
TRĂIASCĂ MAREA SĂRBĂTOARE A POPORULUI ROMÂN!
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PE DRUMUL LUMINOS 

AL SOCIALISMULUI
I* ntr-o atmosferă de puternic elan creator, cu viu entuziasm 

si firească mtadrie patriotică sărbătorim Împlinirea • 39 de 
ani de la înfăpuirea revoluției da eliberare sociala #1 na

țională, antifascistă și antllmperialistă, eveniment de importanță 
crucială pentru destinele poporului romăn, Înscris pentrtr totdeauna 
cu litere de aur in istoria sa.

Reliefînd capacitatea partidului clasei muncitoare — Partidul 
Comunist Român — de a organiza și conduce toate forțele pro
gresiste ale națiunii, cele mal largi categorii sociale ta bătălia 
supremă pentru apărarea intereselor vitale ale țării, pentru Înlă
turarea dictaturii militaro-fasciste și întoarcerea armelor Împotriva 
cotropitorilor străini, actul revoluționar al insurecției din august 
1944 a reprezentat o încununare a îndelungatelor și asprelor lupte 
duse de poporul nostiu pentru apărarea și afirmarea ființei sale 
naționale, pentru libertate și dreptate socială, pentru dezvoltarea 
economico-soclală independentă, pentru o viață nouă, prosperă.

„înfăptuirea actului istoric de la 23 August 1944 — sublinia to
varășul NICOLAE CEALȘESCU — a deschis calea unei dezvol
tări noi, democratice și progresiste a societății românești, pre
cum și a lichidării definitive a oricărei dependențe a poporului 
nostru față de monopolurile străine, de cercurile Imperialiste 
internaționale. România și-a dobîndit pentru prima dată în mod 
cu adevărat plenar independența și suveranitatea națională, la 
baza cărora au fost puse eliberarea poporului de orice exploata
re și asuprire, cucerirea puterii politice șl economice de către 
clasa muncitoare in alianță cu țărănimea, eu Intelectualitatea, eu 
celelalte forțe sociale, edificarea noii orinduiri socialiste, în care 
masele muncitoare, poporul, iși făuresc în mod conștient propriul 
viitor, propria istorie".

Drumul parcurs de la glorioasa epopee a insurecției relevă cu 
pregnanță semnificația excepțională a marilor succese dobtadlte 
de poporul nostru, sub conducerea Partidului Comunist Român, 
In vasta operă de edificare a vieții sale noi, de construire a 
socialismului in România. Sub stindardul partidului nostru re
voluționar, care a desfășurat o amplă activitate organizatorică 
și politică, tara s-a transformat radical, sporind necontenit avuția 
națională, bunăstarea tuturor oamenilor muncii.

O importanță excepțională pentru dezvoltarea construcției so
cialiste in patria noastră a avut-o ce> de-al IX-lea Congres al 
partidului, din 1965, care, prin problematica abordată, prin modul 
nou, profund creator și revoluționar de tratare a sarcinilor șl 
obiectivelor social-economice ale țării, prin larga deschidere 
spre înnoiri și perfecționări în toate domeniile de activitate, a 
inaugurat epoca cea mal fertilă, cea mai rodnică ta Împliniri 
din întreaga istorie a patriei, ta care au fost create condițiile 
pentru trecerea României de la stadiul de țară la curs de dez
voltare la cel cu economie mediu dezvoltată, pentru făurirea 
societății socialiste multilateral dezvoltate.

Această etapă de uriaș avînt creator poartă pecetea gîndlrii 
și acțiunii revoluționare, a prodigioasei șl neobositei activități
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Revoluția de eliberare socială și națională din august 1944 

a inaugurat o etapa nouă în istoria patriei, a deschis calea 

împlinirii idealurilor și năzuințelor de dreptate și libertate 

ale poporului român, a cuceririi depline a independenței 

și suveranității naționale, a afirmării României ca națiune 

liberă și demnă în rîndul națiunilor lumii.

NICOLAE CEAUȘESCU

Întregul nostru popor, strins unit in jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, sărbătorește ?i în acest an 
Ziua de 23 August cu elan nestăvilit și neclintită încredere in viitorul fericit al patriei, în vic
toria păcii și socialismului în lume.

OMAGIUL ADUS DE SPORTIVII NOȘTRI
SĂRBĂTORII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

Bilanțul medaliilor ciștigate la marile competiții internaționale :
pînă în 1944 1944-1983 1965-1983

Jocuri Olimpice 2 123 84 ( 18 de aur)
Campionate mondiale 8 416 337 ( 90 de aur)

Campionate europene 8 591 464 (104 de aur)

TOTAL 18 1 130 885 (212 de aur)
Cifrele ilustrează elocvent marele avint al sportului românesc de performanța în cei 

39 de ani ci patriei noastre socialiste, îndeosebi in ultimii 18 ani, de la Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist Român, care au ridicat România socialistă intre primele țări 
sportive ale lumii.

(Continuare 'ta pag. s 2-a)

MĂREAȚA ZI DE AUGUST
Curge suflet românesc 
Pe albie de sărbătoare, 
Cîntece se despletesc 
In a minunatei zare.

Douăzeci și trei cu flamuri. 
Douăzeci și trei — coloane 
Cu-nfrățirea lor de neamuri 
Trec sub ceruri diafane.

August e sublimă treaptă 
De lstorle-n avtnturl 
Fruntea-i este înțeleaptă 
Din străbunele pămînturt.

Munca încunună-o țari 
Șl nl-i drag Conducătorul 
Ca lumina ce măsoară 
Sufletul șl viitorul.

ION SOCOL

DIN CUPRINSUL ZIARULUI:

• Tineretul sportiv al țării o-
magiazâ cu entuziasm marea săr
bătoare (pag- a 3-a).

• Tricolorii români să urce tot
mai viguros pe treptele afirmării 
internaționale - (pag. 4-5).

• Miercuri. 24 august, in Ca
pitală, meciul amical de fotbal 
ROMANIA - RD. GERMANA

(pag. a 6-a).

• A început campionatul de
rugbș (pag. a 7-a).



PE DRUMUL LUMINOS
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(Urmare din pag. 1)

desfășurate, in fruntea partidului și statului, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, strălucitul nostru conducător, marele revoluționar, 
patriotul înflăcărat, militantul devotat idealurilor socialismului 
și comunismului, omul care și-a inchinai întreaga viață slujirii 
intereselor poporului, propășirii țării. Contribuția sa decisivă la 
elaborarea și transpunerea in viață a Programului partidului, a 
hotăririlor adoptate de congresele și conferințele naționale ale 
partidului, a planurilor de dezvoltare economico-socială în func
ție de condițiile specifice ale țării la fundamentarea, pe baze 
riguros științifice, a politicii interne și externe a partidului și 
țării, dialogul viu. nemijlocit, pe care 11 poartă in permanență 
cu poporul, au asociat pentru totdeauna numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de mărețele Înfăptuiri ale acestor ani, de 
imensul prestigiu pe care 0 are astăzi România, poporul nostru 
In întreaga lume.

Pe măsura impetuoasei dezvoltări economico-sociale. rod al 
muncii harnice a tuturor cetățenilor țării, fără deosebire de na
ționalitate, strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său 
general, mișcarea noastră sportivă — parte integrantă a noii rea
lități românești — a cunoscut, la rindul ei, o viguroasă ascen
siune, * dobindit dimensiuni de neconceput in trecut.

Este binecunoscut faptul că. înainte de 23 August 1344, dato
rită caracterului el preponderent de clasă, slabului interes și 
sprijin din partea autorităților, lipsei de instalații și cadre teh
nice. activitatea sportivă din România avea o arie restrânsă și 
un nivel scăzut, puținele roade apărute fiind determinate Îndeo
sebi de pasiunea și strădaniile unor entuziaști, convinși de efec
tele binefăcătoare ale exercițiului fizic și sportului.

După eliberarea țării, prin cultivarea și dezvoltarea tradițiilor 
sale progresiste, Închegate cu precădere de grupările munci
torești, mișcarea sportivă românească a fost pusă în slujba în
tregului popor, asigurindu-l-se condițiile pentru o evoluție me
reu ascedendentă. Determinante în acest sens au fost conduce
rea ei de eătre partid, orientarea politică și îndrumarea perma
nentă de care a beneficiat prin hotărîri și alte documente de 
partid și de stat.

Reprezentînd in concepția partidului nostru, a secretarului său 
general, o importantă componentă a procesului de educare a ti
neretului, a maselor, un prețios mijloc de menținere și întări
re a sănătății populației, de fortificare fizică și creștere a ca
pacității de munci, activitatea de educație fizică și sport a de
venit în societatea socialistă pe care o edificăm o problemă de 
interes național, cu largi implicații și răspunderi pe plan social, 
asa cum a sl oflclalizat-o „Legea sportului”, adoptată de 
Marea Adunare Națională In anul 1967, prima lege de acest fel 
din țara noastră. Hotărirea Plenarei C.C. al PC.R. din februa- 
rle-martie 1973 cu privire le dezvoltarea continuă a educației 
fizice șr sportului, Mesajele adresate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu conferințelor pe țară ale mișcării sportive care au 
avut loc in februarie 1975 și martie 1982, cuvântarea rostită de 
președintele Republicii eu .prilejul inmînării înaltelor distincții 
sportivilor care au reprezentat cu cinste culorile patriei la 
Jocurile Olimpice de la Montreal, prețioasele orientări, îndru
mări, sarcini și indicații date cu ocazia diferitelor analize efec
tuate de conducerea partidului au exprimat în modul eel mai 
concret și convingător grija șl sprijinul pentru continua îmbu
nătățire a muncii în acest domeniu, pentru ridicarea ei Ia cote 
superioare de calitate si eficientă.

Pentru îndeplinirea obiectivului fundamental pe care cor.du- 
rea partidului l-a pus în fața mișcării noastre sportive — ace
la de atragere a întregului tineret, a tuturor oamenilor muncii la 
practicarea sistematică a exercițiilor fizice, sportului și turis
mului — au fost organizate, de-a lungul anilor, mari acțiuni, 
care s-au bucurat de a participare mereu mai largă : crosuri 
de masă, campionate ale asociațiilor sportive, cupe pe ramuri 
de producție, competiții școlare și studențești, gimnastica la lo
cul de muncă, drumeții, cursuri de inițiere în diferite ramuri 
de sport

Avind in activitatea de masă un nesecat izvor de talente, 
■portul de performanță din țara noastră a realizat, de asemenea, 
o ascensiune viguroasă. Prin rezultate de autentică valoare 
internațională, printr-o bogată colecție de titluri și medalii cu
cerite la cele mai mari competiții — oficiale — Jocuri Olimpice, 
campionate mondiale și europene, Universiade —, sportivii ro
mâni $i-au ciștigat prețuire și admirație, contribuind la sporirea 
prestigiului patriei noastre în lume.

O trainică temelie și, totodată, un puternic stimulent a primit 
întreaga activitate sportivă, de masă șl de performanță, prin 
marea competiție sportivă națională „DACIADA”, creată din 
Inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, care a conceput-o ca 
• adevărată „Olimpiadă a sportului românesc". înregistrind — la 
primele două ediții, ca și la cea de a treia, aflată în desfășu
rare — remarcabile succese, dinamizînd activitatea de masă și 
cea de performanță cHn toate județele țării, generind inițiati
ve valoroase, răsplndind pretutindeni ideea necesității practi
cării exercițiilor fizice, mișcării în aer liber, sportului și tu
rismului, „Daciada” oferă mișcării noastre sportive posibilita
tea atingerii unor noi șl luminoase orizonturi de afirmare, pe 
măsura condițiilor mereu mal bune de care dispune și a exi
gențelor tot mal sporite ale dezvoltării societății socialiste.

Integrat plenar efortului creator depus de întregul popor pen
tru înfăptuirea hotăririlor Congresului al XII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului, tineretul nostru sportiv aduce și cu 
prilejul sărbătoririi eolei da s 39-a aniversări a lui 23 August 
un fierbinte omagiu Partidului Comunist Român, secretarului 
său general, tovarășului Nicolae Ceaușescu, chezășia supremă a 
Înfăptuirilor viitoare pe drumul luminos ai progresului și pros
perității patriei, șl înfăptuirii societății socialiste multilateral 
dezvoltate și a instalării României spre eomunsm.

Campionatul national și „Daciada*4 la ciclism

GH. LĂUTARII (Dinamo) ÎNVINGĂTOR 
și In proba cu adițiune de puncte

Duminică la amiază s-au în
cheiat pe velodromul Dinamo 
din Capitală, într-o atmosferă 
sărbătorească, finalele Campio
natelor naționale și ale „Dacia- 
dei“ in probele cicliste de vi
teză pe ovalul de beton. în 
programul ultimei zile de con
curs a figurat cea mai dinami
că și mai spectaculoasă între
cere în alergările de viteză : a- 
ditiunea de Duncte. nrobă în 
care urmau să fie desemnați 
campionii și cîștigătorii a nu 
mai puțin de trei generații de 
sportivi: seniori, juniori mari 
și juniori mici. Primii în cursă 
au intrat mezinii, apoi juniorii 
mari, iar în fina] seniorii, fie
care generație întreeîndu-se 
parcă în a oferi spectatorilor 
un plus de dinamism, intr-o 
luptă sportivă de toată frumu
sețea. Adițiunea de puncte la 
juniori mici (51 de ture cu 
sprinturi a 3 ture) a fost câști
gată de VL Tuf an (STIROM), 
aflat Intr-un duel strîns cu re
velația ediției din acest an a 
concursului, L. Kovacs (Voințe 
Arad). Evadări din pluton. lup* 
tă pentru puncte, la sprinturi, 
schimbări de lider, absolut ni
mic nu a lipsit din această pri
mă întrecere a zilei. CLASA
MENT : 1. VI. Tufan (STIROM) 
37 p 2. L. Kovacs (Voința Arad) 
33 p 3. M. Cleonic (Dinamo) 
28 p. •

Juniorii mari nu s-au lăsat 
nici ei mai prejos. Au alergat 
75 de ture cu sprinturi la 3 
ture. într-un iureș sufocant. în 
turul al 12-lea evadează din 
pluton A. Moisescu (C.S.Ș. 1 
Buc.) și V. Rusu (STIROM). 
mai apoi și C, Popa (C.S.Ș. 1 
Buc.), celor trei acordindu-Ii-se 
puncte substanțiale la fiecare 
sprint. în final, mai activ și 
mal insistent, cîștigă V. Rusu. 
cu 63 p și un tur avans, ur
mat de C. Popa 39 p șl A. Moi- 
sescu 33 p.

în cursa seniorilor s-a pre
zentat la start și Gh. Lăuta
ru. medaliatul cu argint al a- 
cestei probe în întrecerile Uni

Divizia „A“ la handbal masculin

28 august 1983
TRAGERE EXCEPȚIONALA

/
Posibilități mul
tiple de frumoase 
satisfacții ! 7 EX
TRAGERI în 2 
FAZE CU UN 
TOTAL DE 66 
NUMERE. Orici
ne joacă poate 
obține : • AUTO
TURISME „Da
cia 1300“ O MARI 
SUME DE BANI 
O EXCURSII
PESTE HOTARE 
Biletele de 25 Iei 
varianta au drept 
de participare la 
toate extragerile I 
ULTIMA ZI DE 
PROCURARE A

BILETELOR : 
■îmbăta 27 august 

1983

MECIURI ECHILIBRATE,
IAȘI, 21 (prin telefon). Eta

pele a II-a și a III-a din ca
drul primului turneu al Cam
pionatului republican de hand
bal masculin au continuat în 
Sala sporturilor din localitate 
în mijlocul aceluiași Interes, 
datorat nu numai prezenței 
celor mal buni handbaliști al 
țării, ci și valorii jocuri
lor prestate In ziua de debut, 
valoare care s-a menținut la 
o cotă superioară si în ultimele 
docă zile.

POLITEHNICA TIMIȘOARA
— MINERUL CAVNIC 32—23 
(14—1J). Am apreciat din nou 
iocul bun. organizat (mai ales 
în apărare) al timișorenilor, 
care se prezintă in acest cam
pionat cu un lot echilibrat, asi
gurând toate posturile și. pes
te toate, bine instruit. Elevii 
lui C. Jude s-au impus chiar 
de la primele schimburi de 
mingi, conducted cu 5—1 (min. 
7) si 8—5 (min. 15). Echipa din 
Cavnic a revenit spectaculos te 
finalul primei reprize, fără 
insă să amenințe prea serios 
victoria dară (și logică) a ti
mișorenilor.

Cele mai multe goluri : F51- 
ker (într-o excelentă dispoziție 
de joc) 15, Giurgea, Ionescu și 
Voicu dte 3. pentru învingă
tori, respectiv Cojocaru, Fele- 
ean și Iacob cite 5.

Au arbitrat : P. Curelea — și 
L Păunescu (București).

H. C. MINAUR BAIA MARE
— CONSTRUCTORUL ORADEA
30—22 (13—14). Și de această
dată orădenil „au fost te joc", 
punted in dificultate lungi pe
rioade de timp valoroasa for
mație bălmăreană. Dincolo de 
faptul că. datorită unui joc 
bine gîndit și foarte atent In 
apărare, au condus la pauză, 
In repriza secundă orădenii au 
rezistat intensei presiuni a e- 
levilor lui Lascăr Pană, care 
în min. 40 conduceau cu 18—16. 
A intervenit un moment de 
tensiune în formația Construc
torul. de care au profitat ex
perimentați! handbaliști bălmă- 
reni. care s-au detașat imediat 

versiadei de Ia Edmonton. în 
compania unor colegi nu mai 
puțin dotați, valorosul ciclist 
dinamovist și-a adjudecat vic
toria în cea mai rapidă cursă 
desfășurată vreodată pe velo
dromul din șos. Ștefan cel 
Mare. Au fost parcurse 100 de 
ture (cu sprinturi la 3 ture), 
deci 40 km, In 53:41, medie 0~ 
rară 44,500 km.

înaintea sprintului 4 au eva
dat din pluton Gh. Lăutaru. O. 
Tudorache și V. Mitrache. Aceș
tia rulează susținut șl reușesc 
— după sprintul 6 — să-și 
prindă din urmă colegii de în
trecere. Este momentul cînd 
alti trei cicliști evadează din 
pluton : C. Căruțașu. C. Nico
lae și I. Gancea, care la rlndul 
lor. prind plutonul din urmă. O 
nouă evadare înregistrăm dună 
sprintul 21. Acțiunea este în
treprinsă de Lăutaru Împreună 
cu I. Gancea. De aici înainte 
începe o luptă fără menaja
mente între acești doi cicliști 
foarte bătăioȘi. în goana lor. 
Lăutaru și Gancea prind pen
tru • doua oară plutonul 
(deed au două ture avans), iar 
către finalul cursei cei doi 
fruntași evadează din nou si 
reintră pentru a treia oară în 
pluton. în tot acest timp, fie
care acumulează puncte după 
puncte, cele mai multe obti- 
nîndu-le însă Gh. Lăutaru : 
74 p.

CLASAMENT : 1. Gh. Lău
tarii (Dinamo) 74 p (plus trei 
ture avans). 2. I. Gancea (Di
namo) 65 p (plus trei), 3. O. 
Tudorache (Dinamo) 40 p (plus 
două). 4. Gh. Florea (Dinamo) 
11 p (plus două). 5. C. Nicolae 
(Dinamo) 31 n (plus unu). 6. C. 
Paraschiv (Dinamo) 30 p (plus 
unu).

Sîmbătă urmărirea pe echipe. 
4000 m seniori, s-a încheiat cu 
victoria formației Dinamo I 
(Romașcanu. Mitu, Lăutaru, 
Mitrache). care a acoperit dis
tanța în 4:35,9. în serii, con- 
curind fără adversar, aceeași 
formație a realizat 4:35,4, ud

ÎN PRIMUL TURNEU
tn mod decisiv : 22—16 in
min. 45 1

Cei mai eficace : Mironiuc 9.
M. Voinea 7, N. Voinea 6, pen
tru H. C. Minaur. respectiv 
Capornai 6, Cristacfie 5, Croi- 
toru 4.

Au condus : R. Iamandi și 
Tr. Ene (Buzău).

DINAMO BUCUREȘTI — DI
NAMO BRAȘOV 29—17 (13—7). 
Lipsiți de aportul portarului 
titular (Jerebie) și al altui ju
cător valoros (Chicomban), di- 
namoviștH de sub Tîmpa au 
fost ușor depășiți de colegii 
din Capitală, care au ciștigat 
fără emoții.

Cele mai multe goluri : Gra- 
bovschi 11, Durău 5, Omar 4 
de la Învingători, respectiv Ni- 
eolescu si Andreescu cite 4.

Au arbitrat : V. Cojocaru și 
L Mihăilescu (Craiova).

STEAUA — RELONUL SA- 
VINEȘTI 37—24 (20—10). Un
veritabil „galop de sănătate” al 
campionilor, care după 15 mi
nute conduceau cu 10—3. Mai 
frumoasă a fost repriza secun
dă. cînd steliștii. pentru jocul 
spectaculos prestat, au fost a- 
plaudați de asistență.

Cele mal multe goluri : Du
mitru 9. Berbece 8 și Drăgă- 
niță 7. de la Steaua, respectiv 
Cozma 7, Zaharia 6.

Au condus : C. Căpățînă și
N. Iancu (Buzău).

INDEPENDENȚA CARPAȚI 
MÎRȘA — UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA 30—27 (12—15). 
A fost un meci frumos, cu un 
final palpitant, in care studen
ții clujeni, fruntași ai ediției 
trecute a campionatului, văzind 
că pierd al doilea meci conse
cutiv, au jucat mal bine ca te 
prima etapă, dar n-au putut 
trece ta final de adversari, ca
re s-au impus datorită omo
genității lotului și jocului bun 
practicat. x

Cel mai buni realizatori : He
el chert 10. M$tei 9, Cornea și 
Ciobanu cite 4 de la învingă
tori, respectiv Avram 12. Petru 
șl Țetcu cite 4,

Au arbitrat: D. Furiei ei V. 
Erhan (Ploiești).

CONSTRUCTORUL ARAD —

Aspect din timpul desfășurării 
probei cu adițiune de puncte — 
s.niori. Foto : Dragoș NEAGU 
nou record republican (v.r. 
4:33,5). La juniori mari, proba 
de urmărire pe echipe a reve
nit. surprinzător. formației 
C.S.Ș, 1 Buc. (Popa. Sandu, 
Moisescu. Spritoy) cu 4:50,4.

Proba de urmărire individua
lă 4000 m a fost cîștigată de 
C. Popa (C.S.S. 1 Buc.) cu
5:09,5.

Gheorghe ȘTEFANESCU

TRACTORUL BRAȘOV 22—21 
(13—12). Nu incape nici o în
doială că acesta a fost cel mal 
echilibrat meci de sîmbătă. A- 
rădenii au ciștigat la limită in 
fata unei echipe foarte ambi
țioase care, dacă va evolua in 
continuare cu aceeași ambiție, 
va pune multe probleme echi
pelor de mijlocul clasamentului.

Cele mai multe goluri : Joj- 
tilă 9, Vasilache 4. Kolleț 3, 
respectiv Curilianu 6 Schmidt 
5, Grancea 4.

Au condus : Al. Vîrtopeanu 
și Șt. Georgescu (București).

DINAMO BUCUREȘTI — MI
NERUL CAVNIC 36—25 (21—
11). Victorie clară, așteptată, 
conturată după primul sfert de 
oră. Gabrovschi 13. Omer, Do- 
gărescu, Jianu, Tase si Bedi- 
van cite 4 pentru Dinamo, res
pectiv Odae 7 și Ignătescu 5, 
pentru Minerul, au fost cei mai 
productivi.

Au arbitrat : Tr. Șchiopu și 
V. Cincă (Timișoara).

H. C. MINAUR BAIA MA
RE — RELONUL SAVINEȘTI 
32—25 (15—17). Și de această^
dată băimărenii au început 
prea relaxați. Dar. pînă la ur
mă. valoarea și-a spus cuvîntul.

Cei mai eficace : M. Voinea 
12. Flangea și Maria cite 5, 
respectiv. Zăbavă 6, Cozma 5

Au condus : D. Purică și V. 
Erhan (București).

STEAUA — TRACTORUL 
BRAȘOV 37—31 (19—5) (Steaua 
a jucat în 5 oameni. Drăgă- 
ni'.A fiind eliminat definitiv în 
min. 37) ; CONSTRUCTORUL 
ARAD — CONSTRUCTORUL 
ORADEA 18—18 (9—8) ; DINA
MO BRAȘOV — „U“ CLUJ- 
NAPOCA 30—20 (13—9) ; IN
DEPENDENTA CARPAȚI MÎR
ȘA — „POLI” TIMIȘOARA 
22—21 (8—8).

Călin ANTONESCU

Numărul următor al zia
rului nostru va apărea joi, 
25 august, la orele obiș
nuite.

Rugăm pe coresponden
ții noștri din țară să ne 
telefoneze miercuri, 24 au
gust, incepind de ta ora 
13, ta numerele cunoscu
te, rezultatele competiții
lor oficiale.
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b TINERETUL SPORTIV AL ȚARII OMAGIAZA 
CU ENTUZIASM MAREA SĂRBĂTOARE

5.

IN PRIMELE RIN DURI Șl ÎN PRODUCȚIE
întreprinderea .,23 August" este unul dintre 

pilonii de forță ai industriei grele din Capitală. 
Aici, în aceste zile premergătoare marii sărbă
tori, sentimentul mindriei si al bucuriei este 
trăit intens — 11 desprinzi din glasurile oame
nilor, dar mai ales din ritmul alert al muncii, 
de la serviciile de proiectări pină In hala loco- 
motive-uzinaj. In aceste zile nu este timp 
pentru interviuri. Săptămina a fost declarată 
„Săptămîna producției record", adică hotărîrea 
de a realiza o producție fizică suplimentară 
de peste 30 milioane lei. Ce înseamnă asta I 
Ne răspunde președintele comitetului sindicatu
lui, Petre Răducanu, un om plin de tinerețe 
In glas șl In mișcări : „înseamnă 25 de motoare 
si o locomotivă in plus la export, înseamnă 1<M> 
de tone de utilaj metalurgic, 40 de tone de 
ansamble sudate, apoi un cuptor electric, o 
macara consolă, alte utilaje pentru autodotare". 
Urmează angajamente impresionante la produc
ția industrială, la economii de materiale Si 
energie...

„Vor fi Îndeplinite" ! ne asigură maistrul Ion 
Burdușan.. președintele sindicatului din secția 
locomotive-uzinaj. „Nu Încape nici o îndoială. 
Oamenii noștri cind spun o vorbă, e vorbă" !

Trecînd prin hale te surprinde tinerețea, la 
propriu și la figurat, a muncitorilor de la .,23 
August". Foarte multi par a fi atleti. veniți din

arena sportului — facem remarca stînd de vor
bă cu șeful laboratorului metodologic de con
strucție sindicală, Gheorghe Corcan, cel care, 
ca redactor la statia de amplificare a uzinei, 
cunoaște bine viața oamenilor. „Chiar așa și 
este. Sportivi $1 oameni de sport care aduc cu 
el în ateliere, de pe stadioane, spiritul Întrecerii, 
tinerețea in a te intrece pentru un succes". 
Așadar, sportivii iși fac datoria cu cinste clnd 
este vorba de producție. Aflăm cu satisfacție 
că si in arena sportului la .,23 August" se 
desfășoară. în aceste zile, „etapa cu program 
record in competiții omagiale". Să notăm doar 
că se află în desfășurare întreceri (unele s-au 
încheiat) dotate cu „Cupa Eliberării" la fotbal 
— 16 echipe, la volei — 6 formații, tenis de 
masă — 10, cercuri sportive, handbal — 8 echi
pe, șah (al cărui animator este chiar președin
tele comitetului' sindicatului), la alte discipline, 
să notăm că zilnic peste 200 de tineri și oa
meni ai muncii Iși petrec timpul liber pe splen
didul lor complex sportiv Metalul. Si să mal 
notăm că meritele fruntașilor ta muncă stat 
răsplătite șl prin sport, prin participarea nu
meroasă la excursii, drumeții la locuri de 
agrement.

Viorel TONCEANU

ACȚIUNI SPORTIVE SĂRBĂTOREȘTI

CE FRUMOASĂ EȘTI, TINEREȚE!

ÎN MAREA ARENĂ A „DACIADEI**
Atmosfera sărbătorească în care întregul nostru popor intimpină 

marea sărbătoare a Eliberării, cu bogat bilanț de realizări in 
muncă, domnește șl In arenele sportului, în care se desfășoară 
ample competiții și acțiuni omagiale organizate sub generosul 
șl mobilizatorul generic al „Dacladei", Numeroase inițiative, ca 
largă audiență în rindul Iubitorilor de sport, au făcut ea stadi
oanele și locurile de agrement să fie în aceste zile scenele unor 
spectacole deosebit de bogate șl atractive.

Cine a fast o dată la Cos- 
tineștl — șl. oare, cine nu a 
fost măcar o singură dată ? —, 
nu se poate să nu devină mal 
„statornic" al acestor locuri 
unde soarele, marea si ti
nerețea se îmbină intr-un fe
ricit amalgam. Si. acolo unde 
se află tinerețea, se află și 
sportul. Dacă ești un mal vechi 
adept al dictonului „minte să
nătoasă In corp sănătos*, atunci 
aid. in tabăra tineretului, gă
sești toate condițiile pentru 
a-ți satisface preferințele in 
materie de sport : terenuri bine 
puse La punct, competiții care 
de cafe mai atractive, organi
zatori și Instructori pasionați 
și receptivi la sugestii ; dacă 
însă n-al cunoscut pină acum 
care este farmecul alergării, al 
schiului nautic, al... fotbalului, 
atunci nu se poate ca la sfîr- 
șitui zilelor de vacanță petre
cute la Costineștl să nu treci 
definitiv in „tabăra" cealaltă I

La concurentă cu soarele șl. 
mai ales, cu apa mării, Între
cerile se tin lanț. O alergare 
In sad, spre hazul zecilor de 
suporteri; un med de fotbal 
tn care dteodată fetele dove
desc o bună stăptaire a teh
nicii, ca și băieții (ei „ex
celează* în schimb In con
cursurile pe teme sportive) ; un 
cros pe marginea lacului, prilej 
fle afirmare pentru... amatori, 
dar și pentru performeri, ca ■- 
tund dnd a ctștigat maestre 
(portului Iuliana Popota (repe- 
tlnd victoria din iulie trecut), 
de unde se vede că Intre alu
necarea pe schiuri și alergare 

12000 DE MUNCITORI GĂLĂȚENI

LA „FESTIVALUL SPORTULUI"
Printre multiplele și amplele manifestări sportive din 

județul Galați închinate marii sărbători naționale a po
porului nostru s-a numărat și „Festivalul sportiv munci
toresc gălățean". Aflată la cea de a doua sa ediție, această 
importantă competiție sportivă de masă, desfășurată In 
condiții organizatorice foarte bune — meritul revenind 
Consiliului județean al sindicatelor, in prindpal — a 
reunit tn etapa finală 520 de participant! din Brăila, Tulcea, 
Bacău. Focșani și Galați.

întrecerile — la care ta etapa de masă au fost cuprinși 
peste 12 000 de oameni ai mund! din Întreprinderile și 
instituțiile județului Galați — au durat o săptămlnă, fiind 
de multe ori de un bun nivel tehnic. Ele s-au desfășurat 
la cros, tir. handbal, volei, popice, fotbal, orientare tu
ristică. șah.

Iată dteva rezultate din această competiție, intre 
cărei dștigători s-au numărat t Viorica Stoleescu 
Galați) șl Adrian Savlovschl (ICEPRONAV) — tir : 
tina Arhip (Oțelul). Maria Livadaru (Rapid CFR). 
Lungo. Valeria Cosma (Ancora) — cros ț Ancora 
(la băieți șl fete) — orientare turistică: Oțelul 
(băieți și fete) — handbal ; Oțelul Galați (b) șl _____
Galați (f) — volei ; Victoria TC Galați — fotbal ; Ion Grl- 
goraș și Rodica Dumitru (Comerțul Galați) — »ah : 3te- 
lian lordaehe și Geta Ivan (ambii Constructorul ICMRSG) 
— popice.

există apropiata legături. La 
dub, tenis de masă, șah — clnd 
se anunță și un simultan cu 
campionul Ovidlu Foișor aflu
ența este deosebită, iar pe te
renurile din apropiere tenis de 
cimp... Dar. programul este 
nult mal bogat Intră în focul 
disputelor Universitatea Brașov, 
C. 8. Tîrgoviște. F. C. Bala

— f He de vacanță 

la Costinești".

Mare și alte ^ume" sonore ale 
fotbalului nostru de... plajă ț 
continuă tenisul, continuă po
picele, se reiau „Întreruptele* 
la șah— Profesorul de educa
ție fizică Râul Hangu din Con
stanța conduce șalupa, tn ur
ma ei, schiorii spintecă apa cu 
viteză. Băieți șl fete. Pe cerul 
de azur se profilează ptnzele 
wind-surfing-urilor. Cel mal 
priceput! se plimbă In voie 
minați de briză; Începătorii se 
luptă cu vela și cu— băile ne
dorite. la sfirșit romanticii pre
feră hidrobicicletele.

Lectorul universitar Mihal 
Stolan, cel care „întinerește* o 
iată cu CostineștiuL nu are 
timp de odihnă. El este „compu
terul*. Et șt profesorul de e- 
ducatie fizică Nicolae Certa 
Aid. in sediul aflat chiar Ungă 
Ddajă, se programează totul, se 
țin evidențele, se dirijează fie-

ai 
(Otelul 
Valen- 
Sandu 
Galați 
Galați 

Ancora 
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rare acțiune, se „ridică* pre
miile de către Învingători : Ba
iu Mărginean (Cluj-Napoca). 
Nicolae Iaeoboae (Brașov), Vll- 
moș Feder (Oradea), Gheorghe 
Crîșmaru, Gheorghe Pristavu, 
Ștefan Cîmpeanu, Florian Haus- 
nec (București), Dorin Buxga 
(Timișoara). Pavel Daa (Ba- 
:ău) șl tacă mulțl alții, pentru 
că flecare serie are campionii 
săi. învingători, învinși și spec
tatori. cu toții susținuți neobo
sit de „echipa* de la „Radlo- 
Vacanța" — Marius Grozea, 
Florin Helmis. Andrei Partoș 
—. ale cărei programe consti
tuie o continuă invitație la 
practicarea sportului.

Costlneștlul este un minunat 
loe al vacantei. Al vacanței 
după un an rodnic de muncă 
ta fața furnalelor sau ta aba
taj, pe ogoarele holdelor bogate 
sau ta amfiteatre.

Costlneștlul este, Insă, și un 
laborator al viitoarelor perfor
mante. Pentru că aid i-am ta- 
ttlnit. oregătindu-6e cu conști
inciozitate, pe componențli lo
tului național de schi șl bob, 
pe rugbyștii juniori de la R. C. 
Sportul studențesc, pe handba
listele de la Rulmentul Brașov 
sau pe voleibaliștii de la Pro
gresul București... Secretarul 
federației de bob, Horia Illeșu, 
ne spunea: „Acum se Încarcă 
bateriile, energia., solară ur- 
tnlnd s-o utilizăm ea energie 
de bază pentru concursurile 
Iernii". EI, ca și toți ceilalți 
sportivi care s-au pregătit aici...

Emanuel FÂNTANEANU

Printre celt mai îndră
gite competiții, un loc de 
teamd U ocupă crosurile, 
în imagine, tecvențd diu- 
tr-o întrecere a eleviler 
bucurețteni.

Foto : Ion MIHAICA

TURUL JUDEȚULUI MUREȘ 
PE BICICLETE

Județul Mureș are mulțl Iu
bitori ai ciclismului. Drept do
vadă, popularitatea de care se 
bucură o competiție organizată 
de Comitetul județean al U.T.C. 
in colaborare cu CJ.E.F.S., cu 
alte organe cu atribuții : „Tu
rul ciclist al județului". Ediția 
din acest an. a IV-*, organi
zată sub genericul „Dadadei* 
și dedicată sărbătorii Eliberă
rii. a cuprins 8 etape, cu 13 
sprinturi intermediare și II 
puncte de cățărare. Au parti
cipat șl sportivi din alte ju
dețe : Arad. Brașov, Bihor, Ti
miș. Brăila, Cluj și municipiul 
București. După o luptă foar
te strînsă. ta care au fost par
curși 342 km. pe locul I s-a 
situat Mihal Aldulea, urmat de 
Adrian Năstase (ambii de la 
Brașov) și Viorel Grain (Zăr- 
neștl). în clasamentul sprinte
rilor pe locui I s-a situat An
drei Antal (Brașov). Fotogra
fia. realizată de Ștefan B. Koa- 
deș, înfățișează startul din mu
nicipiul Tg. Mureș. (Ștefan B. 
KOVACS, coresp.).

PE BATR1NUL DANUBIU 
„FLOTILA TINEREȚII"

O adevărată „flotilă a tine
reții" a brăzdat, zilele trecute, 
valurile bătrinuțui Danublu, ta 
tmpărăția Deltei, de la Tulcea 
la Sullna. Este vorba de cei 
aproape 100 de sportivi parti
cipant! la tradiționala și spec
taculoasa cursă de fond pe Du
năre la caiac-canoe. organizată 
ta cinstea marii sărbători de la 
23 August, de comitetul Uniu
nii sindicatelor mundtorilor a- 
parținlnd Ministerului Agricul
turii șl Industriei Alimentare 
și ConsiliiM județean al sindi
catelor Tulcea. Frumoasa oom- 
petiție se află la cea de a 8-a 
ediție si a reunit la start iu
bitori ai sporturilor nautice dta 
Galați, Tuieea, Caras Severin 
și Dolj. Cursa s-a desfășurat 

în 3 etape, Tulcea — Maliuc, 
Maliuc — Crlșan șt Crlșan — 
Sulina. unde echipajele au fost 
primite cu aplauze de un nu
meros public. Primele locuri, 
pe echipe, au revenit sportivi; 
lor de la Dunărea Galați, C.S.Ș. 
Tulcea Si Delta Tulcea, (Pom- 
plliu COMȘA. coresp.).

FESTIVAL SPORTIV BRĂILEAN

în parcul Monument din 
municipiul Brăila s-a desfă
șurat timp de două zile o sul
tă de Întreceri de tenis de câmp, 
înot șl handbal, organizate ta 
cinstea marii sărbători. La start 
au fost pnezenți sportivi dta 
județele Tulcea. Galați, Ialomi
ța, Teleorman. Olt, Giurgiu, 
Mehedinți și Brăila, un ade
vărat festival sportiv al oea- 
șelor de la Dunăre. întrecerile 
au fost urmărite de numeroși 
spectatori. La handbal, pe pri
mele trei locuri s-au situat 
sportivii brălleni urmați decât 
din Galați și Teleorman ; tenis 
de dmp : Caterina Buzata și 
Silviu Budivor (ambii din Brăi
la) ; înot : Teodosla Vasile (Tul
cea) și Nicoleta Moldovan 
(Brăila) la fete și Mihal Eno
chs (Galați) la băieți. (Traiau 
ENACHE. coresp.).

IN ARENA - POPICARII

Frumoasa arenă de popice 
Voința din Deva a găzduit un 
reușit concurs cu participarea 
unor sportivi din asociațiile Vo
ința Deva. Lupeni și Hațeg. 
Competiția, organizată ta cin
stea zilei de 23 August de că
tre Uniunea județeană a co
operativelor meșteșugărești și 
A 3. Voința djn Deva, s-a 
bucurat de un frumos succes. 
Iată și cîștigătoril pe categorii 
de vlrstă : Pavel Szlber (Deva), 
cat. 20—30 ani ; Ion Vraja (Lu
peni) — cat. 31—40 ani ! Vaier 
Stăneulescu (Deva) — cat. peste 
41 ani. (Nicu SBUCHEA, co
resp.).

„COMEX" - LA ÎNCEPUT 
DE DRUM...

înființată tn această lună, a- 
sociația sportivă bucureșteană 
COMEX — a lucrătorilor dta 
unitățile de comerț exterior — 
a organizat în aceste zile pa 
baza ICSIM. un atractiv turneu 
de fotbal dotat cu „Cupa Eli
berării". Au participat 18 for
mații. care și-au disputat în- 
tr-o deplină sportivitate întâie
tatea ta această competiție o- 
jnagială. tnltiată la începutul 
de drum al tinerei asociații. 
Cele mai bune echipe s-au do
vedit a fl ta ordine : PublHu- 
rism. Forexlm I.E.M.



La marea sărbătoare națională, asemenea oamenilor 
muncii, tineretul sportiv al patriei face, după o fru
moasă tradiție, bilanțul realizărilor obținute in pe

rioada relativ scurta din punct» de vedere istoric care o 
trecut de la gloriosul august 1944.

Crescuți și educați de partid în spiritul muncii fără pre
get, al dragostei fierbinte pentru culorile dragi ale patriei, 
in spiritul înaltei responsabilități de a reprezenta cu cinste 
România socialistă in arena sportivă mondială, răspunzind 
astfel condițiilor tot mai bune de pregătire ce le sint asi
gurate, tinerii noștri sportivi și antrenorii lor, toți cei ce 
sent angrenați in dezvoltarea continuă a performanței româ
nești raportează la marea sărbătoare succese de prestigiu.

La campionatele europene, mondiale șl la Jocurile Olim
pice drapelul tricolor al Republicii Socialiste România s-a 
înălțat adesea pe cel mal înalt catarg, spre cinstea și 
mindrie celor ce au reușit. In tot mai aspra competiție 
mondială, să cucerească laurii victoriei, dovedind că și In 
acest domeniu patria noastră se află în primele rinduri 
ale națiunilor lumii.

Niciodată mulțumiți de ceea ce au realizat, oricît de 
răsunătoare ar fi fost performanțele, odată coboriți de pe 
podiumul de premiere, chiar de pe treapta cea mai de 
sus, tinerii noștri sportivi au înțeles șl înțeleg că medalia 
ceo moi strălucitoare nu este un mandat pentru eternitate, 
că munca trebuie luatâ de la cap, cu șl mai multă îndîr- 
Jire, în vederea unor noi șl mereu mai valoroase realizări. 

' “ s pentru
anul viitor a

RECUNOȘTINȚA FIERBINTE

Așa cum se vede și acum, and marea bătălie 
pregătirea în vederea Jocurilor Olimpice din 
intrat în faza decisivă.

Vă prezentăm în' paginile de față cîteva din 
obținute în anii luminoși al devenirii noastre 
dere, în ultimii 18 ani care au trecut de la 
IX-lea al partidului, gindurile șl marile răspunderi ale sporti
vilor noștri.

aceste victorii 
șl, cu precă- 
Congresul al

In miezul acestei veri, in 
Finlanda, la Campionatele mon
diale de caiae-canoe de la Tam
per», noi — cel care am re
prezentat România la marea 
confruntare de pe lacul Kau- 
kajarvi — am revenit in tară 
cu 9 medalii fericiți să dedi
căm salba noastră de aur. ar
gint și bronz marii sărbători 
naționale de la 23 August. De' 
trei ori am ascultat cu emo- 
ție *i mindrie Imnul de stat 
al României socialiste I De trei 
ori echipajele cu tricolor la 
prova ambarcatiilor au urcat pe 
treapta rezervată vicecampioni- 
lor mondiali I De trei ori 
levii cunoscutei „școli” de 
Snagov au primit medalii 
bronz I

Sigur, la Jocurile Olimpice 
de la Los Angeles voi încerca

la 
de

să sporesc numărul acestor me
dalii. Ale mele, ale țării mele. 
Ușor nu va fi. nici o izbindă 
adevărată nu e- ușoară.

Exemplul in această neobo
sită trudă ni-1 dă tara, oame
nii el minunați, care înalță — 
sub conducerea partidului — 
România de azi și de mîine. 
Imboldul, curajul de a îndrăzni 
mereu mal mult, de a fi cu 
adevărat revoluționari in tot 
ce facem, puterea de a învin
ge in tot mai apriga luptă 
sportivă ni le insuflă mult Iu
bitul și stimatul nostru conducă
tor, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe care îl purtăm mereu în 
inimile noastre.

Prezent adesea In 
nostru, al sportivilor, 
tele țării, tovarășul
Ceaușescu, ne-a adresat cuvin-

te de laudă pentru rezultatele 
bune in marile confruntări na
ționale si ne-a Îmbărbătat, ne-a 
însuflețit, dindu-ne noi puteri 
pentru Întrecerile viitoare. A- 
rum. în ajunul marii noastre 
sărbători de la 23 August, noi, 
cei ce yom reprezenta caiacul 
fi canoea românească la Jocu
rile Olimpice din 1984. asigu
răm pe iubitul nostru conducă
tor că vom munci din răspu
teri. pentru a reprezenta eu 
demnitate culorile patriei, ex- 
primlndu-ne fi în acest fel re
cunoștința fierbite pentru 
permanentă pe care ne-o 
tă fi căreia îi datorăm 
succesele noastre.

grija 
poar- 
toate

ȘCOALA MARILOR CAMPIONI
Scriem întotdeauna cu o mare 

plăcere despre luptătorii români. 
Dar nu și cu aceeeași ușurin
ță, cum poate s-ar crede. Pen
tru că, intrînd in lumea acestor 
admirabili sportivi, mari cam
pioni cunoscuți pe toate meri
dianele. de fiecare dată încer
căm regretul de a nu reuși să-i 
amintim pe toți cei care, de 
mai bine de trei decenii, au 
Izbutit atitea frumoase biruin
țe sportive, colecționind zed 
Si zeci de titluri si medalii la 
Jocurile Olimpice, la campio
natele mondiale și europene.

Avem, spre mindria mișcării 
noastre sportvie, o valoroasă 
Scoală românească in sportul 
luptelor. Cu tradiții puternice, 
cu dascăli de faimă, cu absol
venți străluciți. Cu o .carte de 
aur” din care răsfoim doar ci- 
teva pagini...

Vom începe cu „PRIMUL” I 
Cu Dumitru Pirvulescu — pri
mul campion olimpic, glorios 
Învingător la Roma. în .Ceta
tea eternă”. în 1960. Cu Vale- 
riu Bularca — primul campion 
mondial, la Yokohama (Japo
nia) în 1961. Cu Nicolae Mar- 
t in eseu — primul campion eu
ropean, la Essen (R.F. Germa
nia), în 1966... Au fost mo
mente ale afirmării viguroase 
în arena internațională, mo
mente ale deplinei consacrări 1

Laurii olimpici care l-au răs
plătit pe Dumitru Pirvulescu 
au încununat, peste ani. si 
frunțile altor luptători români, 
Nicolae Martinescu, Gheorghe 
Beiceanu (Munchen — 1972),
Ștefan Rusu (Moscova — 1980). 
Pe podiumul marilor întreceri 
olimpice au urcat, în acest răs
timp, mulțd alti reprezentanți 
ai acestui sport medallati „cu 
argint” sau „cu bronz”, palma
resul general exprimind, la co
tele cele mal înalte, valoarea 
luptătorilor noștri, talentul și e- 
xemplara lor dăruire pentru 
reprezentarea prestigioasă a 
sportului românesc.

Am vorbit despre Valerio 
Bularca, primul campion mon- 
d'al la lupte. De-atuncl. din 
1961, la marea majoritate ■ 
-mondialelor”, acordurile dragi 
ale Imnului de stat al tării

noastre au răsunat in marile 
săli de sport din Tampere, Mar 
del Plata, Katowice, Teheran, 
București, Ludwigshaffen, Is
tanbul.. Am vorbit 
colac Martinescu, 
primul campion 
european. De-a
tuncl. din 1966. 
luptătorii români 
au cucerit, an de 
an. poziții fruntașe 
în elita continen
tală a acestui 
sport Numeroși 
alti campioni.
medalia fi

lată de ce 
măm ci HU 
ușor de cuprins în 
dteva rinduri nu
mele celor Înscriși 
în .catalogul” șco
lii românești de 
lupte ! Să-1 mai 
amintim. totuși, 
pe cițiva din .șefii 
de promoție” : Ion 
Cernea, Ion Baciu, 
Simon Popescu. 
Ion Draica, Ion 
Păun, Ladislau Șl- 
mon, Francisc Bolla.

Poate că ar tre
bui scris mal mult 
si despre .record
mani” ! Vom ra- 
aminti doar că u- 
nil luptători ro
mâni se mindresc 
performanta de a fi cucerit 
mai multe ori titlurile 
campioni ai Europei, Constantin 
Alexandru obtinind 5 ' medalii 
de aur, Ștefan Rusu 4, Gheor
ghe Berceanu 3...

„Ștafeta gloriei” este preluată 
continuu de alti luptători de 
valoare. Am putea da multe 
exemple. Alegem, dintre ele. pe 
cele mal recente, oferite de ti
nerii care s-au consacrat in a- 
cest an : cu cîteva săptămini 
in urmă — Die Miuți și Ion 
Grigoraș, campioni mondiali 
de juniori la Kristiansund 
(Norvegia), zilele trecute — 
Dumitru Chim, campion mon
dial la Los Angeles 1 Trei ti
tluri supreme, trei medalii de 
aur ale .schimbului de mîine”!

Iată ce elevi de excepție are

școala românească de lupte ! 
Să nu-i uităm insă pe reputații 
lor maeștri făuritori de mari 
performeri : Ion Corneanu, Ion 
Cernea, Nicolae Favel. Ion

alti
afir- 
este

despre Ni-

*5

Ștefan Rusu — pentru a patra oară pe 
cea mai înaltă treaptă a podiumului la 

(Prievidza, Cehoslovacia).C.E. 1
astăzi cu 

de 
r.’e

Crlsnic, Simlon Popescu, Virgil 
Gherasim, Constantin Ofițeres- 
cu, Hie Marinescu. Petre Co- 
man, Vasile Iorga...

Acum este ora ambițiilor o- 
limpice 1 Este ora la care, de
sigur, marele nostru campion 
Ștefan Rusu se gîndește la cel 
de al doilea titlu olimpic, la 
o victorie de »aur“ la Los An
geles. Spre podiumul olimpic. 
Iși Îndreaptă gindurile si altl 
luptători români atit de dragi 
iubitorilor de sport din tara 
noastră — Ion Draica. Vasile 
Andrei. Constantin Ută. Nico
lae Zamfir... Pentru împlinirea 
celei mai arzătoare dorințe a 
lor. pentru gloria luptelor, a 
sportului românesc.

Dan GÂRLFSTEANU 
Costin CHIRIAC

PENTRU PRESTIGIUL SPORTIV AL PATRIEI
Ani de frumoasă afirmare 

internațională a cunoscut fi 
canotajul românesc, in ulti
ma vreme mereu la pluto
nul fruntaș al schitului mon
dial. Intfiul mare succes 
l-a repurtat echipajul de 
•+1, care. In 1970, la Cam
pionatele mondiale din Ca
nada cucerește medalia de 
•ur, prima din Istoria parti
cipării canotajului româ
nesc la mondiale. Cei care 
•u urcat atunci pe treapta 
cea mai de sus a podiumu
lui de premiere de pe la
cul St. Catharines au fost 
Petre Ceapura, Ștefan Tu
dor șl Gheorghe Gheorghiu. 
Au urmat alte strălucitoare 
medalii cucerite de canoto
rii români — 
mezeseu, Ilie 
la Jocurile 
campionatele 
europene.

Dumitru Gru- 
Oantă ș.a. — 
Olimpice, 
mondiale

la 
ff

A venit apoi, ^seria de 
aur” a Sandei Toma : cam
pioană mondială la Bled (In 

campioană olimpică La 
Moscova (în 1980), campioa
nă mondială la MQnchen 
fin 1981). Alte echipaje fe
minine participante la aces
te mari întreceri au întregit 
prin medalii de argint si 
bronz — frumosul bilanț al 
canotajului nostru.

Acum, elevele cunoscutei 
footi de canotaj de la Sna
gov se pregătesc pentru o 
nouă întrecere de primă 
mărime : campionatele de 
la Duisburg. Lotul va evo
lua săptămlna viitoare pe 
apele canalului Wedau și 
are în frunte pe Valeria 
Răcilă, vicecamploană mon
dială Ia simplu, anul trecut, 
la Lucerna. Tinerele noastre 
reprezentante vor lua rt»r- 
tui în toate cele 8 probe re-

zervate Întrecerilor femini
ne, cu dorința fierbinte de 
a consolida, de a Înălța mai 
sus prestigiul sportiv al 
României socialiste. Printre 
ele, printre fruntașele din 
acest an ale upor regate in
ternaționale — *1 tinerele
Rodie* Arba. Olg» Bularda, 
Elena Horvat, Title Țăran, 
Mariani Trațci, A ar or» Dar
ko etc.

Cu gtndul. cu vrerea de, a 
răsplăti condițiile de care ae 
bucură. se pregătesc si ca
notorii. ambițioșii băieți care 
la ultimele campionate mon
diale din „Țara cantoanelor” 
au cucerit medalia de bronz 
in proba de 4 fără cîrmaci.

Da. prin munca, prin stră
duința si talentul lor. cano
torii noștri urcă toț mai sus 
treptele afirmării Interna
tionale.

Vasile TOFAN

mijlocul 
președin- 

Nicolae

IVAN PATZAICHIN 
maestru emerit al sportului, 

multiplu campion olimpic fi 
mondial

MINDRIE DEPLINA
Cea mal fertilă etapă din întreaga noastră istorie, 

etapă inaugurată de Congresul al IX-lea, cind in 
fruntea partidului nostru a fost ales cel mai iubit 
fiu al poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
omul a cărui glndire de o genială clarviziune a 
deschis largi căi spre un viitor de lumină, belșug 
și fericire — este scrisă cu litere de aur In is
toria României. Perioada care va rămlne în me
moria neamului acestui pămint românesc drept 
„ERA NICOLAE CEAUȘESCU" înseamnă moderniza
rea pe toate planurile — politic, economic, social, ști
ințific, cultural — a României, edificarea unei 
moșteniri care va dăinui peste veacuri, ureînd tot 
mal sus nivelul de progres șl civilizație al. mi
lenarului nostru popor.

Racordată plenar la noile realități ale României 
socialiste, la eforturile majore, la procesul cata
lizator al tuturor energiilor creatoare ale oamenilor 
muncii, mișcarea sportivă de performanță a rea
lizat, și ea, împliniri fără precedent, succese cu 
mari fl semnificative ecouri în lume. In acești 
altiml 18 ani, performerii, tehnicienii, activul miș- 
eăril sportive, raportează eu mindrie CUCERIREA 
A 885 DE MEDALII EA JOCURILE OLIMPICE,

PEN
CAMPION 
bilanț grei 
In această 
tivii noștr 
giulul Ron 

In acești 
înalt nivel 
au devenit 
Comăneci, 
Rusu, San 
Manoliu, 1 
alții, meda 

Se poate 
tlml 18 ar 
IN LUME, 
rilor Olim 
Universitar 
să nu asp 
samentele 
llilor tist! 
acesta senr 
socialiste 
de viată i 
statul nosti 

îndemnul

BOXUL LA CONFLUENȚA GE
Boxerii români s-au numărat 

întotdeauna printre laureații 
competițiilor de anvergură. A- 
proape la fiecare ediție a Jocu
rilor Olimpice, 
mondiale 
Siliștii 
obținut 
fruntașe.
de generații produce o oarecare 
perturbare in suita succeselor. 
Așa a fost și cu generala 
Mircea Dobrescu, Titi Dumi
trescu, Gheorgbe Negrea si Ni
colae Linca, așa a fost si cu 
cea a fraților Cuțov, Constantin 
Ciucă, Alee Năstae g.a., după 
cane a urmat o perioadă de 
căutări, de formare a unor noi 
sportivi capabili să-i înlocuias
că, cu bune rezultate, pe cei ce 
au părăsit arena competitio
ns lă.

Prin munca intensă, compe
tentă și plină de abnegație a 
unor antrenori, prin grija fe
derației de specialitate se tin

campionatelor 
europene, pu- 
Carpați au 

și locuri
sau

din 
medalii 
Desigur, orice schimb

de ca această Perioadă să 
rit mai scurtă, dacă se poate 
fie chiar eliminată din mersul 
uneori firesc al timpului. 
Descoperirea si formarea altor 
campioni de talia celor de mai 
înainte cere sacrificii, dăruire 
și pasiune.

Acum, etnd am intrat în ul
tima linie dreaptă a ciclului 
olimpic, boxul românesc pri
vește cu optimism spre tur
neul olimpic de box de la Los 
Angeles. Unul 
lele teste ale 
tri, acum în 
l-a constituit
ropean de la Varaa. După cum 
se știe, el a fost absolvit cu 
bine de reprezentanței Româ
niei, care s-au înapoiat în pa
trie cu 5 medalii : una de ar
gint — Doru Maricescu și pa
tru de bronz — Constantin Ti- 
toin, Mihai Ciubotaru, Gheor- 
ghe Simion și Paul Golum- 
beanu.

Dar, in afara acestor reali-

fie 
să

1

n

dintre prlncipa- 
sportivilor noș- 

anul preolimpic, 
campionatul eu-

ti 
R 
n

r.

t

i

n

m

vi

Valeria Răcilă — mereu In plutonul fruntaș al schifului mondial'
Foto : I. MIHĂICA

se 
aî 
lă 
ri- 
ui
CC
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EPTELE AEIRMARIIINTERNATIONALE!
ANGAJAMENT LA CEAS DE SĂRBĂTOARE

TINEREȚEA PERFORMANTEI
- J

din ce în ce mai mult, un atribu 
contemporane. Olimpionicii Eladi

Alături de întregul nostru 
popor, noi, tinerii sportivi ai 
patriei sărbătorim actul istoric 
de la 23 August, ziua care a 
marcat cea mai importantă co
titură In istoria tării. In desti
nele poporului npstru. Noi, ge
nerațiile care am avut ferici
rea de a ne naște șl a trăi in 
acești ani, ne gtndlm cu dra
goste și recunoștință la Parti
dul Comunist Român. Toate 
cite s-au petrecut pe pămlntul 
României în cele aproape patru 
decenii, viața nouă pe care o 
trăim, liberă si demnă, măre
țele realizări In dezvoltarea tă
rii pe calea construcției socia
liste au ca punct de ple
care acea fierbinte zț de au
gust. pe care noi. tinerii, o 
cinstim din adîncul inimilor.

Intr-o Românie socialistă, in 
care grija față de ttnăra ge
nerație. viitorul patriei, este o 
preocupare permanentă a parti
dului ei statului nostru, a to
varășului Nieolae Ceaușescu,

secretarul 
Comunist 
tării, ml-am putut 
titudlnile sportive. __ _
21 de ană. recordmană mon
diali la săritura la lungime. 
Am avut cele mal bune con
diții de pregătire, antrenori 
pricepu ti- Am muncit ani multi, 
uxdnd, mal ales prin perse
verentă tn pregătire, treptele 
măiestriei. In luna turtle a aces
tui an am sărit 7,43 m, deve
nind prima favorită a ediției 
inaugurale a campionatelor 
mondiale de atletism de la 
Helsinki. Ml-am dorit mult să 
dgtig, pentru mine, dar mal 
ales pentru țara mea. Eram — 
știindu-mă bine pregătită — a- 
proape sigură de victorie. 
N-am putut crede însă că și 
alte atlete pot progresa la fel 
de repede șl de spectaculos, 
cum am făcut-o eu șl nu am 
obținut declt medalia de ar
gint. Desigur, o medalie de 
argint la un asemenea cam-

general 
Român,

al Partidului 
președintele 

dezvolta ap- 
ajungînd, la

pionat mondial e deosebit de 
prețioasă, dar pentru mine «a 
a fost ca fi o Înfrângere. Am 
plina după concurg. pentru că 
toi doream mai mult decît ori
cine acest titlu 
care-1 așteptau

ai

mondial, pe 
toți iubitorii 
sportului din

ELE ULTIMILOR 18 ANI
*

atletismului, 
tară.

Dar, acolo, 
podiumul de 
gpus 
anul 
pice 
unde 
bule 
marelui vis. Amărăciunea 
fringerii o voi topi in dorința 
victoriei. Sini conștientă că 
fiecare din zilele rămase ptnă 
la startul Olimpiadei este im
portantă pentru obținerea marii 
pictorii. Mă angajez să fac tot 
ce depinde de mine pentru a 
• obține. Promit că anul viitor, 
pentru lzbînda olimpică a A- 
nlșoarel Cușmir, la Los Ange
les se va cinta Imnul de Stat 
al Romândel !

ANIȘOARA CUȘMIR 
deținătoarea recordului mon
dial la săritura in lungim*

Helsinki, pela
premiere, mi-am 
yod lua revanșacă Îmi

viitor, la Jocurile Olim- 
de la Los Angeles. Știu 
am greșit, «tiu si ce tre- 
făcut pentru Împlinirea 

ta-

Tinerețea a devenit, 
al marii performante 
erau bărbați în puterea virstei și. ciștigînd. își demonstra 
maturitatea, cu tot cortegiul ei de calități. Recordman 
de astăzi coboară vertiginos spre adolescentă : 
își reliefează prospețimea fizică, psihică și. 
marea putere morală.

Dar, înainte de orice, performerul de astăzi a deven 
un REPREZENTANT. El duce cu sine în lume, 
mediul sportului, solia încredințată de PATRIA sa, 
poporul din care s-a născut, care l-a format și dij mij 
locul eăruia el, campionul, a erescut. Aceasta este esen 
actuală a sportului de performanță, aceasta este noua faț; 
a olimpismului din ultimele decenii, aceasta constituie, nu 
In ultimul rlnd, suportul pe care cresc si devin perfor 
merii de astăzi din țara

Sportivii noștri știu că. oriunde 
primul rînd ROMÂNI. Ei știu că 
pretutindeni, purtătorii c 
pace și colaborare, aceste -------- — .
poporului nostru. Ei simt, cu cea mai pură emoție, cu 
toată tinerețea lor, responsabilitatea de a purta pe piept 
tricolorul, simbol al conștiinței unui întreg neam. La 14. 
la 18 sau la 22 de ani. sportivul român de astăzi poartă 
ea sine o istorie milenară. Toate acestea stat realități 
manifeste, zi de zi, la locurile de muncă și de învățătură, 
pe terenul de sport, pregnante cu deosebire atunci cind 
acești minunați performeri tineri se avîntă în lupta spor
tivă. cu glndul curat de a da. prin victoriile lor. semnalul 
primelor acorduri ale Imnului drag al tării.

La această oră’ de bilanț să trecem în revistă medaliile 
câștigate pe toate meridianele, pe toate continentele. în 
atîtea si atîtea discipline. Să subliniem contribuția pe care 
sportivii noștri o au, conștient și superb, la Îmbogățirea 
acestui nou limbaj prin oare patria noastră se adresează 
astăzi omenirii si care se numește PRESTIGIU.

Este splendidul răspuns pe care tinerețea sportivă 11 
dă neasemuitelor șanse de realizare depliiță. în viată. în 
profesie, tn sport.

De Ziua libertății, de Ziua demnității noastre.
Radu TIMOFTE

învingînc' 
mai ale

prin iniei
d<

noastră.
" oriunde in lume, ei stat în 

j au misiunea de a fi 
dorinței fierbinte de Înțelegere 

mereu scumpe idealuri ale

A^WJWV.

ROPENE, 
in urmă, 
de spor- 
a prestl- 
iului.

cel mai 
•tivi care 
i : Nadia 

Ștefan 
m. Lia

Si atitia 
.ompetiții. 
acești ul- 
'.EGNANT 

a Jocu- 
Mondiale 

l noastre 
,ș in cla
ie meda- 
e. Este 
României 

i muncă, 
irtldul si

rului general al Partidului au constituit mereu un 
adevărat elixir al sportului de performanță din 
tara noastră. Adresîndu-se tuturor celor implicați 
In ridicarea pe noi trepte a performanței sportive, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele tării, arăta in Mesajul 
adresat Conferinței pe țară a mișcării sportive : 
„Desfășurtnd • manei tenace, tadirjită pentru a 
ne pregăti cit mal temeinic și a ne menține locu
rile fruntașe pe care le-am dobindit Intr-o serie 
de discipline sportive, trebuie să ne propunem să 

tuturor ra
di de frunte

FRUMOASA TRADIȚIE A MEDALIILOR

secreta-

ridicăm și mai nftilt nivelul general al 
murilor de sport și să euoerlm noi pozfti_
In ierarhia sportului mondial*. Este ceea ce marii 
noștri sportivi nu pot uita niciodată, unul din ne
număratele și mobilizatoarele Îndemnuri care le 
conduc activitatea în pregătirea asiduă pentru con
tinua ridicare a măiestriei lor sportive. Pentru că 
nu există bucurie mal mare șl mtadrle mal de
plină declt aceea de a raporta mult iubitului nostru 
conducător victoria tricolorului în grelele bătălii 
ale sportului, eît mai multe medalii care să se 
alăture marilor realizări, înaltului prestigiu de care 
se bucură Rom&nla socialistă tn rtndul națiunilor 
lumii.

<

Succedînd la foarte puține 
zile marelui eveniment pe care 
întregul popor îl sărbătorește 
la 23 August, Campionatele 
europene de tir sportiv au de 
confirmat atit vechile poziții 
fruntașe ale trăgătorilor ro
mâni In ierarhiile europene, cît 
Si afirmarea în probe noi care, 
pînă acum, s-au situat tn anti
camera podiumurilor de pre
miere ale marilor competiții. 
Ce așteaptă. în fond, nume
roșii iubitori de sport din tara 
noastră de la cei mai buni 
țintași români la această ade
vărată „Săptămînă preolimpi- 
eă“ a tirului international, găz
duită de bătrînul șl, totuși, me
reu tînărul poligon Tunari 7 

...Ca --------- “
TEZA 
atit de 
Marin 
tinerii 
nue seria strălucitelor succese 
realizate în ultimele 3 decenii 
pe poligoanele lumii, succese 
culminînd cu prețioasa meda
lie de aur cucerită la Olim
piada de la Moscova.

_.Ca Ana Ciobanu. Maria 
Macovei si colegele din echi
pele de senioare și junioare 
la PISTOL STANDARD să re-

proba de PISTOL VI- 
prln reprezentanții săi 
autorizați. Cornelia Ion, 
Stan, secondați de mai 
lor echipieri, să conti-

câștige supremația de la Tito
grad (3 titluri de campioane 
europene), pierdută in 1982, la 
Roma.

—Ca proba de TALERE, prin 
cel mai valoros reprezentant, 
timișoreanul Ioan Toman, să 

- se afirme țintind cu succes o 
medalie, in confruntarea cu 
cei mai valoroși vinători ai 
continentului nostru.

-Ca T1NĂRA GENERAȚIE 
DE TRĂGĂTORI . ROMÂNI, în 
frunte cu Sorin Babii și cu 
Dorina Guler să se arate demni 

șde Înaintașii lor. Iosif Sîrbu, 
Ștefan Petrescu, Ion Tripșo, 
Ion Dumitrescu, Vlrgî! Atana- 
stu, Mareei Roșea, Cornelia 
Ion.

Șl că, in esență, absolvirea 
eu sueees a examenului .eu
ropenelor* de la București, din 
1983, înseamnă, In ultimă in
stanță, o garanție de bană re
prezentare a tării și 
Importantul concurs 
din 1984, din Parcul 
la Los Angeles.

in atit de 
olimpie 

Prado de

Cinci titluri olimpice, patru 
nodalii de aur la campionatele 
mondiale, cucerirea de trei cri 
consecutv a titlului de cam
pioană europeană absolută, e- 
chipa reprezentativă a Româ
niei 
1979, 
aur. 
atu 
loare — iată un bilanț cu care 
gimnastica feminină româ
nească te mlndrește. Slnt re
zultate care atestă drumul me
reu ascendent al gimnasticii fe
minine românești in ultimii 
ani, la care se adaugă, fi le 
menționăm cu aceeași satisfac
ția, succesele repurtate. In anii 
din urmă, de gimnastica mas
culină : in 1974 — primul titlu 
de campion mondial din isto
ria gimnasticii noastre, in 1975 
— prima medalie de aur la 
campionatele europene, apoi 
medalii de argint și bronz la 
campionatele mondiale si Jocuri 
Olimpice. Și, pe lingă acestea, 
prestigioasele succese repurtate 
de reprezentanții țării noastre 
la Universiadele de la Mosco
va. Sofia, Ciudad de Mexico, 
București, Edmonton. Ele vor 
rămîne Înscrise cu litere 
aur în Istoria sportului 
iar numele sportivilor 
le-au obținut — Nadla 
neci, Dumitrita Turner, 
Eberle, Teodora Ungureana, A- 
lina Goreac, Anca Grigoraș, 
Cristina Grigoraș, Lavinla A- 
gache, Ecaterina Szabo, Mi
haela Stănuleț. Liliana Bălan, 
Mihaela Ricin, Dan Greco, Mi
hai Borș, Levente Molnar — 
slnt rostite întotdeauna cu ad„- 
miratle.

Campionatele europene femi
nine din acest an. în care re
prezentantele noastre au Înre
gistrat un bilanț record de me
dalii — 3 de aur, 3 de argint 
sl 3 de bronz — reprezintă un 
motiv pe deplin întemeiat ca 
apropiatele examene competl- 
tlonale să fie privite cu multă

— campioană mondială In 
numeroase medalii de 

argint si bronz in compe- 
de cea mal ridicată va-

de 
nostru, 

care 
Comă- 
Emilia

Încredere. Ne gindim. in pri
mul rlnd. la campionatele mon
diale din toamna acestui en fi 
la Jocurile Olimpice din 1984, 
de la Los Angeles. Fetele noas
tre doresc să se pregătească la 
cel mal Înalt nivel, cu cea mai 
mare responsabilitate, pentru a 
onora cu noi succese si victo
rii tricolorul românesc. An
trenorii Adrian Goreac. Maria 
Coama si Octavian Beta au la 
dispoziție un colectiv Închegat, 
bine structurat valoric, cu fete 
talentate si deosebit de ambi
țioase, hotărîte ca, atit la 
Budapesta cit si la Los Ange
les, gimnastica feminină româ
nească să fie la Înălțime. In
tr-adevăr, Lavinla Agache, E- 
eaterina Szabo, Cristina Grigo

raș. Mihaela Stănuleț, Simona 
M Camelia Renciu, Dorina On- 
gureanu, Laura Cutina, Lenuta 
Rus și celelalte componente 
ale lotului olimpic dispun la 
Deva de tot ce este necesar 
pentru perfecționarea și desă
vârșirea măiestriei sportive, 
pentru obținerea acelei for
me care să ie permită să 
evolueze ou succes in cele două 
mari competiții care le așteap
tă. Firește, se cunoaște prea 
bine că atit „mondialele”, Cit 
și examenul olimpic vor fi 
mult mai grele declt campio
natele europene de la Goteborg. 
Concurenta va fi mult mai 
mare, includerea în program a 
exerci (iilor impuse reprezintă o 
grea încercare pentru fiecare 
echipă, lupta pentru medalii si 
locuri fruntașe va fi mult mai 
echilibrată. Dar ftim că fetele 
noastre se 
asiduitate 
pentru ca 
succeselor 
gimnasticii 
sa materializeze in afirmări 
spectaculoase atit la campiona
tele mondiale, cit și la Jocu
rile Olimpice.

LAVINIA AGACHE ,

REPREZENTATIVA

preg&tesc cu multă 
si vor face totul 
frumoasa tradiție a 
internaționale ale 

noastre feminine să

Constantin MACOVEI ECATERINA SZABO

FEMININA, PORT DRAPEL AL BASCHETULUI ROMÂNESC
RUM BUN...

le concursuri de la Aachen 
(R. F. Germania) șl Gera 
(R. D. Germană) a specialiș
tilor în obstacole confirmă că, 
tn momentul de fată. Dumi
tru Velea, Alexandru Bozan, 
Mircea Neagu, Florin Stoica 
ș.a., dublați de Un talentat eșa
lon de tineri, se află pe ou 
drum bun.

Dealtfel, prezența la startul 
noii ediții a Campionatelor 
Balcanice — eșre debutează 
marți la Saban (Iugoslavia) — 
constituie un nou examen, pe 
care sportivii noștri, așa cum 
ne spunea si secretarul fede
rației, Dumitru Nedelea. sînt 
hotărfți să-1 treacă cu aceleași 
bune rezultate.

țmanuel FANTÂNEANU

După multi ani în care punc
tul de referință al. performan
ța! baschetului românesc era 
Jocul 4 ocupat de reprezenta
tiv* feminină la campionatele 
e tropene din anii 1982. 1984 șl 
198C. lată că a apărut reviri
mentul mult așteptat, concreti
zat mai tatii în anul 1981, când 
selecționata studențească a cu
cerit medalia de bronz la V- 
nlvOrsiada da la București, a- 
pol anul acesta ctad, la Ed
monton, sportivele românce au 
avut o comportare excelentă, 
izbutind să mal urce o treap
tă pe podiumul de onoare al 
campionatelor mondiale unlver; 
citare. Mal mult, la Edmon
ton, In seria semifinală, echipa 
României a învins — pentru 
prima dată ta Istoria acestui 
sport — puternica reprezenta
tivă a S.U.A., care avea să 
cucerească anei toroil I !

Ce a determinat frumoasa 
comportare din ultima vreme a 
baschetbalistelor noastre 7 Mal 
tatii, atmosfera de muncă, de 
dăruire, d* disciplină tn de
cursul pregătirilor. Colectivul 
tehnic ai lotului (Nieolae Mar
tin — antrenor principal, Ga
briel Năstase — secund, dr. 
Mar iha Baroga — medic, Geor
ge Chlraleu — antrenor coor
donator) a avut întotdeauna 
cuvinte de laudă pentru modul 
ta care au înțeles componen
țele lotului să abordeze pregă
tire» ta vederea unei compor
tări dt mai bune la Univer
siadă și la cealaltă competiție 
de prestigiu a sezonului, cam
pionatul european (Ungaria, 
11—18 septembrie). La fel de 
important a fost, însă, aportul 
unor secții de baschet ale clu
burilor sportive care s-au do
vedit de-a Juneul anilor ner- 

manente și puternice pepiniere 
al* loturilor naționale. Vom da 
ca cel mai elocvent exemplu 
secția de baschet a CJS.Ș, Bra- 
șovia, de unde s-au ridicat 
Magdalena Pall și Camelia So» 
lov&stru-Hinda, sportive care 

> s-au afirmat la campionatele 
europene de cadete, junioare 
și (Încă de pe vremea cînd nu 
depășiseră virsta junioratului) 
în selecționatele naționale de 
senioare. La C.S.Ș. Brașovia, 
antrenorul Gheorghe Roșu a 
fost întotdeauna un tehnician 
și pedagog exemplar, ca șl 
Cornelia Mircioiu și Constan
tin Dinescu (C.S.Ș. 2 Politeh
nica București), Marieta Mad- 
ler (C.S.Ș. Mediaș). Horia Pop 
(C.S.Ș. Cluj-Napoca), Ecaterina 
Vancsa (C.S.Ș. Sf. Gheorghe), 
Gheorghe Lăzărescu (C.S.Ș. 4 
București). Ei și alții E-au 
străduit cu succes să ri

dice calitatea antrenamen
telor și să realizeze cit mal 
mult pentru loturile reprezen
tative.

Revenind la performanțele 
senioarelor, evident că ele au 
adus multă bucurie ta rindu- 
rile prietenilor acestui joc 
sportiv și nu numai lor. Ca 
și noi. fetele știu că se poate 
și mai bine. «I

Să insuflăm echipei naționale 
Încrederea că are capacitatea 
de a aborda chiar și cele mal 
pretențioase competiții inter
naționale : campionatele mon
diale si Jocurile Olimpice. Bas
chetbalistele noastre fruntașe 
au arătat nu o dată că știu să 
prețusască cu recunoștință con
dițiile oferite, că pot răsplăti 
încrederea acordată prin com
portări bune.

Dumitru STĂNCULESCU



Miercuri, pe stadionul Steaua din Capitală

MECIUL AMICAL DINTRE REPREZENTATIVELE
<1

in forma- 
conducerile 
va fi trân
tei eviziunc

® Partida va începe ia ora 18 
® Multe nume noi 
țiiie anunțate de 
tehnice 9 Intilnirea 
smisă la radio și la

unor par- 
contribuie

Continuînd seria 
tide-test menite să 
la omogenizarea jocului său și 
să verifice un________
jucători apt de a intra în lo
tul reprezentativ, echipa națio
nală a țării noastre susține 
miercuri 24 august, de la ora 
18, pe stadionul Steaua din Ca
pitală, o întîlhice amicală ta 
compania selecționatei R. D. 
Germane. Este meciul nr. 352 
din tntreaga activitate a trico
lorilor. In vederea lui. compo- 
nenții lotului nostru s-au reu
nit duminică seara în Capitală. 
Astăzi, ei urmează să fie su
puși unui atent control medi
cal. Un control care va arăta 
situația exactă de sănătate a 
componenților lotului. In mod 
special se urmărește stiuația ,Ja 
zi' a lui Bălăci. Cum se știe, 
craioveanul a fost accidentat o 
bună perioadă de timp, 
funcție de gradul

nou grup de

1°
de refacere

MECIUL
reprezentativei• Palmaresul 

miercuri : 351 143 «4 134 589—551.
• Meciul va fi cel de-al 17-lea dintre s SLccțlonateSe Româ

niei șl R.D. Germane. Ptaă acum, tricolorii an eiștlgai patra 
partide și trei le-au încheiat la egalitate. Iată rezultatele de 
Pini acum : 19511 3—1 (acasă) ; 1954 : »—1 (defuasare) ; 19® 1 

2—3 (a) ; 1958 : S—3 (d) ; 1961 : 3-3 (d) ; 1863 : 3-8 (a) : 1964 : 
1—1 (d) ; 1966 : »-1 (d) ; 1967 : 5—1 (d) șl »-l (aj ; 1973 : 1—4 
(a) șl 0—2 (d) ; 1977 : 1—1 (a) ; 197S ; 0—1 (d) ; 19M : 1 M | 
1SM : 1—4 (d).
• Oaspeții deplasează o echipă alcătuită ta principal dta ju

cători de la două formații de dub : atacă da la campioana tării, Dynamo Berlin, șl tot atlțta de la Lokomotive Leipzig, for
mație care de curtnd ne-a vizitat țara. Iată totul : PORTARI— Rudwalelt (25 ani, 15 selecții in prima reprezentativă), Mtlller 
(24, debutant) ; FUNDAȘI — UHrich (25, 12), Schnuphaao (M, 
84), Kreer (23, UȘ, Baum (24, ÎS), Ddraer (ta, M). Zoetsche (ta, 
2); MIJLOCAȘI — Ernest (21. 4). Llebeca (>4, *4), Baeks (20, E. 
Pila (24, 8) ; ATACANȚI — Pastor (M, debutant), Btetau (ta, T), 
Minge (21, 2), Wunderlich (25, debutant). Antrenorul echipei — 
Rudolf Krause.
• Echipa R. D. Germane faoe parte dta grupa I a prelimina

riilor CR. unde ocupă, deocamdată, ultimul toc, ta urma re- 
zultatetor : 0—2 cu Scoția ta Edinburgh, 1—8 eu Bel*la la Lta- 
pzig și tot cu Belgia ta Bruxellea, 0—4 cu Uvețta la Geneva.
• Lotul selecționatei României are următoarea componentă: 

PORTARI — Lung (27 ani, I selecții). Morara (27, M) ; FUN
DAȘI — Rednic (ZI, 22), lorgulescu (27, 38), Ștefănescu (82, 43Ș. 
Andone (23, 18), Ungureanu (Z7, 14), Vletuș (M. 9). Negrite (38, 
13) ; MIJLOCAȘI — Tlcleanu (24, 28), Movilă (38, 2), BfilSnl (ta, 
64), Kleta (24, 82), Augustin (« 24), Hagl (18, 1), Balari 07, 
S3) ; ATACANȚI — Cămătaru (ÎS, »). Geolgta (ta, 11Ș. Gaboe 
(21, 18), Coraș (M, 6). Antrenorii echipei : Mlreea Lueeaea 0 
Mlrcea Răduleseu.• Cele mal multe selecții tn fotbalul nostru : 75 — Dtau. 78
— Luoescu, S4 — Iordănescu șl BOldni, 83 — Bataci, 81 — N. 
Răducanu, 57 — Dumitru, 49 — Sameș. 48 — Dobrin, 45 — Crl- 
șan.• Golgeteril echipe! naționale : 20 g — Bodota. M g tordă- 
nescu Sl g — Dudu Georgescu, Mg — Dobay. cite 15 g — G. 
Sepl, BQldnl șl Dumltracbe.

REPREZENTATIVA DE TINERET PLEACA ASTAZl IN R.D. GERMANA
In vederea partidei amicale 

cu echipa similară a R.D. Ger
mane (programată marți după- 
amiază în localitatea Elster
werda). lotul de tineret al 
tării noastre s-a reunit sîmbă- 
tă dimineață fa Capitală fin 
locul lui Balint. accidentat, a 
fost convocat Mi nea). In 
cursul după-amiezii aceleiași 
zile, reprezentativa de tineret 
a susținut. De terenul I.Q3-I.M.. 
un meci de verificare în com
pania divizionarei ,C“ I.C.S.I.M. 
A fost un test utU. dincmo

ȘTIfil • MECIURI AMICALI
■PETROLUL PLOIEȘTI — VERSITATEA CRAIOVA 

(0—0). Joc frumos, căștlgat 
crai©veni prin gelul înscris, 
penally, de către Irimescu. 
CORNEA — coresp.).

COBVLNUL HUNEDOARA — RACING CLUB BEIRUT t-ri 
(5—1). PaiJdă amicală ctetigaU 
ușor de hunedoreni. Antrenorul CorvtauSui. Dumitracbe, a Înscris 
două goluri. Au mol marcat pentru Corvinul, Gabor (din 11 m), 
Petcu, Cojocaru și Zata (auto
gol) . iar c tntru echipa libaneză 
Gogoslan. (L VLAD — ooresp.)

C.S. 71RGOVIȘTK — F.C. ARGEȘ 2—1 (2—1). Au marcat: Pe
tre și Burleanu pentru gazde, 
Molceanu pentru oaspeți. (M. 
avan:; — coresp.).

an.r.c. 
VTLCEA 
lordactie 
(mim. 55) 
respectiv 
MIHAIL

Borlceanu 
(mm. S2). 
»#>. (D.

OLT — CHIMIA3—1 (1—0). Au marcat: 
(min. !7),
M. Popeseu 

Iovan (min.
— coreap.).

25 august.de la Fji.r. joi r:
1« ora 8. vor avea loc tn sala de conferințe a hotelului „TU
RIST', lucrările activului lărgit 
M F.R.F., fa cadrul cărora va ti 
analizată activitatea fotbalisti
că ta ante competițional 1982/ 
83 șl va f! expus planul de mă- 
sttri tn perspectiva sezonului 
oompetițiooal 1983/M.

ROMÂNIEI Șl R.D. GERMANE
ROMANIA

1 Lung (Moroni) 
Rednic lorgulescu Ștefănescu 

Tîdeanu Hogi 
Cora;3

3 Arbitri : B. Alexandras - IC Harisartov, A. Vasiliev (Bulgaria)

$ Minge Pastor
Backs En 4

Schnuphase Kreer
Rudwalrit

I
I a
al său de pe urma accidentării 
Bălăci va fi utilizat o perioadă 
de timp din jocul da miercuri.

Despre principalele scopuri 
ala tntîlnlril cu puternica re
prezentativă a R. D. Germane, 
M. Răduleseu, antrenorul se
cund al formației noastre ne 
spunea : „Sîntem siguri ci, prin

NR. 352
noastre înaintea partidei da

de proporțiile scorului — 4—0 
(2—0) pentru echipa de tine
ret —. elevii antrenorilor Cor
nel Dr&gușta si Nlcolae Pantea 
primind o replică dlrzâ. parte
nerul depăsindu-sl tn multe 
momente condiția si conferind 
tntîlnlril o tentă spectaculari. 
Citeva ..secvențe* t impetuoasa 
pătrundere a lui Halea (min 
23). frumoasa acțiune individua
lă a hd L Vasile (mia. 41). 
_sutul-bombă* te bară «1 iui
O. Popeseu (mia. 50). Jobol' 
lui I Arăt— (min. 63). ^slalo
mul* lui O. Papeseu (mte. 63) 
la cars se adaugă bineînțeles 
sl cele patru goluri. Au mar
cat : HANGHIUC (min. 15 - 
la centrarea Iui Mlnea). C. 
ILIE (min. 29 — din loriturt 
de la 11 m. tn urma unul 'ault 
comis asupra Iul Hanghiuc). O. 
POPESCU (mln. 80 — după 0 
rapidă combinație cu Lăcătuș) 
N EFTTMIE (min. 89 — bine 
angajat in adinclme de Taa- 
ghiuc). Lotul de tineret a ore-

DINAMO Șl STEAUA ȘI-AU ÎNCHEIAT TURNEELE PESTE HOTARE
• DINAMOVIȘTH 

DIOANELE DIN R. 
MANIA 
na țării 
nee. în 
august.

PE STA-
F. GER
Campioa- 
două tur- 
iulie — 8

și SPANIA, 
a întreprins 
perioada 14 
ea a efectuat o serie 

de antrenamente si jocuri de 
verificare In R.F. Germania, iar 
Intre 11—20 august a partici
pat la două turnee In Spania. 
In R. F. Germania după o se
rie de jocuri cu formații de 
categorie inferioară, a lntllnit. 

-In perioada de vlrf a turneului, 
pe deținătoarea Cupei cupelor. 
Aberdeen (Scotia), de care a 
dispus cu 2—0 (ambele goluri 
marcate de Augustin) sl pe 
Kickers Offenbach cu care a 
terminat la egalitate. 2—2 (am

Ungureanu (Văetuș)
Boloni Movilă
Că mă ta ni

%

Bieiou 
PHz 
Domar

%
Baum

D GERMANA
său de totală angajare, 

potențialul pe care îl re
ntă, echipa antrenau de 
rause va da a replică pu
tă. Noi dorim aă mai ve
na jocul de ansamblu al 

echipei, dorim să rodăm grupul 
jucătorilor noi uu foarte noi 
din lot cum stat : Movilă, Vâe- 
tuș ri HmL Sperăm ea ceea ee 
ne propunem prin disputare* 
acestui joc, unul dintre putine
le pe care naționala le susține 
pe teren propriu in sezonul de 
toamnă *83, să se realizeze'. In 
privința formației probabile 
(care conține un plus de... im- 
probabiUtato filndu-ne furniza
tă cu trei zile înainte de joc), 
observăm dorința antrenorilor 
de a verifica din nou pe Văo- 
tuș tn inedita postură de fun
dai stingă, ca si prezenta a trei 
noutătl in formați» de înce
pere : Hagi, Movilă (L oare
cum. Coraș. acesta din urmă 
apărînd din start alături de 
Cămătars fa pozițiile cele mai 
avansate ale echipei noastre.

Oaspeții deplasează o forma- 

iar

că- 
in-

zentat următorul _11' : Cimpea- 
n — Roman Gheorghiu Belo
ded Ici. Eduard — Mlnea. Pave- 
liue. Hanghiuc. C. Ule — Raiea. 
O. Popescu. Duoâ ouuză au mal 
jucat Matei. Eftimle TUăraa 
cl UeAtac.

Programul de pregătire a 
continuat duminică dimineață 
cu un antrenament fizic. 
după-amiazA a avut loc 
ședință teoretică, te cadrul 
reia t-a urmărit pe video 
reristraree meciului dintre 
chlnele de tineret ale Rnnalniei 
sl RJJ. Germane disputat anul 
trecut la Rm. Vilcea.

tn cursul acestei dimineți, la
tul de tinerei va aleea la 
Seterwerda. Vor face depla

sarea t Cimpeanu ■ Lovaș — 
portari. Roman. Gbeerghiu, Be- 
lodediel. Tătăran Eduard șj 
Matei — fundași Mines. Pave- 
lfae, Hanguiue. Burdujan. CL 
Olt si Efilmie — mijlocași Ha
lea. LAeătuș Si o. Popesca — 
înaintași.

bele goluri Înscrise de Iamandi). 
In Spania, ta perioada 11—20 
august. Dinamo a participat la 
turneul de la Lineea J 1—2 cu 
Cadiz (autorul golului, I. Ma
rin) și 2—3 cu campioana An
gliei. Liverpool (au marcat 
Custov si Movilă). In conti
nuare. dinamoviștii au fost pre
zent! la turneul de la Vlgo : 
0—0 cu Southampton (4—5 du
pă executarea penaltyurilor) șl
2—0 cu Celta Vlgo (au marcat 
Multeseu și Nemțeam). înso
țiți de antrenorii D. Nicolae- 
Nicușor șl C. Dinu la turnee 
au participat următorii jucători: 
Moraru, Eftimesen, Toma ; 
Rednic. Mărginean, A. Nico- 
lae, Andone. L Marin, Siănes-

PENTRU CA GUADALAJARA
SĂ NU RĂMÎNÂ SINGURUL

PUNCT DE
l-au fost necesari cronicaru

lui aproape 15 ani ca să ajungă 
la o revelație.

In toamna anului 1969 s-au 
produs trei evenimente care 
marchează întreaga Istorie a 
mișcării sportive din tara noas
tră.

In toamna lui 1969, Țiriac și 
Năstase jucau pentru prima 
oară eu Salatiera pe masă, la 
Cleveland, performanță de ne
bănuit cu un an sau doi 
urmă

In cursul aceleași toamne, 
chips națională de fotbal

In

__  ._ __ a 
României se califica in turneul 
final al Campionatului mon
dial. performantă aproape sin
gulară. deoarece -tricolorii* 
mai clștigaserâ acest drept doar 
ta anul 1934 — celelalte două 
participări. 1930 si 193 fiind 
rodul unor invitații, in afara 
luptei de calificare.

Șl tot fa cursul acelei toamne 
de neuitat a fost inaugurat Li
ceul specializat din Onești, par
că anume construit pentru fe
tita de nouă ani, Nadia Comă- 
neei, eare avea să cucerească 
ta citeva nopți, la Montreat 
globul întreg, si să determine 
un cronicar elen să scrie te 
Katbemerinl ; .Nadia Comă
neci. eea mai iubită sportivă 
olimpică a celei de-a XXI-a e- 
diții. este, lntr-u« fol, o justifi
care a Olimpiadelor de pini a- 
eum sl a tuturor celor ears ver 
veal*.

Ce l-a determinat — vă veți 
întrebe — pe cronicarul de 
fotbal să aducă ta discuție a- 
cest triunghi de aur el spor
tului nostru, ctad există multe 
alte exemple de meri victorii, 
ta care revin mereu numele u- 
nor 

trei

Sirba. Unea, Islanda Ba- 
U» Manollu. Patzaiehfa T 
primai rtnd faptul că cela 
momente citata 1 ea par 
mal strălucitoare ăla Isto- 

chlar

mo-

ris sportului românesc.
dacă ar părea anormală situa
rea perechii, pini la urmă tn- 
vtnse. Tiriac — Năstase înain
tea unei I olanda Balaș sau I- 
van Patzalcfaln. Sl dnd spunem 
strălucitoare, ne gindlm la fap
tul că ele reprezintă trei mo
mente de vtrf incontestabil, ea 
eeoa ta absolut toate colturile 
lumii, mai presus decît forța 
inegalabilă a lui Patzaichin, 
oarecum claustrată pe un cu
loar de popularitate mai re- 
strinsă (i chiar decît intermi
nabila serie Ioli. care asigură 
decolarea celor trei, după ce 
Iosif Slrbu prezentase proiec
tul său cutezător în zilele O- 
llmpiadei de ta Helsinki, din 
1953.

Toamna lui 1969 e un __
ment de mare vlrf, un mo
ment care anunță Guadalajara, 
Forest Hills-ul si Montrealul, 
trei spectacole cu sute de mi
lioane de telespectatori, peste 
un miliard ta cazul Nadiei.

Dacă vl ee pare excesivi pla
sarea Guadalajarei pe acest po
dium. să amintim uriașa forță 
de atracție a fotbalului, ta eare 
pini ~ '
de
«I I 
fi
190 i
sind. ea si Camerunul_______
Zeelandă. să alungă la Mecca, 
adică la Mfinchen. la Buenos 
Aires sau la Madrid.

Fotbalul nostru, chiar dacă 
are doar victorii izolate in a- 
cest maraton interminabil în 
care se topesc atftea sl atftea

și finala 
culoare, după 

recalificări fa 
fost eliminate

are 24 
calificări 

care vor 
aproape 

de țări, flecare din ele vi- 
iu Noua

ca ; Custov, Dragnea, Augustin, 
Multeseu, Movilă ; Tălnar, Ia- 
mandl, Nemteanu, V. Radu. Ci
rac, accidentat, nu a efectuat 
deplasările. Conducătorul dele
gatei sportivilor noștri V. An- 
ghel aprecia că turneele au fost 
binevenite, ele prezentând o gra
dare a valorii adversarilor, oeea 
oe a contribuit la caeșterea do
rită a formei Întregului lot.
• STEAUA — 7 MECIURI 

ÎN OLANDA. A revenit in Ca
pitală si Steaua care a efec
tuat un turneu de 7 jocuri, in 
perioada 9—19 august, în O- 
landa. întllnind formații din ca- 
tegosjle Inferioare in scopul 
rodirii noilor jucători din lot. 
Dintre rezultate : 9—1 cu V. V.

REFERINȚA
■>

ritm care 
în toa

ta 1951, 
500 de 
dată în 

„tricoJ

sperante. dar in care nu aban
donează niciodată nimeni, nu 
admite sa scape plutonul.

Fotbalul a primit, spunem 
noi. impulsul de la Forest Hills] 
sau Montreal. El se străduiește) 
să forțeze mereu un 
crește la rindu-i 
tă lumea. Dacă, 
un Apoizan aștepta 
zile ca să joace o 
echipa națională, astăzi 
lorii" au o deschidere largă in] 
întreaga lume, poposind de Ia 
un an la altul, de la o lună 
la alta, la Atena, la Rama, la 
Stockholm, la Paris, tn Hondu
ras sau la Santiago de ChileJ

Fotbalului nu i-a foet delocl 
ușor să încerce pasul marilor 
performeri ai sportului româ
nesc Dar iată că In viitoarea 
stadionului perpetuu, care este 
cel al balonului rotund, tricolorii 
au reușit trei puncte cu Anglia, 
alte trei cu Italia, au reușit să 
învingă Suedia, si toate acestea) 
pentru că sentimentul 
trăit la Guadalajara 
retrăit.

Fotbalul nostru de 
primit o moștenire 
gată in istoria sa antebelică, tal 
care se adaugă cei aproape zece 
ani de sub-activltate internațio
nală aproape firească în prima 
fază a reconstrucției sale.

în 1944, bilanțul 
era următorul...

victoriei 
se cer»

astăzi a 
deloc bo-

.tricolorilor-

>3 38 18 37 197—206 M

peste numi-Un singur punct 
rul jocurilor.

Astăzi. In 1983. linia de cla
sament a tricolorilor este...

S51 143 84 124 589—551 378

Este evidentă marea deschi
dere «pre lumea fotbalului. 
Înmulțirea jocurilor ai mărirea 
diversității adversarilor, mal a- 
lee la competițiile Internatio
nale, mult mai numeroase ia 
perioada de după război, o pe
rioadă in eare Europa, ee! pn- 
tin, e permanent angajată, pa 
toate fronturile balonului ro
tund.

In aceste zile de august 1983. 
după 14 ani de la toamna da 
aur a sportului nostru, fotba
lul simte parcă o a doua res
pirație. -Tricolorii' se află In 
fruntea unei grupe In care cei 
trei adversari de marcă au. 
cum spun șahiștii, un Elo net 
superior, iar Universitatea Cra
iova a stabilit un record deloe 
previzibil cu numai cîtiva ani 
in urmă.

Fotbalul nostru simte 
de a-și iuti pașii.

Dacă vreți, pentru a 
mine mai prejos fată
masele Nadiei Comăneci, care 
au erupt la Edmonton sl. dacă 
permiteți, față de Florin Se- 
gărceanu care, iată. învingător 
la Cincinatti. in fata lui Brian 
Teacher, reia parcă traseul lui 
Iile Năstase. început intr-o iar
nă a anului 1967. la Philadel
phia. .

Și. dacă vreți, la urma urme
lor. pentru faptul că pînă si cel 
eare poartă amintirea Wembley- 
ului si a Guadalajarei nu mal 
vor, odată eu trecerea anilor, 
ca aceaste două nume să ră- 
mină la infinit singurele mo
mente de referință ale unei is
torii eare vrea să se înnoiască.

nevoia

nu râ
de ur-

loon CHIRILA

Hontigehage. 9—0 cu V. V. 
Dokum. 5—1 cu V. V. Harlin
gen, 10-—1 cu V. V. Rood Geel, 
8—0 cu L.S.C. Sneek. Lotul de 
jucători deplasat : Ducadam, 
Iordache ; Anghelini, FL Marin. 
Belodedicj, Tătăran, Fodor, lo- 
van. Eduard ; Majaru, Sl. Pat
eu, Pușcaș, Laurenfiu, T. Stoi
ca, Balint ; Lăcătuș. Tur cu, 
Cimpeanu, Piturcă. Diaconescu. 
Anghelini s-a accidentat tn 
cursul turneului și el va fi in
disponibil o maj mare perioadă 
de timp. T. Stoica a suferit 
și ei o accidentare dar s-a 
restabilit si este apt de joc 
pentru prima etapă a campio
natului. Antrenorii Em. Jenei 
și V. Stănculescu remarcau că 
in turneu au fost verificați toți 
jucătorii și au fost utilizate 
mai multe formule de echioă.



IERI, PRIMA ETAPA A DIVIZIEI
SERIA I

B"

DELTA TULCEA — OTELUL 
GALATI 1—0 (0—0) : tngea (mln.
74 din 11 m).

METALUL PLOPENI — CEA
HLĂUL P. NEAMȚ 1—0 (0—0) :
Crîngașu (mln. S3).

PARTIZANUL BACAU — C.S.M. 
BORZEȘTI 2—1 (1—0) : Perju
(mln. 32). Volnea (mln. 76 dan 
îl m), respectiv Frasin (min. 55).

CHIMIA FĂLTICENI — GLO
RIA BUZĂU 1—3 (0—1) : Petres
cu (mim. 55). respectiv Stăncin- 
lescu (min. 33). Șumularjschi 
(mln, 49). Vătavu (mln. 58, au
togol).OLIMPIA RM. SABAT — GLO
RIA BISTRIȚA 0—2 (0—2) ; Roșu 
(min; 17, autogol) șl Giba (min. 
40).

C.S.M. SUCEAVA — PRAHOVA 
PLOIEȘTI 3—1 (2—0): Ostafie
(mln. 1), Stanciu (mim. 7 si 69). 
respectiv Tudor (mim. 90).

C.S. BOTOȘANI — F.C.M. PRO
GRESUL bbAila s—o (0—0) : 
Stingaciu (main. 46) ți Epure (min.
75 și 90).

DUNĂREA CĂLĂRAȘI — F. C. 
CONSTANȚA 3—3 (1-0): Ștefan 
(min. 2). Gheorghe (min. 75). Fi- 
llmon (min. 88) pentru Dună
rea, Gache (mln. 50), Penlu (min. 
53). MAnăllă (mln. 76) pentru 
F.C Constanța.

UNIREA SLOBOZIA — UNIREA 
DINAMO FOCȘANI 2—1 (2—0).

Relatări de la P. Comșa, V. 
Frîncu. E. Teirău, M. Ion, T. 
Budescu. 1. Mlndrescu. T. Ungu- 
reanu, N. Constantinescu.

ETAPA VIITOARE (duminică 
28 august) : Ceahlăul P. Neamț — 
Dunărea Călărași, Unirea Dinamo 
Focșani — Olimpia Rm. Sărat, 
Prahova Ploiești — Unirea Slobo
zia, F.C. Constanța — Chimia 
Fălticeni, Gloria Bistrița — Meta
lul Plopenl. F.C.M. Progresul 
Brăila — C.S.M. Suceava, Otelul 
Galați — C.S. Botoșani.- C.S.M. 
Borzeștl — Delta Tul cea, Gloria 
Buzău — Partizanul Bacău.

z/
Monoki (mln. 4), Hajnal (min. 
S3 si 77), Călugăru (min. 69). res
pectiv Păun (min. 87).

progresul vulcan bucu- 
GAZ METAN MEDIAȘ

30
REȘTI
3—o (1—0) : Predeanu (min, 
și 48) și Beldie (min: 71).

CHIMIA TR. MĂGURELE 
CARPAȚI MIRȘA 
Bastardu (min.
31), respectiv 
Schwartz (min.
64).

Relatări de la 
țu, S. Gurgui, I. Ducan, S. Bucur, 
Gh. Briotă, L. Maior. Nic. To- 
itacek șl D. Gruia.

ETAPA VIITOARE (duminică 28 
august) : l.p. Aluminiu Slatina ‘— 
Constructorul T.C.I, Craiova, Au
tobuzul București — Chimia Tr. 
Măgurele, F.C.M, Brașov — Chi
mica Tîmăven.1, Dinamo Victoria 
București — I.M.A.S.A.. Sf. Gheor
ghe, Rova Roșiori — Avântul Re
ghin, Metalul București — Unirea 
Alexandria. Carpați Mirșa — Ni- 
tramonla Făgăraș, Gaz metan 
Mediaș — Automatica București. 
Șoimii I.P.A. Sibiu — Progresul 
Vulcan București.

2—3 (2—1):
24), ștefan (mln. 
Petre (mirt. 29). 
59),. Badea (min.

M. Bizon, O. Gu-

SERIA A lll-o

SERIA A Il a
UNIREA ALEXANDRIA — AU

TOBUZUL BUCUREȘTI 
(1—0) : Popescu 
cariu (min. 78).

AUTOMATICA 
rova roșiori 
(min. 6 și 32) și ___ _____  _

CONSTRUCTORUL T.C.I. CRA
IOVA — ȘOIMII IPA SIBIU 1—1 
(0—1) : Constantin (min. 47) pen
tru Constructorul. Bucur (mdn. 
31) pentru Șoimii.

CHIMICA TIRNAVENI — ME
TALUL BUCUREȘTI 1—1 (1—1):
Balint (min. 14 din 11 m) pen
tru Chimica. Nlță (min. 26) pen
tru Metalul.

NITROMANIA F AG ARAȘ — 
DINAMO VICTORIA BUCUREȘTI 
1—0 (0-0) : Chirie (min. 85).

I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE — 
F.C.M. BRAȘOV 3—1 (2—0) “
nes (min. 26 ți 75), Szabo D 
(mln. 48). respectiv Șoarece (min, 
62).

AVÎNTUL REGHIN — I-P. A- 
LUMINIU SLATINA 4—1 (1—0):

2—0
(mln. 18) ,1 Vi-

BUCUREȘTI — 
3—0 (2—0) : Ene 
Giucă (mln. 65).

De-

I
i
I
I
I
I
I
I
I

A ÎHCEPUT CAMPIONATUL

La reluarea contactului cu Divizia „A", echipa Vulcan s-a com
portat bine, lat-o atacînd, in partida cu Rapid, prin învăluire 
(Băltat, Săndoi, Popa). Foto : Dragoș NEAGUFoto : Dragoș NEAGU

DE RUGBY
s-au și accidentat doi atacanți: 
Toadcr și Hodorcă. Evident că 
adversarii noștri nu au nici o 
vină". Cele 45 de puncte ale 
partidei au fost realizate de : 
Alexandru 10 (2 transf., un 
drop și o l.p.), Codoi 3 (drop) 
Toader, Hodorcă, 
ru și C Florea 
pentru Steaua ; 
M. Mititelu l.p.
drop și o transf.

A condus bine, un meci cu
rat, C. Stanca (Constanța).

Paul IOVAN

, - - . . 9Fuicu, Vărza- 
cîte un eseu 

Vasiliu eseu, 
și Vasilache

C.SM. REȘIȚA — ARMATURA 
ZALĂU 2—0 (1—«) ; Florea
(min. 35) ți Mihale (min. 51).

RAPID ARAD — AURUL BRAD 
1—1 (0—0) : Ghltă (min. *2) pen
tru Rapid. Slefonescu (min. 84 
<Hn 11 m).

SOMEȘUL SATU MARE — „U* 
CLUJ-NAPOCA 3—0 (1—0) : Pinter 
II (min. 25 (1 46) - -
•5).

STEAUA C.FJt. 
CA — MINERUL 
(0—0): Caciureao (min. 70).

MINERUL LUPENI — U.T. A- 
RAD 1—o (1—0): L Popa (min. 
44).

C.F.R. VICTORIA CARANSEBEȘ 
— GLORIA REȘIȚA 2—0 (2—0) : 
Popa (mln. 8) ți Mateoi (min. 
38).METALURGISTUL CUGIR — O- 
LIMPIA SATU MARE 2—1 (2—1): 
G. Moldovan (min. 14 șl 40), res
pectiv Bolba (min. 30).

C.F.R. TIMIȘOARA — 
SIRMEI C. TURZH 4—0 
Dumitru (min. 5 din 11 m . 
37), Sandu (mln. 82) ți Btănescu 
(min. 87).

Meciul MINERUL CAVNIC — 
„POLI" TIMIȘOARA A FOST A- 
MINAT.

Relatări de la P. Fuchs, Gh. 
Momăilă, Z. Kovacs, I. Les puc, 
L Cotes cu, N. Magda. M. Vilcea- 
nu 61 C. Crețu.

sd Cad ar (m in.

CLUJ-NAPO-
MOTRU 1—0

IND. 
(2-0) t 

șl min.

ETAPA VUTOABE (duminică 
23 august): U.T. Arad — Seme
țul Satu Mare, ,,PoU“ Timișoara 
— Steaua C.F.R. Cluj-Napoca, 
Gloria Reșița — Rapid Arad, Ar
mătura Zalău — Minerul Luipeni, 
Olimpia Satu Mare — C.S.M. Re
șița, Aurul Brad — Metalurgistul 
Cugir, Minerul Motru — C.FJL 
Timișoara, „U" Cluj-Napoca — 
C.FJl. Victoria Caransebeș. Ind. 
stranei C. Turzii — Minerul Cav- 
ndc.

PRIMA ZI A BALCANIADEI PENTRU JUNIORI
KAVALA, 21 (prin telelon). 

în vederea participării la Balca
niada de juniori, lotul U.E.F.A. 
'84 a plecat simbătă- dimineață 
din București pe calea aerului. 
A ajuns la destinație, orașul 
Kavala. in jurul orei 16.

Kavala este un oraș al Gre
ciei. cu circa 100 000 locuitori și 
este dispus în trepte care se 
opresc în Marea Egee. Stadio
nul orașului 
tional si are 
20 000 locuri 
instalație de 
calitate sînt 
participante, 
riei. Turciei 
chipa tării gazdă. Organizatorii 
eu stabilit următorul program : 
LUNI : ora 19. România — Bul
garia, la Kavala ț ora 18, Gre
cia — Turcia la Drama ’ oraș 
aflat Ia distanță de 35 km. Pe
rechile sînt formate se pare, 
după criterii subiective, ne- 
functionînd obișnuita tragere 
la sorti. Urmează ca miercuri, 
învingătorii să-și dispute fi
nala (Kavala. ora 19). iar în
vinsele medalia de bronz (Dra
ma. ora 18).

Echipa noastră a făcut du
minică la ora meciului un an
trenament flzlco-tehnico-tactic 
de o oră pe terenul de joc. O 
temă preferată a ședințelor de 
pregătire : exersarea fazelor

se numește Na- 
o capacitate de 

dispunind și de 
nocturnă. In lo- 

sosite și celelalte 
echipele Bulga- 

și, bineînțeles, e-

fixe. Luni dimineață. încă o 
intensă ședință de pregătire va 
avea loc pe plaja hotelului 
„Lucy" unde este cazată 
legația noastră. Antrenorii 
Pigulea ți C. Toma vor 
mite în teren. In partida 
Bulgaria, următorul „11“ : 
tre — Bănuți, Cîrstea, Mihali, 
Pop — Bobaru, Mateut, Sabău 
— Pană, Manea, Topoiinschf. 
Arbitrul intîlnirii este grecul 
R. Anghelakls, posesor al ecu* 
ionului F.I.F.A.

Ion CUPEN

de-
DI. 

tri-
cu 

Pe-
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La startul celui de al 61-lea 
campionat de rugby s-au ali
niat 20 de echipe (cifră re
cord!), ceea ce probează con
tinua răspindire in teritoriu a 
sportului cu balonul oval. Iată 
amănunte de la partidele pri
mei etape. -—

RAPID — VULCAN 13—17 
(6—6). Două formații bucureș- 
tene — bine puse la punct — au 
furnizat simbătă după-amiază, 
in „deschiderea campionatului", 
o partidă spectaculoasă, de o 
bună factură tehnică (firește, 
ne raportăm strict la valoarea 
celor două echipe, ambele in 
seria secundă a Diviziei ,,A“), 
rod al unei pregătiri pentru 
care merită felicitări, antrenori 
ți jucători laolaltă. La capătul 
unei dispute pasionante a cîț- 
tigat Vulcan, un „XV" cu o 
forță de joc superioară și o 
deschidere excelentă (V. Popa- 
Buga) care a înclinat balanța 
decisiv de partea formației mai 
puternice. Dar atîta timp cît 
„tinerețea Rapidului" (cu 5 foști 
juniori promovați in prima 
echipă !) a rezistat, jocul a fost 
egal șl părea că se îndreaptă 
spre o egalitate : 3—0 l.p. G. 
Dumitru (Rapid) ; 3—3 l.p. A. 
Dinu (Vulcan) ; 6—3 drop Stă- 
nescu (Rapid) ; 6—6 drop Dinu 
(Vulcan) ; 6—10 — fază tute, 
spectaculoasă ta terenul 
dului, ofsaid, arbitrul Th,
tting (bine 0 lasă avantaj, pro
fită I. Stoica, pătrundere, pasă 
pe artpă la Gordin ți eseu — 
Vulcan ; bucuria „galbenilor" e 
insă de scurtă durată. Rapidul 
reacționează prompt ți Trifescu 
izbutește un frumos eseu egali
zator : 10—10. Rapidiștij, uzați... 
peste poate cad fizic ți Vulcan, 
la capătul unei faze lungi (G. 
Stoica, Dinu, Paraschiv, Gordin, 
Gagiu, Dima Ionescu), obține 
un al doilea eseu (10—14) prin 
„demiul" ▼. Popa, foarte opor
tun in această fază, ca șl pe par
cursul Întregului meci ; Trifes- 
en reaprinde speranțele rapldia- 
te : l.p. țl 13-14 !, dar Buga

reface imediat diferența prin- 
tr-un nou drop : 13—17 In acest 
meci cu ritm șl... temperament

R.C. GRIVIȚA ROȘIE —R.C. 
SPORTUL STUDENȚESC 18—6 
(9—3). Meciul a fost decis prin 
lovituri de picior. De o parte 
Tudose care a transformat 4 
l.p., izbutind si un drop (fază 
inițiată de Bidirel $1 continua
tă de Voicu), așadar 15 punc
te In contul fundașului grivi- 
țean, celelalte trei fiind ooera 
lui Bidirel (drop). Chiciu a 
punctat pentru atudențl (l.p.+ 
drop). In general jocul a fost 
destul de anost dar superiorita
tea Gri vi tei (pe înaintare) a 
fost incontestabilă. Sportul, cu 
o bună linie de treisferturi, a 
greșit că nu ți-® deschis ra
pidele-! aripi. Rezultatul reflec
tă astfel situatfa din teren. De 
remarcat că ultimele 10 minute 
6portul a jucat tn... 14, arbi
trul Șt. Rădulescu eliminîndu-1 
pe pilierul Curea.

Dimitrie CALLIMACHI

STEAUA — POLITEHNICA 
IAȘI 33—12 (13—0). Terenul
din „Ghencea" impecabil (ca 
întotdeauna). înaintea partidei 
existau păreri că în/tîlnirea va 
fi echilibrată, că ieșenii doresc 
să înceapă noua ediție a divi
ziei „A" cu un „rezultat sur
priză" etc. etc. Meciul a fost 
insă mult mai liniștit decît se 
prevedea. Pe de o parte echipa 
campioană — Steaua — și-a o- 
norat, firesc, prestigiul de care 
■e bucură In rfndul iubitorilor 
rugbyului ți a prestat un joc 
sigur, economic gi eficace. De 
partea cealaltă, oaspeții nu au 
Insistat tn cele cîteva situații 
cînd puteau să pună probleme 
campionilor ei de aici a reieșit 
un meci „cuminte", cu cîteva 
faze de rugby spectaculos, ini
țiate de ambele formații, aplau
date eu căldură. Cu toate aces
tea antrenorul emerit Teodor 
Rădulescu ne spunea : „Iată, 
de-abia im Începui activitatea 
*1 chiar de la primul med ml

DINAMO — C.S.M. SIBIU 
11—9 (7—0). Meci destul de 
bun, Dinamo a atacat mai mult, 
a reușit un eseu prin căpitanul 
formației, Faraschiv, și un drop 
prin Podărescu. stabilind sco
rul reprizei. La reluare nu a mal 
marcat decît un eseu, prin Chi- 
ricencu. Oaspeții au punctat 
din l.p. prin Feraru de două 
ori și Amarie. Arbitru : AL 
Favlovici, corect.

MAȘINI GRELE OLIMPIA — 
RULMENTUL BlRLAD 15-13 
(6—4). La primul lor contact 
cu Divizia „A" gazdele au ți
nut să debuteze cu un succes. 
Au marcat : Văcaru 2 l.p., Her# 
1. p. + transf., Perpelea eseu 
pentru bucureșteni, respectiv 
Cioriei 2 eseuri ți Florică l.p. 
+ transf. A condus bine V. 
Marinescu. (D. MORARU-SLIV- 
NA, coresp).

FARUL CONSTANȚA — U- 
NIVERSITATEA TIMIȘOARA 
36—3 (10—3). Victorie netă a 
gazdelor, tifișorenii fiind depă
șiți clar. Șapte eseuri în con
tul echipei Litoralului: Galan, 
Giugiea, Motrescu. Grigorc, V. 

•Ion, Bezușcu, Ilnlban, V. Ion 
— 3 transf., Bezușcu — transf. 
Arbitrul FI. Dudu i-a eliminat 
din joc pe Bulgaru și V. Suciu 
ambii de la Universitatea. (Gh. 
DRAGAN, coresp.).

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE 
10—3 (7—0). Au marcat : St. 
Constantin eseu, Gh. Dinu l.p. 
+ drop pentru gazde, respectiv 
Cantea drop.

RAPID BUZĂU — POLITEH
NICA ÎS FEBR. CLUJ-NA- 
POCA 15—19 (0—19). Surpriză 
la Buzău ! Oaspeții au înscris 
In prima repriză prin Cimpoa- 

,eă și Stănilă — eseuri, Marton 
+ transf., Lcoca și Copil 
un drop ; pentru gazde au 

punctat : Tudor — eseu, Go- 
moescu 2 l.p.. drop, transf. (D. 
SOARE, coresp.).

T.C. IND. MIDIA-NAVO- 
DARI — C.S.M. SUCEAVA 
21—15 (15—6).

METALURGISTUL CUGIR — 
GLORIA P.T.T. ARAD 10—14 
(3-3).
• în meci de pregătire (pen

tru „Turneul Priatenia", de la 
Moscova), Selecționata Româ
niei (juniori) — Selecționate 
Varșoviei (tineret) 18—18 
(3-14).

„TINERETUL" CRÎNGU A CÎȘTIGAT „CUPA U. T. C." LA OINĂ
ORȘOVA, 21 (prin telefon). 

Frumosul stadion Diema din 
localitate a gizdudt simbătă g 
duminică finala pe tari a „Cu-

„CUPA ROMÂNIEI"
cadrul „CUPEI RO- 
ediția 1983—1884 com- 
se desfășoară sub e- 

s-a disputat

Ieri, tn 
MANIEI", 
petiție ce 
fida „DACIADEI-, 
prima etapă la care participă 0 
divizionarele „C“, Iată o parte 
din rezultate : Inter Vaslui — 
Mecanica Vaslui 1—3 (1—1), Elec
trotehnica Bistrița — Oțelul Re
ghin 1—3 (0—2), Soda Ocna Mu- 
reș —Metalul Alud 4—2 (4—0),
Metalurgistul Sadu — Pandurii 
Tg. Jiu 2—1 JO—1)Petrolul Tl- 
cl-en-1
(1—0), Oțelul Or. dr. Petru 
za — 
Groza 
tej — Mureșul 
î—1 (0—1), ISCTP Ulmeni — Ș.N. 
Oltenița 0—1 (0—0), Ca na Imanul

C.F.R. Craiova

Minerul Or. dr. 
0—1 (0—1), Minerul

Explorări

Bușteni Carpați Sinaia ■1 (1—0). Minerul Comăneștl — Pe
trolul Molmești 1—2 (1—2), Poia
na Cîmplna — Petrolul Bălcol
1— 0 (0—0), Metalul Rădăuți —
zimbrul Șiret 2—1 (2—0), Texti
la Clsnădle — Inter Sibiu •—1 
(0—1), Chimia Găeștl — Elec
trica Ti tu 3—0 (2—0), Avlntu!
Matca — Victoria Tecuci 3—2 
(0—0), Mecanizatorul Șimtan — 
Dierna Orșova 0—1 (0—0), Celu
loza D robe ta Tr. Severin — 
C/5.M Drobeta Tr. Severin I—1 
(0—1), Unirea Valea tal Mihal — 
Victoria Cărei »—1 (0—0), Stă
ruința Recea — Minerul Bălța
2— 3 (1—2), C.S.M. H Reșița — 
Minerul Anina »—3 (0—2). Șoi
mii Llpova — Strungul Arad 
4—7 (după lovituri de M 11 m).

12 SERII (pentru prima dată) ÎN ÎNTRECEREA JUNIORILOR REPUBLICANI I
Cea mal Importantă competiție 

a juniorilor, campionatul repu
blican I, va tnoepe la 4 septem
brie. Iată oomponența odor 12 
serii. Seria I : C.S. Botoșani, 
C.S.M. Suceava, Chimia și Liceul 
iad. Fălticeni, Ceahlăul P. Neamț, 
Polit. Iași și Cluburile școlare 
din Dorohoi, Rădăuți, Tg. Neamț, 
P Neamț Roman șl Iași. Seria 
a II-a : S.C. și ----- '------- ~
cău, Luceafărul 
C.S.M. Borzeștl, 
Dunărea c.s.u. 
lăți, și C.S.S. . .
Focșani, Galați, Tecuci și Vas
lui. Seria a III-a : Petrolul și 
Prahova Ploiești, Met. Piopenl, 
Gloria Buză.u, C.S. Tlrgoviște, 
F.C. Argeș, olimpia Rm. Sărat și 
C.S.S din Ploiești, Tlrgoviște, 
Pitești, cîmpulung șl C. de Ar
geș. Seria n IV-a : F.C. Constan
ța, Unirea Slobozia, Dunărea Că
lărași, F.C.M. Progr. Brăila, Ddta

Partizanul Ba- 
Mold. Bacău, 

Unirea - Focșani, 
ți Oțdul Ga- 

din Bacău,

Tuloea ți C.S S. din Mangalia, 
Eforie, Constanța, Slobozia, Călă
rași șl Brăila ; Seria a V-a î 
Progresul-Vulcan, Metalul, Auto
buzul, Automatica, Dinamo, Di
namo-Victoria, Steaua, Sportul 
stud., Rapid, ’Luceafărul, C.S.Ș. 
Pajura șl Etectroaparataj Bucu
rești. Seria a Vl-a : I.P.A. Sla
tina, Universitatea și Construc
torul Craiova, Min. Motru, Chi
mia Tr. Măgurele, Unirea Ale
xandria, Rova Roșiori șl C.S.S. 
din Corabia Caracal, Craiova, 
Tg. Jiu și Alexandria ; Seria a 
Vii-a : Șoimii Sibiu, Carpați 
Mirșa, Gaz metan Mediaș, Chi
mia Rm. Vflcea, Chimica Tîrnă- 
ve.nl, Nitramonia Făgăraș și 
C-S.S. din Sibiu, Mediaș, Drăgă- 
șani, Rm. Vîlcea, Sighișoara șl 
Sebeș ; Seria a VIII-a : Metatarg. 
Cugir, Corvlnul, Jiul, Min, Lu
pani, Rapid Arad. Aurul Brad, 
U.T.A. și C.S.Ș. din Alba Iuila,

Hunedoara, Arad (Strungul ți 
Gloria) ți C.S.Ș. Alba ; Seria a 
IX-a : Poli, și C.FJl. Timișoara, 
C.S-M. ți Gloria Reșița, CJ.R. 
Caransebeș, Min. M. Nouă ți 
C.S.S. din Jimbolia, Lugoj, Ti
mișoara (UM.T. și Banatul), Re
șița și Caransebeș ; Seria a X-a : 
F.C. Bihor, Armăt. Zalău, Olim
pia și Someșul S. Mare, F.C. B. 
Mare, Mim. Cavnic și C.S.S. din 
Oradea, Zalău, S. Mare, Cărei,
B. Mare șl Sigliet ; Seria a XI-a: 
„U“ șl CJ'.R. Cluj-Napoca, Ind. 
slrmel. Gloria Bistrița, A.S.A. 
Tg. Mureș, Avântul Reghin și
C. S.Ș. din C3uj-Napoca, Dej, 
Gherla, ’ C. Turzii, Tg. Mureș și 
Reghin ; Seria a xii-a : IMASA 
Sf. Gheorghe, F.C.M. Brașov și 
CJS.Ș. din Covasna, Sf. Gheorghe. 
Brașov (Steagul roșu șl Brașo- 
via), Tg. Secuiesc, Gheorgheni, 
Topi i ța, Cristu r, Odorheî și M. 
Cluc.

pei U.T.C. la oină", desfășurată 
sub egida „Daciadei".

Ajunsă la a 15-a ediție, com
petiția — organizată anual de 
C.C. al U.T.C. — a reunit la 
startul etapelor inițiale gute de 
echipe (formate din jucători 
sub 19 ani) din mediul sătesc, 
8 dintre acestea, care au mers 
din victorie in victorie, califi- 
cîndu-se în turneul de la Or
șova/ Constituind ansambluri 
bine armonizate, atât la „bă
taia" cit ți la „prinderea" min
gii marea majoritate a finalis
telor au furnizat un veritabil 
festival al sportului nostru 
tional.

Mai multe echipe s-au 
gajat__ ______ _____ :__
lupta pentru un loc pe 
diurn, dar pe parcursul ___
cerilor au intervenit surprize 
după surprize *1 toate princi
palele favorite au gustat din 
amărăciunea tnfrfngeril tocmai 
clnd le era lumea mai dragă 
(Biruința GherăieștL Tineretul 
Crîngu, Venus Negrilești, Șire
tul Suroala). Acumulind ta fi-

cHu prima reuniune

na-

an- 
ta 

po- 
Intre-

nai același număr de puncte 
(18), Tineretul Crîngu și Venus 
Negrilești țl-au disputat în- 
tîletatea intr-un meci de baraj 
tur-retur. Cele două partide 
decisive au rămas nedecise 
(4—4 ți 8—8), tovlngătoarea 
fiind desemnată de loviturile 
de baston executate de rftu 5 
sportivi din fiecare nație. 
Au cîștigat cu 2—1 oiniștii din 
Crîngu, prin punctele realiza
te de A. Bildlriche, M. Cosac 
ți, respectiv, A. Vlad.

Clasament final : 1. Tineretul 
Crîngu (jud. Teleorman) 24 p 
(antrenor — prof. Ad. Brînco* 
veanu șl Instructor P. Iorda- 
ehe). 2. Venus Negrilești (jud. 
Bistrița-Năsăud) 22 p (antr. 
învățător Gh. Florea), 3. Bi
ruința Gherăiești (jud. Neamț) 
16 p, 4. Șiretul Suroala (jud. 
Vrancea) 15 p, 5. Șc. gen. Co- 
man (jud. Olt) 13 p, 6. Unirea 
Chiueștl (jud. Cluj) 13 p, 7. 
Avîntul Vorona' (jud. Botoșani) 
12 p, 8. Crasna Luoăceni Uud. 
Satu Mare) 9 p.

Traian IOANIȚESCU

ADMINISTRAȚIA Df STAT LOTO PRONOSPORT INTORMEAlA
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA SPECIALA LOTO-2 DIN

îl AUGUST 1983 5.
Faza î : Extragerea I : 38 53 6.

75 J* 1 extragerea a n-a : 16 8 7.
44 53 ; extragerea a TlI-a: 16 W 8.
57 19 ; Faza a Il-a : Extragerea 9.
a IV-a : 45 54 35 23 ; extragerea 10.

48 ; Faza aa
III-a : Extragerea a Vl-a : 78 31 
53 49 53 45 ; extragerea a vn-a : 
59 43 54 60 14 8.

FOND TOTAL DE ClSTlGURI : 
1.196.421 lei, din care 13.^76 lei 
report la categoria 1.
CONCURSUL PRONOSPORT

DIN 21 AUGUST
1. Dun. Călărași — F.C. C-ța. x
2. Delta — Oțelul Galati 1

3. C.S.M. Suceava — Prahova 1
4. Chimia Fălt. — Gloria Bz. 1

FCM Bv. 1 
— Șoimii x 
Victoria 1

Aluminiu 1

C.S.M. sf. Ghe. - 
Constructorul Cv. 
Nitra.monla — Din.
Avântul Reghin —
Minerul Lupeni — U.T. Arad 1 
Met. Cu gir — Olimpia S.M. 1 
Rapid Arad — Aurul Brad x 
Someșul — ,U“ Cluj-Năpoca 1 

. . Min. Cav. — Poli. Tim. anulat 
Fond total de ciștigUri: 371 826 

lei.

11.
12.
13.
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CAMPIONATELE EUROPENE DE NATAȚIE REPREZENTATIVA BULGARIEI A CiSTIGAT
»

Cristina Szakacs pe locul
ROMA, 21 (prin telefon). In 

mai multe piscine din capi
tala Italiei au început simbâ- 
tâ întrecerile celei de-a 16-a 
ediții a campionatelor euro
pene de natație. Primele care 
au intrat In concurs, în ba
zinul de sărituri de lingă pis
cina olimpică de la Foro Ita
lice. au fost săritoarele de la 
platformă. Ele au avut de exe
cutat. sîmbătă. în două reu
niuni, primele 8 sărituri, pri
mele 12 clasate disputîndu-șl 
finala duminică după-amlază. 
Printre finaliste s-eu numă
rat si cele două tinere sări
toare românce (15 ani) Ilea
na Pîrjol si Cristina Szakacs, 
care au ocupat, după cele două 
reuniuni de sîmbătă. locurile 9 
și, respectiv. 11. In timp ce în 
fruntea clasamentului s-au 
Instalat, chiar de la primele 
sărituri, sovieticele AU* Lo- 
bankina si AnJela Staslulevicl. 
Duminică, ordinea fruntașilor 
nu s-a schimbat, Lobanklna (15 
ani) cîștlgind primul titlu con
tinental al actualei ediții, Îna
intea compatrioatei sale Sta
slulevicl si a săritoarei Ramona 
Wenzel .(R. D. Germană), In 
timp ce dintre săritoarele 
noastre Cristina Szakacs a avut 
o evoluție foarte bună, ur- 
cînd pe locul 6 In clasamenttd

ECHIPELE R. D. GERMANE AU CÎȘTIGAT 
„CUPA EUROPEI" LA ATLETISM

Ulrike Meyfarth șl Tamara
Pe stadionul Crystal Palace 

din Londra. în finalele celei 
de a 9-a ediții a Cupei Euro
pei „Bruno Zauli" pe echipe, 
grupa A, echipele masculine 
Si feminine ale R.D. Germane 
s-au clasat pe primul loc. ob- 
tinînd a 5-a dublă victorie con
secutivă ! Clasamente : mascu
lin : R.D. Germană 117 p, X 
U.R.S.S. 106 p, 3. R.F. Germa
nia 102 p, 4. M. Britanie 93,5 
p, 5. Polonia 91,5 p, 6. Italia 
80,5 p, 7; Franța 69 p, 8. Un
garia 59,5 p ; feminin : 1. R.D. 
Germană 107 p, 2. U.R.S-S. 85 
p. 3. Cehoslovacia 77 p, 4. M. 
Britanie 77 p, 5. Bulgari* 58 
p. 6. R.F. Germania 57 p. 7. 
Polonia 42 p. 8. Ungaria 37 p.

Duminică. Ulrike Meyfarth 
(R.F.G.) a stabilit un nou re
cord mondial la săritura in 
înălțime cu 2,03 m, record e- 
galat imediat de sovietica Ta
mara Bikova !

Rezuliate de sîmbătă : MAS
CULIN : 100 m : Emmelmann 
(R.D.G.) 10,58. Wells (M.B.)
10,59 ; 400 m : Weber (R.F.G.) 
45,39. Schonlebe (R.D.G.) 45,70 ; 
1500 m: Cram (M.B.) 3:42.27, 
Busse (R.D.G.) 3:43,12 ; 10 000 
m : Schildhauer (R.D.G.)
28:02,11, Cova (It.) 28:02,13. A- 
bramov (U.R.S.S.) 28:02,87 ; 400 
mg : Schmid (R.F.G.) 48,56,
Harlov (U.R.S.S.) 49,53 ; 4X100 
m : Italia 38,86. M. Britanie 
38,88, Polonia 38,97 ; înălțime : 
Verzy (Fr.) 2,32 m — record, 
Sereda (U.R.S.S.) 2.26 m. M5- 
genburg (R.F.G.) 2,23 m ț lun
gime : Szalma (Ung.) 8,10 m, 
Stepanian (U.R.S.S.) 8,09 m,
Rock (R.D.G.) 7,88 m ; suliță : 
Michel (R.D.G.) 85,72 m, Puu- 
ste (U.R.S.S.) 85,54 m ; FEMI-

ROMÂNIEI PE LOCUL DOIECHIPA

ÎN GRUPA B,
In finala grupei B, la Sittard, 

echipa femininâ a Rocnânied. s-a 
clasat pe locul doi, după Italia, 
dteva contraperfomiante indi
viduale, ca și o alcătuire re
in irată a formației scoțîndu-le 
pe atletele noastre din lupta 
pentru primul loc. Au obținut 
victorii individuale An is o ar a Cuș- 
mir (lungime). Mihaela Loghln 
(greutate). Mihaela Stoica (100 
mg) șl ștafeta de 4x400 m. Iar 
Eva Z6rgo-Raduly (suHțA). Doi
na Melinte (1 500 m) și Marla 
R-*du (3 000 m) s-au clasat pe 
locurile secunde Clasament pe 
echipe: Tta.'îa 90 p, 2. România 
82 p, 3. Franța 82 p (mad puține 
victorii), 4. Finlanda 70 p, 5. Sue
dia 70 p. G. Olanda 55 p, 7. Nor
vegia 50 P, 8. Belgia 39 p. Re
zultate: 100 m: Matfamaa (Fin) 
11.29, Bacoul (Fra.) 11.32, Ma®U«o 
(Ita.) 11.55, 5 Natalia Caralosifo 
glu 11.63; 200 m: Marjamaa
22.99, Gaschet (Fra.) 23.03, Ma- 
jullo 23.20, 6. Caralosifegiu 23,52: 
400 m: Rewrt (Tba.) 52.42 Ber^

6 la proba de platformă
final, performanță meritorie. 
Clasament : platformă femei : 
1. Alia Lobanklna (U.ICS.S.). 
455,52 p, X Aniel* Stasiulevid 
(U.R.S.S.) 448.56 p. 3. Ramona
Wenzel (R.D.G.) 410,91 p, 4. 
Bianka Meyer (R.D.G.) 401,64 
p, 5. Hdiko Kelemen (Ungaria) 
394,110 p. 6. Cristina Szakacs 
(România) 365,190 p... 9. Ileana 
Pîrjol (România) 354,00 p.

In primul med al turneului 
de polo, echipa României a >n- 
tUnit formația U.R.S.S., cam
pioana mondială. A fost un 
med spectaculos, cu un număr 
neobișnuit de mare de goluri, 
ambele echipe mlzind pe car
tea atacului. Scond a fost sta
bilii de diferența de prestație 
a celor doi portari... Echipa 
noastră a început bine jocul, 
dar a cedat la mijlocul parti
dei. plerzînd reprizele a doua 
șl a treia la diferente da două 
goluri. Scor final : UJELSA — 
România 18—11 (4—3, 3—1, 5—3, 
4—4). Au marcat : Msvenlrsdxa 
St Ivanov rite 3, Mendlgallev, 
Kotenko, Grlțtn, Pr okope ink șl 
Sedov — cita 1 pentru U.R-SJ.. 
Ionesou si Popeșpu cite 1, G*-
rofeaau « Hagiu cita X Ar
deleana 1 pentru România. 
Au arbitrat Demay (Franța) fl 
Radzenovid (Iugoslavia).

Duminică, in cel de-al doi-

Blkova — 2,03 ■ li Înălțime !
NIN : IM m : Gohr (R.D.G.) 
11,28, Nuneva (Bui.) 11,33 ; 4M 
m t Kocembova (Ceh.) 49,33, 
Pinighlna (U.R.S.S.) 50,65,
Bussmann (R.F.G.) 51,09 ; 800 
m ; Kratochvilova (Ceh.) 
1:58,79, Schroeder (R.D.G.) 
1:59,53. Klinger (R.F.G.) 1:59,64; 
400 mg : Friedler (R.F.Q.) 54,20 
- record. Ambrozlene (U.R.S.S.) 
54,74 ; disc : Opitz (R.D.G.) 
69,06 m. Murașova (U.R.S.S.) 
68,86 m. Petkova (BuL) 64,88 
m; suliță: Whitbread (MJ3.) 
69,04 m. Kempe (R.D.G.) 63,22 
m; 4X1H m : R.D.G. 4X63, 
M. Britanie 43,18. U.R.S.S. 43.6T, 
Bulgaria 43,88.

Rezultate de duminică: MAS
CULIN : 8M m : Wulbeck 
(R.F.G.) 1:45,74, Wagenknecht
(R.D.G.) 1 :45,83 ; 110 mg :
Munkeit (R.D.G.) 13,72 ; cio
can : Litvinov (U.R.S.S.) 81,52 
m, Kwasny (Pol.) 80,18 m; 3 000 
m ob. : Mamlnskf (Pol.) 2:24,80, 
Reitz (M.B.) 8:25,72 ; disc: 
Schult (R.D.G.) 64,94 m ; J00 
m : Wellg 20,72 ; prăjină : A- 
bada (Fr.) 5,55 m, 5 000 m : 
Wessinghage (R.F.G.) 13:48,72 ; 
triplu : Bouschen (R.F.G.) 17,12 
m. Hoffmann (PoL) 16,94 m ț 
4 X400 m : M. Britanie 3:02,28. 
FEMININ : lungime : Daute 
(R.D.G.) 6,99. Murkova (Ceh.) 
6,81. Kinch (M.B.) 8,63 m;
înălțime : Meyfarth (R.F.G.) 
2,03 m. Bikova (U.TtS.S.) X03 
m. Brandt (R.D.G.) 1,99 m ț
1500 m : Raldughina (U.R.S.S.) 
4.-07,61. Wartenberg (R.D.G.) 
4:07,86 ; 100 mg : Jahn (R.D.G.) 
12,89, Kalek (Peri.) 1X97; MO 
m : Kratochvilova (Ceh.) 22,40, 
Koch (R.D.G.) 22,40 ; greutate: 
Flblngerova (Ceh.) 20,76 m ; 
3 000 m : Kazanklna (U.R.S.S.) 
8:49,27. Bruns (R.D.G.) 8:49,71 ;

LA SITTARD
(Bei.) 51,72. I. Daniela Matei 
53,87; 800 m: Dori. (Ita.) 2 «1,06, 
MoCane (Sue.) 3:01,50, 4. Elena
Lin* 2:02,58 ; 1500 m: Possamai
(Ita.) 4:12,26, Doina Malta te 
4:12,82; 3 000 m: Dorio 3:04,96.
Marla Radu 9:07,14; 100 mg: Mi
haela Stoica 13,29, Maehabey (Fra) 
13,41; 400 mg: Skoglund (Sue) 
55,81, Frederiksen (Nor.) 56,31, 
Cristiaana Cojocanu 56,91; 4x100 m; 
Franța 43,5«, Italia 44,83, Olanda 
45.11, echipa României descalifi
cată; 4x400 in: România 3:31,50, I- 
taba 3:32,80, Franța 3:34,30; lungi
me: Anișoara Cușmlr 6,66 m, Ta- 
nnander (Sue) 6,30 m, Llmardi 
(Ita) 8.1* m; înălțime: Soetewey 
(Bel) 1,90 m, Lorentzon (Sue)
l, 87 m, Ewanje-Epee (Fra) 1,87... 
8. Gabriela Mihateea 1.78 m: greu
tate: Mttiaeta Leghin 19,98, Crean- 
tor (Fra) 16,74 m; diac: Stahl- 
mann (Ol) 81,14 m, Lundhodm 
(Fin) «1,04 m Florența Crăclu- 
neacu «0.46 m; rallță: Uftak (Fin) 
70,M m. Ev» ZargB-Raduly 84.04
m. Quin (avails Ota) 59 76 m. 

lea meci, poloiștii noștri au 
susținut o nouă partidă difici
lă. în compania Italiei.

A fost un meci urît, <Sr nu
meroase greșeli. în care polo
iștii noștri au jucat slab, șu
tind adesea defectuos șl ra- 
tînd — ca și în meciul de sâm
bătă — numeroase ocazii fa
vorabile. între care 5 situații 
de superioritate numerică si o 
aruncare de la 4 m : Italia — 
România 10—3 (3—0, Z—î, 3—0, 
2—1) prin punctele marcate de 
Baltinettl 3, De Magistris, 
Galli, Pisano cite 2, Campagna 
X respectiv Ardeleana 1 »t 
Gordan 1. Au arbitrat Vrecken 
(Belgia) M Kirunas (U.R.S.S.).

Alte rezultate din turneul de 
polo, grup* A : sîmbătă : Un
garia — Spania 12—10 • (2—3, 
5—0. 2-5. 3—2) ; Italia — Iu
goslavia 9—9 (2—0, 3—2, 3—2,
1—5) ; R. F. Germania — Olan
da 9 5 (2—X 3—1, 3—1, 1—1) ; 
duminică : Iugoslavia — Olanda 
10—5 ; Ungaria — R, F. Ger
mania 10—0.

tn grup* B (locurile 9—16) 
rimbăiă : Bulgaria — Suedia
7— 6, Danemarca — Belgia 13— 
10 ; duminică : Austria — Da
nemarca 11—10. Grecia — Sue
dia 9—1. Bulgari* — Fianța
8- "T.

Ii) continuarea tijrneuiui de 
polo, echipa României va fn- 
tflni luni formația Spaniei, Iar 
marți pe <jpa a R F. Germa
nia, miercuri fiind zi de odih
nă. Lună «Uniineața, la Stadio 
dej Nuoto lșl Încep întreceri
le Înotătorii. In seriile probei 
de 400 m liber femei vor lua 
startul și înotătoarele românce 
Ane» Pătrășcoiu si Gabriela 
Baka. Marți dimineața Pă- 
trășooi» ji Eniko Palencsar 
vor concura fa serii la 200 m 
liber, iar miercuri Palencsar va 
lua atartul la 400 m liber, iar 
Carmen Bunacln M Ane* Pă- 
trășeoiu la 100 m spate. Fi
nalele probelor de Înot au loc 
In după-amiezele zilelor res
pective.

Geo RAEȚCHI

JOCURILE PANAMERICARE
CARACAS. — Recultate kua- 

gimrata tei xlleie a 5-a «1 a 6-a 
M Jocurile Panamericane : ÎNOT: 
mascufia : 100 m liber : R. Gal- 
nea C3.U.A.) SO.S, 200 m spate:
R. Carey (S.U_A^ 1:59,34, 400 m
Uber : B. Hayes (S.UAJ 3 S347 ; 
M m bre» : S. Lunqulst (S.U-A.) 
2:1K31, 4 X 100 m Uber : Brazi
lia i^nja ; feminin : 400 m liber: 
Tiffany Ooben (S.U-A.) 4:1X27,
100 m spate : Sue Walsh (S.U.A.) 
1:02.48, 1B0 m Cuture : Laurie
Lebner (S.U_A.) 131,14, 100 m
bras : Ance Ottenbrite (Canada) 
1 U6JS3 ; SĂRITURI : trambulină 
10 m temei : Wendy Wyland 
(S.U-A.) 426,57 p ; BASCHET :
masculin : Brazilia — Venezuela 
75—65. Porto Rlco — Republica 
Dominicană 98—94, S.U.A. —
— Venezuela 73—65, Argentina — 
Cuba 95—93 ; feminin : Cuba — 
Venezuela 187—37, S.U.A. — Bra- 
zlHa 107—92, Canada — Porto 
Rioo 73—64 ; VOLEI : masculin : 
Argentina — Canada 3—1. Cuba
— Venezuela 3—0. Brazilia —
S. U.A. 3—1, Cuba — Argentina 
3—1, Brazilia — Canada 3—L 
S.U-A. — Venezuela 3—0. femi
nin : Cuba — Argentina 3—9

• In prima etapă a campio
natului austriac Sturm Graz (ad
versara echipei Sportul studen
țesc in Cupa U-E-F.A.) a dispus 
Pe teren propriu de Wiener 
Sportclub cu 2—1. a înainte de 
meciul amical cu România, In 
R.D. Germană a avut loc stenbă- 
tâ a doua etapă : Lokomotive 
Lei pzlg — Frankfurt pe Oder 2—1, 
Rostock — Dynamo Berlin 0—4 !, 
Dynamo Dresda — F.C. Karl-

Marx-Stadt 2—1, Union Berlin — 
Jena 3—3, Magdeburg — Erfurt 
3—3. In clasament, Magdeburg 
4 p. Dynamo Berlin, Aue și Dres
da cite 3 p. • în „supercupa* 
Belgiei : Standard Liege (campi
oană) — Beveren (cîștigâtoarea 
cupel) 5—4 după penalty-uri 0 
In finala turneului de la Gifon : 
Spartak Moscova — Atletico Ma
drid 2—1 (0—1). Pentru locul 3 : 
GIJon — F.C. KOln 1—6 (0—0).

baschet • In turneu: fina: 
al CM. de juniori, la Palm* de 
Majorca : U.R.S.S. — Iugoslavia 
77—55 (29—25). Italia — Spania 
84—86 (43—37), S.U.A. — Brazilia 
100-84 (46-32), Italia — Iugosla
via 85—77, Brazilia — Argentina 
114—94, UJI.S.S. — R.F.G. 91—74. 
Conduce UJI.S.S. cu 3 victorii 
in 3 jocuri.

CICLISM • Turul Portugaliei 
pentru amatori a revenit lui 
Marco Chagas (Portugalia), ur
mat la 1:42 de Antonio Pinto 
(Portugalia) șl la 2:27 de Berl- 
mlro Stiva (Portugalia). • Etapa 
a 3-a a turului provinciei Li
mousin (Franța) a revenit lui 
Laurent Fignon, învingătorul din 
acest an al Turului Franței, 185 
km in 5h03:54, urmat la 36 de se
cunde de Mentheour (Franța) și 
la SI de secunde de Garde (Fran
ța). în clasament conduce Domi
nique Arnaud (Franța) 13hî9:57, 
urmat tn același timp de Pierre

„CONCURSUL PRIETENIA - LA BASCHET JUNIOARE
Echipa României s a clasat pc locul 4

Competiția internațională de 
baschet junioare „Concursul 
Prieteni*", dsfășurat timp de 
cinci zile In sala Floreasca, 
s-a încheiat cu victoria repre
zentativei Bulgariei, 1* egali
tate de puncte cu cele ale Ce
hoslovaciei si U.R.S.S., dar cu 
coșaveraj direct mai bun. E- 
chipa României a ocupat locul 
4. ceea ce constituie una din
tre cele mai bune performanțe 
la «Concursul Prietenia". Cla
samentul final : grupa 1—4 : 
L Bulgaria S p. X Cehoslova
cia 5 p, 3. U.R.S.S. 5 p, 4. 
Români* 3 p ; grupa 5—8 : 5. 
R.P.D. Coreeană 5 p, 6. Unga
ri* 5 p, 7. Cuba 4 p, 8. Folonia 
4 p. Selecționata secundă a 
țârii noastre a participat tn *- 
Iară de concurs. Au mai pri
mit distincții : Regla Hernan
dez Buides (Cuba) — ooșgeterl 
(169 p), Irena Lednick* (Ceho
slovacia) — cea mal bună ju
cătoare. Man Sun Ok (R.P.D. 
Coreeană) — cea mai bună 
conducătoare de joc.

Ieri, În cadrul grupei 1—4, 
formațiile României și Bulga
riei au furriizat o dispută cum 
rar sa vede. Oaspetele au luat 
un start foarte bun. au conti
nuat să domine si în mln. 25 
conduceau cu 62—41 I In con
tinuare. Insă, baschetbalistele 
noastre au aplicat, in sftrșlt, 
o apărare agresivă, pe tot te
renul, ceea ce le-a permis să 
reducă din handicap. Totuși, 
eu 71 secunde înainte de sfîr- 
șit echipa Bulgariei mai con
ducea cu 11 p, insuficiente Insă 
pentru victorie, deoarece echi
pa română. Intr-un adevărat 
iureș, a egalat. In prelungiri, 
excelenta evoluție a jucătoare
lor Dimitrova, Vaisilova gi 
Manavska a adus succesul re
prezentativei Bulgariei : 111—
106 (46—32, 98—98). Au înscris : 
Ștefan 27. Misăilă 16, Șandor 
13, Vasile 12, Grflnwald 10,

Canada — Venezuela 3—0, S.U-A.
— Cuba 3—1, Peru — Brazilia 
3—1 ; POLO : S.U-A. — Porto 
Rlco 16—5, Cuba — Canada 9—7, 
Mexic — Columbia 14—t, Brazi
lia — Venezuela 12—5 ; FOTBAL: 
Venezuela — Bermuda 3—1, Bra
zil!* — Mexio 1—o, Guatemala
— Cuba J—1, Chile — S U-A.
2—1 ; Brazilia calificată in fi
nala, Uruguay — Gutemala In 
semifinală ; HALTERE : 110 kg : 
M -Jeff tied (S.U-A.) 385 kg. —
116 kg : R. Chavez (Cuba) 362,5 
kg ; TIR : pistol : E. Buljoog 
(S.U-A.) 534 — record mondial ; 
echipe : S.U-A. 1718 p ; pu^eă 
300 m : B. Goldsby (S.U.A.) 594 
p ; echipe : S.U-A. 1767 p ; skeet: 
D. Carlisle 200 p — record mon
dial ; echipe : S.U-A. 441 p ; 
SCRIMA: floretă femei: 1. Cu
ba, 2. S.U-A. 3. Argentina ; GIM
NASTICA : masculin : sol: Sua
rez (Cuba) 19,450 p, inele : Sua
rez 19,325 p, cal : Amador (Cuba) 
19,275 p, sărituri : Suarez 19.700 p, 
paralele : Richard (Cuba)
19.250 p bară : Suarez 19.550 p. 
Clasament pe medalii după 6 
zile : S.U.A. 63—35—20, Cuba 
40—21—19, Canada 7—24—24 ete.

TELEX • TELEX
Bazzo (Franța) șl Dominique 
Garde 13h41:49.

GIMNASTICA 9 In absența lui 
Maxi Gnauck, Sylvia Rau (15 
ani) a cîștigat titlul de campi
oană absolută a R.D. Germane 
cu 76,173 p. urmată de Astrid 
Heese 75,950 p.

HANDBAL • în turneul pen
tru junioare „Cupa Prietenia" la 
Presov, echipa României a În
trecut cu 22—21 formația Bulga
riei. Alte rezultate : R.D. Ger
mană — Cehoslovacia 94—21. 
U.R.S.S. — Ungaria 22—22.

RUGBY • Turneul de la Mos
cova a fost cJștlgat de echipa 
U.R.S.S., 22—7 (8—S) cu Italia. 
Bentru locul 3 t U.R.S.S. B — 
Polonia 23—12 (13—3) 9 La Syd
ney, Noua Zeelandă a întrecut 
Australia cu 18—3 (12—8).

ȘAH • Memorialul Aklba Ru

Cristea 9. Jugănaru 7, Calrina 
6. Marina 6 pentru România, 
respectiv Dimitrov* 23. Vaisi
lova 28, Lefterova 19. Manav
ska 18, Tzekova 12, Aleksan
drova 6. Au arbitrat M. Fran
ke (Cehoslovacia) — Kim Gul 
(R.P.D. Coreeană).

In ultirmd meci al turneu
lui. selecționatele Cehoslova
ciei și U.R.S.S. au realizat o 
partidă de mare spectacol. în
cheiată cu victoria primei e- 
chipe : 80—68 (38—32).

Sîmbătă seara, prima repriză 
■ meciului România — U.R.S.S. 
arătase o echipă gazdă resem
nată încă după primele 3—6 
minute de joc. iar la pauză ta
bela electronică indica 37—27 
pentru oaspete. In continuare, 
insă, publicul a urmărit și... a- 
plaudat o selecționată română 
radical transformată In bine. 
Luptind exemplar In apărare 
(aplicată agresiv, aproape per
manent si pe tot terenul), in- 
terceptînd spectaculos si înscri
ind in urma unor contraatacuri 
fulgerătoare, impulsionata do 
Paul* Misăilă (care a avut un 
Important aport la această re
venire), echipa României nu 
numai că a refăcut handicapul, 
dar a luat in citeva rinduri con
ducerea : 42—41. 44—43 50—19.
52—51. însă, regretabil, de fie
care dată a fost stopată de 
unele decizii defavorizante ale 
arbitrilor 8. Iuhasz (Ungaria) 
si M. Franke (Cehoslovacia), 
care au continuat această ma
nieră și In ultimele minute, 
decisive. Tinerele noastre bas
chetbaliste au pierdut partida — 
63—68 (27—37) — dar au cu
cerit aplauzele si aprecierile 
spectatorilor, printr-o prestație 
care le face cinste. Au înscris : 
Misăilă 18. Jugănaru 18. Sandor 
10, Griinwald 10 (acestea au 
avut cea mai bună comportare), 
Cristea 2, Marin* 2, Ștefan X 
Vasile 1 pentru România, res
pectiv Zalat 18. Malaia 13, Ro- 
vutkaite 10. Grikslalte 11. Sa
vina 2. Sineavskaia 2, Jgun 6, 
Galaktionova 3, Konovalova 3.

Tot sîmbătă1, echipa Bulgariei 
a dispus de cea a Cehoslovaciei 
cu 73—57 (34—32). In formația 
învinsă s-a resimțit evident ab
sent* celei mal bune jucătoare 
— Irena Ledniek* (bolnavă).

Rezultate din grupa 5—9 i 
Ungaria — Cube 75—55 (45—26). 
Polonia — R.P.D. Coreemă 
56—55 (23—28), Cuba - Polonia 
86—73 (49—42). Ungaria — Ro
mânia II '66—47 (32—27). Polo
nia — România II 51—67 (23— 
33), Ungaria — R.P.D. Coreeană 
55—61 (33—33).

Dumitru STANCULESCU

De miercuri, la Focșani 

„CUPA FEDERAȚIEI''
A patra competiție internațio

nală de baschet găzduită ta tot 
a.tltea săptăimînl de țara noastră 
se desfășoară, de miercuri, ptnă 
duminică. In moderna Sală • 
sporturilor din Focșani, era<ș care 
găzduiește pentru prima dată un 
turneu de amploare la acest îoc 
sportiv. La turneu, dotat cu 
,,Cupa F.B. Baschet” (șl oare în
locuiește tradiționala ..Cupă a Mă
rfi Negre”) l®u parte șase re
prezentative naționale — Ceho
slovacia, R.D. Germană, It. F. 
Germania, Polonia, Ungaria si 
Români* — precum șl redutabiSa 
selecționată a orașului Leningrad.

Pentru „Cupa F.R. Baschet”, 
lotul țării noastre este format din; 
Ștefani* Borș, Magdalena Pali, 
Camelia HInda. Mariana Bădi- 
nlcl, Măndica Ciubăncan, Carmen 
Tocală, Vergini* Popa, Csllla 
Hosszu, Constanța Grigoraș, Ga
briel* Kiss, Elen* Filip, Alexan
drina Blră șl Paula Misăilă.

Programul jocurilor va fi al
cătuit marți.

binstein de la Polianlța Zdroj 
(Polonia) a fost cîștigat de so
vieticul Dldîșkov cu 10 p din 14 
posibile. Valentin Stoica s-a c’.a- 
sat pe locul 7 cu 6,5 p.

TENIS • Semifinale feminina 
la Toronto: Navratilova — 
Mandlikova 6—1, 7—6, Evert-
Lloyd — Burgin 6—2, 6—0. S In 
semifinale la Clndnati : Wilan- 
der — Lendl 6—0, 6—3, McEnroe 
— Connors 6—1, 8—1, 6—4. • La 
Iurmala (DkS.S.) In campiona
tul european, proba de dublu 
feminin a foot riști gată de Da
niela Moise și Alice Dănilă care 
au întrecut în finală cu 4—«. 6—8. 
6—4 cuplul sovietic Natalia Re- 
va, Iu.Ha Kașevanova.

TIR • tn concursul de tir cu 
arcul de la Varșovia, Aurora 
Chin s-a riasat pe locul 3 cu 
1 235 p în prob.* riștigată de 
Gromova rU.R.S.S.) 1 230 p. 9 
L* Lvov, Vladas Turta — SS1 p 
ia pistol eu aer comprimat, nou 
record mondial.

?idȚ‘ni«tr®ț,a 1 V Conta U. W, P.T.TX 1, tel. centra» 11.79.70 fi I1.5C 59, «ecțla CO.eso 12.42.29 | Interurban 437 | telex 10 350 roms^. Tiparul L P. Mlntormațla-
rentru ftrâinâtate r abonamente prin 1LEXIM - departamentul export bnport presâ. P.O. Box 136-137, telex 11 224. Bucutafti, rtr. 13 Decembrie ar. 6 t. I, 1. 3, 4 II 363


