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Desfășurind o muncă tenace, îndirjită, pentru a ne pregăti cit mai 
temeinic și a ne menține pe locurile fruntașe pe care le-am dobîndit 
într-o serie de discipline sportive, trebuie să ne propunem să ridicăm 
și mai mult nivelul general al tuturor ramurilor de sport și să cucerim 
noi poziții de frunte in ierarhia sportului mondial.

NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN TOATE JUDEȚELE ȚÂRII, 0 PUTERNICA BAZA
DE MASA PENTRU SPORTUL DE

lAUGUSW

pc velodrom GH. LĂUTARU (Dinamo), CAMPION
NATIONAL Șl Al „DACIÂDEH LA 1000 m

Progresul pe care mișcarea 
sportivă românească l-a făcut 
an de an, impunîndu-se în a- 
rena internațională prin per
formeri de mare valoare ale 
căror nume și' rezultate au in
trat în cartea de aur a spor
tului mondial, este urmarea fi
rească a dezvoltării generale a 
societății noastre socialiste, a 
permanentei griji a partidului 
și statului, a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU per
sonal, de a ridica din toate 
punctele de vedere — econo
mic, social-cultural și sportiv 
— nivelul de trai al întregului 
popor.

în Mesajul adresat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
Conferinței pe țară a mișcării 
sportive, este subliniat faptul 
că „cerințele dezvoltării actuale

Martșinalii la campionatele

naționale de Doi

' Ne-am oprit în comentariile 
noastre anterioare asupra evi- 
dențiaților turneului final al 
campionatelor naționale și al 
„Daciadei" la box. în aceste 
rîndurl ne propunem cîteva pă
reri in legătură cu o parte din- 

. tre cei care nu au îmbrăcat 
tricourile de campioni. Ca și la 
edițiile trecute, la întrecerile 
finale din acest an au partici
pat boxeri cu mai multă sau 
mai puțină experiență compe- 
tițională, boxeri cunoscuți nouă 
de ani de zile și, alături de ei, 
tineri dornici de afirmare.

Din păcate, trebuie să subli
niem faptul că nici din rindul 
primei categorii, și nici din 
rîndurile celei de a doua nu 
a... țîșnit, așa cum am fi dorit, 
măcar o singură valoare au
tentică. Faptul acesta trebuie 
să dea de gîndit în primul rind 
antrenorilor secțiilor de box, 
a căror activitate se măsoară, 
normal, numai în elemente va- 

Eroi Geafar încearcă o directă de dreapta în partida finală cu 
Vasile Ciobanu Foto : Dragoș NEAGU

I

si de perspectivă a societății 
noastre socialiste fac în mod 
obiectiv necesară creșterea ro
lului culturii fizice și sportu
lui în procesul educației socia
liste și formării omului nou. in 
întărirea sănătății și vitalității 
națiunii noastre, în asigurarea 
condițiilor ca poporul român, 
tineretul patriei să crească vi
guros și sănătos". Pornind de 
la aceste idei esențiale și 
pentru ridicarea continuă a per
formanțelor, mișcarea sportivă 
românească și-a înscris printre 
obiectivele de prim ordin trans
formarea fiecărui județ într-un 
veritabil centru de depistare, 
creștere și pregătire a unor 
sportivi care, prin performan
țele lor, să contribuie la men
ținerea șl sporirea înaltului 
prestigiu de care se bucură 
România socialistă între națiu
nile lumii. Desfășurarea între
cerilor marii competiții națio
nale „Daciada”, creată din ini
țiativa secretarului general al 
partidului și asigurarea unei 
mereu mai bune baze materia
le — săli polivalente, stadioa
ne, poligoane, baze nautice și 
altele — repartizată judicios și 
uniform pe întregul cuprins al 
țării, au permis selecționarea 
și pregătirea unor elemente ta
lentate care, pregătite de teh-

CALITATEA MUNCII ANTRENORILOR
ESTE DEPARTE

Nu- 
unii 
să-i 
fără

loroase și în nimic altceva, 
mărul de pugiliști pe care 
dintre antrenori au reușit 
promoveze la „zone" este, 
îndoială, un criteriu de apre
ciere a muncii lor, dar crite
riul decisiv, case spune 
dacă un antrenor muncește sau 
nu, este priceput sau nu. de
pune sau nu depune pasiune 
în activitatea pe care o des
fășoară, este calitatea elevilor 
săi. Din punctul de vedere al 
acestui indicator decisiv — 
CALITATEA — marca majori
tate a antrenorilor au rămas, Ia 
această ediție, DATORI. Vazînd 
pe ringul turneului final boxeri 
ca Ionel Petre (C.F.R. Craiova), 
Ilie Văcălie (Voința Buc.), Ma
rian Nicola (Dinamo), 
Pascal (Metalul Buc.) 
trebăm ce valoare vor 
învinșii lor de la zone 
cît de mulțumiți vor 
antrenorii de cunoștințele teh
nice ale elevilor lor ?

Mihai 
ne în- 
fi avut 
(? !) și 
fi fost

V

PERFORMANȚA
nicieni pricepuți, au ajuns pe 
cele mai înalte culmi ale mă
iestriei sportive. Din nordul

Emanuef FANTANEANU

(Continuare in pag. 2-3)

înaintea Campionatelor europene de natație

TREI SĂRITOARE, O SINGURĂ DORINȚĂ

debutează sim- 
Astăzi, despre

fetele sînt mai

încheiem prezentarea pregă
tirilor șl aspirațiilor- reprezen
tanților natației noastre la 
Campionatele europene, marea 
competiție care 
bătă la Roma.
sărituri.

Ca și la înot.
bune decât băieții și la gim
nastica în spațiu. Două dintre 
ele (Luiza Nicolaescu si Cris
tina Timar) au mers la ..euro
penele" de juniori, înapoindu-se 
cu tot atîtea medalii. Alte trei 
vor pleca mîine la Roma. E, 
mai întâi, o sibiancă de 24 de 
ani, Ruxandra Hociolă, în drep-

DE CERINȚE
categorie de antrenori 
de ani de zile, să-și 
într-un fel, aclivita- 

prezentînd în competiții 
au îmbătrânit

O altă 
continuă, 
justifice, 
tea, 
sportivi care... 
în stadiul de „speranțe". Este 
de neînțeles cum meșteri capa
bili (si cu pretenții) nu-și in
vestesc cunoștințele și munca 
în tineri de perspectivă, ccnti- 
nuînd să dădăcească din colț 
boxeri ca Ion Boboc (Rapid).

Petre HENT 
Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2-3)

„Concursul Prietenia" la baschet-Junioare

ECHIPA ROMÂNIEI A DEBUTAT
CU UN

63-50 CU
Ieri. în ziua inaugura

lă a competiției interna
ționale de baschet „Con
cursul Prietenia", găz
duită1 de sala Floreasca. 
reprezentativele de ju
nioare ale României și 
Poloniei (componente ale 
grupei A) au furnizat 
cea mai disputată întîl- 
nire a zilei, 
antrenorilor Mihai 
șeriu si Bogdana 
conescu au condus 
timpul, dar

Elevele 
i Fle- 

Dia- 
tot 

soortivele

Primă cursă a seniorilor în 
cadrul finalelor Campionatelor 
națională și ale „Daciadei" 
alergările de viteză pe pista 
beton, proba 
start de pe 
start pistarzi 
în frunte cu 
namo), medaliatul cu argint în 
proba cu adițiune de puncte 
la recenta Universiadă de 
la Edmonton. Și, intr-ade
văr. talentatul sportiv dinamo- 
vist. multiplu cajnpion al țării 
în cursele pe șosea și pe ve
lodrom. șl-a onorat din nou 
cartea de vizită, reușind să 
cîștige proba cu un timp bun 
(1:10,0), apropiat la numai pa
tru zecimi de secundă de re
cordul țării.

Proba câștigată de Gh. Lău
taru a fost una dintre cele 
mai reușite întreceri de pistă 
urmărite de noi în ultimii zece 
ani. S-a fugit dezlănțuit, fără 
menajamente, al ți doi compe
titori reușind să coboare șl ei 
sub 1:11. V. Mitrache, al doi
lea clasat, situîndu-se în urma 
campionului la numai o zeci
me de secundă (I). Așadar, Gh. 
Lăutaru a trebuit să tragă se
rios, sub presiunea lui V. Mi
trache. dar și a Iui M. Mărgi
nean, care a avut cea mai bună 
plecare 
cîndu-1 
cu trei 
ginean

de 1 000 m 
loc a aliniat 
valoroși ai țării. 
Gh. Lăutaru (Di-

(16,5 pe 200 m). condu
ce Lăutaru și la 400 m 
zecimi de secundă. Măr- 
a slăbit ușor alura de

plat-

pre- 
este, 
Spa-

tul căreia 
medalie de 
da bucureșteană, un loc patru 
și altul cinci la ediții ale „Cu
pei Europei" șl un buchet în
treg de titluri naționale la tram
bulină. Vine, apoi, un cuplu al 
perspectivei, două fete de 15 
ani, orădeanca Cristina Szakacs 
fiind cu o lună și jumătate mai 
mare decît bucureșteanca Ilea
na Pîrjol. Amîndouă au numele 
trecute în palmaresul învingă
toarelor puternicului concurs 
„Prietenia". Prima e campioană 
națională absolută de junioare, 
cealaltă e prima din țară și 
din Balcani. în proba de 
formă, la... senioare.

La această oră. serialul 
Satirilor micului grup 
practic, încheiat. Nicolae 
rios și Viorica Kelemen conduc 
acum, la „Tineretului", antrena
mente modelate gen concurs. 
Ca ieri dimineață, spre pildă. 
Prima venise Cristina. Un mo
del de perseverentă și discipli
nă. La ea totul merge „ceas", 
așa cum s-a obișnuit în cei 
cinci ani de gimnastică, de a- 
proape patru ani trecînd la ba
zinul de sărituri. în evoluția 
el aeriană se simte munca la 
„sol". Au apărut, imediat, Ru
xandra și Ileana. Mișcări dega
jate, firești. Elegantă. Toate 
trei mai întîi pe marginea ba
zinului, într-o încălzire de 
20—25 de minute. Apoi, sărituri 
de acomodare, repetiții din două 
„libere" fiecare și seria de con
curs. Ileana la platformă. Ru
xandra la trambulină. Cristina

scrie... experiență : 
bronz la Universia-

SUCCES:
POLONIA

poloneze au refăcut mai 
întotdeauna, cu excepția 
finalului în care echipa 
României s-a desprins 
datorită mai bunei or
ganizări a apărării în 
zonă, plusului de lucidi
tate si precizie în mo
mentele aruncărilor la 
cos. precum si unor ac-

D. STANCULESCU

(Continuare 
in pag a 4-a)

Gh. Lăutaru noul campion 
de seniori al probei de 1000 m 
cu start de pe loc

Foto : Dragoș NEAGU 
rulaj intre 600 șl 800 m și a- 
ceasta a făcut ca el să ocupe

Gheorghe ȘTEFANESCU

(Continuare în pag. 2-3)

la ambele. Așa cum va fi și 
la Roma.

Salturile se succed rapid. 
Trupurile desenează în aer ele
mentele, iau contact cu apa, 
după care ochii se îndreaptă 
spre margine, urechile înregis
trează : „Destul de bine bas
cularea... Nu pleca cu capul pe 
spate... Coatele sînt moi la par
tea a doua..." Uneori, in loc de

spi-

sin- 
îna-

Atac al echipei U.R.S.S. împotriva apărării 
zonă a selecționatei R.P.D. Coreene.

• PROGRAMUL REPREZENTANȚI
LOR NOASTRE. Ileana Pîrjol, Cri*, 
tina Szakacs - platformă ; 20 au
gust (preliminarii) și 21 august (fi
nala) ; Ruxandra Hociotâ, Cristina 
Szakacs — trambulină : 22 august
(preliminarii) și 23 august (finală).

cuvinte, antrenorii arată pe de
gete. Fetele înțeleg pe dată, o 
iau de la capăt, ureînd 
raia.
•Sînt trei săritoare și o 

gură dorință : un „salt... 
inte !“ în ierarhia europeană, 
într-o mare întrecere în care 
toate debutează cu această o- 
cazie. „înaintea unui concurs 
de asemenea nivel, a face pro
nosticuri înseamnă a te hazarda 
— spunea Nicolae Sparios. Pot 
afirma însă că ne-am pregătit 
cum se cuvine. în condiții mai 
bune ca altădată — apă. insta
lații, spațiul de forță". Viorica 
Kelemen îl completează : „Pu
tem avea încredere !“

Geo RAEȚCHI



NU ERA 0 FINALA EUROPEANA,
ERAU DOAR COPIII DE LA POLO

ani, dacă nuAu, la 13—14 ani de viață, 3 
mai mult unii, în sportul cu mingea pe apă. 
Vor, desigur, să fie miine ca Hagiu sau 
Moiceanu (Cristian Iordache, respectiv 
Cristian Grădinara par chiar copii fidele 
ale internaționalilor de astăzi la vremea 
respectivă). Dar mai vor, și ei, și părinții 
lor — prezenți mereu la antrenamente ți 
jocuri — să ajungă ți oameni adevărați. La 
fel ca antrenorul Manele Deșliu, tinărul, pa
sionatul, harnicul tehnician fiind cu ei nu 
numai în orele de bazin, ci, adesea, și acolo, 
unde echipa e laolaltă, in diferite momente 
ale zilei.

l-am văzut pregătindu-se pentru sport și 
pentru viață, l-am văzut, deunăzi, in turneul 
final al Cupei de vară, autentic campionat 
al celor mai tineri poloiști ai țării. Ei, di- 
namoviștii, au mers din victorie în victorie, 
pină la meciul decisiv cu elevii lui Virgil 
Pleșca, de la C.S.Ș. Triumf. A condus cu 
3—1 Dinamo, pentru ca in final să fie 3—3. 
copiii poloului din țos. Ștefan cel Mare de-

venind campioni. Intre ei, alături de cei doi 
Cristian, amintiți mai sus, Laurențiu Voi- 
cu, Dragoș Dumitrescu, Ovidiu Chioreanu, 
Dragoș Chenu, Cristian Galenco.

Victoria e victorie, întrecerea a fost fru
moasă, cu o surpriză plăcută numită Mure
șul Tirgu Mureș, arbitrii au fost dintre cei 
mai cunoscuți. Mai presus de toate acestea 
însă, rămine în amintire atmosfera aparte 
de la ștrandul Tineretului, din apă și din 
tribună. Nu aveai unde arunca un ac. Se 
scanda numele echipei favorite, galeriile se 
întreceau in încurajări, aplauzele însoțeau 
fiecare reușită, se agitau pancartele. Ima
ginea de-a dreptul formidabilă, incandes
centă, a tribunei dădea impresia unor spec
tatori la o finală europeană...

Cresc frumos copiii poloului nostru, de la 
Dinamo sau din alte centre, de la cel mai 
bun jucător al Cupei de vară *83,  Cristian 
Iordache. la golgeterul Mihai Totolici. de 
la „Triumf"..

Geo RAEÎCHI

0 PUTERNICA BAZA DE MASA SERIA A lla
(Urmare din pag. 1) în întreaga noastră 

dezvoltare impetuoa-

ECHIPELOR DE RUGBY-TERENUR

Moldovei, de la Botoșani, a 
coborît marea noastră sportivă 
Sanda Toma, medaliată cu aur 
la campionate mondiale, eu
ropene și J.O., iar din ju
dețul vecin, Suceava, luptăto
rul Ștefan Rusu a dus mai de
parte ștafeta marilor succese 
ale celor puternici, urmat fiind 
acum de mai tinerii săi colegi, 
campioni mondiali ai juniorilor, 
llie Miuți, crescut pe melea
gurile Gorjului. și Dumitru Chi- 
ru, descoperit la Călărași in 
bogata cîmpie a Bărăganului. 
Gimnastica, disciplină care prin 
Nadia Comăneci, sportiva dis
tinsă cu înaltul titlu de „Erou 
al muncii socialiste", a pus 
piatra de hotar a unei noi e- 
poci în lumea sportului, a gă
sit noi talente la Satu Mare, 
Arad sau Galați, de aici ur- 
cînd pe podiumul de premiere 
al marilor competiții Cristina 
Grigoraș. Emilia Eberle sau 
Liliana Bălan, iar din minu
natele căi de ape ale Deltei, 
cu oameni mindri și puternici, 
au pornit Ivan Patzaichin, Toma 
Simionov și colegii lor 
„flotila de aur". Dealtfel, 
diferent de ramura sportivă — 
handbal, volei, tenis de masă, 
popice, atletism, natație etc. —, 
ca urmare a politicii ințelepte 
a partidului, fiecare județ a 
cunoscut o dezvoltare fără pre
cedent în cadrai mișcării noas
tre sportive. Județe care altă 
dată erau „zone albe" pe harta 
țârii au devenit în anii socialis
mului, cu deosebire in ultimii 
18 ani — epocă de prefaceri

a

din 
in-

esențiale 
viată de 
să pe toate planurile a socie
tății — puternic ancorate in 
mișcarea sportivă, dovedindu-se 
inepuizabile surse de adevărați 
performeri. în Olt sau Vrancea, 
Sălaj sau Ialomița, Buzău sau 
Tulcea sportul s-a integrat 
pregnant în viața socială, con
tribuind la afirmarea a tot mai 
mul ți sportivi talentati, cu 
reale calități, capabili să repre
zinte cu cinste, mișcarea spor
tivă românească, ca urmare a 
asigurării unei veritabile baze 
de masă a sportului de per
formanță. Succesele realizate la 
marile competiții desfășurate 
de-a lungul anilor și, în special, 
la cele din ultima perioadă — 
Jocuri Mondiale Universitare, 
campionate mondiale și euro
pene. campionate balcanice — 
confirmă strălucit faptul că po
litica partidului, de dezvoltare 
armonioasă a tuturor județelor, 
poate crea suportul necesar, 
material și organizatoric, pen
tru ca sportivii României socia
liste să ducă faima țârii pe me
ridianele și paralelele lumii.

Realizarea unei baze de ma
să pentru sportul de perfor
manță, rezultatele obținute in 
confruntările internaționale a- 
sigură suportul unei continue 
dezvoltări a mișcării sportive 
în toate județele, astfel ca fie
care zonă să se transforme in
tr-o pepinieră a performanței, 
intr-un izvor de talente care 
să aducă în vitrina cu trofee 
a sportului românesc mărturi
ile unor noi succese de piesti- 
giu.

A DIVIZIEI ,,A"
DE POLO

La Timișoara au avut loc par
tidele turului V din Divizia „A" 
La po’o, seria a doua valorici. 
Rezultate : Industria linii Timi
șoara : 17—11 cu C.S.Ș. Triumf 
București. 14—13 cu Progresul 
Oradea. 10—10 cu Politehnica 
Cluj-Napoca ; Progresul : 10—10
cu Politehnica, 10—7 cu Mureșul. 
»—I cu Triumf ; Mureșul : 10—12 
eu Triumf. 7—15 cu Politehnica : 
Politehnica : 15—11 eu Triumf.
(C. CRETU. coresp.).

In urma acestor rezultate, 
samentul Enai al Întrecerii 
prezintă astfel : I. Industria 
30 p, 2. Progresul îl p. 3. 
reșu! 15 p. 4. Triumf " 
■■tehnica 14 p.

Echipa timișoreană 
un meci de baraj cu 
— ultima clasată ta .

' valorică la ediția precedentă — 
pentru desemnarea uneia dintre 
cele opt participante la ta trece
rea fruntașelor.

Campionatul viitor al Divi
ziei „A" pare să debuteze (21 
august) și de data aceasta cu 
unele neîmpliniri în ceea ce 
privește problema bazei mate
riale.

E drept, unele cluburi au gă
sit rezolvările necesare. Este 
cazul clubului sportiv Steaua 
(cu un teren dintre cele mai 
îngrijite din țară), al Farului 
Constanța (care dispune, pen
tru rugby, de un teren propriu, 
chiar dacă mai comportă u- 
nele retușuri), al Griviței Boșii 
(cu două terenuri — pentru an
trenament și jocuri oficiale — 
in Parcul copilului), al Științei 
Petroșani (care are în dotare 
un teren chiar în vecinătatea 
Institutului de mine, unde în
vață majoritatea jucătorilor), al 
Rulmentului Birlad (cu stadion 
adecvat, prevăzut cu tribune și 
vestiare), al Gloriei Arad. S-a 
găsit totodată înțelegere pentru 
ca Politehnica Iași să se pre
gătească pe stadionul Tineretu
lui. Universitatea Timișoara pe 
stadionul „1 Mai", Sportul stu
dențesc la Complexul cultural- 
SDortiv de la lacul Tei, iar 
Rapid pe stadionul Giulești (să 
sperăm că reintrarea fotbaliș
tilor de la acest club în Divi
zia „A" nu va complica lucru
rile...).

Rămin. insă. în continuare, 
„descoperite" Dinamo București,

(acum 
deci...)

multă

care se deplasează de mai mulți 
ani pe stadionul Olimpia 
și ea în prima divizie, 
și Știința CEMIN Baia Mare 
căreia i se promite, de
vreme, un sDațiu de pregătire 
și întrecere la nivelul celor
lalte secții cu activitate în per
formanță. Numai că promisiu
nile au rămas fără finalizare...

Neajunsuri se anunță și la u- 
nele dintre noile divizionare 
„A", la cele din Năvodari și 
Suceava mai ales care, de fapt, 
revin în prima scenă a rug- 
byului. Vor recurge la diverse 
improvizații pentru a-și asigu
ra accesul pe diferite baze 
sportive ? Firește că da. dacă 
cluburile respective și forurile 
sportive locale nu vor aduce 
rezolvările care se impun, ast
fel ca reprezentantele lor In e- 
lita rugbyului nostru să se pre
zinte — încă din start — la 
înălțime) cum doresc si cum ar 
putea să o facă.

★
Sesizînd aceste aspecte, am 

dori să mai relevăm unul, 
sugerat de forul de speciali
tate. prin prof. Ovidiu Marcu. 
secretarul responsabil al F.R.R. 
Se vizează calitatea echipamen
tului și a materialului sportiv, 
adică a ghetelor, tricourilor și 
mingilor.

Sînt situații, cum ni s-a pre
cizat. cînd o echipă nu poate
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0 NOUA ASOCIAȚIE SPORTIVA
In cadrul Agenției Româ

ne de Presă — Agerpres s-a 
constituit recent o nouă aso
ciație sportivi denumită 
AGERPRES. cu secții de șah. 
tenis de masă, turism — al
pinism-orientare turistică (afi
liată la federația de specialita
te). popice $i. bineînțeles, fot
bal. Participanții la adunarea de 
constituire au ales ca președin
te al asociației pe tovarășul 
Visile Brăilei a. iar ca secretar 
pe tovarășul Marian Constaa- 
ticescu.

E25

MARGINALII LA CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX
(Urmare din pag. 1)

Titi Tudor (Prahova), Marcel 
Sirba (Qectroputere), Petre 
Bornescu (Mecanică fină Buc.), 
Rome Geolfan (Voința Buc.) și 
fncă raulți alții asemenea lor, 
cărora, e clar pentru toată lu
mea, viitorul nu ie poate aduce 
performanțe mai bune decit 
cele obținute de ei în... tine
rețe.

Am dori, desigur, ca la vi
itoarea ediție a campionatelor 
antrenorii noștri să promoveze 
în intreceri tineri talentați, cu 
perspective certe , de progres, 
nu veterani care știu de-acum 
meserie aproape cit antrenorii 
■or și cărora mime, poimîine, 
le vor fi colegi.

Din plutonul tinerilor am re
ținut doar două nume : „semi- 
musca" Eroi Geafar (Steaua) 
si „pana" Nieolae Talpoș (Me
talul Salonta). Deși învinși, cei 
doi au avut totuși timp să-și 
dovedească aptitudinile și cu
noștințele. anunțindu-se rivali 
de temut pentru campionii ca
tegoriilor respective. Ne-a im
presionat în mod deosebit Ni
eolae Talpoș. o „pană" cu alon- 
jă. cu un box in linie, dar cu 
mijloace de apărare încă re-

duse. Această din urmă lacu
nă a și fost, după părerea noas
tră, principala cauză care l-a 
privat de un loc în finală. 
Talpoș știe la ora actuală doar 
să atace, să lovească periculos 
dar, așa cum arătam, nu știe 
încă să se apere, nu a învă
țat să evite loviturile directe, 
în fața cărora rămîne țintă fixă. 
Remediind această lacună, tî- 
nărul din Salonta poate deveni 
un om de bază chiar și pentru 
echipa națională.

In altă ordine de idei, consi
derăm necesar să propunem fe
derației de specialitate să revi
nă la tradiția organizării fina
lelor campionatelor naționale la 
București, unde toți competi
torii boxează ca acasă. Ne-a 
surprins neplăcut, de această 
dată, inospitalitatea spectatori
lor de box constănțenl, pe care 
i-am regăsit nesportivi.

PRINȘI CU

GH.

locul 
alerd 
tivi.l 
sebit 
Lăut 
m) 
(600 
1:10,1 
che |

29.1 
Iată
conc
(Voi 
pioni 
cut 
tanțd 
mari
1.11.1
mo)
1:13,1
1:14,1

LOTURILE CELOR 12 ECHIPE PARTICIPANTE IN CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL
Vineri, în Sala sporturilor din 

lași, se vor disputa primele par
tide dintr-o nouă ediție a cam
pionatului masculin de handbal 
Divizia „A“. In vederea acestui 
veritabil eveniment sportiv (cu
noscută fiind valoarea și poziția 
pe plan internațional a handba
lului nostru masculin) astăzi pu
nem la îndemina cititorilor lotu
rile celor 12 echipe participante, 
care iau startul in această edi
ție interesantă, mai ales 
faptul că se va disputa , 
cum precizam in n-umărul nos
tru de ieri — după o nouă for
mulă.

STEAUA BUCUREȘTI. Antre
nori : Radu Voina și Otto Tel
man. Jucători : N. — 
(32 de ani, 1,80 m 
Simion (22, 1,94). V. 
1,90), V. Tudor (21, 
tari : V. Stingă (26, 
mitru (23, 1,96) D. 
1,75), C. Drăgăniță 
NiouLae (22, 1,85). "

■ . Miricâ 
(26, 1,92).
Ionescu
(20, 1,80) 
Ghionea 
(35, 1.96), D. Cojocaru

1,89), M.
Marian i
1,92), C. 
Ghimeș 
1,79), I. 
Biirtalan

prin 
așa

Munteanu 
înălțime), A. 
Solomon (25. 
1,81) — por- 
L,88). M. Du-
Berbece 
(29. 1,87).

D. Mihai 
(24, 1.83),
O. Marc 
(23, 1,90), 
“ Nițu 

(24, 1,92),
V.

(22, 
v.

(24. 
G.

(20, 
A.

(20, 
.Șt.

TURNEE INTERNAȚIONALE
Campionatul feminin al 

Diviziei „A“ va începe in ziua 
de 28 august printr-un turneu 
ce va avea loc la Craiova. A- 
flate în plină perioadă de pre
gătire, echipele participă la ul
timele jocuri de verificare.

La Bacău va avea loc intre 
19 și 21 august un mare turneu 
cu participarea echipelor Ha— 
Horen Halle și Empor Rostock 
(R. D. Germană). Rulmentul 
Brașov, TEROM Iași, Rapid 
București și Știința Bacău.

Iată șl primele rezultate din 
turneul de la Constanța : Rul
mentul Brașov — Hidrotehni
ca Constanța 24—19 (13—10) si 
TSC Berlin — Franța tineret 
21—12 (11—4).

<30. MD, G. Vătafu (19, 1,13), V. 
Ciorânescu (18, 1,85), C. Andro- 
nache (18, 1,79), L. Pop (19, 1,98),
M. Cristea (19, 1,91) V. Co;eț (38. 
Ml).

DINAMO BUCUREȘTI. Antre
nori : Ghițâ Lieu £ Valentin Sa- 
mungi. Jucători : V.
(37 de ani. Ml m fcA'-prne), Cl- 
Ionescu (24, M2) — porun ; C. 
Durău (26, MO), G. Dogârescu 
(23. Me. L- J-anu (21, 1A9). M. 
Bei.van (26, Ml), T. Roșea <21. 
1,89), V. Oprea (26, 132), L Mo- 
canu (21, 131). C. Ștefan 
1,87), P. Mate: (29, 139), L Tase 
(31, 1,90), M. “ ‘ Zi
1,99), A. Omer (23, 1,88), Gh. An
ton (23, 1,87), C. Ștefănescu (19, 
1,87), M. Antonescu (19, 1,85), I. 
Nieolae (19, 1,91).

HANDBAL CLUB MINAUR 
BAIA MARE. Antrenori : Lascăr 
Pană și ion Avram eseu. Jucători:
N. Neșovici (26 de ani. 1,94 m
Înălțime), C. Pîazaru (28, 133)
— portari : Gh. Covacu (26, 
1,81), S. Rădu>scu (23, 134) N. 
Voinea (31, 1,83) M. Mironiuc 
(31, 1,92), O. Kar.gea (25, 1,96), 
L Boroș (30, 1,82). K. Haber-
purech (23. 1,86) Al. Scama te (27, 
1.96), M. Voinea (24, 1,80), I. Oros 
(30, 1.84), Șt. Gnadt (24, 1,89), A. 
Iancu (23. 1,89). D ~ * —
1.80), I. Feier (21, 1,83), I. Marta 
(26, 1,72), I. Sabău (19, 1,82).

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA. Antrenor: Gheorghe Zam
fir. Jucători : S. Chirilă (23 de 
ani, 1,91 m înălțime), D. Romo- 
cean (26, 1,86), I. Stupar (18, 1,86), 
E. Cietiir (19, 1,95) — portari; L. 
jurcă (30, 1,89). P. Dan (27, 1.89), 
R. Moîdovan (28, 1,85) T. Pali 
(28, 1.83), C. Căldare (28. 1.76),
V. Avram (28. 1,86), S. Pop (20,
1.89) , G. Bădosu (26. 1.90), 
Țetcu (24, 1.90). A. Repede (21,
1.89) , Z. Kari (20, 1,89), D. Sima
(37. 1.85). S. Brudașcă (19. 1.87), 
D. Cozma (18, 1,87), A. Crișan 
1,79), M. Petruș (19. 1.81).
Crișan (18, 1,79), M. ~ 
1.84). D. Botorce (19, 
Șuteu (25, 1,84), I. Keresz'.es 
1.94).

DINAMO BRAȘOV. Antrenori : 
Cezar Nica, Ion Donca. Jucători: 
G. Jerebie (21 de ani. 1.80 m 
înălțime), G. Baczo (25, 1,86), M.

Grabovsclu
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J3), D. Doore (21 
i (11, IA1>. V. J_
C. (M. MS), A. M.

ua OU M7). B. Njco.esc^ |
1,75), D. (19. 1.85)
Pui-Xoț (19. MI), F. Vinoe I
1.77) , O. DragGoijr (35. M7). 
Goranda (18. 1.C), F- Easan 
1.83).

CONSTRUCTORUL ORADEA. 
Antrenor : Gh. Ionescu. Jucăxort: 
L Groza (21 de am. 1.» m. înăl
țime), D. Giura (21. 1,85), V.
Cristea (23, 1,93), D. Tlrt) (19, 
Ml) - - .
Ml).
I. Popa (26, 
(25. 1,93), V.
L Mirza (23, 
(26, Ml). L.
V. Tîmiceru (31, 1,88), C. Vranâu 
(25, 1,75), L Lukacs (K, 1A4) ~
Porumb (22, 1,83).

INDEPENDENȚA CARP AȚI
MIRȘA. Antrenori : Olimpia 
Savu, Serafim Drăgan. Jucător.:
L. Popa (26 de ani, Ml m inâi- 
țime), E. Toma (23, 1,96), H. 
Scher.ker (25, IX) — portari ; 
S. Paraschiv (22, M2), M. Cio
ban U (37, 1,M), L Râu (24, IX),
M. Giurgiu (21, 1,88). M. Reger 
(24, 1,96), W. Stockl (31. 1,89), V. 
Corcea (27, 1,95), M. Bojescu (19, 
1,97) S. Zsurzsa (23, M7). C. 
Becicheri (M, 1.92). FI. Tătaru 
(26, 1,92). N. TCvlc (27. 1,94), J. 
Sauer (21, 1.86). A. Mieu (19,
1.77) , K. He.dauer (24, 1,88). A2. 
Matei (27, 1,91).

CONSTRUCTORUL. ARAD. An
trenor : Ion Burger. Jucător: : 
O. Omescu (30 de ani, 1.84 m 
Înălțime). E. Eisele (25, 1.94), Șt. 
Bartoș (24, 1,89) — portari ; “ 
KoEeth (29, 1,79), S. Hoțoiu 
Ț88). M Mă cinic (22, 1,88), 
lenea (29. 1.95), Șt. Deacu 
1,86), Tr. Cemica (26. 1,87), 

V. 1st ode 
(24. 1,79).
I. Rusu 
1,84), R. Bu-
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Ionescu (29, 1,83). 
1.88), M. Nede'ea 
Va.sf.ache (29, 1,97), 
2,00). P. Vojtilă (28, 
cloacă (19. 1.86).

POLITEHNICA
Antrenor : Constantin Jude, 
câtor! : I.

E. 
(M.
D. 

(23.
T. 

(27,
L. 

(2S,

TIMIȘOARA. 
' " ’ Ju—

Basaraba (27 de ani.

portari ; Al. Fdlker (27, 
Nagy (20, 131). D. Giur- 
1,73), D. -----------
Zmaranda 
(19, 132).

(39. 133), S*  Voxru 
Knuff (23. 132). M 
133), G. ManoLacoe 
Ctoroianu (22, 1.79). 
136). Al. Argîur (23. 133).

RELONUL SAVINEȘTL Antre
nor : O::o Heel. Jucători : C. 
Roșu (27 de ani, 1.88 m înălțime), 
Gh. Cimpeanu (24, 136), M. Zam
fir (21. 132). C. Oprea (27. 1.85) 
- portar: ; C. Cor.dur (24. 1.97), 
N. Martn (31. 134), M. Zahar ia 
(38, 135). M. Iurea (32. 1,84). V. 
Zamfir (27. 131). M. —
136). C. Zăbavă (25.
Bordeianu (34. 135), 
(27, 1.77), A. Cosma
Gh. P'.eșca (22, 132), 
(ÎL 13<), L David (21t
Andor (22, 1,97), D. Samson (34, 
L75).

TRACTORUL BRAȘOV. Antre
nor : Dumitru Popescu- Coli bași. 
Jucători : G. Anton (33 de ani, 
139 m înălțime), Gh. Mocanu 
(83. 133) — portari ; V. Andrei 
(39. MO. M. Antal (27, 1.89). 
Boodar (25. 1,70, M. Boanță 
132), N. Coman (25. 1,90, V. I 
rițeanu (28, 1.77), N. Dan
1.77), G. Deneș (34. 1,70, Tr. 
losea (38, 1,85), R. G ran cea 
136). L Holgyes (83, 13D,
Mârgineanu (19, 1,80), N. Negri- 
țoiu (23, i,tn, M. Păouraru (22, 
1.80), T. Pakoes (23, 1,76), M. 
Pantelimon (23, 1,91). I. Pașca
(26, 1,78), E. Schmidt (33. 1.84), 
M. Saveiuc (26. 1,82).

MINERUL CAVNIC. Antrenori : 
Constantin Odae, loan Baizaț. 
Jucători : V. Dezsi (26 de ani, 
1,84 m Înălțime), V. Haiduc (29, 
1.83). I. V. Pop (23, 1.93) — por
tari ; C. Odae (33. 1,93), R. Tg- 
nătescu (33. 1.86). G. Prioop (25,
1.82) . A. Rigan (24, 1,77). T. Co
jocaru (27, 1.77), R. Rus (24, 1.95), 
S. Vin ti'.eseu (29, 1.95), D. Tacob 
(35, 1.96). N. Feleean (27, 1.87), 
V. Bran (28, 1.74), I. Chircu (34,
1.82) E. Vas*  (25, 1.86). N. Cenan 
(23. 1.88), Ov. Gherghel (25. 1,92), 
R. Kis (28, 1,81), M. Ferenț (28, 
1.79).
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la campionatul 
„A" de 

aflat în acest an 
Minerul Cavnic, 
Maramureș. Toate 
locul lor pînâ la 
etapelor superi-

de e- 
aces- 
ziua 

va a-

Printre numeroasele echipe 
participante ■ _ .
de calificare în Divizia 
popice s-a 
șl formația 
din județul 
bune și la 
apropierea _ ___
oare ale competiției, cînd an
trenorului de aici, Ludovic 
Chira l-a venit ideea de a 
„întări" echipa cu cîțiva ju
cători consacrați, provenind 
de la actuala campioană a ță
rii. Aurul Baia Mare, deși ter
menul regulamentului de 
transferări expirase de mult.

Neputind rezista ispitei, an
trenorul menționat a și găsit 
adepți la comisia județeană 
de specialitate a C.J.E.F.S. 
Maramureș și a făcut toate 
demersurile pentru a legitima 
pe cunoscutul popicar loan Bi
ciușca ți pe mai tînărul său 
coleg loan Vuță, „împrumu
tați- de conducerea secției Au
rul Baia Mare numai pentru 
„campania" de promovare ta 
primul eșalon competițional. 
Pină la turneul final, desfășu
rat pe arena din Mangalia- 
Nord, unde a evoluat și Mi
nerul Cavnic, alături de cele
lalte 5 echipe din seria Nord 
rămase în cursa spre primul 
eșalon al sportului popicelor, 
nimeni n-a observat ceva ne
regulamentar în componența

OFICIUL JUDEȚEAN 
in colaborare cu Comi
sia „Automobile de e- 
pocă" a A.C.R. BUCU
REȘTI organizează 
Sinaia, în perioada 16 
18 septembrie 1983. „2 
lele automobilului 
pocă“. în cadrul 
tei acțiuni. în 
de 17 septembrie 
vea loc primul raliu al 
mașinilor de epocă
„București — Sinaia", 
dotat cu „Marele pre
miu al orașului Sinaia". 
Raliul este deschis tutu-

repr 
ramJ



Gâ-

vă oSeră
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șansa
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portarul 
Victoria.

Stredie. L. Moldovan, 
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de 
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Sport club Bacău, avîndu-1 
la timonă pe antrenorul Cos- 
tică Rădulescu. se antrenează 
intens. Cu el am discutat, re-

urmează ca la acestea

Dudu 
S. C.

de transferări deosebit

RAPID BUCUREȘTI

ȘTIRI • MICIURI AMICUI

VREȚI SA OBȚINEȚI IMEDIAT

foarte disputată, cu

de ce nu s-ar 
și „galeria" Sportului studențesc 

in reprezentație ? 
utilitatea transferărilor

Sfiîffi® VALOAREA REALĂ A TRANSFERĂRILOR
A fost o perioadă .

de activă. Au circulat nume multe, uneori 
prea multe. Dar, in sfirșit, poate că nu e 
rău ca spectatorul să vadă și un nume nou. 
In fond, dacă Radu Beligan joacă „Ama
deus" la Teatrul Giuleșji, 
emofiona 
avîndu-l pe Hagi

Dar nu despre 
vrem să vorbim. In aceste cîteva rinduri vrem 
să ne referim la unele transferări care nu 
contribuie la fortificarea psihică a unor e- 
chipe, într-o perioadă în care factorul psi
hic cîștigă teren. Nu vrem să dăm nume, 
dar cunoaștem cazuri de transferări în care 
criteriile au fost doar forța șutului și fi
nețea driblingului, tn schimb, din punct de 
vedere moral, sportiv, in accepțiunea supe
rioară a cuvîntului, unele cluburi au închis 
ochii, deși știau că X poate deține cu brio

un rol în „Jucătorii de cărți", cu consecin
țele de rigoare, sau că Y poate des
trăma o echipă prin gustul său pentru 
...driblinguri subterane care subminează un 
colectiv.

Repetăm, nu dăm nume, pentru că orice 
jucător poate spune că vrea să înceapă o 
viață nouă.

Vrem doar să atragem atenția că în for
fota transferărilor e bine să fii foarte 
atent. Un fost mare jucător a reușit în doi 
ani să împartă o echipă în două tabere 
rivale, să devină un element de discordie 
la o altă echipă, mult mai mare, și să-i 
abandoneze cu răceală pe cei care i-au în
tins o mină de ajutor.

Cam atît despre importanța condiției mo
rale la calcularea reală a contribuției pe 
care ți-o poate aduce un jucător, oricît ar 
fi el de talentat.

loan CHIRILA

Timi- 
Tîrgo-
întors 

care 
consa-

SA FIM COMPETITIVI Șl PE PLAN INTERNAflONAl“
Nicolae Petriceanu, președintele clubului Dinamo
apropie startul. Echipa 

campioană. Dinamo, ca și toate 
celelalte, se află pe ultima li
nie dreaptă a pregătirilor pe 
care în prezent le desfășoară 
în Spania.

— Cum apreciați rezultatele 
înregistrate de echipa campi
oană în primul turneu desfă
șurat, la Cadiz ? am adresat a- 
ceasta întrebare tovarășului 
Nicolae Petriceanu, președin
tele clubului Dinamo.

— Le socotesc normale pen
tru această etapă a pregătiri
lor, în care antrenorii noștri, 
Dumitru Nicolae-Nlcușor și 
Cornel Dinu, pun accentul pe 
omogenizarea echipei, pe 
„examinarea" tuturor jucăto
rilor din lot in compania unor 
adversari de marcă, in vederea 
alcătuirii „ll“-lui de bază.

— Au intervenit schimbări 
importante în efectiv..

— Așa cum s-a mai anun
țat. nume noi sint Andone, 
fost la Corv’r-iul, lamandi de 
la F. C. Olt, Nemțeanu de la 
Politehnica Iași. Alături de ei 
vor mai îmbrăca tricoul lui 
Dinamo, Rednic, tot de la Cor- 
vihul. și Viorel Radu, de la 
C. S. Tirgoviște. Prin bună în
țelegere cu cluburile de mai sus

că 
joace incepind de la 27 august, 
o serie de jucători valoroși. De 
pildă, Văetuș, care a îmbrăcat 
de mai multe ori tricoul echi
pei naționale. Alături de a- 
cesta, au mai plecat la Hune
doara ~ __
Vlad și tinărul Gh. Radu, 
talentată extremă stingă 
la Dinamo Victoria, la F. 
Olt a plecat P. lordache, la 
Iași — Sertov, iar la Tîrgoviș- 
te — fundașul Dumitrescu ți 
Niculcioiu un atacant central, 
tot de la Dinamo Victoria. So
cotim că schimburile 
vantajoase pentru 
Părți.

— S-a anunțat că 
Georgescu a plecat 
Bacău...

— ...împreună cu 
Dinu, de la Dinamo

— înseamnă 
dinamovist i 
structurale, 
și renunțarea lui Dinu în fa
voarea meseriei

— Actualmente 
arătă 
mescu. 
Marin, 
ginean,
— fundași ; Movilă. Augustin, 
Custov, Mulțescu, Dragnea — 
mijlocași ; Țălnar, Nemțeanu, 
lamandi. Orac, V. Radu — a- 
tacanți. înseamnă că antrenorii 
vor putea să alcătuiască echi
pa in funcție de randamentul 
fiecăruia, după modul in care 
se pregătesc și iși îndeplinesc 
sarcinile de joc, nu in func
ție de nume.
tul că Dinu, renunțind la joc, 
se va putea ocupa acum nu
mai de echipă. Cred că in viito
rul sezon ne vom putea prezen
ta la un nivel competitiv și pe 
plan internațional îndeosebi in 
cupele

i că in lotul 
schimbările sînt 
dacă adăugăm

de antrenor. 
lotul nostru 

astfel: Moraru, Efti- 
Toma — portari ; I. 
Rednic, Andone, Mir- 
Stănescu, Al. Nicolae

revenire, după traseul 
șoara — Suceava — 
viște ?

— Să știți că m-am 
cu plăcere la echipa la 
am jucat și care m-a
crat ca antrenor ; componența 
ei nu-mi sînt deloc străini — 
ca să zic așa ; le cunosc des
tul de bine posibilitățile de ex
primare, deoarece cu nouă ani 
in urmă eu i-am promovat pe 
Șoșu, Cărpuci, Chitaru. Lunca ; 
pe frații Solomon. Cărpuci, 
Elisei ii urmăream la echipa 
de juniori a Liceului de fot
bal, pe Avădanei ți Penoff 
i-am avut in formația C.S.M 
Suceava. Prin recentele tran
sferări au venit in lotul bă
căuan, in afara lui Avădanei, 
internaționalul Dudu Geor
gescu. de la Dinamo Bucu
rești, și Mihuț. de la Olimpia 
Satu Mare. Primul — nu mai 
are nevoie de prezentări, al 
doilea — s-a impus in „B“ ca 
un mijlocaș ofensiv foarte do
tat. Cu toți aceștia și cu cei
lalți componenți ai săi, S. C. 
Bacău are largi posibilități de 
împlinire a unor mai vechi 
deziderate. Trebuie să vă spun 
că am

tru a juca un fotbal tineresc, 
de angajament total, viguros. 
Punem un foarte mare accent 
pe înlăturarea, pe cil este po
sibil, a acelor mari ratări in 
jocurile de acasă — una din 
carențele care au adus mari 
necazuri echipei. Vreau să mai 
adaug ceva : marile ambiții ale 
lui C. Solomon, Șoiman și 
Chitaru de a reveni în at ra
ția selecționerilor.

— Dar ce este cu Antohi ?
— După cite știu, la termina

rea studiilor el a primit repar
tiție in județul Galați. In baza 
acesteia Antohi a părăsit echipa, 
deși — se știe — și în aseme
nea cazuri este nevoie de dezle
gare de la clubul băcăuan, ceea 
ce presupune niște discuții intre 
noi și clubul Dunărea C.S.U. 
Galați, care să se soldeze cu o 
înțelegere avantajoasă ambelor 
părți, lucru nerealizat pînă a- 
cum. Grav și de neînțeles este 
actul de indisciplină comis de I 
Solomon, care a părăsit echipa în 
timp ce se afla in pregătiri la 
Slănic Moldova, fapt pentru 
care conducerea clubului ii 
pregătește o aspră sancțiune.

is

Adăugind fap-

europene.

Mircea TUDORAN

muncit și muncim pen Stelian TRANDAFIRESCU

U BAZA TRANSFERĂRILOR- BUNA INTEITGfRF"
Grigore Buhancă. președintele clubului gălățsan Dunărea C S.U.

Costică Rădulescu. antrenor
IUI
la

I
Sport

cent, despre 
moldovene :

— Mai întîi, 
despre Sport

f»

SOLOMON"
club Bacău

noutățile echipei
ce ne poți spune 
club, acum, la

ii

Partidă 
multe faze de poartă si cu cinci 
goluri spectaculoase. Rapid a fost 
nevoită să se întrebuințeze se
rios pentru a obține victoria. 
Iată autorii golurilor : Cojocaru 
(min. 19), Manea (min. 54 și 57), 
pentru feroviari. Ouarshi (min. 
10) și Adel (min. 43). pentru oas
peți. Rapid a aliniat următoarea 
formație : Mânu — Popescu, Pîr- 
vu, Sameș, A. Mincu — Paras- 
chiv, I. Ion, Petruț — Cojocaru, 
Damasehin, Manea. Au mai ju
cat : I. Gabriel, P. Petre, Tiță. 
Șișeă, G. Petal. A. Dumitru și 
Avram. (Octavian GUȚU).

O DATELE STARTULUI CAM
PIONATELOR REPUBLICANE DE 
JUNIORI I ȘI II. Comisia de 
competiții a F.R.F. a stabilit da
tele de începere ale campionate
lor republicane de juniori I și II. 
Astfel, juniorii republicani I vor 
lua startul in noua ediție de cam
pionat la 4 septembrie. în timp 
ce juniorii republicani II își vor 
începe competiția la 28 august.
• DUNĂREA C.S.U. GALATI 

— NIKE VOLOS (GRECIA) 5—0 
(4—0). Au marcat : Ichim, Romi- 
lă (2), Soare și Antohi. (T. SIRIO- 
POL — coresp.).
• U.T. ARAD — SELECȚIO-

Populara competiție 
că „Cupa României" 
1983—1984 — care se 
sub egida „Daciadei", programea
ză duminică 21 august prima e- 
tapă în care evoluează șl echi
pele din campionatul republican, 
respectiv cele din Divizia „C“. 
tn marea majoritate a oelor 114 
meciuri gazde sînt formațiile din 
campionatele județene, dar s&nt 
și- partide în care ambele com
batante sînt din Divizia „C“. 
Conform regulamentului compe
tiției, dacă după 90 de minute 
rezultatul este egal, jocurile se 
prelungesc cu două reprize a 15 
minute și în caz că egalitatea

persistă și după 120 de minute 
cîștigătoarea va ‘ “
lovituri de la 11
sint programate după-amiază de 
la ora 17.

fi decisă prin 
metri. Meciurile

O mică discuție cu un pre
ședinte de club care trece prin 
duble emoții in comparație cu 
colegii lui. Grigore Buhancă, 
conducătorul clubului gălă- 
țean Dunărea C.S.U., uu tră
iește doar momentele de ten
siune ale apropiatului start al 
campionatului, ci și pe acelea 
ale debutului într-o competiție 
superioară, 
reapărînd pe 
după o absență de

— Cum pregătiți 
in Divizia „A“ ?

— Pregătirea s-a 
toată seriozitatea 
Am menținut cuplul de antre
nori care a realizat frumoasa 
performanță a promovării, adi
că Leonid Antohi și Al. Neagu. 
In privința lotului de jucă
tori, menționez că am reu
șit o restructurare a lui prin 
bune înțelegeri cu o serie de 
cluburi și asociații. De pildă, 
Romilă. care ne va fi ■ tare 
util prin experiența lui. 
Soare, un jucător tinăr, 
care ne punem speranțe, 
venit cu dezlegări acordate 
Politehnica Iași. Tot cu 
cordul respectivelor cluburi

formația-fanion 
prima scenă 

doi ani.
reintrarea

făcut cu 
și atenția.

Și 
/n au 
de 
a-

sau asociații au intrat in lotul 
nostru Cernescu * - - —
Mureș). M.
Medgidia), 
Ploiești), 
Drăgășani). 
schimb de . 
Dinamo Focșani. A plecat 
la noi Manolache și a 
din echipa focșeneană Gălan. 
Rămîne de rezolvat cazul băcă
uanului Antohi venit la noi cu 
repartiție oficială. Sperăm să 
ajungem la înțelegerea cuve
nită cu S.C. Bacău. Se deduce 
de aici că, prin bune raporturi, 
prin înțelegeri se pot rezolva 
litigiile prilejuite de transferuri.

— Dar Galațiul cum întimpi- 
nă intrarea Dunării C.S.U. în 
primul campionat ?

— Orașul este nerăbdător să 
revadă jocuri de Divizia 
Sint convins că 
la primele locuri 
mentului numărului de specta
tori, după cum 
protagoniști ș£ 
dotată 
schi". 
echipa 
joc și

(A.S.A. Tg. 
Dumitru (I.M.U. 

Mureșan (Prahova 
Carabeț (Viitorul 
Am realizat și un 
jucători, cu Unirea 

* ‘ 1 de
venit

vom 
ale

„A“. 
candida 

clasa-

să fimvrem
în' întrecerea 

„Trofeul Petschov- 
este

cu
Important este ca 

să fie la înălțime prin 
rezultate.

Eftimie IONESCU

PROGRAMUL TURUTUI CAMPIONAIUIUI DIVIZIEI „C“ EDIJIA 1983-1984

NAT.A EMIRATELOR ARABE 
UNITE 6—0 (4—0). Autorii golu
rilor : vinătoru. Vaczi (2).
man, Gheorgheș și Tîrlea. (N. 
STRAJAN — coresp.).
• MECANICA ALBA IULIA — 

RACING CLUB BEIRUT S—1 
(2—1). Au înscris : Pătran, AI- 
dea, Dobtadă. respectiv Karaki. 
(I. FILIPESCU — coresp.).
• TURNEUL DE LA TG. MU

REȘ. iată rezultatele din prima 
zl : A.S.A. Tg. Mureș — Chimica 
Tîrnăveni 4—1 (3—1). Au marcat: 
Biro I (2) Boldni, Klan, respec
tiv Marton ; F.C. Bala Mare — 
F.C. Bihor 1—0 (1—0). A înscris 
Seni. (C. ALBU — coresp.).
• TRACTORUL BRAȘOV — 

DELTA TULCEA S—« (2—0).

UN AUTOTURISM „DACIA 1300“?

Lozul marilor cîștiguri

ETAPA I - duminica 28 august
Textila Roșiorii de Vede — 

Dună nea-Venus Zimnieea, Fla
căra-Automecanica Mo reni — 
Cimentul Fieni, Cetatea Tr. Mă
gurele — Muscelul Cîmpulung, 
Metalul Mija — Recolta Stoică- 
nești, Petrplul Videle — Progre
sul Corabia, Știința Drăgănești 
Olt — Electrica Titu, Electronis
tul Curtea de Argeș — Chimia 
Găești, Sportul muncitoresc Ca
racal — Dacia Pitești.
ETAPA A II-a - duminica 4 septem

brie
Muscelul - Electronistul, Re

colta — Petrolul, Cimentul — 
Textila, Electrica — Sportul 
muncitoresc, Dunărea-Venus — 
Flacăra-Automecanica. Dacia — 
Metalul, Progresul — Cetatea, 
Chimia — Știința.
ETAPA A III-a - duminica 11 septem

brie
Metalul — Chimia, Cetatea — 

Dunărea-Venus, Petrolul — Elec
trica, Flacăra-Automecanica — 
Recolta, Dacia - Muscelul, Spor
tul muncitoresc — Știința, Elec
tronistul — Textila, Progres-ul — 
Cimentul.
ETAPA A IV-a - duminica 18 septem

brie
Cimentul —- Cetatea, Electronis

tul — Flacăra-Automecanica, 
Sportul muncitoresc — Dunărea- 
Venus. Muscelul — Petrolul, E- 
lectrica — Chimia, Textila — Da
cia, Recolta 
— Metalul.
ETAPA A V-a

SERIA A VI-a
ETAPA A VI-o - duminică 2 octom

brie
știința — Recolta, Cimentul — 

Electrica, Petrolul — Chimia, 
Metalul — M-usCelul, Progresul — 
Electronistul, Sportul muncitoresc 
— Textila, Cetatea — Flacăra- 
Automecanica, Dacia — Dunărea- 
Venus.
ETAPA A Vll-o - duminică 9 octom

brie
Electronistul — Dacia, Textila 

— știința, Progresul — Muscelul, 
Flacăra-Automecanica 
Iul, Chimia - 
resc, Cetatea 
rea-Venus — 
— Metalul.

~ ETAPA A Vlll-a

ETAPA A Xl-a - duminică 6 noiem
brie

Dacia — Electrica. Electronistul
— Cimentul, Sportul muncitoresc
— Petrolul, Muscelul — Știința, 
Dunărea-Venus — Recolta, Tex
tila — Progresul Flacăra-Auto
mecanica — Metalul, Chimia — 
Cetatea.

— Progresul, Știința

— duminica 25 septem
brie

- Sportul muncito-Muscelul
resc, Petrolul — Metalul, Flacăra- 
Automecanica — Progresul, Re
colta — Electronistul, Dacia — 
Cetatea, Dunărea-Venus — Ști
ința, Electrica — Textila, Chimia 
— Cimentul.

Petro-
- Sportul munciito-
— Recolta, Dună- 
Electrica, Cimentul

- duminică 16 octom
brie

Sportul muncitoresc — Progre
sul, Metalul — Electronistul, Du
nărea-Venus — Petrolul, Dacia 
— Știința, Muscelul — Cimentul, 
Electrica — Cetatea, Recolta — 
Chimia, Textila — Flacăra-Au
tomecanica. 
ETAPA A IX-a

ETAPA A Xll-a - duminică 13 noiem
brie

Chimia — Textila, Muscelul — 
Dunărea-Venus. Dacia — Flacăra- 
Automecanica, Recolta — Cimen
tul, Cetatea — Sportul muncito
resc, Știința — Petrolul, Electri
ca — Electronistul, Metalul — 
Progresul.
ETAPA A Xlll-a — duminică 20 noiem

brie
Electronistul — Sportul mun

citoresc, Cimentul — Știința. 
Textila — Recolta, Dunărea-Ve
nus — Chimia, Flacăra-Autome
canica — Muscelul, Progresul — 
Electrica, Metalul — Cetatea, Pe
trolul — Dacia.

— duminica 23 octom
brie

Cimentul, MuscelulPetrolul
— Recolta, Chimia — Dacia, Ce
tatea — Textila, Flacăra-Au tp- 
mecanica — Sportul muncitoresc. 
Electronistul — Dună nea-Venus, 
Metalul — Electrica, Știința — 
Progresul.
ETAPA A X-a — duminica 30 octom

brie
Știința — Flacăra-Automecani

ca. Petrolul — Textila, Cetatea
— Electronistul, Dunărea-Venus
— Metalul, Progresul — Chimia, 
Recolta — Dacia, Cimentul — 
Sportul muncitoresc, Electrica — 
Muscelul.

ETAPA A XIV-a — duminica 27 noiem
brie

Cetatea — Știința, Sportul 
muncitoresc — Recolta, Cimen
tul — Dacia, Electronistul — Pe
trolul, Textila — Metalul, Chi
mia — Muscelul, Electrica — 
Flacăra-Automecanica, Progresul 
— Dunărea-Venus.

ETAPA A XV-a —'duminica 4 decem
brie

Dunărea-Venus — Cimentul, 
Flacăra-Aut omecanica — Chimia, 
Recolta — Electrica, Dacia — 
Progresul, Petrolul — Cetatea, 
Știinta — Electronistul, Muscelul 
— Texti’a. Metalul — Sportul 
muncitoresc

In scurtul răstimp 
de la Ignsare au 
fost atribuite 20 de 
autoturisme I Cine 
vor fi următorii 
mari cîștigatori ?

AirilMMIHIlA DE STAT 1010 PRONOSDORI INTORMEAiA
« ȘI DV PUTEȚI CIȘTIGA !

• Pentru iubitorii de Loto care 
încă nu și-au procurat bilete, 
precum și pentru cei ce doresc 
să-și sporească șansele de mari 
sticcese, se reamintește că astăzi 
este ultima de participare la 
tragerea de Vineri 19 august 1983
• In acesie iile continuă vînza- 
rea bilete'or pentru tragerea spe
cială Loto 2 de duminică 21 au-

șapte extrageri
32 de numere,

gust. în cadrul a 
cu un total de 
participanților li se oferă posibi- 
tățl multiple de a obține autotu
risme „Dacia MOO", mari sume 
de bani variabile și fixe (25.000, • 
3.000 lei etc) și excursii în R.P. 
Ungară sau R.D. Germană. Bile
tele de 25 lei varianta, achitate 
sută la sută sau in cotă de 25 
la sută, au drept de cîștiguri la

toate extragerile. Consultați pros
pectul acestei trageri deosebit de 
avantajoase și jucați din timp 
numerele preferate !
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA EXCURSIILOR PRO- 
NOEXPRCS DIN 17 AUGUST. 
Faza I : Extragerea I : 26 43 23 
6 17 5 : Extragerea a II-a : 45 7 
32 24 42 31. Faza a IT-a : Extra
gerea a IlI-a : 33 8 40. FOND 
TOTAL DE CtȘTIGURI : 1.333.916 
lei, din care 236.335 lei, report 
la categ. I.



DE LA BĂILE HERCULANE
• Nana Aleksandria (U.R.S.S.) 

ultimă rundă „fierbinta” care se

BĂILE HERCULANE, 17 
(prin telefon). Din nou, fru
moasa așezare balneo-climate- 
rică de sub Munții Cernei și-a 
acordat paleta de culori în to
nurile alb-negre ale eșichieru
lui. Unul dintre cele mai 
puternice turnee internaționale 
feminine din acent an ' intră 
aici. în elegantul salon rezer
vat șahului la Hotelul Roman, 
pe ultimii săi 
trecere. Semne de întrebare nu 
prea mai sînt. acum cind cea
surile de control au și fost 
puse în mișcare pentru ultima 
rundă. Cîștigătoare. incon
testabilă și autoritară, ma
rea maestră sovietică Nana 
Aleksandria, pentru prima oară 
la noi în tară, demonstrînd 
din Plin marea sa capacitate 
de joc. De mai multe ori can
didată la tronul mondial. de 
două ori în meci direct pentru 
cununa supremă, șahista gru
zină face dovadă 
înaltei sale clase. Cu o rundă 
înainte de sfîrșit. Nana Alek- 

distanțatâ. a- 
mai mult de- 
mare maestră 
stabilită în 
9*/z  p. Intr- 
șahist de gală

..metri" de în-

și acum a

sandria, lideră 
vea cu un punct 
cit norma de 
internațională 
acest concurs la 
adevăr, spectacol . 
la Băile Herculane !

Cind am intrat in sala de 
joc. laureata întrecerii toc
mai își adăuga o nouă victorie 
la suita- celor 8 de pină atunci, 
învingînd-o pe foarte tinăra 
noastră maestră. Smaranda 
Boicu, încă junioară. Aceasta 
opusese. însă, o frumoasă re
zistentă pînă la mutarea 36-a. 
Nana Aleksandria majora ast
fel distanta ce o separă de 
cea de a doua clasată, vest- 
germanca Gisela Fîschdick (re
miză cu poloneza Hanna 
Erenska, după ..peripeții" pe 
tablă), la 2*/,  p. La incâ 1 P- 
distantă în urmă luptă mare 
între două concurente pentru 
un loc pe podium. între Elisa- 
beta Polihroniade (remiză cu 
Eugenia Ghindă) si Hanna 
Erenska (egale după această 
penultimă rundă, a 12-a). Iată 
și celelalte rezultate, consem
nate miercuri seara sau joi la 
prinz. după reluarea între-

învingătoare detașată • O 
va încheia astăzi

ruptelor ; Marina I’ogorevici 
— Annett Wagner 1—0, Dana 
Nutu — Gabriela Olărașu 
1—0, remize Ilana Glaz — Li- 
gia Jicman și Judith Kantor — 
Malgorzata Wiese. O men
țiune specială pentru Marina 
Pogorevici, care a jucat evi
dent sub forta ei in acest 
concurs, dar face lăudabile e- 
forturi da a remonta handi
capul realizînd 3 puncte 
ultimele patru partide.

Dar nu numai locurile 
clasament sînt vizate în 
ceasta ultimă rundă ci și pre
țioase norme de clasificare. 
Astfel, Judith Kantor-Chiri- 
cuță și Eugenia Ghindă luptă 
pentru o nota de maestră in
ternațională. iar mezina Sma
randa Boi ca Dentru una de 
maestră F.I.D.E. Totul va de
veni clar numai după ce 
ma fișă de control va fi 
nată.

Aseară — parcă pentru 
sublinia caracterul de 
luptă — șt ultima rundă a Tur
neului international feminin de 
șah al României, a fost deo
sebit de disputată, spre deose
bire de multe alte întreceri a- 
semănătoare. in care — contu
rile fiind tranșate — reuniunea 
finală se încheie repede. Ră- 
mine, așadar, doar in partide
le Fischdick — Polihroniade și 
Ghindă — Pogorevici. Glaz a 
cîștigat la Wagner. Restul. în
trerupte. urmind a fi reluate 
joi dimineața, cind se va disputa 
și partida Wiese — Boicu, a- 
minată din cauza îmbolnăvirii 
jucătoarei poloneze. Dintr-o 
privire aruncată pe table, ne 
face impresia câ Nuțu are a- 
vantaj decisiv la Jicman, iar 
Aleksandria la Erenska. O si
tuație echilibrată in întâlnirea 
Kantor — Olărașu.

înainte de a afla rezultatele 
acestor ultime jocuri ale tur
neului. în clasament , conduce 
ALEKSANDRIA (U.R.S.S.)
101/, (1), urmată de Fischdick 
(R.F.G.) 8*/i.  Polihroniade 7*/t.  
Erenska (Polonia) 7 (1). Ghin

dă 7, Nutu 6*/,  (1). Kantor 
6 (1) etc.

în

în 
a-

ulti-
aem-

a-i 
mare

Radu VOIA

RECORD MONDIAL LA HALTERE
La Caracas continuă să se 

dispute Jocurile Panamericane, 
în cadrul cărora, la turneul de 
haltere, cubanezul Daniel Nu
nez a bătut recordul mondial 
la cat. 60 kg, stilul „smuls", 
cu o performantă de 138 kg. 
Vechiul record era deținut tot 
de el și era de 137,5 kg, fiind 
realizat la Copenhaga în 1982.

Un nou record al acestor 
jocuri a fost stabilit în con
cursul de natatie unde John 
Moffett (S.U.A) a realizat în 
seriile cursei de 100 m bras 
1:02,97, ceea ce reprezintă nu 
numai un nou record al Jocu
rilor ci si a treia performan
tă mondială a anului.

Tot la această mare compe
tiție. dar în turneul da scri
mă. concursul de floretă mas
culin a revenit unui cubanez, 
Eugenio Xavier. In clasa
mentul final el a fost urmat 
de Rafael Magllanes (Vene
zuela) și Gregorio Macciales 
(Statele Unite).

★
întrunită la Caracas. Adu

narea generală a organizații
lor sportive panamericane a 
decis ca cea de-a 10-a ediție 
a Jocurilor sportive paname
ricane să se desfășoare în anul 
1987 în Ecuador.

CLASAMENTELE MONDIALE ALE TENISULUI
Ultimele întreceri 

tonale ale tenisului 
dus mari 
men tul 
„A.T.P.*.  
terminat 
lui in 
Premiu 
Lendl a I 
înaintea 
Dar iată 
ceste clasamente :

interna- 
nu au a- 
In clasa- 
computer

schimbări 
după 

in schimb au de- 
schimbarea lideru- 

clasamentul „Marelui 
FILT”. unde Ivan 

trecut pe primul loc, 
francezului

cum se
Noah. 

prezintă a-

La „A.T.P." : 
McEnroe ; 2. Ivan 
Jimmy Connors ;

5. Guillermo Vilas

ÎNVINGĂTOR ÎN FATA

LUI BRIAN TEACHER

LA CINCINNATI

„CONCURSUL PRIETINI* ’-' LA BASCHET-JUNIOARE
(Urmare din pag. 1)

tiuni individuale ale Paulei 
Misăilă (destul de ștearsă, in
să. pînă în această perioadă a 
partidei). în general întrece
rea a fost marcată de miza re
zultatului. cele două echipe 
candidind. alături de celelalte 
componente ale grupei A. la 
clasarea pe unul din primele 
două locuri în clasament și 
deci la calificarea în turneul 
final pentru locurile 1—4. 
Scorul partidei : 63—50 (35—27) 
pentru România. Au marcat : 
Misăilă 17, Cristea 13. Mathe 8 
Griinwald 7. Sandor 4 Marina 
6, Vasile 2. Jugănaru 2. Ștefan 
4 pentru învingătoare, respec
tiv Sikorska 14. Sakson 8. Wro- 
na 6. Rochowszka 2. Bartocha 4.

Kalinowska 3. 
4. Au 

(R.PJD. 
(Ceho-

Laskowska 4. 
Frankowiz 5. Grabacka 
arbitrat bine : Kim Gui 
Coreeană) și M. Franke 
slovacia).

Tot în grupa A. 
slovacia — Ungaria 61—55 (30— 
18) la capătul unui meci în care 
învingătoarele au condus tot 
timpul, uneori la diferente ca
tegorice (20—6 min. 14). dar 
spre final învinsele au refăcut 
din handicap, ajungînd la 
moment dat să fie conduse 
numai un cos (51—53 min. 
Coșgetere : Janosiinova
Adamkova 11. Lednișka 10. 
echipa Cehoslovaciei, respectiv 
Radvay 23. Arbitri : P. Pasere 
(România) si R. Idzikovski (Po
lonia).

în grupa B s-au intilnit re
prezentativele U.R.S.S. șl 

Coreene. Cu talie supe- 
mai robuste, aplicînd 
tot timpul apărarea om 
active si precise în ac-

kaite 18. Malaia 13. pentru e- 
chipa U.R.S.S.. respectiv 
Guyang Sil 29 si Pak 
Sun 17. Arbitri : S.
(Ungaria) si Z. Raduly 
nia). Alte rezultate în 
grupă : Bulgaria — România II 
79—42 (41—21). Cuba — Româ
nia II 72—54 (34—33).

Programul de astăzi : de la 
ora 9. 
R.P.D. 
n;
Ungaria, U.R.S.S. — Bulgari*.  
România I — Cehoslovacia.

Sperăm ca măcar de acum 
înainte numeroșii antrenori de 
baschet junioare din Capitală 
vor veni la sală cu elevele lor 
pentru a urmări și a învăța 
din meciurile acestui valoros 
turneu. Ieri s-au aflat în sală 
doar cîtiva antrenori si o sin
gură echipă : a C.Ș.S. din 
Timișoara !

Jin 
Jang 

Juhasz 
(Româ- 
aceeași

Cuba — Bulgaria,
Coreean*  — România 

de la ora 15,30, Polonia —

Ceho-

un 
cu 

38).
24. 
din

R.P.D. 
rioară. 
bine si 
la om, 
tiunile ofensive poziționale, ne- 
lipsindu-le nici arma contraa
tacului. bashetbalistele sovietice 
au obținut victoria cu 84—71 
<48—40) la capătul unei întreceri 
echilibrate majoritatea timpu
lui. Componentele selecționatei 
R.P.D. Coreene au încercat să 
suplinească handicapul taliei 
prin mare viteză în execuția 
elementelor de tehnică, zonă 
agresivă, contraatacuri și foar
te multe aruncări de la semi- 
distantă. Coșgetere : Revut-

1. John 
Lendl ; 3.

4. Yannick 
Noah ; 5. Guillermo Vilas ; 6. 
Mats Wilander ; 7. Jose Luis 
Clerc ; 8. Kevin Curren ; 9. 
Gene Mayer; 10. Jose Higue
ras.

La „MARELE PREMIU 
FILT" : 1. Ivan Lendl 1579 p 
(9 turnee jucate) ; 2. Noah
1562 p (9) ; 3. Wilander 1431 p 
(12) ; 4. McEnroe 1355 p (6) ; 
5. Higueras 1294 p (12) ; 6. 
Connors 1280 p (9) ; 7. Arias 
1270 p (12) ; 8. Clerc 1055 p 
(10) ț 9. Mayer 730 p (6) ; 10. 
Curren 703 p (8). La dublu în 
această competiție conduce pe
rechea suedeză A. Jarryd — 
H. Simonson cu 252 p din 
10 turnee.

NEW YORK, 17 (Agerpres). 
In primul tur al concursului 
de tenis de la Cincinnati 
(Ohio), jucătorul roman Flo
rin Segărceanu l-a invins cu 
6—4. 5—7, 6—2 pe americanul 
Brian Teacher. Alte rezu.tate : 
John McEnroe — Sașiii Menon 
6—2. 6—1 ; Jimmy Connors — 
Tim Wilkinson 6—4, 6—1 ; Ke
vin Curren — Tim Gullikson
6— 3, 6—3 ; Vitas Gerulaitis —
Rodney Harmon 6—3, 6—4 ;
Steve Denton — Roscoe Tanner
7— 5, 3—6, 7—6 ; Francisco Gon
zales — St. Simonsson 6—2, 
6—7, 6—1; A. Jarryd — R. Vas- 
selin 6—3. 6—2.

La Toronto. în proba de du
blu a turneului feminin, Lucia. 
Romanov (România) și Lena 
Sandin (Suedia) au eliminat, 
cu 7—6, 6—3, perechea Lisa 
Bonder, Vicki Nelson (S.U.A.). 
Rezultate din turul doi al pro
bei de simplu : Martina Navra
tilova — Terry Fhelps 6—3, 
6—1 ; Ivanna Budarova — Jo 
Durie 6—4, 6—3; Sue Barker — 
Jennifer Mundel 6—2. 6—3 ;
Betty Nagelsen — Karina 
Skronska 6—1. 6—2.

Stop-cadru A. ROMANKOV

NICI UNUL DIN CONTROALELE
ANTIDOPING DE LA C.M
DE ATLETISM NU A DAT

REZULTATE POZITIVE!
STOCKHOLM, 

pres). — Profesorul 
Lundqvist, președintele 
misiei antidoping la 
tele campionate mondiale de 
la Helsinki, a dezmințit ști
rile potrivit cărora atletul 8- 
merican Carl Lewis, triplu 
campion al lumii, ar fi fost 
dopat la Întrecerile desfășurate 
săptămâna trecută. După 
se știe. Lewis a cîștigat 
de metri", lungimea si 
treia medalie de aur cu 
pa de ștafetă 4 X 100 _  _
S.U.A. Nici unul din controa
lele antidoping efectuate la 
Helsinki nu a dat rezultat po
zitiv. a afirmat profesorul 
Lundqvist. „Dacă Lewis ar fi 
utilizat • substanță stimulatoa
re interzisă, eu aș fi fost pri
mul care ar fi cunoscut acest 
lucru. Cred că este nedemn 
faptul de a denigra in acest 
mod performantele unui mare 
atlet”, — a adăugat medicul
suedez. Informația care a ridi
cat acest „caz” a apărut în 
ziarul suedez ..Aftonbladet", 
provenind de la un arbitru 
din lotul de atletism al Nor
vegiei.

17 (Ager- 
Arne 

Co
re cen-

cum 
.suta 
o a 
echi- 
m a

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
atletism • La Goteborg s-a 

desfășurat un mare concurs cu 
participarea unora dintre eroii 
recent încheiatelor campionate 
mondiale. Iată ctteva din rezul
tate : masculin : 100 m — Krulee 
(S.UA ) 16,52 ; înălțime — Traen- 
hard» (R.F.G.) 2,21 ; 1 500 m — 
Byers (S U A.) — 3:38,86 : 3 000
m — Don Cleary (S.U.A.) 7:52,94: 
femei : suliță — LiUak (Finlanda) 
65.44 m ; *00  m — Hoerner (Sue
dia) 2:06 90 * La Kokkola (Fin
landa) britanicul Steve Cram, de
ținător al titlului de campion 
mondial a cîștigat o cursă de 
1 500 m în 3:36,12.

tina), Penaroi (Uruguay), Monte 
Libano (Brazilia) și selecționata 
Universității din Oregon (S.U.A.).

HOCHEI PE GHEAȚA • Con ti- 
nutadu-și turneul pe care-1 În
treprinde In Franța. echipa un
gară Volan Budapesta a evoluat 
la Gap, unde formația locală a 
cîștigat meciul eu 11—1# (2—3. 
6—4, 3—3).

BASCHET • In cadrul C.M. de 
juniori s au Înregistrat următoa
rele rezultate : grupa A : R.F.G.
— R. P. Chineză 102—66 ; Brazi
lia — Australia 82—62 ; clasa
ment : 1. Brazilia 5 p 
5 p ; grupa B : italia 
84—54 ; U.R.S.S. — Ur 
71 ; clasament : I. U.T,___
2. Italia 5 p : grupa C : rugosia- 
via — Canada 92—86 ; Argentina
— Republica Dominicană 118—94 ; 
clasament : 1. Iugoslavia 6 p ; 2. 
Argentina 5 p. • La Buenos 
Aires va avea loc în a doua ju
mătate a lunii septembrie un 
mare turneu la care și-au anun
țat participarea echipele italiene 
Ford Captu șl BC Milano, pre
cum șl formațiile Obras (Argen-

ȘAH • în clasamentul turneu
lui masculin le la PolLanița Zdroj 
conduce sovieticul DlcHșko cu 7,5 
p. urmat de LehtinsM (Ceho
slovacia) cu 7 p. Maestrul ro
mân Valentin Stoica ocupă locul 
vm cu 4 p și 2 partide între
rupte.

2.

tevis •
de ia Le _______ ______
Johnston 5—7, 6—3. 6—3 și Urpi 
— Mansdort 4—6, 7—5, 6—K

Rezultaie din turneul 
Touquet : Gelen —

YAHT.N3 • Prima regată a 
C.M. clasa ..Star" care se dispută 
la Marina del Rey (S.U.A.) a fost 
cîștigată de cuplul Vincent Brun 
șl Hugo Schreiner, ambii din 
S.U.A • Tot tn C.M., dar la 
clasa ,,FInn“ competiție care are 
loc în S.U.A. la Milwaukee, pe 
malul lacu’ui Michigan, după trei 
regate conduce James Gallagher 
(S U.A.).

Floretistul sovietic Alek
sandr Romankov a Intrat sâp- 
tâmlna treoutâ, după finala 
victorioși de la Stadt-HaUe 
din Viena (10—• cu vest-ger
manul Mathias Goy), în Is
toria scrimei mondiale. ca 
singurul sportiv oare și-a adju
decat al cincilea tiUu mon
dial. Lui Romankov ti mai 
lipsește acum din palmaresul 
său strălucitor doar o meda
lie olimpică de aur pentru a 
fi considerat cel mai mare 
scrimer al tuturor timpurilor, 
depâștadu-l astfel pe celebrul 
Coretlst francez Christian 
d'Oriola. Ce spune chiar acest 
maestru francez al scrimei 
despre actualul campion al 
lumH ? „El are totul. Mijloa
ce fizice, simțul scrimei, al 
luptei. No cedează niciodată, 
el este cel care-și constru
iește acțiunile, este exact o- 
pusu! trăgătorului pasiv".

Născut la 7 ianuarie 1953 la

Korsakov (Sahalin). 1,78 m, 
70 kg, profesor de educație 
fizică, Aleksandr Romankov 
este un adevărat atlet, pose- 
dînd o viteză șl o detentă re
marcabile, reușind să sară 
2 m ta înălțime șl 6,50 m in 
lungime. Sttagaci de 
acest floretist practică, 
odată, natațla, fotbalul, 
leiul și atletismul, dar a 
tat pentru scrimă, la 12 
pentru că în orășelul său _ 
na nu-i permitea să practice 
celelalte sporturi. Campion 
mondial ta proba individuală 
de floretă ta 1974 (Grenoble), 
1977 (Buenos Aires), 1979 
(Melbourne), rattad apoi „au
rul" la Jocurile Ollmpioe 1980 
de Ia Moscova, așa cum s-a 
tatîmplat și la ediția prece
dentă, de la Montreal, Alek
sandr Romankov a trecut în 
1981 printr-o perioadă grea, 
fiind bolnav de ulcer, nein- 
trtad in finala C.M. 1981, 
de la Clermont-Ferrand. A 
revenit, însă, spectaculos, cu- 
oerind consecutiv cununa de 
lauri anul trecut la „mondia
lele" de la Roma și recent la 
Viena.

„Sașa", așa cum ii spun 
cunosouții, a participat la 
Stadt-Halle la a opta sa fi
nală ta 10 ani, de 8 ori ur- 
ctad pe podium, de 5 ori pe 
cea mai taaltă treaptă. După 
ce anul trecut, la Roma, nu 
mal puțin cunoscutul său co
echipier Vladimir Smirnov, 
campion olimpic la ultima e- 
diție, și-a pierdut viața ta 
condiții tragioe, ta urma unui 
accident pe planșă, Aleksandr 
Romankov a rămas marea șl 
singura speranță a floretei 
sovietice pentru Los Angeles 
1984.

rasă, 
tot- 
vo- 
op- 
anl, 
Iar.

CAMPIONATE
• Am anunțat rezultatele 

primei etape din campionatul 
Iugoslaviei. O victorie remar
cabilă a fost obținută in de
plasare. de Hajduk Split (1—0 
cu Olympia Ljubljana) Echipa 
din Split, care va întîlni pe 
Universitatea Craiova in pri
mul tur al Cupei U.E.F.A. a 
jucat fără fundașul central 
Primorat (acum transferat la 
Lille), în schimb au debutat cu 
succes internaționalii 
si Gudelj.
• Primele rezultate

campionat al Belgiei 
regem—Malines 1—1. 
— Beringen 4—1, Beerschot — 
Anderleeht 2—1 !
• In etapa a

R.F.G.. Kaiserslautern 
russia Dortmund au 
la egalitate : 2—2.
jocuri se desfășoară vineri și 
sîmbătă.
• în Argentina (et. a 12-a) : 

River Plate — Old Boys )—0, 
Rosario — Boca Juniors 4—2, 
Racing — Ferrocarril Oeste 
0—1. Sarsfield Huracan 1—0, 
Estudiantes — Independiente 
0—0. Argentines Juniors — 
Cordoba 1—0. In clasament 
conduce Oeste cu 15 p (din 
12 j), urmată de Huracan și

Eromilov

din noul • 
: Wa-
Lokeren

doua. In 
și Bo- 

terminat 
Celelalte

independtente cu cite 14 P 
(din 11 -j).

ALTE ȘTIRI 
prima etapă a campio- 
vest-german. interna- 

Rummenigge (F. C. 
Miinchen) a fost acci- 
în partida cu Bayer 

Medicii nu s-au 
putea juca 

cu Arminia

• In
natului 
tionalul 
Bayem 
dentat _
Leverkusen, 
pronunțat dacă va 
in etapa a doua. 
Bielefeld.
• Internaționalul 

Socrates s-a dedicat regiei do 
teatru. El va pune in sep
tembrie în scenă o piesă, „Par
fumul Cameliei", la Sao Paulo. 
Dar, deocamdată, el nu renun
ță la fotbal...
• Portarul englez Shilton 

(Southampton) a reintrat (după 
o lungă absentă în 
accidentări suferite 
dreaptă). în jocul 
Crystal Palace.
• Cel mai

sezonului din ________ _
fost declarat Rudi Văilor 
la Werder lui Magath, 
(toți de la 
mmenigge.
• Sahtlor 

al doilea meci în R. 
neză. cîștigind cu 2—0 meciul 
cu Sel. orașului Sanhai.

brazilian

urma mei 
la

amical
mina

cu

bun
..Bundesliga'

jucător

Bremen. 
Hrubesch 
Hamburg)
Donețk a

al
a 

de 
înaintea
și Rolff 

și Ru-
susținut 
P. Chi-

S.UA

