
ilanț excelent la C.M. de lupte libere

MONDIAL DE JUNIORI!
MĂRICEL POPA - medalie de argint 

mii. cucerite do DUMITRU 
CHIRU (cat 82 kg) și medalia 
de argint șl titlul de vieecam- 
pion al lumii, cucerite de Mări
cel Popa (62 kg).

Primele amănunte primite 
din Los Angeles ne aduc la 
cunoștință și rezultatele obți- 
ni

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VM |

portul
niță (cat.

DUMITRU CHIRU

MĂRICEL POPA

Am așteptat cu mare emoție 
li speranțe rezultatele finale 
Lie Campionatelor mondiale de 
lupte libere ale juniorilor, în
cheiate duminică; la Los Ange- 
es. Poate și pentru că, ne re
amintim, cu puțin timp în ur- 
kiă, în orașul norvegian Kris- 
tiansund, doi tineri sportivi ro
mâni — Ilie Miuți și Ion Gri- 
goraș — cucereau titlul suprem 
ta „greco-romane" !... Cunoaș
tem acum și bilanțul celor pa
tru juniori care au concurat în 
orașul-gazdă al viitoarei Olim- 
aiade. Este un bilanț excelent, 
în care strălucește medalia de 
jur și titlul de campion al la

in luptă pentru o medalie — de 
bronz — a ocupat, în final, lor 
cui 4, iar Laszlo Gergely (cat. 
68 kg) s-a clasat pe locul 5. 
Așadar, toți cel 4 juniori ro
mâni — în FINALELE pentru 
locurile 1—6 ! O performanță 
de prestigiu, mai ales dacă ți
nem seama de faptul că la a- 
ceastă ediție a mondialelor de

(Continuare In pag « <-a)
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ANIȘOARA CUȘMIR - MEDALIE DE ARGINT
• 1b disputa cu
1,15 B, iafă de
• Bilagțui generai

Dcisinhi este

ncihc Daute (R.D.6.) a sărit
î.2T m I ai adversarei sale
al atlcților noștri participant 

ncsatisiăcâtor în ansamblul

performantelor mondiale
14 (prin telefon). Prima ediție a campiona

telor mondiale de atletism a luat sfirșit duminica dupa- 
am-a»ă pe Stadionul olimpic din capitala Finlandei. In 
această ultimă zi, • sportivă din țara noastră a urcat pe 
podiumul de premiere, aducind României prima și singura 
medalie la marea întrecere. Este vorba, cum ne așteptam, 
de altfel, de Anișoara Cușmir, care a cucerit medalia de 
argint in proba de săritură in lungime. Desigur, la fel ca 
Anișoara Cușmir și antrenorul său Moroiu, noi toți aflați 
aici ne așteptam, ca și dumneavoastră, la medalia de aur. 
astfel că decepția ne stăpines- 
te pe toti. acum, la s'irșit 
Anișoara Cușmir a realizat un 
concurs de ridicată valoare, 
cel mai bun din străinătate 
din cariera ei. cu trei sărituri 
peste șapte metri, dar s-a vă
zut întrecută de principala ad-

Ml rOST DAMNAȚI
I CONSTANȚA, 14 (prin tele
fon). Atracția finalelor Și-a 
|spus și de această dată cuvin- 
tuL Cu o oră înainte de în
ceperea reuniunii care avea 
să-i desemneze pe cei 11 cam
pioni ai „Daciadel* și ai cam
pionatelor naționale de seniori 
la box pe anul 1983 Sala spor
turilor din localitate era arhi
plină. Sîntem siguri că nu vre
mea defavorabilă plajei

2 000
mâ- 
rin-

determinat pe cei peste 
de iubitori ai sportului cu 
nuși să se adune In jurul 
gului, ci programul reuniunii 
finale care promitea meciuri 
de calitate.

Gala a început cu o surpriză: 
Vasile Ciobaau C—“ 
Neamț) a adus primul 
campion orașului său, 
goria se mi muscă, spre 

și a antrenorului

(Ceahlăul P. 
titlu de 
la cate- 
bucuria 
Gabriel

TĂ PREZENTĂM
PURTĂTORII

CENTURILOR
DE CAMPIONI
Foto :
Dragoș NEAGU

TTȚOIUVâslit CIOBANU

Timpescu. Ciobanu. care pro
mitea mult cu ani in urmă, ca 
junior, si-a văzut visul împli
nit acum, la Constanța. După 
o luptă pe cit de dinamică, 
pe atrt de echilibrată. el a reu
șit să CTiu'gă o decizie la li
mită (3—2) *n fata lui Eroi 
Geafar (Steaua), un tinăr de 
29 de ani, ale cărui calități și 
cunoștințe promit mult pentru 
viitor.

La categoria muscă. Constan
tin Titoiu (Dinam* Buc.) și-a 
apărat titlul. luptind din greu, 
mal aleg in fmalul partidei, cu 
Marin Vlșan (Oțelul 
te). Dacă in primele 
prize a suportat cu 
fără posibilitate de
directele de stingă ale dinam»-

versară. Heike Daute. 
care s-a autodepășit in 
acest concurs, realizând o 
săritură de 7,27 m care a 
întrecut cu 13 centi
metri cea mai bună perfor
mantă personală anterioară !

Anișoara Cușmir a fost a pa
tra pe lista de concurs, Heike 
Daute a dncea. Românca 

:eput cu 7,00 m. Daute 
ipuns cu 6.91 m. In săritura 
doua : Anișoara 6,87. Heike 
î. Ambiționată, atleta noas- 

.ră a avut o evoluție foarte 
bună in încercarea a treia — 
7.15 m. insă replica adversarei 
a venit imediat : 7,27 ! In con
tinuare : Cușmir — 7,02 m. a- 
poi săritură depășită (a riscat, 
sărind în jur de 7,30 !), 6,99
m : Daute — 7,16 m. 6.79 m, 
7,26 m. Astfel, sportiva din 
R.D. Germană ciștigă nesperat 
— după cum avea să declare 
după întrecere.

Desigur, o medalie de argint 
cucerită intr-o competiție de

ANIȘOARA CUȘMIR

a 
a

cea mal înaltă valoare, în 
care si aid numeroși record
mani ai lumii au fost învinși, 
reprezintă o performanță de
osebită. Dar o „săritură de ar
gint* nu este o „săritură de 
aur*. Știe aceasta foarte bine 
si Anișoara care trebuie să aș
tepte acum, dar să se pregă
tească foarte bine, revanșa de 
anul viitor, de la Los Angeles. 
Ea a găsit totuși tăria, ca du
pă concurs. într-un gest spor
tiv apreciat să o îmbrățișeze 
pe mai puțin așteptata cam
pioană mondială Heike Daute.

După concurs, cele două pro
tagoniste ale săriturii în lun
gime feminine au făcut urmă-

Vladimir MORARU

(Continuare in pag a 1-a)

Tirgoviș- 
două re- 
stoiciszn. 
replică,

Petre HENT
Paul IOVAN

„Cupa . României^ la tir

UN BUCHET DE PERFORMANȚE BUNE
Simbăiâ și duminică, ..Cupa 

României* la arme cu glonț și 
talere a continuat la poligo
nul Tunari, sub aceleași bune 
auspicii ca in primele două zile 
de întreceri. „Evenimentele* 
ultimelor probe ne-au fost o- 
ferite de protagoniștii probe
lor de pistol viteză. pistol

standard și skeet, în care în
vingătorii au arătat, prin re
zultatele lor bune, că au in
trat în linia dreapta a pregă
tirii dinaintea campionatelor

Radu T1MOFTE

(Continuare in pag 2-3

George OPR1ȘOR Coslin STANCU Nicola* BRINZEI

Mircea FULGER Mihai CIUBOTARU Gheorghe SIMION

Dani MARICESCU Goo-gică DONICI Teodor HRJOL

0 NOUĂ Șl MODERNĂ BAZĂ NAUTICĂ, 
UN NOU ȘPORT LA IAȘI - CANOTAJUL I

Săptămina trecuta, la fru
moasa zestre sportivă a pirii, 
sporită an de an prin grija 
partidului și statului nostru, 
s-a mai adăugat o modernă 
bază nautică : cea de la Doro
banț — Aroneanu, din munici
piul lăți, amenajată prin mun
că patriotici și cu materiale 
refolosibile și dată in folosință 
in cinstea marii sărbători de 
la 23 August

Noua arenă, cu turn de so
sire și culoare perfect balizate, 
cu pontoane, hangare și vas
tele pentru ambarcații, a fost 
inagurati cu prilejul recentelor 
campionate naționale de cano
taj pentru juniori, desfășurate 
sub egida „Daciadei*. Iată, a- 
șadar, că ieșenii și-au înscris

Imagine de la noua 
cipiul Iași

In calendarul competițional un 
nou sport : canotajuL A fost, 
de buni seamă, o fierbinte 
dorință de a ține pasul cu vre
mea. de a amenaja aici, pe 
valea dricului, • plendidd ba
ză nautici. A fost o mare am
biție. o adevărată întrecere In 
a-și aduce fiecare aportul ce

bază nautică Dorobanț-Aroneanu, din muni- 
Foto : A. CRASI

tățenesc la amenajarea acestei 
baze sportive.

Peste 100 000 de ore de mun
că susținută, in timpul liber, 
de către numeroase colective 
din diferite întreprinderi ieșene

Vasile TOFAN

(Continuare în pag. 2-3)



Campionatele naționale țl ale ..Daciadei** la lupte libere

ZIUA PRESEI ROMANE
stăzi, 15 august, se împlinescAstăzi, 15 august, se împlinesc 
condițiile grele ale ilegalității 
al ziarului Scinteia, organul

52 de ani de cînd, in 
a apărut primul număr 

Partidului Comunist 
Român, publicație care a reprezentat „un moment de sea
mă in istoria mișcării revoluționare din România", după 
cum sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul 
general al partidului. Este un eveniment deosebit pentru 
lucrătorii presei scrise și audio-vizuală din țara noastră, 
memorabila dată a apariției Scinteii statomicindu-se In anii 
socialismului ca zi de sărbătoare pentru întreaga presă 
românească.

Presa din România s-a angajat plenar îndată după elibe
rarea țării, la 23 August 1944, pe calea deschisă de „Sctn- 
teia" partidului comunist cu toată capacitatea sa de influen
țare, de mobilizare a maselor In slujba mărețelor idealuri 
și aspirații ale națiunii, in slujba cauzei socialismului și 
comunismului. Urmind neabătut linia indicată de partid, 
presa, ca unul dintre cele mai importante sectoare ale mass
media. s-a preocupat permanent și ie preocupi ca, mili- 
tlnd continuu pentru perfecționarea noii societăți, pentru 
mobilizarea maselor la traducerea in viață a mărețelor 
obiective ale construcției socialiste, si se perfecționeze pe 
sine însăși prin strădanii permanente de a fi mereu la 
înălțimea comandamentelor politice, ideologice, economice, 
sociale și morale pe care le-a impus și le impune zi de zi 
evoluția societății noastre socialiste, presa noastră urmează 
principiile nobile ale promovării adevărului in informarea 
maselor de cititori, ea se constituie ca o adevărată tribuni 
a democrației socialiste, militează neabătut pentru îndepli
nirea obiectivelor majore ale construcției socialiste, pentru 
educarea patriotică, revoluționară a maselor, pentru for
marea omului nou. Sint sarcini de înaltă răspundere, sar
cini care onorează pe toți lucrătorii din presă, de' la cei ce 
redactează mesajul scris ori vorbit la cei ce toarnă 
plumb litera ori minuiesc aparatele de emisie. In fața 
zei stau, insă, tot mai importante obiective. Recent, in

in 
pre- 

—• , „,0w, w.cbk.w. cww., >,• stră
lucită , Cuvintare rostită la Consfătuirea de lucru pe pro- 
... —— -------- — „--------- — ,— ——------ —.......1 poli—blemele muncii organizatorice și problemele muncii 
tico-educative, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tarul general al partidului nostru, sublinia sarcina de răs
pundere care revine presei, cerința ca ea să devină mai 
activă, să țină seama de faptul că oamenii muncii sint cei 
care au realizat toate împlinirile dezvoltării socialiste a pa
triei, că ei sint eroii care trebuie să-și aibă locul în toate 
domeniile creației artistice.

Ziua presei constituie și pentru redactorii și ceilalți lu
crători ai publicațiilor sportive o sărbătoare, dar și un pri
lej de a se angaja ferm, mai activ, cu tot devotamentul și 
responsabilitatea comunistă, cu toată priceperea lor gaze
tărească la transpunerea In fapte a acestor sarcini. Ei iși 
afirmă hotirirea de a fi mai aproape de fenomenul spor
tiv, mai aproape de viață, de a milita cu toată răspunderea 
pentru îndeplinirea exemplară a indicațiilor cuprinse în 
Mesajul adresat Conferinței pe țari a mișcării sportive din 
5—6 martie 1982 de către secretarul general al partidului, 
de a milita pentru atragerea întregului tineret, • celor mai 
largi mase de oameni ai muncii la practicarea organizată 
Și sistematică a exercițiilor fizice, sportului și turismului, 
pentru întărirea sănătății și vitalității națiunii noastre.

FINALE CU... Șl FĂRĂ SURPRIZE I
• Steaua — 4 titluri, Nicolina 2

68 kg, între Costin Dănăilă șl 
Octavian Dușa, încheiat la e- 
galitate (6—6), dar dînd cîștig 
de cauza lui Dănăilă, care a 
realizat ultima acțiune. Pînă 
atunci campionul era condus 
cu 4—6 I La 74 kg, victorie 
lejeri la puncte (8—2) a Iul 
Claudiu Tămăduianu ta fața 
lui Cornel Zaharla. Și a urmat, 
după părerea noastră, tatîlni- 
rea care ar fi meritat „premiul 
de combativitate". S-au luptat 
Iulian RIșnoveanu și Gheorghe 
Fodore (principalii favoriți). 
A luat conducerea RIșnoveanu 
(3—2), dar în repriza a doua 
Fodore a egalat (3—3) și, după 
o dispuți extraordinară, Rîșno- 
veanu a obținut punctul victo
riei cu 3 secunde 
final ! După ce am 
„tuș" spectaculos, 
5 secunde (!) de 
luptător Ion Ivanov 
Cornel Tănase, 
locurile... 3—4 (!), am consem
nat victoria comodă realizată 
de Gheorghe Broșteanu în me
dul cu Radu Ciprlan (9—1), 
disputat In cadrul categoriei 
90 kg. Vasile Pușcașu (cat. 100 
kg) a fost condus cu 3—2 de 
Constantin Pavel, a reușit să

Ieri, în sala Floreasca din 
Capitală, s-au încheiat finalele 
„Daciadei" și ale Campionate
lor naționale Ia lupte libere, 
ediția 1983. întrecerea decisivă 
pentru ocuparea locurilor pe 
podiumul de onoare a fost fru
moasă, reunind și favoriți și 
outsideri, ți .tineri (unii încă 
juniori), și sportivi cu multi 
ani de activitate.

Citeva amănunte de la cele 
13 Intilniri ale reuniunii finale. 
Tînărul Nieu Hincu (campion 
european de juniori In 1982) a 
ocupat primul loc ta clasamen
tul categoriei 48 kg, fără să 
mal dispute finala cu Gheor- 
ghe Neagoe — accidentat La 
52 kg., B. Uvegeș a fost la un 
pas de titlu, dar... nu l-a mai 
putut face, experimentatul 
Gheorghe Bîrcu reușind să-și 
păstreze avantajul de un punct 
pe care-1 avea în ultimele se
cunde. Pe locul 3 — fratele 
campionului. Dorinei Biren I 
Traian Marinescu (62 kg) a 
avut inițiativa în întreaga par
tidă susținută cu Aurel Șuteu 
(ambii sint component ai lo
tului reprezentativ), câștigi nd 
un nou titlu de campion. 
„Meci-spectacol" la categoria

înainte de 
urmărit un 
realizat în 
cunoscutul 
in fata lui 

dar pentru

Traian Marinescu (în stingă) 
gind finala categoriei 62 kg, 
Șuteu
egaleze (3—3), să conducă (4—3) 
și a cîștigat, In final, prin 
descalificarea adversarului, dar 
parcă mai greu decît ne aș
teptam. Intîlnirea de „închi
dere" a fost aproape o forma
litate pentru experimentatul 
Enachc Panait <33 de ani!) 
care, după ce l-a condus eu 
4—0 la puncte pe Iancu Manea, 
a obținut și „tuș"-ul în min. 2 
al partidei din cadrul catego
riei + 100 kg. Surprinde, desi
gur, absența din finală a lui 
Andrei Ianko, titularul catego
riei. El s-a întîlniit cu Enache 
Panait într-un meci anterior.

întrecerile cicliștilor pe velodrom

AU FOST DESEMNAȚI CEI 11 CAMPIONI LA BOX PE ANUL 1983
(Urmare din pag. 1)

vistului, în ultimul rund Vișan 
»i-a aruncat în luptă toate re
sursele, încercând să răstoarne 
soarta meciului. In această 
parte a întîlnirii Tițoiu a tre
cut prin unele momente difi
cile, fără insă a fi in pericol 
să piardă partida. Tițoiu a câș
tigat (4—1) cel de al doilea tit
lu consecutiv.

Finala „cocoșilor" a însemnat 
pentru specialiști un mare 
semn de întrebare. Preferin
țele lor erau împărțite, in pro
porții egale, între experimen
tatul Niță Robu (Dinamp Bră
ila) și tânărul George Oprișor 
(Steaua). Cei care au „mizat" 
pe brăilean au jubilat în pri
mul rund cînd. cu un croșeu 
de dreapta, Robu l-a expediat 
la podea pe Oprișor, determi
nând numărarea acestuia. Dur 
Oprișor are un bun joc de 
picioare si a înțeles rajid că 
numai această -âimâ-4, bine 
Întrebuințată, ii p:ate aduce 
victoria. In consecința. începând 
din rundul secund, ei s-a de
plasat derutant, acumulând 
puncte prețioase cu directele, 
tactică aplaudată la „scenă 
deschisă" de spectatori. Robu 
nu a rămas nici el dator, ast
fel că am asistat la un final 
incandescent, care a dus la o 
decizie strinsă (3—2) in fa
voarea lui George Oprișor.

Și Costin Staacu (Rapid 
Buc.), la categoria pană, a reu
șit să-și apere titlul, chiar mai 
ușor decît ne așteptam, in fața 
lui Ionel Panaite (B.C. Galați). 
Campionul „penelor", deosebit 
de mobil, nu a constituit nici 
un moment „ținta" pe care gâ- 
lateanul ar fi vrut s-o atingă 
eu lovituri puternice. El și-a 
fentat adversarul plasindu-i 
multe directe și obligîndu-1 pe 
acesta să lovească adesea în 
gol. Pentru juriu decizia nu a 
constituit o problemă : C. Stan- 
cu învinge cu 5—0.

Doi finallști neașteptat la 
categoria semiușoară : Nicolae 
Brinzei (Nicolina Iași) șl Eu
gen Preda (Metalul Rm. Vîl- 
cea). Dacă partida nu s-a ri
dicat din punct de vedere teh
nic la un nivel prea ridicat, 
din punct de vedere spectacu- 
cular ea a satisfăcut din plin 
asistenta. A fost meciul în care 
arbitrul' din ring, gălățeanul 
Comei Tucă, a numărat nu mai 
puțin de trei k.d.-uri. Dorința 
de a cuceri titlul l-a făcut pe 
Brinzei și pe Preda să se an
gajeze în serii lungi de lovi
turi dure, ambii dovedindu-și

excelenta pregătire fizică. Brin
zei a fost numărat ta prima 
repriză, dar s-a revanșat in 
următoarele, trimițându-și ad
versarul la podea in fiecare 
dintre ele. Cu un final in forță. 
N. Brinzei aduce Iașuîu: ut> 
titlu dorit de mai multi ani.

.Capul de afiș" al finalelor 
l-a constituit meciul de la ea- 
tegori* ușoară, dintre campio
nul Mircea Fnlg» (Muscelul 
Cîmpulcng) Și Dragomir Ilie 
(Dinamo Boc.). A fost o partidă 
intre doi boxeri cu mare ex
periență. fiecare pândind si ex- 
ploatînd cea mai mică greșeală 
a adversarului. Mai proaspăt 
în final. Fulger acumulează 
punctele decisive și obține ver
dictul la limită (3—2).

Au urmat două intilniri ur
mărite cu interes deosebit de 
localnici, tn ambele ei având 
reprezentant: care le-ar fi pu
tut aduce la Constanta un mult 
dorit titlu. Dar atit Mihai Con
stantin. cit si Valentin MâhaL 
ambii de la Farul, deșt au lup
tat cu ardoare, nu si-a-j Dutut 
îndeplini dorișța. Ei au fost 
întrecut: la puncte de Jlîhai 
Ciabotara (A FM Timișoara), 
categoria semimijloeie. si. res
pectiv. Gheorghe Simion (Me
talul București), eategoria mij
locie mică.

O satisfacția au avut, totuși, 
gazdele : titlul la categoria 
mijlocie a revenit unu pugi
list format In sălile constăn- 
țene : Dorn Maricescu (Steaua). 
Maricescu și-a onorat medalia 
de argint, obținută la europene, 
reușind să cucerească centura 
de campion nationaL EL l-a ta- 
tilnit In finală pe Nicu Chîo- 
veanu (Litoral Manga -.a). în 
fata căruia s-a impus pe rt-o

tehnic, avantajul aloajei si jo
cul de picioare fiind principa
lele sale atuuri. Incomodat vă
dit de garda inversă a Ini Doru 
Maricescu. Nicu Châoveanu a 
recepționat multe directe, dar 
nu a renunțat nid un moment 
la luptă. punindu-i stelistului 
multe probleme, mai ales în 
uiumul rund Dorn Maricescu 
învinge la puncte : 4—1.

Mult mai echilibrată a fost 
finala categorie: semigrea. Gear- 
gieă Deniei (B.C. Galați), cam
pionul categoriei, a avut în tl- 
r.irul Mareei Mareu (B.C. 
Brăila) un adversar hotărît și 
curajos, care l-a înfruntat de 
la egal la egal. Juriul a fost In 
cumpănă la acordarea deciziei. 
El l-a ales pe Donid (3—2), in
fluențat probabil de k.d.-ul lui 
Mareu, din ultima repriză.

De mult nu am mai •ărut o 
partidă atât de frumoasă la ca
tegoria grea, cum a fost fir.,La 
dintre Ion Cernat (Steaua) și 
Tcoder Pârjol (Dinamo Bae.). 
Cei doi ns-au oferit o luptă 

smică, interesantă, tu o bo- 
i gamă de lovituri, o luptă 
care ao lipsit in termina bi- 
.clinciuri* din partidele 

anterioare. S-a lovit mult, 
corect, dinamovisrul exce-

„CUPA
(Urmare di« pag. 1)

gală 
din 
lele 
lor ;
dar
lind în crcșee ți upercuturi la 
corp, iar stelistul in serii la fi
gură. Din nou arbitru judecă
tori au avut o misiune grea 
In desemnarea campionului. Ei 
l-au preferat (3—2) pe Teodor 
Pârjol, care a atacat tot timpul.

Dacă turneul final din acest 
an nu s-a ridicat sub aspect 
tehnic la nivelul dorit și aș
teptat. gaia finală a plăcut to-

europene de la Începutul lu
nii viitoare.

Cornelia Ion a dat din nou un 
exemplu de seriozitate In abor
darea concursurilor și de bună 
pregătire. După ce conducea in 
prima manșă, la pistei viteză, 
cu punctajul maxim și ta cea 
de a doua, disputată slmbă- 
tă. s-a comportat bine, pier- 
zLnd doar 3 puocte. în seriile 
scurte, la numai un milime
tru de cercul decarului.. Cu 
totalul de 597 p, rezultat care-i 
ridică și mai mult media se- 
aoadhri. acest țintaș de ex
cepție și-a mai adăugat o vic
torie in bogatul său palmares, 

psihică
Intrecc- 
iză. Ba- 

lit 
fru- 

kEu- 
pro- 
Su-

construindu-și o bază 
soL-dă de abordare a 
ritar oficiale care urm 
raiul pentru locul 2 i-a revț 
lui Grațtaa Calotă, Intr-o 
moașă relansare sQre ,.P 
mul* ierarhiei interne a 
bei, tn dauna lui Virgil 
eiw. cu 147—146 p.

Junioara Dorina Guler 
spre supremația in proba 
pistol standard, ea mai aviad 
nevoie, totuși, de noi progrese, 
de experiență in concursuri 
grele șt de continuarea pre
gătirii asidue, asigurate atit la 
clubul său. U. T. Arad (antre
nor Gheorghe Csik), dt ți la 
lotul national (antrenor Virgil 
Atausiu). Tinăra trăgătoare a

tinde 
de

0 NOUA . Șl MODERNA BAZA NAUTICA LA IAȘI• »
din această parte a țării, după 
Piatra Neamț, Bacău, Munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej, Fălti
ceni. cu medaliate olimpice și 
mondiale — Sanda Toma, Vale
ria "
Ș-a. 
s-a 
lor 
din 
tuturor 
și răspunderi în sport, de docu
mentarea tehnică și înzestrarea 
materială corespunzătoare (schi
turi, șalupe) a Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport, prin federația de specia
litate.

»
(Urmare din pag. 1)

pentru • crea ceva nou, fru
mos, în folosul sănătății, al 
practicării In chip plăcut ji 
instructiv a orelor de după 
lucru. Și-au adus aportul, 
cu pricepere, la amenajarea 
bazei nautice Dorobanț — Aro- 
neanu colectivele de tineri, de 
oameni ai muncii de la I. M. 
Nicolina. Direcția apelor Prut, 
întreprinderea Metalurgică 
Iași, I.M.C., T.P.L., Asociația 
economică intercooperatistă 
Holboaca, I.M. Bucium, D.J.D.P., 
I.R.E., G.I.G.C.L. etc.

Noua înfăptuire, închinată zi-

lei de 23 
cele moi 
țari. O 
Franci sr 
merit, decanul de rirtti al ca
notajului nostru JS-n lucrat In 
perspectivă. In perspectiva ur.or 
viitoare concursuri internaționa
le pe această pistă olimpică, 
perfect dreaptă, ferită de vân
turi, cu instalații specifice atit 
canotajului, dt fi caiacului ți 
canoei. Râm ine ca tinăra secție 
de canotaj a clubului sportiv 
municipal Iași să se impună. 
Toată admirația pentru această 
mîndră realizare 1“

Așadar. a cincea bază nautici

August, concurează cu 
bune baze nautice din 

părere eutonzcti - 
Cserhaty. antrenor e-

Răcilă. Adriana Chelariu 
O realizare deosebită, care 
bucurat de sprijinul organe- 
și organizațiilor de partid 
Municipiul lăți, de aportul 

factorilor eu atribuții

2^6.4 pe 2000 m. învingătorii aiu! 
demonstrat o bună omogenitate 
ți, totodată, o bună tehnicitate 
tn schimburile la trenă, demen
te de care principalii lor rivali, 
cicliștii clubului sportiv Voința 
Buc., s-au dovedit a fi deficitari. 
Aceștia dtn urmă s-au antrenat 
dealtfel foarte puțin pe velodrom. 
Clasament : 1. C.S.Ș. 1 Buc.
2:26,4, 2. Voința Buc. 2:30,6, 3. 
STIROM 2:27,5, 4. C.S.Ș. 2 Buc. 
2:30,4.

Duminică urmau să înceapă pe 
velodromul Dinamo finalele „Da
ciadei* șl ale campionatelor na
ționale de pistă pentru juniorii 
mari șl seniori. Din cauza ploii 
intense, cursele au fost aminate 
șl se vor reprograma pe par
cursul acestei săptămînl.

Gheorghe ȘTEFANESCU

ROMÂNIEI**
cîștigat nu numai categoria sa la 

o diferență considerabilă (38 p), 
dar a înregistrat totodată si cel 
mai bun rezultat din întregul 
concurs de pistol standard, în-

DORINA GULER
trecînd senioarele cu... 7 punc
te ! Rezultatul realizat de spor- 

P — 
na- 

vechi

tiva arădeancă — 535 
constituie un nou record 
tional al categoriei, cel 
aparținîndu-i cu 584 p.

Ioan Toman a cîștigat 
de sheet seniori cu 198 
fră competitivă care —

LA 17 AUGUST 
NOI ȘANSE DE 

MARI C1ȘTIGURI I

Oricine joacă 
poate obține :
• AUTOTURISME 

- „Dacia 1300“
• MARI SUME 
DE BANI
• EXCURSII LA 
C.M. DE GIM
NASTICA, pe va
riantele de 25 lei, 
achitate 100%, care 
conțin 
mere 
totalul 
faza a

cele 3 
extrase 
de 45 

II-a !

nu- 
din 

Ia

De la agențiile 
Loto-Pronosport se 
pot obține toate 
informațiile nece
sare.

proba 
t, ci- 
repe-

VRE!

fl

TR
F



MECIURI AMICALE
RAPID BUCUREȘTI - NIKE VOLOS (Grecia) 5-0 (2-0)

Cu exact două săptămîni îna
intea începerii campionatului, 
Rapid București și-a încercat 
din nou simbătă — pe Stadio
nul Republicii (in fața a apro
ximativ 5 000 de spectatori !), 
capacitatea și forța sa de joc. 
De data aceasta în fața for
mației grecești Nike Voios ; o 

formație pe care „alb-vișinii“ 
au întrecut-o la toate capito
lele, nelipsind mult ca tabela 
de marcaj să ia proporții (vezi 
marile ratări ale lui Manea — 
min. 28, P. Petre — min. 70, 
Damaschin — min. 77 si Șișcă 
— min. 81, ca să nu mai a- 
mintim de bara lui Petruț din 
min. 59, ca și de intervențiile 
de ultim moment ale portaru
lui Bakalis). Una peste alta, 
acest meci a constituit, totuși, 
un util antrenament pentru 
giiuleșteni, ei Și-au mai iuțit 

Afin. 22: Damaschin (Rapid) l-a driblat ți pe portarul Hatzis 
(Voios), acesta insă îl va placa si Manea va transforma lovitura 
de pedeapsă acordată de arbitru : 2—0. Foto : I. BĂNICĂ

parcă jocul, l-au mai simplifi
cat în ofensivă, l-au mai legat, 
cum se zice, dar... să ne oprim 
aici, fiindcă echipa oaspete n-a 
pus nici o problemă feroviari
lor (raportul șuturilor : 33—3, 
al cornerelor 15—2) — ea n-a 
făcut nici un marcaj de inco
modare, nici pressing, așa că 
este greu de cîntărit cam ce si 
cit poate Rapidul Ia ora ac-

★ ★

• I.P.A. ALUMINIU SLA
TINA — C.S. TÎRGOVIȘTE 
0—2 (0—X). Au marcat : O, Po
pescu (min. 40) si Petre (min. 
79). C.S. Tîrgoviște : Marcel — 
Lică. Dumitrescu. Agiu. Pitaru
— Burleanu, R. Tudor, Aelenei
— Niculescu, Constantin, O. 
Popescu. Au mai jucat : Ene, 
Isaia. Turcu. Petre si Dragu. 
(D. Mihail-coresp.).
• dunărea c.s.u. ga

lați — OȚELUL GALAȚI 
1—1 (1—1). Au înscris : Popescu 
II (min. 20) de la Oțelul și 
Romilă (min. 40) de la Du
nărea. (T. Siriopol — coresp.)

• ȘOIMII I.P.A. SIBIU — 
CHIMIA RM. VlLCEA 0—3 
(0—0). Golurile au fost înscri
se de Verigeanu (min. 52), La- 
zăr (min. 56) și Carabageac 
(min. 79). Chimia : Pavel — 
Alexandru, Udrea. Ciupitu, Cin- 
că — Basno. Ancuța. Iovan — 
Udrică. Teleșpan. Carabageac. 
Au mai jucat : Mîrzea. Roșea. 
Vergu, Verigeanu. Lazăr, Palea 
și Calianu. (I. Ionescu — 
coresp,).
• MINERUL MOTRU —

F.C. ARGEȘ 3—2 (3—1). Au 
înscris : Gașpar (min. 2),
Aspicioiu (min. 8 si 22). res-

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA

TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO DIN 14 AUGUST 1983

FAZA I : Extragerea I : 8 35 
<4 56 51 39 5 70 45 43 30 73. 
Extragerea a Il-a : 54 82 89 64 
17 59 40 11 26 49 21 81. Extra
gerea a IlI-a : 14 30 21 78 75 
70 71 40 62 17 68 83. Extragerea 
a IV-a : 54 86 8 65 69 41 52 1 
76 56 10 37.

FAZA a II-a : Extragerea a 
V-a : 44 35 23 90 56 20. Extra
gerea a Vl-a : 43 37 36 22 31 
39. Extragerea a Vll-a : 68 67 
84 5 15 85.

FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 1:374.759 lei. 

tuală. Din punctul de vedere 
al suporterilor a fost frumos 
pe „Republicii" aceștia savurînd 
numeroasele faze de poartă 
create de rapidiști. din care 
s-au născut cele cinci goluri 
marcate spectaculos, in ordine, 
de Petruț (min. 1), Manea 
(min. 22 — din penalty și min- 
68 — ce minge i-a pus Sa- 
meș !), Cojocaru (min. 85) și 
M. Avram (min. 87). De notat, 
în min. 83 Telegas a ratat un 
11 m.

Arbitrul bucureștean D, Pe
trescu a condus foarte bine 
formațiile : RAPID : I. Gabriel 
(min. 68 Mânu) — I. Popescu 
(min. 60 Băjan). Sameș, Pîrvu 
(min. 46 Tiță), Mincu (min. 78 
A. Dumitru) — Petruț (min. 68 
G. Petcu), Ion Ion (min. 46 
P. Petre), Paraschiv (min. 63 
Șișcă) — Cojocaru (min. 46 M.

Avram), Damaschin, Manea 
(min. 80 Cojocaru) ; NIKE VO
LOS : Hatzis (min. 73 Bakalis)
— Raimmos (min. 73 Bardas), 
Basdanis (min. 46 Matzkonsta- 
dinous), Pankiotopoulos, Itekas
— Spiridakis (min. 46 Adam- 
zoglu), Douzenis (min. 62 Te
legas), Flamos — Gorgopoulos, 
Kaltzonas. Zagavieros.

Stelion TRANDAFIRESCU

★

pectiv Nica (min. 26 din 11 
m) și Ignat (min. 78). F. C. 
Argeș : Cristian — Voicu. Mol- 
ceanu, Margelatu. Stancu — 
Badea. Nica. IovăHescu — Ra- 
lea. Ignat. Jurcă. Au mai

La 25 august

PLENARA COMITETULUI FEDERAL
La 25 august 1983, ora 8, va 

avea loc în sala de conferințe 
a hotelului Turist din Capitală, 
plenara Comitetului federal al 
F. R. Fotbal.

Au fost convocați membrii 
comitetului federal, președinții 
și antrenorii principali ai e- 
chipelor divizionare A și B, 
președinții consiliilor județene 
pentru educație fizică și sport, 
arbitrii și observatorii diviz.o- 
nari A, membrii comisiilor 
centrale ale F.R.F. Au fost in
vitați cronicarii de specialitate 
ai presei centrale.

în plenara comitetului fede
ral se va face analiza ediției

REZULTATELE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 14 
AUGUST 1983 : I Cimentul
Medgidia — Voința Constanța 
(4—5) 2 ; II Rapid Fetești — 
I.M.U.M. (1—0) 1 ; III Olimpia 
Rm. Sărat — Carpați Nehoiu 
(2—0) 1 ; IV Metalul Buzău — 
Chimia Victoria Buzău (2—3) 
2 ; V Gloria Buzău — Gloria 
Focșani (4—4) X ; VI Prahova
— Carpați Sinaia (2—0) 1 ; VII 
Poiana Cîmpina — Metalul Plo- 
peni (11—0) 1 ; VIII Chimia 
Brazi — A.S.A. Mizil (4—0) 1 ; 
IX Unirea Alexandria — ROVA 
Roșiori (4—1) 1 ; X Chimia 
Orașul Victoria — Torpedo 
Zărnești (2—3) 2 ; XI Tractorul 
Brașov — Niitramonia Făgăraș 
(2—0) 1 ; XII Precizia Săcele
— Mobila Codlea (0—0) X :
XIII C.I.L. Sighet — Minerul 
Băi.uț (1—0) 1 ; FOND DE
CIȘTIGURI : 222.839 lei. 

jucat : D. Zamfir, Petrescu și 
Leca. (G. Jugănaru-coresp.).
• MUREȘUL EXPLORĂRI 

DEVA — JIUL PETROȘANI 
5—1 (5—0) ! Au marcat : Popa 
(min. 16 si 40). Stoica (min. 
25), Vălășutean (min. 32) și 
Ștefănescu (min. 44) de la în
vingători, respectiv Ciorăscu 
(min. 82). (I. Simion-coresp.).
• PROGRESUL BAlLEȘTI 

— UNIVERSITATEA CRAIO
VA (tineret-speranțe) 1—1 
(0—0). Autorii golurilor : Io
nică (min. 48) de la gazde și 
Aron (min. 54) pentru craio- 
veni). (Gh. Gherghișan-coresp.)
• F.C.M. PROGRESUL 

BRĂILA VICTORIOASĂ IN 
„MEMORIALUL ȘTEFAN FI- 
LOTE“. Rezultatele de vineri: 
F.C.M. Progresul — F. C. 
Constanta 3—2 (3—1) și Glo
ria Buzău — S.C. Bacău 1—0 
(0—0). Duminică s-au disputat 
meciurile finale : pentru locu
rile 3—4 : S.C. Bacău — F.C. 
Constanta 4—3 (3—2) ; finala: 
F.C.M. Progresul — Gloria 
Buzău 4—2 (4—0). Au marcat: 
Neicu (min. 5), Petrache (min. 
27. 37, 41). respectiv Prodan 
(min. 83) si Șumulanschi (min. 
88). S.C. Bacău a aliniat for
mația : Mangeac — Viscreanu, 
Cărpuci. Arteni. Elisei — A- 
vădanei, Mihuț, Șoșu — Șoiman, 
Dudu Georgescu, Chitaru. Au 
mai fost folosiți portarul Dinu 
si jucătorii de cîmp Penoff. 
Ursică, Andronic și Adolf. (N. 
Costin — coresp.).
• STEAUA C.F.R. CLUJ- 

NAPOCA — METALURGISTUL 
CUGIR 5—1 (1—1). Autorii go
lurilor : Furnea (min. 36. 51, 
73, 80) și Caciureac (min. 88), 
respectiv Vătafu (min. 23). (I. 
Lespuc-coresp.).
• POLITEHNICA TIMIȘOA

RA — U.T.A. 4—0 (1—0). Au 
marcat : Șerbănoiu (min. 10). 
Manea (min. 47), Bozeșan 
(min. 51) si Rotariu (min. 88). 
(Șt. Marton-coresp.).
• C.S.M. BORZEȘTI — 

F.C.M. BRAȘOV 1—1 (0—0). 
Autorii golurilor: Popa (min. 
80) de la gazde și Mandoca 
(min. 73) de la brașoveni.
• GLORIA BISTRIȚA —

METALUL AIUD 2—1 (1—1).
Au marcat : Dănilă (min. 11) 
și Giba (min. 83) pentru În
vingători, respectiv Bagiu 
(min. 5). (I. Toma — coresp.)
• C.S.M. REȘIȚA — RAPID 

ARAD 2—1 (2—0). Au marcat : 
Sasz (min. 15) si Portik (min. 
25) de la reșîțeni, Lazăt (min. 
68) de la oaspeți. (P. Fuchs- 
coresp.).

trecute a campionatului de fot
bal și vor fi luate măsuri pen
tru îmbunătățirea activității și 
desfășurării jocurilor din noua 
ediție divizionară care începe 
la_ 27 august a.c.

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI „C“- EDIJIA 1983-1984
ETAPA I - DUMINICA 28 AUGUST
Victoria T.C. Galați — Arru

bium Macin, Chimia Brăila — 
Voința Constanța, Ancora Galați
— Șoimii Cernavodă. Cimentul 
Medgidia — Progresul Isaccea, 
Metalul Mangalia — Chimpex 
Constanța, Ș-N. Tulcea — I.M.U. 
Medgidia, Victoria Tecuci — La
minorul Brăila, Portul Constanța
— D.V.A. Portul Galați.

ETAPA * tiu - DUMINICA
4 SEPTEMBRIE

I.M.U.M. — Victoria T., Lami
norul — Victoria T.C.G., Chim
pex — Cimentul, Arrubium — 
Metalul, Progresul — Ancora, 
Șoimii — Portul C., D.V-A. — 
Chimia. Voința — Ș.N. Tulcea.

ETAPA A Hl-a - DUMINICA
11 SEPTEMBRIE

Metalul — D.V.A., Chimia — 
Portul C., Voința — I.M.U.M.,
Victoria T.C.G. — Chimpex, Ci
mentul — Șoimii, Ancora — La
minorul, Ș.N. Tulcea — Progre
sul, Victoria T. — Arrubium.

ETAPA A IV-o - DUMINICA
18 SEPTEMBRIE

Victoria T. — Ancora, I.M.U.M.
— Chimpex, Șoimii — Victoria 
T.C.G., Progresul — Chimia, 
D.V.A. — Voința, Arrubium — 
Ș.N. Tulcea, Portul C. — Cimen
tul, laminorul — Metalul.

ETAPA A V-a - DUMINICA
25 SEPTEMBRIE

laminorul — Progresul, Arru- 
bium — Voința, Ancora — Ci
mentul, Ș.N Tulcea — Șoimii, 
Portul C. — Metalul, Victoria 
T.C.G. — D.V.A.. Chimpex — Vic
toria T., I.M.U.M. — Chimia.

Dialoguri cu antrenorii divizionarelor „A"

PAUL POPESCU: „VREM SĂ RĂMÎNEM 
0 ECHIPĂ CARE JOACĂ FOTBAL*
Paul Popescu, unul dintre an

trenorii serioși din fotbalul nos
tru, a fost etichetat, cîndva — 
cu ușurința cu care se aplică, 
deseori, etichetele —• drept un 
antrenor „de B“, ba chiar 
mai mult, „antrenor de Metalul 
București", La aceasta au con
tribuit — s-a spus — și unele 
nereușite cu Petrolul și „U“ 
Cluj-Napoca. I s-a reproșat că 
e prea delicat cu jucătorii, că 
vorbește prea frumos, că nu 
are nimic de geambaș în el. 
(Culmea e că în fotbal prind 
viață asemenea reproșuri, ali
mentate de unele succese obți
nute de antrenorii care vorbesc 
„pre limba jucătorilor", o „lim
bă" care are.,, avantajul că nu 
poate fi reprodusă în pagina 
scrisă). Iată de ce succesul lui 
Paul Popescu la Baia Mare 
este unul care răsplătește o 
categorie de tehnicieni de ta
lent, plini de bun simț.

— Cum a fost, Paul Popescu?
— Nu putea fi ușor cu ad

versari de „A“ ca U.T.A. și 
„U".

— Aveți de apărat un oare
care renume, cucerit acum trei 
ani.

— Nu uităm asta, dar nu ui
tăm nici faptul că în drumul 
nostru spre „A" am jucat, cu a- 
eeastă echipă „în refacere", pe 
celebrul stadion Santiago Ber- 
nabeu, în compania lui Real 
Madrid, unde, după acel 0—4 
de Ia Baia Mare, am reușit 
chiar să deschidem scorul, lu
cru care l-a speriat atit de 
mult pe jucătorii noștri, incit 
au pierdut la un scor nem iritat.

— Ce a însemnat Realul în 
viața voastră ?

— A fost o formidabilă tram
bulină psihică, așa cum se in- 
tiniplă cind ai șansa să intri 
în lumea mare a fotbalului, 
știut fiind faptul că astăzi con
tactele cu fotbalul mare te în
vață, te căiesc. E adevărat, ■- 
ceastă emoție numită Real, care 
avea să fie pînă la urmă pozi
tivă, în timp, a dereglat echipa 
în tur — șocul a fost șoc — 
dar curînd aveam să ne găsim 
cadența, ajutați și de faptul că 
„șepcile roși", fosta mea echi
pă, au cîștigat neașteptat Ia 
Arad.

— Spune-mi, te rog, ca să a 
vem mai bine totul în față, ce 
„11” ai alinia dacă ar trebui să 
joci primul meci astăzi ?

— Feher — Sept, Buzgău, Ig
nat, Koller sau Hotico, primul 
fiind incomplet pregătit — Bă
lan, Sabău, Mureșan, Rus — 
Tulba, Dragomirescu.

— Un ferm 4—4—2.
— Tendința e logică și inevi

tabilă.
— O combinată între Baia 

Mare de ieri și cea de astăzi. 
Cum apreciezi plecarea lui Tă- 
tăran și revenirea lui Murețan?

— Sigur că prin plecarea Iui 
Tătăran se dizlocă puțin apă
rarea, dar eu salut venirea lui 
Mureșan, pentru că în toată 
lumea un mijlocaș valorează 
mai mult decît un fundaș.

— Cum ați lucrat la reface
rea echipei ?

SERIA A III-a
ETAPA A Vl-a - DUMINICA 

2 OCTOMBRIE

Chimpex — Șoimii, Victoria T.
— Portul C., Voința — Lamino
rul. Cimentul — D.V.A., Victo
ria T.C.G. — Ș.N. Tulcea, Chi
mia — Ancora, Metalul — 
I.M.UJd., Progresul — Arrubium.

ETAPA A Vll-a - DUMINICA 
* OCTOMBRIE

Arrubium — Cimentul, D.V_A.
— Progresul, ȘJT. Tulcea — Vic
toria T.. Ancora — Portul C„ La
minorul — Chimpex. Voința — 
Metalul, Șoimii — Chimia, 
I.M.UJ4. — Victoria T.C.G.

ETAPA A Vlll-a - DUMINICA
14 OCTOMBRIE

Chimia — Laminorul. Chimpex
— Voința, Arrubium — D.V-A., 
Șoimii — Progresul, Cimentul — 
I.M.U.M., Portul — Ș-N. Tulcea. 
Ancora — Victoria T.C.G., Vic
toria T. — Metalul.

ETAPA A IX-a - DUMINICA
23 OCTOMBRIE

Voința — Ancora, D.V.A. — Șoi
mii, Progresul — I.M.U.M., Ci
mentul — Laminorul, Chimia — 
Arrubium, Victoria T.C.G. — Vic
toria T., Metalul — Ș.N. Tulcea, 
Portul C. — Chimpex.

ETAPA A X-a - DUMINICA
30 OCTOMBRIE

Ș.N. Tulcea — D.V.A., Victoria 
T. — Cimentul, Ancora — Meta
lul, I.M.U.M. — Arrubi.um, Pro
gresul — Victoria T.C.G., Voința

— Am găsit o anume stare 
de resemnare și un pic de boe
mă fotbalistică, determinată de 
această resemnare. Bineînțeles, 
că în condițiile unui lot cu u- 
nele nume noi am lucrat la 
reorganizarea jocului.

— Ce a rămas din vechea 
idee?

— Frumoasa mișcare în bloc 
a echipei. Unele stereotipuri 
s-au stins.

— Dar pressingul ?
— Fără pressing nu se mai 

poate. Dar am efectuat unele 
corecturi, ținind seama, cu 
realism, de capacitatea de efort 
a jucătorilor.

— Achiziții ?
— Nume mici. Layș, un mij

locaș, și Ărezanov, un fundaș 
lateral.

•— Nu-1 vedem pe Rozsnai, 
golgeterul.

— Sper să-1 revedem împre
ună în teren. Cred că Rozsnai, 
cu puțin efort, poate să-și de
pășească vîrsta de 31 de ani, 
acolo. în față, unde jocul frige.

— Sepi a ajuns fundaș.
— Fundaș a fost și la Viorel 

Mateianu. Atunci era o extre
mă cu sarcini defensive. Acum 
va fi un fundaș cu sarcini de 
atac.

— Vezi vreo diferență ?
— Sper să se vadă...
— Ce-și dorește F. C. Baia 

Mare în campionatul care în
cepe ?

— Am vorbit de un anume 
renume al echipei de ieri. 
Vrem să rămînem in fața pu
blicului o echipă care joacă 
fotbal, care nu uită că fotbalul 
e mai mult decit o luptă pen
tru titlu, iar în cazul nostru — 
pentru evitarea retrogradării. 
Vrem să jucăm fotbal nu nu
mai la Baia Mare, ci și I* 
Craiova sau la București. Asta, 
cu orice risc. Vrem, intr-un cu- 
vint, ca F.C. Baia Mare să 
aducă o cotă de frumos in cam
pionatul Diviziei A.

— Nu va fi greu ?
— Pentru un antrenor care 

a lucrat in toate eșaloanele, nu 
e un secret faptul că în Divi
zia A e mai ușor decît in Di
vizia B — din punctul de ve
dere al fotbalului adevărat.

loan CHIRILA

— Portul C., Chimpex — Chimia, 
Laminarul — Șoimii.

ETAPA A XI-a - DUMINICA 
« NOIEMBRIE

Portul C. — Laminorul, D.V.A.
— Ancora, Chimia — Victoria T., 
Metalul — Progresul, Șoimii — 
I.M.U.M., Arrubium — Chimpex, 
Cimentul — Ș.N. Tulcea, Victoria 
T.C.G. — Voința.

ETAPA A Xll-a - DUMINICA
13 NOIEMBRIE

Chimia — Ș.N. Tuloea, Portul
— Victoria T.C.G., Chimpex — 
Ancora, Arrubium — Laminorul, 
Progresul — Voința, D.V.A. — 
IJd.UJd., Șoimii — Victoria T., 
Cimentul — Metalul.

ETAPA A XIII-o - DUMINICA
20 NOIEMBRIE

Victoria T. — Progresul, Lami
norul — D.V.A., Voința — Șoimii, 
Victoria T.C.G. — Cimentul, 
I.M.UJ4. — Portul C., Metalul — 
Chimia, Ș.N. Tulcea — Chimpex, 
Ancora — Arrubium.

ETAPA A XIV-o - DUMINICA
27 NOIEMBRIE

Chimia — Cimentul, Progresul
— Portul C., I.M.U.M. — Ancora. 
Ș.N. Tulcea — Laminorul, Me
talul — Victoria T.C.G., Voința
— Victoria T„ Arrubium — Șoi
mii, D.V.A. — Chimpex.

ETAPA A XV-a - DUMINICA
4 DECEMBRIE

Victoria T. — D.V.A., Cimentul
— Voința, Chimpex — Progresul, 
Șoimii — Metalul, Portul C. — 
Arrubium, Victoria T.C.G. — Chi
mia, Laminorul — I.M.U.M., An
cora — Ș.N. Tulcea.



CAMPIONATELE MONDIALE DE ATLETISM
(Urmare din pag. 1)

toarele declarații agenției Fran- 
ce Presse :

Heike Daute : „Sint surprin
să de victoria mea. Vîntul m-a 
ajutat un pic. Mi-a reușit pri
ma săritură, ceea ce mi-a dat 
încredere în continuarea con
cursului. Acum vreau să încep 
să mă pregătesc pentru Los 
Angeles“.

Anișoara Cușmir : „Faptul că 
am fost favorită m-a deservit. 
Eram sigură că voi putea cîș- 
tiga și. firește, sint decepțio
nată. Știam că Daute este in-

torie la sprint, cu Zaițcva eă- 
zînd la sosire, cu Doina Me- 
linte trecind a șasea și cu Ma
ria Radu — a 12-a). alături 
de alte rezultate anticipate : la 
4X400 m feminin (R.D.G.) — 
ștafeta noastră fiind a opta. 
Rob de Castella la maraton, 
Calvin Smith la 200 m, Steve 
Cram la 1 500 m. Imrich Bugir 
la disc, ștafeta Uniunii Sovie
tice la 4X400 m masculin (in 
schimbul trei, americanul Wil
lie Smith s-a dezechilibrat șl 
a căzut). Surpriză, ln schimb, 
la prăjină, sovieticul Bubka

acestui an, 
m, in care 
a cîștigat

fiind o revelație a 
și. oarecum, la 1 500 
irlandezul Coghlan 
o cursă tactică

★
Clasamentul final al primelor 

10 locuri pe medalii se prezintă 
astfel :

1. R.D.G. 11 aur, 7 argint, 5 
bronz ; 2. S.U.A. 8—9—7 ; 3. 
Uniunea Sovietică 6—6—11 ; 4. 
Cehoslovacia 
2-5-1 ; 6.
2—2—3 ; 7.
8—10. Italia, 
ca 1—1—1.

4—3—2 ; 5. R.F.G.
Marea Britanie

Polonia 2—1—1 ; 
Finlanda, Jamaî-

Inee^md de sîmbă&ă
omcsgaaMfLjmMRiiwiTnimii . .......

1188 DE PARTICIPANȚI, DIN 25 DE ȚĂRIT

rmă bună, așa că șucce- penultimul^ act al întrecerilor

La această primă ediție a 
Campionatului mondial, repre
zentanții atletismulqj românesc 
n-au reușit să cucerească o 
altă medalie. în afara celei de 
argint a Anișoarei Cușmir, au 
mai fost obținute un loc 5 (Eva 
Zorgii-Raduly, ja suliță), două» 
locuri 6 prin Doina Mclinte, 
la 800 și 1 500 m. și incă un 
loc 6, Mihaela Loghin — la 
greutate), două locuri 8 si trei 
locuri 9.

Fără îndoială, acest bilanț 
este nesatisfăcător; deoarece a- 
proapa toți atietii noștri pre- 
zenti ny au reușit să realizeze 
performanțele lor cele mai bune 
(recordurile personale) cu care 

®r fi realizat poziții superioare, 
chiar 2—3 medalii, in afara 
„argintului" Anișoarei Cușmir.

Revenind la ultima zi a în
trecerilor. din capitala Finlan
dei, să consemnăm succesul 
așteptat al Măritei Koch la 200 
m, victoria normală a ameri
cancei Decker la 1500 m (vic-
REZULTATE TEHNICE -----------------

sîmbata

mai plouat la 
Helsinki, dar a fost un soare 
cu dinți, iar vîntul a bătut 

• puternic. Dintre cele cinci fi
nale, cea mai așteptată de fin
landezi a fost, desigur, arun
carea suliței — feminin. Con
dusă pină înaintea ultimei În
cercări, reprezentanta țării 
gazdă. Tiina T illak, a reușit 
pe „linia de sosire* o aruncare 
de 70,82 m, egală cu câștigarea 
titlului mondiaL Bucuria în
tregului stadion, atmosfera cre
ată in acel moment, sint pur 
și simplu de nedescris ! In a- 
ceastă finală, atleta noastră 
Eva Zorgo-Raduly » avut • 
comportare remarcabilă. da- 
sindu-se pe locul 5, cu 63,86 m- 
rezultat care reprezenta, cină 
simbătă. cea mai bună perfor
mantă obținută de sportivii 
români la prima ediție a C-M. 
In schimb. Soria Matei a de
zamăgit. situindu-se oe tocul 
17 — ultimul — la săritura țn 
înălțime. Slab s-au cceaportat 
și discobolii Iosif — 57 32
și Ion Zamfiraehe — 5754. ei

nereușind nici calificarea.
La decatlon, succes convin

gător al hii Daley Thompson 
și e probabil că dacă vremea 
ar fi fost favorabilă pe par
cursul disputării tuturor „sec
vențelor” dificilei probe, am 
fi consemnat un nou record 
mondiaL La ’ 110 mg, marele 
favorit. Greg Foster, a învins, 
deși surpriza a fost aproape, 
americanul alerglnd sub posi
bilități pe a doua jumătate a 
distantei (atietii noștri Liviu 
Gisrgua si In Oltean s-au 
clasat pe locurile 4 — cu 13.S8 
și respectiv 5 — 13^7 in serii, 
necalifidcdu-se mai departe). 
Surpriză la înălțime masculin : 
rtstigâ sovieticul Ghcnadi Av- 
deenko. recordmanul mondial. 
Zhn Jianhna, dasindu-se al 
treilea ! In fine, la 100 mg, 
Bettine J*ha a coborit cu o 
sutime sub recordul mondiaL 
dar performanța sa nu e anto
logabilă (2.4 ms viat din spa
te). Mihaeia Stoica a j"ămas“ 
in „sferturile de finală* — cu 
13121.

LA C.E. DE NATAȚIE DE LA ROMA
nători ai recordurilor mondiale 
sau continentale, laureați ai 
marilor întreceri internaționale. 
Numele unor Vladimir Salni
kov (U.R.S.S.), Michael Gross 
(R.F.G.), Astrid Strauss sau 
Jorg Woithe (R.D.G.), Anne 
Marie Verstappen (Olanda!!, 
Par Ardvisson (Suedia) — ca 
să numim ' doar pe cîțiva. sini 
................... . ■ ;j".

Lnțfectoteipasionan- 
Știi Și cu... «timpul.

Si la sărituri în apă, la tram
bulină sau la platformă, și în 
mai noua disciplină din marea 
familie a natatiej — înotul sin
cronic — competiția se anunță, 
cu adevărat, la cel mai înalt 
nivel.

La un campionat care anunță 
o asemenea ridicată valoare, 
țara noastră va fi reprezentată 
de un grup de înotătoare și 
săritoare în apă, precum și de 
echipa națională de polo. Dar 
despre participarea românească 
la C.E., despre pregătiri și spe
ranțe, în numerele viitoare ale 
ziarului nostru.

O altă mare competiție spor
tivă începe la sfîrșitul acestei 
săptămîni. De simbătă, la Ro
ma se desfășoară întrecerile 
celei de a 16^a ediții a Cam- 
ționatelor europene de natație, 
în programul cărora figurează 
dispute la înot, înot sincronic, 
polo și sărituri în apă.

La ’ . ' ' ___ ou,

celei de a doua discipline olimgțjft incontestabile „capete de afiș' 
-ptce.de j>e Wtrîiîul-continent - . .. .

și-âu'antințaV participarea 1188 
de sportivi și tehnicieni, repre- 
zentînd 25 de țări : Austria, 
Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Danemarca, Elveția, Finlanda, 
Franța, Grecia, Italia. Irlanda, 
Iugoslavia, Marea Britanie, 
Norvegia, Olanda, Polonia, Por
tugalia, România, R.D.G., 
R.F.G., Spania, Suedia, Turcia, 
Ungaria, U.R.S.S. 
bogată numeric 
foarte valoroasă, 
grupa de elită a 
ropean vor juca,

importanta întrecere a

Participare 
și, totodată, 

AstfeL în 
polcului eu- 
între altele, 

primele trei clasate la C.M. de 
la GuayaquiL de anul trecut 
(U.R.S.S., Ungaria, R.F.G. — 
campioană europeană). Pe bloc- 
starturi vor urca o seamă de 
înotători de înaltă clasă, deți-

promitîrîd (5
’ tă ărWei’

Geo RAEȚCHI

TURNEUL FEMININ DE ȘAH
DE LA BĂILE
turneul international fe-

HERCULANE

FEMININ — suliță : 1. Tiina
LilUk (Finlanda) 70.S2 m : 3. 
Fatima Whitbread (Marea Brita- 
nje) 69,14 m ; 3. Anna Verouh 
(Grecia) 65,72 m : 4. Tessa San
derson (Marea Britanie) 64.76 ; 
5. Eva Zorgo-Raduly (România) 
63,86 m ; 6. Tuula Laaksato (Fin
landa) 62,44 m ; IM mg ; L Betti
ne Jahn (R.D.G.) 12,35 ; 2. K.-rs- 
cine Knabe (R.D.G.) 12.U ; 3.
Guinka Zagortceva (Bulgaria) 
12,62 ; 4. N. Petrova (URSE,
12.67 ; 5. S. Strong (Marea Bri
tanic) 12,78 ; 6. E. Bisserov»
U.R.S.S. 12,86 .

MASCULIN — milțime : L 
Ghenadi Avdeenko (URSS) rz: 
m ; 2. Tyke Peacock (STA) XM 
m ; 3. Zhu Jianhua (R.P. Chi
neză) 2,29 m ; 4. D. Mager.pjrg 
(R.F.G.) 2J» m ț 5. L PakîJn
(URSS) 2,29 m : 6. D. Steme*
(SUA) 2.29 m... 17. Sorin Matei 
2.15 m ; 11* mg : L Greg Foster 
(SUA) 13,42 : 2. Ano B.-riggâre 
(Finlanda) 13.46 ; 3. Wal_e Gault 
(SUA) 13,« : 4. M McKcy (Ca
nada) 13.56 ; 5. T. Munkel: ROG 

13,66 ; 4. G. Bakoa (Ungaria.'
13,69 ; decatlon : L Daley TT 
pson (Marea Britarriej •*• 
2. Jurgen Kingser. (RJ\G.|

* 2 Weatt
U. Fneizninh (ROG. 
S. Nlktaus (Cveria) 

A. Nevski (URSS

•;

4. P.

p : 
«47a 
8433 
8212 
8301

3. Siegfried 
P ; -
p ; s. 
p : «•
p.

m : 4. A. 
«5.44 m ; 
m se m ; 
(UJl.S.S.)

L U.R.S.S. 
Cernețki,

Balcaniada de baschet juniori

TITLUL A REVENIT ECHIPEI GRECIEI
RM. VlLCEA. 14 (prin tele

fon). Conform previziunilor, 
titlul de campioană balcanică 
la baschet juniori s-a decis in 
ultima reuniune, desfășurată 
duminică seară în Sala spor
turilor 
întilnit 
gariei. 
62—55 
cîei a 
actualei ediții, totalizind 7 P- 
Au urmat in clasament : 2. Iu
goslavia 7 p, 3. Bulgaria 6 p, 
4. Turcia 5 p, 5. România 5 p.

Partida de încheiere a opus 
formațiile României și Iugosla
viei, care au oferit cea mai 
pasionantă și spectaculoasă în- 
tîlnire a turneului. Baschetba
liste iugoslavi au ciștigat cu 
97—92 (48—46), anulînd astfel
șansele selecționatei noastre de 
a evita locul 5, evident nesa
tisfăcător. Principalii realiza
tori : Tzachis 24, Szabo 24, Pa- 
naitescu 23. respectiv Stojacici 
32 (este coșgeterul, competiției 
cu 87 de puncte). Miliccvici 28.

Sîmbătă echipele Greciei și 
Turciei au furnizat o întrece
re aprig disputată, spre final 
baschetbaliștii eleni reușind să 
se impună. Scor final : Gre
cia — Turcia 72—57 (32—32).
Puternica reprezentativă a 
Iugoslaviei a întîmpinat o re-

din localitate, ci nd s-au 
echipele Greciei si Bul- 
Obținind victoria cu 

(32—29) formația Gre* 
intrat in posesia titlului

rirtență dină dm nane* echi
pei Bulgariei, ai cărei jucători 
au condensat handicapul de 
talie printr-o tenacitate exem
plară în apărare. In 
15 minute, formația _ _
viei s-a desprins șL avind 
Ivo Nakiei un jucător 
excepție, a obținut victoria 
98—82 (46—11).

In meciurile 
Români» (cădeți) 66—91 (48— 
42) cu Români» I s «—?9 
(22—43) cu Turti*.

ultimele
Iugosla-
* ’ tn 

d- 
cu

D. STANCULESCU

în _____
minhi de sah de la Băile Her- 
culane. după disputarea a 9 
runde, in fruntea clasamentu
lui continuă să se mențină Nana 
Aleksandria (U.R.S.S.), cu 7,5 
puncte. urmată de Gisela 
Hschdick (R.F.G.) 6 p, Elisa- 
beta Polihroniade (România) 
5.5 p. Iudit Kantor-Chiricută 
(România) si Hanna Erenska

(Polonia) — 5 p. Cîteva rezul
tate înregistrate în rundele 
a 8-a și a 9-a : Polihroniade — 
Wiese 1—0, Ghindă — Jicman 
1—0, Aleksandria — Glaz 1—0, 
Kantor — Erenska 0—1, Boicu 
— Nuțu 1—0, Wiase — Pogo- 
revici 0—1, Nuțu — Kantor,
Olărașu — Polihroniade
Pogorevici — Aleksandria 
mize.

CAMPIONATE

_ UJLS.S. (et, 24). Jalghiriș — 
Tcrpedo Moscova 0—0. Dinamo 
Minsk _ Ț.S.K.A. 1—1, Sahtior 
Donețk — Dinamo Kiev 1—2. 
Nistru Chisinau — Ararat Ere
van 2—1. Cemomoret Odesa — 
Torpedo Kutaisi 0—0. Dinamo 
Moscova — Neftci Baku 3—1, 
Pahtakor Taskent — Zenit Le
ningrad 0—3, Dniepr Dneprope
trovsk — Metalici Harkov 2—1, 
Spartak Moscova — Dinamo 
Tbilisi 5—1. In clasament con
duce Dniepr cu 33 p, urmată 
de Dinamo Minsk 32 p, Cerno- 
moreț și Pahtakor cu cite 28 p, 
Dinamo Kiev ocupă locul 9 cu 
25 p. Dinamo Tbilisi si Dinamo 
Moscova locul 15 si respectiv 
16 ambele cu 18 p !

DUMITRU CHIRU-CAMPION MONDIAL

juniori au participat cei mai 
beai tineri luptători din 19 țări. 
Întrecerile desfășurate la Coa- 
rrstiie Center din Los Angeles 
aznocdnd o valoare extrem de ■ 
ridicată.

Să revenim, însă, la meda- 
i-iții noștri. Dumitru Chim, du
pă o serie de victorii categorice 
realizate in fata unor puternici 
adversari din Japonia, S-U-A. 

UJL&S-. a cîștigat fără drept 
de apel și finala cu cehoslova
cul A. Josef, intrind în posesia 
medaliei de aur. Dumitru Chiru 
s-a născut la 5 februarie 1963, 
la Grădiștea-Ialomița, este 
membru al asociației sportive

Vulcan-București (antrenor Ion 
Chirilă) și s-a pregătit anterior 
pentru marea performanță sub 
îndrumarea antrenorilor C. Mol
doveana (la C.S.Ș. Călărași) și 
Luca Rădoi (la C.S.Ș. Steaua), 
de mai bine de un an fiind in
clus in lotul reprezentativ. Cel 
de al doilea medaliat, Măricei 
Popa, s-a născut la 10 mai 1963 
la Onești (Bacău), este membru 
al Clubului sportiv Onești, a 
fost descoperit și este, in con
tinuare, pregătit de antrenorul 
Cornel Cristuf.

Luptătorilor noștri juniori, 
antrenorilor care le-au îndru
mat pașii pe drumul măiestriei 
sportive, federației de speciali
tate — cele mai călduroase fe
licitări !

TELEX > TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX > TELEX © TELEX
AUTO • Liderul campionatului 

mondial (formula 1), francezul 
Alain Prost (..Renault Elf-) a 
ciștigat Marele Premiu al Aus
triei, disputat pe drciutuj de la 
Zeltweg — 314,951 km ln Ih

24:32,74. Pe următoarele tocuri. 
Rene Arnoux (Ferrari) la 6,83 s 
șl Nelson Piquet (Brabham 
B.M.W.) la 27,66 s. Alain Prost 
șl-a consolidat poziția ln cla
samentul C.M., cu 51 p, Înaintea 
lui Nelson Piquet — 37 p.

BOX • Pugillstul american 
MHton McCrory a devenit cam
pion mondial la categoria mijlo
cie mică (vensiunea WBC), tnvin- 
gînd la puncte, lin 12 reprize, pe 
Colin Jones (Țara Galilor), ln

meciul disputa* te orașul Las 
Vegas.

HOCHEI > Selecționata Austriei 
a susținut un joc de verifip^-e 
ta localitatea vest-germană Ro
senheim cu formația tocai». Vic
toria a revenit gazdelor ou sco
rul de 5— J (1—1, 1—a. »—0).

ȘAH • In turneul intemațlona' 
de la Polianlța Zdroj, după 7 
runde conduce Dldlșko (U.R.S.S.) 
cu 4 p (1), urmat de Valentin 
Stoica (România), Farago (Un
garia) și Hernandez (Cuba), cu 
cite 4 p. în runda a 7-a, Stoica 
a remizat cu polonezul Kru- 
szlnski. • După 3 runde, ln 
turneul „open* de 1a Hanovra

continuă să conducă marele ma
estru sovietic Tomas Georgadze, 
ou 3,6 p (1), urmat de Iuri Ba- 
Lașov, Anatoli Karpov (ambit 
U.R.S.S.), Eric Lobron 
Germania) și Qul Jingxuan 
Chineză) cu otte 3 p.

tur-TENIS • In semifinalele 
neutul de la Montreal, tînârul 
jucător suedez Anders Jarryd l-a 
eliminat cu 6—3, 7—6 pe John 
McEnroe, iar Ivan Lendl l-a În
via» ou 8—L 6—3 pe Jimmy
Connors. • în prima zi a tur
neului Internațional feminin de 
Ia Toronto, jucătoarea româncă 
Lucia Romanov a învins-o cu
6—3, 6—2 pe Rina Etny (Anglia).

BULON IA (prima etapa) : 
Baltyk Gdynia — Widzew Lodz 
0—2 ; Lech Poznan — Wisla 
Cracovia 1—0 ; Lks Lodz — 
Legia Varșovia 1—1 ; Motor 
Lublin — Slask Wroclaw 3—0 ; 
Gornik Zabrze — Ruch Chor- 
zow 1—2 ; Gornik Walbrzych
— Gks Katowice 3—1 ; Zaglebie 
Sosnowiec — Szombierki 
tom 0—0.

R.D. GERMANA (prima 
pă). Erfurt — Rostock 
Dynamo Berlin — Aue 
Riesa — Lok. Leipzig 
Vorwârts — Halle 3—1, Chemie 
Leipzig Dynamo Dresda
1— 1, F.C. Karl-Marx-Stadt — 
Union Berlin 4—0, 
Magdeburg 2—3.

R.F, GERMANIA (prima e- 
tapă). Frankfurt
2— 2, Hamburg ________
tern 3—2, Niirnberg — Urdin- 
gen 2—4, Bayern Miinchen — 
Leverkusen 2—1, K31n — Bie
lefeld 2—3, Mdnchengladbach
— Dusseldorf 1—1, Bochum — 
Offenbach 1—0, Mannheim — 
Bremen 2—0, Stuttgart — 
Braunschweig 3—0.

ALTE REZULTATE, ȘTIRI
• în preliminariile olimpice:

Siri» — Iordania 3—2 (1—2).
• Meciuri amicale la Lima :

Peru — Uruguay 1—1 (1—1). 
L* Haga : Feyenoord — Man
chester United 2—1 (1—1) ;
Roma — Ajax 3—1 (3—0) ; La 
Eindhoven : PSV Eindhoven — 
Zaragoza 5—2 (5—0) ; F.C.
Bruges — Nottingham Forest 
1—1 (echipa F.C. Bruges s-a 
calificat în finală după execu
tarea loviturilor de la 11 m) ț 
La Linca (Spania) : Atletico 
Madrid — Liverpool 2—1 (1—0).
• Juventus Torino aflată in 

Canada a jucat cu formația 
Blizzard din Toronto, cu care 
a terminat la egalitate : 0—0. 
în formația gazdelor (care a o- 
cupat locul 5 în campionatul 
nord-american) a evoluat si 
Roberto Bettega, fost la Juven
tus. La meci au asistat 41 000 
de spectatori.

• Echipa Sahtior Donețk va 
efectua un turneu în 
neză. la Beijing și 
In al treilea ioc ea 
reprezentativa tării.

• Președintele
Artemio Franchi, a încetat din 
viață în urma unui accident 
de automobil, survenit în apro
piere de Siena.
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