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La sfir fitul săptăminii

START IN CEA DE
MASCULIN

O nouă ediție a campio
natului masculin de handbal, 
cea de a 26-a, va intra la 
sfîrșitul acestei săptămîni in 
centrul actualității sportive din 
țara noastră. Competiție care 
întotdeauna a stirnlt interesul 
unor largi mase de spectatori, 
atît prin spectaculozitatea lup
tei sportive dintre echipele par
ticipante. cit și, mai ales, prin 
cotele destul de înalte ale va
lorii etalate de cea mai mare 
parte dintre competitoare, cam
pionatul masculin de handbal 
Divizia „A" se constituie anul 
acesta într-un moment de re
ferință din mai multe motive.

A XXVI-a EDIȚIE A CAMPIONATULUI 
DE HANDBAL, DIVIZIA „A“
• 0 nouă și interesantă formulă • De la jumătatea sa, întrecerea 

se dispută pe două serii valorice • Primul turneu —la lași
In primul rind, pentru că el 

se va disputa după o formali 
nouă, adoptată tocmai eu sco
pul de a se impulsiona și mai 
mult creșterea nivelului tehnic, 
de a se asigura un echilibru va
loric mai evident, deci, mal 
atractiv pentru publicul spec
tator si, in sfirșit, pentru a da 
competiției un program adec
vat, în strînsă concordanță cu 
nevoile reprezentării tot mai

DE ASTĂZI, ÎN SALA FLOREASCA, 

„CONCURSUL PRIETENIA»
LA BASCHET JUNIOARE

Incepînd de astăzi, timp de 
cinci zile, sala Floreasca din 
Capitală va fi gazda unei com
petiții a baschetului juvenil, 
„Concursul Prietenia". La 
startul actualei ediții vor fi 
prezente 9 reprezentative de 
junioare : Bulgaria, Ceho
slovacia, Cuba, Polonia, R.P.D. 
Coreeană, Ungaria, V.R.S.S., 
România I si România II.

întrecerile se vor desfășura, 
în faza 
drul a 
slovacia. 
România 
U.R.S.S.,
R.P.D. Coreeană si România II

preliminară. în ca- 
două grupe (Ceho- 
Ungaria, Polonia și 

I — grupa I ; 
Cuba, Bulgaria,

care 
prin 

finale 
în

— grupa a Il-a), după 
competiția va continua 
disputele turneelor 
1—4 (primele două clasate
cele două grupe preliminare) 
și 5—9, fază în care rezultate
le directe din grupe contează 
în stabilirea clasamentului fi
nal.

Programul de astăzi, 
ora 14 : Bulgaria — 
II, Cehoslovacia — 
festivitatea 
(ora 17). 
Coreeană.
Ionia.

La toate 
intrarea elevilor este liberă.

de
U.R.S.S. 

România I

de la
România 
Ungaria, 

deschidere 
— R.P.D.

Po-

cele cinci reuniuni

CINCI ECHIPE ROMÂNEȘTI
In cupele europene la bascheți

La ediția 1983—1904 a cupelor 
europene la baschet au fost în
scrise următoarele echipe : Di
namo București (m) și Voința 
București (f) ta C.C.E., Steaua 
(m) ta Cupa cupelor, Universi
tatea C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca 
(f) ta „Cupa Liliana Ronchettl* 
șt Rapid București (*m) tn „Cupa 
Radivoj Koracl".

Trageree la sorți a jocurilor 
primului tur va avea loc la J 
septembrie. Ia MOnchen.

Este pentru prima dată rind o 
echipă românească este Înscrisă 
ta „Cupa Radivoj Koracl* și tot 
pentru prima dată ctad țara 
noastri are rinei reprezentante 
ta cupde europene la baschet.

Marginalii la campionatele naționale de box

VICTORIILE DE ACASA SA EIE
COMPLETATE CU SUCCESE

PE RINGURILE INTERNATIONALE!
In continuarea marginaliilor la turneul final al 

campionatelor naționale de box și ale „Daciadei", 
ne vom referi în primul rind la cei 11 purtători ai 
centurilor de campioni. Cîștigătorul categoriei semi- 
muscă, Vasile Ciobanu (Ceahlăul P. Neamț), consti
tuie. desigur, una dintre marile surprize ale com
petiției. Dar, dacă ne amintim de juniorul Vasile 
Ciobanu. prezentat cu cîtiva ani în urmă de an
trenorul Gabriel Tîmpescu, surpriza nu mai acare 
atît de mare. Calitățile demon
strate atunci s-au materializat, 
iată. acum. Ciobanu a devenit 
campion al unui grup de ..jo
chei ai ringului", in care fa- 
voritii se numeau V. Bacs 
(B.C. Brăila). E Geafar (Stea
ua) sau N. Crăciun (Metalul 
Buc.). Dar întreaga categorie 
ie menține la un nivel medio
cru. fără a avea un element 
care să poată realiza perfor
mante deosebite pe plan inter
national. Constantin Tițoiu a 
dominat cu ușurință întrecerile 
de la ..muscă", clasa sa inter
națională spunîndu-și cuvlntul 
In fața celorlalți pretendenți

Gheorghe Slmion 
(stingă) și Ml hai 
Valentin av oferit 
o finali extrem de 
disputată
Foto : D. NEAGU

CU VREDNICIE ÎN MUNCA 
Șl PASIUNE ÎN SPORT 

Realizări demne de apreciere ale constructorilor
hidrotehnicieni

bune a handbalului românesc 
pe plan internațional. Țlnînd 
seama de toate aceste lucruri, 
forul nostru de specialitate a 
elaborat un program de des
fășurare alcătuit în doi „timpi-. 
Primul dintre aceștia, turul în
trecerii (într-un anumit fel...) 
se compune din mai multe tur
nee, la care iau parte toate 
cele 12 echipe participante. A- 
ceste turnee se dispută pe te
renuri neutre, in așa fel încît 
să fie asigurată din start e- 
chitatea pentru toate echipele, 
excluzîndu-se avantajul „tere-

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Hidrotehnica a devenit, de 
mai multi ani, un nume cu
noscut fi apreciat in peisajul 
sportiv al firii. Mai puțin se 
Știe, poate, că asociația spor
tivă cu această... titulatură 
tehnicistă este reprezentanta 
unui colectiv de munci — cel 
al întreprinderii de construcții 
hidrotehnice din Constanța — 
care fi-a creat un frumos pres
tigiu prin remarcabilele sale 
realizări.

Înființată in urmă cu trei 
decenii, întreprinderea con- 
stănțeani are unități fi gru
puri de șantiere răspindite în 
întreaga Dobroge.

Printre lucrările cele mai 
importante executate de a- 
ceastă întreprindere figu
rează extinderea portului 
Constanța și construirea celui 
de la Constanța-Sud, amena
jarea docurilor uscate de la 
Constanța și Mangalia, rea
lizarea a mii de kilometri de 
cale ferată, a numeroase che
iuri, docuri, pasaje și poduri, 
construirea citorva mii de 
apartamente in municipiul 
Constanța, a clădirii Navlo-

După „Cupa României** Ia

UN PROMIȚĂTOR SPIRIT UE EMULAȚIE
CARE TREBUIE SĂ RODEASCĂ ÎNSĂ

LA CAMPIONATELE EUROPENE!
„Cupa României" la tir a 

fost, atît in sine, cît și prin 
prisma apropiatelor campiona
te europene de la București, 
un concurs binevenit. întrece
rile au evidențiat cițiva tineri 
trăgători care. în ciuda vîrstei, 
au ajuns, prin eforturile lor 
și ale secțiilor din care fac 
parte, la un nivel valoric ridi- 

unele ca- 
(Steaua, 

T. Arad), 
T. Arad),

cat. competitiv în 
zuri. Sorin Babii 
provenit de Ia U. 
Dorina Guler (U. 
Constantin Stau. Valentin Tîr- 
tan, Mihai Sceleunov, Cerasela 
Ungureanu (Steaua.). Daniela 
Tudor, Florina Petria (Dina
mo). Paul Gruia (CT Alexan
dria). Ștefan Buiciiu (CSS Ră
dăuți. secția Solea). Nice Pîn- 
uru (Universitatea t^i). Dan

Șuță (Olimpia) și lista 
continua. demonstrează 
prisosință că Îndreptarea 
ției specialiștilor noștri în di
recția coboririi virstei de se
lecție și de formare a perfor
merilor POATE DA * 
Unii 
juns 
mite 
rect.
erați, asa cum a fost cazul la 
recenta ..Cupă a României" cu 
Sorin Babil si Dorina Guler, 
autentice talente, mari spe
ranțe, ale tirului românesc. 
El în special — și toți ceilalți 
— trebuie Insă pregătiți cu 
multă atenție, pentru că ne 
vin în minte nrea multe e- 
xemole de trăgători afirmați 
ca juniori. dar Dierduti pe 
drum — no din pricina supra
solicitării.
reri printre 
din cauza lipsei de 
tă in lucrul specific 
sportivi tineri, cu 
caracteristice vîrstei

ROADE. 
dintre acești tineri au a- 
la un stadiu care le per- 
să amenințe, în mod di- 
pozițiile seniorilor consa-

la titlu. Pentru a putea fi însă 
competitiv (în continuare) pe 
ringul marilor competiții, el 
trebuie să se pregătească cu 
mal multă seriozitate si mal 
ales, pasiune.

După cum se știe, titlurile la 
următoarele trei categorii (co
cos. pană si semiușoară) au fost

cucerite de Georgel Oprișor 
(Steaua), Costin Stancu (Rapid) 

Si Nicolae Brinzei (Nicolina 
Iași). Performante bune pe plan

Paul IOVAN 
Petre HENT

(Continuare in pag 1-3)

din Constanța
mărului. Cum este fi firesc^ 
întreprinderea constănțeană — 
care a participat fi la efectua- 
rea unor lucrări in străinătate 
— a fost și continuă să fie di
rect angajată în construcția ca
nalului Dunăre — Marea Nea
gră, reufind să realizeze la 
timp fi in bune condiții obiec
tivele încredințate. Miile de 
lucrători ai I.C.H. Constanța se 
mindresc. spre pildă, cu mun
ca depusă la execuția ecluzei 
de la Agigea, a podului de 
cale ferată de peste această 
ecluză, precum și a impună
torului pod rutier de la Agi
gea, pe care îl traversează a- 
cum fi îl privesc cu sinceri 
admirație sutele de mii de oas
peți romini și străini ai Lito
ralului. Același colectiv de 
munci al I.C.H. Constanța 
contribuie in aceste zile pre
mergătoare marii sărbători 
de la 23 August la execuția 
altor lucrări necesare canalu
lui.

Oameni vrednici de aprecie
re pentru faptele lor de mun
ci de pe vastele șantiere, con
structorii hidrotehnicieni din 
Constanța se disting, de ase
menea. prin marea lor pasiu
ne pentru sport, pe care-l 
practică din convingerea că 
le este util întăririi propriei 
lor sănătăți și capacități de e- 
fort, dar și necesar destinde
rii lor, petrecerii în mod plă
cut a timpului. liber. Zilnic — 
așa cum ne confirmă și ini-

Constantin FIRANESCU

(Continuare in pag 2-3)

poate 
cu 

aten-

eum există pă- 
antrenori — ci 

experien- 
cu acești 
probleme 

și per-

Sorin Babil, 20 de ani, o auten
tică speranță a probelor de pis
tol, un posibil component al lo
turilor naționale la campionatele 

europene de la București 
Foto : Vasile BAGEAC

formanței. Specialiștii noștri 
trebuie să găsească SINGURI 
mijloace si metode eficiente 
de a transforma De iunioril de 
talent în performeri de nă
dejde. să facă, cu alte cuvin
te. o mancă de pionierat, 
grea, dar cu majore satisfacții. 
Pentru că altfel, iată, mai e- 
xistă și o listă de nume care 
acum cîteva sezoane erau cre-

Radu TIMOFTE

(Continuare in vag a t-a)

înaintea Campionatelor europene de natație

ZILELE FIERBINȚI ALE POLOIȘTILOR
In continuarea prezentării 

pregătirilor și gîndurilor spor
tivilor noștri pentru Campiona
tele europene de natație — care 
incep sîrabătă în capitala Ita
liei — astăzi, pe scurt, despre 
echipa națională de polo...

Pentru a juca la Roma între 
primele opt echipe ale conti
nentului, reprezentativa Româ
niei a trebuit să treacă exame
nul turneului de calificare de 
la Bruges. Și, în primăvară, l-a 
trecut. A urmat participarea la 
puternicul turneu de tradiție de 
la Tbilisi, a urmat, pentru cei 
mai muițl dintre componenții 
lotului, Universiada, încheiată 
cu clasarea pe locul patru al 
unei' competiții de valoare ri
dicată. La capătul acestor con
fruntări internaționale, antreno
rii Anatol Grințescu și Iuliu 
Capșa au tras linie șl au adu
nat, constatări pozitive dar' și 
mai puțin îmbucurătoare. După 
care, toate gîndurile și întrea-

ADVERSARELE ECHIPEI 
NOASTRE

20 august : U.R.S.S. : 21
august ; Italia ,* 22 august : 
Spania ; 23 august : R.F.G.; 
25 august : Iugoslavia ; 25
august : Ungaria ; 27 august : 
Olanda.

ga angajare in pregătiri au 
avut și au încă un singur țel: 
o comportare la înălțime în în
trecerea cu cele mai bune e- 
chlpe ale Europei — putem 
spune, de fapt, ale lumii, de 
vreme ce primele trei la ulti
mul campionat mondial au fost 
U.RS.S., Ungaria și R.F.G....

Au fost fierbinți zilele de 
antrenament ale poloiștllor. Și 
nu doar datorită soarelui. 
„Frige, parcă, și apa — excla-

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag a 4-a)



RUGBYUL In preajma
• PREGĂTIRILE rugbyști- 

lor iuniori. care vor deschide 
sezonul international oficial 
(Turneul Prietenia, Moscova, 
30 august — 5 septembrie), au 
intrat în „linie dreaptă", cum 
se spune. La actuala fază a 
preparativelor iau parte 28 
de tineri, născuți în 1965 ți 
mai tineri. Antrenorul fede
ral Valeriu Irimescu are cu
vinte de apreciere pentru ac
tualul lot. ..o generație foarte 
bună, cu frumoase perspecti
ve". Colectivul de antre
nori (V. Constantin. G. Piștalu. 
O. Cbibaia si C. Fugigi) se 
Străduiește să construiască 
o echipă reprezentativă puter
nică. capabilă să ne repre
zinte cu cinste la îmDortantul 
turneu de la Moscova. Cîtiva 
dintre cei mai buni : G. Du
mitrescu. care va fi căpitanul 
echipei, acum cu dublă legiti
mare (Steaua — C.S.S. Loco
motiva) C. Răducanu, cu un 
randament si gabarit (1.96 
m) remarcabile (C.S.Ș. Loco
motiva) frații Cristian si 
Sandu Ciorăscu (Iași). Dosz* 
și Oroianu (Cluj-Napoca). 
Ținea. Năstase si Bici (Con
stanta).

• IATA programul intere
santului turneu international 
organizat de clubul Grivita Ro
șie. în Parcul Copilului din 
Capitală — 25 august: R. C. 
Grivita Roșie — R. C. Toulon ; 
28 august : Știinta Cemin Baia 
Mare — R. C. Toulon $i R. C. 
Grivita Roșie — Aviator Kiev ;

CU VREDNICIE ÎN MUNCĂ Șl PASIUNE iN SPORT

RELUĂRII ACTIVITĂȚII
36 august : Știinta Cemin
Baia Mare — Aviator Kiev si 
Steaua — R. C. Țoulon. O 
veste care-i va bucura, deci, 
pe toti iubitorii rugbyului ; a- 
lături de echipa organizatoare 
și formația studenților din 
Baia Mare, iat-o participantă 
la turneu și pe Steaua.
• CITEVA dintre cele mai 

importante cereri de transfe
rări : Steaua : L. Hodorcă 
(Rulmentul Birlad). M. Toader 
și Gh. Leonte (ambii Farul) ; 
Dinamo : Gh. Dumitru (Fa
rul) H. Dumitras (C.S.M. Su
ceava). X. Mircioagâ (Vulcan) ; 
Farul : P. Motrescu (Politeh
nica 16 Febr. Cluj-Napoca), 
FL Ionită (Știinta Cemin Baia 
Mare). G. Arvinte (Automobi
lul Galati) : Grivita Roșie : N.. 
Nedelcu (Rapid Buc.) ; C.S.M. 
Sibiu : V. Ungureanu (Știința 
Cemin Baia Mare) ; Mașini 
Grele Olimpia : L Zafiescu, O. 
Corneliu (ambii de la Steaua) ; 
Sportul studențesc : N. Ghiță 
(Știința Petroșani) ; Vulcan : C. 
Scarlat (Grivita Roșie) : Rapid 
Buzău : Cr. Capmare. Gh. 
Lunga și St FUipotu (toți de 
la Rapid Buc.).
• CAMPIONATUL Diviziei 

„A" — eu numărul 61 — va 
debuta simbătă 20 august cu 
partida dintre formațiile bucu- 
reștene Rapid si Vulcan (sta
dionul Giulești. ora 17). din ca
drul seriei a Ii-a. Toate cele
lalte intUniri. din ambele se
rii. se vor disputa duminică 21 
august

17 ECHIPE DE JUDO 
LA „TURNEUL NICOLAE VLAD“

Nu mai puțin de 17 echipe 
de judo s-au prezentat la Fă
găraș pentru a participa la 
cea de a treia ediție a ..Tur
neului Nlcolae Vlad'. Firește, 
cu o asemenea participare în
trecerile s-au bucurat de mult 
succes mai ales că organiza
torii (Nitramonia din locali
tate) au oferit condiții dintre

MOTOCICLIȘTII DE LA VOINȚA ORADEA
DOMINĂ CAMPIONATUL DE VITEZĂ

In prezenta a peste 10 000 
de spectatori, duminică s-a 
desfășurat pe traseul de la 
Tg. Mureș etapa a 4-a a Cam
pionatului de motociclism la 
viteză pe circuit Întrecerile 
de la clasa 50 cmc — începă
tori au contat si pentru finala 
-Daciadei" la motociclism. di
plomei» pentru primul loc si 
titlurile de campioni revenind 
Doinei Popescu (C.S.T.A. 
Buc) și alergătorului Silviu 
Ianru (I.M.G. Buc.) Iată în
vingătorii la celelalte clase : 
50 cmc sport — Nieulina Frin- 
eu (Fiergia Cimplna) și Carol 

cele mai bune. In fine, trofeul 
a fost cucerit de echipa clu
bului Dinamo București, ur
mată de Olimpia Poznan (Po
lonia). Nitramonia, Carpați 
Mîrșa, Otelul Tîrgoviște, Con
structorul Miercurea Ciuc. De 
subliniat faptul că formația 
poloneză a fost prezentă și la 
primele două ediții. (Valentin 
LAZAR — coresp.)

Bercbe (Voința Oradea) ; 175
cmc : Laszlo Ferenczi (Voința 
Iradea) ; 250 cmc : Attila Vik
tor (Voința Oradea) ; 500 cmc : 
Iosif Viktor (Voința Oradea) ; 
ataș 600 cmc : Petre Popescu 
și Aurel Popa (Torpedo Zăr- 
nești) ; ataș pînă la 1300 cmc : 
frații Iuliu și Attila Toth 
(L R. A Tg. Mureș).

„Cupa consiliului județean 
al sindicatelor Mureș". atri
buită pe echipe, a fost cucerită 
de motocicliștii de la I.M.G. 
București cu 92 p. urmați in 
clasament de Voința Oradea 
87 p. I.R.A. Tg. Mures Si E- 
nergia Cimoina cu cite 46 p. 
(C AIBU — coresp.).

în inlrecerile ciclist

I. SCHNLI0TI1 (Vsința Arad), C

LA 1000 m CO ST
Prima reuniune a finalelor 

campionatelor naționale de ci- 
clism-viteză și ale „Daciadei", 
deschise seniorilor și juniorilor 
mari., a programat pe velodromul 
Dinamo din Capitală proba de 
1 000 m cu start de pe loc rezer
vată generației tinere.

Așa cum era de așteptat, vic
toria finală In această alergare 
a revenit cam pi omului și record
manului de anul trecut al pro
bei, Iosif Schneider (Voința A- 
rad), un ciclist de un real ta
lent și înzestrat cu o forță deo
sebită, care l-a întrecut cu a- 
proape două secunde pe prin
cipalul său concurent, C. Popa 
(C.S.Ș. 1 Buc.). Campionul pro
bei a avut o pornire ceva mad 
slabă, dar a remontat pe parcurs, 
reușind să obțină 1:11,6. Dar iată 
timpii intermediari ai primilor 
trei clasați : 1. I. Schneider — 
17 s (200 m) — 29,6 (400 m) — 
42,9 (600 m) — 1:11,6 (1000 m) ; 
2. C. Po.pa (C.S.S. 1) — 16,9 —
29.7 — 43,4 — 56,0 — 1:13,1 ; 3. 
VI. Rusu (Stlrom) 16,0 — 29,9 —
43.7 — 58,2 — 1:13,5. După modul
cum a rulat în special pe ulti
mii 600 m, I. Schneider putea îm
bunătăți recordul stabildt de cil 
anul tre«u+ (1:10,9), dacă în ul
tima parte a alergării n-ar fi 
început să bată ușor vîntul. Iată 
în continuare clasamentul aces
tei probe : 4. L. Co-vacs (Voința 
Arad) 1:14,7, 5. Al. Moisescu
(C.S.S. 1) 1:14.9, 6. N. Manolache 
(Stlrom) 1:15,5, 7. I. Ianoș (Vo
ința Arad) 1:15,6. 8. Gh. Flllp 
(Voința București) 1:15,8.

Juniorii mied și-au disputat și 
ei seriile la ultima lor probă,

Io 
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cu 
tu 
fo 
di 
Pi 
L. 
la 
na 
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30 
mi 
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(Urmare din pag. 1)

moșul președinte ai
tiei sportive. Mircea Măgu- 
reanu. inginerul șef al sta
ției de utilaj trcnspo-t — 
ei pot fi văzuți in număr deș
tul de mare pe bazele sporfi- 
ve pe care și le-cu amenajat 
cu forte proprii atit pentru ac
tivitatea de masă, cit și pen
tru cea de performantă : fru
moasa sală de sport, cu tribu
ne avind o capacitate de 900 
locuri, realizată prin reno
varea unor foste hangare, ad
mirabilul complex răsărit pe 
locul unui fost maidan și care 
cuprinde acum terenuri de 
fotbal, tenis, handbal ți volei, 
pistă le karting și sală de lup
te (dată mai recent tn fo
losință}. sau terenurile rmple 
create chiar la locurile lor 
de muncă, pe diferite șantie-e 
Nu peste mult timp ei vor a- 
vea acces și la baza nautică 
in cur» de amenajare pe ma
lul lacului Sutghiol.

Pe aceste baze sportiva sau 
simple terenuri s-au desfițu- 
rat și In acest an. in cad—-; 
^Daciadei" întrecerile cam
pionatelor asociației sportive 
la fotbal. volei. 'xndbsl. 
tenis, karting, tenis de mcsi 
și țah. care au angrenat numai 
In fazele finale, pe intrepr.n- 
dere, peste 900 de partici- 
panți, reprezentanți ai tu
turor unităților ți grupurilor 
de șantiere.

Pe aceleași baze se antre
nează sau participă la compe
tiții și sportivii de performan
ță ai asociației Hidrotehnica. 
Este, tn acest sens, de remar
cat că asociația dispu-.e de ei- 
teva secții competitive vnlz~ 
ric pe plan național. Tn frun
tea lor se situează cea de lup
te libere (președinte : ing Gh. 
Pîndichi, un foarte bun jucă
tor de tenis, campion pe în
treprindere), care ii are tn 
componența sa pe Iulian Rlș- 
noveanu. proaspăt campion

național la cenzori și fast 
campion balcanic de juniori. 
Ștefan Goraș, fost ș; el ean- 
pion republican de seniori, 
Gabriel Străjeru. campion na
țional de juniori. In paranteză 
fie spus. Hidrotehnica a fost 
reprezentată la recentele fina
le pe țari ale campionatelor 
naționale și ale ^Dacicdei' de 
15 sportivi. calificați d;n eta
pele de zonă și pregătiți de 
antrenorul Ismail Kenan. 
Campioni republicam a dat 
și secția de kaming (p-eșe
dințe : ing. Ion Anureica), 
printre aceștia figurină Ștefan 
Lucian ș> Octavian Badea. A- 
Mlsri de aceste secții se ri- 
taeaai — s»b raport «abrăe — 
ți cea de handbal (președinte : 
rug. Nicolae Băiceanu ; ox- 
t-e-.c—. : Lucian Rișnițâ ri Co
druț Hanganu). ev echipa s: 
feminină clasată pe locul trei 
tn ultima ediție a campsonatu- 
Tui Diviziei -A* si dtn el cd- 
rei efectiv fac parte cinei com
ponente ale loturilor reprezen
tative, tn frunte eu ep-eeizta 
Viorica Ionică.

Frumoase perspective se 
isștrevid secției ie ciclism pmn 
talentata ei juniori, ta r-ene 
ce sediile de tenis, sch r- 
bowling tint deocamdată. dear 
de nivel județean. iar cec de 
sporturi nautice de abia tv 
formare.

Evident, această bogată acti
vitate sportivi de masă șt de 
perfo-nanță a devenit pcsit.li 
dato-ită largului coaevr* a- 
eoriîaf de conducerea tvtre- 
prinderis <d:-ectcsi ei, Lau- 
rențiu ȚoringîubeL fmd ei 
tvrsși n pe-sere-ezt prneti- 
cavt el sportului). de condu
cerile undăților ș» grup sr.lor 
de șantiere, de organele de 
partid, smdicele F V.T.C. d-.n 
întreprindere ș> cele ele mu
nicipiului și ;-de7a-’zi Covatrv- 
ța. Președintele as-xicției, ca 
ți secretarul acesteia. Mi- 
rea Golea, sublmiazd, de a- 
semenea. că un mare merit re-

I

Procurați din timp 
bilete cu numerele 
preferate !

ȘANSE MULTIPLE 
DE MARI SUCCESE:

• autoturisme „Da
cia 1 300"

• câștiguri in nu
merar, variabile și 
fixe (25.000, 5.000
lei etc.)

• excursii peste 
hotare (în R.P. Un
garo sau R.D. 
Germană)

7 EXTRAGERI CU 
UN TOTAL DE 
32 NUMERE I

21 AUGUST 1983
TRAGERE SPECIALĂ

Biletele de 25 lei participă la toate extragerile
ULTIMA ZI DE PARTICIPARE - 

SIMBÂTA 20 AUGUST 1983.

rine ți acelor neobetiți ni- 
matori ai sportului dtn cadrul 
int-ep-inderii, cum sfat» — e- 
lituri de cei citați piuă acum 
— tngme-.i Mihai Dulică și 
Curtmola Irtoncu. mosștrri 
Constantin Decu w Nicolae 
Lupu. tehnicienii Nicolae 
Ccissaa. Petre Neagu. Mihai 
Gbencea. Ștefan Șertan și 
Gheorghe Suteanu. economistul 
Constantin Balaure (fost mulți 
cm președinte el asociației 
sportive). mecanicii Oprea 
Stase și Vasile Ciabuc. Mcd- 
tușul Vasile Marin. beto- 
nist-.l Anghel Crăccnă. dul- 
gherul Gbeoegbe Stan. clți 
nndtori ca Nicolae Aur se. și 
Gheorybe Onofm

Ca rrednieie H waved și 
pas-.une in speri, lucritcra de 
la I.CH Constanța rcr rapor
ta eu mindne la marea sărbă
toare de la 23 August desp~e 
remarcabilele lor realadri pe 
scr.t.ere, cu ți pe stedioane.

La Șirnea SUB SEMNUL CERCURILO

O psr>e ceespedtarii la prima ediție a Cupei Satului Olimpic
Cri 
tar 
gh

MARGINALII LA CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX
■mare da pag 1.

seamnâ în ultimă instanță re
fuz de hotă si poate fi sanc
ționată pe ringurile tnternabo- 
aale.

La categoria ușoară am avut 
Întotdeauna reprezentant: valo
roși. Deși rămînem cu nostalgia 
frațilar Coțov. putem considera 
că Mirceu Fulger —
— campionul ultime' r două 
ediții — si Dragomir Ilie (Di
namo). rivalul musceleanului in 
ultimele două finale, sînt pu- 
giliști cu posibilități si cu 
șanse tn marile turnee inter
naționale. Ambilor le este ne
cesară. însă, o pregătire sus
ținută. permanentă, nu numai 
în ajunul unor competiții de 
interes, cum se intîmplă. tn 
cazul lor. Destul de contradic
torie comportarea campionilor 
de la .^emimijlocie* si ,.mij- 
locie mică". Mihai Ciubotarul 
(AEM Timișoara)_ și Gheorghe 
Simion 
petiții 
sportivi 
sulfate 
spre exemplu, 
bronz la

(Metalul Buc.). în com- 
lnternaționale ambii 
reușesc să obțină re- 

notabile (cum au foot, 
medaliile de 

..europenele" de la

Vama), in timp ce in disputele 
interne ei luptă din greu pen
tru a se impune in tata parte
nerilor de întrecere. Aceasta 
demonstrează că ..plutonul" ur
măritorilor este foarte, 
aproape. Fără un efort 
bit din partea lor. atit 
tar-a. dt si Simion pot 
tind lnlocuiti de la ..șefia' 
tegortilor respective

Se pare că tînărul Doru Ma- 
rieeseu (Steaua), noul campion 
>1 -mijlociilor", a Început să 
privească cu ma: multă serio
zitate— medalia sa de argint 
de la -emopene" și si-a propus 
să elimine ..dovneriile" din 
boxj său. fapt ce ne face să 
credem că 1 s-a deschis o 
frumoasă si lungă carieră spor
tivă. Prin modul în care Geor- 
gieă Don ici (BC. Galati) si-a 
apărat poziția printre „semi
grei*. el a arătat o oboseală, 
considerăm, nejustificatâ. Brăi- 
leanul Mareei Mar cu pare să-și 
anunțe candidatura la poziția 
deținută in prezent de Donid.

Nimic nou la categoria grea, 
unde campionul din acest an. 
Teodor Pirjol (Dinamo), parti- 
dpă — împreună cu steliștii 
Ion Cernit si Gheorghe Preda 
— la un carusel al liderului de 
categorie

Iată deci că avem 11 cam
pioni naționali, dar tind va 
veni vremea alcătuirii echipei 
reprezentative pentru marile în- 
tilniri internaționale sîntem si
guri că 
din nou 
in fel si 
larizeze. 
mare parte dintre reeentii eîști- 
gători al centurilor sînt. așa 
cum spuneam, de valoare mo
destă.

au 
în 

de- 
ni-

foarte 
deose- 
Ciubo- 
fi ori- 

i" ca-

selecționerii vor sta 
în cumpănă, judecind 
chip pe cine să titu- 
Și asta deoarece o

ANUNȚ
Administrația bazelor sportive Snagov. satul Siliștea Sna- 

govului, comuna Gruiu, sectorul agricol Ilfov, angajează 
subinginer (tehnician) constructor cu respectarea condițiilor 
legii 51.1914. Relații la telefon 18.56.32.

Campionii de anul acesta 
fost deciși prin arbitraje 
general corecte (deși multe 
dzii s-au dat cu 3—2) si 
meni nu poate spune că vreu
nul dintre laureati este rezul
tatul unei greșeli de apreciere. 
Faptul se datorează alegerii 
unui corp de oficiali. în marea 
lui majoritate, competent. Din 
componența lui. alături de con
sacrat! (purtători ai ecusoane- 
lor A.I.B.A. și E.A.B.A.) s-a 
remarcat în mod deoasebit tî- 
nărul Ion Damian, din Călărași, 
un arbitru care, nu exagerăm 
cu nimic, poate oficia pe orice 
ring international Sperăm că 
forul de specialitate se va În
griji ca el să nu fie dat uitării, 
si că colegiul central de ar
bitri îl va ajuta să progreseze 
în continuare, utilizindu-1 cît 
mai des la competiții impor
tante.

pr. 
a 
im 
tn< 
cu 
ni: 
tu:
Ut-

nul 
ace 
tă
26- 
sep 
sep. 
cum 
mai 
han< 
loc

AmiMSTRAJlA DE STAT LOTO P!
PRONOSTICURI..

Pentru partidpanții la con
cursul Pronosport de la sfirșloul 
acestei sâptămlnl, care cuprinde 
meciuri din prima etapă a cam
pionatului Diviziei „B“ de fot
bal ediția 1983—1984, redăm — ca 
sursă suplimentară de Inspirație 
— pronosticurile făcute de eu- 
noacutut actor Borta Șerbănescu, 
vechi admirator ai fotbalului șl 
al concursurilor de pronosticuri 
sportive :

Cluj 
ndc

Tr 
exp

1S.W 
Proc 
Stal< 
tigdit 
leviz 
dio

CIȘ

I. Dunărea CAlănașl — F.C. 
Constanța 1, i ; n. Delta Tulcea 
— Oțeiuâ Galați 1 ; m. C.S.M. 
Suceava — Prahova Pl. 1 ; IV. 
Chimia Fălticeni — Gloria Bu
zău X, X ; V. C.S.M. Sf. Gh. — 
F.C.M. Brașov 1, * ; VI. Constr. 
Craiova — Șoimii Sibiu 1 ; VII. 
Nitramonia Făg. — Dinamo Vlct. 
1, X : Vm. Avintul Reghin — 
Aluminiu Slt. 1 ; IX. Minerul 
Lupenl — U.T. Arad 1, X, 2 ; X. 
Met. Cugir — Olimpia Satu Mare 
1 ; XI. Rapid Arad — Aurul Brad 
1 ; xn. Sombșul S.M. — „U“

Ca
1 va
33 v

Ca
68 V
744 '

Ca
514
6.942
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RITMUL FOTBALULUI NOSTRU TREBUIE

F. C. Constanta fără Sameș, Hagi, Petcu • Șoarece

(revine de la Gloria Reșița) • 
I. P. ALUMINIU SLATINA î are 
un nou cuplu de antrenori : Va
sale Stan (fostul portar al lui 
F.C. Argeș) — prim clipa] și cos- 
t-el Coman — secund. Jucători 
noi : Nedea — de la Chimia Rm. 
Vilcea, stuparu — Recolta Stod- 
cănești. Radu in — Dacia Pi
tești și O an cea — Comerțul Pot-

• F.C. CONSTANȚA : mai mul
te noutăți : V. Păcuraru — noul 
președinte al clubului, I. lo- 
nascu (fostul internațional rapi- 
pist) și D. Antonescu (fostul ju
cător al echipei litoralului) — 
noul cuplu de antrenori, Bîlă și 
Belu (ambii de la Rapid Bucu
rești), Valentin Constantin (de 
la Sportul studențesc), Marian

Cîtevo formații probabile ale unor echipe care candidează la promovarea 
în Divizia „A" :

C.S.M. SUCEAVA (R. Cosmoc) : Ursachl - Cristescu, Radu. Urtgureanu 
(Bozi). Papuc — Bullga, Gofencu, Ostafe, Mareș — Cașuba, Staneiu (Păiuș). 
L GLORIA BISTRIȚA (I. Nunweiller) s Mîndrilă ........................................
Cherteș - Moga, 
(Dănilă).

GLORIA BUZĂU 
ciulescu - Zahiu,

F.C.M. BRAȘOV „ _______ . ____ ___ _____  .
L Șuleo, Spirea, Batocliu — Bența, Șoarece, Gherghe. 
I DINAMO VICTORIA BUCUREȘTI (C. Teașcâ) s Ștefan 
Mânu, Frfncu (Luauță) — Cojocaru. Ivan, - — •

AndrecuțI, Hurlol, Butuza, 
Șt. Popa, Coman, Florea - Fina (Constantinescu), Giba

(N. Lupescu) : Cristian — Comânescu, Mircea, Ticâ, Stăn- 
Andriesei, Bratosin, Șumulanschi - Prodan, Cramer.
(Ș. Coidum) : Stingaciu — Bâlan, Ștefan, Naght, Mancîu

Chera», Popicu.
Săndoi - Guda, Răduoonu, Nedel-

eoru.
I. P. ALUMINIU SLATINA (V. Stan) : tsaftei - - - — - - --
„U* CLUJ-NAPOCA (R. Vlad) : k»ko .

an, Neaznțu, Mureșan (Bag iu) — Stoica (Muszncy), 
lucur — Caia ros (Dobroto), Fîșîe, Boeru.

U.T. ARAD (G. Birău, F. Domide] : Lovaș - Bubele, Gal, Bodfd, Gheor- 
ihieș — “ ............................................ — ’

F. C.
îache,

— St. Le-tec, FI o rec (Cioc ioană),
Nedeo - Cotoșman, Staociu, Vkxd, 
Păun — Pîrvu, M. Letea, Bâlan.
(Vlodu) - PoroțchI (Feșnic), Cio- 

Mezoroț (FI. Pop),

Tisa, Vaezi. Ciordaș (Hirmler) — Vînotoru, Țîrlea Lopău.
CONSTANȚA (ion lonescu) : Bria. Mânăiiâ, Zohîu, Belu, Pocăit* - 
Drogeanu, Marinai, — Rusu, Penia, Budwv.

caava • șoimii ipa sibiu : a 
plecat jucătorul Coca (La Carpați 
Minșa) și a venit Bucur — de la 
Metalurgistul Cugir • POLITEH
NICA TIMIȘOARA : marți dimi
neața — pregătită de Em Dem- 
brovschl — a plecat ta Spania, 
unde, plnă la 27 august, va par
ticipa la 'două turnee, organizate 
de Real Zaragoza șl Real Vala- 
dolid.

reader 
Galați) 
C.S. Tîrgoviște) __  „_____
pi lotul constănțean. In schimb, 
ku plecat jucătorii : Petcu la 
Steaua București, Hagi la Spor
tal studențesc Sameș la Rapid 
București și Lică la C.S. Tîr
goviște • GLORIA BUZĂU î mo- 
11 floare substanțială a structurii 
lotului. Au plecat jucătorii Ne
ro eseu, s. lonescu, Patiniche și 
[vana — toți la Olimpia Rm. Să
rat, Dumitractie la Petrolul Plo
iești., Ban ci u la Automatica 
București, Mureșan la Carpați 
Nehoiu și Marin la Rova Roșiori. 
Ku venit : Tică (Progresul Vul- 
pan), Ciobanu (F.C.M. Brașov), 
Buimulanschi (Jiul), B-ratosiin 
[Petrolul Ploiești). • F.C.M. 
BRAȘOV : antrenorul Coidum 
ne-a anunțat că s-au transferat 
jucătorii : Lăcătuș la Steaua 
București, Oli.pa la ..Poli* Timi
șoara și Boriceanu la F.C. Olt. 
Lotul a fost completat cu jucă
torii Șoarece (de la F.C. Olt), 
Hîrșan (Torpedo Zărneștl) și 
Florea (Metrom Brașov) • DI- 
NAMO VICTORIA BUCUREȘTI : 
mai multe promovări la divizio
nare ..A* : Adolf și Dinu — la 
s.C. Bacău. Niculcioiu și Dumi
trescu — la C.S. Tîrgoviște și 
Radu — la Corvinul Hunedoara. 
Trei nuime noi : Barba (Lucea
fărul București). Nedelceani (Di
nam-o — speranțe) și Răducanu

(de la Dunărea' C.S.U. 
și Toma Radu (de la 
l.? — noi jucători

CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
I în prima etapă a Cupei Mu
nicipiului București, ieri, pe sta
dionul Republicii. Automatica — 
Metalul S—« (1—0). în al doilea 
loc. Progresul Vulcan — Autobu
sul 0—0. Finala se va juca mfl- 
ne. pe același stadion, la ora 
18,30. între Rapid (calificată di
rect) $1 Automatica. (N. TOKA- Cek, coresp.).

ÎNCADRAT IN PARAMETRII INTERNAȚIONALI
viata sportivă să permită o și 
mai bună încadrare în ansam
blul pretențios al fotbalului 
european.
>>

Ce așteptăm de la noul campionat ?
Mircea Lucescu ne oferă trei răspunsuri

cîndREDACȚIA : Acum,
mai sini doar citeva zile pînă 
la startul Diviziei „A“, vă ru
găm să ne impărtășiți citeva 
ginduri in legătură cu ceea ce 
ar trebui să fie acest campio
nat ; ne bazăm si Pe făptui 
că fotbalul nostru — în pri
mul rînd echipele fruntașe — 
a avut posibilitatea de a se 
confrunta și de a studia, in ul
tima vreme, numeroase echi
pe cu faimă din Europa.

MIRCEA LUCESCU: îm
bucurător este faptul că în a- 
ceastă vară echipele noastre 
fruntașe au avut posibilitatea 
să se pregătească cot la cot 
cu un Liverpool. Nottingham, 
Lokeren, Atletico Madrid etc. 
și să vadă la lucru. „în di
rect". multe alte echipe de 
frunte, printre care 
Liege, Roma, 
Semnificativ 
echipele 
lejul să 
tig“ de 
ceea ce 
rar în campionatul nostru, do
minat deseori de „așezări pe 
poziție", dublate de „asalturi" 
continue si nu prea organi
zate...

Ce așteptăm de Ia campio
natul care va începe curmei 1 
1

.,ln 
echipe 

Standard 
Ajax etc. etc- 

este faptul că 
noastre au avut pri- 
vadă meciuri „la cîș- 
ambele părți. adică 
se intîmplă destul de

Sperăm ca echipele noas
tre fruntașe, care s-au în
tărit considerabil, fiecare 

parte, ceea ce face ca Uni
versitatea Craiova să nu mai do
mine, prin lot. ..restul cam-

in

GABOR CONTRA... GABOR!

pionatului". să aducă un spor 
de vigoare, asta însemnind că 
jucătorii noștri vor fi asimi
lat cite ceva din turneele de 
vară, deosebit de aprige.

Toate aceste echipe fruntașe 
întărite
Sportul 
Corvinul 
a făcut
— apt să asigure chiar un plus 
de valoare. — în măsura în 
care a cedat doi fundași și a 
luat jucători din toate com
partimentele — au misiunea și 
obligația de a forța trena cam
pionatului. Cu alte cuvinte, 
în programul de lucru al Cra- 
iovei si al celorlalte echipe 
enumerate, plus F. C. Argeș, 
considerăm că trebuie să dis
pară proiectul de remiză în 
deplasare, ele avînd. — toate
— posibilitatea de a forța vic
toria. în avantajul campiona
tului. al echipelor naționale și 
în avantajul lor. Numai astfel 
se va putea justifica întărirea 
acestor echipe. Numai astfel 
scopul final, care este crește
rea valorii lor spre nivelul in
ternational. se va fi împlinit. 
2

— Steaua, Dinamo, 
studențesc si chiar

— care mi se pare că 
un schimb avantajos

Romulus Gabor a apărut in 
fotbalul nostru ca rezervă In e- 
dupa 
Apoi, 
plan 
oeptie 
tralie. 
mondiale a juniorilor, în parti
dele cu. Brazilia, Italia, Uruguay 
și Anglia, hunedorean.ul a jucat 
ca o veritabilă vedetă — in sen
sul bum al cuvtntulul — a mar
cat patru din cele șase goluri 
ale echipei României, prin exe
cuții de mare rafinament, și a 
primit cel mal important trofeu 
al turneului final al C.M.. „Ba
lonul de aur“.

Revenit acasă cu această au
reolă, Gabor a reușit să confir
me ta citeva med uri frumoasele 
lui realizări de la antipozi și la
tă-1 „urcat", cum era și de aș
teptat, in grupul tricolorilor se
niori, debutlnd în prima echipă 
a României, la Berna, în parti
da cu Elveția din cadrul preli
minariilor C.M. pentru Spania. 
Dar, treptat, cel mal bun jucă
tor al turneului din Australia a 
Intrat Intr-un evident eon de 
umbră șl nu puțini au fost cel 
care au cerut scoaterea lui din 
lot. N-a fost scos șl. tn lama 
trecută. Gabcr a jucat din nou 
foarte bine ta meciurile cu Tur
da șl Grecia, pentru ca să de
cepționeze tn confruntă rile eu 
Iugoslavia și. mal ales, Cehosio-

Corvinului. Junior fiind, 
tn 1S81, a urcat In prim- 
prin acea evoluție de ex- 
tocmai in Îndepărtata Aus. 
Acolo, in compania elitei

Lată-1 pe Gabor oel din 
prezent pe stadionul

O a doua idee ar fi reeva
luarea potențialului fizio
logic al fotbaliștilor noștri. 

Turneele de vară, în compania u- 
nor adversari de cele mai multe 
ori puternici, au demonstrat că 
jucătorii noștri au fost sube
valuați — pînă acum — la a- 
cest capitol. Este momentul să 
reconsiderăm vechile 
puri comode cu timp 
și timp de refacere, 
du-le cu o viziune 
care ritmul să 
noului ritm international.

1 MASCULIN Dt HANDBAL DIVIZIA

varia. Șl 
Australia . 
Ullevaal din Oslo, juctad dezin
volt, „tntorcîndu-l- de citeva ori 
pe masivii Harrelde șl Kojedal,

Aceasta a los» evoluția Iul 
Gabor ta ultimii dod ani. Adică 
mult prea sinuoasă. De la o ex
tremă la alta. Și din această 
cauză se pune Întrebarea : ca
re-! adevăratul Gabor 1

Gabor tace parte din grupul 
celor cu o foarte bună tehnică 
de joc, dar care nu este dublată 
șl de o mare ambiție, de tena
citatea atît de necesară ta fot
balul actual. S-a spus că joacă 
după toane. El bine, totul este 
ca cineva să-1 facă să se deba
raseze de aceste toane. Iar cel 
care o poate face este tot fostul 
antrenor de club, astăzi al echi
pei naționale. Cel care-1 cu
noaște mai bine ca oricine. Cel 
care a reușit să rezolve ptaă și 
atît de dificila „ problemă-Că mă - 
taru“. Indiscutabil, o mină de 
ajutor trebuie să-1 dea și HunsF- 
doara. Pentru că...

Pentru că, se spune că la Stoc
kholm, Înaintea partidei Suedia 
— România, un observator al fe
derației vest-germane (care l-a 
văzut jucînd ta Australia), a În
trebat de Gabor. I »-a răspuns 
că nu-1 ta lot din cauza formei 
sportive". „De un asemenea Ju
cător trebuie să aveți mare gri
jă. pentru a fi mereu ta formă*. 
Dar pentru a fi ajutat eficient 
de alții, trebuie să se ajute mal 
tatii singur. Ceea ce așteptăm.

Laurențiu DUMITRESCU

stereoti
de odihnă 
înlocuin- 
nouă. în 

corespundă 
'.ar

O a treia idee, care se 
impune în mod firesc se 
referă la exigențele pe care 

trebuie să și le pună celelalte 
echipe din carhpionat. adică 
grosul echipelor neangajate 
în „cursa europenelor".

Toate aceste echipe depind 
în mare măsură de capacitatea 
antrenorilor lor, de amprenta 
oe care o întreagă pleiadă de 
antrenori 
o lase 
nostru 
Viore] 
mulat 
noua lui echipă ; ____ ___ ____
de la Paul Popescu, care e în 
aceeași situație. Să mai amin
tim că Oblemenco poate și 
trebuie să înceapă acest cam
pionat altfel, după un an de 
firești tatonări. Un Costică Ra
dulescu poate demonstra, de- 
asemenea. că la Timișoara sau 
la Tîrgoviște determinante au 
fost în primul rînd condițiile 
obiective și că pregătirea lui 
profesională. în 
revenirii, acasă, la 
va putea arăta pe 
Costică Rădulescu. 
nostru așteaptă cu 
venirea experimentatului 
nei printre vîrfurile 
nilor. cu atit mai mult cu cît 
are la dispoziție un lot puter
nic. nou. un lot care nu mai 
poate omite faptul că în re
centul turneu din Olanda a a- 
vut nu mai puțin de cinci re
prezentanți : Iordache, 
Eduard, Balint și Turcu.

Sigur că enumerarea 
completă. Numeroși sînt 
norii care pot mult mal mult. 
Și, de loc paradoxal, a lucra 
cu tinerii — e un larg cîmp de 
afirmare. (I. Ch.).

talentat! 
pe jocul lor. 
așteaptă 
Mateianu.

un an de

Doate să 
Fotbalul 

mult de la 
care a acu- 
experiență la 
așteaptă mult

condițiile 
Bacău, ni-1 
adevăratul 

Fotbalul 
interes re- 

Je- 
tehnicie-

Iov an,

nu e 
antre-

IOTURILE „A“ 
PENTRU MECIURILE

Iată componenta loturilor 
reprezentative A si de tineret, 
convocate pentru partidele cu 
selecționatele R. D. Germane 
de săptămîna viitoare :

LOTUL, A : Lung si Moraru
— portari ; Rednic, Ștefănescu, 
lorgulescu, Andone, Ungurea- 
nu, Văetuș și Negrită — fun
dași ; Țicleanu, Movilă, Boloni, 
Augustin, Hagi, Bălăci și Klein
— mijlocași ; Cămătaru, Geol- 
găn, Gabor și Coraș — înain
tași. Locul și data reuniunii : 
hotelul „23 August", duminică 
21 august, ora 18.

LOTUL DE TINERET : 
Cimpeanu și Stingaciu — por-

Șl DE TINERET 
CU R.D. GERMANĂ
tari ; Roman, Belodedici, 
Gheorghiu, Tătăran, Eduard și 
Matej — fundași ; Balint, Han- 
ghiuc, Eftimie, C. Ilie, Burdu- 
jan și Paveliuc — mijlocași ; 
Ralea, Lăcătuș și O. Popescu 
— înaintași. Convocarea — 
sîmbătă 20 august, ora 11. la 
sediul F.R.F.

Reamintim, partida dintre 
primele echipe este progra
mată miercuri 24 august pe 
stadionul Steaua din Capitală, 
iar meciul dintre selecționatele 
de tineret se va disputa marți 
23 august. în R. D. Germană, 
la Elsterwerda.

DE LA
Forul de specialitate anunță 

cluburile divizionare „A" de 
fotbal eă ziua limită de prezen
tare, la sediul F.R.F., a tabe-

F. R. F.
lei or cu loturile de 23 de ju
cători cu drept de joc în e- 
diția de campionat 1983—84 
este VINERI 19 AUGUST, 
ORA 14.

b orașe care n-au echipe în 
ceastă competiție. Al doilea 
timp” al întrecerii comportă 
ocuri tur-retur, acasă și în 
epfasare, echipele fiind tm- 
ărțite în două grupe valorice 
grupa 1—6 și grupa 7—12), in- 
pcmite pe baza rezultatelor și 

clasamentului după consuma
ta celor patru turnee „neutre". 
Ratele de disputare ale acestei 
lărți a competiției sînt urmă
toarele : cele 5 etape ale turului 
u loc in zilele de 22, 25, 29 
lecembrie 1983, 5 și 8 ianuarie 
984, iar returul în zilele de 
3, 19, 22, 26 și 29 ianuarie 1984, 
înd va fi cunoscută echipa 
are intră în posesia titlului 
lațional cu „numărul 26". Pînă 
eum, în cele 25 de ediții, 
teaua a cunoscut victoria în 

iar Dinamo București în 8. 
!um se vede un „circuit" cam 
Țchis. Poate acum... Cine știe?
In afară de faptul că se dis- 

iută după o formulă nouă, 
ampionatul masculin de hand- 
al Divizia „A“ se anunță mai 
iteresant și prin faptul că el 
a fl un „campionat olimpic", 
i sensul că va reprezenta — 
orim s-o credem ! — una din 
erigile de bază ale pregătirii 
chipei noastre reprezentative 
entru J.O. de la Los Angeles, 
'aptul că ultima și cea mal im- 
ortantă parte a întrecerii pen
ai titlu se dispută pe criterii 
alorice ne face să credem că 
chipele fruntașe — nemaiavînd 
lomente de „respiro", repre- 
sntate de jocurile cu echipele 
lai slabe ! — se vor pregăti și

vor aborda jocurile cu alt to
nus și, firește, eu • altă va
loare, ceea ce va fi numai în 
beneficiul lotului reprezentativ. 
Pentru că o ridicată cotă valo
rică în campionat poate duce 
la o ridicată cotă valorică a 
celor ce se prezintă la lotul 
reprezentativ.

In sfîrșit, chiar dacă Steaua 
rămîne și anul acesta princi
pala favorită, este de subliniat 
că se simte parcă o oarecare 
apropiere a raportului de for
țe, sesizabilă încă din ediția 
trecută și care face din echi
pele Dinamo București, H. C. 
Minaur Baia Mare, Dlnamo 
Brașov, Politehnica Timișoara 
(și poate că se mai înscriu și 
altele, eventual Universitatea 
Cluj-Napoca) competitoarele de 
bază în lupta pentru primele 
locuri. Iată ce va da, credem 
„culoare" acestui campionat, 
pe care îl dorim cît mai corect 
disputat (în acest sens sarcina 
principală revenind arbitrilor, 
dar și antrenorilor), cu sisteme 
defensive avansate. modeme, 
dar acționînd în limitele regu
lamentului, cu contraatacuri 
rapide, cu faze inteligent con
struite și variat finalizate. Nu
mai în așa fel va constitui a 
26-a ediție a campionatului 
masculin de handbal, Divizia 
„A", un progres față de edi
țiile precedente. Este neapărat 
necesar acest lucru, dacă do
rim (și cine n-o dorește ?..) ca 
handbalul masculin din țara 
noastră să triumfe la J.O. de la 
Los Angeles !

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATIJtUf DIVIZIEI „C“- [RIJIA 1983-1984
ETAPA | - DUMINICA ZS AUGUST

I.CAJJă București — LS.CJJ*. 
tnmeni. F’-acAra roșie București
— LC.PB. Brir.tr Vale. Abato
rul București — Viitorul Chlr- 
nogl. Aversa București — F.C.M. 
Giurgiu, Argeșul Cont. » De
cembrie — Danubiana București, 
I.UPS. Chitia — Mecanica fină 
Steaua București, Oonstructoruî 
Călărași — Tehr.orr.etai Bucu
rești . Ș.N. Oltenița — Viscofil 
București.
ETAPA A U-a - DUMINICA 4 SEP

TEMBRIE
Danubiana — Ș.N.O.. F.CAI. 

Giurgiu — I.CS1M., Viscofil — 
Constructorul, LSXJ.P. — Fla
căra roșie, Tehnometal — I.U.PS., 
I.C.P.B. — Abatorul. Mecanica 
fină — Argeșul, Viitorul — A-
ETÂPA A lll-a - DUMINICA 11 SEP

TEMBRIE
Tehnometal — Mecanica fină, 

I.S.C.I.P. — Argeșul, Aversa — 
I.C.S.I.M., JC-P.B. — I.U.PS., 
Flacăra roșie — Abatorul, Viito
rul — Constructorul, Danubiana
— Viscofil, F.C.M. Giurgiu —
S. N.O.
ETAPA A IV-o - DUMINICA 1t SEP

TEMBRIE
Abatorul — I.S.C.I.P., Construe, 

torul — Danubiana, Argeșul — 
Tehnometal. I.C.S.I.M. — Viito
rii!, I.U.P.S. — Viscofil. Flacăra 
roșie — F.C.M. Giurgiu. S.N.O.
— Mecanica fină. Aversa — 
I.C.P.B.
ETAPA » V-a - DUMINICA 2« SEP

TEMBRIE
Mecanică fină — Flacăra roșie,

T. S.C.I.P. — I.C.P.B., I.U.P.S. —
Viitorul. Abatorul — Tehnome- 
tal. I.C.S.I.M. — Danubiana. Con
structorul — Ș.N.O., Viscofi'l —

SERIA A V-a
Aversa, Argeșul — F.C.M. Giur
giu.
ETAPA A Vl-a - DUMINICA * OC

TOMBRIE
Danubiana — LU.PS., Viitorul

— F-acâra roșie, Mecanica fină
— Constructorul, Viscofil — Ar
geșul. F.C.M. Giurgiu — Abato
rul, I.CJ».B. — I.C.S.I.M., Tehno- 
metal — ȘJT.O., I.S.C.I.P. — A- 
varsa.
ETAPA A VII-o - DUMINICA » OC

TOMBRIE
A. sa — Tehnometal, Con

structorul — Argeșul, Flacăra ro
șie — Danubiana, Viitorul — 
I.S.CXP.. Ș-N.O. — I.U.P.S., Aba. 
torul — Mecanica fină, I.C.S.I.M.
— Viscofil, F.C.M. GVurglu — 
I C.P.B.
ETAPA A Vlll-a - DUMINICA 1« OC

TOMBRIE
I.S.CJ.P. — F.C.M. Giurgiu, 

Aversa — Abatorul, I.U.P.S. — 
Constructorul, Danubiana — Me
canica fină, I.C.P.B. — Viitorul, 
Tehnometal —. Viscofil, Argeșul
— Ș.N.O., Flacăra roșie — 
I.C.S.I.M.
ETAPA A IX-o - DUMINICA U OC

TOMBRIE
Viscofil — Flacăra roșie. 

I.U.P.S. — I.S.C.I.P., Tehnometal
— I.C.S.I.M.. Argeșul — I.C.P.B., 
Mecanica fină — Aversa, Ș.N.O.
— Viitorul, Danubiana — Aba
torul, Constructorul — F.C.M 
Giurgiu.
ETAPA A X-a - DUMINICA 30 OC

TOMBRIE
Aversa — Constructorul, F.C.M. 

Giurgiu — Tehnometal. I.S.CJ.P.
— Danufoiama, I.C.S.I.M. —
I.U.P.S., Abatorul — Ș.N.O.,

I.C.P.B. — Mecanica fină, Fla
căra roșie — Argeșul, Viitorul — 
Viscofil.
ETAPA A Xl-a - DUMINICA 6 NO

IEMBRIE
Mecanica fină — I.C.S.I.M., 

Constructorul — I.S.CJ.P., Fla
căra roșie — Tehnometal, Ș.N.O.
— I.C.P.B., Argeșul — Viitorul, 
Abatorul — Viscofil, F.C.M. Giur
giu — I.U.P.S., Danubiana — 
Aversa.
ETAPA A Xll-c - DUMINICA 13 NO

IEMBRIE
Argeșul — Aversa, Danubiana

— Viitorul, Ș.N.O. — I.C.S.I.M., 
Mecanica fină — I.S.CJ.P., 
I.U.P.S. — Flacăra roșie, Tehno
metal — I.C.P.B , Constructorul
— Abatorul, Viscofil — F.C.M. 
Giurgiu.
ETAPA A Xlll-a - DUMINICA 20 NO

IEMBRIE
I.C.P.B. — Constructorul, Vis

cofil — Mecanica fină, Viitorul
— F.C.M. Giurgiu, Tehnometal
— Danubiana. I.S.CJ.P. — Ș.N.O., 
Aversa — Flacăra roșie, I.U.P.S.
— Argeșul. I.C.S.I.M. — Abatorul. 
ETAPA A XIV-o - DUMINICA 27 NO

IEMBRIE
Viitorul — Mecanica fină, 

I.C.S.I.M. — Argeșul, I.S.CJ.P.
— Tehnometal, Flacăra roșie — 
Constructorul^ I.C.P.B. —.Visco
fil. Abatorul — I.U.P.S., F.C.M. 
Giurgiu — Danubiana, Aversa — 
Ș.N.O.
ETAPA A XV-a - DUMINICA 4 DE- 

CEMBRIE
Ș.N.O. — Flacăra roșie, Danu

biana — I.C.P.B., Argeșul — A- 
batorul. Mecanica fină — F.C.M. 
Giurgiu, I.U.P.S. — Aversa, Teh- 
nom^tal — .Viitorul, Constructo
rul - — I.C.S.I.M., Viscofil —
I.S.CJ.P.

Brir.tr


Turneul internațional temintn de $ah de Ia Bâilc Herculane PARTICIPARE VALOROASA LA C. E. DE NATÂflE tineri Înotători și săritori

LIDERA-AVANS DECISIV
Otilia Ganț (România) a clștigat turneul international de Junioare

Așa cum dealtfel se putea 
anticipa, marea maestră sovie
tică Nana Aleksandria este vir
tuală cîștigătoare a Turneului 
international feminin de sah 
de Ia Băile Herculane. acum 
cînd au mai rămas de jucat 
doar două runde. Intr-o sin
gură zi ea a realizat 2 puncte, 
conducînd la victorie finalul 
superior pe care îl avea în în
trerupta cu Dana Nutu, din 
runda a 10-a. pentru ca după- 
amiază s-o întreacă pe Judith 
Kanior-Chiricută si să-sl asi
gure un avans decisiv față de 
urmăritoarele el.

In plutonul secund s-a dat o 
luptă foarte aprigă, cu o sin
gură remiză consemnată în par
tida Eugenia Ghindă — Gisela 
Fischdick, Restul întîlnirilor 
decise, rezultatele fiind cu im
plicații în configurația clasa
mentului : Boicu — Erenska
0—1, Miese — Nutu 0—1, 014- 
rașu — Glaz 1—0. Jicman — 
Pogorevici 1—0, Wagner — 
Polihroniade 1—0.

Si două rezultate din partl-

dele neterminate ta runda a 
10-a : Eugenia Ghindă a re
mizat cu Hanna Erenska. iar 
Smaranda Boicu cu Judith 
Kantor-Chiricuță.

Clasamentul după 11 runde: 
ALEKSANDRIA 9>/J( Fischdick 
7%, Polihroniade, Erenska 6%, 
Ghindă 6, Nutu, Kantor, Wag
ner 5*/î. Boicu, Olărașu 4*/i. 
Pogorevici, Glaz, Wiese, Jic
man 4 p. După cum se vede, o 
situație foarte strînsă și ta zo
na de
dării" !

..evltare a retrogra-

★
Băile Herculane s-a 

turneul internațional 
al României. O 

victorie 
OTILIA 
un scor 
din 10 
realizat 

Ev» 
de

Tot la 
încheiat 
de junioare 
frumoasă si meritată 
obține timișoreanca 
GANT, care a înscris si 
excelent — 8 puncte 
partide. Cîte 7‘/i p au
Cristina Bădulescu și 
Farago (Ungaria), urmate 
Liliana Șnșnea < p, Anna U- 
sowsk» (Polonia) 5 p, Sorina 
Dan 4*/i p etc.

Federațiile de natație din 
țările participante la apropia
tele campionate europene și-au 
anunțat componența delegații
lor. în rindul cărora se află 
recordmani și campioni mon
diali și europeni, alți sportivi 
cunoscuți. Astfel, marea ve
detă a delegației Uniunii So
vietice , este multiplul record
man mondial Vladimir Sal
nikov, împreună cu el, depla- 
stadu-se la Roma. Scrghei 
Smeriaghin, Alexei Markovski, 
Serghei Fesenko, Iuri Kis, 
Robertas Juipa, Larisa Belo- 
korie etc. în lotul Olandei va 
fi prezentă Anne-Marie Ver- 
stapeu, campioană a lumii la 
200 m liber (Guayaquil. 1982), 
alături de Reggie De Jong, 
landa De Rover și alții.

O componență v_aloroasă 
avea și 
frunte 
campion 
în proba 
deținător _ ____ _____
dial, și Bengt Baron, de ase-

menea medaliat cu aur la O- 
limpiada de acum trei ani, la 
100 m spate. Vor mal parti
cipa la C.E., printre alții. Ag
neta Eriksson, Eva Maria 
Hakansson, Ulrika Sandmark. 
Lotul Marii Britanii cuprinde 
24 de înotători si Înotătoare, 
între care J. Davey, A. Moor
house, N. Cochran, D. Lowe, 
June Groft, June Willmott, 
Ann Osgerby, Susane Hard
castle. In delegația Franței : 
Frederic Delcourt, Laget Pas
cal, Xavier Savin, Petit Do
minique, 
Laurence 
Braquer.

In apa participă

LA „CONCURSUL PRIETENIA

Jo-

vamechipa Suediei, 
cu Paer Arvidsson, 

olimpic la Moscova 
de 100 m fluture, fost 

al recordului mon-

Veronique 
Bensimon,

★
grupă a

Jardin, 
Carole

C.E. laîn prima _ .
polo vor juca echipele Italiei, 
iugoslaviei. Olandei, Româ
niei, R. F. Germania, Spaniei, 
Ungariei si Uniunii Sovietice, 
ta vreme ce la întrecerea gru
pei „B“ vor fi prezente for
mațiile Austriei. Belgiei, Bul
gariei. Danemarcei. Elveției, 
Franței. Greciei șl Suediei.

între 16 șl 21 august, la Leip
zig (R.D.G.) se desfășoară Între
cerile Concursului Prietenia la 
înot și sărituri In apă, competi
ție Importantă a oelor mal tineri 
sportivi, la care reprezentanți 
noștri au avut frumoase com
portări ta edițiile precedente. Ir 
acest an, natația românească va 
fi reprezentată de lull» Mate- 
escu, LIgla Cozma, Marldca Cu
ltei, Corina Creț, Cristina Deve- 
seleanu, Rodlca Ele, Iuliana Po
pescu, Simona Ritti, Adrian 
Șerban, Măd&IIn Iliescu, Laszl 
Bay, Sorin Roman, Claudlu Hal 
du, Lucian Volculeț — la tno 
Arina Manta, Florence Floriat 
Daniela Lovi, Nlcolae Lcpădiu 
Florin Avasiioale, Ion Petrach 
— sărituri In apă. Lotul este tn 
soțlt de antrenorii Mihal Goth< 
Ion Ionescu, Ion Bachner, Elen 
Timar, Constantin Tot an și da 
antrenorul federal Mircea Olaru,

ZILELE FIERBINȚI ALE POLOIȘTILOR CAIÂCIȘTI Șl CANOIȘII
JUNIORI LA C. L

(Urmare din pap. I)

TURNEUL DE ȘAH DE LA POLIANIȚA ZDROJ
VARȘOVIA, 16 (Agerpres). — 

în turneul international de șah 
de la Polianita Zdroj. după 9 
runde conduc Ramon Hernan
dez (Cuba) și Vereslav Dîdîșko 
(U.R.S.S.) cu cîte 5,5 puncte, ur
mați de Far ago (Ungaria). A- 
bramovici (Iugoslavia) — 4.5

p. Stoica (România) — 4 p, etc. 
în runda a 8-a Stoica a re

mizat cu Lehttaski, iar în cea 
de-a 9-a a pierdut la Lukov.

ma zilele trecute căpitanul na
ționalei Livtu Răducanu. Dar, 
ce să-i faci 7 I Altfel nu se 
poate. La Roma va fi greu de 
tot și fără truda de acum nu 
avem nici o șansă 1". Lungimi 
și lățimi de bazin (la Dinamo) 
s-au adunat sute și sute. Sche
mele, combinațiile, mutările 
s-au repetat ptaă la saturație. 
A mai scrâșnit cite un jucător,

DARENIRILE OLIMPICE
MAI UȘOARE CA CELE

DE LA C. M. DE ATLETISM!
LOS ANGELES, 16 (Agerpres). 

La începutul lunii iulie au in
trat ta vigoare haremurile atle
tice pentru Jocurile Olimpice 
de anul viitor de la Los An
geles. Termenul de îndeplinire a 
acestor haremuri expiră la 15 
iulie 1984. De remarcat că nor
mele stabilite de CI O stat mai 
ușor de îndeplinit decât cele 
fixate de Federația internațio
nală pentru participarea la re
centele Campionate mondiale 
de atletism de la Helsinki. Spre 
deosebire de edițiile trecute, la 
Olimpiada de la Los Angel®, 
ta probele de maraton și siarș. 
fiecare tară va putea Înscrie 
cîte trei concurențL fără înde
plinirea vreunui barem.

La frumoasa bază de agre
ment „Mureșul" din Tg. Mu
reș s-a desfășurat un specta
culos concurs de navomodele 
— rezervat probelor F.S.R. — 
cu participarea unor sportivi 
invitați din Ungaria și Ceho
slovacia. întrecerile 
urmărite cu deosebit 
de un mare număr de 
tori, fiind si primul 
de acest fel organizat

DUPĂ

JOCURILE

PANAMERICANE
La Caracas (Venezuela*) au 

început Jocurile Panamericane, 
Iată primele rezultate, 
pistol liber : Eric 
(SUA) 558 p. Silvio 
(Brazilia) 558 p ; pe 
Venezuela 1640 p, SUA 
pușcă 10 m (O : Pat 
(SUA) 384 p. Fotbal
— Venezuela 1—0. Brazilia — 
Argentina 2—0. Guatemala — 
SUA 3—0. Baschet s Cuba — 
R. Dominicană 103—88 (85—85
— după timpul regulamentar, 
la pauză 46—46 I). Porto Rico
— Canada 90—89, SUA — Me
xic 74—63. Judo (f) : cat 72 kg 
Margaret Castro (SUA). 
tere : cat. muscă : Juan 
nandez (Cuba) 240 kg __ _
135) ; cat. cocoș : Aristoteles 
Soler (Cuba) 247.5 (112. 135.5).

Tir :
Buljung 

Ajuar 
echipe : 
1631 pț 
Spur gin 

Uruguay

Hal- 
Her- 
(105.

au fost 
intere» 
specta- 

con curs 
la noL

Ciștigătorii probelor : clasa
F.S.R. 3,5 — Szabo Tibor (Un
garia). F.S.R. 6,5 _ Pata
Laszlo (Ungaria). F.S.R. 15 — 
Greger Heinrich (Votata Re
ghin) si Pata Laszlo, la egali
tate. Pe echipe : 1. Ungaria, 1 
Votata Reghin. 3. Jiul Petro
șani. 4—5. C.S.U. Galați. Avtn- 
tul Reghin II. 6. Cehoslovacia.

din vreme ta vreme, au existat 
și cazuri de indisciplină (Tu
dor și Ungureanu) imediat 
sancționate prin scoaterea din 
lot Dar, una peste alta, se 
poate afirma fără teamă de a 
greși, că s-a muncit mult, că 
s-a muncit bine, roadele 
trenamentelor zilnice, ale 
giilor de pregătire comună 
Grecia sau din București, 
reprezentativă Bulgariei, 
tind fi culese ta „Cetatea e- 
ternă" de cel 13 jucători care 
vor fi aleși dintre Simion, Spî- 
nu, Diaconu, Hagiu. Moiceanu, 
Ardeleana, Rădacana, Garofea- 
nu, Fejer. Gordan, Costrăș, Ș. 
Popesea, E. Ionesca, Ciobiniuc, 
Gaiță, Cr. Dan. După ce Arde- 
leanu și Gaiță au avut unele 
probleme de sănătate, acum — 
ne asigură medicul Vasile Da
vida — totul e în regulă și 
din acest punct de vedere, 
„Rămtae ca fiecare jucător să 
dea tot ce poate. Pentru că, 
efectiv, fiecare poate...", tși 
destăinuiau gindurlle Anatol 
Grințesra și Iuliu Capșa.

Cei mai buni caiaciști și ca- 
noiștl juniori români au plecat 
In Polonia, la Bydgoszcz, pentru 
a se alinia la startul campio
natelor europene. întrecerile au 
loc Intre 18—21 august

Li viu MAIOR — coresp.

„CUPA ROMÂNIEI" LA TIR
(Urmare di* pag. 1)

dilate ca mari speranțe, dar 
care rămân ta mediocritate, 
pierzând. unele după altele, 
timp și ocazii de afirmare: 
Roxana I âmișanu, Gabriel 
Cristaehe, Florin Mtaișaa, Ga
briel Tătara, Românit* Pe
trescu, Leonard lonașeu, IuUaa 
Neaga. Cu doi sau trei ani ta 
urmă, Ii vedeam pe toți can
didați olimpici fermi. ȘL iată, 
prea putini (foarte probabil 
nici unul) vor fi selecționați 
ta echipele României pentru 
Campionatele europene de 
luna viitoare— In special sec
ția de tir a clubului Dinamo 
trebuie să-și revadă autocritic 
activitatea, să-și inventarieze 
.rateurile" st sub noua con
ducere. asigicratâ de Petre Pe- 
trișor. să redevină ceea ce a 
fast, cu ani ta urmă in ti-sil 
nostru. Poate n infuzia de 
tinerețe din ultima vr-m» »- 
tft la nivelul sportivilor, rft și 
al specialiștilor, va da roadele 
așteptate.

Cea de a doua categorie de 
trăgători remarcați la .Cupa 
României" aparține eonsa- 
cratilor. Cornelie Ian rămtae 
— tacă a dată — purtătorul «I 
mai autorizat al speranțelor 
noastre la apropiatele campio
nate europene, valoarea și 
seriozitatea sa făctad țfin 
el un mare performer, un mare 
campion. In condițiile bune de 
concurs oferite de noile stan
duri de pistol viteză cu care

a fost dotat poligonul Tunari, 
Corneliu Ion a mai cîerit un 
recital si doar neșansa unui 
milimetru l-a privat de o per
formantă si mai strălucitoare 
decit cele 597 p. realizatv» Ta- 
leristul Ioan Toman și-a ega
lat propriul record național 
(198/200 td.) în proba de 
skeet, iar rezultatul bucură mai 
ales prin prisma valorii intrin
seci : repetată la Camponate- 
le europene. “ 
trăgătorului 
mai mult 
poate chiar 
și timpul...

Cu două săptâminl înaintea 
primului start oficial al Cam
pionatelor europene de tir, ta
lere sl mistreț alergător. se
lecționerii au un rol dificil, 
acel» de s alcătui reprezenta
tive ale tării care să nu dez
mintă speranța pusă m com
ponenta lor. E timpul ultime
lor retnsnri. al pregătirilor fi
nale. al concentrării maxime, 
al deplinei responsabilități.

Campionatele europene de 
la București trebuie să consti
tute o nouă confirmare a pozi
țiilor fruntașe ale tirului româ
nesc in ierarhiile internațio
nale.
• Clasamentele

Capei 
astfel : 
132 o. 
25 p. 
etc
2. Dinamo 68 p. 3. Olimpia 22 
p, 4. C.S.U. Brașov 19 p etc.

îl poale aduce 
nostru o clasare 
decât onorabilă, 

o medalie. Ar fi

finale ale
României" se prezintă 

pistoale : 1. STEAUA 
2-3. Dinamo Si Olimpia 
4. C.S.U. Brașov 11 p 

poșcă : 1. STEAUA 80 p,

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

BASCHET e La CM. de ju- 
ntori de la Palma de Majorca 2 
Brazilia — R.F. Germania O—56 
Australia — R.P. Chineză 88—7S. 
în această grupă, ..A", toate echipele au cîte 3 p. în grupa ,B": 
U.R.S.S. — Italia 95—78, Uru
guay — Angola 77—73. Conduce 
U.R.S.S. cu 4 p.

CICLISM • Competiția din Bel
gia (pentru amatori) a fost 
câștigată de polonezul Grawczyk, 
urmat de MOUer (R.D. Germană).

fotbal • în turul al doilea 
al „Cupei Afridi" (tur) : Came- 
run — Sudan 5—0, Senegal — 
Algeria 1—1, Nigeria — Maroc 
9—9, R Malgașâ — Malavl 9—1,

Egipt — Tunisia 1—9, Etiopia — 
Topo 3—4. Partidele retur la 
șltul luall august. • Meciuri a- 
micale : L’eree — Genoa 1—1 ; 
..Team America* (S UA.) — Ju
ventus Torino 1—4 (1—4). Au
marcat Borga. respectiv Penzo.

hochei • Echipa ungari Vo
lan Budapesta, aflată în Frar.ta 
a dispus de selecționata orașu
lui Brtangon eu 19—3.

RUGBY • în turneu- Interna
țional de la Moscova : UJ4.SB. 
— Polonia 26—3 (14—9), Italia — 
U.R.3.3. (B) 13—9 ne—0). în eta- 
sament conduce prima echipă a 
U.R.SJ3. cu 8 p, urmată de Ita
lia cu 9 p, Polonia 3 p. U.R.S.S (B) 3 p.

ȘAH • în turneul de la Hano- 
v.-a, după 7 runde oonduc sovie
tice Georgadze cu 9,5 p, urmat 
de Karpov ou 4.5 p. în runda a 
7-a Karpov l-a Învins pe filipl- 
nezul Torre.

TENIS • Ctteva rezultate din 
cadrul turneului feminin de la 
Toronto : Else Burgin — Angela 
Walter 5—1, 6—4 ; Kathy Hor
vath — Lisa Bonder 6—3. 8—2 ; 
Ivonna Madruga Osses — Susan 
Mascarla 4—1. 6—1 ; Aly cl a Moul
ton — Kim Steinmetz 6—4, 1—6, 
7—6, Terry Phelps — Yvonne 
Vermaak 8—4. 6—2 ; Ann Hobb 
— Karen Davis 8—9, 8—1.

*

an- 
sta- 
din 
cu 

pu- LA ZAMOSZCE (Polonia)
TINERII HANDBALIȘTI ROMÂNI 

PE LOCUL VI
VARȘOVIA, 16 (Agerpres). - 

Competiția internațională di 
handbal pentru juniori desfă 
surată în localitatea polonezi 
Zamoszce a fost cîștigată d< 
echipa U.R.S.S., urmată de R.D. 
Germană si Cehoslovacia. For
mația României, care în ulti
mul joc a întrecut cu 33—30 
(18—14) selecționata Ungariei, a 
ocupat locul 6. Golgeterul tur
neului a fost V. Gopin (U.R.S.S.) 
cu 51 puncte înscrise.

PRELIMINARIILE TURNEULUI OLIMPIC IN EUROPA
• Cele 22 de echipe Înscrise din 

Europa au fost Împărțite tn patru 
grupe. Plnă acum s-au disputat 
doar 21 de partide. întrecerile din 
callficârl se vor încheia, conform 
calendarului stabilit de F.I.F.A., 
la 30 aprilie 1984. Iată rezultatele 
sl clasamentele la zl:

GRUPA A t Bulgaria — Unga
ria 1—1. Ungaria — Grecia *—1, 
Bulgaria — U.R.3.3. 3—2. U.R.S.S. 
— Grecia 3—6.
1. U.R.3.3.
2. Ungaria
3. Bulgaria
4. GreciaProgramul 
Ungaria 
da — 
U.R.S.S.. 13.X. U.R.S.S. — Bul
garia ; 1984 s 28.HI. Bulgaria — 
Grecia. 1LIV. Ungaria — Bulga
ria, 18.iv. Greda — Bulgaria. 
35.TV. U.R.S.S. — Ungaria.

GRUPA B : Danemarca — R.D. 
Germană 1—2. Finlanda — Polo
nia 9—4. Finlanda — R.D. Ger
mană 9—1. Danemarca — Nor
vegia 2—2, Polonia — Finlanda 
3—2. Finlanda — Norvegia 1—1, 
Danemarca — Finlanda - - — 
vegla — r ‘ *
1. Polonia 3
2. R.D. Germană 2

3
3
5 

viitor, 1933 : 
Danemarca.
Danemarca,

landa ; 1984 : 25.1. italia — O- 
landa, 28.III. Italia — România, 
4.IV. Olanda — Iugoslavia, 18.IV. 
România — Iugoslavia și Olanda

1
1
9
O

1
3
I
3viitor, __

U.R.S.S.. 21.IX. Gre- 
Ungarla, S.X. Grecia — 
. 13.X. U.R.S.S.

t 
t 
•
3

1
1
1
8 _ 

19» I

-1 1 
-1 1 
-I 1 
-e • 
7.IX.

- Italia.
GRUPA D. Participă sase •- 

chlpe împărțite tn două sub
grupe. Pentru desemnarea cîs- 
tlgâtoarel. formațiile clasate pe 
locul 1 în fiecare subgrupă vot 
fuca tur-retur între ele. Rezulta
tele de oină acum :

Subgrupa 1 : Portugalia — R.F. 
Germania 3—1. R.F. Germania — 
Israel 3—0.
1. Portugalia
2. R.F. Germania
3. Israel

9 9 1—11
9 1 9—3 1
9 19-19
19» : 4.X.
Portugalia. 

Portugalia. 20.30. 
Germania ; 1984 1
— Israel.
Belgia —

— Franța

1
1
I

Polonia 6—L
t
9
1
3
1

> 
3
1
9
•

A—O, Nor-

( 
t
1
1
4

8— i 
3—3 
«— 4
S— 4
3—13

3. Danemarca
4. Norvegia
5. Finlanda

Programul 
Norvegia — 
Finlanda — 
R.D. Germană — Polonia, 
R.D. Germană — Finlanda sl Da
nemarca — Polonia. 26.X. Norve
gia— Finlanda, 29.X. Norvegia
— R.D. Germană. 9.XI. Polonia
— Norvegia, 12.XI. R.D. Ger
mană — Norvegia ; 1984 :
4.IV. Polonia — R.D. Ger
mană, 18.TV. R.D. Germană — 
Danemarca. 22.IV. Polonia — Da
nemarca.

GRUPA C. Joc eliminatoriu t 
Liechtenstein — Olanda 9—3, O- 
landa — Liechtenstein 3—1. în
vingătoare». reprezentativa olim
pică a Olandei, s-a calificat pen
tru întrecerile din grupă, la care 
mai trebuia să participe st Aus
tria, care însă s-a retras din 
competiție. Rezultate : Iugoslavia 

4—1. România — O- 
Italta

9
9
3
3
1

17. vm. 
t4.vin.

7.IX. 
5.X.

— România 
landa 3—9, 
2—1.
1. Iugoslavia
2. România
3. Italia
4. Olanda

Programul , . ___ _
landa — Rolnânla. 26.X. Româ
nia — Italia, 9.XI. Iugoslavia — 
Italia. 17.XIL Iugoslavia — O-

Iugoslavia

1
1
1

Programul viitor, 
R.F. Germania — 
30.X. Israel — 
Israel — R.F. 
11.1. Portugalia

Subgrupa 3 > 
9—0, Spania 
Franța — Belgia 2—9. 
L Franța 3 3 9
3. Spania 3 9 1
I. Belgia 3 11

Programul viitor, ____
Bpanla — Belgia, 9.XI. Belgia — 
Franța ; 1984 : 29.n. Franța — 
Spania.

■ Ctstlgătoarele celor patru 
grupe se califică automat la tur
neul olimpic de Ia Los Angeles.

A FOST NUMIT
SUCCESORUL INTERIMAR

AL PREȘEDINTELUI U.E.F.A.

Spania
9-L

•
1
1 

19» 3

După cum am anunțat, pre
ședintele U.E.F.A., Artemio 
Franchi, si-a pierdut viata în* 
tr-un accident de automobil.’ 
Comitetul executiv al foru
lui european a hotărît ca 
funefia de președinte interimar 
pe timp 
buită 
Georges, 
ducerea 
Georges 
tie 1916.

de un an să 
francezului 
fost membru 

U.E.F.A.
s-a născut la

— —în localitatea Saint- 
Marice sur Moselle. Intre anii 
1969—72 a ocupat funcția de 
președinte al federației france
ze de fotbal, după care a fost 
cooptat în Comitetul executiv 
al U.E.F.A.
Alegerea președintelui U.E.F.A. 

se va face la Congresul acestui 
organism, care va avea loc anul 
viitor.

fie atri- 
Jacques 
în con- 
Jacqiree

30 mar-

1
I
1
*

3
1
1
1 - .viitor, 1983

1
1<

O 
1 
t
1

8—3 3
4—4 2
2—3 1
6—3 6

5.X. O-
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