". între
prindere al cărei director, ing. 
Victor Fotescu, susține cu în
flăcărare echipa, care in acest 
sezon va juca pe un teren nou 
in Parcul Victor Babeș. Cluje
ni» au susținut meciuri amica
le cu Farul Constanța. T.C. Ind. 
Năvodari. R.C. Gri-vița Roșie 
și Vulcan. • Vulcan — lată o 
echipă harnică, cu 
meros (27 rugbyști) 
care de pe acum 
drept una dintre 
„seriei B“.

Magdeburg ș! Rulmentul Brașov 
și de un turneul masculin la care 
sînt prezente S C. Leipzig, Dina
mo Brașov șl Tractorul Brașov. 
Iată șl primele rezultate: Bucu
rești (tineret) — Franța (tineret) 
21—17 (11—6), în turneul feminin 
și Tractorul Brașov (nou promo
vată în Divizia ,,A“) — Dinamo 
Brașov 21—19 (11—8) la masculin ! 
Competiția se încheie duminică. 
(C. GRUIA — ooresp.).

un lot nu- 
și omogen, 
se anunță 
favoritele

CANOTORII JUNIORI ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII
ța (Ioana Olteanu, Floriea Popes
cu, Alexandrina Comăneanu, 
Georgeta Ispas + Inge Cadir) 
3:30,0, 2. c.S Tinerețea Fălticeni 
3:36,5, 3. C.S.Ș. nr. 2 Constanța 
H 3:49.0; 3+1: L CA.Ș. nr. 2
Constanța (Olteanu, Ispas, Secuiu. 
Oprea, Comăneanu, Popescu, Chi- 
noiu, Diaeonescu + Cadir) 3:13,4, 
2. Olimpia —'Viitorul 3 344. 3. 
C.S.Ș. ne. 1 Buc. 3 39,4.

Juniori I: 3+2: L CA-Ș- Marina 
Orșova (Vlrlan, Ciutureanu + 
Valter) 5 474, 2. CJ.R. T.imșoa.-a 
3:3*.’.. 3. CAȘ. nr. 2 Constac --a 
5-59.1: 4 visle: 1 CA.Ș. nr. 2
Constanța (Tompa, Marțian, Dor
ii ea, Stoicoci) 4:3*4, 2. CA.Ș. Tri
umf 4:4*4, 3. C.S.Ș. Deva 5 3*4; 
4+1 rame: L C S.Ș. Triumf 44*4, 
2. CA A Steaua 5U4.», 3. CAȘ. 
Politehnica Timișoara S3»*: 3 
rUit: L CA4 Politehnica Timi

(Urmare din pag. 1)

nai Năstaca Iureca cu un stroc 
mai susținut ne ultima parte a 
cursei.

REZULTATE: junioare I — 4+1 
rame: 1. Dinamo (Rodica Moroia- 
nu, Cristina Niță, Angelica Bara- 
baș, Edita Samkereki + Liliana 
Gbeorghe) 3:434, 2. C.S.Ș. nr. 2 
Constanța 3:49.2, 3. CA.Ș. nr. 1 
București 3:49 7; t rame: 1. Olim
pia — Viitorul (Rodica S'evul ai, 
Fîorica Dulgheru) 3414, 2. Meta
lul 3334. 3. Voința Arad 4:14.2; 
2 visle: 1. ninamn (Anișoara Bă
lan, Maria Gbeorghe) 3 49,4, 2. 
Olimpia — Viitorul 3 3*0; 3. U.T.A. 
3:40.0; simplu: 1. Năstaca iureca 
(Olimpia) 3:524, 2. Mariana Dră- 
gar. (CA A- Deva) 3 35.7. 3. Da
niela Strat (S.C. Bacău) «322; 
4-1 visle: 1. C^Ș. nr. : Constan-

SPORTIVI VALOROȘI Șl VREDNICI CETĂȚENI
(Urmare din pag 1)

bilitatea sportivilor față de 
misiunea încredințată, convin
gerea necesității reprezentării 
demne a României în marile 
competiții ii mobilizează și le 
pun in valoare resurse nebă
nuite, acel plus de energie eu 
care se obțin rezultatele de 
excepție.

Asemenea sportivi reprezintă 
frumoase și mobilizatoare mo
dele. care stimulează pe cei 
mai tineri să se angajeze pe 
calea grea, dar plină de satis
facții. a performanței și în
deamnă să îi urmeze.

Dar. așa cum se arată ta 
Mesajul adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, Confe
rinței pe țară a mișcări: spor
tive. ca și m alte documente 
importante de partid privind 
acest domeniu de importanță

socială, mai stat multe de fă
cut in privința muzicii educa
tive cu sportivii. In Epsurîle 
subliniate de iubitul conducă
tor al partidului și statului nos
tru ta importanta Cuvântare 
rostită la recenta Consfătuire 
de lucru pe problemei» muncii 
organizatori ae si politico-edu
cative. care a avut ioc la Man
gal a. se recunoaște si mișca
rea sportivă, toate unitățile 
săle. cu rămânerile in urmă si 
netmplinirile dintr-o serie de 
ramuri și probe. Rezultă, fi
resc. sarcini de stringentă ac
tualitate pentru organele șl or
ganizațiile cu răspunderi și 
atribuții ta sport, pentru toti 
activiștii sportivi si ta primul 
rînd pentru comuniștii care 
trăiesc și muncesc in mișcarea 
sportivă. întreaga munci pe'.i- 
tieo-edueativă. la toate nivelele, 
trebuie să se ridice la inalte 
cote valorice, să dacă la intra-

șoara 5 3*4, 1. C.S.Ș. Deva 5:11,4, 
3. CA. Tinerețea Fălticeni 5:19,4;
3 rame: L CA Ș. Politehnica Ti
mișoara 5 3*4, 2. Mureșul Tg. 
Mureș 53*4. 3. CAȘ. Triumf 
5 334; simplu: 1. Emilian Curtea- 
nu (Steaua) 5 334, 2. Daniei
Grancea (CSȘ. Deva) 5:414, 3. 
Li viu Neagu (C.S.Ș. Steaua) 5:444; 
S+l: L CA.Ș. Triumf 4 3*4, 2. 
CSȘ. nr. 2 Constanța 4 324. 3. 
CAȘ. Politehnica Tintițoara
4 354

Junioare □: 4+1 
nr. 1 Buc. 2:4*4, 
Viitorul 2 4».*. 3. 
3 304; 2 visle: L 
Orșova 2414, 2. __ ____
2 434. 3. CA.Ș nr. 1 Buc. 2 45.2;
timpiu: L Veronica N'ecula (CA.Ș. 
ar. 2 Constanța) 3414, 2. Ana
Clocea (CAȘ Pcisehnica Timi
șoara) 1344; 4+1 visle: 1- Dlna- 
ma 2374, 2. CAȘ. Constanța 
23*4; juniori H, 4+1 rame: L 
CAJ. nr. 1 Buc. *374, 2. CA.$. 
Arad 2374: 4+1 visle: L CȘȘ. 
Triumf 3:154. 2. CZ R Timișoara 
3:11.7: 3 visle: L CJȘ. Steaua 
*4*4, 2. Uectrtca Tim’scena
3 393: simpiu: L Marius Cure1 ea 
(CSȘ. Steaua) 3:4*4, 2. Adrian 
Ciocoi (CȘȘ Triumf) 3444.

„cupa roma:
(Urmare din pag. I)

rame: t C.S.Ș. 
1. Olimpia — 
Votata Arad 
CA.Ș. Marina 
CAȘ. Arad

Tot ieri au început și întrece
rile de pistol viteză și standard. 
Corneliu Ion a arătat o formă 
bună, atingînd maximul in pri
ma manșă : 300 p, urmat de 
Virgil Suciu (299 p) gi G. Calo
tă (298 p), ultimii doi într-o 
frumoasă cursă pentru titula
rizarea în echipa reprezentati
vă de pistol viteză. La pistol 
standard, după prima manșă, o 
junioară — Dorina Guler — cu 
292 p. conduce plutonul senioa
relor, Maria Macovei (288 p) și 
Elena Bădiceanu (286 p) fiind 
insă plasate ta apropiere.

REZULTATE TEHNICE: pușcă 
Hberă «o f.c., seniori : 1. C. Stan 
(Steaua) 593 p, 2. M. Ilea (C.S.U. 
Brasov) 592 p, 3. F. Minișan (Di
namo) 5S9 p, 4. I. Trăscăveanu 
(Steaua) 589 p ; juniori : 1. P. 
Gruia (C.T. Alexandria) 594 p, 2. 
Șt. Buicliu (C.S.Ș. Rădăuți) 589 
d. 3. M. Suchlci (C.S.U. Brașov)

e

S

ți

CAMPIONATELE NAȚIONALE Șl ALE „DACIADEI
vor face si astăzi întrecerile 
preliminare, pentru a putea 
schița cîteva concluzii privind 
atit potențialul actual al Io
tului reprezentativ, cit si cel 
al luptelor libere din diferite 
județe ale țării. Pentru că am 
văzut, ieri, meciuri frumoase, 
spectaculoase, 
teresează. în 
VALOAREA!

Dincolo de 
se desprinde

(Urmare din pag. I)

u

0 REUNIUNE CU MULTE
Duminică dimineața, pe hipo

dromul din Ploiești se va desfă
șura o reuniune de trap eu par
ticipări selecte, din care coraem- 
năm „Premiul Otopeni*, în care 
li vom vedea pe Copist, Rural, 
Jurista, Retuș, Vișan și pe alții, 
ln,tr-un hand.cap excelent alcă
tuit, pe distanța de 2200 m. Va fi. 
cu siguranță, o cursă aprig dis
putată, mai ales că între cursele 
3 și 4 avem un report la pariul 
event de 7400 lei, iar cursa a 
3-a este alergarea rezervată con
ducătorilor amatori și în care îl 
vom vedea La lucru, între alții, 
pe B. Manea, H. Șerban, Stoi- 
cesou și C. Simlon. Revenind la 
reuniunea de joi după-amiază, 
consemnăm victoriile formațiilor 
fruntașe, M. Ștefănescu șl G. Tă- 
nase, ambele cu cite două vic
torii. Prima a reușit să dștlge 
cu Sadău oare, diupă o suită de 
performanțe valoroase, a reușit 
să-și găsească a’engarea, șl Sili
con, care însă a beneficiat de 
galopul luat In ultima turnantă 
de Simbria și de modul insufi
cient In care a fost susținut 
Onix. G. Tănase, campionul „en 
titre", a reușit o cursă de excep
ție cu Efect,- care in final nu a 
mal dat nici o speranță adversa
rilor, realizînd un nou record 
1:25,2. Ttaărul C. Iorga, ou Fa
randola, a conceput o inteligent* 
cursă de așteptare. Alergarea re
zervată 2 anilor a revenit tal 
Vatra, o reușită Cică a Verandei. 
I. Oană a realizat cea de a dona

PUNCTE DE ATRACȚIE

H I P I S M
victorie cu Relativa, cane se pare 
că și-a găsit ritme: xîea;. Cei 
de al doLea hit al premiului 
Othe.o“ a revenit lui Dineu, care 
a fost condus cu muri apkxnb 
de S. Ionescu. M. Dumitru me
ntă evidențiat pentru precizia cu 
care a condus-o ia victorie pe 
Jertfa. Rezultate tehnice: Cursa 
I: 1. Farandola (C. Iorga) 1314. 
3. Osvald. Cota: dșt. Închis. Ord. 
50. Cursa a n-a; Li Vatra (M. 
Sandu) 1:47,8. 2. Portocala. Cota: 
dșt. l,*0. Ord. Închisă. Ev. 2». 
Cursa a HI-a: 1. Relativa (Oană) 
142,1. 3. Sincera. 3. Lezna. Cota: 
dșt. 2,80. Ord. 5, Ev. 4. Ond. tri
plă 173. Cursa a TV-a: 1. Efect 
(Tănase) 1354. 2. Dineu. 3. VI- 
dln. Cota: dșt. 3. Ord. 90. Ev. 21. 
Ord. triplă 580. Cursa a V-a: 
Sadău (M. Ștefănescu) 1:2B,3. _ 
Kozara. 3. Iuito. Cota: dșt. 2. 
Ord. 7. Ev. 10. Ord. triplă 7*. 
Cursa a Vl-a: 1. Silicon (M. Ște
fănescu) 1:33,4. 3. Onix. 3. Surduc. 
Cota: dșt. LM. Ord. închisă. Ev. 
1*. Ord. triplă ta. triplu 3—4—6 
470. Cursa a vn-a: 1. Dineu (S. 
Ionescu). 3. VltUm. Cota: dșt. 3. 
Ond. 3, Ev. «0. Curea a Vin-*: 
1. Jertfa (M. Dumitru) 1:31.9. 1. 
Anunț. Cota: 
Ev. 42.

1.
i.

dșt. I. Ord. 42.
A. MOSCU

— Broșteanu (cat 
Poșcașu — Cătinaș 

O competiție de 
temenea amploare 
ză. însă, peste 300   .
astfel tacit este, desigur, greu 
de sous după primele două 
tururi rum vor evolua lucru
rile. în orice caz. este bine 
că unii din componentii lo
tului reprezentativ, 
pregătește pentru ___
tele mcndiz’.e de la Kiev, 
avea ca adversari...____ ___
echipă. în rest titularii lotu
lui nu par a avea probleme 
pentru ca duminică la prânz 
să îmbrace tricourile de cam
pioni ! Șanse si sanse...

Vom rămâne, așadar, ta aș
teptarea „trierilor* pe care le

TURNEUL FINAL
(Urmare din pag. 1)

mult. Dom Maricescu (Steaua), 
meriahat cu argint la europene.

Vineri seara, ta cadrul celei 
de a doua sem:finale, au intrat 
ta luptă și Constantin Titoij 
(Dinamo Buc.). Costin Stanca 
(Rapid Buc.). Mircea Fulger 
(Muscelul C.-Lg.) si Georgică 
Daniei (BC Galați). campioni 
pe anul 1982. Așa cum oe aș
teptam. asaltul „chalanger-Aor" 
asupra campionilor a prileiuit 
partide deosebit de disputate.

In cea de a doua semittaală, 
în meciurile „muștelor”, Con
stantin Tițoiu (Dinamo Buc.) 
s-a impus din nou. cu clari
tate (el a boxat tot mai bine 
de la o partidă la alta), de data 
aceasta in fata lui Alexandru 
Șchiopu (Steaua). Pugilistul 
stelist nu a putut para directele 
dinamovistului și a recepționat 
mai tot, acuztad vizibil deza
vantajul alonjel. în aceste con
diții, Tițoiu a câștigat lejer la 
puncte, cu o decizie de 5—0.

ăfr

90 kg) sau 
(cat 100 kg), 
lupte de a- 
programea- 
de întilniri.

care se
campiona-
___, vor 
colesi de

dar ceea ce in- 
primul rînd. este

aceste rezerve, 
de pe-acum o 

concluzie extrem de îmbucu
rătoare : în luptele libere au 
apărut, sau se mențin in plu
tonul fruntaș, multi tineri cu 
evidente posibilități de afir
mare in arena marii perfor
manțe. Să reținem, în această 
ordine de idei, că majoritatea 
din cei 170 de concurent! sînt 
tineri pină la 21 de ani ! I-am 
văzut, cîstigînd sau pierzând, 
ieri, pe cele 3 saltele de între-

DE BOX DE LA CONSTANȚA
Costin Stan eu (Rapid Bur.) 

a reușit să se califice in finala 
categoriei pană, după un meci 
frumos cu Ion Cernat (BC 
Bacău). Lăudabilă rezistența 
băcăuanului In fața campionu
lui categorie', care l-a ținut în 
șah. cu deosebire in primul 
rund. Cel de al doilea meci al 
categoriei a fost de-a dreptul 
dramatic. Nimeni nu se aștepta 
ca Ion Panalte (BC Galați) 
să-și lovească atât de ușor ad
versarul — Nicolae Talpoș (Me
talul Salonta) — care a recep
ționat toate loviturile la cap 
expediate de gălățean. Talpoș a 
fost k.d. în prima repriză și 
numai rezistența și ambiția sa 
ieșite din comun l-au ajutat să 
termine partida In picioare.

Unul dintre favorlții catego
riei semiușoară, Ion Stan (Di
namo Buc.), nu a fost capabil 
să contracareze vigoarea lui 
Eugen Preda (Metalul Rm. V.). 
Acesta din urmă, cu un calm 
Imperturbabil, a plasat „serii" 
spectaculoase și eficace, obți-

nîad victoria la puncte (4—1).
Campionul „ușorilor", Mircea 

Fulger (Mușcelul C.-lg.), și Ion 
Comeanu (Farul Cța.) au oferit 
un meci palpitant, cu schimburi 
de lovituri puternice, în care 
superioritatea primului a fost 
clară (5—0).

ALTE REZULTATE — cat. 
muscă : Marin Vișan (Oțelul 
Tgșt.) b.p. Ilie Văcălie (Voin
ța Buc.) 
Nicolae 
Iași) b.p. 
ța Iași) ; 
Dragomir 
Costel 1 
eat. mijlocie mică 
Simlon (Metalul Buc.) b.p. Ni
colae Balaban (Dacia Pitești), 
Valentin Mihai (Farul C-ța.) 
b.p. Constantin Ghindăoanu 
(Ceahlăul P. Nț.) ; ca», 
grea : Georgică Donici 
Galați) c. neprez. Ion 
(B.C. Galați) ; Marcel 
(B.C. Brăila) b.p. Mihai 
(Metalul Buc.)

i ; cat. semiușoară: 
Brinzei (Nlcolina 

, Gigei Didiță (Voin- 
eat. ușoară: Ilie 

(Dinamo Buc.) b.p. 
Gheorghe (Steaua) ;

Gheorghe

semi-
(B.C. 

Cîrlan 
Marcu 
Pascal
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ta n »n!1 ÎNTlLNIREA AMICALĂ

ROMANIA-R.D. GERMANA
în vederea pregătirilor pe care 

le efectuează pentru ultimele 
partide din cadrul Campionatu
lui european — cu Cipru sl 
Cehoslovacia din această toam
nă — lotul reprezentativ de fot
bal va susține, printre altele, și 
partida amicală cu prima e- 
chipă a R. D. Germane. Meciul

ȘTIRI, MECIURI AMICALE
• F.C3I. BRAȘOV — F.C. OLT

3—3 (3—1). Au marcat: Bența
(min. 9), Batacliu (mln. 30), Șu- 
lea (min. 44 din 11 m) pentru 
F.C.M., respectiv Eftimie (min. 
37), Iordache (min. 61), State 
(min. 70).(C. GRUIA — coresp.).
• DUNAREA C.S.U. GALAȚI —

PRAHOVA PLOIEȘTI 3—0 (1—0). 
Aiu-torii golurilor: Stroe (min. 45), 
Balaban (min. 57 din 11 m) și 
Hanghiuc (min. 64). (T. SIRIO-
POL — coresp.).
• MINERUL COMANEȘTI — 

ZAMALEK CAIRO 1—1 (0—0). Au 
înscris: Florea (min. 75) pentru 
Minerul, Cvasy (min. 40) pentru 
Zamalek. (I. VIZITIU — coresp.).
• C.S.M. REȘIȚA — JIUL 1—0 

(0—0). Unicul gol al partidei a 
fost înscris de Zah (mln. 54).
(P. FUCHS — coresp.).

SE APROPIE STARTUL ÎN „B“
> • U.T.A. renunță la 12 iucători I • Suciu („U“ Cluj-Napoca) - suspendat pe un 

an I 9 Internaționalul Dumitru — la C.F.R. Timișoara I 0 Numeroase conduceri 
tehnice schimbate... • Domide, Both I, Birău, C. Moldoveanu și alți foști jucători 
- pe banca antrenorilor

1 • C.S.M. SUCEAVA : noul
antrenor Robert Cosmoc are la 
dispoziție un lot tinăr (media 
de vîrstă 22 ani) și si-a propus 
ca la finele campionatului să 
se claseze in primele 3 locuri. 
Noutăți în lot : Ursachi. Mareș 
și Groza (toți de la S. C. Ba
cău) si Stanclu (Minerul Gura 
Humorului). Au plecat : Avăda- 
nei la S. C. Bacău și Petrescu 
I la Chimia Fălticeni • CEA
HLĂUL P. NEAMȚ : la condu
cerea tehnică, din iulie, fostul 
international rapidist Vasile 
Copil. O noutate în lot : porta
rul Paraschiv de la Abatorul 
București • METALUL PLO- 
PENI : revenind în „B“. a 
schimbat antrenorul, acum în
deplinind această funcție C. 
Moldoveanu, fostul internațio
nal al Petrolului Ploiești • 
DELTA TULCEA : a fost reor
ganizat biroul clubului (V. Ian- 
cu — președinte, F. Isofache, 
V. Boiangiu. V. Urcan si Al. 
Rizu — vicepreședinți), a fost 
numit un nou antrenor — Ion 
Florea. au fost transferați : 
Damu (de la Granitul Babadaa). 
Badea (S. N. Tulcea). A. Niță 
(Autobuzul București). Zonea 
(Voința București). Epure si 
Cipu (Tehnometal București) 
• GLORIA BISTRIȚA „Dorim 
să ne clasăm în primele 3 
locuri si gindul nostru șe în
dreaptă iar spre vîrful pirami
dei" — ne spunea J. Pădureanu. 
vicepreședintele clubului. Antre
norul I. Nupweiller are la dis
poziție cîțiva jucători noi : St. 
Popa (de la Steaua). Cherteș 
(Dunărea C.S.U. Galați). Giba 
(Autobuzul București). Fina 
(Metalotehnica Tg. Mureș). 
Mindrilă (revenit de la Texti
la Năsăud). Constantinescu 
(F. C. Olt) • OTELUL GA
LAȚI : un nou președinte al 
secției de fotbal : ing. I. Ves- 
temeanu. Nu a plecat nici un 
jucător, însă au venit Burcea 
(de la C. S. Botoșani), Geor
gescu și Petrescu (de la „Poli" 
Timișoara). Oprea (de la Poli
tehnica Iași) • AUTOMATICA 
BUCUREȘTI ; infuzie de tine
ret : P. Lucian (Sportul stu
dențesc). Singiorzan (Viscoza 
București). Banciu (Gloria Bu
zău). C. Niță (Autobuzul Bucu
rești). La conducerea tehnică,

O PRONOSPORT INFORHEAZA
mii ne, care cuprinde meciuri a- 
tractive din etapa finală a com
petiției fotbalistice „Cupa de 
vară".

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 12 AUGUST 
1983: Extragerea I: 47 61 82 80 26 
27 87 9 62. Extragerea a n-a: 5 
22 12 S« 81 Sl 41 49 20. FOND TO
TAL DE CIȘTIGURI: 868.073 lei, 
din care 93.607 lei, report la ca
tegoria 1.

ClȘTIGURILE TRAGERII „LO
TO 2“ DIN 7 AUGUST 1983. Cat. 
1: 1 variantă 100% ■= autoturism 
„Dacia 1300" <70.000 Iei); Cat. 2; 

se va disputa miercuri 24 au
gust (probabil in Capitală).

Cu o zi înainte, la 23 august, se 
vor întâlni si selecționatele de 
tineret ale celor două țări. 
Partida se va disputa în R. D. 
Germană, in localitatea Elster- 
werda.

di-
ora

• ASTĂZI, LA TIMIȘOARA: 
„POLI* — U.T.A. Stadionul „1 
Mai" din Timișoara găzduiește 
astăzi partida amicală dintre " 
vizionarele ,,B“ Politehnica 
U.T.A. Partida va începe la 
17,30.
• MECI INTERNAȚIONAL• MECI INTERNATIONAL LA 

CALARAȘI. Mline, la Călărași va 
avea loc o atractivă partidă in- 
temațianaiă. Este vorba de me
dul dintre divizionara ”* 
localitate, Dunărea, și 
cipriotă Omonla Nicosia. Partida 
este programată la ora 17.
• GLORIA REȘIȚA — CORVI-

NUL HUNEDOARA 1—1 (1—1).
Au marcat: Cojoca.ru (min. 2) de 
la gazde, respectiv Goanță (mln. 
»).

„B“ din 
formația

în continuare Petre Gheorghe 
Si Paul Florea • AUTOBUZUL 
BUCUREȘTI : are un nou an
trenor — Dumitru Dumitriu III, 
ajutat de C. Matache. Nume 
noi : C. Ene (F. C. Baia Mare). 
Iancu (Rapid București). Mln- 
culescu si Vărzaru (Electroapa- 
rataj București), precum ci 
Bădilaș — revenit de la Corvi- 
nul Hunedoara. Printre jucăto
rii plecați : Rada — la Rapid 
București. Stroie — ca antrenor 
și jucător la Metalul Mija • 
CARP AȚI MÎRȘA : Mircea 
Dancu. președintele secției de 
fotbal, ne-a spus că lotul a ră
mas același, plus Pană de la 
Aversa București ; același e si 
antrenorul. Horst Ratscber. ca
re lucrează de 6 ani cu această 
echipă. • CHIMICA TÎRNA- 
VENI : continuă promovarea
juniorilor : Deae, Oszvath,
Ghiurca. Szasz. Claudiu Boze
san. Ca antrenori au rămas 
Ion Șchiopu si Teodor Mezaroș. 
• AURUL BRAD : in această 
perioadă s-a intensificat munca 
educativă cu jucătorii, pentru 
ca aceștia să aibă o comportare 
care să șteargă impresia urită 
după „episodul Metalurgistul 
Cugir". Jucătorul Miculeseu a 
fost scos din lot. pentru viată 
dezordonată. Noi veniți : Giur
giu — de la U.T.A. și Rus — 
de la Victoria Călan • ARMA
TURA ZALAU : un nou cuplu 
de antrenori : Dorin Barbu — 
principal si Marcel Lăzăreanu 
— secund. S-a început amena
jarea unui teren in cartierul 
Brădet • C.S.M. REȘIȚA : 
„Luptăm să fim in primele 4 
locuri. — ne spunea Ilie Pă- 
truică. președintele secției de 
fotbal. Ne-am mai propus șă 
acordăm o mai mare atenție 
creșterii jucătorilor pe plan lo
cal. care să rămînă în județul 
nostru”. Noutăți în lot: L Po
pescu — de la Univ. Craiova. 
Păunescu — F.C.M. Giurgiu. 
Loghin și Scînteie — C.S.Ș. Re
șița. Isvernaru — Minerul Ani
na • STEAUA C.F.R. CLUJ- 
NAPOCA : „Intre asociațiile
C.F.R. si Armata a intervenit 
o înțelegere. în scopul creșterii 
nivelului competitiv al echipei 
de fotbal" — ne-a informat V. 
Topan (fostul arbitru,) se
cretarul asociației C.F.R. 
Cluj-Napoca. Ca președinte al

9 variante 25% a 9.320 lei; Cat. 3:
8 variante 100% a 5.687 lei și 27 
variante 25% a 1.422 lei; Cat. 4: 
80,75 a 1.039 lei: Cat. 5: W a 200 
lei; Cat. 6: 1.505 a liOO lei. RE
PORT LA CATEGORIA 1: 13.876 
led. Auto tur isrpul „Dacia 1300" 
(70.000 lei) a fost câștigat de MA- 

.RIA BELEGA din Slatina Olt.

in atenția participanților 1 La 
tragerea excursiilor Pronoexpres 
din 3 august 1983, valoarea uni
tară a câștigurilor de categoria I 
este de 14.087 lei, și nu de 14.937 
lei, cum djntr-o eroare s-a pu
blicat în această rubrică mani 9 
august a.c.

Dialoguri cu antrenorii divizionarelor „A“

V„PROMOVAREA RAPIDULUI A FOST
0 PROBLEMA DE ADEZIUNE TOEALA

A CELOR CE S-AU OCUPAT DE ECHIPA!
— Cind spui Valentin Stănes- 

cu. te gîndești la Rapid ; cind 
spui Rapid, gîndurile îți fug la 
Valentin Stănescu. Cit adevăr 
socotiți că este în aceste cu
vinte ? ne-am adresat zilele 
trecute actualului „principal" 
al „Giuleștiuîui". fostul „prin
cipal" al echipei naționale. Va
lentin Stănescu.

„Zimbrul" stă puțin pe gîn- 
duri. caută o țigară, iși pipăie 
îndelung buzunarele in căutarea 
brichetei. își aprinde tacticos 
țigara, căutînd să „tragă" de 
timp. Intr-un tirziu răspunde :

— De 1 Știu eu ? Poate eă 
așa o fi dacă zici dumneata. 
Mai zic si alții treaba asta. 
Realitatea e că 14 ani, din 1968 
și pînă in 1982, eu nu am căl
cat în Giulești decit ea spec
tator. Am fost in timpul ăsta 
la Brașov. Ia Ploiești, la Steaua, 
am fost la federație, la echipa 
națională, la Craiova, am fost 
un timp si Pe Ia Scornieesti- 
Dar e drept eă de multe ori 
gindul mă ducea spre Giulești, 
Giuleștiul tinereții mele de ju
cător. eartier din eare acum 

secției de fotbal a fost ales I. 
Goia. Din acest sezon vor acti
va Caciureac — de la C.I.L. Sl- 
ghet. Matei — C. M. Cluj-Na- 
poca si juniorul Oprea — Vic
toria Someșeni • C.F.R. TIMI
ȘOARA : au primit dezlegare: 
Marton. O. Roșea, Alba. Tor- 
noreanu. Androviei. Manto si 
Cotec. Noutăți : Cireinmaru. 
Pascu, Sabău — de la ..Poli' 
Timișoara. Dumitru — Univ. 
Craiova. Boehis — C.S.M. Reși
ța • C.F.R. VICTORIA CA
RANSEBEȘ : condticera tehnică 
a fost preluată de Costică Mari
nescu. fastul international si ju
cător la Jiul Petroșani si Dina
mo București * V. T. ARAD : 
a Întinerit lotul, dind dezlegare 
la 12 iucători — printre care Bi
te». Giurgiu. Musai. Cura. Urs, 
Coras. Au promovat 6 tineri de 
la C.S.Ș. Arad. Cuplul de antre
nori Birău — Domide va benefi
cia si de aportul lui Corec de la 
Auto Timișoara. Vinătorn — 
Gloria Reșița. Lupâu — F. C. 
Bihor si Iliescu — Sportul stu
dențesc • „V- CLUJ-NAPOCA: 
noul antrenor Remus Vlad are 
la dispoziție. în general, lotul 
de anul trecut O măsură dis
ciplinară : Sueiu a fost suspen
dat pe un an. Au revenit de la 
Luceafărul 
Mesaros si 
FIA SATU 
tor Gabriel 
trenorul echipei. O altă nouta
te : Pataki — de la Someșul 
Satu Mare. în schimb, a plecat 
Mihuț. la S. C. Bacău.

București : Iasko, 
Muszany • OLIM- 
MARE. fostul iucă- 
Both este acum an

ETAPA I - DUMINICA 29 AUGUST
Letea Bacău — FEPA *74 Blziad.

Inter Vaslui — Constructorul lay, 
Petrolul Moioeșu — Minerul Co- 
mAnești, Chimia Mărâșești — A- 
MpDe Bacău, Viticultorul Panciu 
— Luceafărul Adj ud, Gloria- Vo
ința Odoh ești — Energia Mun. 
Gh. Gheorghiu-Dej, Meta ul Tg- 
Secuiesc — Mecanica Vaslui, Pro
letarul Bacău — Victoria Gugești.

ETAPA A ll-o - DUMINICA
4 SEPTEMBRIE

Minerul — Voința-Gloria, Ener
gia — Letea, Aripile — Inter, Vic
toria — Metalul. Mecanica — Pro
letarul. FEPA 74 — Chimia. Con
structorul — Viticultorul, Lucea
fărul — Petrolul.

ETAPA A lll-o - DUMINICA
11 SEPTEMBRIE

Proletarul — Viticultorul, Petro
lul — Mecanica, Letea — Voința- 
Gloria, Chimia — Energia. Lu
ceafărul — Minerul, Constructo
rul — Aripile. FEPA 74 — Vic
toria.. Inter — Metalul.

ETAPA A IV-o - DUMINICA
18 SEPTEMBRIE

Mecanica — Victoria, Voința- 
Gloria — Proletarul, Minerul — 
Constructorui, Metalul — FEPA 
74 Letea — Chimia, Energia — 
Inter, Viticultorul — Petrolul, A- 
ripile — Luceafărul. •

ETAPA A V-o - DUMINICA
25 SEPTEMBRIE

Metalul — Aripile, Victoria — 
Minerul, Petrolul FEPA 74, 
Proletarul — Letea, Inter — Vi-' 
ticuitoruii. Chimia — Voința-Glo
ria, Luceafărul — Energia, Con- 
.ști'ii ciprul — Mecanica. 

nu mai recunosc decit clădirea 
teatrului si stadionul. In rest, 
totul e nou. incepind cu moder
nul pod Grant, care trece acum 
pe deasupra noastră. Si locomo
tivele șuieră altfel 1 Numai Ra
pid. echipa care oricind umple 
Stadionul Republicii, la oriee 
meci, se zbătea de cinci ani in 
„B“, fără succes de promovare. 
Anul trecut am fost transferat 
de la Dinamo la Rapid. Ce bine 
am colaborat acolo cu Nicusor, 
cind am adus in vitrina 
clubului din șos. Ștefan cel 
Mare si titlul de campioană și 
Cupa României.

— Si de atunci, suflu nou în 
Giulești !

— Da, dar printr-o bună pre
gătire. realizată împreună cu 
secundul meu. Niki Dumitriu, 
avind adeziunea fermă si totală 
din partea jucătorilor, ca si a- 
jutorul ministerului si al clu
bului. Numai astfel am reușit 
să obținem promovarea la o 
diferență aperciabilă nu numai 
față de a doua clasată. Dinamo 
Victoria București, si chiar față 
de... Rapid, care in campionatul 
trecut a reușit... doar 50 punc
te ! Acum am realizat 56. Re
cordul Diviziilor „A", „B“ și 
„C“. in anul 60 al existentei 
clubului feroviar.

— îmi amintesc că si la Pe
trolul ați realizat același tur de 
forță, si de asemenea o dife
rență zdrobitoare fată de a do
ua clasată.

— Cu Petrolul am făcut tot 
56 p. eu 17 mai mult decit Glo
ria Buzău, aflată pe locul se
cund. Rapid este a patra echi
pă promovată de mine. după 
Metalul Tirgoviste. Steagul roșu 
Si Petrolul. Rapid s-a impus 
pentru că șj după ce am avut 
promovarea asirurată. noi am 
lucrat eu aeeeasi intensitate la 
antrenamente. Dealtfel, evolu
ția constantă a echipei în cam
pionatul trecut reiese si din 
punctele reușite : 28 in tur, 28 
in retur. Promovarea a fost, 
repet. • problemă de adeziune 
totală a eelor ce s-au ocupat 
de echipă. Eu le mulțumesc tu
turor. in special jucătorilor ca-

LOTUL U.E.F.A
BALCANIADA DE JUNIORI DIN GRECIA

între 
disputa 
Balcaniada pentru echipele de 
juniori. Tara noastră prezintă 
lotul U.E.F.A. ’84 (antrenori : 
C. Toma și V. Gugiu), care are 
următoarea alcătuire : Petre, 
Lache — portari; Bănuță. Cir
stea. Mihali. Stredie. S. Pop. 
Manase. Moldovan — fundași; 
Mateuț. Sabău. Manea. Pavel. 
Trîmbitaș. Moromete. Borlan. 
Goian — mijlocași ; Pană. Bo
bu. Bozeșan. Bobaru. Topo
linschi. Terek — înaintași. 
Pregătirile pentru Balcaniadă 
au demarat la 31 iulie, efec- 
tuindu-se o serie de meciuri

20 si 25 august se va 
in Grecia, ia Kavala.

SERIA A n-a
ETAPA A VI-a - DUMINICA

2 OCTOMBRIE
Chimia — Inter, FEPA 74 — Pro

letarul, Energia — Victoria., Me
canica — Luceafărul, Voința-Glo
ria — Metalul. Letea — Construc
torul, Aripile — Petrolul' Viticul
torul — Minerul.

ETAPA A Vll-a - DUMINICA
9 OCTOMBRIE

Constnucto’ ui — Petrolul, Vo
ința-Gloria — Viticultorul, FEPA 
74 — Mecanica, Metalul — Chi
mia, Minerul — Aripile, Proleta
rul — Energia, Inter — Letea, 
Victoria — Luceafărul.

ETAPA A Vlll-a - DUMINICA
16 OCTOMBRIE

Luceafărul — FEPA 74, Chimia
— Minerul. Proletarul — Metalul, 
Viticultorul — Victoria, Petrolul
— Voința-Gloria, Inter — Meca
nica. Energ4a — Constructorul, 
Letea — Arinile.

ETAPA A IX-a - DUMINICA
23 OCTOMBRIE

Mecanica — Energia, Aripile — 
Voința-Gloria, Victoria — Inter, . 
Petrol ut! — Letea, Minerul — Me
talul, FEPA 74 — Viticultorul, 
Luceafărul — Proletarul, Con
structorul — Chimia’.

ETAPA A X-a - DUMINICA
30 OCTOMBRIE

Voința-Gloria — Constructorul, 
Metalul — Luceafărul,. Letea — 
Mecanica Inter — Minerul, Chi
mia — Viticultorul, Victoria — 
Aripile, Energia — FEPA 74, Pro
letarul — Petrolul, .

re m-au ascultat si pe mine 
Și pe colaboratorul meu, Niki 
Dumitriu. In noul campionat 
secundul meu va fi Viorcl 
Kraus, iar Niki va răspunde de 
echipa de tineret-speranțe.

— Cum vedeți valoarea echi
pei față de „cota" Diviziei „A“?

— îmbucurător e faptul că 
băieții se pregătesc cu foarte 
multă conștiinciozitate și 
doresc cu toții ca această 
movare să... dureze cit 
mult, iar comportarea să 
cit mai bună. Vrem să răspun
dem in acest fel zecilor de mii 
de simpatizanți ai echipei, ce
lor care nu pregetă să fie ală
turi de noi și cind facem de
plasări dintre cele 
Toți mă cunosc. Iar 
pe multi dintre ei 
cind eram jucător

că 
pro- 
mai 
fie

și pro- 
mai a-

sînt cei

mai lungi, 
eu îi cunosc 
încă de pe 
in Giulești.

— Știm că v-au creat 
bleme acești suporteri. 
Ies falșii suporteri...

— Da, dar nu aceștia 
care precumpănesc, cei care au 
comportări lipsite de sportivi
tate. de respect fată de adver
sari. împotriva celor certați cu 
bunacuviintă specifică poporu
lui nostru, a celor care nu fae 
altceva decit să păteze noțiunea 
de suporter, noi. jucătorii, clu
bul, luptăm mai intii să-i edu
căm sl. dacă nu reușim, ne vom 
debarasa de ei. Pe multi din
tre eei pe eare-i cunosc 1-am 
rugat să ne ajute în această 
muncă de asanare a „galeriei" 
noastre. De altfel, clubul a 
făcut un apel susținut la su
porterii săi ca să-și încurajeze 
echipa in mod civilizat. Cu pu
ține zile Înainte de inceoerea 
campionatului. Ia 25 august, 
vom avea aici. pe stadionul 
nostru, o discuție cu suporterii, 
in eare vom face încă un apel 
susținut la sportivitate, Ia dem

nitate.
Mircea TUDORAN

'84 PARTICIPA

i for- 
— Bă- 
S. Pop 
Mateuț

Pană

de verificare in actuala 
mula de echipă : Petre 1 
nuță, Cîrstea, Mihali, 1

— Moromete, Sabău,
— Bobaru, Topolinschi, 
(Bozeșan). S-a jucat cu Meta- 
lotehnica Tg. Mures (scor 1—1, 
a marcat Bozesan). Textila 
Năsăud (6—3. Topolinschi 2. 
Bobaru 2. Bozeșan si Bobu). 
Unirea Dej (3—1. Topolinschi 
2. Pană). Avîntul Reghin (0—3). 
Urmează încă trei meciuri de 
verificare, cu Olimpia Gherla. 
Gloria Bistrița si ultimul, in
ternațional. la Ploiești, pe 19 
august, în compania lui Olim- 
piakos Nicosia din Cipru.

ETAPA A XI-a - DUMINICA 
« NOIEMBRIE

Petrolul — Victoria. Mecanica
— Chimia, Minerul — Energia, 
Aripile — Proletarul, Luceafărul
— Inter, Constructorul — Meta
lul, Viticultorul — Letea, Voiin- 
ța-Gloria — FEPA 74.

ETAPA A Xll-a - DUMINICA
13 NOIEMBRIE

Energia — Aripile, FEPA 74 — 
Minerul, Letea — Luceafărul, Vic
toria — Constructorul, Mecanica
— Voința-Gloria, Chimia — Pe
trolul. Proletarul — Inter, Viti
cultorul — Metalul.

ETAPA A Xlll-a - DUMINICA
20 NOIEMBRIE

Inter — FEPA 74, Metalul — 
Letea, Minerul — Mecanica, Pe
trolul — Energia, Aripile — Vi
ticultorul, Constructorul — Pro
letarul, Victoria — Chimia, Lu
ceafărul — Voința-Gloria.

ETAPA A XIV-o - DUMINICA
27 NOIEMBRIE

Letea — Victoria, Voința-Gloria
— Inter, Energia — Viticultorul, 
Mecanica — Aripile, FEPA 74 — 
Constructorul, Petrolul — Meta
lul, Luceafărul — Chimia, Prole
tarul — Mine.ul.

ETAPA A XV-o - DUMINICA
4 DECEMBRIE

Viticultorul — Mecanica, Mine
rul — Letea, Inter — Petrolul, 
Constructorul — Luceafărul, Me
talul — Energia, Chimia — Pro
letarul, Aripile — FEPA 74, Vic
toria — Voința-Gloria.

Cojoca.ru


Ultimele doua zile ale Campionatelor mondiale de atletism de la Helsinki

ANIȘOARA CUȘMIR VA ÎNCERCA „SĂRITURA DE AUR
Ieri, la aruncarea greutății : Mihaela Loghin — locul 6 ® Azi, calificările la săritura în lungime femei @

Sorin Matei, Eva Zorgo-Raduly, Doina Melinte și Maria Radu participă la finale în ultimele două zile ® La Helsinki 
vremea s-a înrăutățit, o piedică pentru mari performanțe

HELSINKI, 12 (prin telefon).
După cîteva zile de toată fru- 

joi noaptea vremea 
S-a dezlănțuit 

___ nu a contenit 
acum, la ora transmisiei 

E frig și. dacă ne 
după previziuni — 

va îmbunătăți,

musețea,
-ș-a schimbat, 
ploaia, care 
nici 
noastre, 
luăm 
timpul nu se 
spun meteorologii —toamna 
a și sosit în capitala Finlan
dei 1 în aceste condiții mai

re aflată, am arătat mai îna
inte. sub semnul timpului ne
favorabil. Recordmana noas
tră. Mihaela Loghin, s-a cla
sat a șasea — o poziție onora
bilă, dar cea mai bună arun-

BREVIAR ®

chinez Zhu Jianhua, 
mânui mondial.
mult — 2,24 m 
pescu — 2,15 m 
Militaru — 2,10 
nut calificarea).
BREVIAR

record- 
au reușit mai 
; Eugen Po- 

și Constantin 
m nu au obți- 
Deci. Sorin va

ULTIMELE FINALE 
SIMBATA

Ora 18: înălțime, masculin ; 
ora 19: suliță» feminin 
19,40: — ‘ '
19,20: 
19,40

, . *
100 mg, feminin; 
110 mg, masculin; 
decatlon (1500 m).

DUMINICA
13,30: Prăjină; ora

ora 
ora 
ora

14: 
14.20: 
14,43: 
15,15: 
15,40: 
15.50:

Ora ____
lungime, feminin; ora 
200 m, feminin; ora 
200 m, masculin; ora 
1500 m, feminin; ora 
1500 m, masculin; ora ____
disc, masculin; ora 16,10: so- 
lir» maraton; ora 16,40: 5000 
m; ora 17,10 : 4X400 m, femi
nin; ora 17,30 : 4X400 m, mas
culin; ora 18,10: Ceremonia 
de închidere,

SPORTIVI ROMANI 
IN SERII SAU 
CALIFICĂRI

Sîmbătă: Daniela Matei, E- 
lena Lina, Cristieana Cojocarii, 
lulia Radu — serii, ștafeta 
4X400 m, fj Iosif Nagy, Ion 
Zamfirache — calificări, disc, 
m; Anișoara Cușmir, Vali lo- 
nescu - calificări, lungime, f.

• Maratonul mas
culin oficial va a- 
vea loo duminică.

o avanpre- 
a avut loc, 

seara : un
popular 

înscriși!). Frances-

Dar 
mieră 
joi maraton 
(5 700 
Victorios: 
co Medina (Spania) 
— 2h 25,40, urmat 
de finlandezul Mi
chael Fogelholm și 
irlandezul Patrice 
Varley. O avancro
nică... verbală a 
cursei de duminică, 
semnată de austra
lianul Rod De Cas- 
lella, unul dintre 
principalii favorit! : 
„Nu va fl altceva 
decât o cursă tac
tică, exact ca la
maratonul feminin. 
Și nu-mi voi face
nici eu vreun alt
plan*. • Opt secun
de, opt zeolml pe

„sută* ! 1 1
este timpul realizat 
de ultimul schimb 
al ștafetei S.U.A. de 
4X100 m, Carl Le
wis. Performanța e 
deosebită, dar nu 
trebuie omis amă
nuntul că a fost 
vorba de o alergare 
„lansată*. • Italia
nul Alberto Cova, 
câștigător la sprin
tul final al drama
ticei probe de 10 000 
m. are 24 de ani și 
posedă, susțin spe- 
ciali^tii, toate atu- 
urile pentru a-și 
continua seria suc
ceselor șl la J.O. • 
Jarmila Kratochvi
lova (Cehoslovacia) 
șl-a anunțat inten
ția de a participa la 
J.O. de la Lob An
geles, de 
itor, când 
nl 33 de

19,85 m, 
centime-

Acesta

anul vi
va lmpll- 
anl. Spe-

ran ța ei: ciștigarea 
„aurul ui “ 
desigur î „ 
adăugat JarmiJa, mă 
voi opri, probabil, 
la o singură probă, 
aceea de 800 m“. • 
Un performer inte
resant: sulițașul Tom 
Petranoff (S.U.A.) 
își datorează forța 
sa ieșită din comun 
practicării, pină La 
17 ani, a basse-baJl- 
uJul și fotbalului a- 
merican. El a obți
nut lntr-un an un 
.salt’ impresionant 

ai ceiei mai bune 
performanțe a sa La 
aruncarea su&ței, 
de 11.32 m, adu cin d 
recordul țirii sale 
la 99,71 m (mai !983). 
Această surprinză
toare performanță a 
fost realizată Insă 
cu o suliță care nu 
este omologată.

olimpic,
..Dar, a

propice performanțelor 
elita atletismului 

își continuă cursa 
stabilirea ierarhiilor 

campionat al lu- 
laureată a zilei 

fost Helena Fibin* 
Cehoslovacia. la 

greutății. întrece- 
------- REZULTATE TEHNICE (FINALE)

FEMLNIN 1 GREUTATE — 1. Hackney (Mare
Helena Fibfngerova fCehoskrva- G. FeU (Marc
da) 21,05 m ; 2. Hdma Knor- SULIȚA — L D
scheidt (RJ3.G.) 20,70 m ; 3. Eona «.44 m ; 2.
Slupianek (RJ5.GJ 20,56 m ; 4. N. (S.U.AJ to.SO n
Abașldze (UJI.S.S.) 20,55 m ; 5. (UJLS.S.) «5.«
N Lisovskala (U.R.S.S.) 20^2 m : (U.RB.S.) 84.568. Mihaela Loghin - . .
16,85 m.

puțin 
sportive, 
mondial 
pentru 
celui dinții 
mii. Prima 
de vineri a 
gerova, din 
aruncarea

care a ei a măsurat 
cu un metru si zece 
tri sub performanța sa de vîrf. 
Nu-i mai puțin adevărat însă că 
nici marile favorite nu au a- 
vut rezultate pe măsura rea
lelor posibilități.

Prezenți în diferite faze ale 
disputelor, alți citiva reprezen
tanți ai țării noastre și-au asi
gurat dreptul de a merge mai 
departe. Astfel. Sorin Matei a 
sărit 2,21 m la înălțime, fiind 
primul pe o listă ce cuprinde 
încă 13 realizări similare (doar 
canadianul Milt Ottey, sovieti
cul Igor Paklin și sportivul

prezent sîmbătă In finală, ca
Eva Zorgo-Raduly, 61,92 m 

vineri la suliță, al optelea re
zultat, primul aparținînd fin
landezei Tiina Lillak — 69,16
m. Alergătoarele Doina Me- 
linte și Maria Radu vor par
ticipa. de asemenea, la ultimul

fi 
și

act al probei de 1500 m, 
duminică. Doina a . fost 
treia în seria a treia, 
4:09,71, iar Maria s-a calificat 
la timp, cu 4:10,15, deși a so
sit a cincea în seria a doua.

Anunțîndu-i pe ceilalți cam
pioni al zilei : Patriz Ilg 
(R.F.G.) la 3000 m obstacole, 
după un final cu americanul 
Marsh, unul din favoriți, de- 
zechilibrindu-se si căzind la 
ultimul obstacol, Detlef Michel 
(R.D.G.) la suliță masculin și 
Ronald Weigel (R.D.G.) in 
extenuanta probă de 50 km 
marș, să ținem 
pumnii pentru 
români prezenți 
trecerilor din ___  ____
zile (vor avea loc cu totul 16 
finale), — 11 duminică, în 
frunte cu Anișoara Cușmir, de 
care se leagă, pe deplin te
mei. cele mai mari 
ale noastre, pentru o 
de aur la acest prim 
nat mondial. Sperăm, 
menea, ca Anișoara Cușmir să 
nu fie împiedicată de vremea 
nefavorabilă pentru a obține o 
performanță pe măsura valo
rii. Agenția France Presse o 
consideră ca favorită a con
cursului, chiar dacă printre 
adversarele sale se numără re
putatele săritoare Heike
Daute (R.D.G.), creditată cu 

7,14 m. Zvetlana Zorim
(U.R.S.S.). 7,04 m și Carol Le
wis (S.U.A.), 6,92 m.

CA MI1NE VA Fl

MUNDIALUL MEXICAN

(R.D.G.) 
de 50 

de pe acum 
toți atleții 

în focul în- 
ultimele două

sperante 
medalie 
campio- 
de ase-

(România)

MASCULIN : 3000
COLE — 1. Patriz 
8:15,06 ; 2. Boguslav
(Polonia) 8:17,03 ; 3. 
(Marea Brltanie) 8:17,75 ;
Mahmoud (Franța) 8:18,3î

M OBSTA- 
ng (RJ.G.) 

Maminsk! 
Colin Reifz 

4. J.
5. R.

1.

Vladimir MORARU

g
g

g

Sosire ia fâuU de 400 m : Jarmila Kratochvilova devine primo 
ofleU din lume core coboard sub 4S de secunde pe aceaiti 
disteajă ! Telefoto : A.P.-AGERPRES
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C. E. DE TENIS PENTRU
SENIORI Șl TINERET

In acest an Campionatele eu
ropene de tenis rezervate senio
rilor si tineretului vor avea loc 
în Uniunea Sovietică. în locali
tatea Iurmala. de lingă Riga, 
in perioada 15—22 august. Re
prezentanții noștri vor fi pre
zent! la categoria tineret, ur- 
mînd să participe la competiție 
Daniela Moise. Alice Dânilă. 
Răzvan Constantinescu sl Mibai 
Șovar.

Balcaniada de baschet juniori I
ECHIPA NOASTRA A

RM. VILCEA. 12 (prin tele
fon). In ziua a treia a Cam
pionatului balcanic de baschet 
juniori, care se desfășoară In 
Sala sporturilor din localitate, 
echipa României a jucat bine 
timp de 25 de minute, avtnd in 
permanență avantaj pe tabela 
de marcaj, după care Insă a 
cedat treptat inițiativa în fata

TURNEUL FEMININ DE ȘAH
IN A DOUA SA JUMATATE
înaintea celei de a 8-a run

de. cu care turneul internațio
nal feminin de șah de la Băile 
Herculane intră în a doua ju
mătate a desfășurării sale, si
tuația în clasament este limpe
zită prin completarea tuturor 
rezultatelor rămase în suspen
sie. Iată-le. asa cum au fost 
consemnate. după disputarea 
partidelor întrerupte si amina
te : Ghindă — Nuțu 0—1. Nu- 
tu — Fischdick remiză. Boicu 
— Oiărașu 1—0. Olărașu — 
Ghindă și Kantor — Glaz re
mize. In clasament conduce dis-

tantat Nana Aleksandria 
(U.R.S.S.), cu 6 puncte, urmată 
de Iudllh Kanlor-Chirieuță (Ro
mânia) si Gisle Fischdick 
(R.F.G.) — 4,5 p. Dana Nuțu 
și Elisabeta Polihroniade (am
bele România) — 4 o. Anett 
Wagner (R.D.G.) si Hanna B- 
rensk» (Polonia) — 3.5 
genia Ghindă. Gabriela 
șu. Smaranda Boicu 
România). Malgorzata 
(Polonia) si liana Glaz 
— 3 p. Ligia Jlcman

PIERDUT Șl MECIUL
selecționatei Bulgariei. In ulti
ma parte a medului, baschet- 
baliștil bulgari s-au dovedit 
mai bine pregătiți fizic și mult 
mai maturi în joc, reușind să 
egaleze in min. 31 (80—60), du
pă care s-au desprins, obți- 
nînd victoria cu 88—74 (S8—44). 
In repriza secundă tot greul a 
fost dus de Tzaehis și Constan
tia. care au marcat 24 de 
puncte (Secare cite 12) din to
talul de 30, ceilalți jucători ca
re au intrat pe teren evoluind 
neconvingător. Au marcat t 
Tzaehis 26, Constantin 20. Sarlă 
14, Szabo 6. Mitei 6, Iacob 2 
pentru România, respectiv 
Vuțev 18, Djinin 18, Rnsev 15, 
Davidkov 12, Ghergov 8, Radev 
5, Ghenov 2, Petrov 2. Au ar
bitrat bine Z. Soltysiak 
nia) și M. Marjanoviei 
slavia).

După surprinzătoarea
gere suferită Joi tn fața echi
pei Greciei, formația Iugo
slaviei a demonstrat că eșecul 
respectiv a fost doar un acci-

CU BULGARIA: 74-80

(Polo- 
(Iugo-

Infrin-

O. Eu- 
Olăra- 
(toate 
Wiese 

(Israel) 
__  (Româ

nia) 2.5 p. Marina Pogorevici 
(România) 1,5 p.

dent și câ adevărata valoare 
este cea demonstrată astăzi 
(mr. ieri) în fața selecționatei 
Turciei. Avtnd permanent în 
teren trei jucători de peste 2 
metri (ceea ce i-a asigurat neta 
superioritate în disputa sub 
panouri) $1 conducători de joc 
tehnld și preciși în aruncările 
la coț, formația iugoslavă 
a rfștigat cu 83—59 (42—27).

In deschiderea reuniunii, 
Grecia — România (cădeți) 
63—54 (33—27).

Clasamentul : 1. Bulgaria 4 P 
(2 jj, 2. Turcia 4 p (3 j.). 3. 
România 4 p (3 j.), 4. Grecia 
3 p (2 j.), 5. Iugoslavia 3 p 
a j.).

Programul ultimelor zile : 
sîmbătă, de Ia ora 16 : Româ
nia — România (cădeți). Gre
cia — Turcia. Bulgaria — Iugo
slavia ; duminică, de la ora 16: 
România (cădeți) — Turcia, 
Bulgaria — Grecia, România — 
Iugoslavia.

D. STANCULESCU

Duminică, la Caracas

ÎNCEPE A IX-a EDIȚIE A JOCURILOR PANAMERICANE
Duminică pe Stadionul Olim

pic din Caracas vor începe în- 
trecerile celei de a IX-a ediții 
a Jocurilor Panamericane la ca
re iau parte aproape 6 000 de 
sportivi din 36 de țări si care 
se vor termina în 29 august.

Cu un mare interes sint aștep
tate competițiile de atletism si 
na ta tie. precum si cele de box 
si baschet sporturi foarte ris- 
pîndite si de un bun nivel va
loric în cele două emisfere ale 
continentului american.

I
I
g

I

Cum trec zilele atît de repede, . 
Mai ier: a fost Mundiolul spaniol 
și ca mîine va fi Mundiaiul mexi
can, cu complicatele-i probleme 
de climă ș de altitudine. lată, 
în cele ce urmează, orașele pro
puse a găzdui întreceri ale Cupei 
Mondiale de fotbal 1965: Ciudad 
de Mexico (12 milioane de lo
cuitori; 2240 m altitudine), Gua
dalajara - capitala statului Jalis
co (1 900 000 locuitori; 1 552 m), 
Leon (490 000 locuitori; 1673 m), 
Puebla - capitala stotulli Puebla 
(350 000 locuitori; 2162 m), Toluca
— capitala sta-tul-uî Mexico (140 000 
locuitori; 2 664 m), Monterrey — 
capitala statului Nuevo Leon 
(1600 000 locutori; 538 m), Ve
racruz (260 000 locuitori; port Ic 
Atlantic), Queretaro — capitala 
statului Queretaro (142 700 locuri; 
1 853 m), San Luis Potosi - ca
pitala statului Son Luis Potos 
(275 000 locuitori; 1877 m), Tam
pico (329 000 locuitori; port Io 
Atlantic), Morelia — capitala sta
tului Michaocan (205 000 locuitori; 
1951 m), Ciudad Juarez - In sta
tul Chihuahua, în nordul țârii 
(513 000 locuitori; 1144 m).

Stadionul cel mal mare . .
„AZTECA" din Ciudad de Mexico
— 113 000 locuri, Iar cel mai mic 
cel din Ciudad Juarez - 35 000 
locuri.

CURSA DE MARȘ

este

A „CIORAPILOR ROȘII"

Exista in lume fel de fel 
competiții, mai noi sau mai vechi, 
lata, spre exemplu, o anume cursă 
de marț despre care „cron-ica rul“ 
scrie câ prima ei ediție a avut 
loc tocmai în anul... 1508 I Corn 
petiția are loc, an de an, în mice 
localitate Camwath din Scoția și 
se cheamâ „ciorapii roșii*4. Nu
mele acesta atît de banal îi vine 
de la... premiul cu care este răs
plătit învingătorul: niște ciorap: 
roșii tricotați special pentru cîș- 
tigâtor, pe măsura Iul I Un ade
vărat erou al competiție este 
Michaeil Glen, care deține o au
tentică colecție de astfel de cio
rapi roșii, deoarece el a cîștigot 
cursa * ‘de 14 orf I

A IX-A EDIȚIE

A JOCURILOR

MEDITERANEENE

de

5

3

g

Intre 3 șl 17 septembrie vor 
vea loc In capitala Marocului 
trecerile celei de o IX-a ediții a 
Jocurilor Mediteraneene, competi
ție polisportivă la care vor lua 
parte reprezentativele țărilor ri
verane Mediteranei. Potrivit infor
mațiilor comunicate din Maroc, 
după înscrierile preliminare, dele 
gația ItaHel, cu 481 de sportivi, va 
fi cea mal numeroasă, cele mai 
mici delegații fiind cele ale Mal
tei (16 sportivi) și Monaco (14 

l parte
compe-

sportivi), la total vor kra 
la întreceri pesta 3000 de < 
«ort.

IN APĂRAREA-.

DEMNITĂȚII I

Q 
în-

g
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_ ------  ------- - -- le . _
rfa un mare concurs internațional 
de atletism ta startul căruia a 
fost invitat și alergătorii spaniol 
Jose Manuel Abascal, unul din
tre cef mal buni spectaJIști In 
cursa de 1500 m. Dar valorosul 
alergător, în ultimul moment, nu 
a moi luat parte ta concurs. Din 
ziarul parizian „PEquipe" am aflat 
șl motivul acestui forfait de ulti
mă clipă. Abascal a fost nemul
țumit de modul în care a fost 
tratat de organizatorii competiției, 
mai precis de... avarițta lor. Atle
tul spaniol le ceruse 1000 de do- 
tarf oa primă de concurs, kw 
organizatorii nu l-au oferit decît 
900. Și cum omul a ținut ta preț, 
ioc organizatorii n-au mal dat 
nimic In plus Abascal a preferat 
să nu mai concureze.

2ilelo trecute o avut loc Po-

g
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Rubrică realizatâ de

Romeo V1LARA

g

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX < TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
CICLISM • Pentru tradiționala 

cursă ..Tour de l’Avenlr*. forul 
de specialitate olandez a alcă
tuit următoarea echipă : Ducnot. 
Hermans. Hofa-.d. van Dlrschoot. 
Snifders. van Weers. Wekenaa.

HOCHEI PE GHEATA • Afla
tă ta turneu ta Franța, echipa 
ungară de nochet Volan Buda
pesta a susținut la Chamonix 
cu o selecționată ocală un ioc 
ne care l-a ctstigat cu scorul 
de 4—2 (2—0 t-o. 1—n

SAH a tn turneul Internațional 
de la Pol'anlta Zdroi tocătorul 
romfln Va’entln Stoica a învins 
■lună 34 de mutări oe oolonezul 
<zz-’euisk1. De asemenea. Lukov 
■> rfrftnnt Krusz'nski in timn 

-o-»’(tete Fir» eo — DMÎsko. 
mes-k — Abramovlcl al Ke- «kj _ pifsz 3_au terminat re

miză. In clasament reeduce Dl- 
dîșko (T7.R.S.S.) cu 3,5 p (1 par
tidă întreruptă), urmat de Stoica 
șl Farago. ambii cu câte 3.S p.

tenis • In turaeui de la Los 
Angeles, ta optimi de ftnală, ju
cătoare® americană Alycla Moul
ton a învins-o pe Virginia Ru- 
zicl cu 8—3. 7—6, Alte rezultate: 
Navratilova — Jordan 6—1. 6—0, 
White — TumbuU 6—4. 8—7, 7—6 
• Pentru finala „Cupei Sofia* 
s-au calificat echipele Cehoslo
vaciei șl Italiei. în semifinale 
Cehoslovacia a învins Anglia cu 
3—2. iar Italia a dispus de Sue- 
dlt cu 1—1 • în turneull de la 
Montreal, recentul cîștigător al 
turneului de la Roland Garros, 
francezul! de culoare Yannick 
Noah, a fost învins de america
nul Peter Fleming cu 6—1. 2—6,

6—1. Alte rezultate : Kriek —> 
Harmon 6—1, 6—2, Lendl — San
dy Mayer 6—0, 6—7, 6—1, Kuren 
— Goven 6—2, 6—3, Jarryd — 
Gerulaitls 6—3, 5—7, 6—4, tar la 
dublu Tim Gulllksson, Tom Gullik.
sson — Bauer, Cash 6—4. 7—6, 
Dnewett, Broderick — Hooper, 
Vljoen 6-3, 4-6, 6—3.

VOLEI • In turneul feminin 
de la Varna s-au înregistrat ur
mătoarele rezultatei Bulgaria — 
Ungaria 3—1 (14, 3, —11. 6),’
R.D.G. — Cehoslovacia 3—1 (—9, 
11, 2, 10), S.U.A. — Turcia 3—0 
(7, 1, 3), Polonia — R.F.G. î—1 
(-10. 6, 13, 5) și R.P. Chineză — 
Japonia 3—0 (6, », 4) • La Fre- 
Jus (Franța) va avea loc un tur
neu Internațional feminin cu par
ticiparea echipelor Italiei, Coreii 
de Sud. R.F.G. și Franței
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