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Astăzi, un interesant cuplaj de ragbY

STEAUA -R.C. TOULON Șl ȘTIINțA 
CEMIN BAIA MARE-AVIATOR KIEV

Astăzi după-amiază. în Par
cul copilului, se va juca ul
timul act al interesantului 
turneu International de rugby 
organizat de clubul Grivița Ro
sie. Cu atît mal interesant, cu 
cit la el iau parte două bune 
formații de peste hotare (chiar 
dacă ele n-au dat în primele 
partide întreaga măsură a for
ței lor de joc) : R. C. Toulon, 

— M. Ionescu. (Țepurică). L. 
Constantin — Cioarec. Moț, H. 
Căinam.

R. a TOULON s Blancbț 
(Fargue) — Fournier, C. Ga
llion. CarbonneL Sellem 
Cauvy, J. Gallion — Charlie^ 
Champ. Corlais (Vincent) -» 
Occhini (Caminutti), Pui oile -* 
Raibaut. B. Gallion. Brendlg^ 
(Diaz). în formație. așadaA

in așteptarea Campionatelor europene

CE? 46 DE TRĂGĂTORI ROMÂNI SlNT ANIMAȚI 
DE DORINȚA DE A CONCURA LA ÎNALT.

© Festivitatea de deschidere are loc miercuri, la ora 18,30, la Sala Floreasca • Trăgătorii de 
la pistol viteză, încă o dată purtători ai speranțelor noastre • Taleristul loan Toman spre a treia ega- 
lare a recordului național la skeet—

Au mai rămas 4 zile oină ia 
iiartul întrecerilor ediției 
1933 a Campionatelor europene 
ie tir pentru arme cu glonț, 
talere si mistrct alergător, 
competiție de interes deosebit. 

standurile șale vor găzdui an
trenamentele de acomodare 
ale primilor oaspeți sosiți ieri 
(din Uniunea Sovietică) si as
tăzi (din Italia. R. D. Germa
nă. Bulgaria). Febra de com- 

europene. Ultimele informa
ții oferite de comitetul de or
ganizare atestă prezenta pe 
standurile de întrecere a 801 
de trăgători, însoțiți de 189 de 
antrenori si oficiali, reprezen- 
tind 27 de țări ale continentu
lui.

Cei 46 de tintași care vor a- 
vea cinstea de a reprezenta cu
lorile tării noastre îsi încheie, 
în aceste zile, pregătirile. Va- 
sile Vinlilă, secretarul fede
rației de specialitate, ne spu
nea ieri că. urmărind îndea
proape ultimele retușuri, 
„...trăgătorii români sînt animați 
de dorința fierbinte de a avea 
comportări bune, la toate ar
mele, și de a ocupa locuri o- 
norabi’.e. ne baza unor rezultate 
ridicate. Testele ultime ofe
ră informații bune despre 
forma și valoarea de moment 
ale multora dintre tricolori.

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag 2-3)

Ion Stroe, așa cum l-am vrea întotdeauna, percutant, viguros, atacă 
in fa(a lui Pongracz, Moraru, Dumitru, Ilcă, Dinescu, de la stingă 
la dreapta (fază din meciul Grivița Roșie — Aviator Kiev 22—4) 

Foto : Iorgu BĂNICĂ

din prima divizie de rugby a 
Franței, și Aviator Kiev. Gaz- 
dele. Grivița Roșie, si-au ter
minat jocurile (reamintim : 
16—3 cu Toulon și 22—4 cu 
Aviator Kiev). în ultima zi in- 
trînd în ioc si echipa noastră 
campioană. Steaua.

Iată si programul zilei : 
Știința CEMIN Baia Mr.ro — 
Aviator Kiev (ora 16) si Stea
ua — II. C. Toulon tara 17,30). 
Echipe probabile :
. STEAUA : Codoi — Fuicu, 
Vărzaru. David. Hodorcă — 
Alexandru. Ccnun (Suciu) — 
Murariu. Radulescu. C. Florea 

trei frați Gallion. • în frunte cu 
binecunoscutul international 
Jerfime.

ȘTIINȚA BAIA MAKE : 
Ciolpan — Osiac. Rădoi, Cari- 
tea. Bucșe — Toader. Florescu
— Sugar, Demian (Gheorghio- 
su). Mărginean (Beraru) — 
Stefiuc, Puțină Nistor) — Coa
ma. Gheorghe, Melniciuc.

AVIATOR KIEV : Stas (Go- 
nianîi) — Dobrivecer. Briuz- 
ghin, Dmitrienko. Umiețchl
— Slionsar. Sincari — Pozn-.a- 
kov. Kliusko, Titov — Cevelev, 
Makievschi — Fesenko. Kaz- 
ncnko. Severev.

Secvență de lucru la standul de pistol viteză : antrenorul Teodor 
Coldea si unul dintre elevii săi, Grațian Calota (in plan înde

părtat) Foto : Vasile BAGEAC
La debutul campionatului Diviziei „A“ de fotbal

care va fi găzduită între 2 si 
8 septembrie de capitala țării. 
Poligonul Tunari va funcționa 
însă, chiar de miine. din plin, 
în primul rînd. pentru că

Campionatul feminin de handbal

FOSTELE DIVIZIONARE „B“
FAC ÎN CONTINUARE FURORI...

CRAIOVA. 29 (prin lelcfon).
— Șl cea de a doua etapă a 
primului turneu din noua edi
ție a campionatului feminin de 
handbal Divizia .,A“ a fost la 
fel de interesantă si atractivă 
ca cea inaugurală. Construc
torul Timișoara a confirmat 
victoria din aiun întreeînd. de 
această dată, pe Chimistul Rm. 
Vilcea, iar Rapid București, 
si-a ...revenit si a realizat ma
rea surpriză tinînd în ..sah“ 
(19—19) pe Rulmentul Brașov. 
Citeva scurte consemnări de 
la aceste jocuri :

HIDROTEHNICA CONSTAN
ȚA — TEXTILA BUIIUȘI 
13—16 (9—12). Textilistele au 
jucat bine în prima repriză, 
mai ales în finalul el cînd au 
dominat copios partida, după 
care. în partea a doua. n-au 
mai făcut.... nimic. Este drept 
că si Hidrotehnica si-a orga
nizat mai bine jocul in aceas
tă repriză. Au marcat : Gheor
ghe 10, . Bocăneați 4, Sanda 3, 
Cazacu, Matarangă — Hidro
tehnica. Popovic! 4, Haidău 4, 
Bordaș 2, Varga, 2, Buftea 2. 
Raclis șl Imbriscă — Textila. 
Arbitri : D. Dordea si A. Kent- 
rel — Sibiu.

ȘTIINȚA BACAU — CON
FECȚIA BUCUREȘTI 22—21 
(14—12). Un meci „strîns" pe 
care băcăuancele l-au ciștigat 
greu, atît datorită opoziției 
neașteptat de dîrze a handba
listelor de la Confecția, cît si 
iocului mai slab prestat de ele. 
Punctele au fost înscrise de : 
Moszi 10, Lunca 6, Voinea 2, 
Găitan 2 Cătineanu si Daniloff
— Știința. Grigoraș 8, Simion 
4. Pădureanu 2, Mălureanu 2, 
V. Constantinescu 2, Nuțn. A- 
marandcl si G. Constantinescu
— Confecția. Au condus : Gh. 
Sandor si Fr. Lakomcsik, am
bii din Oradea.

CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA — CHIMISTUL RM. 

petitie e în continuă creștere 
și pentru că. miercuri seara, 
la ora 18.30. la sala Floreasca, 
va avea loc festivitatea deschi
derii oficiale a campionatelor

VILCEA 29—28 (14—15). Și în 
cadrul celei de a doua etape, 
handbalistele de la Constructo
rul s-au arătat foarte bine pre
gătite si... puse pe fapte mari. 
După victoria din ziua prece
dentă. . acum elevele antreno
rului Constantin Popa au 
răsturnat toate pronosticurile si 
au învins pe Chimistul, la ca
pătul unui meci frumos, pal
pitant si de o bună valoare 
tehnică. în ciuda faptului că 
echipa Chimistul a apăsat se

ton GAVRILESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

ÎN PLIN SEZON, UN CONCURS ATLETIC

„DE VACANȚĂ". CINE RĂSPUNDE?
In plin sezon estival, în mod 

firesc competițiile ds atletism 
se țin lanț și fiecare dintre 
ele se constituie Intr-un exa
men pentru atlet! in primul 
rînd. dar, «i pentru antrenorii 
șl profesorii lor. pentru condu
cătorii unităților sportive res
pective si, nu în cele din urmă, 
pentru înseși consiliile locala 
ale mișcării noastre sportive. 
Pentru că noi nu uităm ceea 
ce. se para. destui de multi 
trec cu vederea că potrivit 
documentelor de căpătîi ale 
mișcării noastre sportive, atle
tismul este un sport prioritar 
si că tocmai de aceea ar trebui 
să se bucure de atenția jarc 
o impune pe toate planurile. 
Din păcate — si nu este pen
tru prima oară cînd constatăm 
acest fapt — lucrurile nu stau 
dșloc asa. Sîmbâtă si duminică, 
de exjmplu, pe Stadionul din

UN SONDAJ CU PATRU
După numai 90 de minute, a- 

precierile nu pot fi decit rela
tive. dar ele sînt necesare, fie 
si pentru că pot stîrni discuții 
pe marginea etapei de start.

La o primă vedere, apar in 
p> im-plan : 

Portarul vîlcean Pavel reține șutul expediat de dinamoristul 
lamandi (tricou de culoare închisă). Fază din meciul Dinamo — 
Chimia Rm. Vilcea 2—0 Foto : B. VASILE

parcul sportiv ..23 August", la 
etapa a treia a două mari com
petiții cu caracter republican 
(concursul pe grupe de prob^ 
pentru seniori si „Cupa F.R.A™ 
pentru juniori I) au fost pre- 
zenți doar puțini concurenți, 
iar rezultatele, la modul gene
ral. au fost cu totul nesatisfă
cătoare.

Situația este de-a dreptul in
admisibilă I Este adevărat, o 
parte dintre fruntașii noștri, 
seniori si juniori, au fost pre
zent! In diferit» concursuri in
ternaționale (C.E. de juniori. 
Dinamoviada. unele participări). 
Numărul acestora nu este to
tuși prea mare si nu justifică 
în nici un fel atmosfera da 
„vacantă", dezinteresul cvasi- 
general în care s-au desfășurat 
două competiții importante ale 
calendarului intern. Ce părere 
au președinții consiliilor jude

puncte din trei meciuri pe 
teren propriu si. mai ales, un

a) numărul redus al golu-
rilor (doar 14) ;

b) se mai poate vorbi des-
pre startul modest al noi-
lor promovate ; doar trei

țene pentru educație fizică și 
spori, conducătorii de cluburi 
Si asociații, antrenorii ai căror 
atleti ar fi trebuit să concu
reze simbătă si duminică ? Po
trivit regulamentului competiți
ilor respective, aveau dreptul 
să concureze primii 32 de cla
sat! in bilanțul național al 
fiecărei probe, dar în întreceri 
s-au aflat adesea 4, 5 sau 6 
concurent!, unii dintre el pă- 
rînd a veni direct de pe piară 
sau de la munte (nu de la pre
gătiri !...). Iar cei mai multi 
n-au venit deloc...

Așteptăm răspuns la această 
întrebare de la factorii vizați, 
toti fiind, de fapt. retribuit! 
tocmai pentru ca si, treburile

Romeo VîLARA
Vladimir MORARU

(Continuare in ■ pag. 2-3)

FAVORIT!
singur gol. cel al Rapidului, 
din... lovitură liberă ;

c) cele trei scoruri albe, feno
men italian nu prea stimulativ 
intr-o etapă de start.

Să lăsăm, insă, aceste obser
vații care pot fi răsturnate în 
etapa a doua si să ne ocupăm 
puțin de posibilele virfuri ale 
campionatului

Anul trecut a fost, finalmen
te. o luptă „în doi" Dinamo — 
Craiova. Ea ar fi putut să 
fie „în trei" dar Sportul a tra
tat cam... studențește finalul de 
campionat...... galopînd" — cum
se spune — în preajma do- 
toului.

Anul acesta, lucrurile par să 
se schimbe.

Dinamo s-a întărit cu doi 
fundași si doi înaintași. O 
întărire importantă, la prima 
vedere, deși mai e mult de lu
cru pentru ca acest .careu" 
să devină o forță cu atît mai 
mult cu cît e greu să al'ti :n- 
tre Nem’eanu si lamar.d'. doi

loan CHSP.ILA

(Continuare in vag. 2-3)

în Întrecerea prcolimpica

ic gimnastică:

VALENTIN PÎNTEA-
LOOJL I 
LA SOL

La concursul preolimpic de 
gimnastică desfășurat simbătă 
și duminică la Los Angeles, 
un frumos succes a repur lat 
sportivul român Valentin P:n- 
tea. clasat pe locul intii în 
finala pe aparate la sol. 
Gimnastul nostru a obținut 
9,75 in prima zi si 9.80 in cea 
de a doua, realizînd un total 
de 19,55 p. Pe locul doi in 
probă s-a situat Mitsuaki Wa
tanabe (Japonia) cu 19.10. tn 
concursul feminin, Marylou 
Retton (S.U.A.) a ciștigat trei 
aparate : săriturile. parale
lele si solul.



O ETAPĂ GREA Șl FOARTE AGITATĂ
PLOIEȘTI, 29 (prio telefon), 

la fața Palatului culturii din 
localitate, luni dimineața s-a 
dat startul în prima etapă a 
Competiției cicliste internațio
nale ..Cupa Voința**, ou un re
cord de participare : 101 ooncu- 
renți reprezentând IS asociații 
fi cluburi sportive din trei țări 
— Cehoslovacia, Polonia si. bi
neînțeles, România. Etapa de 
debut a cursed a avut un tra
seu de o deosebită frumusețe, 
dar și excesiv de greu. Startul 
tehnic s-a dat din dreptul kilo
metrului 73 de pe șoseaua Plo
iești — Tîrgoviște, de unde 
rutierii au parcurs intr-un 
ritm susținut ruta : Doicești — 
Pucioasa — Moroieni, de aid, 
peste muntele Păduchlosu, iar 
apoi Sinaia — Posada — Co
marnic — Ploiești (160 km). 
După numai 10 kilometri reu
nesc să evadeze din pluton ti
nerii Petre Mitu (Dinamo) și 
Gheorghe Vasiliu (Steaua). 
Evadarea, neluată inițial in sea
mă. Începe să-i îngrijoreze pe 
■portivii din pluton, care află, 
ta comuna Secuieni, că de fu
gari ii despart două minute. 
Plutonul Începe să se agite, 
dar nici cei din față nu stau. 
La bariera de la Răzvan dife
rența crescuse la 4 minute. 
Sprintul de la Pucioasa este 
cîștigat de Mitu, după care 
barieră de cale ferată închisă. 
Fugarii se opresc, iar după 1,30 
min. vin și se opresc la ba

CAMPIONII LA AEROMODELISM (zbor captiv)
Finala Campionatului de aero- 

modele (zbor captiv) desfășurată 
ia Deva a reunit La start peste 
IX» de sportivi (dintre care 25 
Juniori) reprezentind 26 de aso
ciații. Primii clasați, pe probe : 
F z A (viteză), seniori : 1. A.
Csomo (Plastica Oradea), 1. S.
Farkaș (Gloria Dej). 3. Gh.
Csomo (Plastica Oradea). Pe e-
cnipe locul I a fost cîștigat de
Plastica Oradea. Clasa F 2 B (a- 
erobație), seniori: 1, M. Muscă 
(Tehnofrig Cluj-Napoca), 2. Gh. 
CSomo, 3. G. Șahi (Rapid ora
dea). Pe echipe, locul I Tehno- 
frig. F 2 B juniori : 1. C. Rlm- 
boacă, 2. O. Dan (ambii C.S.T.A. 

rieră alți doi cicliști: B. Ol- 
aowski (Start Varșovia) și Cr 
Ionescu (Metalul Plopeni). 
După două minute apoi, singur 
Gh. Filip (Voința Buc.), iar 
după 3,30 min. plutonul. La ri
dicarea barierii dcliștu reintră 
ta cursă cu handicapul de timp 
cu care au »o6it In față, deci. 
Mitu și Vasiliu, care reduc 
simțitor alura de rulaj și la 
primul urcuș, după Fieni, sini 
ajunși din urmă de Cr. Ionescu 
și de pluton. Sprintul de căță- 
rare de pe Pâduchiosu este 
trecut, in ordine, de R. Cieslak 
(Start Varșovia), O. Celia 
(Steaua), M. Romașcanu și V. 
Constantlnescu (Dinamo). După 
Sinaia, pe șosea, spre Co
marnic. acestora li se vor 
alătura cină, apoi alți 12 ci
cliști, și așa se formează un 
nou pluton. In continuare, hăr
țuieli, sprinturi, evadări. pr_n- 
deri, pini in Ploiești, unde li
nia de sosire este trecută de 
clștlgătorui sprintului de pe Pă- 
duchiosu, polonezul Cieslak. ur
mat de M. Romașcanu, Cr. Nea- 
goe (Steaua), St. Grochowsk. 
(Start Varșovia), C, Popa (Me
talul Plopeni) și alții, toți cro
nometrați cu 4h 23:00.

Marți, de la ora 9, va avea 
loc etapa a doua, ccntracrono- 
metru individual (3 km), pe 
șoseaua Ploiești — Scăeni. iar 
după-amiază, de la ora 17. eta
pa a treia, circuit in centrul 
orașului Ploiești.

Gheorghe ȘTEFANESCU

Buc.), 3. A. PuCea (Gaz meuc 
Mediaș). Pe echipe : CS.TA.
Buc. Clasa F 2 D (lupte aeriene):
1. I. Curta (pilot) — G. Zooi 
(mecanic) (CS.T.T. Brașov), 2. 
S. Popa — P. Iehtm (Victoria 
Bacău), 3. G. Șahi — A. Nagy 
(Rapid Oradea). Pe echipe : 
CJJt. Dej. Clasa F 4 B (mache
te) : 1. L Șerban (Știința Pucioa
sa), 2. F. Rimoczi (Tehnofrig), 3.
A. Diaeonescu (Știința Pucioasa)., 
Pe echipe : Știința Pucioasa. 
F 4 B juniori: 1. C. Rlmboacă 
(Ci.TA. Buc.), 2. P. Marinescu, 
3. C. Bănarrti (ambii Știința Pu
cioasa) (D. VATAU — coresp.).

DE VITEZA PE ȘOSEA
La Reșița a avut loc etapa 

a cincea a Campionatului re
publican de v teză la motoci- 
eiism, urmărită de peste 15 000 
de spectatori. Iată învingătorii 
la clasele care au figurat in 
program : 50 cme începători — 
Doina Popescu (C.S.T.A. Buc.) 
și Iancu Sirbu (I.M.G. Buc.) ; 
50 eme sport — Emilia Dinu 
(I-M.G.B.) șj Carol Berke (Voin
ța Oradea) ; 175 cme - Dorin 
Arșin (Prog. Timișoara) ; 250
eme — loan Jian (C.S.M. Re
șița) ; 500 cme — Arpad Viktor 
(Voința Oradea) ; ataș 600 cmc 
— Petre Popescu + Aurel 
Popa (Torpedo Zămești) ; ataș 
Pină la 1300 cme — frații Attila 
și luliu Toth (I R.A. Tg. Mu
reș). (D. PLAVrțTU — coresp.).

IN AȘTEPTAREA CAMPIONATELOR EUROPENE DE TIR
(Urmare din pag. 1)

In toate loturile domnește o 
stare de optimism moderat, lu
cid, to ti cei selecționați se 
bucuri de o stare de sânâUte 
și an psihic corespunzătoare 
marii întreceri care va incepe 
vineri. Sperăm ca eforturile 
de organizare, depuse de un 
mare număr de persoane si de 
întreprinderi din Capitală si 
din tară, să fie încununat? de 
succes, adică de rezultate înal
te realizate de competitori — 
oaspeți si români — si sâ si
tueze ediția din arest an a 
«.europenelor" printre cele 
mai reușite din întreaga isto
rie a competiției".

Printre trăgătorii Pe care 
i-am vizitat au fost, bine
înțeles. eei de la care si aș
teptam succese care sâ con
firme, ca de atitea alte ori, 
prestigiul international al miș
cării noastre sportive : trăgă
torii de la pistol viteză. in 
frunte cu campionul olimpic 
de la Moscova. Corneliu Ion. 
Antrenorul echipei reprezen
tative la această armă. Teodor 
CoIdea, a tinut să ne declare 
la rîndul său : «Cei trei se
niori selecționați. compo

Timp de trei zile, pista de as
falt din Lunca Sucevei, zona de 
agrement a municipiului Sucea
va, a găzduit finalele campio
natului republican de patinaj 
pe rotile — juniori și seniori. 
Primele locuri în clasamentele 
generale au fost ocupate de 
următorii sportivi : seniori (f) 
— 1. Gabriela Voina (C.S. Trac
torul Brașov) 126,250 p (a cîș
tigat două din cele trei probe). 
2. Liliana Coman (Petrolul 
Plodești) 127,500, 3. Gabriela
Szenkovits (C.S.M. Cluj-Napo- 
ca) 132,900 ; (b) — 1. Marian 
Țigău (Petrolul Ploiești) 233,149, 
2. Laszlo Szasz (Mureșul Tg. 
Mureș) 236,750, 3. Attila Bakoș 
(Mureșul Tg. Mureș) 236,933 ; 
juniori 1(f) — 1. Aurelia Vel- 
țian (C.S.Ș. Sibiu) 139,100, 2. 
Adriana Panait (C.S.Ș. Sibiu) 
223.900 ; (b) — 1. Nicolae San
du (Petrolul Ploiești) 236,149, 2. 
Octavian Moga (Voința Sibiu) 

nent! ai clubuluf Steaua — 
Corncliu. Ion, Marin Stan și 
Gratian Calotă — sînt trăgători 
cu multă experiență compeli- 
tională. Aștept cu încredere 
o medalie, care poate fi cuce
rită de oricare dintre ei. Au 
demonstrat-o de fiecare dată 
cind au concurat Ia mari com
petiții. Cu atit mai mult tre
buie s-o demonstreze acum, 
cind concurează acasă, la Tu
nari".

Si taleristul Ioan Toman este 
optimist. bazat mai cu sea
mă De faptul că de curind. la 
„Cupa României", și-a egalat 
DroDriul record national la 
skeet. 193 de talere doborîte 
din 200 : „Dacă voi repeta acest 
rezultat și in condițiile „euro
penelor*. fapt infinit mai 
greu. prind cu siguranță un 
loc în primii 6 ai topului eu
ropean al probei. Voi face tot 
posibilul pentru a reuși !M

Avem încredere în trăgăto
rii noștri. Ei pot ..ținti* cu 
succes locuri fruntașe în cea 
mai importantă competiție 
Dreolimpică din tirul interna
tional.

I. PĂVH (Steaua). hMCĂIM h CĂMPI0N4TUL DE DIRT TRACK

240,216, 3. Aurel Ma'nițiu (Mu
reșul Tg. Mureș) 252,566 ; ju
niori II (f) — 1. Cerasela Hdr- 
dobețiu (C.S.Ș. Sibiu) 188,616, 
2. Mihaela Daseălu (C.S. Trac
torul Bv.) 191,716, 3. Cătălina
Bologa (C.S.Ș. Sibiu) 211,233 ; 
(b)—1. Edmond Csach (Mureșul 
Tg. Mureș) 174,050, 2. Valentin 
Bobiș (C.S.M. Cluj-Napoca) 
177,750, 3. Daniel Csata (C. S. 
Tractorul Bv.) 178,266.

Primele locuri în Concursul 
republican deschis celor mai 
tineri patinatori au fost ocu
pate de : Nora Szigmond (Mu
reșul Tg. Mureș), Istvah Varga 
(C.S.M. Cluj-Napoca) la speran
țe ; Mihaela Stanciu (C.S.Ș. 
Sibiu), Mircea Albu (Petrolul 
Ploiești) la copii II ; Iulia Cos- 
ma (Mureșul Tg. Mureș) și 
Nicolae Bixou (C.S.S. Sibiu) la 
copii I. (I. MINDRESCU — 
coresp.).

LOTURILE ROMÂNIEI

PISTOL VITEZA, sen iod : 
Corneliu Ion, Marin Stan, 
G rația n Calota; juniori: So
rin Babii, Nicușor Baboi, 
Bogdan Corbu.

PISTOL STANDARD, senioa
re: Ana Ciobartu, Maria Ma- 
covei, Ani 50a ra Matei; juni
oare : Dorina Guler, Elena 
Macovei, Camelia Tudor.

PUȘCA LIDERA 60 F.C., se
niori : Florin Cristofor, llîe 
Codreanu, Constantin Stan; 
3X60 F: F. Cristofor, I. Co- 
dreanu, M. Dumitrescu; Ju
niori: Vatontin Tîrtan, Ion Jol- 
daa, Paul Gruia, Decebal 
Neguț.

PUȘCA STANDARD, 60 F.C., 
senioare: Roxana Lâmâțanur, 
Nicufirta losif, Dumitra Ma
tei; 3X20 Fs D. Matei, R. 
Lâmâșanu, Eva Olah; ju
nioare: Daniela Tcader, Au
relia Toader, Dana Ccrghit.

PISTOL LISER, seniori: U- 
»îu Stan, llîe Pstzu, Constan
tin Țîrîoiu; juniori: S. Babii, 
Octavian Vi<an, Cristian Bal. 
' SKEET, seniori: loan Toman, 
Atila Ciorba, Constantin Pa- 
roschiv; juniori: Ion* Oprij,

i, loan 
Mariajornic; junioare: 

drei, Lia Mihaîu.
TRAP, seniori: Mihai 

fiu, Grigors Tomoioagâ, 
gu Stamate; juniori: Titu 
doianu, Eduard Somay, 
rin Baban.

Ma-
An-

Ispa- 
lor- 

Vlâ-
Flo-

HOCHEIUL REINTRĂ IN ACTUALITATE
Ichipa rcprczcntalnd la

Printre sporturile care revin 
ta actualitate odată cu sfirși- 
tul verii este si hocheiul, din 
lumea căruia vă prezentăm ci- 
teva amănunte interesante.

® Echipa reprezentativă
pleacă azi la Kiev, unde va lua 
parte la tradiționala competi
ție «Cupa Sovietski Sport**, a- 
Eturi de puternice formații de 
primă ligă din campionatul 
•ovîetic si- de cîteva selecțio
nate de peste hotare, cum este 
cazul reprezentativelor de 
tineret ale Suediei si Finlan
dei. In ce privește alcătuirea 
lotului, vom semnala prezenta 
unor tineri ca Pogăceanu, Bo- 
goș, Udrea, Gerczuly, Jumă
tate. Lucaci.
• O foarte intensă si lungă 

pregătire de vară a făcut lotul 
de juniori, care sub conduce
rea tehnicienilor Kalamar, 
Ciobotaru si Bianu, avînd a- 
portul entuziast al fostului 
hocheist dr, Biro, a efectuat 
pe perioada vacantei un stagiu 
de pregătire la Gheorgheni. 
Din păcate, la acest lot s-a 
semnalat un caz de Indiscipli
nă : Paul Burada (Dunărea 
Galati), care a fost exclus din 
Iot si suspendat de la depla
sarea echioei sale îr.tr-un

UN CONCURS ATLETIC „DE VACANTA"
(Urmare din pag. 1) 

atletismului să meargă bine. 
Coloanele ziarului le stau la 
dispoziție...

Rezultate: FEfflHNlN : 100 m : 
Natalia Karalosito.gl'u (Rapid) 11,4, 
Otilla Somănescu (Steaua) 11,5, 
Iulia Radu (Viutoruil Vasîuil) 11,8 ; 
200 m : Karaiositoglu 23,4. Radu 
>s,3 ; 480 m : Mihaela RachJeru 
(Poli Timișoara) 56,9 ; SOO m : 
Aurica Mltrea fl.E.F.S.) 2:06,2, 
Adriana Dumitru (C.S.M. Pitești, 
15 ani) 2:03,6, Rachieru 2)03,9; 
1500 m. : Maria Statean (ÎPoIl Ti
mișoara) 4:l!7,0, Daniela Vleru
(Ș tin ța Bacâ-u) 4:18,3. Mariana
Stâriescu (Poli Timișoara) 436,8 ; 
1000 m : Vieru 8:21^. Stăneecu
»:23,6, Georgota State (VUtnrul
Vaslui) 9:373 ; IM mg : Camelia 
Boacă (C^JȘ. 4 București) M4; 
«00 mg : Angela Tiba (I-E.F-S:) 
«LSj ț km marș : GataWa Ro-

„Cupa sotictshi spori"
turneu de pregătire. Prima 
acțiune de verificare a echipei 
de juniori va fi ..Turneul Prie
tenia “ (noiembrie. Sofia).
• Toate echipele participan

te la prima serie valorică a 
Diviziei ..A** au efectuat sta
gii de pregătire si verificare : 
Steaua (Cehoslovacia), S. C. 
Miercurea Ciuc (Polonia). Di
namo București (R. D. Germa
nă). Dunărea Galați, Avintui 
Gheorgheni si Progresul 
Miercurea Ciuc — în Ceho
slovacia.
• Intre 19 si 21 septembrie 

se va desfășura la Galați 
cursul anual de perfecționare 
a arbitrilor. între 15 si 20 au
gust a avut loc la Fussen cu
noscutul seminar internatio
nal al arbitrilor, organizat de 
LJ.H.F. De la noi a partici
pai. cu rezultate dintre cele 
mai bune, internaționalul Ju
lia Eecze (București).

• Să nu uităm lotul de ti
neret. mai ales că anul acesta, 
in primăvară, echipa noastră a 
cîștigat grupa C a C.M. la a- 
ceastă Categorie de virstă. 
promovând în grupa B. Știind 
că anul viitor la grupa B. In 
Franța, sarcina va fi mult mai 
grea, noii antrenori ai echipei.

manescu (Viitorul Vaslui) 25:14.4 ; 
lungime : Dorina Crețu (VLtorul 
Vaslui) 6,04 m. Dantela Bizbac 
(Viitorul Buc.) 5,87 m ; inJUțime : 
Monica Matei (Steaua) 1,75 m, 
Octavia Nit (CS.Ș. 190 Buc.) (1 
Cristina Ivașcu (Rapid) 1,70 m ; 
greutate ; EliBabeta Neamțu 
(LEJS.) 13,91 m ; disc : Marja 
Badea (Steaua) 58,02 m ; suliță: 
Gabriela Grumezescn (C. A. Ro
man) 43,60 tn ; 4X100 m : C.SS- 
2 Constanța) 46,8 ; 4X400 m : Me- 
talul 3S3.0 ; MASCULIN : 100 m: 
Adalbert Darvaș fUnlv. CIuJ-Na- 
poca) 10,9, Mircea Năforniță (Pe
trolul Ploiești) 1L0; 200 m : Cor
nel HApââana (I.F.F^.) S3. Că
ita Dedlu «CLS.U. Brașov) 2X2 ; 
400 m : Marcel Ba&ban (înfră
țirea Oradea) 4S.S ; MO m t IM- 
van Balta* (Exptorfcri Deva) 1SSLL 
BatllMm 161A Dumitru Stanciu 
(Metalul) IfiLt ; 1 MO m : Oon- 
•tantta Roșu gsteanaș 3:453. Ian 
Oțtaea (Dtamanț 8:083; 1000 m: 
Gheorghe Neamțu {Prahowa Plo- 
tegta M38.4. Oprea M5MA mar

Ion Ganga si N. Zograffi, au 
apelat la cei mai buni tineri 
hocheisti pentru o scurtă pe
rioadă de pregătire care va 
incepe la 10 septembrie. 
Printre aceștia. Stanciu. Biro 
si Niculescu (portari). Dospin, 
Zaharia. Ciobanu. Ambrus si 
Baczo (fundași). Sofronie. Cră
ciun. Caval. Lucaci. Parasehi- 
voiu (atacanti).

Rubrică realizată de 
Călin ANTONESCU

De azi pină duminică

CONCURS INTERNAȚIONAL
Pe terenurile centrului de 

tenis Jalas* din Mamaia se 
vor desfășura, intre 30 august 
si 4 septembrie. întrecerile u- 
nui atractiv turneu internațio
nal de tenis. Competiția este 
rezervată juniorilor, ea Cind 
inclusă în calendarul federației 
internaționale, competitorii ur- 
mînd să primească puncte pen
tru clasamentele mondiale în
tocmite de forul de resort

La competiție si-au ar.unrat 
Dartidnarea tineri tenism-zni 
din Bulgaria. Cehoslovacia, 
R. D. Germană, R, F. Germa-

cel Pomobaci «A.S..A Sibiu) 
14)36,8 ; 10 000 m: Niță Du “..TUȘ- 

_pu (Pralxrza Ploiesrdi W.19,3. 
^Pleamțu 30:18.3, Toma Bănisor

JC.S.M. Buzău) 30)53,9) 10 km 
marș : Ionel Măcinic (Unirea Foc
șani) 47)47,6 ; U0 mg-: Ion Pă- 
doiar.u (Muscelul C-Jung) 144, 
George Borel (A.SA. Sibiu) 14,4, 
Nicolae Zagan (Steaua) IU ; 409 
mg : Laurențiu Popa (C.S.S. Bo
toșani) 544 ; 3 000 m obstacole ; 
Marian Bălan (Otelul Galați) 
8:644; tail time : Eugen Popescu 
(Steaua) 248 m. Censiar. tin Mili
tară (Steaua) 141 m ; lungime: 
Gheorghe Lina (Steaua) 7,W m; 
trlplnsalt: Mihai Bran (Stanța 
Bacău) 9545 m; Vasile Dlma 
(Steaua) 16,08 m; prăjină: Jgtebl- 
tar Ugor (Steaua) 440 m; Aurel 
AstDean (Steaua) 4,70 m; greuta
te: Sorta Ttrtch!țâ (Metalul) 1745 
m; disc: Iosif Nagy (Steaua) 59J0 
ta; ctotan; Maree* Mamgra (Dtaa- 
g»o) R4B m, auBță: Tudorel
Mrvu (Steaua) 18,4.4 m. Dumitru 
Negrită «Steaua) *48 m.

Pe pista stadionului munici
pal din Brăila s-a desfășurat 
penultima etapă (a treia) a 
Campionatului republican indi
vidual de dirt-track, rezervat 
seniorilor. întrecerile au fost 
dominate de liderul competiției, 
deținătorul titlului Ionel Pavcl 
(Steaua), care a ocupat primul 
loc in clasamentul etapei cu 14 
P. urmat, în ordine, de Marian 
Gheorghe (Metalul Buc.) 13 p, 
Stelian Postolache (Steaua) 
Anton Hack (I.P.A. Sibiu), cu 
cîte 12 p. Eugen Botezata (C.S. 
Brăila) 11 p și Marius Șnaită 
(I.P.A. Sibiu) 10 p.

CE TENIS U MIMAM 
ni a. Iugoslavia. Polonia, Un- 
CViz, Siria si România. Din
tre jucătorii românL pe ta
blourile de concurs vor figura 
recenta capioioană europeană 
de tineret (în proba de du
blu) Alice Dănilă. ca si Moni
ca Radu. Corina Taloș, Teodo
ra Tache. Slihai Vaață. Corel 
Pop. Ion Seșu. Rizvan Itu gj 
alții.

'HIPIS M

Criteriul ca—or de 3 ani. probă 
«emLclasică pe distanța de 2200 as, 
a dax rișdg de cauză (ta lipsa 
vedeoeute Sarcktaic. Orsina. Su- 
d'.tu. Tiraj, lui TrucEn. fratele 
lui Trifoi, care a tacețnrt să 
oonCrme orl^nea sa selectă. 
Marele Învingător el zOri rămtne 
L Oană, cei care a ooedus șase 
Învingători, dintre el ewidențiir.- 
du-se Titu, care, deși reintra, 
șl-a înșirat pe Ctaum adversarii. 
Frenetica, In formă mare, a rfș- 
tigat cele două hituri ala „Pre
miului Rodna**, Manuc. excelent 
angajat din start, a reușit să 
producă surpriza zilei, iar Tincu- 
ța șl Roșcovan și-eu confirmat 
speranțele puse, rfstăgted oele 
două curep ale cailor de 2 ani. 
Cursa rezervată amatorilor a re
venit lui B. Manea, care, cu Per
soana. a conceput d frumoasă 
cursă din cap tn cap. Cursa re- 
xervată vedetetar a Sost ctștlgată 
de Frecvența, care, energie sus
ținută ta hțpta finală de N. 
Gheorghe, a reușit la fotografie 
aă-1 fmvtagă pe Roditor. Ultima 
cursă a zilei a reveni* Iul Ro- 
drifo,

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
13 L Roșcovan (Oană) l’UK.7, 2. 

înaintea etapei finale, care 
se va desfășura astăzi pe sta
dionul Metalul din Capitală, cu 
începere de la ora 16, pe pri
mele locuri in clasamentul ge
neral : 1. I. Pavel 41 p, 2. M, 
Gheorghe 37 p, 3—4. S. Posto- 
lache, D. Stoica (Steaua) 34 p,
5. A. Hack 32 p, 6. M. Dohre 
(Met Buc.) 30 p. (TR. ENA- 
CHE — coresp.).

Pentru cursanțil care no 
s-au prezentai k» prima par
te a lecțiilor pregătitoare din 
rjrra martie 1983 ale cursului 
de antrenori cu durata de 
doi an4 fără frecvență, se or- 
gan:zează astfel de lecții la 
I.E.F.S. în perioada 5—20 sep
tembrie 1963. Prezența obli
gatorie, pentru a putea susți
ne examenele.

In perioada 26-30 septem
brie K-33 vor avea loc exa
menele de admitere pentru 
cursul de antrenori cu dura
ta de doi ani fără frecvență 
k> următoarele ramuri de 
sport: atletism, bob, sanie, 
cic’-ism gimnastică, scrima, 
sărituri in apâ, polo, înot, 
tir, jab, box, fotbal, baschet, 
călărie, tenis, ten-is de masă 
;i judo.

Inscrieri’e se fac, conform 
instrucțiunilor în vigoare, pînă 
!*a data de 16 septembrie 
1963 la C.N.E.F.S. tir. Vasife 
Conta nr. 16, București.

TRUDIM Șl I. OANĂ - 
ÎNVINGĂTORII ZILEI

Galaxia. Cota : ctat 2, «rd. 4. 
Cursa a Il-a : 1. Manuc (Oană) 
1:27,4. 2. Sufix. Cota : c-îșt. 14, 
ord. 17, ev. 16. Cursa a ni-a : 
L Tlncuța (Oruuă) 1:40,0, 1 La- 
mtaor, 3. Sugău. Cota : c$st. 1,30, 
ord. îl, ev. 59, ord. triplă 199. 
Cursa a IV-a : L Frecvența țN. 
Gheorghe) 148,1. 2. Roditor, 3. 
Jurista. Cota : cfst. 13, ord. ta- 
ch’sĂ, ev. 14, ord. triplă »13. 
Cursa a V-a : 1. Frenetica (Oană) 
1:26,7, 2. Feteasca. Cota : rist. 2, 
ord. 6, ev. 18. Cursa a Vl-a : 1. 
Persoana (B. Maitea) 123,4. 2.
Tuștea, 3. Meiln. Cota : cîșt. 9, 
ord, 36, ev. 11, ord. triplă 2B3, 
triplu 2-4-6 1257. Cursa a Vil-a : 
L TrwMn (Crăciun) 1:30,4, 2- Cra
ter, 3. Herald. Cota : cSșL 4, ord» 
M, ev. 7. ond. triplă 216. Cursa a 
VlH-a : 1. Frenetica (Oană) 1)27,7,
2. Feteasca, 3. Beta. Cota : rfșt. 
2, ord. 2, ev. 3, ord. triplă 14. 
Cursa a IX-a : L Ttau (Oană) 
1:29,5, X JUttata, 1 Ncgruț. Caia: 
cfștlg. 1,60, ord. închisă, ev. A 
ord. triplă 116. trtpta 5-7-0. 65.
Cursa a X-a s L I&xtalfo 5?S- 
trașcu.) 143,7, 3. HaSmeo. Ct>ta ; 
cîșt. 7, ord. 26, ev. 14.

A. MCSCU
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In prima etapă a turului cam
pionatului Diviziei „c- s-au în
registrat următoarele rezultate:

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL DIVIZIEI

. „un-doi"-
ului COR-

<fe retra-
competițio-

— Pari destul de e- 
moționat. Comele...

— Cum să fiu altfel 
tind, se știe, despărți
rile slnt destul de grele. 
Mai ales pentru mine, 
care am iubit fotbalul 
ca nimic altceva, l-am 
trăit intens cind publi
cul m-a aplaudat sau, 
uneori, nu... m-a iertat. 
Oricum, a fost frumos, 
tare frumos in toți a- 
cești 18 ani, sub ace
leași culori ale clubului 
Dinamo, ani de bucu
rii și tristeți trăite pe 
gazon.

— în cariera 
balistică, care 
momentele 
semnificative, 
tat ?

— Greu 
firul in 
știu cu 
debutul 
echipa

ta 
au 

cele 
de

fot- 
fost 
mai 

neui-

despi- 
Nici 

încep.

iori II). Mii- 
ia dintre se- 
riei, c*on tind 
2 juniori B.
lfî.

de... 
patru, 
ce să 
meu la Linz 

naționali, 
cum 15 ani, 1—1 cu e- 
chipa Austriei ; eu fru
moasa aventură de pe 
stadionul Wembley, îm
potriva Angliei ; cu 
extraordinarele meciuri 
de la campionatul mon
dial susținute in „groa
pa cu lei" a Guadala- 
jarei... O tempora. A- 
dăugați la toate acestea 
S tricouri de campion 
cu Dinamo, record. 75 
de prezente in echipa 
națională, 454 de jocuri 
susținute in Divizia ,^A“. 
Toate le privesc cu 
mindrie, dar ,i cu ‘do
rința sinceră ea cei ce 
vin după mine să depă
șească aceste cifre in 
folosul fotbalului, româ
nesc, acest fotbal care a 
început să-și găsească 
drumul competitivității 
internaționale.

— Acum, cind ai tre-

a-

cut în rîndul antrenori
lor, 
pre 
Dinu ?

— Recunosc că 
fost, uneori, mai 
cil, dar tot atit 
devărat este că Dinu n-a 
trișat niciodată în fot
bal ; a fost ambițios, 
s-a dăruit culorilor, clu
bului Dinamo. Să știți 
insă că el este nemulțu
mit de cit a dat fotba
lului și aceasta explică 
de ce nu-l părăsesc. Ca 
tinăr tehnician, vreau 
să-mi depășesc chiar 
condiția de jucător care 
m-a consacrat 
cum. Vreau 
pas cu fostul 
chipier, azi 
tehnic al echipelor 
prezentative, Mircea Lu- 
eescu, să fac totul pen
tru ca după «n număr 
de ani să se zici ..uite 
ci Dinu nu păcălește 
fotbalul nici ca antre
nor".

— în sfirșit, ce-ai mai 
putea spune in încheiere?

— Că tot ce am reali
zat in fotbal, in viată, 
datorez clubului meu, 
conducerii Ministerului 
de Interne ți nu în ul
timul tind antrenorilor 
pe care i-am avut de-a 
lungul anilor, incepind 
eu Eugen Popescu de 
la Tirgoviște ți conti- 
nulnd eu Traian Iones
cu care m-a promovat 
In „A", apoi cu Angelo 
Niculescu. Dumitru Ni- 
colae-Nicușor, Nelu Nun- 
weiller. Ștefan Covaci, 
Valentin Stănescu. De 
la toți am învățat cite 
ceva, tuturor le mulțu
mesc.

Stelian TRANDAFIRESCU

părere ai des-
Cornei

ce
jucătorul

el a 
difi~ 

de «-

pină a- 
lă fiu in 
meu coe- 
directeorul 

re-

SERIA I
C.F.R. Pașcani — Cristalul Do- 

rohoi 3—0 (2—0), Carpați Gălă-
nești — Laminorul Roman 2—0 
(2—0) — 6-a jucat la Rădăuți,
Re io nul Săvinești — Minerul Va
tra Dornei 2—1 (1—1), Cetatea 
Tg. Neamț — Minerul Gura Hu
morului 1—0 (0—0), A.S.A. Câm
pulung Moldovenesc — Zimbrul 
Șiret 0—0, Avintul Frasin — Ce
luloza Piatra Neamț 2—1 (0—1),’
Electro Bucecea — Șiretul Paș
cani 5—2 (3—0), Unirea Săveni
— Metalul Rădăuți 0—3 (0—0).

ETAPA VIITOARE
Me toiul Rădăuți — C.F.R. Paș

cani : M. Radu (Beci eon), Celu
loza P. Neamț — Carpați Golănești: 
S. Patrichi (Vaslui), Cristalul Doco- 
hoi — Avîntul Frasin: P, Buhâlău
(Gh. Gheorghiu-Dej), Șiretul Pașcani
- Relonul Săvinești: V. Turcitu (Ga
lați), Minerul Vatra Dornei — Șire
tul Bucecea: D. Pura (Dej), Lami
norul Roman - A.S.A Cîmpulung: 
V. Simion (Buzâu), Minerul Gura 
Humorului — Unirea Săveni: O. Ani 
(Sighet), Zimbrul Șiret — Cetatea Tg. 
Neamț: N. Mucenica (Bacău).

SERIA A H-a
Letea Bacău — FEPA 74

Iad 1—1 (0—1), Inter Vaslui —
Constructorul lași 1—0 (1—0), Pe
trolul Moinești — . Minerul ~ 
măncșrti 2—2 (1—0), Chimia Mă- 
rășeșii — Aripile Bacău * ' 
(0—0), ViticuJtorul Panciu 
ceaâarul Adjud 2—0 (0—0),
na- Voința Odobești 
Gh. Gheorghiu-Dej

ETAPA VIITOARE
Poiana Cîmpina — Petrolul Berea: 

F. loader (Aexandria), Minerul Fi- 
de Pădure — Chimic Buzâu: 

S. Grosu (Câlâroși), Petrolul Băicoi 
— Tractorul Vlziru4 M. Bâdici (Ca
racal), Carpați Nehoîu — Rapid Fe
tești: V. Sâpunaru (Constanța), Me
talul Buzâu — Victorio Lehliu: T. 
Lungu (Giurgiu). Unirea Urzi ce ni » 
Victoria Țândârei: P. Chelaru (Man
galia), Petrolul Icnea — A.S.A. Mi- 
zli: T. Cruceanu (Tecuci), Carpați Si
naia — Chimia Brazi: I. Gheorghe 
(Brăila).

Bălan (Arad), Minerul Moldova 
Nouă — Minerul Oravița: I. Maceșa- 
nu (Filiași), Victoria Căian — Mi
nerul Ghelar: 1. Manusov (Arad), 
U.M. Timișoara — Mecanica Orăștie; 
M. Ștefunoiu „(Tg. Jiu), Minerul Ani
na - Metalul Oțelu Roșu: Gh. Stă
nescu (Caracal), Minerul Certej — 
Minerul Vulcan: I. Negulei (Sibiu), 
Explorări Deva — Minerul Anmoasa; 
I. Keresteș (Tg. Mureș).

SERIA A IX-a

Bir-

co-
0—1 
Lu- 

G1O- 
— Energia 

_ 1—0 (0—0), 
Metalul Tg. Secuiesc — Mecanica 
Vaslui 2—0 (1—0), Proletarul 
cău — Victoria Gtagești 
(1—0).

ETAPA VIITOARE
Minerul Comânești — Voința Odo- 

bești: G Bucu (Bistrița), » Energia 
Gh. Gheorghiu-Dej — Letea Bacău: 
G. Mancoș (P. Neamț), Aripile Ba
cău — Lrrter Vaslui: V. Getoiu (Bucu
rești), Victoria Gugești — Metalul 
Tg. Secuiesc: V. Ștefanov (Tulcea), 
Viitorul Vaslui — Proletarul Bacău: 
M. Mihăiuc. (Botoșani), FcPA 74 Bîr- 
lod — Demur Mă roșești: A. Rclea 
(București), Constructorul lași — Vi
ticultorul Panciu: M. Petrescu (Brăi
la), Luceafărul Adjud — Petrolul Moi- 
nești: l. Neagu (Buzău).

Ba-
1—0

SERIA A V-a

București — I.S.C.I.P. 
Uimeni 2—1 (1—0), Flacăra roșie 
București — I.CJ’.B. Bolintin 
Vale 2—0 (1—0), Aba.tx>ruil Bucu
rești — Viitorul ChirnO'gi 3—0 
(1—0), Aversa București — F.CJd. 
Giurgiu 3—0 (1—0), Argeșul corn. 
30 Decembrie — Danubiana Bucu
rești î—o (0—0), I.UJ3^. Cbitila
— Mecanica fină Steaua Bucu
rești 0—0, Constructorul Călărași
— Teiinometal București 3—1 
(lf—0), Ș.N. Oltenița — ViscotfiJ 
București 0—0.

ETAPA VHTOARE
_ Daoubiana Bucur— Ș.N. Oke- 
rwța: V. Drâgan (Costanța), F.C.M, 
Giurgiu — I.C.S.I.M. București: M. 
Cojocaru (Cîmpulung;, Viscofil Bucu
rești — Constructorul Călărași: C. Du
mitru (Brașov), I.S.C.I.P. Uimeni — 
Flacăra roșie București: P. Toma 
(Scâeni), Tehnometal București — 
I.U.P.S. Chiti la: D. Busuioc (Craio
va), I.C.P. Bolintin — Abatorul Bucu
rești: A. Iatan (Rm. Vîlcea), Mecani
că fină Steaua București — Argeșul 
30 Decembrie: I. Schiopu (Focșani), 
Viitorul Chimogi — Aversa București: 
A Jianu (Gâești).

C.F.R. Arad — Unirea Tomna
tic 1—0 (0—0), Oțeluil Oraș dr.
Petru Groza — Șoimii Lipova 
2—0 (1—0), Voința Oradea — Sil
van ia Cehu Silvaniei 3—2 (0—0), 
Victoria Ineu — Minerul Sărmă- 
șag 1—0 (0—0), Minerul Suncuiuș
— Bihoreana Marghita 2—0 "
Unirea Sînnicolau Mare — 
țirea Onadea 2—0 (2—0),
Jibou — Minerul Oraș dr. 
Groza 3—2 (1—0), Unirea 
lui Miliai — Strungul Arad 0—0.

ETAPA VIITOARE
Minerul Sărmășag — Chimia Zalău: 

I. Mathe (Reghin), înfrățirea Ora
dea — C.F.R. Arad: M. Mihalca (Ba
ia Mare), Bihoreana Marghita — 
Unirea Valea lui Mihai: I. Sarosi 
(Cluj-Napoca), Minerul dr. P. Groza
- Voința Oradea: D. Ardelean (Sa
tu Mare), Strungul Arad — Unirea 
Sînnicolau: L. Sâlăjan (Satu Mare), 
Unirea Tomnatic — Victoria Ineu: V. 
Ti to row (Drobeta Tr. Severin), Șoimi-i 
Lipova — Minerul Șuncuîuș: M. Circa 
(Brad), Silvana Cehu Silvaniei 
țelul dr. P. Groza: N. Gavrilă 
Napoca).

SERIA A X-a

SERIA A VI-a

AMPIONATULUI DIVIZIEI „A“
ditionare de ouncte. ne oferă
următoarea ordine :

1. DINAMO — 210 puncte ; 
Z UNIVERSITATEA CRAIO
VA — 173 ; 3. SPORTUL STU
DENȚESC — 123 ; 4. STEAUA 
— 101. .

Urmează, cu mult mai puți
ne voturi : F. C. Argeș — 31 ; 
Corvinul - ‘
13 ; S. C. 
cite 2 ;
1. (Rapid 
Lupescu. 
central, S. 
votul antrenorului 
si pe cel al doctorului Brătilă, 
Iar Baia Mare a fost „văzută" 
de portarul Vasile Iordache). 
Vom vedea în ce măsură son- 
daiul se va adeveri si cit de 
mult vor ambiționa echipele cu 
șarțsa a doua și a treia.

Așadar, in campionatul nos
tru se desprind net patru echi
pe. La o primă vedere s-ar 
putea spune că desprinderea e 
prea netă, dar dacă aprofun
dam. ne .dăm seama că asa se 
intîmplă in mal toate campio
natele naționale. Zilele tre-

cute citeam în France 
ball despre cel patru 
chetarl al Franței, care 
Nantes, Bordeaux, Paris

(1-0)» 
înfră- 
Rapid 
Petru 
Valea

- O- 
(Cloj-

- 17 ; F. C. Olt — 
Bacău si Rapid — 

F. C. Baia Mare — 
a fost „votat" de 
fostul său fundaș 
C. Bacău a primit 

Gavrilă

Foot- 
mus- 
slnt, 

Saint
Germain si Monaco. Nantes ar 
fl echivalentul lul D’Aitagnan. 
Celelalte echipe sînt echi
valate cu Portas. Aramis, 
Athos...

Datoria mușchetarilor noștri 
e de' a justifica investiția 
de speranțe. Ei sînt obligati 
si imprime campionatului un 
tempo mal susținut. Mircea 
Lucescu era de părere, Înainte 

campionatului, 
acestor echi- 
să figureze 

prima etapă,

de începerea 
că In Drosramul 
pe. nu trebuie 
„X“-uL După 
însă. ..cei patru mușchetari' 
n-au găsit tempoul ideal.

Așteptăm cu speranțe 
tirea tempouluL Ne-am 
nuit deseori să spunem despre 
campionatul primei divizii că 
este un maraton. Iată o at
mosferă care trebuie abando-' 
nată. intr-un moment cînd 
maratonul e (si) la indemina 
femeilor. a campioanei lor. 
Grote Weitz.

SERIA A ui-a
Victoria T.C. Galați — Arru- 

blum Măcln 1—1 (0—1), Chimia
Brăila — Voința Constanța S—2 
(1—1), Ancora Galați — Șoimii 
Cernavodă 1—0 (1—9), Cimentul 
Medgidia — Progresul Isacoea 
6—0 (1—0), Metalul Mangalia — 
Chlmpex Constanța 4—2 (4—0),
ȘJi. Tulcea — I.M.U. Medgidia 
3—0 (1—0), Victoria Tecuci ■i- 
Laminorui Brăila 1—1 (l—0), Por. 
tul Constanța — D.V.A. Portul 
Galați 3— 1 (2—0).

ETAPA VIITOARE
LM.U. Medgldio — Victoria Tecuci:

S. Tuțuianu (Fetești),
BrăHo - Victorie Ga tați: 
(Joși), Chimpex Constanța 
tul Medgidia: 5. Hluțcu
Arrublum Măcm — Metalul 
Gh. Wilhelm (București), 
Iscccea — Ancora Galați: I. Toma (P. 
Neamț), Șoimii Cernavodă — Poetul 
Constanța: L Samek (Bucurași),
D.V.A. Portul Galați — Chimia Brăila:
T. lordache (Vaslui), Voința Constan
ța — Ș.N. Tulcea: S. Chim (Bucu
rești) .

Textila Roșiorii de Vede — Du
nărea- Venus Zimnloea 0—1 (0—1), 
Flacăra-Automecanlca Moreni — 
Cimentul Fienl .2—0 (1—0), Ceta
tea Tr. Măgurele — Muscelul 
Cimpulung 1—1 (0—0), Metalul 
Mija — Recolta Stoicăneștl 3—1 
(0—0), Petrolul Videle — Progre
sul Corabia 3—1 (1—1), Știința 
Drăgănești Olt — Electrica Tltu 
1—4 (1—3), Electronistul Curtea 
de Argeș — Chimia Gâești 3—0 
(1—0), Sportul muncitoresc Cara
cal — Dacia Pitești 1—0 (0—0).

ETAPA VIITOARE
Muscelul Ci mp ui ung — Electronistul 

Curtea de Argeș: I. Cristea (Bucu
rești), Recolta Stoicănești — Petrolul 
Videle: V. Băleanu (Drobeta Tr. Se
verin), Cimentul Fier»! — Textila Ro
șiori: E. Rîmniceanu (Rm. Vîlcea), 
Electrica Țitu 
Caracal: ----------- .. .. .. ..
Dunărea Zimnicea — Flacăra Moreni: 
M. Florea (Craiova), Dacia Pitești — 
Metalul Mija: O. Nan (Sibiu), Pro
gresul Corabia — Cetatea Tr. Măgu
rele: L. Micu (Tg. Jiu). Chimia Gă- 
ești — Știința Drăgănești: F. Modîrjac 
(Craiova).

Sportul muncitoresc
F. Tâbîrcâ (Rm. Vîlcea),

SERIA A VJI-a

m- 
obis-

Laminorul 
M. Timuș 
— Claiffi- 
(Focțonl), 

MangeHa: 
Progresul

SERIA A IV-a

Chim ia-Victoria Buzău — Un/1- 
' rea Urziceni 2—1 (1—0), Rapid
Fetești — Petrolul Lan ca 2—1 
(1—1), Victoria Țăndărd — Car
pați Nehoiu 0—1 (0—0), Chimia- 
Brazl Ploiești — Petrolul Băicoi 
î—0 (2—0), Tractorul Viziru. — 
Poiana Cîmpina 2—4 (2—1), Vic
toria Lehliu — Carpați Sinaia 
2—1 (0—1), Petrolul Berea — Mi
nerul FIII peștii de Pădure 2—1 
(1—D, A.S.A. Mizll — Metalul 
Buzău 1—0 (1*—0).

Lotru Brezoi — Metalurgistul 
Sadu 2—1 (1—0), Celuloza Dro
beta Tr. Severin — Viitorul Dră- 
gășani 0—0, Mecanizatorul 
miau —• Pandurii Tg. Jiu 
d-0). = .
Petroluâ Țicieni 1—1 (1—0) — s-a 
jucat la Strehaia, Metalul Mihă- 
ești — C.F.R. Craiova 1—1 (0—0), 
Dierna Orșova — Armătura Stre
haia 5—1 (4—0), Jiul Rovinari — 
CJS.M. Drobeta Tr. Severin “ ’ 
(1—0), Progresul Băilești — 
nărea Calafat 2—0 (0—0).

ETAPA VIITOARE
Petrolol Țicieni — Mecanizatorul Si

mian: D. Ciolan (Pitești), C.F.R. Cra
iova — Lotru ( Brezei : I. Tănase (Tîr- 
goviște). Viitorul Drăgâșani — Pro
gresul Băi Iești: P. Vancea (Bucu
rești), C.S.M. Drobeta Tr. Severin - 
Metalul Mihăești : L. Magda 
mișoara), Pandurî-i Tg. Jiu — 
troputere Craiova: I. Bîrâ (Agnita), 
Dunărea Calafat — Celuloza Drobeta 
Tr. Severin: S. Bărbulescu (Pitești), 
Metalurgistul Sadu - Dierna Orșova: 
I. Munteanu (Timișoara), Armătura 
Strehaia — Jiul Rovinari: M. Martin 
(Reșița).

SERIA A Vin-a

și-
_____ _ 1—0

Electroputcre Craiova —

2—1 
Du-

ARBITRII ETAPEI DE SÎMBĂTĂ A D1VIZIEI

CUPROM Eaia
3—2 (3—0), Minerul Baia
— Olimpia Gherla 2—0
Lăpușul Tg. Lăpuș — Mi- 

Băiuț 2—0 (0—0), Oașul Ne-
— Minerul Băița 2—0 (0—0),

~ Sticla-Arieșul

Unirea Dej 
Mare - - -
Sprie 
(1-0), 
nerul 
greșt! 
Chimia Tășnad 
Turda 0—1 (0—0) — s-a jucat la 
Valea iul Minai, Uinio satu Mare 
— CJ.L. Sighet 2—0 (1—0), Vic
toria Cărei — C.EJH. Cluj-Napoca. 
0—0, Bradul Vișeu — Minerul 
Baia Borșa 3—1 (0—0).

ETAPA VIITOARE
Minerul Băița — Lăpușul Tg. Lă- 

puș: I. Medveș (Oradea), C.E.M. 
Cluj-Napoca — Unio Satu Mare.: L. 
Ilieș (Odorhei), Olimpia Gherla — 
Unirea Dej: G. Grozav*: (Gura Hu
morului), Cuprom Bala Mare — Mi
nerul Bala Sprie: *L. Vesccn (Aiud), 
Minerul Biiiuț — Oașul Negrești: I. 
Kun (Oradea), Sticla Turda ■ 

: V. Onu (Predeal), 
Borșa — Victoria 
(Tg. Mureș), C.I.L.

I Tășnod: G. Toth

du! Vițeu 
rul Baia
S. Kadar 
— Chimia

- Brct- 
Mine- 
Carei: 
Sighet 

(Aiud).

SERIA A XI-a

1MIX
Tg.
3—0

Mecanica. Alba Iulia — 
Agnita. 0—0, Electromureș 
Mureș — Textila Năsăud 
(2—0), Metalul Al ud — Foresta 
Bistrița 2—0 (1—0), Mureșul Lu
duș — Inter Sibiu 3—0 (1—0), U- 
nlrea Ocna Sibiului — Minerul 
Bodna 3—0 (1—0), Oțelul Reghin 
— Soda Ocna Mureș 3—0 (1—0), 
Metalul Sighișoara — Metaloleh- 
nlca Tg. Mureș 0—0, 
Sebeș 
(0-3).

Șurianul
Unirea Alba Iulia 2—3

ETAPA VIITOARE
Sibiu — Metalul Aiud: I. Se- 

‘. Metalotehnica Tg. 
Mecanica Alba Iulia: V.

Inter _ 
cianschi (Arad), 
Mureș — Mecanica Alba Iulie: 
Mîrza (Dej), Textila Năsăud — Oțe
lul Reghin: G. Pop (Suceava), Mir 
nerul Rod na — Șurianul Sebeș: I. Bar
tolomeu (Pașcani), Foresta Bistrița — 
Electromureș Tg. Mureș: I. Vereș (Sf. 
Gheorghe). IMIX Agnita - Mureșul 
Luduș: V. Luncanu (Hunedoara), U- 
nirea Alba Iulia — Metalul Sighișoa
ra: I. Ferenczi (Timișoara), Soda Oc
na Mureș — Unirea Ocna Sibiului: 
M. Timoc (Zalău).

SERiA A XII-a

Tractorul Brașov — Precizia 
Săoele lr-1 (1—1), Celuloza Zăr- 
neștl — Textila Prejmer 1—0 
(0—0), Minerul Bălan — Mobila- 
Măgiura Codlea 2—2 (1—1), Elec
tro Sf. Gheorghe — Chimia Or. 
Victoria 3—2 (0—0), Unirea Crls- 
turu Secuiesc — Metrom Brașov 
2—0 (1—0), Minerul Baraoît — 
Viitorul Gheorgheni 1—1 (1—0),
Utilajul Făgăraș — Torpedo Zâr- 
neștl 4—0 (2—0), Mureșul Topli- 
ța — I.C.I.M. Brașov 4—1 (2—0). 

ETAPA VIITOARE
Chimia oraș Victoria — Celuloza 

Zomăști: I. Andreoiu (Ploiești), Tor
pedo Zămești — Tractorul Brașov: M. 
Dragomir (București). Precizia Săcele 
— Utilajul Făgăraș: G. Găman (Bucu
rești), ICIM Brașov — Minerul Bă
lan: H. Nedelcu (Tirgoviște), Textila 
Preimer — Mureșul Toph'ța: S, Han- 
gan (București), Metrom Brașov — 
Electro Sf Gheorghe: I. Andrei (Că
lărași), Viitorul Gheorgheni — Uni
rea Cristur: V. Banu (Ploiești), Mo
bila Măgura Codlea — Minerul Ba- 
raoit: L. Ștefan (Slănic).

Constructorul Timișoara — Mi
nerul Moldova Nouă 3—0 (2—0), 
Mecanica Orăștie — Minerul A- 
aina 1—0 (0—00, Metalul Bocșa
— Minerul Certcj 3—0 (1—0), Mi
nerul Oravița — Mureșul-Explo
rări Deva 0—1 (0—1), Metalul O- 
țeiu Roșu — Minerul Paroșeni 
0—3 — echipa Metalul fiind sus
pendată, Minerul Anlnoasa' — 
Victoria Călan 0—0. Minerul Ghe
țar — Dacia Orăștie 0—0. Mine- 
rul-Știlnța Vulcan — U-M.-Timi
șoara 0—0.

ETAPA VIITOARE
Duela Orăștie — Metalul Bocșa: 

E. Seracin (Timișoara), Minerul Pa
roșeni — Constructorul Timișoara: l.

-Steaua — A.S.A. Tg. Mureș : 
L Velea ; M. Popescu si C- 
Bitlan (toti din Craiova) ;

Politehnica Iași —
L Igna (Timișoara) 1 
gi C. Olteanu (aimbii 
beta Tr. Severin) ;

Jiul Petroșani —.
cău : S. Necșulescu; M. Buciu- 
meanu si M. Ionescu (toti din 
Tir 20 vist e).

rea CJS.U. Galați : A. Gheor
ghe ; P. Pienescu (ambii din 
P. Neamț) si L Vîrlan (Gh. 
Gheorghiu-Dej)

Chimia
Argeș : O. 
ritei si T. 
dea) !

F.C. Bihor — Corvinul 
nedoara : D. Petrescu ; V. 
ghaloiu si L. Ciucu (toii 
București) •

Craiova — F.C. 
Crăciunescu ; A. 
din Rm. Vilcea) 
(Pitești) 1

Universitatea 
Baia Mare : I. 
Mitaru (ambii 
si M. Ionescu . ..

Ploiești — Rapid 
R. Petrescu ; L 

L. Măerean (toti din
Petrolul 

București : 
Floricel si 
Brașov) ;

F.C. Olt

Rm. Vîlcea — F.C. 
Streng ; C. Pădură- 
Bone (4oU din Ora-

Dinamo : 
S. Catană 
din Dro-

C.S. Tirgoviște c
M. Axenle ; R. Cîmpeanu si 
D. Vătran (toți din Arad) ;

Sportul studențesc — Dună-

Hu- 
An- 
din i

S.C. Ba-

...Șl DE DUMINICA A DIVIZIEI R“
SERIA I : Delta Tulcea — 

Gloria Buzău : P. Balaș (Bucu
rești). CB. Botoșani : — C.S.M. 
Borzești : I. Ghergheli (Bala 
Mare), C.S.M. Suceava — O- 
țelul Galați : N. Voinea
(București). Unirea Slobozia — 
F.C.M. Progresul Brăila : D. 
Manole (București), Olimpia 
Rm. Sărat — Prahova Plo
iești : D. Vasile (București), 
Metalul Plopeni —' Unirea Di
namo Focșani : I. Tărcau (Re
ghin). Dunărea Călărași — Glo
ria Bistrița : R. Matei (Bucu
rești), Partizanul Bacău — 
Chimia Fălticeni : T. Ionescu 
(București), Ceahlăul P. Neamț 
— F.C. Constanța : M. Stoenes- 
cu (București).

SERIA A II-a : Avintul Re-

Man
Fă-

ghin — Carpați Mirșa: M. 
(Cluj-Napoca). Nitramonia 
găras — Gaz metan Mediaș : 
C. Corocan (Reșița), Chimia 
Tr. Măgurele — LP. Aluminiu 
Slatina : N. Georgescu (Con
stanta). Autobuzul București — 
Automatica București : M. Ni- 
eulescu (București), Chimica 
Tîrnăveni — Șoimii IP A Sibiu: 
V. Aniohi (Iași), Dinamo Vic
toria București — Progresul 
Vulcan București : V. Măndes- 
cu (București), Unirea Alexan
dria — Rova Roșiori : N. Di- 
nescu (Rm. Vîlcea), I.M.A.S.A. 
Sf. Gheorghe — Mîtalul Bucu
rești : I. Buciuman (Timișoara). 
Constructorul T.C.I. Craiova — 
F.C.M. Brasov : C. Teodorescu 
(Buzău).

SERIA A IlI-a : C.F.R. Ti
mișoara — Minerul Cavnic : M. 
Constantinescu (București). Mi
nerul Motru ~ Gloria Reșița : 
M. Pencea (Roșiori). Aurul 
Brad — Steaua C.F.R. Cluj- 
Napoca : S. Pante’.imonescu 
(Boldeștț-Scăeni). C.S.M. Reși
ța — U.T. Arad : Fl. Popescu 
(Ploiești). C.F.R. Victoria Ca
ransebeș — Armătura Zalău : 
D. Drăcea (Craiova), , Someșul 
Satu Mare — Minerul Lupeni : 
M. Stănescu (Iași). „U“ Cluj- 
Napoca — Ind. Sîrmei C. Tur- 
zii : N. Rainea (Bîrlad), Me
talurgistul Cugir — Politehnica 
Timișoara : J. Grama .(Bucu
rești), Rapid Arad — Olimpia 
Satu Mare : V. Alexandru 
(București).

NHlMSIRATH DI SUI LOiO PmOSPORI INfORNEAZA
A ȘI DV. PUTEȚI ASISTA LA 

MECIUL DE FOTBAL CEHO
SLOVACIA — ROMANIA! Agen
țiile Lo*o—Pronosport ©ontitfuă 
vlrtzarea bietelor pentou prima 
tragere a excursiilor Loto din 2 
sepsembrie 1933. După efeițuaZea 
oelcr <îoua extrageri obbmubte/ în 
cadrul cărora se pot obține eîsti- 
gurl în autoturisme ,,D.:cia ÎS' • 
șl mari sume do bani, vor fi ex
trase încă două numere din to
talul de 90; variantelor de M l?i. 
echitate sută la sută, care oonbn 
aceste d'ouâ numere, lise atribuie 
cite o excursie de 10 zile în R.s. 
Cehoslovacă, inclusiv bllebui de 
Intrare la meciul Cehoslovacia — 
România (30 noiembrie a.c.) din 
cadrul preliminariilor Campiona
tului european do fotbal. Consul
tați prospectul si procurați din

timp bilete cu numerele prefe
rate!

» SE REAMINTEȘTE câ astăzi 
este ultima zi de parti-eipare la 
tr2-jcrea cbi<nuită Pronocxprcs 
de mic-rcuri 31 august 10C3. Nu 

vâ număraochiți prilejul de a 
îr.iine printre marii

O ClȘTIGUUILE 
PRONOEXPRES DIN 
1983. Cat. 2: 2

TRAGERII
24 AUGUST 

__ _ cat. 2: 2 variante 25% a 
28.219 lei; cat. 3: 6 varianite 100% 
a 5.947 lei și 14 variante 25% a 
_______  - --x 4:

1.412 lei; cat. 5
410 lei; cat. 6:
40 lei; cat. 7.;

cat. 40.00 
: 135.75 
4.300.50

117,75

variante 
variante 
variante 
variante 
variante 

1; 236.801



u

C. M. canofai

CONSTANTA. 29 (prin tele
fon). In aceste zile. Sala 
sporturilor din localitate găz
duiește o nouă competiție pu- 

puțin 
• s-au 

na- 
vorba de 
traditio-

gilistică. după ce cu 
timp în urmă, tot aici 
desfășurat campionatele 
tionale de box. Este 
o întrecere devenita 
nală — „Mânușa litoralului" — 
la care, alături de sportivii ro
mâni. sînt prezenti și oaspeți 
de peste hotare. La această a 
XII-a ediție a „Mânușii lito
ralului” s-au aliniat la startul 
întrecerilor 67 de boxeri 
străini de la Dobrodia Tol
buhin (Bulgaria). B. K, Sko
plje (Iugoslavia), T.S.K. Berlin 
(R. I). Germană). A.B.C. Du
blin (Irlanda). Samsun (Tur
cia). Debrețin (Ungaria), și 
reprezentanți ai 15 cluburi și 
asociații sportive din tară. La 
întreceri asistă delegatul 
E.A.B.A. — E. Turker (Turcia). 
După primele două reuniuni, 
dintre oaspeți s-au impus a- 
tentiei ..semiusorul” B. An
dreas (T.S.K. Berlin)^ 
mijlociul”.
„mijlociul 
(Samsun), 
români F.
L Lungu (B. C. Galati), la ca
tegoria pană.
(B. C. Galati) 
mimiilocie.

REZULTATE
I, caL pană : 
rul) b.p. I. Preda (C.S.M. Bor- 
zești), I. Lungu (B. C. Galați) 
b.ab.l V. Zbughin (Nicolina), 
N. Ungureanu (Petrochimistul 
Năvodari) b.p. C. Răileanu 
(Portul Constanta). Gh. Adam 
(Metalul Buc.) b.p. O. Sendo- 
ran (Samsun). CaL semiușoa- 
rs : B. Andreas (T.S.K. Ber
lin) b.p. V. Dumitru (Met

B. Imre (Debrețin) 
mic“ B. 
iar

Abladin

Hanafl 
dintre boxerii 

(Farul),

Si N. Costin 
la categoria se-

TEHNICE. Gal» 
F. Abladin <Fa-

Buc.). Cat. ușoară : Gh. 
Stoica (Petrochimistul Năvo
dari) b.p. Al. Constanlin (Ma
șini Unelte Buc.).
mijlocie ~ 
N. Reid 
Imre (Debrețin)^ b.p. 
can l
Costin 
Detlef 
Ohtay 
lache 
mică.: 
b.p.
Tolbuhin). B. Gabor (Debrețin) 
b.ab. 1 D. Mircea (B. C. Brăi
la). V. Butnaru (Voința P. 
Neamț) b.p. F. Andreas (T.S.K. 
Berlin). B. Hanafl (Samsun) 
b.p. FL Anin (A.S.A. Buzău) 
Gala a n-a. cat. semimuscă : 
M. Cătăneanu (URBIS Buc.) 
b.p. P. Axinte (C.S.M. Bor- 
zești). Cat cocoș : M. Doboș 
(AS.A. Buzău) b.k.o.1 D Iva
nov (Dobrodia Tolbuhin). V. 
Saghin (Farul) b.p. St. Dincă 
(Mașini Unelte Buc.). R An- 
ghelov (Dobrodia Tolbuhin) 
b.ab. 1 I. Boidache (Met Buc.). 
Cat. semiușoară : C. Vlădes- 
cu (A.S.A. Buzău) b±.o. 1 H. 
Johan (T.S.K. Berlin), P. Ro»- 
ca (B. C. Brăila) b.p. L Iuhasz 
(Debrețin). D. Gheorghleș 
(Voința P. Neamț) b.p. C. Pe
trov (Dobrodia Tolbuhin). 
B. Andreas (T.S.K. Berlin) 
b.p. G. Fikret (Samsun). Cat 
semimijlocie : U. Vedat (Sam
sun) b.p. N. Ciobanu (Met 
Buc.). D. Go’elsch! (B. K. 
Skoplje) bAb. 1 K Nlculescn 
(URBIS Buc.). C. Imre (De
brețin) b.p. C. Mihal (Farul). 
Cai. mijlocie ; P. Gyon (AB.C. 
Dublin) b.p. V. Coman (Cimen
tul Medgidia).

Cat. semi-
: C, Mihai (Farul) b.p. 

(A.B.C. Dublin). C.
’ . N. Bol-

(Voința P. Neamț), N.
i (B. C. Galați) b.p. S. 

(T.S.K, Berlin). E.
(Samsun) b.p. M. Miha- 

(Farul). Cat. mijlocie 
A. Coman (Met. Buc.) 

I. Vasiliev (Dobrodia

DUISBURG, 29 (prin telefon), 
începute duminică după-amiază 
cu seriile probelor masculine. 
Întrecerile campionatelor mon
diale de canotaj au continuat 
luni pe apele canalului Wedau 
cu seriile probelor feminine. 
Echipajele românești aliniate la 
start au avut comportări bune, 
reușind să se claseze pe primul 
loe in serie în cinci din cele 
șase probe, trei dintre ele ca- 
lificîndu-se direct în finale.

La 4 + 1 rame, ambarcațiu
nea noastră alcătuită din O'ga 
Balarda," Maria Fricioiu, Chir» 
Apostol, Florica Lavric — Vio
rica Veres a concurat în seria 
a doua, pe culoarul 3. Echipa
jul Canadei a condus aproape

treisferturi din distantă, dună 
care fetele noastre au trecut 
Be primul loc. cîștigind deta
șat în 3:30,41 (2. Canada 3:33,11) 
si obtinind calificarea pentru 
finală. Cealaltă serie a fost cîs- 
tigată de echipajul URSS 3:27,27 
(2. RDG 3:29,10), care s-a ca
lificat, la rîndti-i, pentru finală.

La 2 vlsle, Eiisabeta Oieniuo 
Si Maria Ciobanu au câștigat 
fără probleme seria a doua în 
3:45,89, înaintea Olandei șl 
Bulgariei. împreună cu care 
s-au calificat pentru semifinale. 
Celelalte serii au fost câștigate 
de R.D. Germană (s 1) în 
3:40,21 și URSS (s 3) în 3:35,03.

La 2 rame, Rodica Alba si E- 
lena Horvat au luat startul în

ACTUALITATEA CICLISTA
ZOrich. Proba di viteză din 

cadrul C.M. (profesioniști) s-a 
încheiat cu succesul japonezu
lui Koishl Nakano (10,82 • și 
10.84 s) în finala cu francezul 
Yave Cahard. Pe locul 3. Otta
vio Dazzan (Italia), pe 4, Ma- 
samitsu Takizawa 
Cursa cu 
(amatori) 
danezului 
care a 
1.07:36,75 
mat de 
(RDG) 30 p. Ivan
(URSS) 13 p, Alex Stieda (Ca
nada) 31 p — la 1 tur.

Lucerna. Pentru a doua oară 
elvețianul Richard Trinkler a 
câștigat marele premiu „Wil
helm Tell' in 26.36 24. A fost 
urmat de Heinz Imboden (El-

(Japonia), 
aditfune de puncte 
a prilejuit victoria 
Michael M arcussen 

parcurs 50 km în 
— 46 p. A fost ur- 
Hans-Joachim Pohl

Romanov

Pe pistele de atletism

SYDNEY MAREE Șl PIERRE QUINON
RECORDURILE REVANȘEI

au
Bl 
de

Două recorduri mondiale 
Lcăzut“ duminică seara 
concursul international — 
atletism de la Koln. Mai ictU, 
americanul de culoare Sydney 
Maree a alergat 150» m In 
3:31,24, cu 12 sutimi mai bine 
decit _____
Ovett în august 1980. 
blcnz. Apoi, francezul 
Quinon a obtinut 5.82 
săritura cu prăjina, i 
un centimetrii 
mondial din 
lui Vladimir

Cine sînt
Maree (27 

din numele 
mifondului 
cut în Africa de Sud. el s-a 
stabilit în S.U.A.. protestind 
astfel împotriva segregației 
rasiale, în 1980 el a primit 
cetățenia americană. Anul 
trecut a fost cel mai bun rer- 
formen al sezonului la 1 500 m 
cu 3:32,12. La C.M. de la Hel
sinki era 
favorit!, 
cit al 
dvnă un

Pierre , _ _ 
este ultimul produs valoros al 
scolii franceze de săritura cu 
prăjină. Al doilea la C.E. de 
juniori în 1981. el reușise anul 
acesta înainte de Helsinki 
5,30 m, dar a ratat, la C.M.. de 
trei ori Ia 5,40 m. înălțimea la 
care a intrat în concurs.

Așadar, ambele recorduri 
pot fi considerate revanșe pen
tru contranerformantele de la 
campionatele lumii.

reușise englezul Steve 
la Ko-

Pierre 
m la 

adăugind 
recordului 

1981 al sovieticw 
Poliakov.
noii recordmani 7 
de ani) este unul 
de marcă ale se
in terna tionaL Năș

considerat unu! din 
dar nu s-a clasat de- 

9-lea. resimtindu-se 
accident.
Quinon (21 de ani)

Dolek 
Viktor 
3:12.
ciclist

vetia) la 157, Vladimir 
(Cehoslovacia) la 2:38 si 
Demidenko (URSS) la

Asscn. Al 26-lea tur 
al Olandei s-a încheiat cu * vic
toria olandezului Adri van 
Houwelingen în 10.36:32. Pe 
locurile următoare : 2. Johnny 
Broera (Olanda) la 31 g, 3. 
Herman Frison (Belgia) la 35 s.

Milano. A 37-a ediție a „Cu
pei Agostoni" : câștigător Fons 
de Wolf (Belgia) 200 km în 
4.53:24 în fața unu! pluton de 
10 alergători.

Bourges. Irlandezul Stephen 
Roche s-a clasat pe primul loc 
_  ____ Paris-Bourges 
12.43:49. A fost urmat 
de francezul Madiot si 
Hanul Anderson iar la 
un grup- de 15 fondiștl

în cursa ta 
la 20 s 
austra- 
26 s de

prima serie, 
dus-o de la primul pînă 
ultimul 
3:44,96.
SUA 3:47,06 si Olandei 3:51,63, 
Echipajul nostru s-a calificat 
direct în finală, alături de cel 
al R.D. Germane. învingător in 
cealaltă serie (3:40,13).

Cu multă siguranță a concu
rat vicecampioana mondială la 
simplu Valeria Racilă. Campi
oana noastră a câștigat clar 
seria a doua. în care a avut-o 
ca adversară pe puternica Juta 
Hampe (RDG). realizând, toto
dată. cel mal bun timp al zilei 
la simplu : 3:51,99 — 2. Hampe 
3:55,60, 3. Justessen (Danemar
ca) 3:56,01. Prima serie a fost 
cîstigată de Irina Fetisova 
(URSS) în 3:55,45, iar cea de-a 
treia de Virginia Gilter (d-. A) 
3:54,45. primei? trei din flecara 
serie s-au calificat pentru se
mifinale.

La 4 + 1 vîsle. Adriana Che- 
lariu. Sofia Corban. Mariana 
Trașcă, Maria Macoviciuc + 
Ecaterina Oancia s-au clasat 
pe primul loc în prima serie 
în 3:18,23, calificîndu-se direct 
pentru finală, ca și învingătoa. 
rea celeilalte serii, URSS 
3:13,43.

în sfinșlt, ,,8“-ul nostru, ML 
haela Armășescu, Aurora Dar
ko, Anișoara Sorohan, Marla 
Gligor, Lucia Sauca, Camelia 
Diaoonescn, Ioana Badea, Olgu- 
ța Onofrei + Elena Nedelcsu 
s-a clasat pe locul 3 ta prima 
serie cu 3:13.69 (URSS 353.48, 
Canada 3:10,67) și va evolua 
miercuri în recalificări.

Vnsile TOFAN

pe fare au con
ta 

metru, cîștigind in 
înaintea echipajelor

• TELEX e TELEX ®

JOCURILE PANAMERICANE

FE- 
Anișoara 

■ (S.U.A)

(S.U-A.) 
Ritter 

(S.U.A.) 1.96 m : MASCULIN : 
1 50» m : Maree 3:3124. Deltee 
(Elveția)
Zeelandă) _ _
Quinon 5.32 m, Zalar (Suedia) 
5.55 m : 18» a : Smith (S.UJL) 
10.39 ; 40» m : Cameron (Ja
maica) 45.14 ; 11» mg : Tester 
(S.U.A) 13,42 ; 4M mg : Me- 
ses (S.U.A.) 47,43, Phillips
(S.U.A.) 47,78 ; greutate : Lăut 
(S.U.A.) 21,34 m. Sarul (Pol.) 
20.57 m : înălțime : Trinhardt 
(B.F.G.) 2,30 m.

Rezultate de la Koln : 
MININ : lungime : j" 
Cușmir 8. 74 m. Joyner _ 
6,74 m. Lewis (S.UA.) 5,73 m 
1508 m : Decker
339,8» ; înălțime : 
(S.U.A.) L96 m

35422. Walker (N. 
33455 ; prăjină :

• ULTIMELE REZULTATE 
LA C.E. DE JUNIORL La 
Viena s-au încheiat C.E. de 
juniori. Ultimele finale : FE
MININ :3mm: Vera Nozie- 
kova (Cehoslovacia) 9:19.56— 
6. Iulia Ioneseu »24.06.,. 16- 
Cleopatra Păiăcean 928.®; 
hepiatloo : Sybille Thieie
(RD.G.) 6 421 p_. 8. Petra M- 
halache 5 645 p ; 4 x 10» m : 
R. D. Germană 44,12 ; 4 x 400 
m : R. D. Germană 3:30,44... 
8. România 3:42,97 ; MASCU
LIN : 800 m : Ikem Billy (M. 
Britanle) 1:47.15 ; solită : Oleg 
Pakhol (U.R.S.S.) 
iriplusalt : Hristo
(Bulgaria) 16,72 m.
pe medalii : U.R.S.S. 14—17—5. 
R. D. Germană 14—7—-T, M. 
Britanie 3—1—9... 8. România 
1—0—0.

80.88 m ț
Markov 

Clasament

CARACAS. Rezultate din cea 
de a 14-a zi a Jocurilor Pana
mericane. ATLETISM : băr
bați ; 11» mg ; Kindgom
(S.U.A.) 13,44, Casanas (Cuba) 
13,51. Campbell (S.U.A.) 13,54, 
5 00» m : Castro I— ’
1354.11. Alcala 
135437, 4X19» m :
Unite 38,49, Cuba 3855. 
lia 39,0& 4X4M m ; 
Unite 350.47. Braidlia 
Cuba 353.15. m arate■ : 
zale» (Porto Rico) 
Murcado (Porto Rico) 
inălUme : Centelle» ____ _
X29 m. Williams (S.U.AJ ÎJÎ 
m. Alfaro (Cuba) 235 m. că
liți : Babiis (Canada) 81,43 m. 
Gonzales 
IEMH : 
(Canada) 
Bremser 
4X1M ■
Trinidad Tobago 44.83. Canada 
44.77. greutate : Maria Sarria 
(Cuba) 1954 m. Rosario Fer-

(Mexic) 
(Mexic)
Statele 
Braed- 

S ta tele 
302,79,

Goo- 
2.12:43, 
120 30. 
(Cuba)

(Cuba) 7834 aa 1 
1 50* m : Ranza Clark 

4:18.11, Cynthia
(S.UJL) 4:17,6T,

i : Statele Unite 4321,

: semi- 
P.ico), 

muscă : 
(Bep. 

Vilchez 
(Rep. 
Horta

naadez (Cuba) 17,39 m. lungi
me : Kathy McMillan (S.U_A). 
6.70 m. Eloina Etcheverria 
(Cuba) 6,50 m " 
muscă : Ramos 
Gonzales (S.l 
Reyes (Cuba). 
Dominicană)
(Venezuela). 
Domtni .-on XI
(Cuba). Cardona (Porto Rico), 
semiuțoară: Waitbaker (S.U.A.). 
Herrera (Cuba), ușoară: Du ver
ger (Cuba), Page (S.U.A.). semi- 
mljtoeie: Howard (S.U.A.) Agui
lar (Cuba), mijlocie mică: So
lano (Cuba). Milton (SU.AJ, 
mijlocie 1 Coma» (Cuba). Del
gado (Porto Rico) 
Romero (Cuba).
(3.U.A-). grea : Toyo 
Tlttma-i (3.U.A.). mi 
Gonzales (Cuba). 
(Venezuela). CICLISM — 
proba de fond : 1. Ramos (Me
xic). 2. Jaramillo (Columbia), 
3. Parra (Venezuela).

lemigrea : 
Holyfield 

i (Cuba), 
per-grea : 

Loaiza

BASCHET • Echipa S.U.A. șl-a 
păstrai titlul de campioană mom- 

• dials de juniori, tnvingtnd cu 
93—78 (49—51) formația U.R.S.S. 
in finala C.M. de la Palma de 
Majorca. Walker (24 p) si Black
mon (15 p) au fost cei mal bună 
de la învingători. Sabonis (31 ol 
de la învinși.

HOCHEI PE GHEAȚA o TSUA 
Moscova a câștigat, la Tampereș 
Cupa Europei, ir.treclnd în u’.tâ- 
nxil med pe Tappara (Finlanda) 
cu 6—0 (1—0, 2—0, 3—0). In 
lalt med Dukla Juhlava — Ro
senheIm (R.F.G.) ' 5—0 (0—0. ?—0» 

2—0). Clasament final : ȚSKA
4 p, Dukla 3 p, Tappara 2 p, Ro
senheim 1 p.

HOCHEI PE IARBA A La Am- 
stelven (Olanda), in finala Cupei 
Europei, echipa Olandei' a între
cut formația U.R.S.S. cu 8—« 
depă prelungiri (4—4) șl execu
tarea loviturilor de pedeaosA. 
Pditru locul 3 : R.F. Germania — 
Spania 3—1,

șah • în runda a 4-a la Ndfc- 
sid, Kasparov l-a Învins pe Por- 
Usdi si conduce cu 3.5 p. urma* 
de Miles 3 p șl Timrnan 2.5 o.

TENTS • Finala feminină k» 
Mabwah: Jo Durie — Hana Man- 
dllko-.a 2—«. 7—5, S—4. ® Finala 
la Port Chester : Gerulaltls — 
Arias 5—3, 3—5, 5—X

FOTBAL vneHdictne

k
9

tea 2—1, Aston Villa — West 
Bromwich 4—3, Everton — 'stoka
1— 0, Ipswich — Tottenham 3—1, 
Leicester — Nottingham County 
0—4. Manchester Utd. — Queen’» 
Park 3—1, Nottingham Forest — 
Southampton 0—1, Sunderland — 
Norwich 1—1, Watford — Coven
try 2—3. West Ham — Birmingham 
4—0, Wolverhampton — Liver
pool 1—1.
• Preliminarii olimpice, zona 

asiatlcS, grupa I, la Antmans 
Iordania — Siria 0—1 (0—0).

O Turaeid de la Bordeaux: fi
nala 1—2: Stuttgart — Bordeaux
2— 0, finala 3—4: Barcelona — 
Nantes 3—2.
• Salamanca. Echipa locală, 

din prima divizie spaniolă, a în
trecut Politehnica Timișoara cu 
>—0. Au marcat: Orejuela si 
Balin.

AGENDA SĂPTĂMÎNII
M.VTH

CAMPIONATUL FEMININ DE HANDBAL
».VIH

(Urmare din pag. 1)
rios pe „accelerator". alun
gind să conducă în min. 35 cu 
20—14. -
tă de o admirabilă votată de a 
învinge, a recuperat pas cu pas 
si în final a obtinut un meri
tat succes. Au marcat : Cojo- 
cărița 8, Torjoc 8, Vasu 5, Ciș- 
maș 4, Palici 2, Vezelici 2 —
Constructorul. Verigeanu 9, 
Torok 9, Pestrea 4, Andronache 
3, Popcscp 2, M. Petre — Chi
mistul. Au arbitrat : Al. Vîrto- 
peanu și ȘL Georgescu, 
bii din București.

Constructorul, anima-

RULMENTUL BRAȘOV — 
RAPID BUCUREȘTI 19—1» 
(10—9). Scăpate de emoțiile 
debutului in „A“. feroviarele 
bucurestene au dat1 de aceas
tă dată o replică remarcabili 
valoroaselor lor adversare. 
Avînd tn Moldovan un portar 
foarte bun. în Oprea un con- - - - - * 

în—

fluierul final ea conducea 
19—18 !
Demeter 3, 
Marian 
Grigore _ _ __
Stanca 3, Dobre si Ștefan 
Rapid.
Si T. Ene, ambii

acă-

ducător de joe inteligent 
în Grigore o realizatoare 
„mină”, Rapid a pus 
grea încercare puternica 
chină brașoveană. care a 
butt să se mulțumească cu un 
rezultat de egalitate, cu toate 
că cu 20 de secunde înainte de

tre

_ ________  cw
Au Înscris : Oacă 8, 

Tacha 3. Pătrat K 
— Rulmentul, 
4, Opreseu 1,

2, Nete» 
*, Oprea

Arbitri : R. Iamandl 
din Buzău.

TERORI IAȘI — MUREȘUL 
TG. MUREȘ 19—19 (10-10).

PROGRESUL BUCUREȘTI 
— A.E.M. TIMIȘOARA 18—22 
(9-11).

Marți an loc ultimele jocuri 
ale turneului.

1JX

ÎJX

1. IX

4.IX

CANOTAJ: Camploaateia mondiale, la Duisburg (raînă 
I* TENIS: oamploaateJe internaționale ale S.UA.
» nushlag Meadow (ptnă m 11JX); FOTBAL: meci 
amical Spania — Bulgaria, la Murda.
ATLETISM: eoncure internațional la Koblenz; FOTBAL: 
meciul retur Magdeburg (R.D.G.) — Swansea (Tara 
GâHtoE) —• prellinLn.ar ta Clipei oupelor.
ATLETISM: concurs internațional la Roma; CĂLĂRIE: 
oamptonateta europena de juniori la proba completă, 
la Pratonl <M Vlvaro (Italia); yachting: campiona
tele europene la clasa înting-, la MedembMk (Olanda). 
HBl campionatele europene, la București (p®nă la 
9-LX) ■
JOCURILE MEDITERANEENE. La Casablanca, in Ma
roc (pini la 17JX); ATLETISM: meciul dintre echipe
le UJ1.SJ5. fi S.U.A, ie probe combinate, la Kiev; 
BOX: meciul Don Curry — Roger Stanford (ambii 
S.UA.), la Mansala, ta TtaMa, pentru titlul mondial 
W.B.A., la send-mijlocie,
AUTOMOBILISM: Marele premiu al Italiei (formula 2) 
la Mugello; MOTOCICLISM: Marele premiu al Sa.n 
Marino, viteză; ATLETISM: concurs internațional la 
RieU (IlaHa').
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Fenala ediției a l’-a a „Cupei C.U.A.S.C.4*

UN VERITABIL FESTIVAL 
AL SPORTULUI BUZOIAN

Găzduită dt orașul Rm. Să
rat (pa nu mal puțin da 11 
baze sportive), cea de a Il-a 
ediție a finalei „Cupei Consi
liului unic agroindustrial de 
stat ți cooperatist", competiție 
sportivă de masă inițiată de 
Comitetul județean Buzău el 

de handbal din Săpoca (fete) 
fi Buzău (băieți) au ocupat 
primul loc ta clasamentul com
petiției. Pe aeelați loc s-au Si
tuat cei din Stilpu (fete) ți 
Ziduri (băieți) In întrecerea 
de volei.

Cum era și de așteptat, do-

WtOtETMti DIM TOATE ȚAIHIB; UWTpVAI

7AAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA ȘL SPORT
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O imagine de la deschiderea întrecerilor „Cupei C.U.AXC.” găz
duită de stadionul 23 August din Rm. Sărat. Foto : Dorin IVAN
P.C.R. ți desfășurată sub în
semnele „Dac Iadei”, a cunos
cut un real succes. La startul 
întrecerilor au fost prezenți a- 
proape 1 500 de sportivi ți 
sportive, cei mai buni dintre 
cei care au luat parte la e- 
ceastă frumoasă acțiune, încă 
de la prima etapă, peste 15 OOf 
de tineri ți tinere, din toate 
cele 14 consilii agroindustriale 
ale județului.

Cel care au inaugurat între
cerile au fost atleții, din rta- 
dul cărora s-au remarcat 
Claudia Toma (Cislău) ți Con
stantin Gafia (Săhăteni) la 
100 m, Rada Mihai (Smeent) șl 
Titus Stingă (Poșta Cilnău) la 
800 m fi respectiv 1000 nu 
ciștigători merituoși ai probe
lor. Șahul și-a desemnat ta
ți ingătorii în persoana Adrianei 
David (Săpoca) ți a lui Marcel 
R&ghină (Ziduri), tn timp ce 
la tenis de masă s-au impus 
Daniela Ene (Săhăteni) fi 
Constantin Grigore (Stilpu). 
Urmărită eu viu interes, în
trecerea de popice pe echipe 
(cite două fete fi doi băieți) a 
revenit celor din Săhăteni. 
Mei bine pregătite, echipele

tnlnoMta acțiunii a repre
zentat-o întrecerea de fot-
bal, finala punlnd față In față 
formațiile din Mărăcinenl — 
Buzău fi Rimnicelu — Rm. Să
rut. Victoria a turîs celor

Cristian TEODORESCU 
redactor la ziarul 
„Viata Buzăului”

(Continuare ta pag. 3-3)

După „Turneu!

JUNIORII NOȘTRI
Au plăcut, și spectatorilor. Ji 

specialiștilor, intilnirile tradi
ționalei competiții internațio
nale „Turneul Prietenia” la 
lupte greco-romane, desfășu
rate. timp de 3 zile, tn sala 
Fioreasca și rezervat juniorilor 
PlNA la 18 ani. înțelegem, a- 
șadar, că reprezentanții celor 
8 țări înscrise in concurs con
stituie. de fapt, „schimbul de 
mîine nr. 2”, ceea ce înseamnă 
că, dincolo de talentul și va
loarea arătate acum, tinerii 
luptători au mari disponibili
tăți de progres, de afirmare pe 
plan international.

Cum spuneam, au plăcut a- 
eeste Întreceri tinerești. Mai 
puțin au plăcut insă, cu unele 
excepții, evoluțiile juniorilor 
noștri, de la care, mărturisim, 
așteptam mai mult Un singur 
loc 1 (lordache Ciupercă), n 
toc H st trei locuri III — lată ua 
bilanț oarecum surprinzător 
dacă na amintim performanțele 
de răsunet realizate chior ta 
acest aa (dooă titluri mondla- 
le) de juniorii mart (pint la 
20 de ani). Poate ar trebui să 
adăugăm faptul că la aceste În
treceri lotul nostru a prezentat 
— conform regulamentului — 
mai muițl eoncurenți dectt oas
peții (16) și dintre aceștia nu
mai doi au reușit să se cali
fice tn finalele pentru locu
rile 1—2 I După earn nu tre
buie omis că ta „finalele 
mici” (locurile 3—f) luptătorii 
români au pierdut 5 Intîlniri 1

Desigur, specialiștii cunosc 
mai bine și cauzele, și măsu
rile care se impun. Dar, la 
mai multe categorii de greu
tate. marea diferență tn ceea 
ce privește selecția, stăptnlrea 
procedeelor tehnice de atac și a- 
părare și — am spune, în ti
nde cazuri — combativita
tea s-au văzut destul de ușor

Două zile pinâ la Campionatele europene de tir

TRĂGĂTORII NOȘTRI AU DATORIA
să Îmbogățească un palmares redutabil

najorlîatca oaspeților fle peste notare an sosit ieri

• Pinfl osoarA ou tota la SucurefB ararea eratotbato a detorra- 
țiitor de tr&gătoxi, urmlnd ea le cursul zHto de aafiâto sd md vmd 
țlntoșl din Irlanda, Norvegia ți Iugoslavia. Tot Ieri au atedict pe 
aaropoctrd Internațional Otopeai Ml nraaUxU PTeeldiunului Confede
rației Europene de Tir.
• Adunarea generald extraordinara a tederațiîlor naționale de 

Or din Europa va avea loc țoi. la ora to. to Parc Hotel, ți ea avea 
pe ordinea de A printre afte problema, ude avodWlcod ale regtda- 
■ienadul general ai U.LT.
• O țtlro de adm moment: MartnlcA Tnrțcd a tost velecționat to 

totul de pistol liber, In locui lut Conetantto Țirtolu.

Se cuvine ca acum, ta 
ziua deschidem oficiale 
a Campionatelor europe

ne de tir, festivitatea fiind găz
duită de la ora 18,30, In sala 
Flereasea din Capitală, să tre
cem In revistă unele dintre
succesele da prestigiu pe care

Peste 5000 dc spectatori la reuniunea lliialA

IONEL PAVEL (Steaua) - CAMPIONUL 
SENIORILOR LA DIRT-TRĂCK

Etapa finală (a l-o) ■ cam
pionatului republican de dlrt- 
track. ediția 1983, a umplut 
Ieri după-amlază tribunei* sta- 
dionuhii Metalul din Capitală. 
Cei peste S 000 de spectatori 
an urmărit curse viu disputate, 
marea majoritate a alergători
lor fărfnd uz de întregul lor 
arsenal fizic si tehnic.

De data aceasta, sortii au 
deda ca deținătorul titlului, 
maestrul spartului Ionel Pavel 
(Steaua) si ttnărul motoddist 
Marian Gheorghe (Metalul 
București) — cari. In etapa a 
doua. Q depășise. pe aceeași

Troian 1OANIȚESCU

trăgătorii români le-au repur
tat. tn special, la campionatele 
europene ți la alte competiții 
Internationale de prim rang. Nu 
vom insista insă asupra anilor 
'50—*60, dnd pușcași ca Iosif 
Sîrbn, Marin Ferecata, Con
stantin Antonescu sau Jaque- 
Iine Zvenevschi urcau pe po
diumurile diferitelor ediții ale 
C.E. eau C.M. Să ne oprim cu 
deosebiră asupra deceniului 
1971—80, care poate fi conside
rat perioada de referință pen
tru ascensiunea tirului româ
nesc ta elita celui european 
șl, implicit a celui mondial.

Anul 1975, bunăoară, a fost 
antal trăgătorilor de pistol vi
teză. După ea laurii olimpici 
fuseseră cuceriți (Ștefan Pe
trescu, Melbourne, 1956), după 
ce titlul mondial trecuse prin 
țara noastră (Virgil Atanasiu, 
Wiesbaden, 1966), la Campiona
tele europene de Ia Madrid 
(1975), echipa României reușea

(Continuare ta pag. 2-3)

Prietenia" la lupte greco-romane

AU CONCURAT SUB AȘTEPTĂRI!

Deși are a „priză* bună pentru eenturarea laterală in finala eu 
sovieticul Ghevork Mirzahanian. Robert Brașoveanu nu reușește 
s-a finalizeze Foto : L BĂNICĂ
to dm_ tribună I Firește, ta 
defavoarea sportivilor noștri. 
O spunem după ce am remar
cat eă unu eoncurenți au do
vedit eeca ce numim da obi- 
eul • ztaaă” parcă surprinză
toare pentru limita de virată 
prevăzută ta regulamentul 
competiției.

Am vorbit despre singurul 
aostru învingător — lordacha 
Chipercă. Am aplaudat, de ase
menea, anele dintre lntflnirile 
susținute de alți juniori ro
mâni — Robert Brașoveanu, 
Nleolae Marinei, Viorel Flule- 
rică. Cristian Albuț„ Știm că 
mai sînt și alți luptători ta- 
lentațl — Gavrilă Surugiu, A-

Dan GARLESTEANU 
Costin CHIR1AC

(Continuare în pag. 2-3)

o senzațională „dublă”, eueoe 
rind titlul -șl stabilind un rtrt 
cord mondial (2370 p) care avi 
vea să reziste 4 ani, timp ta» 
delungat dacă avem ta vedeta

Ana dobanu are in palmares g 
medalii de aur ctștigate la cânta 
plotiateje europene de ptaă 
acum. Va mal adăuga. oata 
Încă una. tn întrecerile eare toccg 

vineri i

rapiditatea cu care cad de ta 
un timp recordurile, oriclt de 
Incredibile ar fi ele și orieata 
ar O disciplina în care au fost 
realizate. Doi ani mai tîrzta

Radu T1MOFTE

(Continuare în vaa 2-3)

Final spectaculos In turneul de nig'ay din Parcul Copilului

STEAUA 51 AVIATOR
Ieri după-amiază a luat sfârșit 

Interesantul turneu internatio
nal de rugby, organizat de 
R.C. Grlvlta Roșie, o Inițiativă 
eu totul izbutită pentru care 
vechiul nostru club de rugby 
merită sinoera aplauze.

te deschidere. Știința CEMIN 
Baia Mare a dat repli-ca for
mației sovietice Aviator Kiev, 
care — aga cum anticipam si in 
avancronica partidei — a jucat 
mai bine ca tn primul med 
(unde nu dăduse Întreaga măsu
ră a forței Bale de joc) si de 
dala aceasta a Învins cu 13—7, 
după ca băimărenil conduceau 
ta pauză ce 3—9. Partida s-a 
desfășurat pe un vînt puternic, 
oara tn prima repriză a favo
rizat echipa noastră. Cu șuturi 
lungi, mijlocașul Titus Toader a 
Urnit mai tot timpul jocul ta 
terenul oaspeților, dar aceștia 
au ieșit de flecare dată cu bine 
din situațiile (uneori) grele in 
care s-au aflat ptrtînd mult 
balonul la mînă. fapt cu totul 
remarcabil. Dominarea băiml- 
renflor e sterilă sl abia tn mta

KIEV - ÎNVINGĂTOARE
38 Teodor izbutește o' Lo. (du
pă un ofsaid). La reluare, via
tul trece în cealaltă... tabără M 
jocul se schimbă. E rîndul rug- 
byștllar sovietici să domine cu 
insistentă si să înscrie două 
eseuri prin Makievschi si Stas | 
Umiețchi a transformat cel do 
al doilea eseu si a mai reușit 
o l.p. : 13—3. Băimărenii. în
trecut! ta tuse, ac meritul de 
a fi luptat exemplar. totuși, 
finalizând tn min. 71 un atae 
bun purtat de Mărginean si 
transformat in eseu de Giigor 1 
13—7. A condus bine St Radu
lescu.

Cei de ai doilea meci a adus 
in teren echipa noastră Steaua 
St formația franceză R.C. Ton
ion. Nu știm ce i-a ambiționai 
pe sportivii oaspeți (poate ton
tul că aflaseră că tntîlneau e- 
chipa noastră rampioană). cert 
este că au făcut cel mal bun joe 
■4 lor din turneul bucureștean.

Dimitrie CALLIMACH1

(Continuare ta pag. 2-3)

Campionatul feminin de handbal

SERIA SURPRIZELOR CONTINUA: RAPID - CHIMISTUL RM. VlLCEA 25-19!
CRAIOVA. 39 (prin ielfton). 

Cea de a treia etapă si ulti
ma din eadrui turneului inau
gural al campionatului feminin 
de handbal consumată marți 
după-amlază tn Sala sportu
rilor din localitate, nu a fost 
nid ea lipsită de surprize. Din 
nou Rapid București a făcut» 
minuni (victorie ta Chimistul 
Rm. Vîlcea 1), ea si Construc
torul Timișoara : joc egal ea 
campioana tării, Știința Ba
cău I ambele fiind foste divi
zionare B... Să notăm la în
cheierea acestui prim turneu' 
că Hidrotehnica Constanța

are trei victorii din trei jocuri 
si conduce in clasament, iar la 
celălalt .pol” se află Pro
gresul București. Confecția 
București ci Textila Buhuși cu 
alte trei înfrângeri.

CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA — ȘTIINȚA BACĂU 
24—24 (14—14). Este drept că 
formația din Bacău a condu* 
de 18 ari ta acest med, în timp 
ce Constructorul numai de trei 
ari, printre oare ultima oară 
cu 34^-23 ta ultimul minut (!), 
dar. totuși, rezultatul de egali
tate ni se pare corect.

Au marcat: Cojocărita 12,

Palici 4, Melinte 3, Torjoe, 
dșmaș, Vezclid — Construc
torul. Voinea 8, Moszi 8, Lun
ea 7, Găitan — Știința. An 
condus R. Iam?.ndi si T. Fne* 
Buzău.

RULMENTUL BRAȘOV — 
TEXTILA BUHUȘI 32—2« 
(13—15). Din nou textilistele 
din Buhuși au avut o primă 
repriză foarte bună, după care 
au cedat pasul. Este adevărat

Ion GAVR1LESCU

(Continuare in pag. 2-3)



„CUPA VOINȚA" LA CICLISM
• Cr. Neagoe (Steaua) a clștigat etapa a lll-a-s Polonezul R. Cieslak conduce In clasamentul general

DE AZI, LA GALAȚI, 0 INTERESANT
PLOIEȘTI, 30 (prin telefon). 

Cicliștii participanți la compe
tiția internațională ..Cupa Vo- 

. lnta“, au luat startul marți di
mineața în etapa a doua a în
trecerii. în proba de contracro- 
nometru individual, iar după- 
amiază în etapa a treia, cursa 
pe circuit.

Proba de contracronoijietru s-a 
desfășurat la Balotcști — Scă- 
leni (la 10 km de Ploiești), pe 
o distantă mică, de numai 3 km, 
dar de o duritate excesivă. In
tre punctul de plecare si cel 
de sosire al traseului, diferența 
de nivel este de aproximativ 
200 m. ceea ce atestă Înclinarea 
accentuată a pantei, pe care ci
cliștii au trebuit să o parcurgă 
în cea mai mare viteză.

Cu un rulaj cursiv, tăieri 
de viraje iudicios executate 
Karol Lipowski (Skiplast Trna-

va — Cehoslovacia) a reușit 
cel mai bun timp al zilei,

CLASAMENTUL 
1. K. Lipowski 
cea 7:56, 3. M. 
(ambii de la 
Cieslak (Start 
5. V. Constantinescu (Dinamo) 
7:59. 6. Șt. Krokowski (Start
Varșovia) 7:59.

După-amiază a avut loc pe 
Bd. Gh. Ghîorghiu-Dej etapa 
a treia, cursa ne circuit — 43 
km — 30 ture, cu sprint la 
trei ture. Clasamentul celor 10 
sprinturi : 1. Ovidiu Mitran
(Steaua) 23 p, 2. Z. Lorinez 
(Torpedo Zămești) 12 p. 3. Cr.

ETAPEI : 
7:41, X I. Gan- 
Romașcanu 7:57 
Dinamo), 4. R. 
Varșovia) 7:59,

Neagoe (Steăua) 11 p. Clasa
mentul etapei : 1. Cristian
Neagoe 11114:33, 2. R. Cieslak 
(Start Varșovia). 3. C. Nicolae 
(Dinamo) 4. J. 
plast Trnava) 
timp.

Clasamentul 
trei etape : 1. 
5h45:07, 2. K. 
plast Trnava) ! 
Romașcanu 5h45:20. 
IV-a are loc miercuri pe tra
seul : Văleni — Cheia — Să- 
cele — Timiș — Sinaia — Plo
iești.

Granaka (Ski- 
- toți același

după 
Cieslak

general
Roman
Lipowski (Ski- 

5h45:14, 3. M.
Etapa a

Gheorghe ȘTEFANESCU

Ieri, la Mamaia
A

DE
„INTERNAȚIONALELE"
JUDO ALE ROMÂNIEI

afirșitul acestei sâptă- 
(simbătă si duminică) In

SIARI ÎN TURNEULINTERNATIONAL DE TENIS (i^eri)

INTERNAȚIONALA, „CUPA PRIETE
GALAȚI, 30 (prin telefon). 

Iubitorii boxului din localitate 
vor avea prilejul să asista la 
una dintre cele mai interesan
te și atractive competiții 
gilistice. 
Alături 
români 
tanti! unora dintre țările socia
liste cel mai bine cotate în a- 
cest sport.

Așadar, de miercuri si pînă 
duminică, pe Arena Dunărea 
din str. Mihai Bravu. cu

pu-
,.Cupa Prietenia", 

de tinerii sportivi 
participă reprezen-

Turneul de box
,,Mănușa litoralului"

o ca-

pacilate de 2500 de locuri și 
complet reamenajată în 
derea acestui eveniment pugi
listic. vor evolua tineri bo
xeri din Bulgaria (12). Ceho-, 
slovacia (11). Cuba (12), 
R. P. D. Coreeană (5). R. D. 
Germană (12). R. P. Mongolă 
(4). Polonia (11). Ungaria (11), 
Uniunea Sovietică (12) 
România (2 echipe).

In ring vor urca toți cam
pionii noștri de juniori pe a- 
cest an și alti finaliști ai cam-

ve-

și

pio 
ciade 
breja 
Gheo 
Cristi 
nia. 1

Mie 
nizatt 
la or 
«ale 
ore), 
final 5 
nică. 
Telen

PUGILIȘTII APLAUDAȚI
tele-

La 
mini 
■ala de atletism de la comple
xul sportiv .,23 August* din 
Capitală var avea loc întrece
rile celei de a XlI-a edilii • 
Campionatelor internaționale 
de judo pentru junior] ale 
României. Și-au anunțat parti
ciparea concurent! din Bulga
ria, Franța, R. D. Germană, 
R. F. Germania, Polonia, Un
garia si România.

MAM.MA, M (prin telefon). Pe 
frumoasele terenuri din preajma 
complexului Hotelier „Paiae‘ au 
Început întrecerile din cadrul tur
neului international de tenis pen
tru juniori, jucători șl Jucătoare 
din 7 țări — Bulgaria, Ceho
slovacia, R.D.' Germană, Iugosla
via, Polonia, Ungaria și Româ
nia — ișl dispută cele cinci ti
tluri puse In joc, la probele cla
sice: simplu băieți, simplu fete, 
dublu băieți, dublu fete și dublu 
mixt. In preziua startului, ședin
ța tehnică a fixat ordinea capi
tal de serii, ta probele de sim
plu. Iată-1 pe cei de la mascu
lin: Dorel Pop (România), Milo- 
stav Fara (Cehoslovacia), Cris-

IURMUI DE fiUCBV DIN PAE1CUI COP1IUIUJ

tian Moroșan (România) și Sașa 
Cuckovic (Iugoslavia); ta femi
nin: Alice DânUă (România), Re
gina Rajchntova (Cehoslovacia), 
Krasimlra Miroslatalsa (Bulgaria), 
Reka SziJowai (Ungaria).

Iată citeva dintre primele re
zultate, înregistrate ta diminea
ța de marți :

Măscuita: G. Coeac — M. la- 
nalclev (Bulgaria) 1—5, 4—S, 8—<; 
Z. csika (Iugoslavia) — R. Jtu 
S—1, 4—6, 8—0; G. Onioeag — E. 
Dascălu 6—lj_«—0 ~ ----------
T. Petkov 
O. Gemak 
Badiu 6—3, 
ra Nicolae „
(Polonia) 6—4, 6—1; Teodora Ta
rile — Corlna Chlrvariu 6—3, 6—2; 
Oana Hlncu — Aurelia Gheor- 
gbe 4—6, 7—6, 9—7; Variilca Ivan 
— Katarina Nowak (Polonia) 6—4, 
7—5; Monica Radu — Rodica Ște- 
fenache 6—0, 6—1.

; O. FlOTes — 
(Bulgaria) 4—J, 8—3; 

(Iugoslavia) — Tr. 
6—1; feminin: Auro- 
— Magdalena Witzak

(Urmare din pag. 1)
Un angajament total, o deschi
dere de clasă (Gallion-Cauvy). 
pase rapide. intrări spectacu
loase. neprezăvute. Steaua pare 
surprinsă la inoeput de iureșul 
adversarilor și «e vede con
dusă în min. 25 cu 12—0 I 
(Fargue — drop. Sellern — eseu. 
Fargue — tr. și Cauvy — drop). 
Dar Steaua, adevărată1 „mașinȘ 
de rugby*, revine Încet, dar 
sigur, ridieîndu-se la valențele

SPORTUL BUZOIAN
(Urinare din pag. 1)

din Mărăcinenl. eu ecorul de 
3—1 (1-0).

In clasamentul general (pe 
consilii agroindustriale), pri
mele trei locuri au fost ocu
pate, in ordine, de sportivii 
din Săpoca (135 p), Smeeni
(115 p) și Stîlpu (113 p.). Tro
feul care se decerne cu acest 
prile) participanților ■ re
venit, insă, celor din Clslău, 
care s-au prezentat bine la În
trecerile sportive (locul 5) ți 
foarte bine la cele ev earacter 
cultural. De fapt, tinerii 
Cislău repetă performanța În
registrată la prima ediție. Iar 
daci ți anul viitor se vor afla 
tot In frunte ei vor intra de
finitiv In posesia trofeului.

Oricum, ți această a Il-a edi
ție a „Cupei C.U.A.S.C.* (cum 
este ea eunoscuti) ■ reliefat 
disponibilitățile sportive ale 
Județului Buzău ți totodată 
sprijinul pe care acesta tl pri
mește constant din partea 
organelor de partid ți de stat. 
S-a evidențiat in același timp 
potențialul organizatoric al 
factorilor cu atribuții, care ți 
cu acest prilej au colaborat 
strins, fapt pentru care merită 
calificativul „foarte bine".

jocului francez. Mai întîi punc
tează Alexandru 
drop 12—6. ' 
urmărește 
Iun» al lui 
(Alexandru 
min. 43. In 
foarte încins 
Steaua are 
Codoi l.p.
dar contraatacurile franceze sînt 
mereu periculoase...

Arbitraj bun : Th. Witting. 
STEAUA : Codoi — Fuicu. 

Vărzaru. David, C. Iile — Ale- 
■ xandru, Sudu — C. Florea, Ra

dulescu (mln. 60 Tepurică). Mu- 
rariu — L. Constantin, M. Io- 
nescu — Cioaree, Moț, D. Căi
nară. R.C. TOULON : Fargue — 
Fournier (min. 60 Jehl), Blan- 
chere. Carbonel, Sellern — 
C«uvy, J. Gallion — Champ, 
Coulais. Doucet — Pujolle, 
Occhinl — Diaz. B. Gallion, 
Brandl in.

— l.p.. apoi 
După pauză Cioarcc 
(excelent) un șut 

Alexandru și._ eseu 
tr.) E 12—12. în
continuare jocul e 
Si de bună calitate, 
finalul de meci : 

(mln. 48),. 15—12,

G. TAMAȘ — coresp.

CONSTANȚA. 30 (prin 
fon). Primele Întreceri din ca
drul semifinalelor turneului in
ternațional de box „Mănușa 
litoralului* au atras in jurul 
ringului din Sala sporturilor 
un public numeros, ale cărui 
așteptări, de a urmări 
spectacol pugilistic de 
tate au fost satisfăcute, 
xerii rămași 
și-au apărat 
șansa de a se 
le. furnizînd 
multi partide 
disputate. răsplătite 
plauze. Meciul care a plăcut 
cel mai mult l-au oferit. În 
limitele categoriei mijlocie 
mică. Alexandru Coman (Me
talul București) si Gabor Ho
gan (Honved Budapesta). Din 
păcate. frumusețea partidei 
a fost umbrită de o decizie e- 
ronată. care a surprins Întrea
ga asistentă. Superior pe plan 
tehnic. Coman a reușit să pa
reze marea majoritate a atacu
rilor lansate de adversar, 
uunctînd la rtndul său cu di-

un 
call- 
Bo— 

in competiție 
cu dirzenie 

califica in flna- 
celor prezenți 

frumoase. viu 
cu a-

recte de stingă si contre dare 
la fată si corp. Si acumulind 
astfel un avantaj categoric, 
care nu ar fi trebuit să 
dubii asupra deciziei, 
surprinderea generală, 
juriul i-a acordat victoria 
limită, e drept) lui Hogan I In 
compensație. parcă. Ștefan 
Bîrleanu (A.S.A. Buzău) a fost 
creditat cu o decizie la puncte 
pe care nu o merita în fata 
lui Iosif Honio (Honved Bu
dapesta). O frumoasă impresie 
a produs tinărul 
Sehiosser (T.S.K. Berlin), 
categoria muscă, 
de picioare i-a 
puncteze mai mult 
ge întîlnirea cu 
Axinte (C.S.M. Borzești).

Alte rezultate, cat muscă : 
S. Petrescu (B. C. Galați) b.p. 
N. Constantin (A. S. A. Bu
zău) ; cat pană : F. Abaladin 
(Farul) b.k.o.l I. Lungu (B. C. 
Galați), Gh. Adam (Met. Buc.) 
b.p. N. Ungureanu (Petrochi
mistul Năvodari) ; eat. ușoară : 
I. Corneanu (Farul) b.p. I. Chi-

lase 
Spre 
Insă.

da

riță 
sile ( 
Stoica 
dări) ;

nara 
grea : 
I. Em
Gh. G

CA

din

INTILNIRI INTERNAȚIONALE
• In cadrul pregătirilor pen

tru apropiatele campionate eu
ropene de volei (17—25 septem
brie) ce se vor desfășura în 
R.D. Germană, echipa femini
nă a țării noastre va susține 
ultimele partide de verificare 
in compania reprezentativei 
Ungariei. Vineri și sfmbătâ cele 
două formații se vor Intilni la 
Debrețin, urmlnd ca jocurile- 
revanșă să se dispute in pri
mele zile ale săptămînii vii
toare la Oradea. S-au adăugat 
lotului și jucătoarele Georgeta 
Lungu și Valerica Malcr.
• La rîndul ei, reprezenta

tiva noastră masculină — care

!n recentul turneu de la Odessa 
a avut o comportare slabă — 
va da ultimele examene In 
compania reprezentativei R.D. 
Germani, la Berlin (11 septem
brie) și Potsdam (13 septem
brie).
• Săptămina viitoare, la Bu

zău reprezentativele de juniori 
mici (fete și băieți pînă la 16 
ani) ale României vor întllni 
In jocuri amicale formațiile si
milare ale Bulgariei. Partidele 
slnt programate joi 8, vineri 9 
și sîmbătă 10 septembrie.

DUPĂ „TURNEUL PRIETENIA" LA LUPTE
(Urmare din pag. 1)

drian Fătrașcn, Mircea Huțu- 
lcac, Mircea Constantinescu 
(care n-au participat la acest 
concurs) și că, din centrele 
de lupte din Suceava Rădăuți, 
Constanța, Craiova etc. ,vin 
din urmă* șl alții. Dar, deo
camdată, Intrecerije de la Flo- 
rcasca ne-au arătat ci la a- 
ceastă categorie da virată ti
nerii noștri reprezentanți se 
află încă departe de nivelul de 
competitivitate existent pe plan 

in orice 
ar trebui 
cu poten- 
și organl- 
centre de 
‘din țara 

Dealtfel, la sfîrșitul

internațional. Sau, 
caz, nu acolo unde 
să se afle in raport 
țialul uman, tehnic 
zatoric din diferite 
lupte greco-romane 
noastră.

CEHOSLOVACII BOBÂIU
W/ -

Cehoslovacia - România

SE OBȚIN EXCURSII DE 10 
ZILE CU ASIGURAREA BI
LETELOR PENTRU MECIUL 
DE FOTBAL

TRAGERILE EXCURSIILOR

Pe variantele de 25 lei, achi
tate 100%, care conțin cele 
2 numere din 90, extrase la 
faza a li-a.

PROCURAT1 DIN TIMP BI
LETE CU NUMERELE PRE
FERATE I

$

agențiile loto-pronosport

La faza I, obișnuită, se atri
buie ciștiguri In AUTOTU
RISME „Dacia 1300“ și MARI 
SUME DE BANI

YÂ STAU LA DISPOZIȚIE

I PlNA JOI 1 SEPTEMBRIE 1983 INCLUSIV

Torsten 
la 

Jocul său 
permis să 
și să cîști- 
Constaniin

(

DE VOLEI
• La Oradea s-a desfășurat 

zilele trecute un turneu inter
național feminin de volei pen
tru echipe de club, dotat cu 
„Cupa Olimpia*. Victoria și 
trofeul pus in joc au revenit 
formației M.V.S.C. Debrețin 
(3—1 cu Universitatea Timi
șoara, 3—0 cu Armătura Za- 
lău și 3—2 cu Olimpia Oradea), 
urmată de Universitatea (3—1 
cu Olimpia și 3—0 cu Armătu
ra) și Olimpia (3—1 cu Armă
tura) (L GHIȘA, coresp.).

că ac 
den tei 
dul u 
forma" 
impus 
eficler 
De n< 
riana 
scris 1 
pionat 
crederi 
cat : 
Călin 
Neică 
8, Hai 
Leontr 
Crețu 
AL Vi 
cu, an

HID 
TA - 
REȘT1 
cu cit 
ne. ds 
au e 
(Gheoi 
cu) si 
deoseb 
nentel 
tehnic

c

CEI MAI TINERI OINIȘTI ȘI-AB DESEMNAT ÎNVINGĂTORII

întrecerilor solicitîndu-i opinia 
In legătură cu evoluția junio
rilor noștri, antrenorul emerit 
Ion Corneanu ne declara fără 
echivoc : „Ce să mai vorbim 
și să căutăm scuze ? I Stat 
slabi șl au luptat slab “

Iată, dar. dte Învățăminte 
au oferit celor prezenți tntre- 
carile din cadrul acestui tur
neu I Celor prezenți dar, fi
resc, nu șl celor» absenți, alt
fel spus antrenorilor bucu- 
reșteni care se ocupă de pre
gătirea juniorilor (și «tnt des
tui !). Ca să nu mal spunem că 
pentru aceștia din urmă, pen
tru juniori competiția de 1a 
Floreasca ar fi constituit o ex
celentă suită de „antrenamente 
tactice* !

Sportul luptelor are mereu 
nevoie de __ _
campioni mondiali de juniori, 
Die Miuți — d; 
in echipa „mare* — șl Ion 
Grigoraș — „umbra* Iul Vasile 
Andrei — vor lăsa un mare 
gol ta garnitura „schimbului 
de mîine”. Cine fl va ocupa ?

Ajunsă la a 15-a ediție, 
..Cupa pionierilor", deschisă 
oiniștilor pînă la 14 ani a 
reunit în faza finală, desfășu
rată pe stadionul din Manga
lia, 16 echipe. După meciurile 
preliminarii. primele 6 echi
pe s-au calificat in turneul 
finaL La capătul unor parti
de viu disputate și de bun ni
vel tehnic, întrecerile celor 
mai tineri olniști s-au inche-.

iat cu următorul clasament fi
nal : L Șc. gL Rimniceln (jud. 
Buzău) 26 p, 2. Șe. gL Cringu 
(jud. Teleorman) 24 p, 3. Șe. 
gl. Vorona (jud. Botoșani) 23 p,
4. Șc. gl. nr. 60 București 17 P,
5. Șc. gl. Baia Sprle (jud. Ma
ramureș) 16 p, 6. Șe. gL TI- 
tești (jud. Argeș) 14 p.

Cel mai tehnic jucător a 
fost desemnat elevul Nicolae 
Ruso (Șc. gl. Vorona).

(Bucu 
in po 
titlul 
izbutii 
faleze 
bei. d 
de lta 
Seria 
podlur 
lntrert
Marin 
nellu i 
cerind 
gint in

Probi 
jucat i

talente. Proaspeții

de-acum titular 
,mare* — șl Ion

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE Dl
(Urmare din pag. 1)

pistă, pe alergătorul stellst — 
să se întâlnească direct In 
manșa a doua. Luînd un start 
bun. reprezentantul clubului 
Steaua $i-a luat revanșa mai 
ușor decît ne așteptam. In 
continuare. Ionel Pavel gl-a 
confirmat valoarea, realizind 
în confruntările eu principalii 
lui adversari. Eugen Botezata 
si Marin Dobre, cel mai bun 
timp al zilei : 1:18.0. Celelalte 
curse au constituit un „galop 
de. sănătate* pentru motocidis-

A APĂRUT NR. 8
AL REVISTEI

tul stelist. In compania unor 
parteneri mal puternici ca in 
anii trecuti. d • reușit fru
moasa performanță de a eu- 
cerl pentru a treia oară tricoul 
de campion al seniorilor.

Mult gustate de public au 
fost disputele pentru eelslalte 
locuri de pe podium, deținute 
in final de metalurgistul Ma
rian Gheorghe (In acest aezon 
a-a dovedit liderul generației 
tinere) și ctellstul Stelian Pos- 
tolache, care bate tot mai In
sistent la porțile consacrării. 
Deci, tineretul a fost la înăl
țime. __

CLASAMENTE ! etapă — 1. I. 
Pavel (Steaua) 15 p, 1. M. Gheor- 
gbe (Met. Buc.) M p, 1. M. Do
bre (MeL Buc.) 1B p. 4. S. Pos-

tolacshe 
tezatu 
Hack | 
— L L

teza tu 
A. Hac! 
sibiu) : 
■ p. ». 
M. S. I

După 
In prii 
ltHul c 
(antren 
al st 
instruct 
maestru 
M. Dăn 
reprezei 
an de 
de moți

Din cuprins :
• Strălucitul bilanț al sportivilor noștri la CJW. «le caiae- 

oanoe — 9 medalii 1
La rubrica de FOTBAL :

• Campionatul cu nr. 66 și obligațiile sale față de... echipa 
națională ;

• Roden-Utrecht-Oslo, etapă utilă a pregătirii finișului ta 
preliminariile C.E. (aprecierile lui Mircea iLuoescu) ;

• O prezentare • cupelor europene, cu tabelul câștigătorilor I
• ATLETISM la cel mai taalt nivel ;
O BOX : E loc pentru mai bine, dar mai ales pentru... mai 

buni ! ;
® RUGBY : Ce așteptăm de 8a noul campionat 7
• Ce e nou ta TENISUL românesc ?
• Obișnuitele (rubrici : VIAȚA SPORTIVA, SPORT MAGAZIN, 

ORIZONT EXTERN, însoțite de o bogată ilustrație, comple
tează aoest interesant număr.

ADMINISTRAȚIA Dt STAT LOTO PRON
ClȘTIGURILE CONCURSULUI

PRONOSPORT DIN 28 
AUGUST 1983

Categoria 1
59 variante' 100% a 1.253 lei 
727 variante 25% a 313 lei.

(13 rezultate) :
Și

întrucit valoarea unitară 
rfștigurilor de la categoriile

a
2 

și 3 a fost sub plafonul mi
nim de 40 lei, fondul acestor 
categorii s-a repartizat, con-

form r, 
riei 1.

NI

După 
afirșitul 
vea loo 
Pronoex 
mul» *e 
tajoasă. 
geri eu 
mere, 
moMple 
me ,J5a 
bani al



La 7 septembrie, ia Cracovia

POLONIAAstăzi Alba Iulia ROMANIA

ȘTIRI

Kstăzi. de Ia ora 17, stadio- 
j Cetate din Alba Iulia găz- 
lește partida oficială dintre 
pipele României și Iugo- 
Iviei din cadrul Campiona- 
lui european de juniori B. 
te al treilea meci pe care 
brii noștri iucători îl susțin 
I această competiție. Pe ce
tite două — cu Grecia (la 
llati) si Cehoslovacia (la 
Idgidial — echipa pregătită 
I Nicolae Belizna si Dumitru 
Lă le-a ciștigat după dispute 
Lige. pasionante, cu 1—0. si, 
beam dată. ea este 
Ie conduce 
ppei : 
România 
Cehoslovacia 
Iugoslavia 
Grecia 
Privit si prin 
sament. meciul de azi are

în
formatia 

clasamentul
2 0 0
1 0 1
0 10

2—0 
3—3 
1—1
3-5

4
2
1
1

2
2
1
3 0 12

prisma acestui

5B

DE HANDBAL
I treilea consecutiv) clar si 
B emoții. Au înscris : 
eorghe 9, Cazacu 3, Bocă- 
Llă 3, Mataxangă 3, Tomes- 
12, Sanda — Hidrotehnica, 
hait 12, Nisipeanu 3, Oltean 
■i Cămui — Progresul. Au 
[dus cu multe greșeli, care 
avantajat Invingătoarea. A. 

pion si V. Iancu, /ambii din 
iești.
ÎAP1D 
STUL 
|—9).

apel
pence.________  ___
ci ioacă mai bin’. In final 
pid“a condus cu 18—10 (min. 
I si 20—11 (min. 45). ceea
spune totul ! Au marcat : 

rea 9. Grigore 8, Stanciu 4, 
[fan 2 Dobre și Oprescu — 
pid, T8rSk 9, Verigeaun 3, 
slrea 3. N. Petre 2, Andro- 
che și M. Petre — Chimis- 
[ Au condus 
I Lakomcsih, 
CONFECȚIA

TEROM
—15).
LE.M. TIMISOARA • — MU- 
[ȘUL TG. MUREȘ 21—20 
—10).

o deosebită importantă. Dacă 
victoria va suride ..tricolorilor", 
atunci ei vor obține maximum 
de puncte pe teren propriu și 
vor avea posibilitatea să abor
deze cu mare Încredere meciu
rile retur cu cele trei parte
nere de întrecere. Pentru a 
o obțin;. Voicilă. Broșteanu, 
Harșani și coechipierii lor '-au 
pregătit intens si conștiincios, 
căutînd să elimine cit mai 
multe din deficientele semna
late în evoluțiile lor din parti
dele cu Grecia Si Cehoslovacia. 
Lotul a suferit si unele mo
dificări. fiind promovați 
cîtlva iucători cu reale cali
tăți. Dar iată formația care 
va începe partida : Voicilă — 
Avasicii, Zamfir. Hăsnaș, Po
jar — Năstase, Broșteanu. Pis
tol — Henzel. Harșani, Chivu. 
Rezerve : Leu, ,Hie. Szekeli, 
Sandu, Chiș.

Acesta este „U*-le pe care 
cei doi antrenori l-au rodat în 
mai multe partide de verifi
care. susținute în compania 
unor echipe divizionare B si C. 
Sperăm mult că roadele «for
turilor din pregătiri se vor ma
terializa azi si pe tabela de 
marcat a stadionului Cetate.

întllnirea va fi condusă de 
arbitrul- sovietic Iuri Savcenko.

La mijlocul săptămînii viitoa
re (miercuri 7 septembrie) 
programat, la Cracovia, 
meci amical îr.tre echipele 
LONIEI și ROMÂNIEI.

In vederea acestei partide, a 
fost alcătuit următorul lot de 
jucători :

portari : Lung (Universitatea 
Craiova), Speriatu (Sportul stu
dențesc),

fundași : Bărbulescu (F.C. 
Olt), Iovan (Steaua), Stancu 
(F.C Argeș). Ungureanu (Uni
versitatea Craiova), Bogdan

este 
un 

PO-

(Corvinul Hunedoara), rană 
(Sportul studențesc).

mijlocași : Baiint (Steaua), 
Movilă (Dinamo), Irimcscu (U- 
niversitatea ~ 
(Steaua),
înaintași : 

club Bacău)-, 
dențesc) Geolgău (Universita
tea Craiova). Coraș (Sportul 
studențesc). Văetuș (Corvinul 
Hunedoara).

Cei 17 jucători se vor pre
zenta la București (hotelul „23 
August") duminică 4 septem
brie. la ora 11. urmînd să plece 
în Polonia luni după-amiază.

Craiova), Pușcaș

(SportȘoiman , . 
Hagi (Sportul stu-

Tot la 7 septembrie, la Ploiești

ROMÂNIA - POLONIA, LA TINERET

Laurențiu DUMITRESCU

In cadrul pregătirilor pentru 
startul in sezonul de toamnă,, 
echipa de tineret a României 
va susține miercuri 7 septem
brie un ioc amical în compa
nia echipei similare a Polo
niei. Meciul se va disputa pe 
stadionul Petrolul din Ploiești, 
de la ora 17.

Printre iucătorii convocati 
de antrenorul Cornel Drăgugin 
se află Lovas (U.T.A.). Belo- 
dcdici, Tătăran, Eduard (toti 
trei de la Steaua). Roman 
(F. C. Argeș). Andonc (Dina
mo). Minea (F. C. Olt). Oct. 
Popescu (C. S. Tîrgoviște). Se- 
lectionabilii pentru lotul de

tineret vor fi prezenti dumini
că. ora 11. la sediul F. R. Fot
bal.

e AZI, ÎN DIVIZIA „B“ — 
seria a Il-a se va disputa par
tida I. F. Aluminiu Slatina — 
Dinamo Victoria București, 
contind pentru etapa din 11 
septembrie. Meciul va începe 
la ora 18.

9 ÎN CAPITALA, la sfinți
tul acestei săptămîni 
disputa următoarele 
SIMBATA : Sportul 
tesc 
(stadionul 
Steaua — 
(stadionul 
ambele din ---------- - —
ziei „A". DUMINICĂ : 
buzul — Automatica (stadionul 
Autobuzul, ora . 11) ; Dinamc 
Victoria — Progresul Vulcan 
(stadionul Dinamo, ora 11) —
ambele din campionatul Divi
ziei .,B“ — seria a II-a 1 Da
nubiana — Ș. N. Oltenița (te
renul Danubiana, ora 11). Vis- 
cofil — Constructorul Călărași 
(terenul Viscofil ora 11). Teh- 
nometal — IUPS Chitila (tere
nul Tehnometal. ora 11). Me
canică fină Steaua — Argeșul 
30 Decembrie (terenul Meca
nică fină, ora 11) — toate din 
Divizia ..C“ — seria a V-a.

se vor 
partide : 

____ studen- 
Dunărea C.S.U. Galați 

Sportul.
A.S.A. Tg. 

Steaua, ora 
campionatul

ora 17) ;
Mureș
17) - 
Divi- 
Auto-

PRIMUL CLASAMENT Al „TROFEULUI
fAIR-PLAY SPORTUL"

f
I

BUCUREȘTI — CHI
RM. VÎLCEA 25—19
Victorie fără 
a feroviarelor bucu- 
care de la meci la

drept

Gh. Sandor și
Oradea.

BUCUREȘTI 
IAȘI 30—31

pPENE DE TIR
Irmarea internațională a tiru- 
1 nostru. începutul a fost fă- 
1 tot în deceniul trecut, mai 
tcis In 1976 cfnd, la ediția 

la Skoplje a Campionate- 
| europene feminine. Ana 
nbanu a urcat pe oca mal 
Ută treaptă a podiumului, 
pășind trăgătoarele sovietice 
[lidere autoritare pint atunci 
l probei. Dar afirmarea de- 
[nă și totali a specialistelor 
lastre in proba de pistol stan- 
rd s-a petrecut in 1981 la 
kograd. Cu acel prilej, proba 

pistol standard a adus de- 
rației României 3 medalii de 
[r ți una de bronz, la seniea- 

și junioare, un palmares 
biodată realizat — Înainte sau 
pă aceea — de trăgătorii 

p altă țară, la nici o probă 
sputata la nivelul continen
tul.
Ei pușcașii se pot mlndri cu 
alizări notabile la caxnpiona- 
fâ europene. Ar fi rufldent 

amintim doar că Laurențiu 
[viei a fost campion ouro- 
an de juniori in 1971, că e- 
ipa de senioare a României 
cronica Tripșa, Mariana Feo- 
t, Melania Petrescu) < euee- 

medalia de aur la ediția 
a 1974 fi eă fot pe treapta 
a mai incită a podiumului a 
cat, in 1978, la Hămenlinnaa 
Niculina IosU, toate aceste 

itștie fund realizate în proba 
pușcă standard SO Le.

ată suficiente argumente 
atru a aștepta acum rea- 
ări pe măsură de ta cit mai 
Jti dintre tintașii noștri.

etele de 2S Iei varianta, actil- 
e sută la sută sau in cotă

25 la suită, au drept de clș- 
uri la toate extragerile. Se 
ite juca pe variante slmpie, 
iante combinate șl combina- 
„cap de pod*. Agențiile Loto- 

Miosport continuă vin zarea M- 
;lx>r pină sâmbătă 1 septem- 
e inclusiv.

igerea obișnuită Pronoexmes

1S40
Pro- 

dr.
rfș-

astăzi, 31 auguEt 19», oe 
oară Incepind de ta ora 
sala Clubului sportiv 

sul din București, str. 
toovlci nr. «2; suratele 
Itoane urmează a fi transmise 
televiziune la ora 1«,45 și la 
io ta cursul scrii.

„CATALOGUL" DEBUTANȚILOR
• 19 noi oporiții in „A‘ • 4 „promovați* după prima etapă

Dintre cei 65 posibili debu
tant! — pe care îi lntîlnim pe 
listîle divizionarelor ^A“ pre
zentate federației ri publi
cate de noi în „cărțile de vi
zită* ale celor 18 concurente 
din primul eșalon — au apărut 
pe teren. în orima etapă. 19. 
Cercetlnd tabelul acestor 19 
noi divizionari ^A“. observăm 
vîrsta destul de ridicată la 
care multi dintre ei au ajuns 
pe treapta cea mal de sus a 
performantei. în adevăr, e- 
proape jumătate dintre debu
tanta ediției 1983Z84 ta etapa 
inaugurală au depășit 23 de 
ani — vîrsta maximă a cate
goriei ..speranțe*. Cum s-®u 
comportat eei 19 î Ne-am ^n- 
dit că. pentru prima luare a 
lor In evidentă, ar fi interesant 
să vă înfățișăm lista noilor ve
nit! In prima categorie fi no
tele pe care cronicarii ziarului 
nostru le-au acordat-o 
comportarea lor.

Iată. deci, „catalogul* 
tantllor :

Sportul studențesc : 
(19 ani) — a jucat ni 
minute, comportarea 1 
poate fl apreciată : F. t

pentru
debu-

Văsîi

Mare : Ignat (24 ani) — nota 
6 ; Rus (22) — 6 ; D. Moldo
van C22) — 6 ; Tulba (23) — 8 ; 
Laiș (23) — 6. F. C. Bihor : 
Liliac (24) — 8 ; Tămaș (22) — 
6. Rapid : I. Popescu (27) — 7, 
Paraschiv (27) — 4 ; Tiță (28)
— 5 ; Avram (23) a jucat nu
mai 6 minute ; Damaschin (22)
— A F. C. Olt : Clurea (24) — 
8. Chimia : Lazăr (19) — 
Steaua : Diaconescu (26) — 5. 
S. C. Bacău : Avădanei (27) — 
I. Dunărea C.S.U. Galați : 
Ichim (23) — 6 ; Pascu (26) a 
jucat numai 8 minute.

Prin urmare, cel patru care 
au trecut cu notele cele mai 
bune (8) greul examen al de
butului sînt băimăreanul Tul
ba, orădeanul Liliac, portarul 
kli F. C. Olt. Ciurea, fl bă
căuanul Avădanei. Intelegfnd 
dificultatea intrării pe 
scenă, sperăm ea eei 
■-au convins ta prima apari
ție, precum și viitorii debu
tant!. să aducă tn echipele lor 
scontatele eontributii fată 
de talentul lor, talent care a 
determinat Includerea Ier in 
Ioturile divizionarelor „A*.

prima
care

I

I

ÎNTRE VESTIAR ȘI

tefleeții pentru fiecare 
dintre noi*. • Cei mal 
■noțlonai om toalntea 
partidei de la Bacău 
era.- antrenorul gazde
lor. Coetică Răduiescu : 

refotllnesc cu echi
pa finalului de carieri 
ea jucător, eu un public 
care m-a susținut tot
deauna, cu clubul unde 
am debutat ca antrenor, 
înțelegeți, deci, cit de 
Important este pentru 
mtae să pășesc cu drep- 
tul.*. Șl a pășit. Urmea
ză însă alițl pași... • 
Niehl Dumltriu, ta pau
za jocului Rapid — F.C. 
Olt: „Ce păcat că Ma- 
aea nu dă randamentul 
așteptat. A avut 19 de 
giade aseară, tn condiții 
normale, Manea poate

Așa cum am mai anunțat, începînd cu ediția 1983/34 a 
Diviziei A, ziarul nostru acordă „Trofeul fair-play", menit 
să stimuleze comportarea sportivă a celor 18 concurente 
din primul eșalon. Vă reamintim că dintr-un total de 300 
de puncte, acordat la start fiecărei echipe, se scad cite 5 
puncte pentru un cartonaș galben și 
cite un cartonaș roșu.

După prima etapă, clasamentul 
SPORTUL* se prezintă astfel :

cite 10 puncte pentru

„Trofeului fair-play

1— 4.

5—13.

14—18.

MareF.C. Bala
Dunărea C.S.U. Galați 
Jiul
Sportul studențesc 
F.C. Argeș 
S.C. Bacău 
Corvinul 
F.C. Olt
Petrolul 
Politehnica Iași 
Rapid
Steaua
Universitatea Craiova 
A.S.A. Tg. Mureș 
F.C. Bihor
Chimia Rm. Vîlcea 
Dinamo București 
C.S. Tîrgoviște

deși nu

300
300
300
300
295
295
295
295
295
295
295
295
295
290

299 puncte*)
290 puncte
290 puncte
290 puncte

puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte

r____ ,__________ _____ ________ , are Jucători sancționați
eu cartonașe, pierde din start 1» puncte, deoarece antrenorul 
— -■ ■■ — “ " —t din incinta stadionului, de către

•) Menționăm eă F.C. Bihor, 
c_ //sL ——■
Gh. Dărăban a fost Îndepărtat___________
arbitrul jocului de la Baia Mare, pentru atitudine nesportivă. 
Această „eliminare* este echivalentă eu un cartonaș roșu șl • 
fost asimilată ca atare. Atragem pe aoeastă cale atenția „celor 
do pe bancă* (antrenori, jucători de rezervă, conducători) eă 
stat supuși acelorași reguli ale fair-play ului. Față de această 
neașteptată „contribuție* a conducătorului tehnic arădean la 
„Îmbogățirea* regulamentului, considerăm necesar să subli
niem eă primul educator, antrenorul, are obligații sporite față 
de echipa pe care o conduce. Atenționăm asupra faptului eă 
ta etapa de start s-au Înregistrat nazuri de antrenori pe care 
arbitrii l-*u poftit la locul lor. Pe viitor așteptăm o mal 
energică atitudine din partea conducătorilor jocurilor față de 
orice abatere de Ia legile sportivității comise și de cel de pe 
banca de rezerve.

GAZON... ea titulari este Univensi- 
tetee Craiova. In aceas
tă situație (fericită) K 
găsește ta acest sezon fi 
Sporuri studențesc, pe 
cere mujțl o văd candi
data (șl mal autorizată 
declt anul trecut) la M- 
ttul de campioană. In- 
tr-adervăr, tambăta, la 
Hunedoara, ^db-negril* 
am introdus in teren s 
formație solidă, ta sare 
— pentru moment — 
noșl găseau tocul jucă
tori (cu nume fl valoa
re) ca Bucurescu, Chl- 
hala, Terheș, Glrjoabă, 
Munteanu L Creează, o 
asemenea situație, pro
bleme 1 Desigur, da; ori
ce antrenor o jtle. Șl o 
știe (poate, chiar a ta- 
oeput să o simita...) fi 
Ion Volca. In asemenea 
Împrejurări, lucrurile se 
rezolvă bine prin in
staurarea în tot a unui 
spirit de emulație oon-

venițl, Hagi și Coraș, 
deosebit de activi nu 
numai pentru că eri doi 
s-an străduit — el, tn 
primul rfnd — să ae în
cadreze, ci fl pentru că 
„au fost jucați*. pentru 
că coechipierii n-au vă
suț, ta el, niște simple 
Încercări de transplant, 
ei niște purtători ai ace
luiași tricou, ded al a- 
celorași ambiții sportive. 
• Șl la corvinua (de 
unde este adevărat, au 
plecat doi „oameni de 
lof, Bednlc și Andone) 
stat probleme, nu mult 
diferite. Credem eă an
trenorul Gheorghe Ene a 
procedat bine nemani- 
festlnd rezerve față de 
Jucătorii noi, mai ales 
că el sînt, fără excepție, 
fotbaliști pe care șl i-ar 
dori In lot oel puțin 10 
divizionare „A*. El l-a 
folosit pe Vlad, Stredie, 
L. Moldovan, Văetuș, 

—...ȘI NEGRU

1
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g

g

Io reprize secundă a steclului. dintre F.C. Bala Mare 
M F.G Bihor am mirtat la un gest Îndelung dezaproba 
de publicul spectotol 
A Gheorghe. Despre 
orâdean 
un fault 
Imediat, 
pe pista 
bihorean

lubHcui spectator ți sancționat prompt de arbitrul 
___  s ce este vorba ? La un contraatac 

jucătorul He o fost faultat de fundașul Hotico, 
obișnuit de Joc, pe care arbitrul l-a sancționat 
Din contactul celor doi jucători mingea a sărit 
stadionului, de unde extrem de nervosul antrenor 
Gheorghe Dărăban a degajat-o la mare distan 

Pentru acest gest necontrolat, conducătorul Jocului 
l-a invitat să părăsească Incinta terenului. Și bine o' 
procedat I Ce fel de exemplu „educativ** a dat antre
norul Dărăban propriilor Jucători manifestîndu-și atît de 
nesportiv nechulțurnirea î I î

structlv, pozitiv, prin 
dorința de colaborare 
sinceră, prin punerea 
intereselor echipei dea
supra celor personale. 
• Cele mai peri
culoase acțiuni ale stu
denților au tost orie tn- 
treprlnpe chiar de noii

eăuttnd să obțină cît 
mai din timp Încadrarea 
lor in formație. Iar fap- 
tul că sîmbătă Corvinul 
a contribuit, egal cu 
Sportul, la succesul 
derlby-ului inaugural do
vedește că Gh. Ene n-a 
greșit.

g
g

g



La campionatele europene de tenis (amatori)

Ca de obicei, mai „discrete" 
In ansamblul activității inter
naționala de tenis, campiona
tele europene din acest an, 
rezervate amatorilor, au avut 
un cadru de desfășurare deo
sebit. Pentru prima oară, în
trecerile continentale ale teni
sului au fost găzduite pe ma
lurile Balticei, la Jurmala. fru- 
momă localitate balneară din 
apropiere de Riga, capitala 
R.S.S. Letone. A fost a 15-a 
ediție a acestei competiții, al 

dat in 
1978 or- 

țara noas- 
terenurife

- cărei prim start
- 1969 la Torino, iar 
■ gar.izatoare a fost
tră. gazde fiind 
brașovene.

Actuala ediție,
între 15 și 21 august, a prile
juit succese în serie tenisma
nilor 
în 6 
(seniori 
titluri 
reprezentanții 
iar unul a revenit 
jucătoare din România, Danie
la Moise și Alice Dănilă. Așa 
cum am anunțat anterior, cele 
două reprezentante ale țării 
noastre s-au întors de 
mala cu medaliile de 
probei de dublu fete 
ret). In finală, cuplul 
— Dănilă a întrecut

desfășurată

sovietici. , învingători 
din cele 10 probe 
si tineret). Alte 3 

au fost cucerite de 
Cehoslovaciei, 

tinerelor

Ia Jtu*- 
aur ale 

(tine- 
Moise 

cu 3—8.

CURSA

X țu țO
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De azi, In Iugoslavia

6—1, 6—4 pe sovieticele Reva 
— Kashevarova, după ce In 
semifinală învinse 
Fukarkova — Petru 
vacia), cu 2—6, 6—1,

Nu a fost singurul 
tenismanilor români 
la al 15-lea campionat euro
pean. Medaliați cu bronz, la 
dublu băieți (tineret), au fost 
Mihai Șovar și Răzvan Con
stantinescu, iar la dublu mixt, 
in aceeași categorie a tineri
lor, Daniela Moise și Mihai

fuseseră 
(Cehoslo- 
6—3. 
succes al

prezențl

asemenea 
noastră a 
antrenorul

Șovar obțin de 
bronzul. Delegația 
fost condusă de
Dumitru Viziru.

Iată laureații în alte probe : 
seniori : ‘
cia). L.Leoniuk, 
Cerneva
U.R.S.S.) ; 
cek
(U.R.S.S.) 
via) — Novaeek (Cehoslova
cia), Reva — Dzelde (U.R.S.S.).

M. Mecir (Cehoslova- 
Savcenco, Zverev — 

Saveeneo — Cerneva, 
— Pugaev (toți 
tineret : K. Nova- 

(Cehoslovacia), S. Reva 
” , Stankovie (Iugosla- 

Novaeek

„INTERNAȚIONALELE- OE TENIS DE LA FLUSHING MEADOW

Campionatul balcanic de bas- 
chet masculin, ediția a 25-a, se 
desfășoară in Iugoslavia, în lo
calitatea Titovrbac, începind de 
azi (până duminică), cu partici
parea reprezentativelor Bulga
riei, Greciei, Iugoslaviei, Ro
mâniei și Turciei. Lotul țării 
noastre este format din : Cas
tel Cernat, Florentin Ermura- 
che. Anton Netolitzchi, Viorel 
Ion (Steaua). Dan Niculescu, 
Gabriel David, Alexandru Vi- 
nereanu (Dinamo București), 
Iuliu Carpen. Valentin Pogo- 
naru. Sorin Ardelean (I.C.E.D. 
C.S.Ș. 4 București), Ion Ioneș- 
cn (Sportul studențesc C.S.Ș. 
2 București) și Dom Rădules-

cu (Dinamo Oradea). f 
conducere tehnică a ecli 
este compusă din : Ilaiga 
Tursugian — antrenor pri 
pal. Radu Diaconcscu — an 
nor secund, dr. Tudor Mi 
cu — medic.

La edițiile precedente, 
turtle au fost cucerite de : 
goslavia 19 (este și câmpie 
en-titre), Bulgaria 3, Gr 
și Turcia cite 1. Selecției 
română a obținut cele 
bune performanțe în anii 1 
1966, 1963. 1975, 1977, 197
1980, cînd s-a clasat pe I 
2. Anul trecut (la Istant 
echipa țării noastre a oct 
locul 4.

Pe terenurile stadionului new- 
yorfcez „Loule Armstrong* de 
Ia Flushing Meadow au ta,oeput 
Iert Întrecerile marelui turnau 
temsistta internațional, campio
natele Internaționale ale S.U-A-, 
unul dintre martie ..clasice* ale 
acestui sport. Da întrecerile edi
ției actuale vor fi prezente toate 
vedetele tenisului în frunte eu 
Jimmy Connors Ol de ani) de
semnat însă ca favoritul numărul 
trei si turneului. în pahnaresM 
6ău figurează patru victorii la 
internaționalele* Statelor Unite, 
în anii 1974. 1976, 1973 șl 1988. Nu
mărul „unu*, anul acesta, a fost 
desemnat compatriotul său John 
McEnroe.

Lată-1 acum pe clștlgătorll edi
ției precedente: simplu Jimmy 
Connori șl Chris Evert-Lloyd, 
dublu: Kevin Curren — Steve 
Denton șl Rosie Casals — Wen
dy Turnbull, dubiu mixt: Ana 
Smith — Kevin Curren, Juniori: 
Patrich Cash și Beth Herr.

Datorită decalajului orar din
tre New York șl București, până 
la ora Închiderii ediției nu ne-au 
parvenit ni<a rezuMateăe primelor 
partide. De miine însă...

CAMPIONATELE MONDIALE DE CANOT
Echipajul nostru de 4 Le

DUISBURG, 30 (prin telefon). 
După frumoasa comportare e e- 
chipajelor noastre feminine In 
seriile desfășurate luni, marți 
după amiază am urmărit re
calificările in probele mascu
line. la care participa si sin
gurul nostru echipai prezentat

a ratat calificarea in fin
la actuala ediție a 
telor mondiale, cel 
(Constantin Airoaie, 
ma. Daniel Voiculescu,

1500 m,
UNA DIN RĂSFĂȚATELE ATLETISMULUI...

32 de reaordiiri mandUle 0 apare pe ta^el la 13 
26 de recordmani ai lumii fi- zi memcraliili. te
gtireazâ pe tabelul er.-olXied asui finlandez a reușit,
uneia din ceie mai spectacu- camp jo satele naționale, c
io-ase și mai prestigioase pro- lună înaintea O_impiade
be atletice, cursa de 150* m. la Paris, o ..renetiție «er.e
Spectaculoasa, pentru că dto- uimitoare, doborînd Ia i
tanța face trecerea de La se- val de 35 de minute rocc
miîondul scurt spre alergarea «le mccdiaie la 1500 m
de fond, durind exact atît cC 3:53.6 sl 5 006 m I Primul
să țină treaz interesul specia- 3:56,t este francezul cu
lorilor, care nu prea au timp de gazeâA Jalea Lado om
să fciteieagă cer/a dintr-o a- (3:434 3n 1330, pe stal
lergare de sprint sau. cTmpo- Coiombes), granița de
trivâ. se pot plictisi !ntr-e *■ este îretsută de suedezul
lergsre prea lungă. Prestfgtoe- der Haecz. pnotoțatui lui <
să, pentru că printre marile Olander, 3 riî.l la T 3u2ie
vedete care au marcat er ole- te Gdiebarț. Frniwdm <
țte acestei, probe — «_ a sur»- Sabote «1 Otevi S« mar» ■
tel el britanic* rr.li — m te 3:9tJ fc U57 (11
numără dteva figuri legerda- Tortraț. dar te urrr.
re ale atletismului mocdLaL ne, te S-ara Bcieste-r. o

Own a reccc- StOvaccH Staw1<6xw Jldgl
duluft mondial la 1 566 m te- eoboarâ direct M 3JBJ. P
cepe la 8 Iunie 1312. la r«w XM te era wwVnU e
bridge, unde arr.ertc?r T Abet ca asomsUznea irrtecft:
Kiviat a alergat In 3:554- Nmft Herb CXiett :

3:36.0 Herb Elliott CAnrtrîTa] Gdtetoorx
3:35,6 Elliott 6.06.1M», Rmd*
3:33.1 Jim Ryun (S UJU 8.3TJM7. Loa Ar^^cs
3:324 Filbert BaFî rramanti. 2_C.I374. CT-rjteL-zrfc 
3:32,1 Sebastian Coe ArM^ I5.te.lfte, ZCrtri 
3:3X1 Steve Ovett L- KuteJtef. Oslo
3:31.36 Ovett TT M-lteC Kottârrx
3:31^4 Sydney Maree te.UJL) 2t-M LSX.

Practic, după FZlloet — M eMar dacă va ru-r--
mai ales dură Ryun, tn ent cestui scsccl. rec»rdu2 M.
de același calibru — rroza a ree va cădea ar.a! vtiter.
prc*gresat nesemnificativ. ta ba afi -dti-ae acum Ic fata
ciuda incontestabilei cîase a unui salt. Steve Cram. Sa^
lut Coe șl Ovett. Noul re- Awfiia. Steve Seen. tree»
oordman nu este um 4r.trus. l-arce, sau — teeâ : _ Cce
(3J2.IS in 13K. 1.-47J3 pe • Of*?,.P?-'Jborl te •=-
milă, pe stradă), deși nu are ....
firma celor <5ol caclezl. Șl Viadimir MORAxU

AfHUIIAIEA LA 00(1111 CONCURSURI

fyrapa t/e //J 8111 AIIIHIW
Slnt țl tn sport unel, IndslelnicM taprs esse M cred. • I wol 

pe măsura bărbaților... Una dieta, ^e. poet, cea wei bsreoreă. 
dar și cea mal discutată diata, tocs^ e^. sc..a d. esereeer de— 
fotbal, in oare, marea majorltata • dețin hă.txsțfi. Exista. dMlgw, 
unele escepții, dar foarte puține.

Una dintre femeile antrenor de fotbal etan țt austriaca, de 18 de 
ani, Christine Hainxl, de fapt profesoară ds edueațte fizică. Ca eei 
in urmă ea a îndrăgit fotbalul H • Jwwt să-l devină » slujitoare 

activă. Do aceea, foarte perseverentă, ea a bătat mal suite *co* 
profes onale de eleve In care. In primai rtnd. le-a vorbit dnaretor 
despre frumusețea Incomparabilă a Jocului cs balonul rotund, bs 
car. șl fetele, printr-o bună pregătire, ar putea devoaf.» vedete. 
Foarte insistentă In căutările ei, Chrtitine a riuțll ta găsească ai 
grup do eleve foarte talentate pe oare e început ta Is pregătească 
metodic. Șl In numai ctteva luni, te oare a muncii foarte rerfos, 
echipa pregătită de Christine Hotacl a promovat plnă ta nivelul 
primei Divizii feminine a camplonoulul d« fodsal af Austriei. Urmă
torul obiectiv al antrenoarel este acum clțtfgarea dtfulot ds eaat- 
ploană...

In sportul mondial există Insă un exemplu ,1 mat ^... cel ol antre- 
de mal bine ds un deceniun oarei românce Mariana Lucescu, care 

se ocupâ, zi de îl, de rugby.
Prin mîinile el au trecut sumedenie 

aje sportului cu balonul oval, bl frunte 
căpitan ai reprezentativei naționede.»

de 
cu

talente de prlmfi mărtax 
Mircea Paraschiv, actuakri

Romeo VILARA

JOCURILE PANAMERICANE
final pe medalii

Aur Ar$. Bz. Total
1. S.U-A 137 92 « 2»
1. Cufaa T9 53 C L73
3. Carate 18 te 41 Ite
4. Brazifia 14 te te te
6. VenezueU 13 te te TI
6. Mexia T 11 M te

PortoT. Argentina l+U+21, 8._____
RK» 8+7+8. ». Columbia t+7+U, 
IA CUMe 1-H+». 11. Peru 1+1+4. 
11. Uruguay 1+8+2, îs. Ecuador 
1+8+4 rec.

C. M FEMININ

DE PENTATLON MODERN

Sas

DE ATLETISM

campid 
de 4 1 
Vaier

______ PI
Iosub). De$i la ediția preced 
tă a C.M. echipajul nostU’i. 
aceeași alcătuire, cîștigase
dalia de bronz, el n-a re
acum calificarea în fin
clasîndu-se pe locul 4 d
O evoluție slabă (d

ciasserlL primele două
finală) :
6:11,48,

R. D. C 
Cehoslov;

Danemarca
— în 
mană 
6:11,84.
România 8:17,07, Italia 6:21! 
din cealaltă serie s-au calif
R. F. Germania 8:17),67 si 9 
dia 6:14,38.

Miercuri, în recalificările 
minine va concura si echip; 
nostru de 8+1. alături
S. U.A.. Anglia. R.F.G.. Bulg. 
st Canada (primele patru se 
lifică în finala de simbătă).

Vasile TOFAf

6:1:

EH
DE PE STADIOANE SI DINCOLO DE ELE»

Mt^îie rezultate ale ziitaarsiur adversare ale echipelor

S’.ovar. (0—0). iar Sparta Pn 
* surclașait ta declasare pe 1 
slce (4—0 I).

In Portugalia, fruntașele 
păși* cu dreptul... Sporting 
câștigat cu 5—1 meciul pu rJ 
promovată Penafiel, în timp 
campioana Benfica a avut un 
greu cu Vitoria Setubal de d 
a dispus, în deplasare, cu 3

In Anglia niri nu s-a Inch 
bine prima etapă și la nul 
două zile au fost programatei 
teva meciuri din runda securi 
Aston VWa — Sunderland 1 
Everton — West Ham 0—1, M 
Chester Utd. — Nottingham 
res* 1—2 I, Southampton
Queen’s Park 0—0, Stoke Citd 
West Bromwich 3—1, Wold 
hampton* — Arsenal 1—2 I, 7 
teziham — Coventry i—i. In 
lamela echipele ou reputație 
mențin in frunte. în trei ru 
Feyenoord și ~ ~ ~
n-au pierdut 
p), iar Ajax 
Feyemoord a 
cu 5—2, Ajax 
Eindhoven pe 
nari Dordrecht, cu 5—0 I

In Spania campionatul Ine 
duminică, dar plnă atunci lin 
ell susțin turnee.

Iată șl anele știri de tfifi 
ară din campionatul vest-germ 
Internaționalul Rummenlgge < 
•cddenjtat, tar locul său, la 1 
yarn, a fost lua* de fratele 
mal mie Michael (18 ani), C 
tal medul de cupă cu Ka^ 
(8—8) a marcat două goluri. 1 
trenerul Ernst Happel de 
Hambarger S.V. l-a sancțlo 
Pe portariM Stela ț* pe „11! 
no*-ăl Hleronymcua pentru lr) 
rtt aduse arbitrului I El t-a 
tajocutt ea Hain șl. nespec 
Schrader. (I.O.)

P.S.V. Eindho 
aid un punct 
doar unul (S 
învins pe Sit'J 
pe Zwo-Ile cu 4 
proaspăta di vi:

TELEX • TELEX • TELEX > TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TEL!
BAS tHm • în tu rneirî mae- 

cuOn da la TbUlM: UJt^A. — 
Tmîanda 104—74 (38—»); S.U-A. 
— Poiocla FT—M (40—83). • la
med amical masculin la Caen: 
BjC. Ceea — Leverkusen (RJ.GJ

CICLISM • „Cupa Bemoccht* 
desfășurată la Locate Cepplno 
(Italia) a fost câștigată la sprint 
de Italianul Palmlro MasclareM, 
Zi* km In 5h20:41, in țața com
patriotului său Maurizio Picvanl. 
La 138 a sosit belgianul Rudy 
Pevenage. 9 Curea desfășurată 
ta împrejurimile orașului Vaneea 
(253 km) a fost câștigată de lt*- 
tlanul Alessandro Paganesd tn

Ri2Jfio. armat ta 1 eeouncte 4e 
Sltavano Cootlnl (ItaHa) șt Serge 
Demlăre tEvețLaJ.

ȘAH • ta runda a S-a a ttzr- 
oeutul de la Nlkatcl (Iugoslavia), 
Garf Kasparov (UJLS.S.) l-a ta- 
vlna pe Uubomlr Ljubojevita 
(Iugoslavia). Boris Spasski 
(UJIBA.) a remizat eu Anthony 
Miles (Marea Britanle), Iar Pre
drag NlkoHcd (Iugoslavia) cu Mi
hail Tal CU.R.SB.). Restul 
delor s-aa tatrerupL în 
meat conduce Kasparov 
p, urmat de Mile» 2,3 p.

TENIS 0 în turneul de 
rtcho (New York): Geme 
— Johan Kriek 8—l, *—4,

I* Jer 
Mayer
Heinz

Gunttiardt — Jose Higueras 8
7— 4. Chris Lewis — GutfUer 
Vllas 4—J. 5—7. 8—4, Vlnce t 
Patten — Brian Gottfried 8
8— 3- • In finalele probetor 
simplu ale campionatetor tnt 
naționale ale Poloniei: mascul 
Emmrlch (B.D.G.) — Rogow 
(Polonia) 8—1, 8—2, 8—8, 8—2; 
mlhin: Mahaeikova (Cehosto- 
eta) — Dzekonskl (Polonia) 8 
8—4

VOLEI • In turneul fi 
masculin de la Odesa: U.R.S 
— Japonia 8—1 (7, 8. —14, 
S.U.A. — Polonia 3—0 (9, 13. 
• în mod amical feminin la f 
tis: Cehoslovacia — Franța 3-


