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VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN JUDEȚUL TULCEA

■ Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
făcut vineri, 26 august, o vi
zită de lucru in județul Tul- 
cea.

Împreună cu conducătorul 
partidului și statului la vizită 
au participat tovarășii Constan
tin Dăscălescu, Emil Bobu, Ion 
Dincă, Gheorghe Oprea, 
Pățan.

Acest nou dialog de 
care se înscrie pe linia 
țațelor intilniri ale secretarului 
general al partidului cu făuri
torii bunurilor materiale și 
spirituale în județul de la gu- 

. rile Dunării, a avut loc în at
mosfera laborioasă, de puter
nic avint cu care oamenii 
muncii din această parte a ță
rii au intîmpinat, asemeni în
tregului popor, marea noastră 
sărbătoare națională de la 23 
August. Fiecare colectiv, care 
a avut cinstea să se intilnească 
în această zi cu secretarul ge
neral al partidului, a raportat 
cu mîndrie despre 
obținute în întrecerea 
tă.

Oamenii muncii din muni
cipiul Tulcea l-au primii și 
de, această dată pe tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu cu senti
mentul bucuriei pe care le-o 
conferă marile împliniri de 
pînă acum, cu convingerea că 
prin înfăptuirea hotăririlor a- 
doptate de Congresul al XII- 
lca și Conferința Națională ale 
partidului, județul lor, țara 
întreagă vor urca pe noi trep
te de progres și civilizație.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu 
a vizitat întreprinderea de a- 
lumină, Combinatul metalur
gic, întreprinderea de cons
trucții nave și utilaj tehnologic, 
Fabrica de conserve din pește.

în cadrul dialogului fructuos 
purtat cu colectivele princi
palelor unități industriale din 
municipiul Tulcea au fost e- 
videuțiate aceste realizări și 
în același timp au fost stabi
lite căile și metodele menite 
să asigure realizarea exempla
ră a sarcinilor de plan pe acest 
an și pe întregul cincinal, ast
fel îneît, printr-o mai eficien
tă valorificare a resurselor de 
care dispune, județul Tulcea 
să-și aducă o contribuție tot 
mai mare la inflorirea econo
mico-socială • patriei noastre.

Ion

lucru, 
repe-

succesele 
socialis-

începe și campionatul

feminin de handbal

CALITATE,
IN PRIMUL RlND!

La foarte scurt timp după 
ce formațiile masculine au in
trat în disputa pentru titlul 
național, iată că si cele mai 
bune echipe feminine se pre
zintă la startul unei noi ediții 
a campionatului republican. Di
vizia „A". Este, ca si în cazul 
competiției masculine, a 26-a 
ediție a acestei întreceri spor
tive de mare interes. în cadrul 
căreia, mai ales în ultimii ani, 
se simte o evidentă creștere a 
echilibrului de forțe. Din pă
cate, nu același lucru putem 
afirma despre calitatea jocu
rilor, ceea ce impietează direct 
asupra valorii internaționale a 
selecționatei tării noastre, care, 
de o bună bucată de timp, a 
pierdut „cadența" existentă pe 
plan internațional.

Ca si in cazul campionatului 
masculin, cel feminin compor
tă. de asemenea, două etape 
distincte, prima fiind consti
tuită din turnee găzduite de 
orașe fără formații participan
te. deci pe terenuri neutre, iar 
cea de a doua sistem divizie, 
cu etape în care fiecare echipă 
joacă acasă și în deplasare. Cu 
alte cuvinte, un „mini-campio- 
nat“. cu tur si retur, dar care 
— nota bene ! — se va disputa 
pe două grupe valorice, ceea

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. a 6-a)

După încheierea vizitei 
unităfile economice, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu s-a Intîlnit 
la sediul Comitetului județean 
de partid cu cadre din activul 
de partid, cu membri ai con
ducerii Ministerului Agricul
turii și Industriei Alimentare, 
ai Centralei „Delta Dunării* și 
alțri specialiști.

De la Comitetul județean de 
partid, coloana de mașini s-a 
îndreptat spre Stadionul mu
nicipal, unde se regăsesc ace- 

puter- 
și ti- 
frumo-
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ASTAZI, ETAPA INAUGURALA 
A DIVIZIEI

J

leași momente de 
nică vibrație. Tineri 
nere imbrăcați 
sul port local

în 
__ ______    interpretea
ză cinteee și dansuri populare 
românești. Flăcăi si fete poar
tă pe umeri, ca simbol al rod
niciei acestor pămînturi, co
șuri pline cu struguri. Din nou 
se ovaționează pentru partid, 
pentru patrie si popor, se 
scandează cu putere numele 
tovarășului Nicolae Ceaușeseu. 
Prin toată această vibrantă ma
nifestare, tulcenii dau expre
sie vie încrederii lor nestră
mutate in politica internă și 
externă a partidului și sta
tului nostru, hotărîrii lor fer
me de a o traduce neabătut în 
viață.

Luindu-și rămas bun de la 
locuitorii municipiului Tulcea, 
secretarul general al partidului 
a spus :

„Dragi tovarăși,
Aș dori, la plecare, să vă 

urez să realizați în cele mai 
bune condiții 
cest an . la 
astfel incit 
cea să se prezinte cu rezultate 
cit mai bune și să candideze 
la un loc fruntaș în întrecerea 
între județe. Vă doresc suc
cese tot mai mari. La reve
dere, dragi tovarăși".

Dînd expresie dragostei, pre
țuirii și recunoștinței pe care 
locuitorii județului le nutresc 
față de conducătorul partidu
lui și statului, pentru neobo
sita sa activitate pnsă în sluj
ba progresului șl propășirii 
patriei socialiste, primul se
cretar al Comitetului județean 
de partid l-a asigurat pe 
varășul Nicolae 
oamenii muncii 
vor face datoria 
fi la înălțimea 
cordate, a exprimat in numele 
lor angajamentul de a acționa 
în chip revoluționar pentru o 
nouă calitate a muncii și vieții.

planul pe a- 
to|i indicatorii, 

și județul Tul-

Ceaușesen 
din județ 
cu cinste, 
încrederii

to- 
că 
iși 

vor 
a-
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PROGRAMUL PRIMEI ETAPE
RAPID - F.C. OLT

(Stadionul Republicii — meci televizat) 

DINAMO - CHIMIA RM. VÎLCEA
(Stadionul Dinamo) 

DUNĂREA C.S.U. - POLITEHNICA IAȘI 
F.C. ARGEȘ - PETROLUL

F.C. BAIA MARE
A.S.A. TG. MUREȘ 
S.C. BACĂU
CORVINUL
C.S. TIRGOVIȘTE

Toate partidele vor

- F.C. BIHOR
- JIUL
- UNIV. CRAIOVA
- SPORTUL STUD.
- STEAUA 

începe la ora 18.

premieră absolută pe prima scenă : Rapid0 La București, în partida televizată, o
F. C. Olt fi în curtea campionilor, Oblemenco va încerca aceeași replică dîrză dîn 
primăvară, iar dinamoviștii vor să confirme victoria cu Aberdeen fi La Galați, L. 
Antohi și Romiiă împotriva echipei care i-a consacrat fi Trivale, Dobrin — Ma- 
teianu, un frumos duel încheiat cu remiză acum două luni fi La Baia Mare, derbyul 
Nordului fi La Tg. Mureș, meciul celor dokCzako fi La Bacău, un joc in care cra- 
iovenii se gîndesc deja la Hajduk Split Q La Hunedoara, derbyul zilei, după... ulti- 

un start lansatmul clasament fi La Tirgoviște, Steaua vizează
---------- în paginile 4-5--------- 

„CĂRȚILE DE VIZITĂ* 
ALE DIVIZIONARELOR „A*

POLIGONUL TUNARI ESTE GATA
PENTRU MARELE START

De ieri, poligonul Tunari este gata să 
primească pe cei aproape 1000 de oas
peți din 27 de țări, participanți la ediția 
din 1983 a Campionatelor europene de 
tir : toate .instalațiile funcționează la 
parametrii normali ! După 28 de ani de 
existență, această bază sportivă repre
zentativă a Capitalei a devenit un com
plex modern de practicare a tuturor 
probelor pentru arme cu glonț si talere. 
In momentul de față, la dispoziția as

piranților la cele 43 de medalii de aur care vor fi oferite la 
București intre 2 și 9 septembrie stau standuri 
pistol viteză (4). pistol standard (3), pistol liber si 
de locuri), de mistret alergător (2), de trap (3). de 
Prima dintre cele două repe
tiții generale a evidențiat fap
tul că toate instalațiile sînt 
puse la punct, urmind ca, în 
continuare, corpul de arbitri, 
de mînuitori de ținte, secreta
riatul tehnic si toate celelalte 
persoane cu atribuții să-și cu
noască si să-_gj îndeplinesacă 
în mod ireproșabil Îndatoririle.

TARI PARTICIPANTE LA C.E.

Albania (26 de trăgători). 
Austria (23), Belgia (45), 
Bulgaria (24), Cehoslovacia 
(35), Danemarca (23), Elve
ția (39), Finlanda (41), Fran
ța (64), R.D. Germana (45), 
R.F, Germania (67), Grecia 
(11), Irlanda (5), Italia (59), 
Iugoslavia (23), Luxemburg 
<5), 7 .. .......................-
Norvegia 
Polonia 
Spania 
Turcia 
U.R.S.S.

Marea 
(32) 

(41). 
(34), 

(8).
(73),

Britanie 
Olanda 

Portugalia 
Suedia 

Ungaria 
România

(32), 
(17),
(5), 

(43), 
(66), 
(48).

C.N.E.F.S., alePrin eforturile
Federației române de tir. stan
durile de pistol viteză și de

pușcă 
skeet

de 
(94 
(2).

cu insta-talere au fost dotate 
latiile cele mai moderne, din
tre cele care vor fi montate

NUMĂRUL CONCURENȚILOR 
PE PROBE

Pușcă liberă 
seniori • 3X40 
standard. 60 
60 ; juniori : 
40 ; 3X20 L, 
juniori : 46 ;
pistol viteză, 
juniori s 23 ; ț 
senioare : 45 ; , 
pistol liber, seniori : 53 ; ju
niori : 30 ; mistreț alergător,
seniori : 60 ;
proba mixtă, 
juniori , 23 ;
56 ; senioare 
31 ; junioare 
niori : 61 ;
juniori ; 41 ;

70 de 
pușcă 

senioare : 
junioare : 

senioare 
junioare 

seniori 
pistol standard, 

; junioare : 25 ;

60 f.c.
f. : 65 

f.c.
60 ;

43
38
54

juniori : 31 ;
seniori : 40 ; 

trap, seniori : 
: 16 ; juniori :

1 ; skeet, se- 
senioare : 17 j
junioare : 4.

olim- 
de la

și în 1984, pe poligonul 
pic din Parcul Prado 
Los Angeles.

Pentru a 6-a oară în 
existentei sale, la 
Tunari se simte febra marilor 
starturi Internationale.

istoria 
poligonul

§

1
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DE LA NOUL CAMPIONAT
AȘTEPTĂMe

MARI SATISFACȚII!
După aproape două luni (55 de zile) de pavză între 

două campionate ne reintilnim azi cu fotbalul. Sînt 
programate jocurile primei etape a celei de a 66-a 

ediții a Diviziei „A“.
Răsfoind colecția ziarului nostru de anul trecut, de la 

începutul celei de a 65-a ediții, titlul prezentării de atunci 
era „UN NOU CAMPIONAT PENTRU UN NOU AVÎNT 
AL FOTBALULUI". Ne aflam în august 1982, după o cam
panie st stinută pentru îndepărtarea unor practici neco
recte care au implicat echipe si arbitri. Acțiunile susținute 
ale C.N.E.F.S. si F.R. Fotbal s-au dovedit eficiente pe 
parcursul campionatului. De atunci, cinstea și corectitudi
nea au cîștigat foarte mult teren. A doua problemă care a 
preocupat fotbalul in campionatul trecut a fost aceea a a- 
cordârii unei sprijin total echipei naționale în tentativa 
de calificare în turneul final de anul viitor al campiona
tului european, obiectiv in curs de realizare datorită unor 
rezultate foarte bune pe parcursul preliminariilor. Aceste 
două mari obiective se mențin în continuare, la care se a- 
daugă acum obținerea unei noi calități in fotbalul . nostru, 
trecerea de la o treaptă mijlocie la o treaptă superioară în 
fotbalul continental. Universitatea Craiova a dovedit prin 
excepționala comportare în Cupa UEFA că este posibil ca 
fotbalul nostru să progreseze mult mai rapid decît ne 
așteptăm.

Neinscrierea Universității Craiova în ediția 1983/84
Cupei cupelor europene a umbrit realizările fotbalului, în
deosebi rezultatele internaționale, și a reactualizat necesi
tatea continuării cv și mai multă vigoare a procesului de 
eliminare a tuturor lipsurilor. în ședința de lucru lărgită 
a comitetului F.R.F. din 25 august a.c. la care a participat 
activul de bază al fotbalului nostru s-a cerut mobilizarea 
tuturor forțelor din fotbal pentru combaterea neabătută a 
fenomenelor negative care mai există, pentru intensificarea 
procesului politico-educativ în vederea instaurării unui 
climat favorabil de acțiune în care munca, pregătirea, ordinea, 
disciplina și dăruirea să alcătuiască un tot care să ducă la ob
ținerea calității noi, superioare, in fotbalul românesc, la 
înregistrarea unor performante de excepție. în ședință s-a 
cerut in unanimitate prioritatea intereselor generale ale 
fotbalului fată de interesele personale, particulare, 
multor oameni de club, obișnuiți să acționeze astfel.

Pentru a stimula disciplina de joc în teren, ziarul nostru 
oferă un al doilea trofeu, de această dată destinat celor 18 e- 
cbipe ale Diviziei „A“, „TROFEUL FAIR-PLAY SPORTUL",

I
1
3

I
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(Continuare tn pag 3)
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SE PUNE IN MARȘ ȘI CARAVANA DIVIZIEI ,C

ȘTIAȚI CÎTE 
SÎNT

Mai grăbită. Divizia „B“ a 
ajuns la a doua etapă, progra
mată mîine dimineață. Prima 
„rundă" n-a adus pornirea 
lansată a formațiilor venite din 
Divizia „A" și. cu unele ex
cepții. nici ale celorlalte fa
vorite din toate seriile. Excep
țiile se numesc Gloria Buzău, 
Gloria Bistrița și oarecum. 
F.C. Constanta ; primele două 
învingătoare în deplasare, iar 
a treia obtinind o egalitate la 
Călărași. Dar alte concurente 
precum F.C.M. Brașov, „U“ Ciuj- 
Napoca. U.T.A.. Olimpia Satu 
Mare — care intră în „calcu
lele hîrtiei" printre favorite — 
au suferit infringed mai mult 
sau mai outin categorice. Toc
mai de aceea credem, ele vor 
folosi — cu gindul mărturisit 
al promovării în „A" — etapa 
a doua spre a se revanșa pen
tru startul ratat.

Dar. apropo de prima divi-

ARBITRII JOCURILOR DE MÎINE
SERIA I : Ceahlăul P. Neamț — Dunărea Călărași : I. Caraman 

(Oradea), Unirea Dinamo Focșani — Olimpia Rm. Sărat : D.P. Ma
rote (București), Prahova Ploiești — Unirea Slobozia : T. Chelu 
(Giurgiu), F.C. Constanța — Chimia Fălticeni: A. Nicolescu (Pitești), 
Gloria Bistrița — Metalul Plopenl : L. Voroș (Reșița), F.C.M. Pro
gresul Brăila — C.S.M. Suceava : P. Balaș (București). Oțelul Galați 
— C.S. Botoșani : M. Ludoșan (Sibiu) C.S.M. Borzeștl — Delta 
Tulcea : V. Angheloiu (București), Gloria Buzău — Partizanul Ba
cău : R. Matei (București).

SERIA A Il-a : I.P. Aluminiu Slatina — Constructorul T.C.I. Cra
iova : L. Vescan (Aiud), Autobuzul București — Chimia Tr. Mă
gurele : C. Gheorghiță (Brăila), F.C.M. Brașov — Chimica Tîmăveni: 
D. Buduman (Timișoara). Dinamo Victoria București — IJ4.A.S.A. 
SI. Gheorghe : M. Stănescu (Iași), Hova Roșiori — Avîntul Re
ghin : Gr. Macavei (Deva), Metalul București — Unirea Alexandria: 
S. Pantelimonescu (Boldești-Scăeni), Carpați Mîrșa — Nitramonia 
Făgăraș : R, Cimpeanu (Arad), Gaz metan Mediaș — Automatica 
București ; C. Pădurăriței (Oradea), Șoimii IPA Sibiu — Progresul 
Vulcan București : V. Curt (Medgidia).

SERIA A III-a : U.T. Arad — Someșul Satu Mare : N. Voinea 
(București), Gloria Reșița — Rapid Arad : C. Bitlan (Craiova), 
Armătura Zalău — Minerul Lupeni : I. Virlan (Qh. Gheorghiu-Dej), 
Olimpia Satu Mare — C.SJd. Reșița : M. Constantinescu (Bucu
rești), Aurul Brad — Metalurgistul Cvgir : I. Tărcaa (Reghin). 
Minerul Motru — C.F.R. Timișoara: N. Gogoașe (Buzău), „U“ 
Cluj-Napoca — C.F.R. Victoria Caransebeș : V. Măndescu (Bucu
rești). Ind eîrmei C. Turzii — Minerul Cavnic : l. Nistor (Sf. 
Gheorghe). Meciul „Poli" Timișoara — Steaua C.F.R. Cluj-Napoca 
a fost amînat.

ȘTIRI, MECIURI AMICALE
• PENTRU MECIUL DE 

AZI, RAPID — F.C. OLT, nu 
se vor vinde bilete la casele 
Stadionul Republicii, deoa
rece ele ru fost epuizate.

• MECI AMICAL LA CU- 
GIR. Joi s-a disputat la Cugir

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INEORMEAZÂ
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 26 AUGUST
Extragerea I : 52 21 33 ÎS «4 

T0 54 77 75
Extragerea a n-a : 14 58 5 13 

49 67 31 12 54
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 

930.543 lei, din care 259.791 IH, 
report ia categoria 1.

Ci ȘTI GURILE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE LOTO 

DIN 14 AUGUST
FAZA I ! cat. 1 : 1 variants 

MM)% — autoturism „Dacia 1300“ 
91 3 variante 25% a 17.500 lei ; 
cat. 2 : 3 variante 100% a 15.034 
lei, «au la alegere o excursie 
de 2 locuri In R.D. Germani sau 
R.S. Cehoslovaci șl diferența ta 
numerar și 12 variante 15% a 
4.759 lei ; cat. 3 : 3 variante 100% 
a 9.325 lei, «au la alegere o ex
cursie de 1 loc în R.D. Germană

EX-DIVIZIONARE
A

IN
„A"

„B" ? - 19!
zie. v-ati întrebat vreodată cîte 
ex-componente ale primului e- 
șalon sînt acum in campiona
tul secund ? 19. Iată-le. dealt
fel spre deplina dvs. docu
mentare. oe cele care au acti
vat. mai de mult sau foarte 
recent, pe prima scenă (în pa
ranteză. anul ultimei retrogra
dări din ,,A“) : SERIA I : Glo
ria Buzău (1980). F.C. Constan
ta (1983). F.C. Prahova (1946) ; 
SERIA A Il-a : F.C.M. Brașov 
(1983) Progresul Vulcan Bucu
rești (1981). Avintul Reghin 
(1955), Gaz metan Mediaș (1949), 
Metalul București (1949). Șoi
mii IPA Sibiu (1934) ; SERIA 
A III-a- Politehnica Timișoara 
(1983). U.T.A. (1982). „U“ Cluj- 
Napoca (1982). C.S.M. Reșița 
(1980). Olimpia Satu Mare 
(1979). Steaua C.F.R. Cluj-Na- 
poea (1978). C.F.R. Timișoara 
(1971). Minerul Lupeni (1963), 
Industria sirmei Cimpia Turzii 
(1954). Aurul Brad (1941).

un meci amical, care a opus 
echipei locale. Metalurgistul, 
formația bucureșteană Progre- 
sul-Vulcan. Jocul s-a încheiat 
cu victoria gazdelor la scorul 
de 1—0 (1—0). Unicul gol a 
fost înscris de Vătafu in min. 
16. (M. Vilceanu, coresp.)

«au R.S. Cehoslovacă și dife
rența In numerar și 37 variante 
25% a 2.331 lei ; cat. 4 : 55 a 
2.077 lei ; cat. 5 : 117,25 a 974 lei; 
cat. 6 : 254,75 a 445 lei ; cat. 7 :
443.25 a 300 lei ; cat. 9 : 2.495,59 
a 100 lei.

FAZA a n-a : cat. A : 1 va
riantă 104% “ autoturism ..Da
cia 1344- și 1 variantă 25% a 
17.500 lei ; cat. B : 4 variante 
100% a 10-247 lei sau la alegere, 
o excursie de 2 locuri In R.D. 
Germană sau R-S. Cehoslovacă și 
diferența in numerar și 4 va
riante 25% a 2.547 lei ; cat. C : 
4 variante 140% a 5.944 lei și 22 
variante 26% a 1.404 lei ; cat. D:
91.25 a 922 lei ; cat. E : 750,25 a 
100 lei.

Autoturismele „Dada 1300* au 
fost obținute de Coman Cornelia 
din Pașcani și Pascar Mihiițâ 
din Timișoara.

Mîine se pune în marș și „ca
ravana C-ului". O impozantă 
caravană, cuprinzînd 192 de e- 
chipe. mobilizînd 288 de „cava
leri ai fluierului", angajînd în 
întrecerea eșalonului nr. 3 a- 
proape 4 000 de jucători ! Ce 
așteptăm de la Divizia „C" ? 
înainte de orice, meciuri mai 
bune. Procentajul jocurilor de 
calitate slabă și foarte slabă 
s-a prezentat destul de ridicat 
in trecuta ediție, astfel că în 
multe cazuri iubitorii fotbalului 
au plecat, pe bună dreptate, 
nemulțumiți de ceea ce au vă

PR0GRAM81 TURULUI CAMPIONATULUI OlU/lll „C“-[DIJIA 1983-1984
ETAPA I - DUMINICA 28 AUGUST

Mecanica Alba IuJia — I.M.I.X. 
Agnita, Electromureș Tg. Mureș
— Textila Năsâud, Metalul Aiud
— Fores ta Bistrița, Mureșul Lu
duș — Inter Sibiu, Unirea Ocna 
Sibiului — Minerul Rod na, Oțe
lul Reghin — Soda Ocna Mureș, 
Metalul Sighișoara — Metal o teh
nica Tg. Mureș, Sudanul Sebeș 
—• Unirea Alba kilia.

ETAPA A Il-a 
DUMINICA 4 SEPTEMBRIE

Inter — Metalul A., Metal o teh
nica — Mecanica, Textila — O- 
țelul, Minerul — Sudanul, Fo- 
resta — Electromureș, I.M.I.X. — 
Mureșul, Unirea A.I. — Metalul 
S., Soda — Unirea O.S.

ETAPA A IH-o - 
DUMINICA 11 SEPTEMBRIE

Metalul S. — Minenri, Soda — 
Inter, Mecanica — Fores ta, Elec
tromureș — I.MJ.X., Unirea O.S.
— Textila, Mureșul — Unirea 
A.I., Metalul A. — Metalotehni- 
ca, Oțelul — SurianuJ.

ETAPA A IV-a - 
DUMINICA 18 SEPTEMBRIE

Metalotehnica —Oțelul, I.M.I.X.
— Metalul S.. Sudanul — Mure
șul, Mecanica — Unirea O.S., 
Textila — Unirea A.I., Minerul
— Electromureș, Inter — Foresta, 
Metalul A. — Soda.

ETAPA A V-a - 
DUMINICA 25 SEPTEMBRIE

Fores ta — Soda, Oțelul — Mu
reșul, Electromureș — Metalul 
A., Unirea A.I. — Inter, Minerul
— Me can'ca. Suriar.ul — M eta
te) tehnica. Textila — I.M.I.X.,
Unirea O.S. — Metalul S.

ETAPA I - DUMINICA 28 AUGUST
Tractorul Brașov — Precizia 

Săcele, Celuloza Zămești — Tex
tila Prejmer. Minerul Bâlan — 
Mobila-Măgura Codlea, Electro 
Sf .Gheorghe — Chimia Or. Vic
toria, Unirea Crist ura Secuiesc
— Metrom Brașov, Minerul Ba
raolt — Viitorul Gheorgheni. U- 
tilajul Făgăraș — Torpedo Zâr- 
nești, Mureșul Toplița — I.C.I.M. 
Brașov.

ETAPA A ll-« - 
DUMINICA 4 SEPTEMBRIE

Chimia — Celuloza, Torpedo — 
Tractorul, Precizia — Utilajul, 
I.C.I.M. — Minerul Bălan, Tex
tila — Mureșul. Metrom — Eec- 
tro. Viitorul — Unirea, Mobila- 
Măgura — Minerul Baraolt.

ETAPA A lll-o - 
DUMINICA 11 SEPTEMBRIE

Electro — ICJJf.. Precizia — 
Mureșul, Tractorul — Textila, 
Celuloza — Viitorul, Utilajul — 
Mobua-Mâgura. Minerul Baraolt
— Torpedo, Minerul Bălan — 
Metrom, Unirea — Chimia.

ETAPA A fV-o - 
DUMINICA 18 SEPTEMBRIE

Viitorul — Textila. Chimia — 
Minerul Baraolt, I.C.IJ4. — Ce
luloza, Electro — Precizia. Tor
pedo — Minerul Bălan. Mobila- 
Măgura — Tractorul, Mureșul — 
Unirea, Metrom — Utilajul.

ETAPA A V-« -
DUMINICA 25 SEPTEMBRIE

Mureșul — Minerul Baraolt, 
Minerul Bălan — Viitorul, Uni
rea — Electro, Tractorul — Me
trom, Textila — Mobila-Mâgura, 

zut în teren. Se mai cere, de 
la campionatul nr. 3 al fotba
lului nostru, mai multă "sporti
vitate. Ediția trecută a prezen
tat o îngrijorătoare creștere a 
actelor de indisciplină, mate
rializată în înmulțirea cartona
șelor galbene și roșii arătate 
de arbitri. Nu în ultimul rînd. 
se înțelege, sperăm ca Divizia 
„C" să reprezinte cu adevărat o 
pepinieră a talentelor tinere, 
eare să își găsească în această 
eompeiitie largi posibilități de 
afirmare. Or. și în această di
recție se constată destule neîm-

SERIA A XI-a
ETAPA A Vl-a - 

DUMINICA 2 OCTOMBRIE

Mureșul — Electromureș, Soda 
— Textila, Unirea A.I. — Mine
rul, Metalul S. — Surianul, Me- 
talotehnica — Foresta, Inter — 
Mecanica, Oțelul — Unirea O.S.,
I.M.I.X.  — Metalul A.

ETAPA A VII-« - 
DUMINICA 9 OCTOMBRIE

Minerul — Textila, Foresta — 
Unirea A.I., Soda — Me ta lo teh
nica, I.M.I.X. — Oțelul, Unirea 
O.S. — Inter, Metalul A. — Me
talul S., Mecanica — Mureșul, 
Electromureș — Surianul.

ETAPA A VIII-o - 
DUMINICA 18 OCTOMBRIE

Mecanica — Unirea A.I., Mine
rul — I.MJ.X., Unirea O.S. — 
Foresta, Surianul — Soda, Elec
tromureș — Metalotehnica, Tex
tila — Mureșul, Metalul A. — 
Oțelul, Metalul S. — Inter.

ETAPA A IX-o - 
DUMINICA 23 OCTOMBRIE

Surianul — I.M.I.X., Oțelul — 
Electromureș Inter — Textila, 
Metalotehnica — Unirea O.S., 
Soda — Mecanica, Unirea A.I. — 
Metalul A., Foresta — Metalul 
S.f Mureșul — Minerul.

ETAPA A X-a -
DUMINICA 34 OCTOMBRIE

Unirea O.S. — Unirea A.I., 
I.M.I.X. — Inter, Mecanica — 
Surianul, Minerul — Metalul A., 
Textila — Metalotehnica, Meta

SERIA A Xll-a
Utilajul — Chimia, Precizia — 
I.C.I.M., Celuloza — Torpedo.

ETAPA A VI-a - 
DUMINICA 2 OCTOMBRIE

Celuloza — Metrom, I.C.I.M. — 
Unirea, Textila — Chimia, Elec
tro — Torpedo. Tractorul — Mu
reșul, Minerul Bălan — Precizia, 
Mineral Baraolt — Utilajul, Mo- 
bila-Măgura — Viitorul.

ETAPA A Vll-a - 
DUMINICA » OCTOMBRIE

Utilajul — Minerul Bălan, Me
trom — Mobila-Măgura, Torpe
do — Precizia, Unirea — Textila, 
Viitorul — I.C.I-M., Mureșul — 
Celuloza, Chimia — Tractorul, 
Minerul Baraolt — Electro.

ETAPA A Vlll-a - 
DUMINICA 14 OCTOMBRIE

Viitorul — Torpedo, Textila — 
Minerul Baraolt, Metrom — 
LCJJR- Chimia — Minerul Bă
lan, Celuloza — Utilajul, Trac
torul — Electro. Mureșul — Mo- 
b:La-Măgura, Precizia — Unirea.

ETAPA A IX-o - 
DUMINICA 23 OCTOMBRIE

Mobila-Măgura — Precizia. U- 
tiiajul — Tractorul, Electro — 
Viitorul, Textila — Metrom. Tor
pedo — Mureșul, I.C.IJ4. — 
Chimia. Unirea — Celuloza, Mi
nerul Bălan — Minerul Baraolt.

ETAPA A X-o -
DUMINICA 30 OCTOMBRIE

Utilajul — Unirea, Torpedo — 
Chimia. Minerul Bălan — Mure
șul, Minerul Baraolt — I.C.I.M., 
Eeetro — Mobila-Mâgura, Me

pliniri. reprezentate mai ales 
de menținerea în formații a u- 
nor fotbaliști plafonați. refu
zați de echipe din categoriile 
superioare, care își găsesc loc 
în echipele de ..C“ și bloeînd 
astfel locurile jucătorilor tineri.

Acestea sînt obiectivele spre 
care trebuie să-și îndrepte a- 
tenția si să-și conjuge eforturi
le toți cei eare alcătuiesc ..ca
ravana C-ului": jucători, antre
nori. conducători, arbitri.

Așteptăm un vizibil salt de 
calitate al acestui deloc neglija
bil eșalon al fotbalului nostru 1 

lul S. —- Mureșul, Electromureș
— Soda, Oțelul — Foresta.

ETAPA A W-o - 
DUMINICA 6 NOIEMBRIE

Foresta — Minerul, Mureșul — 
Unirea O.S. Unirea A.I. — Me
talotehnica, Inter — Oțelul. Me
talul A. — Mecanica, Soda — 
I.M.I.X., Surianul — Textila, E- 
lectromureș — Metalul S.

ETAPA A Xll-a - 
DUMINICA 13 NOIEMBRIE

Soda — Metalul S., Textila — 
Foresta, Mecanica — Electromu- 
reș, Mureșul — Metalul A., Mi
nerul — Oțelul, SurianuJ — Uni
rea O.S., I.M.I.X. — Unirea A.I., 
Metalotehnica — Inter.

ETAPA A XIII-o - 
DUMINICA 20 NOIEMBRIE

Metalul A. — Surianul, Meta
lotehnica — Minerul, Unirea A.I.
— Soda, Metalul S. — Textila, 
Foresta — Mureșul, Oțelul — Me
canica, Inter — Electromureș, 
Unirea O.S. — I.M.I.X.

ETAPA A XIV-a - 
DUMINICA 27 NOIEMBRIE

I.M.I.X. — Metalotehnica, Su
rianul — Foresta, Oțelul — Me
talul S., Minerul — Inter, Elec
tromureș — Unirea A.I., Meta
lul A. — Unirea O.S., Mureșul
— Soda, Mecanica — Textila.

ETAPA A XV-c - 
DUMINICA 4 DECEMBRIE

Textila — Metalul A., Metalul 
S. — Mecanica, Unirea O.S. — 
Electromureș, Foresta — I.M.I.X., 
Metalotehnica — Mureșul, Inter
— Surianul, Unirea A.I. — oțe
lul. Soda — Minerul.

trom — Viitorul, Precizia — Tex
tila, Tractorul — Celuloza.

ETAPA A Xl-a - 
DUMINICA 6 NOIEMBRIE

I.C.I.M. — Tractorul, Viitorul
— Utilajul, Celuloza — Electro, 
Textila — Minerul Bălan. Mure
șul — Metrom, Mobila-Măgura — 
Torpedo, Unirea — Minerul Ba
raolt, Chimia — Precizia.

ETAPA A Xll-o - 
DUMINICA 13 NOIEMBRIE

Unirea — Minerul Bălan, Me
trom — Torpedo, Minerul Bara
olt — Precizia, I.C.I.M. — Texti
la, Electro — Utilajul, Mureșul
— Chimia, Celuloza — Mobila- 
Măgura, Viitorul — Tractorul.

ETAPA A Xlll-a - 
DUMINICA 20 NOIEMBRIE

Textila — Electro, Minerul Bă
lan — Celuloza, Torpedo — 
I.C.IJK., Mobila-Măgura — Uni
rea, Tractorul — Minerul Bara
olt, Precizia — Viitorul. Utilajul
— Mureșul, Chimia — Metrom.

ETAPA A XIV-a - 
DUMINICA 27 NOIEMBRIE

Chimia — Mobila-Măgura, Uni
rea — Tractorul, Mureșul — Vi
itorul, Metrom — Precizia, Tex
tila — Torpedo, I.C.I.M. — Uti
lajul, Celuloza — Minerul Bara
olt, Minerul Bălan — Electro.

ETAPA A XV-o - 
DUMINICA 4 DECEMBRIE

Utilajul — Textila, Precizia —■ 
Celuloza, Mobila-Măgura — 
I.CJJ4., Viitorul — Chimia, E- 
Jectro — Mureșul, Tractorul — 
Minerul Bălan, Torpedo — Uni
rea, Minerul Baraolt — Metrom.

? HIPISM
Miine dimineață, pe hipodro

mul din Ploiești, se va disputa 
Criteriul cailor de 3 ani, probă 
semiciasică pe distanța de 2200 na,, 
in care vom revedea tot ce are 
acum mai bun această genera
ție, în frunte cu Sardonic, Or- 
si na și Herald.

Joi după-amiază s-a desfășurat 
o reuniune hipică din care am 
consemnat a treia victorie con
secutivă obținută de Vlgu, pe 
care tînărul V. Popa l-a condus 
cu brio la victorie. Tot din for
mația I Oană, care și-a revenit 
după un început mai slab, a 
învins șl Papin, In revenire de 
formă. Și formația V. Gheorghe 
a obținut două victorii, cu Ne-

MÎINE, CRITERIUL
gostina, care în final nu a avut 
problem* spre a trece prima li
nia de sosire, și Oșana, condusă 
cu mare precizie de D. Arsene 
(păcat că trapul ei a cam lăsat 
de dorit). Cu aceste două vic
torii. V. Gheorghe a trecut pe 
locul m în olasament. Hemo
grama, prezentată tr, progres de 
antrenorul ei, N. Gheorghe, a 
obținut a doua victorie conse
cutivă. Cea de a doua cunsă re
zervată 2 anilor a revenit lui 
Daciada, care după părerea noas
tră a trecut potoul In galop. 
Roman, condus cu energie de 
G. Gri gore, a reușit să obțină 
victoria grație modului cum a 
fost condus pe linia dreaptă Se
meț. Ultima cunsă a zilei a re
venit lui Cusurgiu, pe care V. 
Pătrașcu l-a minat cu tact, dar 
eare'a beneficiat de galopul luat 
Pe linia de sosire de Hațleganu. 
Ultima cursă desfășurfndu-se pe 
semi-întuneric, performanțele 
cailor au fost mai slabe.

CAILOR DE 3 ANI
REZULTATE TEHNICE : Cursa 

I : 1. Negostina (V. Gheorghe) 
1:34,3, 2. Kirahna. Cota : dșt.
1,60, ord. 7. Cursa a Il-a: 1. He
mograma (N. Gheorghe) 1:42,1,
2. Inarița. Cota : cfșt. 2, ord. în
chisă, ev. 5. Cursa a III-a : 1. 
Daciada (R.I. Nicolae) 1:48,1, 2. 
Red, 3. Jurata. Cota : rișt. 5, 
ord. 11, ev. 7, ord. triplă 107. 
Cursa a IV-a : 1. Oșana (D. Ar
sene) 131,2, 2. Rudy, 3. Surduc. 
Cota : clșt. 1,20, ord. 10, ev. 6, 
ord. triplă 57. Cursa a V-a : 1. 
Vlgu (V. Popa) 1:27,2, 2. Dineu,
3. Copăcel, Cota : cîșt. 10, ord. 
închisă, ev. 33, ord. triplă 1617. 
Cursa a Vl-a : 1. Papin (V. Po
pa) 1:31,5, 2. Onix, 3. Semenic. 
Cota : cîșt. 1,40, ord. 13, ev. 65, 
ord. triplă 106, triplu 2—4—6 40. 
Cursa a VII-» : 1. Roman (Gri- 
gore) 1:34,5, 2. Semeț. Cota Ț cîșt. 
3, ord. 13, ev. 5. Cursa a VIII-i : 
1. Cusurgiu (V. Pătrașcu) 1:39,2, 
3. Odoreu. Cota : cîșt. 2, ord. 
38, ev. 9.

A. MOSCU

„ZILELE AUTOMOBILULUI DE EPOCĂ-
Oficiul județean de turism Prahova in colaborare cu Co

misia ,.Automobile de epocă- a A.C.R. București organizează 
la Smaia, in perioada 16—18 septembrie 1983, „Zilele auto
mobilului de epocă". In cadrul acestei acțiuni, in ziua de 
17 septembrie va avea loc primul raliu al mașinilor de epocă 
,.București — Sinaia-, dotat cu „Marele premiu al orașului 
Sinaia”. Raliul este descbls tuturor posesorilor de autotu
risme fabricate pînă în 1940. atît din București, cit șl din 
țară. Pentru informații detaliate asupra acestor manifestări, 
cei interesați slnt rugați a se adresa O.J.T. Prahova — Si
naia, B-dul Carpați 19, memționind pe plic „Zilele automo
bilului de epocă- sau la tel. : 973/14751 interior 406.
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| ÎNOT 51 TENIS IA ȘTRANDUL TINERETULUI0 0La Ștrandul Tineretului din Capitală continuă Înscrierile 
g pentru cursuri de inițiere la înot și tenis. La înot se fac 
g înscrieri pentru ultima serie, care va începe în ziua de 29 g 
g august, iar pentru tenis lecțiile continuă zilnic, atit dim!- g 
g neață, cât și după-amlază. g
&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^



FINALE CU MULTE PROMISIUNI Ieri a început „Turneul Prietenia1* la „greco-romane“

N „CUPA PIONIERUL11 LA TENIS
p frumoasă competiție de 
pis rezervată purtătorilor 
Javatei roșii cu tricolor se 
Isfășoară de citi va ani. la 
nrt fiind prezenți. de fiecare 
Ită. cei mai buni practicant! 
I acestei discipline, care au 
țcut prin toate etapele. în- 
Ipînd cu cele pe clase, scoli, 
calități și județe. „Cupa Pio- 
lerul" — căci aceasta este a- 
Lctiva întrecere organizată 
|b generoasele însemne ale 
laciadei" — a fost găzduită, 

actuala ediție, de munici- 
lil Brăila. Pe terenurile ba- 
u sportive „Pescărușul" a 
Isei pionierilor și soim.lor 
triei. precum si pe cele ale 
ociatiei sportive „Constrac- 
rul" au venit coneurenți din 

de județe (inexplicabilă ab- 
Inta reprezentanților iudețe- 
L Arad, Botoșani, Dîmbovița. 
Lrgliita, Olt și Vrancea !). Cei 
lezenti la această interesantă 
nnifestare sportivă au asis- 
l la multe partide de bun 
pel tehnic.
Consiliul Național și cel ju* 
tean Brăila al organizației 
pnierilor. C.J.E.F.S. și ln- 
ectoratul școlar județean au

De azi, la Constanta

URNEUL INTERNAȚIONAL DE BOX 
„MĂNUȘA LITORALULUI"

Azi încep la Constanta, in 
la sporturilor. întrecerile ce

de a XII-a ediții a turneu* 
i international de box „Mă- 
ișa Litoralului". Participă 85 

pugiliști din Bulgaria. RD. 
jrmană. Irlanda, Iugoslavia,
—---------- nanamta/MBi

însemnări de la „Turneul Prietenia44

DEOCAMDATĂ, NUMAI CITEVA:.. SPERANȚE!
(Reprezentanții eșalonului se- 
Ind al „speranțelor" voleiului 
Astru masculin ducători pînă 
I 18 ani) au susținut. în partea 
Idoua a acestei luni, unul din- 
e cele mai importante exame- 
1 internaționale ale lor (și ale 
Inerației lor), participind la 
la de-a 16-a ediție a „Turneu- 
li Prietenia", găzduită de capi
ta R. P. Mongole. Ulan-Bator.
I ediție caracterizată de un ni-
II valoric foarte ridicat arătat
I majoritatea echipelor parti- 
mante. de unde au rezultat 
Irtide de calitate, atit pe plan 
Ihnico-tactice. cit și sub aspect 
[ectacular. In această selectă 
Impanie (de reținut că. real- 
lente. primele trei clasate s-au 
Ivedit in măsură să dea re- 
lici cu șanse de succes multor 
Iprezentative de seniori din 
Iu tonul fruntaș mondial !). re- 
lezentativa tării noastre s-a 
luat pe locul 6 din 10 partici- 
Inte. Echipa pregătită de Vir
il Dumitrescu si Dan Lăzăres- 
I a obținut trei victorii (3—0 
| Mongolia. 3—1 cu Ungaria și 
I R. D. Germană). pierzînd 
lei partide (0—3 cu Polonia, 
Ip.D. Coreeană și Cehoslova- 
k). Titlul a revenit formației 
Llgariei (3—2 cu principalele 
■versare : U.R.S.S., R.P.D.
preeană și Polonia), neînvinsă, 
rmatâ în ordinea de mai sus 
l învinsele sale, calificate, din 
lie două serii preliminare. 
Intru turneul final al locuri- 
jr 1—4.
IPoziția obținută de cei mai 
peri voleibaliști români se 
(cadrează în estimările inițiale 
(biective : locurile 4—6). Putea 
| mai bună performanța ? Va
lid în concurs zi de zi toate 
pipele, sîntem de părere că 
kloarea echipei noastre era de 
|aximum locul 4. Și acesta era 
psibil de obținut dacă :
11) în meciul decisiv din gru-
6. cu formația Poloniei, sporti- 
i noștri (care au jucat foarte 

Ine în primele două seturi) 
ar fi mobilizat din plin si 
Țar fi dovedit un moral scăzut 
I finalurile de set. în care au 
rut avantaje importante : min- 
r de set în primul. 10—2 și 
I—3 în al doilea, pierd,ute în 
relungiri ;
2) Dacă doi dintre jucătorii 

[> bază (Marian Constantin și 
[ihai Sentenai) nu s-ar fi ac- 
klentat chiar din primul joc 
u R.P.D. Coreeană.) ;
3) Dacă echipa ar fi benefi- 
at de coordonatori de joc mai 
kperimentati (cum au- avut

asigurat cele mai bune condi
ții. de desfășurare acestei în
treceri.

Clasamente finale 11—12 ani: 
1. Ana Maria Scâunaș (Șc. gen. 
5 Rm. vîlcea. antrenor Eugen Vă- 
tășescu), 2. Ana Didana Clapon 
(Șo. gen. 9 Birlad, lud. Vaslui), 
3. Eliza Turcu (Șc gen. 14 Bra
șov), respectiv 1. Cristian Zsebo- 
ra (Șc. gen. 1 Vișeul de Sus. jud. 
Maramureș, antrenor Nicolae He
ra). 2. Adrian Iftene (Șc. gen. 11 
Birlad). 3. Lucdan Morar (Se. gen. 
1 Mediaș, jud. Sibiu). 13—14 ani: 
1. Mihaela Florescu (Lin. ind. 7 
Rm. Vilcea). 2. Neluta Gembășea- 
nu (Șe. gen. 10 Constanta), 3. Isa
bela Marinică (Șc. gen. 39 Bucu
rești). respectiv 1. Mihai Voloșniuc 
(Șc. gen. 9 Birlad. antrenor Mihai 
Voloșniuc), 2. Gabriel Mirică (Șc. 
gen. 29 Constanta). 3. S-arin Mălin- 
cenco (Lie. matematică-Czieă Hu
nedoara). Clasament pe județe : 
1. Constanta 151 p. X Sibiu 143 p, 
3. municipiul București 133.5 p. 
Traian Georgescu (București) a 
primit cupa pentru cei mal tfnăr 
jucător.

Traian ENACHE — co-esp.

Turcia. Ungaria și România
(sportivi din 17 cluburi și a-
sociații). Azi și miine. galele
încep la ora 18. luni și marți
se dispută semifinalele, de la 
aceeași oră. iar joi. de la ora 
17,30. finala.

fruntașele), Mibai Pădureța și 
Dan Chirondojan fiind cei mai 
tineri ridicători și. deci, mai 
puțin versati. deși nu sint lip
siți de calități ;

4) Dacă doi dintre jucătorii 
de peste 2 m —tulceanul Ga
briel Alexandreseu, căpitanul e- 
chipei, și timișoreanul Daniel 
Dalaeu — și-ar fi putut aduce 
contribuția, ei fiind — ca și 
Horia Focșeneanu — in formă 
scăzută si participind infim (și 
ca timp si ca randament) in ca
drul unor schimbări cu caracter 
tactic;

5) Dacă echipa ar fi avut un 
program mai linear de pregăti
re înaintea competiției, cu în
tregul efectiv ;

6) In fine, dacă doi dintre ri- 
dicătorii-coordonatori de bază 
(tulceanul N'ica și suceveanul 
Costiniue) nu ar fi absentat ne
motivat de la lot !

în aceste condiții, cautind ti
se reconstruirea sextetului de 
bază din mers, greul competi
ției l-au dus Ion Dobre (inspi
rat introdus in .jșasele" de ba
ză. el dovedindu-se și cel mai 
competitiv pe plan psihic). Da
niel Rădulescu (cu calități deo
sebite in atac, la blocaj pe cen
tru și la preluare, necesitînd în
să unele completări la capitolul 
apărare în linia a doua). Cornel 
Șoica (16 ani, dar titular indis
cutabil pentru viteza de execu
ție la atacul din pase „în ur
care" pe centru, pgntru buna 
calitate ș execuțiilor de bază, 
intuiția si plasamentul rapid în 
fazele de apărare, avînd însă 
nevoie de însușirea corectă a 
altor execuții — blocajul, ata
cul din pase înalte îndeosebi —
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DIN NOU ATLETISM, 
PE STADIONUL „23 AUGUST"

O nouă competiție atletică în 
Capitală. Astăzi (de la ora 15) 
și miine (de la ora 8), pe Sta
dionul din parcul sportiv ,23 
August", se desfășoară etapa a 
IlI-a a concursului republican 
de seniori pe grupe de probe 
și, în paralel, etapa a IlI-a a 
concursului republican pentru 
juniorii de categoria I. dotat cu 
„Cupa Federației române de at
letism".

Potrivit regulamentului com
petițiilor iau parte Ia întreceri 
cei mai buni atleți și atlete

TINERII LUPTĂTORI AU DEBUTAT CU DORINȚA AFIRMĂRII
Sala Floreasca din Capitală, 

găzduiește, de ieri dimineață, 
competiția internațională de 
lupte greco-romane „Turneul 
Prietenia", la care sînt prezenți 
tineri coneurenți (16—18 ani) 
din Bulgaria. Cehoslovacia, Cu
ba, R. D. Germană. Polonia, U- 
niunea Sovietică, Ungaria șl 
România. Cum era de așteptat, 
dorința firească de afirmare 
și-a pus amprenta chiar după 
primul sunet de gong. Pe am
bele saltele de concurs, tinerii 
luptători s-au întrecut cu deo
sebită dirzenie. finalizînd nu
meroase procedee tehnice dintre 
cele mai spectaculoase și. deo
potrivă, riscante. Nu puține au 
fost si partidele desfășurate 
sub semnul echilibrului, multe 
dintre ele încheindu-se la ega
litate, desemnarea învingătorilor 
făcindu-se după diferitele cri
terii stabilite de regulament.

Tinerii luptători români au 
luat, in general, un start bun. 
dar pînă duminică, la finale, ei 
mai au de susținut multe me
ciuri dificile. La prima catego
rie de greutate. 48 kg, cei doi 
reprezentanți ai tării noastre. 
Robert Brașoveanu și Ionel Ta- 
se. au avut neșansa de a lupta 
în aceeași grupă și deci numai 
unul dintre ei va putea accede 
in finala ..mare". Brașoveanu 
l-a întrecut înainte de limită, 
prin superioritate de puncte 
(12—0). pe Attila Visnyai (Un
garia). în schimb Tase. deși a 
terminat la egalitate (9—9) cu 
polonezul Stanislaw Pawlowski, 
la capătul unui duel pasionant 
a pierdut partida. La un mo
ment dat el a condus cu 9—5! 
Aceeași neșansă a sorților au 
avut-o și luptătorii noștri de la

la volei (m)

pentru a ajunge curind un vo
leibalist de clasă). Berthold 
Văsuieă și Mihai Sentenai (a- 
cesta din urmă revenind In sex
tet. deși accidentat la degete), 
iar la schimbări Daa Drâțpșin. 
coordonați in principal de Pă- 
dareța, care. ca Cliiroodo- 
jaa. are nevoie de o pregătire 
individualizată mai atentă, de 
experiență căpătată in competi
ții interpe si internaționale de 
nivel superior. Pentru că. intr- 
adevăr. echipele clasate pe pri
mele locuri (și nu numai ele) 
au avut ridicători de mare cla
să. cei mai buni fiind bulgarul 
Dimitar Bojilov. capabil de-a- 
cum să dirijeze chiar — prima 
reprezentativă a tării sale. Gon 
Hen Tek (R.P.D. Coreeană), 
care realizează combinații de 
mare finețe pe fondul unui joc 
in viteză fără egal, precum și 
sovieticul A. Șeemkov. toți trei 
fiind jucătpri cu mai multă ex
periență. De altfel, tehnicienii 
noștri ne spuneau, la Ulan-Ba
tor. că echipa noastră a plătit 
un greu tribut la acest capitol. 
Este adevărat, dar nu numai 
la acesta...

Avînd in vedere insă că echi
pa noastră a figurat printre ce
le mai tinere (aproape toti Ju
cătorii fiind debutanti in această 
competiție. în tțmP ce alte e- 
chi?e gu avut jucători la a tre
ia sau chiar la a patra partici
pare). credem că sint șanse ca 
In următoarele ediții rezultatele 
să fie superioare. Cu condiția 
unei pregătiri de mai bună ca
litate și mai completă a tinere
lor noastre „speranțe".

Aurelian BREBEANU

(primii 32 în bilanțul national) 
la fiecare probă. în perspec
tivă. un concurs interesant care 
ar putea prilejui și unele re
zultate bune, de mai multă 
vreme promise... Am vrea să 
credem, de aceea, că întrece
rile vor fi onorate, cum se 
cuvine, de toți participant», 
mai ales că pînă la Încheierea 
activității oficiale din actualul 
sezon mai sînt încă destule 
săptămîni și încă multe com
petiții importante ! 

„52 kg". Laurcnțiu Andone și 
Emil Corlan. Mai mult, ei s-au 
întîlnit chiar din primul tur. 
victoria (prin tuș) revenindu-i 
Iui Corlan. O frumoasă victorie 
a repurtat Nicolac Nițoiu la 
„56 kg". El l-a fixat în „tuș" 
pe cubanezul Silva Eliecer în 
min. 2,50 cu un „tur de cap" 
realizat cu măiestrie. Tot. înain
te de limită a cîștigat. la „60 
kg", și tinărul Gheorghe Lavric, 
în confruntarea cu cehoslovacul 
Roman ChervaL La aceeași ca
tegorie. dar în cealaltă grupă. 
Nicolae Marinei l-a învins la 
puncte pe cubanezul Perez La
zaro. La categoria următoare. 
65 kg, Viorel Fluierică a avut 
tur liber, iar Nicolae Ciocan a 
pierdut la puncte (6—6 rezultat 
final) în fața polonezului Jerzi 
Krasowski. In netă superiori
tate tehnică a terminat meciul 
Iordacbe Ciupercă cu Karel

AZI Șl MIINE, ETAPA A DOUA 
ÎN CAMPIONATUL DE RUGBY

Interesant program international in Parcul Copilului
Etapa a II-a a Diviziei „A" 

de rugby programează azi in 
Capitală un meci de tradiție. 
Steaua — Știința Petroșani, in 
care campioana, favorită’. va 
avea de înfruntat o formație 
ta creștere... Celelalte meciuri 
•e vor juca duminică. R.C. 
Sportul studențesc va căuta 
să se revanșeze în fata forma
ției CJLM. Sibiu, după eșecul 
din prima etapă. Misiune di
ficila pentru alb-r.egri. pentru 

PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR 
ASTAZl : .

Bneureșri : STEAUA — ȘTIINȚA PETROȘANI
stadion Steaua, ora 17, Th. Witing

MUNE :
București : R.C. SP. STUD. — C.S.M. SIBIU 
CompL cult. sp. stud. Tei, ora 9. Oct. Ionescu — Constanta 
București : VULCAN — T.C. IND. MIDIA

stad. Tineretului IV, ora 10. Gh. Căldăraru — Iași 
Iași : POLITEHNICA — FARUL CONSTANȚA'

stad. Tineretului, ora 9, P. Soare 
Timișuara : UNIVERSITATEA — DINAMO

stad. 1 Mai II, ora 9,30. M. Gavrici <
Suceava : C.S.M. — MAȘINI GRELE OLIMP.

teren Unirea, ora 9,30, FI. Zamfirescu — Constanța 
Cugir : METALURGISTUL- RAPID BUC.

teren Metalurgistul, ora 11, Manea Stoica — Sibiu
Arad : GLORIA P.T.T. — RAPID BUZĂU ;

stad. Gloria, ora 9,30, Gh. Huștiu i
Birlad : RULMENTUL — POLITEHNICA 16 FEBR.

CLUJ-NAPOCA
stad. Rulmentul, ora 9,30, Gh. Voinea — Buzău j

• Meciul dintre R.C. Grivița Roșie și Știința CEMIN
Baia Mare a fost aminat.

• București : Stadion Parcul Copilului, ora 16 : R. C. j 
Toulon — Știința CEMIN Baia Mare ; ora 17,30 : R.C. J 
Grivița Roșie — Aviator Kiev.

că adversarii lor dețin o for
mă bună. Dovadă — rezultatul 
strins cu care au încheiat par
tida cu Dinamo, duminica tre
cută. O sarcină aparent mai 
ușoară va avea Vukan, care 
pornește favorită în meciul cu
T.C. Ind. Midia-Nâvodari.

Luni dimineață, din municipiul Ploiești

START IN EDIȚIA A 27-a

A „CUPEI VOINȚA" LA CICLISM
Incepînd de luni 29 august 

și pînă joi 1 septembrie se 
va desfășura tradiționala com
petiție ciclistă internațională 
..Cupa Voința". Aflată la a 
27-a ediție, alergarea se va 
derula pe parcursul a cinci 
etape, pe trasee pe cit de pi
torești. pe atit de dure, dato
rită configurației șoselelor. 
Iată programul complet al 
cestei importante curse : eta
pa I (29 august) — start fes
tiv. ora 8,30, din fata Palatu
lui Culturii din Ploiești ; start 
tehnic, km. 73 — sos. Tîrgoviș- 
te. cu direcția Stoenești — 
Răzvod — Doicești — Pucioa
sa — Morenj — Sinaia — Po

Doinkar (Cehoslovacia) la ,70 
kg" de care a dispus cu 12—0 
în prima repriză. Cea mai ra
pidă victorie a repurtat-o Tu
dor Nicolae, în limitele catego
riei 75 kg. După numai 6 se
cunde. el a obținut tușul in me
ciul cu cubanezul Blanco Al
berto. Teodor Pop. la .,81 kg", 
a pierdut la puncte (3—5) con
fruntarea cu bulgarul Stefan 
Ivailov. în fine, la +87 kg. A- 
drian Alionte a încheiat repede 
conturile cu Karcl Lengel (Ce
hoslovacia) : tuș în min. 1.21. 
In schimb Dumitru Dumitru a 
fost net inferior sovieticului 
Serghei Zarețki, de care a fost 
dominat fără replică și apoi în
vins prin tuș.

Competiția continuă azi. de 
la orele 10 și 17. iar miine de 
la 10.

Costin CHIRIAC

In tară. Politehnica Iași va 
primi replica Farului, nădăj
duind să realizeze un rezultat 
favorabil, ca si „U" Timișoara 
cu Dinamo in ambele partide 
oaspeții avînd totuși. — teore
tic — prima șansă.

Sigur. de mare iateres 
sînt si cele două meciuri in
ternaționale amicale de mii
ne. din Parcul Copilului. în 
program cuplat. în care evo
luează rugby ști fruntași din

România, Franța si Uniunea 
Sovietică. (T. ST.).
• în meci amical. Politeh

nica Iași a realizat o catego
rică victorie în dauna divizio
narei Budowlany-Lublin
(Polonia) : 38—0 ! (AI. NOUR, 
coresp.).

sada — Comarnic — Ploiești 
(160 km) și sosirea la ora 
13,30 ; etapa a II-a (30 au
gust) : ora 8.30 — cursă con- 
tracronometru individual. la 
Scăeni, pe distanta de 3 km ; 
etapa a III-a (30 august) : ora
17. cursă De circuit. 30 km. pe 
bulevardul Gh. Gheorghiu-Dej 
din municipiul Ploiești ; eta
pa a IV-a (31 august): ora 9, 
Vălenii de Munte — Izvoarele 
— Cheia — Săcele — Brașov
— Timiș — Predeal — Sinaia
— Ploiești (165 km) ; etapa a 
V-a (1 septembrie) : ora 9. 
Ploiești — Bănești — Posada
— Sinaia —r Posada — Co
marnic — Ploiești (135 km).



Turneul internațional „Cupa F. R. Baschet11 LOTURILE REPREZENTATIVE CANOTAJ

ECHIPA ROMÂNIEI SINGURA NEÎNVINSĂ PLEACA ASTAZI LA C.M. DE LA DUISBURG
FOCȘANI, 26 (prin telefon). 

Prima mare competiție inter
națională de baschet — „Cupa 
Federației" — găzduită de fru
moasa și bine întreținuta Sa
lă a sporturilor „Vrancea", se 
bucură de un real succes în 
riadul amatorilor de sport din 
localitate, care au prilejul să 

i urmărească evoluția unor va- 
■ loroase echipe naționale. Pe 

îngi spectatorii propriu-ziși, 
avut satisfacția să remar- 
prezența in tribună a e-

ipelor de junioare C.S.Ș. 
iitocul Universitatea Cluj- 
apoca și C.S.Ș. Rm. Vilcea, 
enite să vadă și să învețe 
in prestațiile jucătoarelor ex- 
rimentate.
Referitor la întreceri, men- 

ionâm că, prin rezultatele de 
,Tineri, se întrevede ca pri- 
Ixnul loc să fie decis de meciul 
dintre reprezentativele Ro
mâniei și Cehoslovaciei, pro
gramat duminică. Astăzi (tir. 
ieri) baschetbalistele noastre

au întilnit selecționata R. D. 
Germane, pe care au învins-o 
la un scor concludent : 102—54 
(57—26), Antrenorii români 
au folosit toate jucătoarele, 
dintre ele Gabriela Kiss avind 
o comportare ce ne dă soe- 
ranța revenirii la forma care 
a consacrat-o. Au marcat: Kiss 
33, Ciubâncan 16, Pali 15, Fi
lip 11, Greeu 11, Borș 4, Bîră 
4, Misăilă 2, Hoszu 2, Grigoraș 
4 — pentru Învingătoare, res
pectiv Lustgart 14, Lammerhirt 
10, Andras 6, Streit 2, Kruger 
4, Hubner 6, Jeske 4, SchSnau 
14. Au arbitrat M. Zak (Ceho-
slovacia) și W. Seidler 
Germania).

O partidă cu evoluția 
rului captivantă a avut 
în cursul dimineții, intre se
lecționata Cehoslovaciei și cea 
a orașului Leningrad. După 
spectaculoase răsturnări de 
scor, baschetbalistele cehoslov*. 
ce conduceau in min. 35 cu 
60—54. A urmat, insă, 62—65

sco- 
loc.

Numărul unu al săriturii in lungime

lonia — Sel. Leningrad, 
mânia — Cehoslovacia.

Dumitru STANCULESCU

(min. 38), 66—65, 66—67, pen
tru ca victoria la potou, să fie 
decisă de coșul inicris de Koz- 
manova, în ultimele secunde. 
Scor final : 68—67 (29—30) pen. 
tru echipa Cehoslovaciei.

După-amiază, o surpriză : 
Ungaria — Cehoslovacia 69—61 
(36—34), datorată oboselii a- 
cumulate de sportivele ceho
slovace în jocul de dimineață.

Alte rezultate : R.F. Germania 
— Polonia 67—53 (37—24), Sel. 
Leningrad — R.F. Germania 
91—77 (48—32).

CLASAMENT : 1. România
8 p (4 jocuri), 2. Cehoslovacia 
7 p (4 jocuri). * " "__ ‘ .
R.F. Germania, SeL Leningrad 
6 p (cite 4 jocuri), 6—7. ~ 
lonia și R.D. Germană 
(cite 3 jocuri).

Programul ultimelor ____
sîmbăti (oca 9,30), Cehoslova
cia — RD. Germană : de la 
ora 18 : RD. Germană — Sel. 
Leningrad, Ungaria — Polonia, 
România — R.F. Germania ; 
duminică (oca 9,30) Polonia — 
RD. Germană ; de la ora 16: 
Ungaria — RF. Germania, Po-

- * - ■ Ro-

3—5. Ungaria,

Po- 
3 P

zile :
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Avem încă proaspătă în amintire seara aceea de It octom
brie a anului 1968 cind, tîrziu in noapte, pe rn^cul ecran am 
văzut ce! mai fantastic salt din istoria, sportului. Atietu: ame
rican Bob Beamon, cu o ușurință deconîractantă, a sărit 
aproape... nouă metri ia nisipul gropii de lungime a sta—osului 
„Universitario“ din Ciudad de Mexico. t,M m era. Indiscutabil, 
un rezultat care întrecea orice închipuire... In seara aceea, pe 
culoarul redacției noastre, am măsurat cu grijă t.M m și, pur 
și simplu, ne-am speriat cit de ..mari* erau ! Atit de mari 
incit chiar Beamon n-a mai fost capabil, ulterior, să mal 
sară, cit de cit, pe aproape și a abandonat atle.-smul copleșit 
teta» de propria-i izbindă- S-a spus, de aceea, că rezultatul 
de 8,90 m al lui Bob Beamon a fost o performanță— intim- 
plătoare, determinată de condițiile cu totul deosebite existente 
în momentul săriturii (a.* tudine, presiunea aerului, vînt, tem
peratură etc., etc.).

Înaintea acestui rezultat, Beamon avusese ia activ un 1J3 m. 
iar mai apoi un 8.20 m. De aceea, mai ales și pentru că 
recordul său de 8.90 m a fost realizat la altitudinea capitalei 
mexicane (circa 2 500 m), favorabilă pentru aștfei de eforturi 
de scurtă durată, după opinia noastră adevăratul nr. unu al 
săriturii in lungime nu este Bob Beamon, ci... Carl Lewis !

Lewis, care și-a realizat majoritatea performanțelor la nivelul 
mării, are, la săritura în lungime, un buchet de cifre cu totul 
impresionant. Iată-l : 8,79 m — Indianapolis 1963 : 8.76 m — 
Indianapolis 1982 : 8,71 m — Indianapolis 1963 : 8 62 m — Sa
cramento 1981 ; 8.61 m — Los Angeles 1&32 ; 8.58 m — Zurich
1982 ; 8.56 m — Los Angeles 1962 ; 8,M m — New York (sală)
1983 : 8,52 m — Zurich I9tl ; 1,49 m — Fort Worth (sală) im. 
și Los Angeles 1962. Este, intr-adevăr, un palmares impresio
nant, demn, după părerea noastră, de primul săritor al lumii. 
De altfel, mai zilele trecute, la Helsinki, Lewis a ciștigat ușor 
titlul de campion al lumii cu un rezultat de 8.55 m. cu 2» cm 
mai mult decit al doilea clasat, compatriotul său Jason Gri
mes. Convingerea noastră este că intr-o bună zi Cari Lewis 
va ajunge să sară peste 9 metri !...
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1 Notă pentru calitatea jocului

I

o
pariziană 
arată că 
său. dictind rezultatul 
meci.
..0 la

I
]

1

glumă cu tîlc : revista 
„France football" 
un redactor de-al 

unui 
a spus stenografei : 
o la 0“... Ce inseamnă

Grandoare și
mai în vîrstăCei 

dintre iubitorii bo
xului Iși vor amin
ti, poate, de nume
le lui Sam McCarthy, 
campion britanic
prin anii ’50, unul 
dintre pugiliștii
fruntași ai ringuri
lor europene. Mc-

al treilea zero In rezultat, a 
întrebat mirată stenografa ? 
„Este nota pentru calitatea 
Jocului*, l-a răsp-ms ziaris
tul. Simplu, nu ?

decadență.
Carthy a 
cu boxul, 
de multă 
din coloanele 
sei de specialitate. 
A reapărut, insă,
brusc. Mal zilele
trecute, fostul cam
pion a încercat 
să-și pună ta va
loare cunoștințele

[
I

te rminat 
dispărînd 

vreme 
pre-

I
l
I

Prima maratonistă din lume
I

Norvegianca Grete Waitz este marea vedetă a cursei ma
ratonului, învingătoare in cele mai multe dintre marile com
petiții internaționale din ultimii ani. Ea este, de altfel, prima 
campioană mondială a cursei celor 42,193 km, inregistrind pe 
traseul dificil de la Helsinki timpul excelent (pentru o fe
meie) de 2.28:09. Trebuie arătat că ea ar fi lăsat in urmă 
H alergători din cei 63 de concurenți care au încheiat în
trecerea masculină de la „mondiale" 1

Vorbind despre Waitz și maraton, ne amintim că în 1896, 
Ia prima ediție modernă a Jocurilor Olimpice, o tinărâ 
grecoaică. Elena Melpomene, apreciată pentru rezistența sa. 
a cerut permisiunea de a lua parte la cursa 8e la Marathon 
la Atena, care măsura atunci 40 km. Puritanii sportului au 
fost insă, evident, Împotriva admiterii unei femei in com
petiția olimpică, în ciuda tuturor insistențelor ei șl ale 
torentelor de lacrimi pe care le-a vărsat... Ca să-și dove
dească totuși valoarea. Melpomene a fugit cei " 
tri. fiind înregistrată în 420:00. Evident, un 
face să zîmbești cu îngăduință în raport de 
de astăzi, dar atunci era ceva extraordinar...
* Rubrică

4.30:00.
40 de kilome- 
timp care te 
performanțele

realizată de
Romeo V1LARA

I

I

Astăzi pleacă la Duisburg 
(R. F. Germania) canotoarele 
și canotorii români care vor 
participa la Campionatele mon
diale, programate intre 29 au
gust și 4 septembrie. La a- 
ceastâ ultimă mare competiție 
dinaintea Jocurilor Olimpice de 
La Los Angeles echipajele noas
tre feminine vor lua startul în 
toate cele șase probe înscrise 
pe agenda apropiatei întreceri : 
simplu, 2 rame, 2 
rame, 4+1 visle și

Printre sportivele 
pind de luni, din 
minatorii, vor lupta 
tîietate, se află : Valeria Ra
cilă. Olga Bularda, Mihaela

visle, 4+1
8+1.
care, înce- 
seriile eli- 
pentru în-

Armășescu, Rodica Arba, Au
rora Darko, Elena Horvat, Eli- 
sabeta Oleniuc, Mariana Traș- 
că, Marioara Ciobanu, Olguța 
Onofrei, Ani.șoara Sorohan —| 
multe din 
pice Si 
principal : 
ciani.

Schitul 
prezentat________ _____ ____
fără cîrmaci, medaliat cu bronz 
amul trecut la mondialele de 
Ia Lucerna : Constantin Airoa- 
ie, Daniel Voiculesca, Vaier 
Toma și Petre Iosub. Antre
nor principal — prof. Dumitru 
Popa.

ele medaliate olim- 
mondiale. Antrenor 

prof. Victor Mo-

masculin va fi re
de echipajul de *

JOCURILE PANAMERICANE
CARACAS, 26. In ziua a 11-a 

a Jocurilor Panamericane au fost 
Înregistrate rezultatele : ATLE
TISM; masculin: 800 m: Guima
raes (Brazilia) 1:42,31, Jose Bar
bosa (Brazilia) 1:46,65; disc: Luls 
Delis (Cuba) 67,32 m. Brad Coo
per (Bahamas) 62,36 m; feminin: 
Înălțime: Colleen Sammer (S.U.A.) 
1.91 m. Silvia Costa (Cuba) 1,88 
m; 3 ooo m : Joan Benoit (S.U.A.) 
9:14,19 ; heptaHon; Conceicao Ge-

ramias (Brazilia) 6 084 p. BAS
CHET: masculin : Brazilia — Me
xic 93—75. S.U.A. — Argentina 
88—68, Canada — Porto Ricol 
96—86; feminin: Cuba — Brazi
lia 106—05; S.U.A. — Venezuela 
113—S3. VOLEI (semifinale) : tnas-l 
colin: Cuba — Argentina 3—0. 
(5, 1, T), S.V.A. — Brazilia 3—0 
(8, 8. 0) ; feminin: Cuba — Peru 
3—0 (5, 7, 9), S.U.A. — Brazilia 
3—0 (8, 6 10)

V

LA C.E. DE NATATIE, CARMEN BUNACIU SI ANCA PATRASCOIU
■»

LUPTĂ AZI PENTRU 0 MEDALIE LA

Și 
m

m

ROMA, 26 (prin telefon) — 
„Festivalul" înotătorilor conti
nuă in piscina de la For o Ita- 
lico. penultima zi a campiona
telor europene aducînd alte re
corduri mondiale, continentale 
și naționale, detașîndu-se, evi
dent, performanțele reușite de 
Michael Gross la 200 m fluture 
(la al doilea record mondial) 
ștafeta feminină de 4>'100 
mixt a R.D. Germane.

Prezentă in finala de 800
liber (calificarea, la debut, re
prezintă în sine in performan
ță), Anca Patrășeoiu s-a clasat 
doar a 8-a. dar ea a înotat 
mult cu gindul la proba 
200 m spate, de simbătâ, 
care atit ea cit și Carmen 
naciu sînt bine plasate in topul 
sezonului. Sperăm ca una din 
sportivele noastre să urce pe 
podium, chiar dacă concurența 
este grea, sportivele din R. D. 
Germană fiind, ca in majori
tatea probelor, .Abonate" la 
primele două locuri.

Vineri dimineața, Gabriela 
Baka a concurat in serii la 200 
m mixt, clasindu-se a 4-a cu 
2:23,50. Ea a ocupat același loc 
după-amiază, in Lnala mică, cu

mai 
de 
In 

Bu-

2:22.76, situlndu-se în clasamen
tul general al probei pe locul 
12.

Seara tîrziu, poloiștii noștri 
au întilnit formația Ungariei. 
Continuind seria evoluțiilor sla
be, ratînd exasperant (6 situa
ții de superioritate numerică), 
poloiștii noștri au fost între- 
cuți cu 9—5 (2—1, 2—0, 3—1,
2— 3).

Joi seara tîrziu, s-a desfășu
rat derbyul turneului de polo, 
intre echipele Uniunii Sovietice 
și Ungariei. A fost un meci e- 
chi-ibrat, de mare angajament, 
decis In favoarea sovieticilor 
In repriza a treia : URSS — 
Ungaria 12—10 (3—3, 3—1, 3—1,
3— 2). Alte rezultate din turneul
de polo : Olanda — Italia 10—8 
(3—3, 3—1. 3—3, 1—1) ; vineri : 
URSS — Iugoslavia 8—8 (2—3, 
1—0. 4—1, 1—4) ; cu acest re
zultat, echipa sovietică și-a asi
gurat titlul continental ; Spania 
— Olanda 8—7 (0—2. 4—3, 3—0, 
1—2). Clasament înaintea ulti
mei etape : URSS 11 o. Unga
ria 9 p, Iugoslavia și 
8 p. Olanda 5 p, RFG 3 
lia 3 p. România 1 p.

Rezultatele finalelor de 
vineri seara: FEMININ:

Spania 
p, Ita-

Nou record mondial la săritura în înălțime

TAMARA BÎKOVA S-A ȚINUT DE CUViNT: 2,04 m!
kg. După stabilirea recordului 
mondial de la Pisa, ea a încercat, 
fără succes, la 2,06 m.

CAMPIONATELE EUROPENE 
DE JUNIORI

La V^na au început campiona
tele europene ale juniorilor. In 
prima zi : masculin: 190 m; L. 
Asquith (M. Br.tar.ie) 10,34. S. 
Poduzdov (L’JLS.S.) 10.52. M. Mo- 
riniăre (Franța) 10,56; disc: E. 
Burta (U.R.S.S.) 55,94 m. V. Mu
ra»» (U.R.S.S.) 55.22 m. P.
Jourooud (Franța) 53,64 ...11. Ste- 
lică Turbă 46,60 m ; FETE: 100 
m; N. Promoșnikova (UJt.S.S.) 
11.57, S. Jacobs (M. B.) 11.59, H. 
Kesseben (M. B.) 11,72 : lungime: 
L. Baluta (UJt.S.S.) 6.67 m. M, 
Beyer _  . __ ____ __ ____
botka (R.D.G.) 6,48 m. în serii.4Ș0_ ----
(39,90) și Marinela Bocea (59,84) 
s-au calificat pentru semifinale. 
Margareta Keszek (4:29.16 la 1500 
m) șl Viorel Popescu (5:37.84 la 
2 000 m obstacole) s-au calificat 
In finale.

(R.D.G.) 6.53

mg.

m. J. So

Cristina Vlăseeanu

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX > TELEX > TELEX • TELEX ® TELEX £ TELEX £ TELEX
BASCHET • Surpriză în tur

neul final al campionatului mon
dial de juniori: R. F. Germania 
întrece S.U.A. cu 88—87 (41—38)! 
Alte rezultate: Italia — Argentina 
91—89 după prelungiri (78—78, 
46—46) ; Spania — Iugoslavia 
88—68 (42—38). Conduce U.R.S.S. 
cu 11 p din 6 meciuri (5 victorii 
și o înfringere), urmată de Spa
nia, S.U.A., Brazilia și Italia, toa
te ou 10 p.

CICLISM > Sovieticul Viktor 
Kopiiov, marele favorit al probei 
de viteză (amatori) al campionate
lor mondiale de la Zurich, a fost 
întrecut in finală de Lutz Hesslich

(R.D.G.), care a ciștigat ambele 
manșe (ultimii 200 m ta 10,61 șl 
10,67). Medalia de bronz a reve
nit lui Michael Hubner (R.D.G.). 
Proba de semifond cu antrena
ment mecanic (amatori) a revenit 
lui Rainer Podlesch (R.D.G.), 50 
km în 42:07,56 (medie orară 71,214 
km), urmat de Mathe Pronk (O- 
landa) la 16 m șl Walter Baum
gartner (Elveția) la 70 m. Proba 
feminină de viteză a revenit ame
ricancei Connie Paraekevin. urma
tă de Claudia Lomatzsch (R.F.G.) 
și Isabele Niooloao (Franța).

HOCHEI PE GHEAȚA • în 
prima zi a turneului final al

Cupei 
ȚSKA 
(RJ.G.) 
Tappara

ÎNOT
cursul Prietenia". îulia Mateescu 
s-a clasat pe locul doi la 100 m 
fluture cu 1:04,92 și la 200 m flu
ture cu 2:20,37 (noi recorduri na
ționale pentru fete de 13 ani), iar 
Marlclca Culică a ocupat locul 3 
la 200 ta fluture cu 2:21,37, ca șl 
echipa noastră feminină de 4x100 
m mixt (4:35,25).

ȘAH « In runda a doua a tur
neului de la Niksici (Iugoslavia). 
Gligorici a remizat cu Selrawan,

Europei, la Tampere ; 
Moscova — Rosenheim 
5—1, Dukla Jinhlava — 
(Finlanda) 3—3.
• La Leipzig, în „Con-

Timman cu Sachs, Andersson cu 
Porti&ch, Tal cu Ivano viei iar res
tul partidelor s-au întrerupt. Con
duce Kasparov cu 1 p 
tldă întreruptă.

Si o par-

VOLEI e Ziua a treia
tițiel 1____
line de la 
Cehoslovacia 
15—6) ; Japonia _______
3—0 (15—8, 15—7, 15—9) ; Fini azi- 
da — Cuba 3—0 
15—4) ; U.R.S.S.
3—1 (7—15, 16—14,
Bulgaria — Polit-chnika Odesn
3—0 (15—10, 15—13, 15—12).

a compe- 
mascu- 

S.U.A. —
internaționale

Odesa :
3—0 (15—6, 15—4,

— România
» «9 f , 1- ... - ■ —

(15—11, 15—4, 
(B) — Polonia

15—1®. 15—13) :

200 m SPATE
liber: Astrid Strauss (R.D.G.)| 
8:32,12, Anke Sonnenbrodt (R.D.G) 
8:37,72, Sarah Hardacastle (M. 
Britanie) 8:40,44, Yolanda van de 
Meer (Olanda) 8:40,77, Caria Lași 
(Italia) 8:43,40, Ina Beyermann 
(R.F.G.) 8:48,21, Irina Larișeva
(UJt.S.S.) 8:49,20, Anca Pătrășco- 
iu 9:01,14; 200 m mixt: Ute Ge- 
werilger (R.D.G.) 2:13,07, Kathleen 
Nord (R.D.G.) 2:15,55, Irina Ghe- 
rasimova (U.R.S.S.) 2:16,72; 4X100 
m mixt: R.D. Germană (Ina Kle
ber, Ute Geweniger, Ines Geis
ler, Brigit Meineke) 4:05,79 — re
cord mondial, Olanda 4:12.73, 
R.F. Germania 4:13,25, U.R.S.S.I 
4:13,51, Suedia 4:14,78. Marea Bri
tanie 4:16,17; MASCULIN: 200 m 
fluture: Mlchaei Gross (R.F.G.) 
1:57,06 — record mondial, Ser-I 
ghel Fesenko (U.R.S.S,) 1:59,74,
Paolo Revelll (Italia) 1:59,84, Mar- 
cel Gery (Cehoslovacia) 2:00,02, 
Philip Hubble (M. Britanie) 
2:02,36, Theophile David (Elveția) I 
2:02,52; 10# m spate: Dirk Rich
ter (RJJ.G.) 56,10, Vladimir Se- 
metov (UB.S.S.) 56,38, Serghel
Zabolotnov (UJl.S.S.) 56,95, San
dor Wladar (Ungaria) 57,16, 
Frank Baltrusch (R.D.G.) 57,52,1
Bengt Baron (Suedia) 58,08.

In turneul de polo grupa Bl 
Cocurile 9—16) s-au înregistrat! 
rezultatele: Grecia — Franțal
10—10, Bulgaria — Danemarcal 
15—9, Suedia — Belgia 1.1—7. Du-| 
pă 3 meciuri conduce Grecia cu 

9 p. urmată de Bulgaria 8 p. I 
Franța 7 p, Suedia 6 p, Austria,! 
Belgia Și Danemarca cite 2 p.l

Geo RAEȚCHI

Fotbal I Tneridiovne
POLITEHNICA TIMIȘOARA 

ÎNVINGĂTOARE IN SPANIA

In cadrul turneului interna
țional de fotbal care se des
fășoară in orașul spaniol Gra
nada, Politehnica Timișoara a 
învins cu 1—0 (1—0) formația 
spaniolă Salamanca. Golul ti
mișorenilor a fost marcat ' de 
Vlătănescu în min. 33.

BARCELONA. In localitate a avutl 
loc competiția dotată cu —r,€u.pal 
Juan Gamper" In semifinale. 
Barcelona — Nottingham Forest 
2—0. Dortmund — Anderlecht 3—2. 
Finala: Barcelona — Dortmundl 
2—1. Au marcat Maradona (min. 
66) si Quini (min 80), respectivi 
Russman (min. 21).

UNGARIA (et. 2) : Ujpesti Do-I 
zsa — Szombathely 3—1, Honved 
— Szeged 3—1, MTK — Pees 2—1, 
Diosgyor — Vasas 2—1, Tata-
banya — Zalaegerszeg 1—0, Nyi- 
regyhaza — Raba Eto 2—2, Cse- 
pel — Ferencvaros 1—0. 
mentul : 1. Csepei
4 p, 3. Tatabanya

R.F. GERMANIA 
burg — Bayer 
Frankfurt — Leverkusen 
MSnchengltkdbach — Bremen 3—1,1 
Koln — Offenbach 1—0, Ntirn-I 
berg — Bielefeld 2—0, Bayern
MCinchen — Dusseldorf 1—1, Bo
chum — Braunschweig 3—1, 
Stuttgart — Mannheim 0—0, Kai
serslautern — Dortmund 2—2 (ju
cat la 16 aug.). Clasamentul : 1. 
Bayer Urdimgen 5 n. 2. Bayern 
Miinchen 5 p, 3. Hamburg S.V.
5 p, 4. Stuttgart 4 p.

Clasa-
4 p, 2. Hon-ved
3 p etc.
(et. 3) : Ham-
Urdingen 2—2,

2—2,
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