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IN PREZENTA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
IERI Ă AVUT LOC ÎN CAPITALĂ 

SĂRBĂTORIREA ÎMPLINIRII A 35 DE ANI
Sportul

DE LA CONSTITUIREA PRIMELOR ȘANTIERE
NAȚIONALE ALE TINERETULUI

Secretarul general al partidului a rostit o vibrantă
cuvîntare, urmărită cu deosebită atenție,
cu profundă satisfacție

tovarășului 
secretar

In prezența
Nicolae Ceaușescu, 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, vineri, 12 
august 1983, 
„23 August" 
a avut loc 
plinirii a 35 de ani de 
la constituirea primelor șanti
ere. naționale ale tineretului.

Impresionantul bilanț, pre
zentat la această aniversare în 
fața partidului, a poporului, se 
constituie intr-o vibrantă ex
presie a sentimentelor de vie 
admirație și înaltă prețuire 
ale tineretului țării față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pilduitor exemplu de muncă 
neobosită și devotată, plină de 
dăruire și abnegație, pusă în 
Slujba binelui și fericirii 
omului, a Înfloririi necontenite 
a patriei pentru strălucita con
tribuție adusă, în cei peste. 59 
de ani de activitate revoluțio
nară, la victoria luptei de eli
berare socială și națională, 
asigurarea independenței 
suveranității României, la afir
marea cu putere a destinului 
ei socialist.

La sosirea la stadion un grup 
de tineri, pionieri și șoimi ai 
patriei au oferit cu emoție și 
cu deosebită dragoste tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu frumoase 
buchete de flori.

în această atmosferă de in
tensă bucurie, de puternic en
tuziasm, în care cei prezenți a- 
plaudă, ovaționează cu exube
ranța caracteristică vîrstei, scan
dează minute in șir numele se
cretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
invitați in tribuna oficială a 
stadionului.

în numele participanților Ia 
această entuziastă manifestare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
salutați de primul secretar al 
C.C. al U.T.C., Pantelimon Gă- 
vănescu. întregul stadion a- 
plaudă cu putere, scandează 
fără întrerupere numele parti
dului, al secretarului său ge
neral.

In aplauzele puternice ale ce
lor prezenți pe marele stadion, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu li se 

U

W 
pe stadionul 
din Capitală 

sărbătorirea îm- 
35' de ani

la 
si

și entuziastă aprobare 
acordă titlul si Însemnele de 
„Brigadier de onoare". Este un 
omagiu vibrant pe care tinere
tul patriei noastre îl aduce 
conducătorului partidului și sta
tului, care din fragedă tinerețe 
și-a închinat viata și activita
tea propășirii tării, triumfului 
nobilelor idealuri ale socialis
mului și comunismului pe pă- 
mintul României, un elogiu a- 
dus tovarășei Elena Ceaușesctf, 
militant de frunte al partidu
lui, strălucit om de știință, sa
vant de renume mondial, pen
tru contribuția deosebită la ri
dicarea pe noi culmi a știin
ței, invățămîntului și culturii, 
la înfăptuirea întregii politici 
Interne și externe a României 
socialiste.

In această atmosferă sărbă
torească, exprimînd gîndurile și 
voința participanților, in nu
mele tuturor tinerilor patriei, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
îi este adresată rugămintea de 
a lua cuvîntul Ia această ani
versare dedicată împlinirii a 
trei decenii și jumătate de la 
constituirea primelor șantiere 
naționale ale tineretului.

întregul stadion, în picioare, 
ovaționează îndelung prezența 
la pupitru a secretarului gene
ral al partidului, președintele 
Republicii.

Cuvîntarca tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este urmărită cu 
deosebită atenție, cu profundă 
satisfacție și entuziastă aproba
re, fiind subliniată de nenumă
rate ori cu îndelungi și însu
flețite aplauze, cu ovații și 
urale prelungite. întregul sta
dion scandează cu înflăcăra
re : „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Sti
ma noastră și mîndria, 
Ceaușescu — România !“, 
„Ceaușescu — Pace 
„Ceaușescu — tinerii !“

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au asis
tat, după încheierea adunării 
de pe Stadionul „23 August", 
la un frumos spectacol cultu- 
ral-sportiv „Tinerețea patriei 
— tinerețea noastră" dedicat 
aniversării a 35 de ani de la 
organizarea primelor șantiere 
naționale ale tineretului.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A INAUGURAT IERI CEL DE AL TREILEA
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Întrecerile cicliste

pe velodrom

DIN AMOVIȘTIIM. ROMAȘCANU 
Șl I. GEORGE - CAMPIONI 

NAȚIONALI Șl Al „DACIADEI"

TRONSON AL PRIMEI MAGISTRALE
A METROULUI

în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republi
cii Socialiste România, vineri 
după-amiază a fost inaugurat 
cel de-al treilea tronson a) 
primei magistrale a metrou
lui bucureștean.

Momentul festiv al inaugu
rării oficiale are loc Ia stația 
Politehnica. Sosirea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, a 
tovarășei Elena Ceaușescu, a 
celorlalți tovarăși din condu
cerea de partid și de stat a fost 
salutată cu vii si îndelungi a- 
plauze si urale. cu deosebit 
entuziasm de constructorii me
troului, la care s-au alăturat 
un mare număr de locuitori oi 
acestui modern cartier.

In stația Politehnica, în pre
zenta tovarășilor din condu
cerea de partid și de stat, a 
numeroși proiectanți, arhitect! 
și constructori, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a tăiat, în 
aplauzele celor prezenți, pan-

BUCUREȘTEAN
glica inaugurală a ultimului 
tronson al primei magistrale 
a metroului” bucureștean. .

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au fost 
invitați de constructori să facă 
o călătorie pe tronsonul inau
gurat.

Directorul general al între
prinderii „Metroul" a înmînat, 
în numele constructorilor aces
tei căi subterane. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovară
șei Elena Ceaușescu o plache
tă și o insignă dedicate fina
lizării primei magistrale a me
troului bucureștean'.

La plecarea din stația de me
trou, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați cu 
aceleași calde sentimente de 
dragoste, aleasă stimă și pre
țuire de numeroși bucureșteni 
care au scandat îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“

Cu noua sa victorie (al 
33-lea titlu de campion 
cucerit în decurs de 14 
ani. de cînd și-a făcut 
debutul în ciclism), el a 
reușit si performanta de 
a îmbunătăți recorduri
le pe distantele de 3000 
și 4000 m, cu 3:43,9 și, 
respectiv, 
clistul 
primul 
care ' a reușit să coboare 
la 4000 m sub 5 minute). 
_ 1 fost

ci- realizate in -serii. Ro- - 
mascând soljqitind ; ta ’. 
acest 'sens să concureze_■' î •> _ ■/......
Gheorghe ȘTEFANESCU

în întrecerile finale 
ale campionatelor na
ționale și ale „Daciadei" 
la ciclism (velodrom)
seniorii au încheiat dis
putele : 
dividuală 
ambele 
lîndu-se 
notă de mare interes și 
spectaculozitate, cu re
zultate dintre cele mai 
bune. Proba de urmă
rire individuală a dat .
cîștig de cauză . unuia Recordurile ■ iu 
dintre veteranii <’ 
clismuiui nostru. Mir
cea Romașcariu. care.? 
la cei 30 de ani ai săi, 
continuă să domine - 
aproape fiecare aler
gare la care ia parte.

urmărire 
și 

curse 
în

In- 
viteză, 
deru- 

aceeași
4:59,0 (ci- 

dinamovist este 
sportiv român

(Continuări tn pag. 2—3) M. ROMAȘCANU

Divizia „A* ‘ de handbal masculin

DEBUT PROMIȚĂTOR ÎN NOUA EDIȚIE A ÎNTRECERII
» »

IAȘI, 19 (prin telefon). Re- 
întilnirea cu handbalul mas
culin de performantă, prile
juită de disputarea primelor 
jocuri din turneul inaugural al 
noii ediții a campionatului 
national, a fost plăcută si in
teresantă. s»

Un public entuziast urmă
rește desfășurarea partidelor, 
care oferă iubitorilor handba
lului din Sala sporturilor din 
localitate spectacole de bună 
valoare, chiar de la startul în
trecerii.

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— CONSTRUCTORUL ORA
DEA 23—21 (12—8). A fost un 
meci foarte echilibrat, deși la 
un moment dat timișorenii pă

reau cîștigători siguri. Ei au 
condus cu o diferență de 3 
goluri pînă în min. 52 pe 
fondul unui joc avîntat. cu o 
apărare avansată, portarul 
Buligan apărind excelent pe 
toată durata partidei. Orădenii. 
și ei cu un portar bun, Cristea, 
au reușit egalarea în min. 
52. fiind la un gas a obține 
victoria, dar au ratat incre
dibil. Sfîrșitul meciului a fost 
nervos, timișorenii, mai lucizi, 
cîștigînd pe merit.

Cele mai multe goluri : 
Folker 8. Giurgiu 6. Knoff 3 
de la învingători, respectiv 
Tudor 6. Hristache 4. Porumb 3.

Au condus : D. Gherghișan 
și P. Casian (Iași).

STEAUA — INDEPENDEN
ȚA CARPAȚ1 MÎRȘA 37—25 
(17—15). Prima repriză a fost mai 
echilibrată, replica sibienilor 
surprinzîndu-i pe campioni (e- 
galati în min. 22 : 13—13). Du
pă pauză. însă, lucrurile au 
intrat în... normal.

Cei mai eficace : Stingă 9. 
Drăgăniță 6. Dumitru 6. Ber
bece 4, Petre 4. de la Steaua, 
respectiv Matei 6. (foarte ac
tiv si subtil). Paraschiv 5. 
Ciobanu 5. Becicheri 4. de la 
învinși.

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag ,2-3)

'.Concursul Prietenia**  la baschet junioare

ROMÂNIA - 89-86 CU UNGARIA -
CALIFICATĂ ÎN GRUPA 1-4

Cu meciurile desfășura
te ieri, in sala Floreasca, 
s-au încheiat întrecerile 
din seriile preliminare 
ale „Concursului Priete
nia" la baschet juni
oare. Spre cinstea lor. 
reprezentantele. Româ
niei au cîștigat Dartida 
decisivă. susținută in 
fata selecționatei Unga
riei si s-au calificat pen
tru turneul final al Bru
nei de elită (locurile 
1—4) alături . de echipele 
Cehoslovaciei (seria A). 
U.R.S.S. și Bulgariei (se
ria B). La grupa care 
și/dispută locurile 5—9 
iau parte formațiile Un
gariei, Poloniei (din se
ria A). R.P.D, Coreene

Cubei si selecționata se
cundă a tării noastre 
(din seria B).

Referitor la meciul de 
ieri — cîștigat de ro
mânce cu 89—36 (36—
41) — trebuie spus că
el a furnizat o dispută 
de mare interes, iucă- 
toarele ambelor echipe 
luptind cu ambiție e- 
xemplară pentru ricto- 
rie. Fazele de real spec
tacol. aruncările la coș 
de la distantă contra
atacurile și captivanta 
evoluție a scorului au 
tinut trează atentia ou-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pio 2-3)

„încadrată de Katalin Szecs și Anita Ratvay Ro- 
zana Ștefan încearcă să pătrundă spre coșul ech vei 
Ungariei. Foto : Dragoș NEAGU

ASTĂZI, START

ÎN CAMPIONATUL

DE RUGBY
Astăzi începe cel de al 67-lea 

campionat de rugby, organizat 
după o nouă formulă : două se
rii a cite 10 echipe. (Amănunte 
în pag. 2—3).

IN ACEST NUMĂR

• Campionatul Diviziei „B" la fotbal ia startul duminică, la 
ora 18 (pag. 2-3).

• In curind, pe poligonul Tunari din Capitală, 3 camp onate 
europene într-unul singur : „europenele*  1983, un punct de 
referință al tirului internațional (pag. a 4-a)

• Azi, la Roma, start in C.E. de înot, polo și sărituri (peg 
a 4-a).



CAMPIONII „DACIADEI" LA AUTOMOBILISM (indemînare) Astăzi începe activitatea oficială la rug
Capitala a găzduit, zilele tre

cute. finalele pe tară — in ca
drul „Daciadei" — ale cam
pionatelor naționale de înde- 
minare la automobilism. în
trecerile. deosebit de in
teresante pentru cei ce
le-au urmărit, s-au desfă
șurat pe Poligonul scolii de
«oferi amatori din cartierul 
Balta Albă, respectiv pe o 
pistă de circa 200 m.

Remarcînd buna organiza
re asigurată de Filiala A.C.R. 
(prin comisia municipală de 
automobilism si karting) și 
asociația sportivă ..Volanul", 
precizăm că la start au fost 
prezent! 33 de participant!, 
calificați în concursurile de 
masă initiate în tară, repre- 
xenttnd Bacureștiul. sectorul

agricol Ilfov si iudetele Galati. 
Brăila, Mehedinți.

Cîștigătorii întrecerii, și 
deci campioni ai ..Daciadei" 
sînt : Mihail Coltea (Bucu
rești) si Elvira Manea (Bucu
rești) — la începători ; Tache 
Marin (București) — avansați- 
Pe echipe : 1. București I, 1 
București II. 3. Județul Brăila.

Referindu-ne la aceste fi
nale, nu putem să nu remar
căm participarea numerică... 
sub așteptări fată de anii tre- 
cuti- Prezenta la start a con
curentelor din num»! trei ju
dețe si doar două concuren
te (1), la femei, vorbește de la 
sine despre ..seriozitatea" cu 
care a fost pregătit acest cam
pionat.

CAMPIONATUL CU NR. 67 Șl LOTURILE ECHIPELO

RĂSPUNDE ÎNTRECERI CICLSTE
(Urmare din pop. I)

ION POȘTAȘU
NELU QUINTUS. PLOIEȘTI. 

Suoce&ul canoiștilor și caiaclștl- 
lor români, la hani na J.O. de la 
Los Angeles ;

Cit ar II de dificilă 
Lupta- n viitorul an,
Cu asemenea „flotilă"
Nu-a probleme „peste-Ocean*  I

L. V., VASLUL Se pare că dv. 
priviți ea pe o simplă... șotie 
ceea ce a făcut, In urmă eu o 
lună și jumătate, un jucător de 
rezervă de la Viitorul Vaslui, 
Care, In timp ce mingea se În
drepta spre poarta — goală — a 
echipei sale, a intrat pe neaștep
tate in terer. și... a respins min
gea I Fapta constituie Insă o a- 
batere extrem de gravă, care 
Justifică pe depUn sancțiunile 
pronunțate de Comisia de disci
plină. printre care, firește, și 
pierderea medului respectiv. 
Dacă o astfel de situație incre
dibilă ar fi tratată cu duhul bltn- 
dețll, mulți ,.apărători" de acest 
gen ar apare peste noapte.

TTTU FILIPIDESCU. BUCU
REȘTI. Prin Cristian Ponta, par
ticipant la C.E. de juniori ia 
Înot șl sărituri, natațlă noastră 
a cucerit prima medalie de aur :

De Ia cei mari (mai temerari), 
Cei mid învață deseori,
■ eazu-acum ca și cei mari 
Să-nvețe de la... juniori 1
AUREL BRATES, BRAILA. 

Este adevărat : diferența de două 
puncte necesare pentru câștiga
rea unui set la volei tace ea 
unele partide să se prelungească 
toarte mult Ar putea interveni 
și la acest sport un M de „tie
break", ca la tenia. S-au și pro
pus, dealtfel, seturi cu punctaj 
redus, ca șl seturi „contratimp*.  
Dar. deocamdată, nu s-a depășit 
faza discuțiilor izolate.

LOTO PRONOSPORT INF0RWA2A

singur (și nu cu partener), 
condiție absolut obligatorie 
pentru omologarea recordu
rilor. Urmărind graficul de 
alergare al lui Romașcanu, ne-a 
surprins plăcut constanta sa 
de rulaj, cum nu am mai în- 
tîlfiit la nici unul dintre cei
lalți sportivi. Exceptînd tu
rul de plecare, mai puțin 
rapid, datorită efortului depus 
In lansai și turul 7. în care 
graficul de concurs marchează 
o ușoară încetinire, toate cele
lalte tururi au fost acoperite, 
invariabil, în 30 sec. Un re
zultat deloc lntîmplător. în- 
truclt talentatul sportiv di- 
namovist a repetat performan
ta și în finala probei, cu V. 
Mitrache c!nd, de asemenea, a 
fost cronometrat cu 4:59,0. In 
condițiile unei pregătiri adec
vate. specializate, pe ve
lodrom, Romașcanu poate de
veni competitiv pe plan inter
național și Îndeosebi în pro
ba de urmărire pe 4000 m. 
Afirmația aparține arbitru
lui nostru internațional Octa
vian Amza. Iată clasamen
tul : 1. M. Romașcanu 4:59,0. 
2. V. Mitrache (Dinamo) 
5:03,1, 3. Gh. Kleinpeter (Di
namo) 5:06,6. 4. Gh. Lăutaru 
(Dinamo) 5:12,6.

Proba de viteză a seniorilor 
a fost ristigată. conform pre
viziunilor, de către Ion George 
(Dinamo), care, la 23 de ani. 
obține a patra sa victorie 
consecutivă ea senior și a 
opta de ctad a Început ciclis
mul (a cucerit și 4 titluri de 
campion ea junior). Clasa
ment : L L George (Dinamo) 
12,2. X C. Ciulei (Steaua). 3. 
M. Mărginean (Steaua). 4. Fi. 
Popescu (Dinamo). Întrecerile 
continuă.

Astăzi începe cel de al 67-lea 
campionat de rugby, organizat 
după o nouă formulă : două se
rii a cite 1» echipe. Iată loturile 
celor 20 de echipe oare vor lua 
parte la întrecere.

SERIA I :
STEAUA — București. A fost 

campioană în 1949, 1953, 1954, 1961, 
1963, 1964. 1071, 1973, 1974, 1977,
1979, 1980 1981, 1983. Președinte
de secție : coi. Mircea Zice ; an
trenori : Th. Rădulescu șl R. 
Durbac ; jucători (în ordinea 
posturilor ocupate în teren) : L. 
Codol, L Hodoreâ (Rulmentul 
Bîrlad). S. Fuicu, M. Toader 
(Farul Constanța), C. Roșu, Gh. 
Vărzaru. D. Enache, V. David,
D. Alexandru, E. Suciu, T. Co
ntam FI. Murariu. Al. Rădulescu, 
c. Florea M. Glugă! (C.S.S. Lo
comotiva), L. Constantin, M. Io- 
nescu, O. Țepurică V. Graur 
(Grivlța Roșie, jr.), Gh. Pavăl 
(jr.), N. Cioarec, D. Câinaru, 
Gh. Leonte (Farul), G. Dumitres
cu (C.S.S. Locomotiva), M. Mun- 
teanu. M. Moț.

DINAMO — București. A fost 
campioană tn 1951, 19». 1956, 1963, 
190. 1962. Președinte de secție : 
col, Gh. Marinescu ; antrenori : 
L T'jțulanu și Gh. Niea ; jucă
tori : L Petre. Fl. Ionescu, M. 
Aldea, M. Chirlcencu, M. Mar- 
ghescu, I. Constantin, L. Abu- 
toaie, St. Podăreseu. M. Parx- 
chiv. S. Seceleanu, M. Zatiescu,
E. Stoica. N. Vereș. Gh. Marin, 
I. Mirdoagă (Vulcan), Gh. Du
mitru (Farul). Gh. Dâră ban. Gh. 
Caragea. P. Borș. C. Gheorghe, 
V. Turtea. D. Slmlon. Gh. Ion, 
AI. Caraiman. T. Meszaroș.

FARUL — Constanța. A fost 
campioană tn 1975. 1976. 1978.
Președinți de secție : Ing. Hie 
Georgescu șl Ine. Nlcolae Dan ; 
antrenori : M Naca și p. Mo- 
trescu ; jucători : Gh. Korea, 
P. Motrescu (Politehnica 16 febr. 
Cluj-Napoca), A. Plloțschl, N. 
Dinu, A. Bogheanu, M. Lambru 
(C.S.S. Constanța) C. Vaslie, A. 
Lungu, M. Holban. R. Bezușcu, 
V. Ion, Gh. Varga, M. Naehe. 
R. Marcu, N. Ene, S. Galan, FI. 
Constantin, D Mușat, D. Lazăr, 
V. Gluglea, G. Arvinte (Automo
bilul Galați), FI. Opriș, D. Pri- 
secaru, FI. Ionlță (Știlnta Baia 
Mare), Em. Grigore. S. Grosu. 
Gh. Lupu (C.S.S. Constanța).

R.C. GRI VITA ROȘIE — Bucu
rești. A fost campioană în 1948 
19559, 1955, 1957, 1958, 1959. 19«0. 
1982. 1966, 1967 1978. Președintele 
clubului ; tag. VasCe Mladin ; 
antrenori : V. Morarii $1 R. De- 
mlan ; jucători : T. Tudose. p. 
Carp (jr.). G Dugala. Al. Marin.
C. Tudor. M. Mirea. S. Berende. 
V Țuică. L Nîeolae. M. Valeu. 
P Bid:re!. T Radu. V. Fileu- 
sanu. N. Nedemn CRamd Buc.) 
V. Badea. V. Anton. D. Vătafii.
D. Dlnescu. K. Măcâneată. O. 
Moraru. M Pena V. Vied. I. 
CTree!, I. Stroe A. Pongracz. A. 
Ion. Gh. Macadon (jr.). V. Pas
ca. D. Bălan I. Broscaru. G. 
Cerce! E. Pasacbe. V. Eeâ. M. 
Marca (jr.). L Dinu (jrj.

R.C. SPORTUL STUDENȚESC 
București. Președintele clubului : 
prof. dr. ing. Gh. Iile; antrenori: 
N. Ureche șl D. Mihalache ; ju
cători : N. Chlciu, G. Milcă, G. 
Vintilă, E. Ruja, Gh. Chi
rigiu, D. Cojocaru, R. Ne- 
goescu, A. Hariiton C. Hariton, 
C. Merca, N. Ghlțâ (Știința Pe
troșani,) D. Dinu (jr.), M. Pa- 
raschivescu. N. Oană (jr.), V, Pădureanu, N. Solomon, D 
Gheorghe (jr.), A. Preda, N. Co
vaci, FI. Atanasiu, Cr. Gheor- 
ghlosu, V. Dumitrescu, M. Biz- 
gan (Sp. stud, n), Al. Atanasiu, 
C. Păuinescu, FI. Curea, A. Stan- 
ciu, D. Lazăr (Sp. stud, n), M. 
Sipică (jr.), C. Bossenmaier, G. 
Gtrjabu, M. Ponta.

UNIVERSITATEA — Timișoara. 
A fost campioană în 1972. Pre
ședinte de secție : ing. Ioan 
Stalcu ; antrenor s D. ionescu ; 
jucători : M. Comănici, L. Matei, 
Gh. Nlță, R. Voinov, Gh. Roxin, 
L. Ciobanu (Universitatea n), 
I. Duca (Universitatea n), V 
Rari nea, I. Ralcu, C. Radu, P. 
Damian, F. Fiait, St. Jlpa, P. 
Marian, L Peter, M. Jurj, C. 
Bulgaro (Universitatea n), N. 
Pîslaru, Gh. Chelaru, V. Suciu, 
D. Fîntitnaru, I. Căprărolu, I. Ba- 
sanciuc, T. Bateai, V. Popovici. 
I. Brînză

ȘTIINȚA CEMIN — Baia Mare, 
președinte de secție : ing. Lascăr 
Ghlneț ; antrenori : FI. Popovici 
șl R. Trrtyancsev ; jucători : A.

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI t

Astăzi :
București

Mîine :
București :

București
București :

București
Petroșani
Constanța

Cugir
Năvodari

RAPID — VULCAN, stadion Tineretului, ora IU, Th. 
Witting.
R.C. GRIVIȚA ROȘIE — R C. SPORTUL STUDEN
ȚESC, stadion Parcul Copilului, ora 9,39, Șt. Rădu- 
lescu.
STEAUA — POLITEHNICA Iași, 'tadion Steaua, ora 
9,30, C. Stanca, Constanța.
MAȘINI GRELE OLIMPIA — RULMENTUL Bîrlad, 
stadion Olimpia ora 8,30, V Marinescu.
DINAMO — C.S.M. Sibiu, stadion Olimpia, ora 10, 
FI. Dudu.
ȘTIINȚA — ȘTUNȚ.A CEMIN Bala Mare, stadion 
ința. ora 10, D. Grigorescu.
FARUL — UNIVERSITATEA Timișoara, stadion 
ral, ora 10, I. Vasillcă.
RAPID — POLITEHNICA 16 FEBR. Cluj-Napoca, 
dlon Chimia, ora 11, Gh. Buei r.
METALURGISTUL — GLORIA P.T.T. Arad, stadion 
Metalurgistul, ora 13, M. Vătvi.

, T.C. IND. Midia — C.S M. Suceava, stadion Chimia 
ora 10. Gh. Bănceanu.

etapei : Știința Petroșani — Știința CEMIN Baia Mare 
B.C. Sportul studențesc, ambele din cadrul Vulcan ....

Ștl-
Fa-
sta-

• Partidele cl ; :f : 
și R.C. Grivlța Roșie 
seriei întU și Rapid
eunde.

ȘTIINȚA — Petroșani. Pre
ședinte de secție : eoni. univ. 
Cornel Hiriaa ; antrenor : O. 
Budtcă ; jucători : Gh. Dinu, D. 
Luca, V. Dobre, L Catană, C. 
Dumltraș, Ad. Călin, E. Medra- 
gonle, T. Tulpan, Al. Năstase 
(Steaua), p. Chlriac, I. Bonea. 
Ad. Mateescu Șt. Constantin, I. 
Florentin, A. Vichi, V. BMoi, A. 
Mazăre, frații Victor șl Vaslie 
Kelemen (Minerul Lupenl). M 
Paîamariu. Ad. Șușinschi, E. 
Drumea, Cr. Gheorghe (Pescăru
șul Tuloea), I. Bucan, P. Dobre, 
M. Ortelecan, A. Sandu, Gh. 
Otetaro

C.SM. — Sibiu. Președinte de 
secție : ing. Gh. Mandea : antre
nori : B. Boboc șl D. Răscanu ; 
jucători : I. Ivasixdue. M. Feraru. 
I. Negru, V. Radeș. O. Becheș. 
L A marie. Z Tămaș, G. Ignat, 
M. Sărac. M Zamfir, I. Cocteeă. 
I. Leordean I. Andrei (C.S.S. 
Șoimii Sibiu). I. Bureea. Al. Pro
hor. Gh. Banciu. D. Burdușel, 
G. Dengel. V. Unaureanu (Ști
ința Baia Mare). Gh. Dragomir. 
L Hădăruaă. I. Pășcălău. I. Jia- 
nu. M. Mărgineanu

un (prematur) derby al seriei se-

Ciolpan, N. Gligor, T. Bucșa, T. 
Toader, R. Osiae (Steaua II), V. 
Văldescu D. Istrate, P. Rădoi, 
M. Dragomir (Steaua II), R. 
Trnyanesev, V. Cantea, G. Popa 
(Politehnica Iași), A. Florescu 
(Steaua II), I. Vancea (jr.), FI. 
Nlstor (Politehnica Iași), O. Su
gar (Steaua), Fl. Beraru, E. Măr
ginean u, Gh. Demlan, Gh. Fu- 
jtnă, L Pogăceaș (jr.), C. Ște- 

'fluc, A. Csoma, E. Metaiciuc, T. 
Ichim (Pescărușul Tulcea), N. 
Gheorghe, I. Viland.

POLITEHNICA — Iași- Pre
ședinte de secție : prof. dr. Eu
gen Popa ; antrenori t P. Vizitiu 
și V. Gheorghiu ; jucători : I. 
Vasilache, D Bălan, V. Băietu, 
C. Vasfliu, C. Bălteanu, I. Luca 
(Llc. Metalurgic lași), A. Sig- 
neanu (C.F.R. Pașcani), I. Năs- 
tase. C. Crețu, Gh. Manea, I. 
MititeJu. M. Mitttelu. I. Costea 
(C.S.S. Unirea Iași). N. Docof- 
tel, Z. Vasluiana, C. Nemesni- 
c!uc, D. Gavrileț, L. Constantin, 
C. Popa, E. Lavric (Politehnica 
II). V Andrei, N. Cristei, D. Tu
na ru. Al. Ellsel. N. PătrăMu, D. 
Colibă, P. Petrișor, C. Ebu.

• ASTĂZI — ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE ! • De la agen
țiile Loto-Pronosport se mai pot 
procura numai astăzi bilete cu 
numerele alese de dv. pentru 
tragerea specială Loto 2 de du
minică 21 august 1983. Partlci- 
panțil care doresc să asiste la 
desfășurarea tragerii sini Invitați 
la ora 16 în sala clubului spor
tiv Progresul din București, str. 
dr. staicovid nr. 42 ; numerele 
câștigătoare vor fi transmise ta 
cursul serii Ia televiziune șl ra
dio • De asemenea, astăzi este 
ultima zi de depunere a buleti
nelor pentru atractivul concurs 
Pronosport de mîine. care cu
prinde meciuri din etapa inau
gurală a campionatului divizio
nar B de fotbal ediția 1983—1984.
• TRAGEREA OBIȘNUITA 

PRONOEXPRES de miercuri 24 
august 1983 va avea loc la ora 
15,30 in sala clubului sportiv 
Progresul din București, str. dr. 
Stalcovicî nr. 42 ; numerele ex
trase vor fi anunțate la televi
ziune șl radio în cursul serii.

• NUMERELE EBTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 19 AU
GUST. Extragerea I: 74 99 6 89 
16 81 10 55 63 : Extragerea a n-a: 
48 87 60 43 83 47 01 77 88. Fond 
totăl de ctștiguri : 854.610 lei, din 
eare 106.845 lei, report la cate
goria t.

HIPISM

I. Dană, campionul driveriior 
în 1982, care a avut un Început 
de stagiune cam controversat, a 
reușit joi după-amlază, pe hipo
dromul din Ploiești, un tur de 
forță, cîștigînd 5 probe și so
sind al doilea în cea de a 8-a, 
Pe care a pierdut-o la fotogra
fie. Astfel, VLg’u, puternic susți
nut tn lupta finală de tlnărul A. 
Vaslie (campionul aprantlilor In 
19S2), a cîștlgat cele două hituri 
ale „Premiului Octavia". Tot A. 
Vas le a cîștlgat și prima oureă 
cu sonel, un cal greu de condus. 
I. Oană la timonă a reușit victo
riile cu Relativa, care se află în 
ma-a formă și Străina, o fru
moasă Cică a Strungii. Actualul 
lider ai celor două clasamente, 
M Șterănescu. a obținut două

„CONCURSUL PRIETENIA- LA BASCHET JUNIOARE
(Urmare din pag. 1)

blicului din prima pînă in 
ultima secundă. Ca si în 
celelalte meciuri ale cocnpeti- 
tiției. sportivele noastre au •- 
vut o primă repriză mai alabă, 
in care au ratat mult si au 
fost dominate in lupta rub 
panouri. După pauză. însă, e- 
levele antrenorilor Mihai Fle- 
șerin și Bogdana Diaconescu 
s-au apărat din ce în ce mai 
efirz ș mai agresiv, iar în atac 
aruncările la coș au avut mai 
multă eficacitate. In primul 
rînd prin remarcabila precizie 
manifestată de Bodies Jugă- 
naxu. Aceasta, pe lingă faptul 
că a înscris 30 de puncte, și-a 
coordonat bine echipierele, cre- 
indu-le poziții favorabile de 
aruncare la coș. Sub panouri, 
Roxana Ștefan și Melania Ma
rina ș-au luptat eu mai multă 
ambiție șt., succes. Iar con
ducătoarea de toc Bena Va- 
sile și-a impulsionat colegele

L OANĂ-
victorii, cu Secret șl SSicon. N. 
Nlcolae, dezAnșoiț a reușit M 
obțină victoria cu Henxon, ta al
tistul fuleo, la fotografie, ta fața 
Xil Papin.

Mîine se va desfășura utfima 
probă clasică de vMeză, „Pre
miul Victoriei*,  au handicap 
bine ecmiibrat, ta eare vom ve
dea la lucru, printre alții, pe 
Rural, Jurista, Robust, Heriea, 
Manuc, Botnița, fiecare concu
rent avtnd șansa im de victorie. 
Mal consemnăm ,J*re»n!tfl  Pa
ring", un handicap cu multe 
puncte de suspens, ta care ișl 
va face reintrarea Hemeiuș, unul 
din compunențll lotului partici
pant la concursul de la Mos
cova 1983.

Rezultate tehnice ale reuniunii 
de joi : Cursa I : 1. Sonel (A. 
Vaslie) 1:34,5, 2. Vioara. Cota : 
cîșt. 6, ord. închisă. Cursa a

și a interceptat in momente 
decisive. Oaspetele, mai înalte, 
au dominat o bună parte din 
joc, dar treptat au trebuit să 
cedeze în fața tenacității bas
chetbalistelor românce. Ca e- 
volutie a scorului, menționăm 
că echipa noastră a condus 
pentru prima dată in mim 32 
(69—63) și s-a desprins deci
siv din mia. 36 (35—31). de
clnd oaspetele nu au mai pu
tut recupera handicapul. Au 
Înscris : Jagănaru 30. Ștefan 
16. Marina 15. Vasiie 6. Mi- 
săilâ 4. Cristea 6, Malhe 4, 
Grunwald 3, Șandor 2. Mărgi
nean 1 pentru învingătoare, 
respectiv Nagy 25. Ratvay 17, 
Balogh IX Balasz 14. Szees X 
Deak 6, Foe*  X Au arbitrat 
bine Kim Goi (RJ»J). Core
eană) și R. Idzikawskj (Polo
nia).

într-un alt meci decisiv ren- 
tru calificare, selecționata Bul
gariei a întrecut, la capătul 
unei întreceri foarte echilibra
te, pe cea a R.P.D Coreene

REDIVIVUS
H-a : L Reativa (Oană) 1 M.l, 
1. Daniela. Cota : cișt. L ord. H, 
ev. 28. Cana a III * : 1. străina 
(Oană) 1:«,6, 2. Sugău, 3. Hăl- 
maș. Cota : cișt. 2, ord. închisă, 
ev. 3, ord. triplă 277. Cursa a 
IV * : 1. Vlgu (A. Vasiie) 1:28.4, 
1. Sadău, 3. Dineu. Cota : cîșt. 6. 
ord. 25, ev. 12, ord. triplă 116. 
Cursa a V-*  : 1. Hemion (N. Ni- 
colae) 1:29,0 2. Papin, 3. Ata’.a.
Cota: cîșt. 9, ord. 30, ev. 213 ord. 
triplă 3447. Cursa * VI-a: 1. Secret 
(M. Ștefănescu) 1:31,7, 2. Oșana, 
3. Vidin. Cota : cîșt. 1.40, ord. 
20, ev. 61, ord. triplă 586. triplu 
2 4 6 100. Cursa a VH-a : lj 
Vigu (A. Vasiie) 1:27,8, 2. Crainic. 
Cota : cîșt. 6, ord. Închisă, ev. 
8. Cursa * vni-a : 1. Silicon (M. 
Ștefânescu) 131.4, 2. Surduc.
Cota : cișt. 1, ord. 10, ev. 18.

A. MOSCU 

cu 79—70 (42—37). Au înscris : 
Manavsk*  25. Lefterova 18. Di
mitrova 14. Vasililova 12, Te- 
kov*  10 pentru învingătoare, 
respectiv Pak Jăng Sun 19. Ju 
Vin Suk 13. Sa Săn Ok 11, 
Kim Ok Sun 10. Jin Guyang 
Sil 7. Mo» Sun Ok 6. Pak 
Ciun Săn X Kim In Suk 2. Au 
arbitrat bine M. Franke (Ce
hoslovacia) și N. Constanti- 
nesra (România).

Rezultate ti clasamente : SE- 
RIA A : România — Ungaria 
89—86 (36—41). Polonia — Ceho
slovacia 71—« (33—81). 1. Ce
hoslovacia 8 p. 3. Români*  5 p.

DIVIZIA „A" DE
(Urmare din pag. 1)

Au arbitrat : V. Cojoeani si 
L Mihăileseu (Craiova).

H. C. MINAUR BAIA MARE 
— MINERUL CAVNiC 35—29 
(17—15). Deși părea o învin
să sigură in fața “ reputatei 
formații băimărene. proaspăta 
prosnovatâ in Divizia „A“, for
mația din Cavnic. a jucat cu 
mult curaj în prima repriză, 
cind s-a menținut. în majori
tatea timpului. în apropie
rea învingătoarei. Ba, mai 
mult, în min. 15, handbaliștii 
de la Minerul conduceau cu 
9—8 ! în finalul acestei pri
me reprize și mai cu seamă 
In partea a doua a meciului 
H. C. Minaur si-a luat rolul 
in serios și. evoluind ca o 
formație .,de podiumul" cla
samentului. s-a detașat încet, 
dar sigur : 19—16 (min. 33),
22—13 (min. 37). 25—20 (min. 
43) și apoi 32—22 (min. 51). în 
ultimele 5 minute diferența 
s-a mai redus, antrenorul băi- 
mărenilor intrebuințiad în
treg lotul trecut pe foaia de 
arbitraj.

Principalii realizatori : M. 
Voinea 9, Mironiuc 7. Flangea 
5, de la învingători, respectiv 

3. Ungaria 4 p, 4. Polonia 4 p. 
SERIA B : R.P.D. Coreeană — 

Cuba 74—68 (42—30), UJl.S.S. — 
România H 76—56 (32—30), Bul
garia — R.P.D. Coreeană 79—70 
(42—37). U.R S.S. — Cuba 86—78 
742—41). 1. U.R.S.S. 8 p, 2. Bul
garia 7 p, 3. R.P.D. Coreeană 
6 p ,4. Cuba 5 p, 5. România II 
4 P-Programul ultimelor zile : azi, 
de la ora 14 : Ungaria — Cuba, 
Polonia — R.P.D. Coreeană, Ce
hoslovacia — Bulgaria. România 
— U.R.S.S. : mîine, de Ia ora 8,30: 
Cuba — Polonia, România II — 
Ungaria : de Ia ora 14 : Polo
nia — România H, Ungaria — 
R.P.D. Coreeană, România — 
Bulgaria, Cehoslovacia — U.R.S.S.

HANDBAL MASCULIN
Ignătescu 8. Odae 6 si Vinti- 
leseu 5. de la Minerul Cavnic.

Au arbitrat : P. Șchiopu și 
V. Ciueă (ambii din Timi
șoara).

DINAMO BUCUREȘTI — 
TRACTORUL BRAȘOV 35—27 
(17—14). Victoria normală a 
vicecampionilor tării în fata 
noii promovate din Brașov.

în ciuda diferenței de va
loare. meciul a fost plăcut da
torită curajului cu care 
handbaliștii de sub Tîmpa, 
au abordat confruntarea cu 
experimentalii lor adversari. 
Ei au optis o rezistentă dîrză 
dinamoviștilor, care au cîș- 
tigat clar, cu toate ratările e- 
norme. Portarul Anton (Trac
torul) a fost cel mai bun ju
cător de pe teren.

Cele mai multe goluri : Be- 
divan 9. Grabovschi 8. Dogă- 
rescu 4. de la Ditiamo. Cu- 
rițeanu 8. Folosea, Grance și 
Schmidt cite 4 de la brașo
veni. z

Au condus : C. Căpățînă și 
N. Ianeu (ambii din Buzău).

DINAMO BRAȘOV — CON
STRUCTORUL ARAD 21—19 
(10—16).

UNIVERSITATEA CLW-NA- 
POCA — RELONUL SAVI- 
NEȘTI 13—29 (7—9).



REUNIREA LOTURILOR

Astăzi și mîine

REPREZENTATIVE
PENTRU MECIURILE
CU R. D. GERMANA

în
an- 

M. Ră- 
pentru 
hotelul 
rjucă- 

—' por-

Așa cum am anunțat, săptă- 
mina viitoare, reprezentativele 
A și de tineret vor intilni, în 
meciuri amicale, selecționatele 
similare ale R. D. Germane. 
Partida dintre primele echi
pe va avea loc miercuri la 
București, pe stadionul Steaua, 
cu începere de Ia ora 18. 
vederea acestei întîlniri. 
trenorii M. Lucescu și 
dulescu au convocat 
mîine. la ora 18. la 
„23 August" următorii 
tori : Lung și Moraru 
tari ; Rednic, Stefănescu, Ior- 
gulescu, Andone, Ungureanu, 
Văetuș și Negrilă — fundași ; 
Țicleanu, Movilă. Boloni, Au
gustin, Magi, Bălăci și Klein 
— mijlocași ; Cămătaru, Geol- 
găn, Gabor și Coraș — înain
tași.

Partida dintre ecliipele de 
tineret ke va desfășura marți 
în orașul Elsterwerda. Lotul 
convocat pentru astăzi, ora 11, 
la sediul F.R.F.. de către an
trenorii C. Drăgușin și N. 
Pantea îi cuprinde pe urmă
torii jucători : Cimpeanu ți 
Stingaeiu — portari ; Roman, 
Belodediei, Gheorghiu, Tă
tar an, Eduard și Matei — fun
dași ; Balint, Hanghiuc, Efti- 
mie, C. Ilie, Burdujan Si P»- 
veliue — mijlocași ; Ralea, 
Lăcătuș, O. Popescu — ata- 
canți.

„CAVALERII FLUIERULUI” PENTRU SEZONUL COMPETIȚIONAL 1983-1984
Pentru sezonul competițional 

1983—1984 lotul arbitrilor divi
zionari .A" este următorul : Vir
gil Antoni (Iași), Mircea Axente 
(Arad), Petre Balaș (București), 
Ion Crăclunescu (Rm. Vilcea), 
Aurel Gheorghe (P. Neamț). ION 
IGNA (Timișoara), Radu Matei 
(București). ALEXANDRU MUS- 
TATEA (Pitești), Șerban Necșu- 
lescu (Tîrgoviște), Mihail Nicu- 
lescu (București). DAN PETRES
CU (București). RADU PETRES
CU (Brașov), Florin Popescu 
(Ploiești). Nicolae Rainea (Bîr- 
lad). MIRCEA SALOM1R (Clui- 
Napoca). Mircea Stoenescu

ARBITRII PRIMEI ETAPE

A DIVIZIEI rrA“ (simbâtâ 27 august)
RAPID — F.C. OLT : I. IGNA 

— I. Ferenczi (ambii din Timi
șoara) și V. Titorov (Drobeta Tr. 
Severin)

DINAMO — CHIMIA RM. VIL
CEA : S. NECȘULESCU — I. Tă- 
nase (ambit din Tîrgoviște) și Șt. 
Grosu (Călărași)

DUNĂREA C.S.U. GALATI — 
POLITEHNICA IAȘI : I. CRA- 
CIUNESCU — Gh. Constantin 
(ambii din Rm. Vilcea) șl D. 
Ciolan (Pitești)

F.C. ARGEȘ — PETROLUL S I. 
VELEA — M. Florea si D. Busu
ioc (toți din Craiova)

F.C. BAIA MARE — F.C. BI
HOR: A. GHEORGHE (P. Neamț)

ȘTIRI, MECIURI AMICALE

Ieri la Ploiești: Lotul U.E.F.A.
I’LO IEȘTI, 19 (prin telefon). 

Meciul dintre Lotul U.E.F.A. 
’84 și Olimprakos Nicosia a fost 
al treilea din această săptămî- 
n,ă (celelalte două: 3—0 cu O- 
limpia Gherla si 1—1 cu Glo
ria Bistrița) pe care juniorii
l-au  susținut pregătind parti
ciparea Ia Balcaniadă. A fost 
poate și cel mai pretențios, 
echipa cipriotă etaiind calități 
specifice : viteză, vigoare, ma
re ambiție. Evoluind mai ela
borat, tinerii noștri tricolori au 
dominat partida. Bobaru, Pană 
și Pop. activi și tehnici, s-au 
evidențiat în mod special, dar 
golul a venit de la mai expe
rimentatul MATEliT. care în 
min. 45 a transformat impeca
bil o ------ -
ca 25 
tura 
de o
care 
plasă o ____
a lui IASUMIS. Arbitrul plo
ieștean S. Pantelimonescu a 
condus foarte bine formațiile : 
Lotul U.E.F.A. : Lache (min. 
70 Petre) — Bănuță. Mihaii, 
Cirstea, Pop (min. 79 Manase) 
— Sabău. Bobaru. Mateuț — 
Pană, Manea (min. 70 Morome- 
te), Bozeșan (min. 46 Topolins
chi). Olimpiakos: Polis — Spi
ros, Gregory, Eftimiu, Lukas — 
Panikos (min. 85 Tozaridis), 
Tzikos (min. 46 Toharidis). Ma- 
vris — Kaceamis. Iasumis. Va
silis (min. 44 Marcos).

Astăzi Lotul U.E.F.A.

lovitură liberi de la cir
ul. Victoria care se con- 

a fost însă compromisă 
gafă a portarului Lache, 
in min. 65 a scăpat in 

centrare fără adresă
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(București). OCTAVIAN ȘTRENG 
(Oradea), CRISTIAN TEODORES- 
CU (Buzău). Ion Veiea (Craiova). 
Noii arbitri promovați in lotul 
.A*  sint următorii : Doru Buciu- 
man (Timisoara), Mircea Constan
tin eseu (București). Vaslle Curt 
(Medgidia), Nicolae Dinescu (Rm. 
VUcea). Jean Grama (București), 
Vaslle Măndescu (București), 
Silviu Pantellmonescu (Ploiești). 
Mlhall Stănescu (Iași). Ion TSr- 
can (Reghin) si Nicolae Volnea 
(București).

• MIINE IN CAPITALA. In 
cadrul primei etape a Diviziei 
„B“, ta Capitală se vor disputa 
partidele : Progresul Vulcan — 
Gaz metan Mediaș (stadionul 
Progresul) și Automatica — Rova 
Roșiori (terenul Automatica). 
Ambele meciuri vor începe la 
ora 18.
• LOTUL U.E.F.A., 25 VA

EVOLUA LA BRAD. Tinerii noș
tri jucători componențl ai lotu
lui U.E.F.A. ’85, care se pregă
tesc pentru partida cu selecțio
nata similară a Iugoslaviei (pro. 
gramată la Alba Iulla, la 31 au
gust, în cadrul preliminariilor 
C.E. de juniori n) vor susține 
miercuri 24 august un joc de verificare la Brad, cu divizionara 
„B" din localitate. Aurul.
• TURNEUL DE LA TG. MU

REȘ A FOST CÎȘTIGAT DE 
A.S.A. Ieri s-au disputat ulti
mele două partide din oadrul 
turneului organizat de A.S.A. 
Tg. Mureș. In urma acestor re
zultate formația locală A.S.A. 
s-a clasat pe primul loc, cu 4 
puncte, urmată de F.C. Baia 
Mare, cu 2 p și F.C. Bihor cu 
2 p (golaveraj inferior). Tată 
rezultatele : CHIMICA TTRNA- 
VENI — F.C. BIHOR 3—2 <1—I). 
Au marcat : Nlstor, Fodor șl 
Balint de ta Învingători, respec
tiv ne șl Georgescu. F.C. Bihor : 
Balasz — Nițu, Dumitrescu, 
Szucs, Cabal — Simuț. Sălăjan, 
Kun — Lazăr, lie, Georgescu. Au 
mai jucat : Grosu, Muresan și 
Ku’cear. A.S.A. TG. MUREȘ — 
F.C. BAIA MARE 2—1 (1—l).
Autorii golurilor : Fanici și Biro 
I de la localnici, șl Moldovan de 
la băimăreni. A.S.A. : Naște — 
Szabo, Jenei. Isplr, Gan — C. 
Hie. Biro I, B6!&nl — Cioreeri, 
Fanici, S. Dumitrescu. Au mal

Arbitrii trecut! cu alt caracter 
de literă sint component! al Io
tului F.I.F.A.

Silion
jiul : 
Si D.

- UNTVERSITA- 
D. PETRESCU—

— St. Rotărescu șl Gh. 
(ambii din Iași).

A.S.A. TG. MUREȘ —
M. AXFNTE — I. Bălan 
Vatran (toți din Arad)

S.C. BACAU 
TEA CRAIOVA L 
J. Grama si V. Alexandru (toți 
din București)

CORVINUL _
DENȚESC : R. PETRESCU — 
Maerean si P. — •
Brașov)

C S. TtRGOVISTE — STEAUA :
N. RAINEA (Birlad) — A. Po- 
rumbolu (Vaslui) si C. Gheorghe 
(Suceava) 

SPORTUL STU- ------------- . L 
Cadar (toii din

fost folosiți : Costin, Horvath, 
Both n, Klan, Munteanu. Varga 
șl Botezan. F.C. Bala Mare : Fe
ller — Sepi, Ignat, Buzgău, Ho- 
tlco — Bălan, Racz, Sabău — 
Miireșan, Moldovan, Laiș. Au mal 
evoluat • Koller, Dragomarescu si 
Roznai. (C. ALBU — coresp.).
• S.C. BACAU — ZAMALEK 

CAIRO 3—8 (2—0). Golurile au 
fost marcate de Șoșu, Andrieș 
și Hani (autogol). Băcăuanii au 
utilizat formația : Mangeac — 
Andrieș, Cărpud, C. Solomon, 
Elisel — Histrianu, Avădand, Șo- 
șu — Chltaru. D. Georgescu, Fe
nol. Au mal jucat: Dinu, Adolf, 
Arieni, Mitruț, Andonie și Ur
zică. (I. IAN CU - coresp.).

iNIiLNIRI CU SUP0RHR11
• Conducerea clubului Rapid 

București invită suporterii echi
pei de fotbal la o totilnire cu 
reprezentanții acesteia șl antre
norii el, joa 25 august, orele 18, 
la stadionul Giulești. Cu acest 
prilej se vor face comunicări le
gate de partldparea echipei ta 
campionatul primei divizii,*  se 
vor da răspunsuri la Întrebările 
puse de suporteri și va fi ales 
consiliul de conducere al aces
tora.• O acțiune similară organi
zează — in aceeași zi și la ace
eași oră — șl dubul Dinamo. 
Susținătorii si simpatizantli echi
pei de fotbal dinamovlste vor 
avea astfel prilejul să se tatll- 
nească cu președintele clubului, 
ta sala de festivități de la se
diul din șoseaua ștefan cel 
Mare.

Cavala din 
Bai-
care

se îndreaptă pe calea aerului 
spre localitatea 2_
Grecia, unde se dispută 
caniada juniorilor, la 
mai participă selecționatele 
Greciei, Bulgariei si Turciei. 
Fac deplasarea următorii ju
cători : portari : Petre (C.S. 
Tîrgoviște), Lache (Mecani
că fină) ; jucători de cîmp: 
Manase (Partizanul Bacău). Mi
haii (Minerul Baia Borșa), Cirs
tea (Autobuzul), Bănuță (Dacia 
Pitești), Pop (Olimpia Sa-tu Ma
re), Moromete (F.C. Argeș), Ma
nea (F. C. Constanța).
(„Poli" - 
(F. C. 
(C.S.S.
Iul
(Chimica 
(Petrolul), 
răștie).

Sabău
Timișoara), Mateuț 

Corvinul). Topolinschi 
Iași). Bobaru (Musce- 

Cîmpulung), Bozeșan 
Tîrnăveni). Pană 
Stredie (Dacia O-

Ion CUPEN

SA ARUNCAM 0 PRIVIRE IN „GRADINA ANTRENORILOR'*

3 in 
doar 
II-a, 
Încă

secunzii : 
sint din a 
iar 2 sint 
și nu au nici o

fotbal să 
Sigur, stat 
făcut ca- 
nu trebuie

Judecîndu-i pe cei 36 teh
nicieni ai Diviziei „A“. oamenii 
nr. 1 în fotbalul românesc din 
punctul de vedere al pregăti
rii celor mai buni dintre cei 
aproape 170 000 de legitimați, 
jucători din „A“. reiese mai 
întli diversitatea lor de pre
gătire. Dintre principali, 8 au 
cat. I, 7 sint în a II-a. iar 
cat. a III-a ; 
4 au cat. I, 8 
4 din a III-a. 
jucători activi . 
categorie de clasificare ! De
sigur. ideal ar fi ea toți an
trenorii de la Divizia .,A“ să 
aibă categoria I de clasifi
care, să aibă. deci, obligato
riu, cea mal bună pregătire 
teoretică. Spunem teoretică, 
pentru că aceea practică tot 
ideal er fi ca nici unui antre
nor să nu-i lipsească. Cu alte 
cuvinte nici nu putem concepe 
ca un antrenor de 
nu fi jucat fotbal, 
și excepții care au 
rieră. dar excepția 
să devină o regulă.

Să-i privim pe cei 36 și din 
alt unghi : al experienței în 
profesiune. Decanul de virstă 
al antrenorilor din Divizia „A“, 
Valentin Stănescu, este și o- 
mul cu experiența cea mai bo
gată ; el a condus echipe la 
cucerirea campionatului ți a 
Cupei României, a antrenat 
reprezentativa tării. Alături 
de el. D. Nicolae-Nicușor, cel 
care de vreo 
se confundă cu 
FI. Halagian, 
construirea de 
roase, cu care i 
național, L Voica, 
„ucenicului" care 
șit profesorii, Em. Jenei, 
tornic pe drumul către per-

i trei decenii 
clubul Dinamo, 
specialist 
echipe 

a cîștigat 
, In 
si-a <

t in 
valo- 
titlul 
rolul 

depă- 
sta-

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI „C“ - LDIJIA 1983-1984
ETAPA I - duminică 28 august

Constructorul Timișoara — Mi
nerul Moldova Nouă, Mecanica 
Orăștie — Minerul Anina, Meta
lul Bocșa — Minerul Certej, Mi
nerul Oravița — Mureșul-Explo- 
rărl Deva. Metalul Oțelu Roșu — 
Minerul Paroșenl, Minerul Ani
noasa — Victoria Călan, Minerul 
Ghelar — Dacia Orâștle, Mlneriul- 
știlnța Vulcan — UJd. Timișoara. 
ETAPA A II-a - duminică 4 septembrie 

Dada — Metalul B., Minerul P.
— Constructorul, Minerul M.N. — 
Minerul O„ Victoria — Minerul 
G„ U.M.T. — Mecanica, Minerul 
Anina — Metalul O.R., Minerul 
C. — Mlnerul-Ștdința, Mureșul- 
Explorări — Minerul Antaoasa.

ETAPA A III-a - duminică
11 septembrie

Mecanica — Minerul O„ Mine
rul Anina — Minerul C„ Con
structorul — Minerul-Știința, Mi
nerul M.N. — U.M.T., Metalul B.
— Mureșul-Explorări, Minerul A- 
ninoasa — Dacia, Minerul P. — 
Vidoria, Minerul G. — Metalul 
O.R.

ETAPA A IV-a - duminică
18 septembrie

Minerul G. — Minerul P„ Da
cia — Minerul M.N., Victoria — 
Minerul Anina, Metalul O.R. — 
ConstFUdorua, Minerul o. — Mi
nerul Anlnoasa, Minerul C. — 
Mureșul-Explorări, U.M.T. — Me
talul B„ Minerul-știința — Me
canica.

ETAPA A V-a - duminică
25 septembrie

Mureșul-Explorări — U.M.T.,
Minerul C. — Minerul G., Meta
lul O.R. — Minerul Aninoasa, 
Minerul M.N. — Minerul-Știin- 
ța. Constructorul — Dacia, Mine
rul P. — Minerul Anina, Meca
nica — Victoria, Metalul B. — 
Minerul O.

54 CONCURENTE LA START...
Toate partidele vor incepe la ora 18

Așadar, divizionarele ,B“ 
se prezintă mîine la startul 
unei noi ediții de campionat, 
a 44-a. Va fi o întrecere as
pră, de lungă durată, care ne 
va arăta modul cum echipele 
au folosit perioada de pregă
tire, fapt ce se va reflecta în' 
nivelul jocurilor, pe care sus
ținătorii fotbalului îl doresc 
să se situeze pe o treaptă su
perioară celui practicat în cam
pionatul trecut. în acest fel 
se poate împlini un deziderat 
mai vechi — acela ca Divizia 
„B“ să fie un furnizoi perma
nent de tineri talentati și bine 
pregătit! din toate punctele 
de vedere pentru primul eșa
lon fotbalistic al tării. Toate 
acestea sint posibil de reali
zat, deoarece printre competi
toare se află echipe cu bogate 
..cărți de vizită" ca V. T. Arad, 
F.C.M. Brașov, F. C. Constan
ța, Politehnica Timișoara. Pro
gresul Vulcan București. .,U“ 
Cluj-Napoca, formații care au 
activat multi ani în prima di
vizie. precum și reprezentan- 

Dinamo D. Nicolae-Nicușor (I) C. Dinu (lfl)
Univ. Craiova C. Oțet (I) N. Ivan (HI)
Sp. studențesc I. Vodca (I) C. Ardelean» (I)
F.C. Argeș N. Dobrin (H) C. Cirstea (H)
Steaua Em. Jenei (I) V. Stănculescu (I)
Corvinul FI. Dumitrache (Bl) Gh. Ene (H)
F.C. Olt Fl. Halagian (I) V. Dinuț (I)
A.S.A. I. Czako (H) M. Kiss (B)
Jiul Șt. Czako (H) I. Caval
„Poli" Iași I. Marica (I) V. Simionaș
F.C. Bihor A. Kun (Bl) Gh. Dărăban (11)
Petrolul V. Mateianu (B) C. Oprișan (II)
S.C. Bacău C. Rădulescu (B) D. Chlriță (I)
C.S. Tîrgoviște I. CIrdumărescu (11) N. Tăsaru (R)Chimia I. Oblemenco (Bl) D. Anescu (11)
Dunărea C.S.U. L. AntohI (I) Ad. Neagu (11)Rapid V. Stănescu (I) V. Kraus (B)F.C. Baia Mare P. Popescu (11) D. Cupșa (EI)

Privind pe ambele ru- 
aflăm 10. Dintre ei,

formantă, V. Matcianu, junio
rul de excepție de altă dată, 
devenit acum antrenorul cu 
gîndurile cele mai Îndrăznețe, 
C. Rădulescu, Paul Popescu, 
L. Antohi, C. Oțet, L Obie- 
menco, I. Czako, cu rezultate 
diferite, dar cu merite egale 
în conducerea unor echipe 
către cele mai bune performan
te ale acestora.

Citi dintre actualii antre
nori au îmbrăcat tricoul natio
nal ? 
teici. ____
nume cu rezonantă în fotbalul 
nostru : C. Dinu, recordmanul 
selecțiilor (75), alături de N. 
Dobrin și FI. Dumitrache. Dar 
să nu-i uităm pe Nicușor, Je
nei, Kun II, Mateianu, V. Stă
nescu, Gh. Ene și N. Tătaru, 
cu toții cu un număr mai mic 
sau mai mare de meciuri in
ternaționale la activ.

Ar mai fi multe de spus 
despre antrenorii din Divi
zia „A“. Printre care și fap
tul că patru dintre ei sint de
butant! în această profesiune :

SERIA A VIII-a
ETAPA A VI-a - duminică

2 octombrie
Minerul O. — Minerul C„ 

UJH.T. — Minerul P„ Metalul B.
— Mecanica, Dada — Metalul
O.R., Mureșul-Explorări — Vic
toria, Minerul Aninoasa — Con
structorul, Minerul-Știința — Mi
nerul G„ Minerul Anina — Mi
nerul MJ4.

ETAPA A Vll-a -duminică
* octombrie

Metalul O.R. — Metalul B„ Mi
nerul G. — Minerul Anina, Mi
nerul O. — U.M.T., Minerul P.
— Minerul M. N„ Minerul Ani- 
noasa — Minerul-ștdința, Meca
nica — Minerul C„ Constructorul
— Mureșul-Explorări., Victoria — 
Dacia.

ETAPA A VIII-a - duminică
14 octombrie

Mlnerul-Știința — Minerul A- 
nina, Constructorul — U.M.T.,
Vidoria — Metalul B„ Mureșul- 
Explorări — Metalul O.R., Mine
rul M.N. — Minerul G„ Minerul 
Paroșenl — Minerul O„ Mecani
ca — Dada, Minerul C. — Mi
nerul Anine '.sa.

ETAPA A IX-a - duminică
23 octombrie

Minerul Aninoasa — Minerul 
M.N., Minerul C. — Minerul P„ 
Dacia — Minerul-Știinta, Minerul 
O. — Victoria, Metalul O.R. — 
Mecanica, U.M.T. — Minerul G„ 
Minerul Anina — Mureșul-Explo. 
rări, Metalul B. — Constructorul.

ETAPA A X-a - duminică
30 octombrie

Vidoria — U.M.T., Minerul A- 
nina — Dacia, Minerul G. — Me
talul B., Mecanica — Minerul 
Aninoasa, Constructorul — Mi
nerul O. Mlnerul-Știința — Mi
nerul P.. MetaFjJ O.R. — Mine
ral C., Mureșul-Explorări — Mi
nerul M.N.

in mod 
progra- 

(toate 
La ora

tele unor orașe dornice să fie, 
anul viitor, în elita fotbalului 
nostru, ca Gloria Buzău, C.S.M. 
Suceava. I. P. Aluminiu Sla
tina.

La această oră. toate pre
gătirile s-au încheiat. Fiecare 
dintre cele 54 de competitoa
re așteaptă cu nerăbdare pri
mul fluier al arbitrului cu do
rința să joace un rol cit mai 
important în stabilirea clasa
mentelor finale ale celor trei 
serii.

Și, acum, iată cîteva dintre 
partidele care rețin 
deosebit atentia din 
mul primei etape 
meciurile vor Începe
18) : Chimia Fălticeni — 
Gloria Buzău. Dunărea Călă
rași — F. C. Constanta, 
I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe — 
F. C. M. Brașov. Progresul 
Vulcan București — Gaz me
tan Mediaș. Minerul Lupeni — 
U. T. Arad, Someșul Satu 
Mare — ,,U“ Cluj-Napoca. Me
ciul Minerul Cavnie — „Poli ■ 
Timișoara a fost aminat.

I. 
si

De aceea credem că, 
pildă, antrenori cu catego- 
a III-a, care au făcut dova- 
eapacitătii lor profesionale, 
trebui să se îngrijească de 

de

Dumitrache (e drept, cu... de
rogarea că și în campionatul 
trecut s-a ocupat timp de cî
teva etape de Corvinul). 
Cîrciumărescu, C. Oprișan 
D. Cupșa.

Dar să nu uităm mobilul 
principal care ne-a făcut să 
scriem aceste rînduri și anume 
acela al capacității lor profe
sionale. Desigur, ea este dife
rită. în primul rînd prin pre
gătirea de specialitate a fie
căruia, 
de 
ria 
da 
ar 
examenele pe care ie au 
dat pentru a-$i îmbunătăți ca
tegorisirea profesională. După 
cum, credem că hotărirea fe
derației, nu de mult publicată 
în ziarul nostru. privind o- 
bligativitatea jucătorilor-an- 
trenori de a opta pentru una 
dintre cele două calități, ori 
antrenor, ori jucător, trebuie 
aplicată.

Mlrcoo TUDORAN

ETAPA A Xl-a — duminică 
0 noiembrie

Minerul M.N. — Metalul B„ 
Victoria — Minerul-Știința, 
UJd.T. — Metalul O.R., Minerul 
G. — Minerul O., Dacia — Mure
șul-Explorări, Minerul C. — Con
structorul, Minerul P. — Meca
nica. Minerul Aninoasa — Mi
nerul Anina.

ETAPA A XII - duminică
13 noiembrie

Minerul O. — Minerul-Știința, 
Minerul Anina — U.M.T., Meta
lul B. — Minerul Aninoasa, Mi
nerul P. — Mureșul Explorări, 
Mecanica — Minerul G„ Meta
lul O.R. — Minerul M.N., Mine
rul C. — Dacia, Constructorul — 
Victoria.

ETAPA A Xlll-a - duminică
20 noiembrie

Dacia — Minerul P„ Victoria
— Metalul O.R., Minerul G. — 
Constructorul, Minerul-știlnța — 
Metalul B„ Minerul O. — Mine
rul Anina, Mureșul-Explorări — 
Mecanica. U.M.T. — Minerul A- 
ninoasa, Minerul M.N. — Mine
rul C.

ETAPA A XIV - duminică
27 noiembrie

Minerul Aninoasa — Minerul 
G„ Metalul B. — Minerul P.. Mi
nerul M.N. — Mecanica, Con
structorul — Minerul Anina, Mi
nerul C. — Victoria. Metalul O.R.
— Minerul O.. Mureșul-Explorări
— Mlnerul-Știința, Daria — 
U.M.T.

ETAPA A XV-a - duminică
4 decembrie

Vidoria — Minerul M.N.. Mi
nerul O. — Dacia, Minerul Ani
na — Metalul B-, Minerul G. — 
Mureșul-Explorări. Mecanica — 
Constructorul, Minerul P. — Mi
nerul Aninoasa. U.M.T. — Mine
rul C„ Minerul-Știința — Meta
lul O.R.



AZI, LA ROMA, SĂRITOARELE ȘI-POLOIȘTIi 
INAUGUREAZĂ PROGRAMUL G.E.

ROMA, 19 (prin telefon).
Pentru natația continentului, 
toate drumurile duc. în a- 
ceste zile, la Roma i Fruntașii 
înotului, poloului, săriturilor 
și înotului sincronic iși încep 
de sîmbătă disputa — care se 
anunță realmente pasionantă 
— pentru stabilirea ierarhiilor 

z celei de a XVI-a ediții * 
'Campionatelor europene. Com
petiția, importantă, în sine, 
cea mai mare, dealtfel, a a- 
nului în cea de a doua disci
plină olimpică, suscită un deo
sebit interes si prin progra
marea sa la numai 11 luni 
înaintea Jocurilor Olimpice de 
la Los Angeles, unde mulți 
dintre protagoniștii întrece
rilor din capitala Italiei vor 
fi. cu siguranță, favorit!. în 
bazinul olimpic descoperit, cu 
10 000 de locuri, cel acoperit 
(1200 de ’ocuri). fîscina delle

• TRICOLORII IN INTRECHII : 
Ileana Pirjol și Cristina Szakocs — 
sărituri de ta platformă, stebdtS Ca
rele 9 și 16 concurs ©re- weincr) și 
duminică (oro 16, finala) ; echipa 
națională de polo-: sîmbătă, orc 16, 
cu U.R.S.S.; duminică, oro 19, ca 
Italia.

Rose (tot 1200 locuri) și „Tor 
di Quinto" (500 de locuri) vor 
fi prezenti sportivi de 
înaltă clasă din Uniunea So
vietică. R. D. Germană. R, F. 
Germania și din alte peste 29 
de țări europene. între care ti 
România lotul nostru afli adu
se la Roma de vineri la prînz.

Primii vor concura, săritorii 
și poloiștil. întrecerea feminină 
a ..gimnasticii aeriene" inaugu
rează. de fapt, marea competi
ție : specialistele la plat
formă încep concursul pre
liminar sîmbătă. la ora 9 (ora 
10 la București). îl continuă 
după-amiază. de la 16. cele 
mai bune 12 sportive urmînd

ATLETISMUL DIN NOU ÎN ACTUALITATE
Azl ;i inline, finalele Cupel Europei „Brune Zauli"

La o săptămână după termina
rea campionatelor mondiale de 
la Helsinki, atletismul interna
tional programează o nouă com
petiție de amploare — finalele 
tradiționalei întreceri pe echipe 
CuDa Europei «Bruno Zauli".

Competiția se desfășoară pe 
mai multe categorii valorice. 
Grupa A, de elită, va reuni la 
Londra cele mai bune 8 forma
ții masculine si feminine de pe 
continent ; MASCULIN : R. D. 
Germană. U.R.S.S., R.F. Germa
nia. Anglia, Italia. Polonia, 
Franța și Ungaria ; FEMININ : 
R. D. Germană, U.R.S.S., IL F. 
Germania, Anglia, Cehoslovacia, 
Polonia. Bulgaria. Ungaria.

Grupa B fși desfășoară între
cerile la Praga (băieții) si Sittard 
(fetele). In orașul olandez con-

Stdicâ lurDâ,: 55,48 m
La Plovdiv, In triunghiularul 

atletic de juniori (masculin si fe
minin) Bulgaria — Ungaria — Ro
mânia, echipa noastră a dsti- 
gat cu 185—173 în fata Ungariei 
si a pierdut cu 162—193 m fața 
Bulgariei. Cu acest prilej au fost 
stabilite trei noi recorduri na
ționale de juniori : Stelică Turbă 
55,48 m la aruncarea discului 
(vechiul record 54,00 m Ștefan

JOCURILE PANAMERICANE
în cea de a 4-a zl a Jocurilor 

Panamericani. care se desfășoară 
la Caracas, s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate. ÎNOT : 100 
m fluture (m) : Gribble (S.UA.) 
54.25 ; 4 x 200 m liber (m) :
S.U.A 7:23,53 ; 400 m mixt
(m) : Prado (Brazilia) 4:21.43 ; 
200 bras (f) : Karen Bald (Ca
nada) 2:33,53 ; sărituri de la 
trambulina 3 m (m) Louganis 
(S.U.A.). HALTERE : cat. semi
grea: Ibanez (Cuba) 370 kg; cat 
grea-ușoară : Blanco (Cuba) 360 
kg. TER : pușcă standard IX» 
(f) : Nanda Jewel (S.U_A) 572 : 
pistol aer comprimat 10 m (f) : 
Kathy Graham (S.U.A.) 379 ; pis
tol • viteză : Anderson (S.U.A.) 
594 ; pușcă aer comprimat 10 m 
(m) : Meredith 580. SCRIMA : 
floretă (m) ; 1. Cuba, 2. S.U.A 
3. Venezuela ; VOLEI (m) : Cuba
— S.U.A. 3—0, Canada — Vene
zuela 3—0, Brazilia — Argentina 
3—1. FOTBAL : Uruguay — Ber- 
mude 1—0, Mexlo — Argentina 
2—0, Chile — Guatemala 1—1, 
S.U.A — Cuba 0—0. BASCHET 
(m) : Mexic — Venezuela 86—76. 
Canada — Cuba 83—71, Argentina
— R. Dominicană 80—70 ; femi
nin : Brazilia — Porto Rico 95— 
66, Canada — Venezuela 92—44. 
JUDO (m) 1 cat 65 kg — Padilla 
(Mexic) ; cat. 71 kg — Nelson 
(Mexic). 

să intre în finala de dumini
că — ora 16. Intre partici
pante se numără și două 
foarte tinere sportive din tara 
noastră, două fete de 15 ani, 
Ileana Pirjol și Cristina Sza- 
kacs, despre care antrenorii 
Nicolae Sparios si Viorica Ke- 
lemen spun că talentul și mun
ca depusă le oferă șanse să a- 
jungă in disputa decisivă.

Tot sîmbătă debutează și 
serialul partidelor de polo. 
Dimineața sinț programate 
meciuri în grupa „B“ (Bulgaria
— Suedia. Grecia — Austria, 
Elveția — Belgia si Danemarca
— Franța), iar după-amiază 
încep mult așteptatele confrun
tări ale celor mai bune opt e- 
chipe de pe continent La „Tor 
di Quinto" se intilnesc. de ia 
ora 15. reprezentativele Unga
riei și Spaniei, o oră mai tir- 
ziu avînd loc un joc de cea 
mai mare atracție, România
— U.R-S.S.. în vreme ce la 
„Piscina delle Rose- se vor 
afla față in fată, de la orele 
13. R.F.G. — Olanda si apoi 
Italia — Iugoslavia. Poloiștii 
români debutează, deci, nici 
mai mult nici mal puțin decît 
fn compania campionilor lu
mii ! Si cel de al doilea joc jl 
lor este la fel de dificil — du
minică. ora 19. cu naționala 
tării gazdă — dar. In defini
tiv. care Joc e ușor la un ase
menea campionat T Antrenorii 
Anlio 1 Grințesea t Inlia Cap
sa au la dispoziție aid un lot 
de 13 jucători — Simioa (Ra
pid București) și Spina (Di
namo) — portari. Ardeleana. 
Hagiu, Râdueaau, Moieeanu. 
Ș. Popescu, (Dinamo). Garu- 
feaau. Gordan. Costriș. Fejer 
,'Crișul). GL Gaiță, E. Ionesco 
(Rapid Buc.) — în care expe
riența se împletește cu tinere
țea.

Geo RAEȚCH1

cursul are loc azi după-amiază. 
cu următoarele echipe : Bo,r.ânia, 
Belgia, Finlanda. Fran ta. Italia. 
Olanda, Norvegia si Suedia. Pri
ma clasată obține calificarea in 
grupa A Echipa r.cesțră are al
cătuirea : 180 si 200 m : Natalia 
Caraiosifoglu, 406 m : Inlia Radu;
800 m : Elena Lina ; 15W) m :
Doina Mellnte ; i șoo m : Maria 
Radu ; 100 mg : Mihaela Stoica ; 
400 mg : Cristieana Cojocari» ; 
lungime : Anișoara Cușmlr ; înăl
țime : Gabriela Mihalcea ; greu
tate : Mihaela Loghta ; disc : 
Florența Crăeiunescu ; suliță : 
Eva ZOrgo-Raduly ; 4X100 m : 
Otilia Șomănescu — Luda Mi- 
lilaru — Natalia Caraiosifoglu — 
Maria Samungl; 4X406 m : Co
jocaru — I. Radu — Daniela Ma
tei — Maria Sam ungi (Elena 
Lina).

la aruncarea discului
Korpoș), Marii ena Docea 59,39 
la 400 mg (record egalat de ju
nioare I și nou record de ju
nioare m și ștafeta masculină 
de 4X104 m (Cătălin Margin — 
tiorel Sada — Prometeu Arde
lean — Florea Florin) 41.M (ve
chiul record 41.11). Retine in mod 
deosebit atentla performanta iul 
Stelică Turbă (1.97 m Înălțime. 
110 kg. antrenor Dan Serafim), o 
autentică speranță a atletismului 
nostru.

Au mai obtinut victorii indi
viduale : Maria Cai>a — 2:94.16 
la 800 m (record personal). Cleo
patra Paloșanu — 1.7S m la înăl
țime. Mihaela SamoiLă — 1..81 m 
la greutate. Victor Iacoban — 
1:50,7 ta 800 m. Viorel Sudo — 
21.85 la 2N m. Dumitru Dobre — 
14 :36.41 Ia 5 OM m. Daniel Cio
ban n — 15.44 m la triplusalt.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • In orașul spa

niol La Coruna s-a desfășurat 
medul dintre echipele feminine 
ale Spaniei si Iugoslaviei. Oaspe
tele au cîștigat cu 95—61

BASCHET • In prima zi a tur
neului final al C.M. de luni ori 
care se desfășoară in Spania su 
fost înregistrate rezultatele : Spa
nia — R.F. Germania 89—71. 
S.U.A — Italia 88—75. Austra
lia — Angola »—72. Republica 
Dominicană — R. P. Chineză 
91—89.

CICLISM • Cea de-a 27-a edi
ție a Turului Slovaciei s-a În
cheiat la Stara Tura cu victoria 
rutierului Bemd Drogan (R. D 
Germană) care a realizat In 2 
etape 27h53:33.

HANDBAL • în turneul mas
culin de la Doboj (Iugoslavia) : 
SKA Minsk — Zoflngen 'Elve
ția) 14—9, Metaloplastika Sabae — 
Barcelona 25—22, Crvenka — Ko-

COMPORTĂRI REMARCABILE
ALE TINERILOR

JUDOKA ROMÂNI
LA HAVANA

Actuala ediție a „Concursului 
Prietenia" la judo-iuniori, des
fășurată la Havana, la care 
au participat sportivi din- 9 
țări, s-a încheiat cu un frumos 
succes al sportivilor noștri. 
Cei trei judoka au avut o 
comportare onorabilă. La cat. 
75 kg Adrian Clinei a ocupat 
primul loc, iar pe pozițiile 
secunde s-au clasat Mihai Tir- 
lea la cat. 60 kg și Istvan 
Nagy la cat. 71 kg. Pe echi
pe, România (cu 3 sportivi) 
s-a ' clasat a treia. după 
U.R.S.S. și R. D. Germană (cu 
formații complete).

CĂLĂREȚI ROMÂNI

LĂ CAMPIONAIHE BALCANICE
Intre 21 și 28 august, în lo

calitatea iugoslavă Sabac, se 
vor desfășura întrecerile ce
lei de a xrv-a ediții a Cam
pionatelor balcanice de că
lărie. Lotul sportivilor ro
mâni este - compus din Dumi
tru Velea, Mircea Neagu, Flo
rin Stoic», Alexandru Bozan 
(obstacole seniori). Ion Țin
ea. Claudlu Gheorghe, Uorațiu 
Marchlș, Arin* Savu (obstaco
le juniori), Ioana David, Cris
tina Ștefăseseu, Dania Popesea 
(obstacole fete). Dumitru VeHcu, 
Gbearghe Nleolae, Aug bel Do- 
nes eu (dresaj), antrenori : Du
mitra Hering, Titas Petrescu : 
arbitri : Gbeorghe Antohl.
Mihai Bădulescu ; medic : Ti
tas Giurgiu.

„EUROPENELE" 1983, UN PUNCT 
DE REFERINȚĂ AL TIRULUI INTERNAȚIONAL

Au rămas mai puțin de două 
săptămim pînă la declanșarea 
celui mai important eveniment 
preolimpic al tirului in tei- 
national : Campionatele eu
ropene pentru arme eu glonț, 
talere ti mistreț alergător, 
găzduite, intre 3 si * septem
brie, de poligonul bueureștean 
Tunari. Va fi. cu adevărat o 
eompetitie-gigant, întrucit. pen
tru prima dată in Istoria aces-

• VOR R MtEZENȚl LA BUCU
REȘTI : OTeporie VosQwez Rom, peo- 
jed esteta Châimâ tetootchooata d* 
Tir: Herat Schre.be, 0LF.G-). secre
tar general U.LT ; P. Gltunni (Do- 
nemorao) p A Hortnger (RF.G.), 
vicepreședinți ol GE-T. ; O. Hvrbet 
(E’vvțic), aeSego* tehnic oi U-l-T.— 
C.E.T. ; toți ceec’ți membri ai Pre- 
zidruM GE.T. ; toți președinții fede
raților naționale din Europa ; A 
H rusa nor (Bwlgorio), J. Orbepeze 
(Spania), L Hammer! (Ungaria), 
H. LSsel (R.F.G.). U. Hi Umane 
(R.F.G.). președinți oi comitetelor 
GE-T. ' ' 

tui gen de întreceri, organiza
torii au onoranta și atit de di
ficila sarcină de a pune la 
punct cele mai bune condiții 
de întrecere specialiștilor în 
3 genuri de arme. Se esti
mează că la București vor fi 
prezenți circa 3M de trăgători, 
la care se vor adăuga încă a- 
proximativ *M de oficiali, per
sonalități ale tirului internațio
nal, antrenori, arbitri, condu
cători de delegații, ziariști.

La Comitetul de organizare 
a Campionatelor europene so
sesc zilnic foile de înscriere, 
trimise de federațiile naționale. 
Au confirmat participarea, pină 
în momentul de lată, delega
țiile de trăgători din 22 de 

hrska Sjovar. Ljubijane 19—12. 
Bosoa Doboj — Suegca roșie Bel
grad ÎS—ÎS.

HOCHEI PE IARBA • ta Cupa 
Europei: la Amsterdam: R.F.G. — 
Austria 8—8. Spania — Anglia 
3—2. Franța — Tara Galilor 1—1. 
UJLS.S. — Polonia 4—8. Belgia — 
Scoția 4—2. Olanda — Irlanda 
»—8.

PATINAJ • Proba de dubiu a 
concursului de natinaj artistic de 
la Saint Gervais (Franța) a re
venit sovieticilor Inna Bekker — 
SerSbef Llhanski eu 1.4 p. urmați 
de Keeley — Kemp (S-VA) 
M O

tenis • In turul 3 al tur
neului feminin de la Toronto : 
nae Purgen (S.U.A) — Luda
Romanov 8—3. 8—2 • în optimi 
de ftuli la Cir-ctr.-.aii Iran 
Lendl 1-* învins pe Florin Segâr- 
ceanu cu 6—1 -, 8—1.

START IN CAMPIONATUL EUROPEAN 
DE ACROBAȚIE AERIANĂ (zbor cu motor)

Începînd de duminică, la 
Ravenna (Italia) se va desfă
șura Campionatul european 
de acrobație aeriană (zbor cu 
motor). întrecerea, la care 
și-au anunțat prezența așii 
pilotajului de pe continent, 
se anunță deosebit de atrac
tivă. în competiția masculi
nă șanse serioase pentru ' 
primele locuri au, în ordine, 
sportivii sovietici. cehoslo
vaci, vest-germani. iar în 
cea feminină concurentele din 
U.R.S.S., Franța și Româ
nia. Bineînțeles, surprizele 
nu sînt excluse. Ele pot con
sta. în primul rînd. din mo
dificări ale ierarhiei conti
nentale și. în ceea ce ne pri
vește. un salt al pilotilor noș
tri de pe poziția a cincea (ob
ținută la trecuta ediție), pe 
cea de a patra ar confirma 
progresul realizat Referitor 
la echipa noastră feminină, 
lipsa Ninei Ioniță va îngreu
na disputa cu reprezentantele 
Franței, ce se anunță foarte 
dificilă. In strînsă legătură cu 
deplina valorificare a posibi
lităților sportivilor români, 
trebuie menționat faptul că, 
de această dată. la condu
cerea tehnică a lotului nu se 
mal află vicepreședintele 
F.A.R., antrenorul emerit 
Constantin Manolaehe, care 
și-a anunțat retragerea din ac
tivitate cu cîteva zile Înaintea 
plecării la concurs. Soluție 
de ultim moment : piloții vor 
fi asistați de comandantul De
tașamentului de zbor cu motor 
al Aeroclubului Central Ro
mân, O vid iu Corneanu, care 
urmează să îndeplinească Și 

țări, dar se apreciază că nu
mărul acestora să m ridice 
pînă la 27, ceea ce ar consti
tui un record destul de greu 
de depășit în viitor. O scurtă 
trecere In revistă a Înscrierilor 
nominale este de ajuns pen
tru a ne da seama nu numai 
de largul interes slirnlt de a- 
cest eveniment, d si de va
loarea oaspeților. $i-au a- 
nuntat participarea Uve 
Potteck, J. Wieffel, B. Hart- 
stein. A. Wolfram, F. Ret- 
kowski, Marlies Helbig-Kaut- 
hak din R_D.G„ multipli cam
pioni mondiali si europeni, u- 
nul dintre antrenorii delega
ției fiind cunoscutul Harald 
VoUmar ; din Norvegia va fi 
prezent H. Stenvaag ; din Un
garia, Karoly Varga, cam
pion olimpic la Moscova, iar 
din Austria, W. Weibel ; sue
dezii Ragnar Skanaker și Ove 
Gunnarsson și-au ciștigat, 
încă o dată, in ciuda anilor, 
locul în echipa reprezentativă 
de pistol a țării lor ; Werner 
Bayer. Alfred Radke si Willi 
Reininger vor reprezenta 
R. F. Germania. <n întrecerea 
de pistol viteză, cu toți: fiind, 
nu arareori, câștigătorii celor 
mai prestigioase competiții 
internaționale; Nonka Mato
va (Bulgaria), fostă recordma
nă mondială la pușcă liberă 
3 X 40 f. n-a renunțat să se 
întreacă cu bărbați Șl va fi

FOTBAL meHdiafte
• TB \GEEEA La sorți pentru 

sleitulre* grupelor turaeulji fi
nal al C.K (care va avea loc In 
Frasta anul viitor Intre 12 si 27 
august) va fi efectuata la 18 ia
nuarie 1SM. ta Paris.
• NUMEROASE turnee tn Spa

nia. La Vlgo : Dtnamo Boeuresu
— Southampton 8—A Dtaamovis-
ta au alintat echipa : Moraru — 
Rednie. Ion Marta. Andone. SU- 
nesca — Augosiin. Movfl*. Drag- 
nea. Castor — taman dț V. R*- 
d<L • La Zaragoza : F. C. Ame
rica (Mexic) — Aston Villa 4—3 
dup* penaltyuri «lupă timpul 
regulamentar 9—2) • La Sevilla ; 
Feeencvaros Budapesta — F. C. 
SevlDa 3-1 (V—•>. a La Va
lencia : Porto AlgertȚ (Brazi-
Ba) — Penarei Montevideo t—1 
»-1) 7 Valencia - Porto 
Alegre 1—L • La Gijoa : Spar
tak Moscova — SoortinE Gijon 
5-4 (2—4) • La Palma de Ma- 
Uoreat Real Madrid — Brighton 
(liga secund» din Anglia) 1—0 
A țnscris Santillans tn mln. 80 ’

CAMPIONATE. FRANȚA (et 
5). Brest — Bastla 3—0. Metz - 
Monaco 8—4. Bordeaux — Nancv 
2—1. Strasbourg — Ntmes 1—0, 
Rouen — Socfiaux 1—8. Toulouse
— LHle 2—1. Nantes — Rennes 

funcția de arbitru și. este de 
sperat, va încerca să se achite 
cît mâi bine de ambele obli
gații. Faptul că lotul va evo
lua fără antrenorul care prac
tic l-a înființat și l-a adus la 
nivelul actual constituie un 
handicap serios pentru zbu
rătorii noștri, handicap ce 
poate fi totuși surmontat prin- 
tr-un efort de voință. Au fă
cut deplasarea : Maria Șulean, 
Ludmila Avramescu, Elisabe- 
ta Coca, Mielu Fețeanu. Marcel 
Mitu, Aurel Iana, loan Dia- 
conu, Valeriu Zamfir.

•A
Tot duminică, la Phenian 

(R. P. D. Coreeană), se va da 
startul în „Concursul Prie
tenia", * pentatlon tehnico- 
aplicativ (două probe de pa
rașutism, tir, înot. cros). la 
care va lua parte și echipa 
noastră masculină de pa
rașutism. Sub conducerea 
maestrului sportului maior me
dic Vasile Marin, ne vor re
prezenta : Ramiro Nicolau,
Silviu Luțac, Alexandru Cio- 
banu și Cristinel Popescu

★
In aceste zile se desfășoa

ră, la Pitești, faza de califi
cări a Campionatului na
tional de planorism, la care 
participă 16 concurenți repre- 
zentînd aerocluburile din 
București, Brașov, Pitești, Iași. 
Cluj-Napoca, Deva. Suceava șt 
Bala Mare. După efectuarea 
• trei probe, toate triunghiuri, 
ordinea în clasament - este 
următoarea : 1. Nicolae Mihăi- 
ță, 2. Valentin Romașcu, 3. 
Nicolae Preda, 4. Sorin Bochiș, 
5. Dorinei» Ularu.

• 3 campionate europene Intr- 
unui singur! • Mari campioni 
șl-au anunțat prezența la București
• Adunarea generală extra

ordinară a C. E. T.
prezentă, alături de ei, pe 
standurile de la Tunari.

Bogata agendă a campiona
telor europene de la Bucu
rești va fi completată cu cî- 
teva manifestări de primă 
importanță pentru dezvoltarea, 
în continuare, a tirului euro
pean și. implicit, a celui mon
dial Astfel, vor avea loe 
reuniunea de lucru a Prezi
diului C.E.T., Adunarea gene
rală extraordinară a fede
rațiilor de tir din Europa, cel 
de-al doilea Simpozion știin
țific C.KT., precum și ședin
țe de lucru ale comitetelor 
feminin, de trap si skeet, a 
comitetului medical.

Amploarea. participarea se
lectă, hotărîrile deosebit de 
importante ce se vor lua cu 
prilejul diferitelor reuniuni 
vor face din ediția 1983 a Cam
pionatelor europene de tir de 
la București un punct de refe
rință al dezvoltării disciplinei 
centra anii care urmează. Un 
motiv în plus pentru ca tirul 
nostru să fie reprezentat la 
cotele cele mai înalte, atit ca 
potențial de organizare, cît și 
ca rezultate.

Radu Î1MOFTE

3—L Laval — Paris St. Germain 
2—0. Lens — Auxerre 1—3. Tou- 
ion — St. Etienne 0—1. tn clasa
ment conduce Auxerre cu 8 o. 
armată de Bordeaux, Monaco, 
Rouen si Nantes toate cu cite 
7 p. • BULGARIA (prima Eta
pă). T-S.K.A Sofia — Trakia 
Plovdiv 3—2. Lokomotiv Plovdiv— 
Levski Spartak 0—3 !, Cerno 
More Varna — Lokomotiv Sofia 
I—4 ! Sliven — Cernomoret Bur
gas 2—3. Etar — Botev Vrața 
I—L Slavia — Belasita 0—2, Be- 
roe — J.S.K. Spartak 2—0, Șu- 
men — Haskovo 3—1. • BELGIA 
(prima etapă), Molenbeek — 
Anvers 0—0, Cercle Bruges — Be- 
veren 0—1, Waterschei — F.C. 
Bruges 1—1, F.C. LiSge — Se- 
ratog 0—1, Llerse — Courtral 
9—1. La Gantoise — Standard 
L16ge 0—2. • ARGENTINA (et.
14). Independiente — Argentines 
Juniors 1—1. Racing —' Nucva 
Chicago 5—0, Ferrocarril Oeste — 
Rosario Central 2—0. Huracan — 
Talleres 3—0. Old Boys — Estu- 
dlantes I—1. Boca Juniors — 
Platense 0—0. în clasament con- 
luce Ferrocarril Oeste cu 17 n. 
urmată de Huracan 16 p. Inde
pendiente qi San Lorenzo cu cîte 
15 p.
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