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OMAGIUL SPORTIVILOR
LA MAREA SĂRBĂTOARE

Ca în fiecare an la marea săr
bătoare din August a poporului 
român, sportivii patriei s-au a- 
flat, alături de coloanele de 
oameni al muncii, la tradiționa
la defilare, aducându-și vibran
tul omagiu al inimilor lor ti
nere față de partid, față de to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
conducătorul iubit al României 
socialiste. Raportînd succesele 
înregistrate în activitatea spor
tivă de masă si de performan
ță, avîntul general al mișcării 

ȘRortive românești generat do 
competiția noastră națională 
„Daciada". parada tinereții, a 
vigoarei și optimismului, a re
prezentat. totodată, un prilej de 
angajament pentru ridicarea 
prestigiului sportiv al Român ied 
pe culmi si mai înalte, la nive
lul realizărilor obținute de po
porul nostru în celelalte dome
nii de activitate, al minunatelor 
condiții de viată, muncă șl 
sport create de partidul si sta
tul nostru tinerei generații»

CANOTOARELE SÎNT
„MONDIALELOR"

GATA PENTRU STARTUL
DE LA DUISBURG

Echipajul Elena Horvat ți Rodica Arba va 
evolua, la C.M. de la Duisburg, in proba 
de 2 rame Foto : I. MIHAICA

Pe lacul Snagov nu
ferii au Început să ves
tească' sfirsitul verii, iar 
„școala de canotaj" se 
pregătește pentru exame
nul final de sezon nautic, 
pe care îl va susține la 
Duisburg (R. F. Germa
nia), săptămîna viitoare, 
la campionatele mon
diale. La întrecerea de 
pe canalul Wedau nu va 
fi ușor : an preollmplc. 
înscrieri masive — can
didate din 37 de țări — 
cam 20 pe un loc la ad
miterea in finală I

Emoții, deci, Înaintea 
acestei a 8-a ediții a 
C.M. de canotaj feminin, 
mai cu seamă în rindul 
debutantilor la o aseme
nea mare competiție : 
Lucia Sauca, Ioana Ba
dea. Maria Gligor... Ti
nerele au fost anume 
plasate alături de cano
toare cu experiență, cu 
medalii cîștigate la J.O. 
$1 C.M. Lucia Sauca, 
anul trecut abia începă
toare pe lacul Panteli- 
mon. va evolua — spre 
exemplu — in echipa ivi 
de 8-1-1. alături de Mi- 
haela Armășescu. Au
rora Darko, Olguta Ono- 
frei — medaliate cu 
bronz la diferite edili.

ale campionatelor mon
diale.

S-a muncit mult la 
școala de canotaj din 
Siliștea Snagovului. S-a 
vâslit pe soare dogoritor, 
pe vreme mohorită, plo
ioasă si rece, în do
rința fierbinte de a Păs
tra contactul cu pluto
nul fruntaș al canota
jului mondial. în proba 
de simplu. Valeria Ră- 
cilă așteaptă noua con
fruntare cu cele mal bu
ne sprintere. Anul tre
cut. talentata canotoare 
din Stulpicanii Sucevei 
a cuoerit medalia de ar
gint la C.M. de la Lu
cerna. Vara aceasta a 
trudit pentru cele 9 su
timi de secundă. cite 
au despărtit-o de Irins 
Fetisova (U.R.S.S.). ciș- 
tigătoarea probei. Spe
ranțe nutresc. desigur, 
si alte canotoare valo
roase : Ștefanie Forster 
(Noua Zeelandă, locul 
3 la ultimele C.M.). Jut- 
ta Hampe (RD. Germa
nă), Iulia Geer (S.U.A.) 
Va fi. credem, cea mai 
frumoasă, cea mai pa
sionantă finală !

Vasile TOFAN

(Continuare in poa 2—3)

Marginalii la meciul de fotbal România — R. D. Germană

IMPRECIZIA ȘUTULUI DECISIV AFECTEAZĂ ÎNCĂ
ENTUZIASTE SI TINEREȘTI PARTICIPĂRI

J *

IA MAMEESTĂRIIE DIN JUDEȚELE TĂRII

UN FRUMOS EFORT COLECTIV
După o perioadă destul de 

lungă, mai precis de la 15 mat 
data jocului cu Cehoslova

cia. timp în care -a susținut 
meciuri numai în deplasare 
(la Sarajevo. Stockholm. Paris. 
Utrecht și Oslo), echipa noas
tră reprezentativă a evoluat 
miercuri în fata propriului 
public. întîlnind formația R-D. 
Germane, pe care, așa cum se 
știe, a întrecut-o cu 1—0. O 
victorie așadar în start de se
zon competitional asupra unul 
adversar pe care naționala 
noastră nu l-a depășit de 
zece ani !

„Revenirea acasă" a tricolo
rilor a însemnat și o reîn

Tînărul Hagi in acțiune. Mingea trimisă de el cu hotănre, de 
la marginea careului de 16 m, va trece însă pe lingă poarta lui 
Rudwaleit Foto : Dragoș NEAGU
toarcere Ia jocul lor obișnuit 
și anume la o ofensivă ela
borată (pentru dejucarea mar
cajului strict practicat de par
tenerul de întrecere), pigmen
tată. din timp în timp, cu a- 
tacuri spontane, bazate pe pasa 
lungă spre vîrfurile de me
serie. Cămătaru și Coraș. sau 
de circumstanță. Negrilă. Ior- 
gulescu, IJngureanu. Ticleanu, 
Movilă și Hagi.

Enumerind atîți ..pioni avan
sați". rînd pe rînd. în coasta

defensivei adverse. refacem 
imaginea jocului de largă res
pirație. de permanentă miș
care, practicat de tricolori, 
miercuri, pe excelentul gazon 
al stadionului Steaua. O dina
mică care, in sincron cu o bu
nă circulație a mingii, a în
lesnit echipei României nu 
numai o netă superioritate te
ritorială. d si o mare presiune 
exercitată la poarta uriașului 
Rudwaleit ; ca precădere în 
primele 45 de minute, rfnd. pe 
fondul unui joc desfășurat la 
sens unic (raportul suturilor la 
poartă : 17—3 ; pe poartă :
12—2) tricolorii au risipit oca
zii după ocazii, prin CimJ- 

taru, Coraș. Movilă, BolSni, 
Ungurcanu. Si cum seria ra
tărilor avea să continue și du
pă pauză (în min. 52. la ca
pătul unei combinații splendi
de. in viteză, cu Ticleanu și 
Cămătaru, foarte tînărul Hagi 
a expediat balonul în stîlpul 
sting : în min. 58 Movilă a 
reluat alături de poarta goală) 
aceeași mare si... vitală defi
cientă — INEFICACITATEA 
— a fost pregnantă si miercuri 
in jocul echipei noastre repre- 

rentative. O deficientă, așadar, 
de prim ordin care Împiedică, 
deocamdată, • exprimare de
plină a tricolorilor, pe măsura 
bunelor intenții pornite de pe 
banca conducerii tehnice, a e- 
fertulni depns de seleetionabili 
in antrenamente si jocuri. a 
frumoaselor lucruri reușite de 
ei pini in momentul șutului 
decisiv.

într-adevăr. așa cum remar
ca la masa piesei si un con
frate de la ..Deutsches Sport
echo", In prestația formației 
noastre reprezentative este 
prea vizibilă discrepanta între 
momentul construcției si cel 
al finalizării. Se creează situa
ții de goL uneori cu o preci
zie si o ingeniozitate proprii 
echipelor de prim rang, pen
tru ea apoi aceste ocazii rari
sime să fîe risipite în faze la 
nivel de fotbaliști diletanti. 
Ceea ce. desigur, nu este ca
zul cu nld unul dintre com- 
ponentii echipei aliniată în 
meciul cu R. D. Germană, fie 
că este vorba de jucătorii mai 
vechL dotați cu experiență

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag 2-3)

După primul turneu al campionaLului

UNELE SEMNE ÎMBUCURĂTOARE lN HANDBALUL MASCULII
Reîntîlnirea cu „elita", hand

balului nostru masculin, prile
juită de disputarea la Iași, la 
sfirsitul săptămînii ■ trecute, a 
primului turneu din cadrul u- 
nei noi ediții a campionatului 
Diviziei „A", nu a fost prea 
revelatoare. în mod cert, un 
prim turneu nu poate da o 
imagine prea cuprinzătoare 
despre valoarea unei întreceri 
dar, în orice caz, o primă con
statare este sigură : prea
multe lucruri noi si semnifica
tive în handbalul nostru mas
culin nu se anunță... Prin a- 
aceasta vrem să spunem că 
ierarhia valorilor nu va suferi

In întreaga tară — alături de ceilalți oameni ai muncii — 
sportivii au participat cu entuziasm și Însuflețire la demonstra
țiile prilejuite de cea de a XXXlX-a aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națională. antifascistă si antiimperialistă. 
manifestindu-și dragostea fierbinte Si atașamentul nețărmurit 
fată de partid, fată de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, ra- 
portind succesele obținute în muncă si sport.

ORADEA. După demonstra
ția oamenilor muncii din Piața 
Victoriei din localitate. în rit
murile unui mars vioi a ur
mat defilarea celor 2800 de
sportivi, reprezentanți a peste 
30 de asociații si cluburi din 
municipiul de pe , Criș. în

MEDALIE DE ARGINT PENTRU 
EAN01ȘT1I JUNIORI LA C E.

La campionatele europene de 
caiac-canoe pentru juniori, des
fășurate în orașul polonez 
Bydgoszcz, echipajul de canoe 
7 al României (Lehaei — Al- 
boi — Defia — Afanase — Fi- 
lipov — Ciobanu — Napăii) s-a 
clasat pe locul doi în proba de 
500 m cu 1:39.38. cucerind me
dalia de argint, după echipajul 
U.R.S.S. 1:36,82. dar înaintea

- credem — nici în acest se
zon modificări spectaculoase 
și că lupta pentru titlu va a- 
vea cam aceleași protagoniste 
iar tn ceea ce privește .peri
feria" clasamentului ea — se 
pare — va avea cam aceiași... 
candidați luptînd să supravie
țuiască în această Importantă 
dispută.

Si. totuși, cîteva elemente se 
cer subliniate în acest prim 
comentariu. înainte de toate, 
este cazul să scoatem în evi
dentă preocuparea mai mare 
pentru locul în apărare la u- 
nele dintre echipele partici
pante. cum este cazul — în 

fruntea coloanei au pășit ste
garii de la A S.A., motocicliștii 
de la Voința, apoi cicliștii de 
la Olimpia Rapid si Construc
torul. Ansamblul de girnnasti-.

(Continuare in pag 2-3)

Ungariei 1:10I82. Poloniei 1:43.01 
și Bulgariei 1:49.70. Echipajul 
de caiac 4 fete (Ciucur — Ma- 
rinache — Eseatiu — Cornea) 
s-a clasat pe locul 4 în proba 
de 500 m în 1:48,36 după 
U.R.S.S.. Ungaria și R. D. Ger
mană. ca si echipajul de canoe 
dublu 1 000 m Vasife Lehaei — 
Vasile Afanase (4:10,09).

primul rînd — la Politehnica 
Timișoara. Reion Săvinești. Di
namo București si Dinamo 
Brașov. Dar. în general la 
toate echipele s-a putut con
stata o îmbunătățire a jocu
lui în acest compartiment atît 
de deficitar în handbalul nos
tru. Comoditatea, lipsa de pre
ocupare la antrenamente imo
bilismul metodic si părerea că 
totul se ooate rezolva dacă 
se joacă bine si eficient în 
atac au determinat in timp.

Călin ANTONESCU

(Continuare în pag. 2-3)



ENTUZIASTE ȘI TINEREȘTI PARTICIPĂRI
LA MANIFESTĂRILE DIN JUDEȚELE ȚĂRII

(Urmare din pag. 1)

că al tinerelor cooperatoare a 
realizat un aplaudat program 
de exerciții, efectuate cu ste- 
gulețe . tricolore. Coloana spor
tivilor a cupriiiș. de asemenea, 
sute și sute de tineri de la 
Crișul, F. C. Bihor. înfrățirea. 
Unirea, Progresul, Favorit etc..

șî 
de handbal, box. 
acrobatică. (Ilie

care au executat exerciții 
demonstrații 
gimnastică
GHIȘA).

GIURGIU. Dintre miile de 
participant! la competițiile de 
masă si de performantă, peste 
2 000 de tineri sportivi au fost 
prezent! Ia demonstrația oamenilor muncii din Piața Repu- 

iportivilor a 
purtând 
Nicolae 
general 
pancar - 
ani de 

„Dacia-
___ ge- 

lîcee. din numeroase

care au încheiat entuziasta de
monstrație a oamenilor muncii 
brașoveni. (Carol GRUIA).

Peste 1 800 de ti-GALATI.
neri și tinere din 7 cluburi și 
54 de asociații sportive locale 
au raportat, cu prilejul demon
strației oamenilor muncii gălă- 
teni, rezultatele foarte bune 
obținute în ultimii ani de că
tre sportivii municipiului. 
Membrii secțiilor de perfor
mantă au prezentat, cu gratie, 
virtuozitate si îndemînare e- 
xercitii la disciplinele sportive 
care se practică tn acest colt 
de tară. Printre demonstranți 
•-au aflat numeroși campioni 
tn frunte cu gimnasta Liliana 
Bălan, aeromodelistul Nicu 
Bezman, boxerul Georgică Co
nici si alti medallati la ma
rile competiții Internationale. 
(T. SIRIOPOL).

bllcii. Coloana 
fost deschisă de tineri 
portretul tovarășului 
Ceaușeseu, secretarul 
al partidului nostru, o 
tă pe care scria „18 
lumină" si emblema „ 
dei“. Sportivii din școli 
nerale si Z2__  ~~________
■asociații și cluburi au prezen
tat diferite exerciții cu eșarfe, 
stegulete tricolore si roșii, cu 
cercuri, precum și dansuri te
matice.

Un moment emoționant l-au 
oferit cei 220 de elevi de la 
Liceul industrial nr. 2. care 
au înscris cu trupurile lor cu- 
vlntul PACE — simbol al nă
zuințelor oamenilor de pretu
tindeni. (Traian BARBALATĂ).

A început turneul internațional

IN PRIMUL MECI; GRIVIȚA ROȘI

SLATINA. La parada spor
tivilor au participat 2 200 de 
fete si băieți dintre miile de 
participant! la diferite com
petiții din cadrul „Daciadei". 
Ansamblul școlilor generale 
(„Creștem cutezători sub fla
mura partidului") 
ceelor („Grație și 
precum si tinerele 
Textila Slatina au 
reprize mult aplaudate. Prin
tre demonstranți s-au aflat si 
reprezentanții 
Caracal și Balș. 
ticipat apoi la 
handbal, volei, 
popice si tenis. ______
zilele de 23 și 24 august 
terenurile municipiului Slati
na. (C. GHITESCU).

TIMIȘOARA. în fruntea co
loanei sportivilor — un grup 
de elevi purtind portretul se
cretarului general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
președintele României socialis
te. precum Si stemele Republi
cii si Partidului. în fata tribu
nei oficiale, tinerii reprezen
tanți al școlilor generale si ai 
Clubului sportiv școlar au în
scris cu trupurile lor cuvin
tele „PACE”, „P.C.R." și .23 
AUGUST". în coloana sporti
vilor s-au aflat și cei 17 cam
pioni republicani din cele 
de secții afiliate, 
se care alegorice 
reprezentanții 
A.E.M. și C.F.R.

cel al ți- 
armonie"). 

de la A.S. 
executat

sportivilor 
care au 

întreceri 
fotbal, 

desfășurate în 
pe

dip 
par- 

de 
șah.

700
Cu frumoa- 
au defilat 

asociațiilor 
(C. CREȚU).

CANOTOARELE SINT
(Urmare din pag D

Acum. pe 
„ealm plat", 
intea marii 
ma oră de 
care a dat 
Din dreptul 
desprind, rînd pe rînd, echi
pajele care vor reprezenta schi
tul românesc la apropiatele 
C.M. : Elena Horvat si Rodica 
Arba, două fete ambițioase, 
care vor evolua în proba de 
2 rame (medalie de bronz, 
în 1981. la C.M. de la Miln- 
chen) ; Elisabeta Oleniuc și 
Mirioara Ciobanu din schitul- 
de 2 yîsle, vara aceasta de 
mai multe ori pe locul I în 
diferite regate. Ies pe apă' a- 
poi schiturile cele lungi (de 
4+1 vîsle, 4+1 rame și 8+1) 
cu tinere dornice de afirmare 
internațională, cu medaliate la 
Jocuri Olimpice si campionate 
mondiale : Olga Bularda, So
fia Corban. Marla Macoviciuc, 
Adriana Chelariu, Mariana 
Trașcă. Anlșoara Sorohan, Ca
melia Diaconescu s.a.

lacul Snagov e 
e liniștea dina- 

întreceri. e.„ ulti- 
curs la „școala" 
atitea performere.

pontoanelor se

LOTO WNOSPORT IMMIAZ1
• CIȘTIGURILE TRAGERII 

LOTO DIN 19 AUGUST 1983. 
Categoria 2: 1 variantă 100% a 
30.389 lei și 8 variante 25% a 
7.597 lei; categoria 3 : 3 va
riante 100% a 8.894 lei șl 29 va
riante 25% a 2.224 lei; categoria 
4: 27,25 variante a 3.348 lei ; ca
tegoria 5 : 130.75 variante a «97 
lei; categoria 8: 227,50 variante 
a 401 lei; categoria X : 1.400 
variante a 100 lei. Reoort la ca
tegoria 1 ; 258.791 lei.

IAȘI. 5 000 de sportivi, din
tre cei 35 000 de tinere și ti
neri participant! la diferitele 
campionate si concursuri 
fășurate sub egida marii 
tre competiții naționale 
ciada". au defilat prin 
tribunei oficiale. Printre tia s-au aflat cel 70 de 
ponenti ai loturilor naționale, 
cei 30 de campioni al tării la 
diferite discipline și alti spor
tivi fruntași care au făcut di
verse demonstrații, au execu
tat dansuri tematice, iar în 
fata tribunei oficiale atr în
scris cu trupurile lor cuvin
tele dragi nouă tuturor : 
„P.C.R. — R.S.R." (Alexandru 
NOUR).

des- 
noas- 
..Da- 
fața 

aceț- 
com-

BRASOV. Un reușit car ale
goric. realizat de Clubul spor
tiv Tractorul, a deschis coloa
na celor 3 000 de tineri spor
tivi din orașul de la poalele 
Tîmpei. Bilanțul bogat pre
zentat la această mare sărbă
toare a fost exprimat la cele 
53 de titluri de campioni ai 
tării cucerite pînă acum de 
snortivii de la Dinamo. A.S. 
Armata. Tractorul. Steagul 
roșu, Brașovia, îndeosebi la 
sporturile de iarnă. Bilanțul 
a fost completat de alte îm
pliniri în domeniul performan
tei. între care promovarea u- 
nui număr mare de tineri 
sportivi în loturile olimpice, 
sau în diverse reprezentative 
naționale, precum și remarca

bile prezente în finalele marii 
competiții „Daclada". concre
tizate în cucerirea multor 
locuri fruntașe. Frumoasele 
care alegorice ale marilor du
huri Dinamo și Steagul roșu 
au întregit coloana sportivilor

GATA PENTRU START
Tinerele pregătite de colec

tivul de tehnicieni, condus de 
antrenorul emerit Victor Mo- 
clan!, sînt hotărtte să treacă 
marele examen al acestui an. 
cu note dintre cele mai bune.

BRAlLA. Un
șuvoi al tinereții___ ______
tuit cei 2.000 de sportivi local
nici care. în frunte cu un 
imens car alegoric, au trecut 
prin fata tribunelor tn cadrul 
demonstrației oamenilor mun
cii prilejuită de marea noastră 
sărbătoare națională; Pe plat
forma carului, tineri 
au dat 
tuturor 
care se 
laritate 
dunărene. Printre 
cu care mișcarea sportivă brăi- 
leană se mlndrește, am reținut 
cifrele care arătau că peste 
120 000 de tineri și virstnici au 
trecut. în cadrul „Daciadei". 
normele Complexului ..Sport 
si sănătate", iar circa 15 000 de 
oameni ai muncii de la Fabri
ca de confecții, întreprinderea 
de morărit. Șantierul naval etc. 
practică gimnastica la locul de 
muncă. Totodată. în sportul de 
performantă reprezentanții ju
dețului au cucerit 30 de titluri 
de campioni ai tării la dife
rite discipline, au doborît 14 
recorduri naționale. între par- 
ticipanții la demonstrație — 
un tinăr mare Performer. Io
nel Constantin, de la A.S. Por
tul. campion mondial în acest 
an, la Tampere, în echipajul 
României de caiac 4 — 1 000 
m. în coloana sportivilor se 
aflau, de asemenea, tineri de 
la mari unități economice — 
întreprinderea constructoare de 
mașini grele ..Progresul" Brăi
la. combinatele chimice ș.a. 
(Traian ENACHE).

impresionant 
l-au consti-

sportivi 
o sugestivă expresie 

ramurilor de sport 
bucură de largă popu- 
pe aceste meleaguri 

realizările

Un meci de rugby bun (nu 
insă și de o mare calitate) 
intre două echipe cu mult 
temperament care s-au dă

ruit exemplar — uneori 
pînă' la epuizare — chiar da
că nu au duș pină la capăt 
cu succes acțiunile numeroase 
întreprinse de o parte si alta. 
Grlvita Roșie, cu o înaintare 
evident superioară (Dumitru 
a fost o întăritură cu greuta
te !), cu un joc bine grupat în 
jurul balonului, a dominat fa
zele fixe ale jocului, lmpunînd 
finalmente „legea", cum se 
spune. A învins, așadar, logic 
cu 16—3 (10—0). Trebuie să 
recunoaștem însă, pentru a ne 
păstra în limitele obiectivi
tătii. că scorul este, totuși, 
prea sever, că el nu reflectă 
întru totul situația din teren, 
rugbyștii 
fată' de 
măcar 
care au 
în cîteva rînduri. ca urmare a 
unor situații create de linia

toulonezi meritînd. 
desfășurarea jocului, 

eseul de... onoare, de 
fost atît de aproape

lor de treisferturi, în 
distins mai întii 
Jerome Gallion, care 
atacul cu 
ofensiv 
Cauvy.

Grivita ___ __
MACANEATA primește o 
de la un...’ francez și 
(TUDOSE transformă) si 
(min.. 12). Opt minute 
tîrziv scorul se majorează : 
Bidirel. la uvertură, face o 
suită de fente, pasă la Tudose 
(intercalat) si AL. MARIN ur
mărește bine un șut de eseu, 
mingea îi sare în brațe și 10-0! 
Prima repriză se termină prin 
câteva atacuri furibunde 
rugbyștilor francezi care 
șuează la 1—2 metri de butul 
nostru ! Următoarele puncte 
sînt rodul unor lovituri de 
picior: Tudose — l.p. min. 48 
(de la 45 m) și min. 65 și un 
drop în min. 72 de partea oas
peților prin Cauvy.

Oricum. un meci agreabil 
care a ținut trează atentia d-

măiestrie. 
Bianchi,

care s-au 
demiul 

a dirijat 
fundașul- 
Car bonei.

Roșie începe bine, 
pasă 
eseu 
6—0 
mai

ale
e-

1

UNHE SEMNE ÎNCURAJATOARE IN HAND
(Urmare din pag. 1)

ca în handbalul nostru apăra
rea să fie o „cenușăreasă". 
Consecința 7 Si echipa repre
zentativă a avut mult de su
ferit din această cauză; în alte 
țări făclndu-se mari progrese 
în această direcție, iar noi bă- 
tind pasul pe loc. Din acest 
motiv, chiar dacă nu a fost 
vorba decit de sporadice și 
timide încercări de a juca în 
defensivă mobil, atent și, mai 
ales, avansat, noi le-am

TG. MURE$. Coloana celor • 
2 000 de tineri sportivi — ro
mâni și maghiari — a fost 
primită cu aplauze la apari
ția în 
prins 
C.S.Ș. 
chipa ___ ______
modernă, camnioană republica
nă la categoria copii, care a 
executat o frumoasă repriză 
cu panglici si eșarfe — de la 
C.S.Ș. nr. 2. C.S.U., A.S. Ar
mata, Metalotehniea, A.S. Lem
narul, înfrățirea (unde acti
vează cunoscuta campioană de 
tenis de masă Olga Nemes), 
Viitorul-Prodcomplex, C.S.M. 
Electromures. Voința (cu mul
tiplele campioane naționale si 
cîstigătoare ale C.C.E. la po
pice). C.Ș. Mureșul, I.R.A. (a- 
sociație sportivă care se re
marcă prin rezultate frumoase, 
obținute de reprezentanții săi 
la concursurile naționale de 
motociclism) și altele. (loan 
PÂUȘ).

fata tribunei. Ea a cu- 
sportivi fruntași de la
nr. 1 — intre care e- 
de gimnastică ritmică

FINALA CAMPIONATULUI
Campionatul republican de 

patinaj pe rotile a ajuns In 
faza finală. La ultimele între
ceri. care vor Începe astăzi pe 
pista asfaltată din Suceava, 
vor participa seniori și ju-

scos

CLASAMENT

1. STEAUA 3300 113- 80 9
2. Dinamo Buc. 3 3 0 0 100- 60 9
3. H.C. Mlnaur 3 3 0 0 97- 76 9
4. Poli Timiș. 3 2 0 1 76- 66 7
5. Dlnamo Bv. 3 2 0 1 68- 68 7
6. Indep. MIrșa 3 2 0 1 77- 85 7
7. Constr. Arad 3 111 59- 60 6
8. Relon Săv. 3 10 2 ©9- 84 5
9. Constr. Oradea 3 0 12 61- 71 4

10. Tractorul Bv. 3 0 0 3 79- 94 3
11. „V Cj.-Nap. 3 0 0 3 60- 80 3
12. M!n. Cavnlc 3 0 0 3 77-103 3

★
Programul de azi, din Sala

Sporturilor d!n Galați : ora 10 : 
Tractorul Brașov — Universitatea 
Cluj-Napoca ; ora 11.15 : Minerul 
Cavnlc — Constructorul Arad ; 
ora. 15: Politehnica Timișoara — 
Rdon Slvineștl j ora 16.15 : Di
namo București — Constructorul 
Oradea ; ora 17,SO : H.C. Mlnaur 
Bala Mare — Independenta Car- 
pațl MIrșa ; ora 18.45 : Steaua — 
Dinamo Brașov. Turneul conti
nuă In zilele de 27 șt 28 august, 
programlnd cite < jocuri pe «1.

DE PATINAJ PE ROTILE
București. 

Tg. Mureș, 
și alte cen-

niori din Brașov,
Miercurea Ciuc, 
Cluj-Napoca. Sibiu 
tre de patinaj. în deschidere,
un concurs republican rezervat 
copiilor.

In campionatul de dirt-track

MARIAN GHEORGHE (Metalul București) PERFORMERUL ETAPEI
Ionel Pavel (Steaua) a preluat conducerea In clasamentul general

Citeva mii de spectatori au 
populat ieri după-amiază tri
bunele stadionului Metalul din 
Capitală pentru a urmări eta
pa a doua a campionatului re
publican individual de dirt- 
track, rezervat seniorilor. De 
la start a absentat câștigătorul 
reuniunii inaugurale de la Si
biu, tânărul Nicolae Puraveț 
(I.P.A. Sibiu), accidentat în e- 
tapa finală a „Cupei Priete
nia". desfășurată recent la 
București.

Scurta întrerupere de la în
ceperea campionatului și pînă la 
cursa de ieri a produs alergă
torilor parcă mai multă poftă 
de concurs, aceștia furnizând 
întreceri spectaculoase șl viu 
disputate. Fiind de forțe sen
sibil egale, reprezentanții ge
nerației tinere au sosit grupați 
în manșele directe, detașîn- 
du-ae doar Marian Gheorghe 
și. în mai mică măsură. Anton

Hack, Dan Gașpar si Marius 
Soaită. Talent autentic, bucu- 
reșteanul Marian Gheorghe, 
elev al maestrului aportului 
Gheorghe Sora, s-a alăturat 
în această etapă principalilor 
favoriți. reușind, spre satisfac
ția numeroșilor lui suporteri, 
să se impună pe rind în fața 
mai experimentaților săi adver
sari (Marin Dobre și Eugen 
Botezatu), iar în disputa directă 
cu deținătorul titlului. maes
trul sportului Ionel Pavel, să 
treacă primul linia de «osire. 
lnregistrind cel mai bun timp 
al zilei : 1:18.0. Cu toate aces
tea. nici unul dintre animatori 
nu s-a apropiat de recordul 
absolut al pistei (1:16,4) ceea ce 
denotă că antrenorii și alergă
torii mal au mult de muncit 
pentru mărirea vitezei.

CLASAMENTUL ETAPEI : 1. 
M. Gheorghe (Metalul Buc.) 
14 p, 2—3 I. Pavel (Steaua).,

M. Dobre (Met. Buc.) 13 p. 4. 
E. Botezatu (C. S. Brăila) 12 p. 
5. A. Hack Q.P.A. Sibiu) 11 p„ 
6—7. D. Gașpar (Met. Buc.). 
S. Postolache (Steaua) 9 p, 8. 
M_ Șoaită (I.P.A. Sibiu) 8 p.

Avind o comportare constan
tă. stelistul I. Pavel a preluat 
conducerea In clasamentul ge
neral cu 27 p, urmat, în ordine, 
de M. Gheorghe — 24 p, E. Bo
tezatu — 23 p, S. Postolache — 
23 p, M. Dobre — 22 p. și A. 
Hack — 20 p. Corpul de ofi
ciali. condus de Dan Florea 
(București), a funcționat
operativitate și competență. 
Mîine are loc la Brăila eta
pa a 3-a.

în deschidere s-a desfășurat 
etapa a 10-a a „Cupei speran-' 
■țelor". Clasament : 1—2. Gh. 
Stânei (C. S. Brăila), A. Albu 
(Met. Buc.) 6 p. 3. Ț. Bădu- 
lescu (I.P.A. Sibiu) 4 p.

Traian IOANIȚESCU

cu

in evidentă pentru a încuraja I 
aceste prime semne ale unui I 
reviriment I

Am mai dori să amintim că I
primele trei etape ale cam- 1
pionatulvi au scos în evidentă I
apariția unor elemente tinere I
pe scena campionatului. La J
Politehnica Timișoara (iarăși! J
bravo, Constantin Jude!) și-au J
făcut loc în „7“-le de bază ]
multi lucători tineri, cum este a
cazul lui Dan Giurgeâ, un fel J
de... copie a lui Marian Du- I
mitru de la Steaua. inter d
dreapta (stîngaci). puternic si d
înalt ; la Steaua și Dinamo I
sînt acum titulari Petre si. d
respectiv, Omer, două extreme 
stânga trecute prin filiera lotu- a
lui de juniori si a lotului de d
tineret ; la H.C. Minaur Baia d
Mare îsi au locul doi pivoți d
tineri. în prezent și ei titulari: d
Porumb și Feier (ultimul un d
produs al handbalului local). a
iar pe la celelalte echipe ele- u
mentul tânăr a fost prezent d
nu numai pe bancă, ci și pe >
teren. Ceea ce este îmbucură- t
tor ! d

în sfirșit. cîteva' cuvinte des- d

ȚINERI LUPTATORi

IAU AZI

„TURNEUL
Astăzi, la ora 10, în sala Flo- 

reasca din Capitală, va răsuna 
gongul inaugural al competiției 
internaționale de lupte greco- 
romane „Turneul Prietenia". La 
întreceri participă tineri luptă
tori (16—18 ani) din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Cuba, R. D. Ger
mană, Polonia, Uniunea Sovie
tici, Ungaria și România. Pină 
aseară toate loturile oaspete au 
sosit la București. Dintre cei 
10 sportivi bulgari. Ștefan Ivai- 
lov (cat. 81 kg) și Stanislav 
Vasilicv (cat. 87 kg) sînt favo- 
riți. deoarece la ediția de anul 
trecut (Tallin, U.R.S.S.) au cu
cerit primul loc la categoriile 
respective. Micul Ramis Musta- 
fov, la 48 kg. este de asemenea 
un tinăr luptător despre care 
se spune că are un stil de con
curs extrem de rapid. Din lotul 
cehoslovac se remarcă Ivo 
Ubliscki (56 kg). Karel Domkar 
(70 kg) și Karel Lengyel (+87 
kg). Antrenorii din R-. D. Ger
mană iși pun speranțe in Maik 
Bitterling (52 kg), Iakis Zama- 
duridis (65 kg) ți Mirko Jahn 
(70 kg). Sînt așteptate cu inte
res evoluțiile tinerilor polonezi 
Stanislaw Pawiowski (48 kg), 
Eugcniusz Oczinka (56 kg) și 
Tadeusz Czyszczon (60 kg). Ti
nerii luptători sovietici, prezenți 
la toate categoriile de greutate, 
vor fi desigur adversari dificili 
pentru ceilalți concurenți. Cei 
mai buni : Arutik Rubenian (52 
kg). Serghei Zimîn (75 kg) și 
Movdî Amaev (81 kg). Sosind 
abia aseară, loturile Cubei și 
Ungariei vor fi cunoscute la 
cântarul oficial.

Antrenorii Simion Popescu, 
Cornel Petrescu și Ilie Marines
cu au selecționat cite doi con- 
curenti la fiecare categorie de 
greutate, printre ei, campioni
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I ȘEDINȚA DE LU LĂRGITĂ
A COMITETULUI
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Joi a avut loc ședința 
de lucru lărgită a Comitetului 
F. R. Fotbal la care au parti
cipat membrii comitetului fe
deral, președinții consiliilor ju
dețene pentru educație fizică și 
sport, al colegiilor centrale și co
misiilor F.R.F., ai asociațiilor si 
cluburilor sportive cu secții 
de fotbal divizionare „A" și 
„B“. directorii cluburilor spor
tive școlare, antrenori. arbi
tri divizionari „A". căpitanii 
echipelor divizionare „A". re
prezentanți ai presei sportive, 
invitați.

A fost prezent tovarășul Ion 
Ooman, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Ședința a avut la ordinea de 
zi raportul de activitate al 
F. Jl. Fotbal pe anul oompe- 
tițional 1982/1933. adoptarea 
planului de măsuri pentru Îm
bunătățirea activității In acest 
sport in noua ediție a cam
pionatului 1983/1984 și com
pletarea comitetului federal ei 
a biroului federal cu noi 
membri.

Raportul a analizat cu exi
gentă, in spirit critic ai auto
critic, activitatea internă și in
ternațională a echipelor de club 
și loturile reprezentative. După 
ce au fost menționate rezulta
tele pozitive ale echipei naționa
le in preliminariile campiona
tului european și ale Univer
sității Craiova in Cupa 
U.E.F.A., raportul a insistat a- 
supra necesității întăririi exem
plare a ordtaei și disciplinei, a 
responsabilității depline la toa
te nivelurile fotbalului, inten
sificării continue a pregătirilor, 
respectării normelor eticii si e- 
chității socialiste, cerind o to
tală angajare a tuturor celor 
care lucrează in acest do
meniu, pe drumul lichidării gra
velor linsuri care s-au manifes
tat In ultimul timp in activi
tatea fotbalistică șl au adus 
mari prejudicii sportului româ
nesc.

Planul de măsuri prevede ca 
pe viitor activitatea fotbalis
tică să se desfășoare in strictă 
conformitate cu regulamente
le de funcționare internă și in
ternațională, să nu admită in
gerințe și tendințe de influen
țare a hotărtrițor luate, să in
staureze o atmosferă asiduă 
de muncă, concomitent cu o 
activitate politico-eduoativă e- 
ficientă in rlndurile echipelor, 
La toate eșaloanele fotbalului.

Pentru anul competițional 
1933/84, fotbalul românesc are 
de îndeplinit sarcini importante, 
primordială fiind aceea « ca
lificării echipei României Ia tur
neul final al campionatului eu
ropean de la Paris, ta anul 
viitor. De asemenea, de la e- 
chipele de club participante la 
cupele europene se așteaptă 
calificarea lor în fazele supe
rioare ale acestor competiții 
continentale.

Au luat apoi cuvtatul 
tovarășii: Cornel Stroe, vicepre
ședintele clubului Universita
tea Craiova, Ion Carplneț, de 
la oombtnatul minier Valea 
Jiului, Dumitru Nicolae-Nicu- 
șor, antrenor al echipei Dinamo 
București, Vasile lanul, pre
ședintele clubului Politehnice 
Lași, Efrem Cherteș, acti
vist al U.GJ5.R., Costică Ște- 
fănescu, căpitanul echipei U- 
niversitatea Craiova, Mircea 
Angelescu, vicepreședinte al 
F.R.F., Aurel C. Neagu, redac
tor șef al ziarului „Sportul",

ROMÂNIA -
de neconceput dacă nu posedă 
si precizie in trasul la cos. 
Cămătaru. un vîrf de atac 
penetrant, demn de Invidiat, 
va trebui să acorde mai multă 
atentie șutului decisiv. Cu un 
plus de concentrare ta situa
țiile favorabile de a înscrie, 
el îsi va putea înmulți acțiu
nile pline de reușită, cum a 
fost si aceea de pe „Rasunda 
Stadion" în memorabila parti
dă cu Suedia.

Tînjlnd după două vlrfuri 
de atac penetrante. în ideea 
de ioc pe care intenționează 
s-o aplice cu un si mai mare 
folos în cadrul lui 1—4—4—2, 
Mireea Lucescu l-a fixat in 
ultima vreme, alături de Că
mătaru, pe nu mai puțin ma
sivul înaintaș Coraș. Plusul de 
încredere pe care 1 l-a acordat 
antrenorul, folosindu-1 timp de 

90 de minute, ne face să cre
dem că el a dat satisfacție la 
ultimele teste susținute peste 
hotare. Miercuri, însă. Coras a

Paul Cazan, căpitan al echipei 
Sportul Studențesc, Viorel Ma- 
telanu, antrenorul echipei Pe
trolul. Remus Ctmpeanu, vice
președintele clubului Universi
tatea Cluj-Napoca, Constantin 
Teașcă, antrenorul echipei Di
namo Victoria. Franeisc Coloși, 
președintele colegiului central 
al arbitrilor, Gh. Prodea, pre
ședintele comisiei de discipli
nă a F.R.F.. N'icolae Stan, 
vicepreședinte al C.N.E.F.S.. 
Nleoiae Gavrileseu, ministrul 
turisme Iul si spartului. Marin 
Dragnea, președintele C.N.E.F.S.

Vorbitorii s-au angajat să 
contribuie, eu toate forțele lor, 
la ridicarea nivelului general 
al fotbalului nostru, să Înscrie 
activitatea fotbalistică pe linia 
marilor comandamente ale so
cietății noastre, să Instaureze 
șl ta fotbal na eflmat de mun
că și dăruire, de conștiință 
nouă și devotament Înflăcărat, 
ta conformitate eu cerințele 
partidului, nrmlnd neabătut 
prețioasele Indicații ale tovară
șului Nleoiae Ceaușeseu de la 
recenta euvintare rostită la 
Consfătuirea pe problemele 
muncii organizatorice și poli
tico-educative de la Mangalia.

★
In Comitetul federal au fose 

cooptați următorii toaarăș:: 
Ion Carplneț, combinatul mi
nier Valea JiuiuL, Efrem Cber- 
teș, activist ai U.G.S.R., Gh. 
Burue, șef de echipă ia uzine
le „23 August" din Capitală 
Constantin Ion Circle*,  me
canic le C.T.C. Cartojani-Plo
iești, Cornel Dinu, antrerxr se
cund la echipa Dinamo Bucu
rești, ion Păeuraru, maistru o- 
țeiar ta combinatul siderur
gic din Ctaâați, Cornel Stroe, 
vicepreședinte al efebului U- 
niversttatea Craiova. Jean 
Stambolgla, președintele efe
bului Petrolul. Stelian Dudău, 
mecanic ta depoul C.F.R. călă
tori București, Dan Cristea, 
președintele duhului Corvinul 
Hunedoara,*  Gh. Cotea, medic 
sportiv. Cornel Pnmnea, co
mentator la televiziune și Ion 
Dumitrescu, inginer.

• LOTUL U.E.F.A. *83 LA 
BRAD. In cadrul pregătirilor pe 
care le efectuează pentru, apro
piatul med cu Iugoslavia din 
preliminariile CJC., selecționata 
de juniori U.E.F.A. ’85 a jucat 
miercuri, la Brad, cu divizionara 
„B“ Aurul. Gazdele au dștigat
cu 6—1 (4—1) prin, golurile mar

Plenara FJL Fotbal a te
les, in continuare. biroul 
comitetului federal care are 
următoarea alcătuire :

Ion Dumitrescu, președinte: 
Mlreea Pasca șl Mircea Ango- 
lesen, vicepreședinți; Constantin 
Dinuleseu șl Mlhal Ioneses. 
secretari ; Mireea Luceseu, di
rectorul tehnic al F.R.F., an
trenor al echipei naționale : 
Gheorghe Prodea. președintele 
comisiei da dtedpilnâ. Efrem 
Cherteș ; Radu LKenehe, acti
vist al U.T.C.; Dan Matei, 
inspector general ta ministe
rul educației M tavfttlmfntulul; 
Ion Alexandreseu. vicepreședin
te al clubului Steaua. Ovidiu 
Diaconesen. președintele sec
ției de fotbal a efebului Di
namo; Cornel Stroe, Franeisc 
Coloși, Aurei C. Neagu, Barba 
Popescu, președintele duhului 
Sportul Studențesc; Ion Carpl
neț, Gheorghe Burue, Stellas 
Dudău, Constantin Ion Ctretea, 
ion Păeuraru, membri.

Președinți de colegii și comi
sii ale F.R. Fotbal au fost aleși 
următorii tovarăși : Mireea Lu- 
cescu - colegiul central al 
antrenorilor ; Franclse Coloși 
la colegiul centrul al arbitri
lor ; Mireea Pasca, la comisia 
de apel; Mireea Angelescu 
la comisia internațională, Petre 
Mihăiescu la comisia de com
petiții ; Gheorghe Prodea. la

R. D. GERMANĂ
avut o prestație mal puțin in
spirată, fapt care ar * făcut, 
credem, oportună — în par
tea a doua a jocului — si uti
lizarea Iul Geolgău.

Lărgirea grupului selectio- 
nabililor este o acțiune la 
care. Crește, subscriem, dar ea 
trebuie făcută în așa fel Incit 
ta același timp cu cîstigurile 
preconizate din rîndurlle ..nou
lui val" (Hagl, Movilă ș.a.) să 
se păstreze intacte — inclusiv 
în condiție psihică — si va
lorile care au confirmat ; atit 
la echipa de club dt sl la 
națională.

Deși pină la jocurile oficiale 
pe care „tricolorii" le vor dis
puta ta preliminariile C E. (la 
12 noiembrie, eu CIPRU ; Ia 
30 noiembrie, cu CEHOSLOVA
CIA) mai este timp suficient 
flecare joc-test din bogatul 
program al echipei noastre na
ționale va trebui folosit cu a- 
tentie maximă. Din toate punc
tele de vedere...

F. R. F.
comisia de disciplină. Con
stantin Dinulescu, la comisia 
organizatorică și de control. 
Ovidiu Chlrață, la comisia e- 
conomică ; Dan Matei, la co
misia centrală de copii si ju
niori ; Cristian Manta, la co
misia de propagandă sl 
educație; Gheorghe Untea, la 
comisia medicală.

Președintele F.R. Fotbal, to
varășul Ion Dumitrescu, a mul
țumit. ta numele biroului fe
deral. pentru încrederea acor
dată de a conduce activitatea 
fotbalistică șl s-a angajat să 
ducă pină la capăt toate hotărî- 
rile planului de măsuri adoptat, 
pentru a contribui astfel ta îm
bunătățirea activității fotbalis
tice.

In încheierea lucrărilor ple
narei F.R. Fotbal a luat cu- 
vîntul tovarășul Ion Coman.

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI „C“- [DIJIA 1983-1984
ETAPA I - DUMINICA M AUGUST

C-FJL Arad — Unirea Tomna
tic, Oțelul Oraș dr. Petru Groza
— Șoimii Lipova, Voința Oradea
— SXvaate Cehu savantei, Vic
toria te eu — Minerul Sărmășag, 
Mânerul Șancutaș — Bihoreana 
Marghita. Unirea Stanloolau 
Mare — Înfrățirea Oradea, Rapid 
Jibou — Mineral Oraș dr. Petru 
Groza. Unirea Valea toi Mlhal
— Strungul Arad.

ETAPA A S-a —
DUMINICA 4 SffTEMMffi

Mtoeruî Sărmășag — Rap'd, 
tefrăttrea — C.T3L-. Btooreaa*
— Unirea VJC. ICoersl P.G. — 
Votata. Strungul — Unirea S-M„ 
Unirea T. — victoria. Șc-.mM — 
Miseru*.  Ștmctduș. SDvanta — 
oșeiu:

ETAPA A M-e - 
DUMINICA 11 SEPTBOME

Oțelul — Strong-- Vicr-on*  — 
Votața. rmrea SJL — Silvan*  
înfrățire*  — Unirea VM„ CLF-R.
— Rapid, Mtaerui Șncalaf — 
Mmer-ri PX»„ Unirea T. — Bi
horeana. Șctatii — Mteerzl Săr- 
■Kșeg.

ETAPA a W-a -
DUMINICA 1» SEPTB4

ETAPA I - DUMMCA ■ AUGUST
Unire*  Dej — CVPROM B**

WW4-R Bone — O- 
llmpta Gheri*.  TApngto Tg. LA- 
puș — Minerul BAmț. Oașul Ne
grești — Micerzi BAR*  a-.'.rm*  
Tășnad — Stiria-ArteșiM Turda. 
Unlo Satu Mare — CTL HgS«. 
Victori*  Caret — Conetmcțh B- 
tectromoutaj Cluj-Nepoce Bra
dul Vișeu — Minerul Bate Bcrș*.

ETAPA A B-e -
DUMINICA 4 SffTEMBIUE

Minerul Bălța — l*p«ișiâ.  
CJ1M. CluJ-Napoc*  — Unto Satu 
Mare. Olimpia — Utatree, CUP- 
ROM — Minerul Bă, Minerul 
BAluț — OmuL Stlci*-Art«șul  — 
Bradul, Mlaeru: B.B. — Vtetori*.  
CJX Chimia.

ETAPA A -
DUMINICA 11 SEPTEMBRIE

Minerul Băluț — Mineral BB„ 
Bradul — Lăpușui. Oașul — 
CUPROM, Unirea — CJX-, VJo- 
torla — Olimpia. Mtoercl B3
— Unlo, Chimia — Mtoerul Băl
ța, C.E.M. CluJ-Napoca — St:cla- 
Arieșul.

ETAPA a IV-e - 
DUMINICA IB SEFTB4BRJE

Bradul — C.EJ4. Cluj-Napoca, 
Olimpia — Chimia, Minerul BJ.
— Minerul Bălța. CUPROM — 
Minerul Băluț, CJX. — Minerul 
B.B., Sticla-Arieșul — Oașul. U- 
nlo — Victoria, Lâpușul — Uni
rea.

ETAPA A V-o - 
DUMINICA 35 SEPTEMBRIE

Chimia — Victoria, Oașul — 
Bradul, C.E.M. Cluj-Napoca — 
Olimpia, Minerul B.B. — Stlcla- 
Arieșul, Unirea — Minerul Bă- 
iuț Unlo — Minerul B.S., Lă-

REZULTATE DIN „CUPA ROMÂNIEI
Alte rezultate din etapa de du

minică a „Cupei României", 
competiție care se dispută In ca
drul „DACIADEI" : Bradul Vișeu
— Minerul Bala Sprie 0—1 (0—1),
Letea Bacău — Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej 5-0 (1—0), Ci
mentul Medgidia — Portul Con
stanța 3—1 (0—1), D.V.A. Portul 
Galați — Arrubltim Măcln 5—2 
(4—1), Mecanică fină Steaua 
București — Tehnometal Bucu
rești 2—1 (2—1) Unirea Sînnico- 
tau — Unirea Tomnatic 0—1 
(0—1), Textila Buhușl — Aripile 
Bacău 1—0 (0—0 0—0), Luceafărul 
Botoșani — Metalul Botoșani 
0—2 (0—1), Ancona Galați — La
minorul Galați 4—1 (3—0), Da
nubiana Roman — Laminorul 
Roman 1—0 (0—0). Bihorul Beluș
— Victoria tneu 0—3, nepre- 
zentare, Automecaniea București
— T.M. București 1—0 (1-0),
Voința laslovăț — Avintut Frasin 
5—2 (3—2), I.C.I.M. Brașov —

SERIA A IX-a
ETAPA A VI-o .- 

DUMINICA 2 OCTOMBRIE
Unirea T. — Silvania, Unirea 

V.M. — șoimii, Strungul — Mi
nerul Sărmășag, Oțelul — Ra
pid, Bihoreana — Minerul P.G., 
Votata — Unirea S.M., Victoria
— C-FJL, Minerul Șuncuiuș — 
înfrățirea.

ETAPA A Vil-o - 
DUMINICA » OCTOMBRIE

Unirea VJL — Voința, Minerul 
P.G. — Silvania, CJ’Jl. — Mine- 
rte Șuneuittș, Minerul Sărmășag
— Unirea T. Unirea S.M. — O- 
țelul. Rapid — Strungul, tafră- 
prea — Bihoreana, Șoimii — 
Victoria.

ETAPA A VUI-u - 
DUMINICA 14 OCTOMBRIE

Mteeral Șunctduș — Minerul 
Sărmășag. C-F-R. — Strungul, 
Victoria — Unirea VB , SUvanla
— Rapid. ȘotmH — Unirea T„ 
Unirea SM. — Bihoreana, Oțelul
— Mteerul P G., Voința — în
frățirea.

ETAPA A IX-a - 
DUMMCA 23 OCTOMCXIE

Vtetorta — Silvania. Unirea 
VM. — Unirea SM Minerul 
Sărmăeag — Mtaerul P.G„ Uni
rea T. — înfrățirea. Votata ~ 
Bapld. Oțeite — Minerul Șuncu- 
taș E-Jwreara — CJJl. Strun
gul — Șcimtl.

ETAPA A X« -
DUMM3CA M OCTOMMUE

Rapid — Mtaerul Șucculuș, U- 
T. — OtelteL Bllxvwia. — 

ICoerm P-G. Unirea 
SM. înfrățirea — Șoimii, Mi- 
aerui Sărmășag — Voința, Sti

SERIA A X-a
PMOi — CUPROM. Minerul Băl
ța — CIL.

ETAPA A VS-o -
DUMMOCA 2 OCTOMBRIE

CUPROM — OUmpia, Victoria 
— M-neru; Bălța, Bradul — Ctă- 
■te. CBM Ctaj-Napoc*  — LA- 

sttete-Arteșul — Unlo, 
Băiuț — CJX„ Oașul — 

ttateea Minerul B-S. — Minerul 
feB.

ETAPA A VII-o - 
DURGNKA » OCTOMBRIE

CJJ. — *CJLM.  Cluj-Napoca, 
Otanpte — StKSte-Arieșul, Mine
ral Bălța — Unirea, Unlo — 
CUPROM. MUtertM BR. — Ll- 
peșot Minerul BB. — Bradul. 
Mtaierul Băluț — Victoria, Chl- 
mte — Oașul.

ETAPA A Vltl-o - 
DUMINICA 14 OCTOMBRIE

Sttete-Arleșul — Victoria, C.I.L.
— Minerul B.S„ Bradul — Olim
pia. Oașul — Minerul B.B, C.E.M. 
Cluj-Napoca — Minerul Băluț, 
LApușul — Unlo, Unirea — Chi
mia, CUPROM — Minerul Bălța.

ETAPA A IX-a - 
DUMINICA 23 OCTOMBRIE

Minerul B.B. — CUPROM, O- 
jtm-pte — Oaș'Jl. Minerul Băluț
— Unlo, Minerul Bălța —Bradul, 
Victori*  — CJ-L„ Chimia — 
CJM Cluj-Napoca. Minerul 
BS .— Lăpușul, Unirea — Sti- 
e'*-Arieșul.

ETAPA A X-o — 
DUMINICA 30 OCTOMBRIE

Oașul — Lăpușul, C.E.M. Cluj- 
Napoca — Minerul Băița, C.I.L.
— Bradul, Unlo — Unirea, Stl- 
ria-Arieșul — CUPROM, Victo

ȘTIRI, MECIURI AMICALE
cate de ștefănescu (2), Ciontoș, 
Tirehlneci, Nan șl Ortnenișan. 
Pentru juniori a Înscris Harșanl. 
(Al. JURCA — coresp.).
• „CUPA HUNEDOARA-, E- 

DIȚIA A n-A. La această com
petiție au participat toate divi
zionarele din județ. N-au fost 
admise Corvinul șl Jiul, deoa

Textila Prejmer 6—0 (2—0) Mă- 
gura-Moblla Codlea — Prec zia 
Săeele 1—2 (0—1, 1—1), Car pap
Brașov — Metrom Brașov 2—0 
(1—0), Utilajul Făgăraș — Trac
torul Brașov 3—1 (0—1, 1—1),
Chimia Or. Victoria — Torpedo 
Zărnești 4—1 (1—1, 1—1), Mure
șul Topllța — Viitorul Gheor- 
gheni 0—1 (0—I), C.F.R. Arad — 
U.M. Timișoara 2—0 (1-* —0). Gra
nitul ■ Babadag — Ș.N. Tulcea 
0—1 (0—0), Minerul Altin Tepe
— Progresul ISăeoea 3—2 (1—1), 
Unirea Oradea — Voința Oradea
2— 1 (0—0), Bihoreana Marghita
— înfrățirea Oradea 4—1 <1—0), 
Minerul Ghelar — Victoria Călan.
3— 0 (1—0). Mureșul Luduș — Me-
talotehnica Tg. M. 3—0 (0—0), 
Silvania Cehu Siivaniel — Mi
nerul Sărmășag 3—1 (0—1, 1—1),
Unirea Glod — Rapid Jibou 1—1 
(1—0), A.S.A. Clmpulung Moldo
venesc — M!nerul Gura Humo
rului *—0 (1—0).

va n ia — Strungul, C.F.R. — U- 
nirea VJd.

ETAPA A Xl-o - 
DUMINICA « NOIEMBRIE

Șoimii — Voința, înfrățirea — 
Minerul Sărmășag, Oțelul — Bi
horeana, Victoria — Rapid, Mi
nerul Șuncuiuș — Silvania, U- 
nirea V.M, — Unirea T., Unirea 
S.M. — CJ.R. Strungul —. Mi
nerul P.G.

ETAPA A Xll-o - 
DUMINICA 13 NOIEMBRIE

Bihoreana — Minerul Sărmă
șag, C.F.R. — Silvania, Voința
— Strungul, Oțelul — înfrățirea, 
Șoimii — Minerul P.G., Unirea 
S.M. — Victoria, Unirea T. — 
Minerul Șuncuiuș, Rapid — Uni
rea VJd.

ETAPA A XIII-c - 
DUMINICA 20 NOIEMBRIE

Minerul Șuncuiuș — Unirea 
V.M., Victoria — Oțelul, Mine
rul Sărmășag — Unirea SM„ 
Minerul P.G. — C.F.R„ Rapid — 
Bihoreana, Strungul — înfrăți
rea. Silvania — șoimii, Voința — 
Unirea T

ETAPA A XJV-o - 
DUMINICA » NOIEMBRIE

Bihoreana — Șoimii, Unirea — 
Strungul. C.FR. — Voința, Oțe
lul — Minerul Sărmășag, înfră
țirea — Minerul P.G., Victori*
— Minerul Șuncuiuș, Unirea 
S.M. — Rapid, Unirea V.M. — 
Silvania.

ETAPA A XV-e - 
DUMINICA 4 DECEMBRIE

Minerul Șuncuiuș — Unire*  
S.M, Silvani*  — Bihoreana, Mi
nerul Sărmășag- — Unirea V.M, 
Strungul — Victori*,  Șoimii — 
CJJl.. Minerul P.G. — Unire*  
T„ Voința — Oțelul, Rapid — 
înfrățirea.

ria — Minerul Bă, Olimpia — 
Minerul B.B„ Minerul Băluț — 
Chimia.

ETAPA A Xl-o - 
DUMINICA 4 NOIEMBRIE

Unlo — Olimpia, Bradul — Mi
nerul Băluț, CUPROM — Chimia, 
CJX. — Oașul. Minerul Băița — 
Minerul B.B., Lăpușul — Stlda- 
Arieșul, Minerul BJS. — C.E.M. 
Cluj-Napoca, Unirea — Victoria.

ETAPA A Xll-a - 
DUMINICA 13 NOIEMBRIE

Minerul B.B. — Minerul Băluț, 
C.E.M Cluj-Napoca — Oașul, 
Bradul — Unirea, Minerul Bălța
— Olimpia. Lăpușul — Victoria, 
CUPROM — CJX„ Chimia — 
Unlo, Minerul B.S. — Sticla- 
Arieșul.

ETAPA A XIII-o - 
DUMINICA 20 NOIEMBRIE

Oașul — Minerul B.S., Minerul 
Băluț — Minerul Bălța, Olimpia
— Lăpușul, Unlo — Bradul, A- 
rieșul — CJ.L., Unirea — C.E.M. 
Cluj-Napoca, Victoria — CUP
ROM, Minerul B.B. — Chimia.

ETAPA A XIV-o - 
DUMINICA 27 NOIEMBRIE

CJX. — Lăpușul, Chimia — 
Minerul B.S., Unirea — Minerul 
B.B., C.E.M. Cluj-Napoca — 
CUPROM, Bradul — Victoria, 
Minerul Băița — Sticla-Arieșul, 
Minerul Băluț — Olimpia, Oașul
— Unio.

ETAPA A XV-o - 
DUMINICA 4 DECEMBRIE

Minerul B.B. — C.E.M. Cluj- 
Napoca, Unlo — Minerul Băița, 
Sticla-Arieșul — Minerul Băluț, 
Olimpia — CJ.L„ Lăpușul — 
Chimia. Minerul B.S. — Unirea, 
CUPROM — Bradul, Victoria — 
Oașul.

rece n-au prezentat loturile com
plete. In finala Întrecerii s-au 
lntilnit Mureșul Explorări Deva 
și Minerul Lupeni. Scor 2—1 
după prelungiri. Golurile au fost 
marcate de Stoica și Vidlcani, 
pentru Mureșul, și Moraru, pen
tru Minerul. (I. SIMION — co
resp.).

C.FR


Rczultaic (ic valoare la concurs’.'! atletic de la Zurich Campionatele
europene

de notație
KZ

iar Calvin Smith pe Carl Lewis! IN FINALĂ LA 800 m LIBER
In concursul atletic desfășurat 

miercuri seara pe stadionul Let- 
zigrund din Ziirich, Anișoara 
Cușmir a cîștigat proba de să
ritură in lungime eu 6,89 m, fi
ind urmată de Carol Lewis 
(SUA) — medaliată cu bronz la 
C.M. de la Helsinki — cu 6,74 m.

In probele de sprint s-au în
registrat cîteva rezultate de va
loare, și o surpriză : în proba 
de 2Q0 m, Calvin Smith l-a În
trecut fără drept de apel pe 
Carl Lewis: 19,99 — 20,21 (Smith 
este al 7-!ea atlet din Istoria 
probei care coboară sub 20 de 
secunde). Tot Smith a cîștigat 
și proba de 100 m In 9,97, al 4-lea 
rezultat din toate timpurile, la 4 
sutimi de recordul mondial care 
îl aparține. Rezultate : masculin: 
too m : Smith 9.97 (vânt 1,60 m/s). 
Mei Lattany (SUA) 10,03,

(SUA) 10,06, Emmltt King 
10,06, Allan Wells ------

400 m : Alonso
45,07, Bert Cameron (Ja- 
45.23 ; 1 500 m :

---- -  ‘ 3:32.71
3 97, Jos 6 Abas-
3:33,18, John Wal- 

Zoolandă) 3:34,39, 
(RFG)

Ray
Brown
(SUA) 
10.15 : 
(SUA) 
maica) 
Scott (SUA) 
lăze (Elveția) 
cai (Spahia) 
ker (Noua
Thomas Wessinghage
3:34.72, Dragan Zdravko viei (Iu
goslavia) 3 :Î5.O5 : 5 000 m : Fer
nando Mamede (Portugalia) 
13:14,15, Antonio Leitao (PortU-

(MB) 
Babers -

Steve
Pierre De-

galiaj 13:16,93, Markus Ryffel 
(Elveția) 13:19 38, Marttl Vain io 
(Finlanda) 13:20,07 ; 110 mg :
Greg Foster (SUA) 13,25, Arto 
Bryggare (Finlanda) 13,51; 4 00 mg: 
Edwin Mo-sCB (SUA) 4T,37 — oel 
mal bun rezultat mondial al 
anului, David Patrick (SUA) 
48.05, Andre Philips (S.U.A.) 48,52, 
David Lee (SUA) 48,42, Harald 
Schmid (RFG) 48,63 ; 3 000 m ob.î 
Francisco Sanchez (Spania) 
8:21,00 ; înălțime : Carlo Trăn- 
hardt (RFG) 2,30 m, Roland Dal- 
hauser (Elveția) 2,30 
Ottey (Canada) 2,30 m, 
Stones ‘ ‘;
Wszola (Polonia) 
glme - - -
8,18 m, Larry Myricks 
8,09 m ; prăjină : Thierry 
ron (Franța) 5,70 m, Miro Zalar 
(Suedia) 5,60 m ; suliță : Tom 
Petranoff (SUA) 93,26 m ; femi
nin : 100 m : Florence Griffith 
(SUA) 10,96 (vX 2,90 m/s), Mer- 
lene Ottey (Jamaica) 10,98; 
200 m : Ottey 22,10, Cathy Cook 
(MB) 22,26 ; 800 m : Margrit
Klinger (RFG) 1:58,65 ; 3 000 m : 
Mary Decker (SUA) 8:36,51.

★
. Cu prilejul campionatelor țări

lor arabe, la Amman, algerianul 
Othmane Belfaa a sărit 2,26 m 
la Înălțime (record algerian șl 
african).

(SUA) 2,20 m,
' 2,20 m

Jason Grimes

m, Milt 
Dwlglit 

Jacek 
; Iun- 
(SUA) 
(SUA) 

Vlgne-

Balcaniada de călărie

DUMITRU VELEA Șl HORAȚIU MARCHIȘ
CAMPIONI LA INDIVIDUAL

SABAC, 25 (prin teleion). în 
fața unui public care a umplut 
cină la refuz tribunele cochetei 
baze „Sava“ din localitate, au 
continuat întrecerile din cadrul 
celei de a XlV-a ediții a Cam
pionatelor balcanice de călărie 
dresaj si obstacole).

Cum era de așteptat, atenția 
generală s-a îndreptat spre 
sportivii participant! la probele 
de obstacole, ei avind, de aceas
tă dată, de rezolvat dificultăți
le ^parcursului din proba nr. 2, 
decisivă pentru desemnarea 
campionilor. Conform regula
mentului. disputa s-a desfășurat 
pe un parcurs ale cărui obsta
cole au fost înălțate față de zi- 

. ua precedentă, iar traseul a cu
prins mai multe puncte cheie, 
sporind dificultatea. în aceste 
condiții, fiecare neatenție, fie
care ezitare putea aduce puncte, 
de penalizare care la sfîrșitul 
întrecerii să ducă la serioase 
perturbări în clasament. Iată de 
ce fiecare concurent a abordat 
cu maximă atenție parcursul.

în proba de obstacole juniori, 
reprezentantul nostru H, Mar- 
chiș. cu Cocor, care avusese o 
bună comportare și în proba I, 
a repetat evoluția sa meritorie 

• și a reușit să se impună, adja- 
dccindu-și titlul de campion 
balcanic al categoriei. în ciu
da dificultăților parcursului, el 
a depășit cu brio capcanele, 
ciștigînd proba.

REZULTATE TEHNICE : 1.
II. Marchis (România), cu Co
cor. 41 p. 2, D. Vasiliev (Bulga
ria) cu Ceterus 41 p, 3. D. Ilio- 
devis (Grecia), cu Forever 41 p. 
...7. I. Țincu (România), cu Ba
laur. 32 p.

Succes al călăreților români 
și în întrecerea seniorilor, care 
au dominat de la un capăt la 
altul competiția, Dumiirn Ve
iea cu Fudul și Alexandru Bo
zan cu Jan situindu-se pe pri
mele două locuri. O mențiune 
și pentru Florin Stoica cu Fi
cus, care și el a avut o com
portare meritorie. Fetele, în 
schimb, nu au reușit să con-

firme. Clasament seniori ; 1. 
Dumitru Veiea 44 p, 2. Alexan
dru Bozan 42 p, 3. J. Borisov 
(Bulgaria) 42 p... 5. Florin Stoi
ca 36 p. Fete : 1. Amalia Bog- 
danou (Grecia) cu Gemini 36 
p..., 6. Dania Popescu cu Păcală
24 p, 7. Ioana David cu Baical'
25 p..., 17. Cristina Ștefănescu 
cu Călin 17 p.

Proba de dresaj seniori, desfă
șurată șl ea tot joi. în cursul 
dimineții, a fost dominată net 
de către călăreții din tara gaz
dă, care au și ocupat, în cele 
din urmă, toate locurile de pe 
podium. Reprezentanții noștri 
nu s-au situat la nivelul aștep
tărilor, dar e la fel de adevărat 
că ei nu au beneficiat de cal 
buni, cei pe care au concurat 
ei fiind foarte tineri, lipsiți de 
experiență competițională.

REZULTATE TEHNICE :
D. Mavec (Iugoslavia), cu Plu
to, 1396 p. 2. L. Alois (Iugosla
via) cu Mazurca 1356 p. 3. S. 
Mode re v (Iugoslavia), cu Ma
zurca 1323 p... 6. A. Doneseu, cu 
Dogar 1175 p. 7. D. Velicu, cu 
Jimblar 1161 p... 9. Gh. Nicolae 
cu Delfis 1136 p.

Vineri este zi de pauză, sim- 
bătă și duminică urmind să se 
desfășoare probele pe echipe.

ROMA. 25 (prin telefon). 
Miercuri seara, la Stadio del 
Nuoto de la Foro Italico, Car
men Bunaciu a dovedit că ră- 
mîne, la 22 de ani (pe care U 
va împlini luna viitoare), una 
din cele mai bune specialiste 
ale probelor de spate din lume. 
Medalia de bronz la 100 m, cu
cerită la capătul unei curse 
foarte bune, răsplătește efortu
rile acestei sportive exemplare, 
a cărei carieră longevivă — 
Carmen a fost medaliată și la 
campionatele continentului din 
1979 și 1981 — se înscrie între 
raritățile înotului internațional. 
Trebuie să spunem, dealtfel, că 
Bunaciu este singura înotătoare 
prezentă la Roma care a urcat 
pe podium la trei ediții con
secutive ale campionatelor eu
ropene !

Nădăjduim că multipla noas
tră campioană va repeta fru
moasa comportare șl in proba 
de 200 m spate, programată 
sîmbătă, în ultima zi a cam- 
pionatelcr, în care o va avea 
probabil, alături, printre fina
liste, pe tînăra ei colegă Anca 
Pătrășcoiu. Debutantă la C.E., 
băimăreanca a ratat miercuri 
calificarea în finală la 100 m 
spate pentru numai două su
timi de secundă — după ce sta
bilise marți două recorduri na
ționale la 200 m liber, în serie 
și în finala B —, dar a izbu
tit, joi dimineața, să se califice 
între primele opt specialiste ale 
continentului la 800 m liber, 
intrînd în prima finală (care 
va avea loc vineri seara) cu al 
7-lea timp : 8:49,12. (Cealaltă 
româncă, Eniko Palencsar, a 
realizat 8:58,17, locul 13 în cla
samentul general. întrucît nu 
se va disputa și o finală B).

Așteptăm, deci, cu speranțe 
ultimele două zile de întreceri

ale concursului de înot, desfă
șurat pînă acum la un nivel 
extrem de ridicat,

Poloiștii noștri au înregistrat 
joi seara o nouă înfrîngere, fi
ind întrecuți cu 11—8 (2—3, 
3—0, 3—3, 3—2) de formația Iu
goslaviei. Ei au început bine 
partida, ca șl în meciurile an
terioare, conducînd cu 2—0 și 
3—1, dar, ca de obicei, au avut 
o nouă cădere, o repriză foarte 
slabă (de data aceasta a doua), 
care a hotărît în cele din urmă 
soarta meciului. Este drept că 
al noștri nu strălucesc, în ge
neral — jucînd static și greșind, 
de cele mai multe ori, tactic — 
dar ca și în meciul cu Spania 
adversarii au fost ajutați de 
arbitrul olandez Goertsen prin 
cîteva decizii care ne-au deza
vantajat în momentele cheie 
ale jocului. Delegarea insistentă 
a lui Goertsen la meciurile e- 
chipei noastre este cel puțin 
ciudată, gîndindu-ne că echipa 
Olandei este... vecină în clasa
ment cu formația noastră. Ori
cum, acest amănunt nu este o 
scuză pentru evoluția de an
samblu a poloiștilor români. In 
meciul cu Iugoslavia golurile 
au fost marcate de Hagiu X 
Costrăș 2, Moiccanu 2, Arde- 
leanu și Popescu, respectiv Be- 
bici 4, Gopcevicl șl Sukno cite 
X Roje, Slokovici și Paskvaii». 
Celălalt arbitru : Demay (Fran
ța). în alt meci din grupa A 
a turneului de polo : Spania — 
R.F. Germania 8—7 (1—3, 3—1, 
2—0, 2—3). La ora convorbirii 

- nu a început meciul U.R.S.S. — 
Ungaria, derbyul campionatului, 
în care unul din arbitri va £1 
Radu Timoc.

Rezultatele finalelor de înot 
de joi seara : MASCULIN: 490 
m liber i Vladimir Salnikov 
(U.R.S.S.) 3:49,80, Borut Petrici

(Iugoslavia) 3:51,96, Darjan Pe- 
trici -(Iugoslavia) 3:52,60, Tho
mas Fahrner (R.F.G.) 3:52,82,
Thomas Pfeiffer (R.F.G.) 3.53,35, 
Șteffen Lless (R.D.G.) 3:54,01 t 
200 m bras : Adrian Moorhouse 
(M. Britanie) 2:17,49, Alban 
Vermes (Ungaria) 2:18,27, Ro
bertas Julpa (U.R.S.S.) 2:18,7X 
Iuri Kis (U.R.S.S.) 2:18,99, Ra- 
ffaeLe Avagnon (Italia) 2:20.00, 
Gerald Moerken (RFG) 2:20,47 ; 
4 X 100 m liber : U.R.S.S. (Smi- 
riaghin, Krasiuk, Țkacenko, 
Markovskl) 3:20,33 — record 
european, Suedia’ 3:22,02, R.D.G, 
3:23,02, R.F.G. 3:23,51, Italia 
3:23,83, Olanda 3:26,81. FEMININ: 
100 m fluture : Ines Gcissler 
(R.D.G.) 1:00,31, Cornelia Po-
lit (R.D.G.) 1:00,92, .Cinzia Sa- 
vi-Scarponi (Italia) 1:01,37, Ann 
Osgerby (Marea Britanie) 
1:01,56, Conny van Bentum (O- 
landa) 1:01,9Ș, Anne-Marie Va- 
erstappen (Olanda) 1:02,82 ; 100 
m bras : Ute Geweniger (RDG) 
1:08.51 — record mondial , Syl
via Gerasch (R.D.G.) 1:09,62, Ta
nia Bogomilova (Bulgaria) 
1:10,77, Petra van Staveren (O- 
landa) 1:10,79, Eva Maria Ua- 
kansson (Suedia) 1:11,14, Olga 
Zelenkova (U.R.S.S.) 1:11,26.

In grupa B a turneului de 
polo (locurile 9—16) s-au înre
gistrat rezultatele : Grecia -— 
Bulgaria 11—7, Belgia — Aus
tria 7—6, Franța — Danemarca 
20—5. Conduce Grecia cu 8 p 
în 4 meciuri, urmată de Franța 
și Bulgaria 6 p, Suedia 4 p. 
Belgia, Austria și Danemarca 
cîte 2 p.

Vineri, poloiștii .noștri întîl- 
nesc formația Ungariei ; Ga
briela Baka va concura, dimi
neața, în serii la 200 m mixt. 
Iar Anca Pătrășcoiu seara în 
finală la 800 m liber.

Geo RAETCHI

1.

Em. FANTANEANU

„Cupa F. R Baschet“

ECHIPA ROMÂNIEI
FOCȘANI, 25 (prin telefon). 

Publicul (numeros gi entuziast 
în ziua a doua a „Cupei F.R. 
Baschet”, găzduită de Sala 
sporturilor din localitate) a 
aplaudat victoria reprezenta
tivei feminine a României In 
fata celei a Poloniei : 82—18 
(40—27). Prin acest succes echi
pa noastră s-a instalat în frun
tea clasamentului, care șe pre
zintă astfel : 1. România 6 p 
(3 jocuri), 2. Cehoslovacia 4 p 
(2 j). 3. Ungaria 4 p (3 j). 4—5. 
R. F. Germania și Selecționata 
orașului Leningrad 3 p (2 j), 
6—1, Polonia și R. D. Germană 
2 P (2j).

Referitor la partida cu for
mația Poloniei (care prezintă

JOCURILE PANAMERICANE
CARACAS, 25 — In ooncursul 

de înot la Jocurile Panamerica
ne, ștafeta masculină de 4 X 100 
m mixt a S.U.A. a stabilit un 
nou record mondial ou 3:40,42. 
La 200 m spate a câștigat Ann 
White (S.U.A.) în 2:15,66. Alte 
rezultate : ATLETISM masculin: 
100 m : Penalver (Cuba) 10,06 ; 
Nunez (Rep. Dominicană) 10,18, 
Graddy (S.U.A.) 10,1« ; 400 mg : 
Monthle (Cuba) 50,62, Ferreira 
(Brazilia) 50,08, King (S.U.A.) 
50,31 ; lungime : Jefferson (Cu
ba) 8,03 m, Bradley (S.U.A.) 7,99; 
ciocan : Morejon (Cuba) 65,34 m; 
20 km marș : Canto (Mexic) lh 
28:12. Gonzales (Mexic) lh 29:21 ; 
feminin :100 m: Garcia (Cuba) 
11,31, Washington (S.U.A.) 11,33 ;

800 m : McKeen (Cuba) 2:02,20 ; 
400 mg : Brown (S.U.A.) 5«,03 ;
TENIS : simplu feminin (finală): 
Rush (S.U.A.) — Fernandez (Por
to Rico) 1—S, 6—3, 7—5 ; dublu 
mixt (finală) : Calvo, Alesia (Ve
nezuela) — Lozano, Vallejo (Me
xic) 6—4, 7—6 ; CICLISM : urmă
rire individuală : Grlllys (S.U.A.) 
4:48,80 ; BASCHET masculin : 
Canada — Argentina 82—79, 
Porto RLco — Brazilia 104—102, 
S.UA. — Mexlo 81—68 ; VOLEI 
feminin : Canada — Argentina 
3—0 (9, 13, 10), Cuba — Venezue
la 3—0 (3, 4. 6), S.U-A. — Peru 
3—0 (S, 6, 9) ; HOCHEI PE IAR
BA (semifinale) : Argentina — 
S.U.A. 4—0, Canada — Chile 3—0.

LA A TREIA VICTORIE
un lot tinăr) menționăm că re
zultatul favorabil 
proporția lui — a fost 
grație bunei comportări 
priza secundă, dnd 
noastră a devenit mal 
tivă în apărare, a recuperat mai 
mult, iar acțiunile ofensive au 
fost mai rapide și mai precise. 
O remarcă în plus pentru 
Magdalena Pali și Ștefanii 
Borș. Diferența s-a majorat 
treptat, c^ea cp a permi3 
trenorilor 
Gabriel 
aproape 
tru că 
această 
ultimul 
natului european din 
tembrie. 
Borș 22, 
Popa 5, Grigoraș 5. 
Grecu 4, ~
11, Tarczowska 8, Banka 
Mihaliak 2, Stankiewcz 4. Lien- 
cetvska 4, Iaskuvzynska 6,
Gawetska 5, Woîeriecwcz 4. Au 
arbitrat H. Leopold (R. D. Ger
mană) și I. Hajnes (Ungaria).

Partidele precedente s-au în
cheiat ou victoriile favorite-

Si mai ales 
obținut 
din re- 
echipa 

eomba-

an- 
Nlcolae Martin și 

Năsîase să utilizeze 
toate jucătoarele, pen- 
nu trebuie 
competiție 

test înaintea

uitat că 
constituie 

camplo- 
luna sep- 
Pall 28, 

Hosszu 8.
Bîră 4, 

respectiv Celeakowska 
4.

Au marcat :
Bădinici 10,

lor. Echipa Ungariei a întrecut 
ambițioasa (dar mai puțin teh
nică) echipă a R.D. Germane 
cu 101—64 (49—31). -
tativa Cehoslovaciei,
cel mai bun lot (jucătoare înal
te, masive, atlete, cu deosebi
te calități tehnice) a dispus de 
formația R.F. Germania cu 
107—76 (52—34), la capătul u- 
nui meci pe care l-a dominat 
de la început, fapt care a per
mis antrenorilor să folosească 
în repriza secundă jucătoare de 
rezervă. Din echipa R.F.G. 
am remarcat-o pe internaționala 
junioară Anke Schroder, dato
rită celor 20 de puncte mar
cate, dar mai cu scârnă taliei: 
2,02 m. în sfirșit, Selecționata 
Leningradului a demonstrat cla
sa baschetului sovietic. învin- 
gînd echipa Ungariei cu 70—61 
(41—26).

Programul de vineri, de la 
ora 9 : Selecționata Leningrad 
— Cehoslovacia, Polonia — 
R.F. Germania; de la ora 16 : 
România — R.D. Germană, Ce
hoslovacia — Ungaria și Selec
ționata Leningrad — R.F. Ger
mania.

Reprezen- 
venită cil

D. STÂNC'JLESCU

(Geraldo Pereira). In a- 
oompetlție. la La Pass : 
— Peru 1—1 (0—0). 
primul joc preliminar din 
Cupei cupelor : Swansea 

■g 1—1 (0—0). Au

• Echipa Cehoslovaciei învin
gătoare la Atena • Argentina 
intrece Brazilia I • Meciuri ofi

ciale și amicale
BASCHET 0 La Palma de Ma

jorca, in turneul final al cam
pionatului mondial de juniori : 
S.U.A.—iugoslavia 81—79, U.R.S.S. 

•ri Spania 101—90. Brazilia — 
Italic 79—69. Conduce cu 
11 p (5 victorii, o înfrîngere), 
urmată de Brazilia 10 p (4—2) șl 
SUA 9 p (4—1).

CICLISM 0 Comitetul director 
al UIC. întrunit la Ziirich, a 
stabilit ca în 1985 C.M. să se 
desfășoare In Italia, a cărei fe
derație împlinește tn acel an 100 
de. ani de la Înființare. In 1986 
C.M. vor avea loo în SUA, în 
statul Colorado. 0 Proba de ur
mărire Individuală (amatori) a 
campionatelor mondiale de la 
Zii rich a fost elști gată de so
vieticul Viktor Kopoveț, în 4:37,89. 
urmat de Bernd Dittert (RDG) 
4:42,15 șl Dalnia Lleplnș (URSS) 
4:44,22. Campionul are 19 ani. 
Proba de viteză a profesioniș
tilor a fost cîștlgată de elveția
nul Urs Freuler, urmat de Danny

.Clark (Australia) și Gibby Hatton 
(SUA). 9 Turul Castiliei a ' 
clștlgat de spaniolul Pedro 
noz, urmat la 9 secunde de 
tonlo Coll

HOCHEI
Amstelven
Europei :
Scoția —

(Spania).
PE IARBA • 

(Olanda) in 
URSS - - ■ ‘
Polonia

fost 
Mu- 
An-

La
Cupa

Irlanda 5—0.
1—1, Olanda

TELEX • TELEX
— Belgia 7—1, Țara Galilor — 
Austria 6—1, Spania — RFG 4—2; 
în semifinale vor juca : Spania
— URSS. Olanda — RFG.

ȘAH 0 Turneul Internațional 
.open e de la Baden-Baden 
(R.F.G.) s-a încheiat cu victoria 
lui Florin Gheorghiu, cu 7,5 
puncte din 9 posibile. Cu același 
număr de puncte, dar coeficient 
Bucholz inferior, s-au clasat alțl 
doi concurențl, maeștrii vest-ger
mani Fahnensdhmldt șl Andart.

în aceeași competiție, marea 
noastră maeștri Margareta Mu- 
reșan a obținut 4,5 p. • Tur
neul de la Hanovra a fost clș
tlgat de campionul mondial A- 
natoli Karpov — 11 p din 14 
posibile, urmat de Georgadze 
(URSS) 10,6 p, Balașov (URSS)
10 p, Torre (Filipine) 9 p, Oster- 
meyer (RFG) 8.5 p, etc.

TENIS • Americanii John 
McEnroe șl Martina Navratilova 
au fost desemnați 
cu nr. 1 pentru 
internaționale ale 
Flushing Meadow
11 septembrie).

capi de serie 
campionatele 
SUA, de la 

(30 august —

VOLEi • în turneul masculin 
de ta odesa : Bulgaria — Româ
nia 3—2 (12, —9, 6, —7, 5). Po
lonia — Japonia 3—0. S.U.A. — 
Cuba 3—0, U.R.S.S. I — Finlanda 
3—o ; Polonia — România 3—1 
(4, —13, 13,3), Bulgaria — U.R.SJS. 
n 3—2, U.R.S S. I — Cehoslova
cia 3—0, S.U.A. — Finlanda 3—0.

• Echipa Cehoslovaciei, care 
se pregătește pentru ultimele 
jocuri din preliminariile C.E., a 
învins la Atena pe Panathlnalkos 
cu 1—o (0—0), prin golul marcat 
de Knovlacek (mln. 72). învin
gătorii au aliniat echipa : Hrus- 
ka — Jakubec, Prokeaa, Jurke- 
mik, Flala, Galenski, Vizek, 
Chalupka, Pahenka, Knoviacek, 
Stambacher. Au asistat 25 000 de 
spectatori.
• într-un meci derby, la Bue

nos Aires, în cadrul „Cupei A- 
mericli" : Argentina — Brazilia 
1—0 (0—0). A marcat Gareca
(mln. 55). A fost un joc exce
lent. Brazilienii au forțat egala- 
rea, dar Fillol a apărat foarte 
bine. Formații : ARGENTINA : 
Fillol — Camino, Mouzo, Trosse- 
ro, Garre, Russo (Marangoni), 
Ponce, Sabella, Marlclo (Ramos), 
Gareca, Burruchaga. BRAZILIA: 
Leao — Paulo Roberto, Tonlnho 
Carlos, Mozer, Junior, Tita, Chi
na, Jorginho, Care ca, Roberto,

Renato 
ceea și 
Bolivia

O în 
cadrul 
— F.C. Magdeburg _ _ ____
Înscris Walsh (min. 80), respectiv 
Streich (mln. 86). Returul, mier
curea viitoare la Magdeburg., în- 
vingătoarea acestui dublu rneol 
va juca cu C.F. Barcelona, in 
primul tur.
• în grupa ,,B" a prelimina

riilor olimpice : Finlanda — Da
nemarca 0—0. în grupă conduce 
Polonia cu 6 p (din 3 j), urmată 
de Danemarca cu 5 p (5 j). R.D. 
Germană 4 p (2 j)’. Norvegia 3 p 
(4 j), Finlanda 2 p (6 j).
• La Paris tn ’med amical :

Franța — Penarol Montevideo 
1—0 (1—0). A înscris Ferrerd
(min. 1).
• Tot în joc amical, la Arica : 

Chile — Bolivia 4—2 (4—1).
• In finala ..Cupei Iberice" 

(med retur) : Benfica — Athletic

Anderiecht — Nottingham Fo
rest 4—2 (3—1).

Bilbao 3—1 (3—0). în primul joc
echipa spaniolă a cîștigat ou
2—1.
• în turneul d-e la Baroc, ona:
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