
VIZITA DE LUCRU I
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
în unități de cercetare și de producție

MtOtCTMtl DIN TOATt fAMU, UMjfl-WU

ZîAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATE FIZICA Șl SPORT

agricolă din județele Călărași și Ialomița
Secretarul general al partidu

lui, președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a 
efectuat, joi dimineață, o vizită 
de lucru în unități de cercetare 
și de producție agricolă din ju
dețele Călărași și Ialomița.

Noua întîlnire a conducătoru
lui partidului și stalului nostru 
cu lucrătorii ogoarelor s-a des
fășurat în atmosfera de puterni
că mobilizare a tuturor resurselor 
tehnice și umane de care dis
pune agricultura noastră socia
listă pentru a încheia la timp 
și cu rezultate cit mai bune un* 
dintre cele mai ample campa
nii agricole * anului. Campania 
agricolă din această toamnă, 
care a debutat — din cauza 
condițiilor climatice favorabile 
— cu circa două săptămîni mai 
devreme decit in aiți ani, ur
mează să certifice încă o dată 
importanța deosebită a aplicării 
în practica agricolă a măsuri
lor stabilite de conducerea par
tidului si statului nostru, per
sonal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru aplicarea 
unor tehnologii moderne prin 
care să se poată smulge pămîn- 
tului roade cit mai bogate.

Noua vizită de lucru a to
varășului Nicolae Ceaușescu in 
unități ale acestei ramuri de 
bază a economiei naționale * avut ca obiectiv principal mă
surile ce trebuie luate în con
tinuare pentru valorificarea tot 
mai intensă a potențialului pro-

ductiv al pămîntului, a agricul
turii noastre socialiste.

Elicopterul prezidențial a a- 
terizat in incinta Institutului de 
cercetări pentru cereale și plan
te tehnice Fundulea. Cercetăto
rii șl lucrătorii acestui cunoscut 
centru de cercetare agricolă au 
făcut conducătorului partidului 
și statului nostra o primire en
tuziastă. Minute in șir, cei pre- 
zențl au scandat eu putere 
„Ceaușescu — P.C.R. !*■

După vizitarea cimpurilor ex
perimentale și de producție de 
la Fundulea, in continuare, se
cretarul general al partidului a 
vizitat Cooperativa agricolă de 
producție din comuna Gurbă- 
neștl, ferma Codreni, coopera
tiv* agricolă Dor Mărunt, Com
plexul de Ia Căzănești al com
binatului pentru producerea și 
industrializarea cărnii de porc 
— Ialomița. Ultimul punct al 
vizitei a fost comuna Grindu.

Pe tot cuprinsul vizitelor, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
fost înconjurat cu dragoste și 
stimă de miile de cooperatori, 
mecanizatori, specialiști și lo
cuitori ai așezărilor, care si-au 
manifestai recunoștința fier
binte față de secretarul gene
ral al partidului, pentru grija 
permanentă pe care o poartă 
dezvoltării și mecanizării agri
culturii, creșterii nivelului de 
trai al țărănimii, al întregului 
popor, înfloririi satului româ
nesc.

Săptămina viitoare, in Capitala

DINAMOVIADA LA ÎNOT Șl POLO
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Azi, la poligonul internațional Tunari

TIRUL EUROPEAN IȘI VA DESEMNA
PRIMII CAMPIONI Al EDIȚIEI 1983

Această importantă întrecere preolimpicâ se bucură de uo mare interes printre

Astăzi, la ora 9, la poligonul Tunari, În
cepe apriga dispută a precizie) pentru vio- 
torii șl titluri continentale.

85# de țintașl din 26 de țări europene vor 
ineerea să-șl pună în valoare talentul. întreaga 
măiestrie, forța psihică pentru a ținti căi 
mai mulți decari si a urca astfel pe podium. 
La ora prînzului, vor fi cunoscuțL azi, pri
mii doi laureați, în probele de pușcă liberă 
și pistol seniori, probe olimpice dintre cele 
mal vechi și mai reprezentative. Vor fi pri
mii doi medaliați cu aur dintr-o serie de M 
de campioni și recordmani, desemnați de in-

Dinamoviadele, competiții in
ternaționale la diferite discipli
ne sportive, stat urmărite la 
fiecare ediție cu interes. Așa 
cum se va tatîmpla și săptă- 
mîna viitoare, între 7 și 10 
septembrie, cînd Capitala găz
duiește întrecerile înotători
lor si poloiștilor din șapte țări: 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cub*.

R.D. Germană, Ungaria, U.R.S.S. 
și România. Disputele vor avea 
loc la două bazine bucurește- 
ne — ,,Dinamo", pentru polo, 
șl „23 August", pentru înot Ele 
se anunță interesante, cu o bu
nă participare, așa cum 
comunicat în conferința 
presă organizată ieri la 
bul Dinamo București.

s-a 
de 

clu-

întreaga zi de ieri a fost re
zervată antrenamentelor oficia
le, în probele care urmează să 
se desfășoare vineri, sîmbătă și 
duminică, în primele zile ale 
ediției ’83 a campionatelor eu
ropene de tir, talere și mistreț 
alergător. S-au aflat pe stan
duri pușcașiL trăgătorii de pis
tol liber și pistol viteză se
niori. trăgătorii de talere arun
cate din șanț (seniori, senioare, 
juniori și junioare), precum și 
cei care practică proba de țin
tă mișcătoare, seniori si juniori.

O mare parte dintre compo- 
nenții loturilor naționale pe 
arme ale țării noastre au efec
tuat ultimele pregătiri. Cei mal 
preocupați, bineînțeles, pușcașii 
Florin Cristofor, Ilie Codreanu 
și Constantin Stan si trăgătorii 
de la pistol liber Ilie Petru, 
Liviu Stan și Marinică Trușcă, 
cei care astăzi, de la ora 9 și 
respectiv 11, se vor alinia pe 
standurile de întrecere. Tlnărul 
Constantin Stan este optimist.

Duminica, la Craiova, incepe cea de a 21-a edifie i

SE REIA UNA DINTRE FRUMOASELE TRADIȚII
ALE CICLISMULUI NOSTRU: „TURUL ROMÂNIEI11

Se reia o tradiție, una dintre 
cele mai frumoase ale sportului 
nostru : „Turul ciclist al Bomâ- 
nlei*. După aproape SO de ani 
de la debut — si după câteva 
întreruperi, ultima de nouă ani 
— ii vom sărbători duminică, 
in Bănie, cel de al 21-lea start 
„Turul României*, care va in- 

cepe duminică la Craiova si se 
va Încheia la 11 septembrie la 
București, reprezintă unul din
tre cele mai. frumoase episoade 
sportive ale anului 1983. El in-

seamnă nu numai o reluare cu 
speranțe de continuitate. nu 
numai o sărbătoare a sportului 
cu pedale, d si una a întregii 
noastre mișcări sportive. Cara
vana cidistă poartă cu ea. prin 
sate al orașe, făclia sportului, 
înflăcărează imaginația copiilor 
sl a tinerilor, chemlndu-i spre 
stadioanele eălirii fizice și psi
hice. dă tuturor celor pe pe 
traseu satisfacția de a fi văzut 
in pragul casei o secvență 
dlntr-o mare Întrecere sportivă.

dintre inițiatorii acestei 
a unei bucurii ne măr- 
că. de prin părțile Ha- 
fiind. aștepta ore întregi 
a vedea, măcar o clipă.

MIRCEA ROMAȘCANU A CIȘTIOAT

Unul 
reluări 
turisea 
texului 
pentru 
fulguranta trecere a caravanei. 
Si clipele acelea nu le-a uitat 
niciodată...

„Turul României*, pe care II 
vom urmări timp de o săptămi- 
nă. pe itinerarul însumînd a- 
proape 900 km. a fost de-a lun
gul istoriei sale un mare făuri
tor de performeri. De la Marin 
Niculescu, dacă ne referim nu
mai la perioada postbelică, la 
Gabriel Moiceanu, la Teodor Va-

Hristache NAUM

CUPA VOINțA"
(Continuare în pag. 2-3)

Teodor Drăgan — victorios In ultima etapă

sportivi și oficialități

trecerile acestei ediții a competiției care va 
rămîne in istorie drept cea mai completă : 
in capitala României sint reunite pentru 
prima oară trei campionate europene intr- 
unui singur, cuprinzind armele eu glonț, 
pentru talere #1 ținte mișcătoare.

Disputa pentru titlul de campion european 
va fi, In același timp, și un prilej pentru o 
opțiune importantă șl onorantă. Cei 850 de 
țlntași, între care 46 de români, cei mai buni 
al Europei, pornesc lansat spre Jocurile Olim
pice *84. Sosirea, peste 10 luni. la Los 
Angeles !

concurs, fhlaAntrenament— ea 
tanf

proba de talere aruncate din
Foto : Vasile BAGEAC

PLOIEȘTI. I (prin telefon). 
Startul tehnic tn ultima etapă 
fa 5-a) a competiției cicliste In
ternationale ..Cupa Voința*, s-a 
dat chiar din fata Palatului 
Culturii, din plia centrul ora
șului. S-a rulat oină la Sinaia, 
iar de aid. cale întoarsă pe 
același drum, oină in Ploiești 
(128 km). Asa cum s-a prevă
zut. tinînd seama de bonifica
ția de timp luată de Mircea 
Romascanu la sfîrsitul etapei a 
l-a. cînd redutabilul nostru d- 
clist a îmbrăcat .tricoul gal
ben" victoria finală in această 
frumoasă 
pe merit 
vist, aflat 
excelentă

întrecere i-a revenit 
sportivului dinamo- 
si In acest an intr-o 

formă sportivă.

Pe prima oarte a acestei ul
time secvențe a ..Cupei Voința" 
s-a rulat „cuminte", ta pluton, 
cicliștii lăsând. oarei să se în
țeleagă că si-au încheiat con
turile. iar acum pedalează de 
plăcere. Asa se explică -----
doar după 15 km de rulai, se 
desprinde 
fără vreo 
acestuia. ... ______
Ploiești), un ciclist tlnăr, 
numai 
primul 
sprintul de cătărare de pe vîr- 
ful Posadei si este prins abia

Gh. ȘTEFANESCU

cum.

din marele grup, 
opoziție din partea 

N. Dumitru (Voința 
de 

17 ani. Dumitru trece 
prin Comarnic, cîstigă

(Continuare in pag 2-3)

este alcătuită din trăgători cu 
vechi state de serviciu pe poli
goanele din tară si de peste ho
tare. Iile Petru e deținătorul, de 
curînd. al recordului national, 
ou 569 p, rezultat care, repetat 
în concursul oficial al ..europe
nelor". i-ar aduce sanse la po-

debutează 
asemenea

ta ciuda faptului 
Intr-o competiție 
amploare. Florin Cristofor, de
ținătorul titlului de campion al 
țării la pușcă liberă 3X40 f, 
dorește să confirme încrederea 
ce i s-a acordat și in întrecerea 
la poziția culcat, ta care, de a- 
semenea deține o performanță 
deosebită, 600 din 600 de punc
te posibile.

Echipa noastră de pistol liber

cA 
de

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. a 4-a)

CONTINUA SERIA MECIURILOR TARI
In „cupa prietenia- la box

GALATI. 1 (prin telefon). în 
concursul internațional de box 
dotat 
tinuă 
ta te. 
s-au 
lingă
au —-----------------  ----
Hian (R.P.D. Coreeană). J. 
Nagy (Ungaria). M. Krank 
(R. D. Germană). M. Picka 
(Cehoslovacia), E. Bruscear 
(U.R.S.S.), A. Espinosa (Cuba) 
sl altiî. Firește, tavoritii spec-

cu „Cupa Prietenia" con- 
seria meciurilor de cali- 
De aprecieri favorabile 

bucurat Dină acum. pe 
DUgilistii români care 

obținut victorii, Min Nam 
(R.P.D. Coreeană), -• 

M.
M.

MAI BUNI JUNIORI ROMANI,
LA STARTUL „INTERNAȚIONALELOR" UE JUDO
Sîmbătă și duminică, in sala 

de atletism de la complexul 
sportiv „23 August* din Capi
tală. vot avea loc Întrecerile 
celei de a XII-a ediții a cam
pionatelor Internationale de 
judo ale României rezervate 
juniorilor (17—19 ani). Pentru 
această competiție internaționa
lă devenită tradițională, la care 
și-au anuntat participarea con- 
curenți din T țări (Bulgaria, 
Franța, R. D. Germană. R. F. 
Germania, Polonia, Ungaria și 
România) antrenorii lotului re
prezentativ al tării noastre. 
Ioan Petrof, Ion Moraru și Ni-

co>ae Marinescu, au selecționat 
pe cei mai buni juniori, cu atît 
mai mult cu cit unii dintre ei 
vor participa la campionatele 
europene din Olanda (11—13 
noiembrie). La „superușoară“ 
vor lupta- Silviu Lazăr (cam 
pion balcanic) și Mihai Țîrlea 
(locul II la recentul „Turneu 
Prietenia"). la semiușoară 
George Ciuvăt (campion balca
nic) la ușoară Ștefan Nogy 
(campion balcanic, locul II la 
„Turneul Prietenia"), 
grea Adrian Clinei 
balcanic, locul I la 
Prietenia") ș.a.

'a semi- 
(campion 
..Turneul

tatorilor gălăteni sint boxerii 
români, care au reușit cîteva 
succese deosebite în fata unor 
adversari deosebit de valoroși.

Roman Acuarelo (la cat. 
ușoară) a obținut o victorie 
rapidă ta numai două minu
te de luptă.’ în fata lui Mazer- 
suren Batmone . (R- P. Mon
golă). Boxerul român si-a ex
pediat de două ori adversarul 
la podea, cu directe puternice 
la bărbie, determinînd pe ar
bitrul din ring să decidă aban
donul. lui Batmone. Semigreul 
Viorel Enescu a întîlnit pe Ma
nuel Strunpel (R. D. Germa
nă). un sportiv înalt, cu brațe 
lungi si cu multă forță în lo
vituri. Boxind foarte bine si a- 
Dlicînd corect tactica stabilită 
la ..colt" Enescu a folosit cu 
precădere -- surprinzător de 
eficace în cazul unui adversar 
înalt — directele de stingă la 
figură, care si-au atins regu
lat tinta. Pe întreg narcursul 
celor 9 minute boxerul nostru 
a folosit această tactică. iar 
cînd a dublat directele cu cro- 
see de dreapta. Strunpel a fost 
pus în evidentă dificultate mal 
ales în ultimul rund cînd a fost 
numărat Enescu învinge la 
puncte cu o decifle de 5—0.

Paul 1OVAN 
Telemac SIRIOPOL

(Continuare in pag. 2-3)



După primul turneu al divizionarelor „A“

SALTUL CALITATIV AL HANDBALULUI FEMININ

TURNEUL DE TENIS (j)
DE LA MAMAIA

SE LASĂ ÎNCĂ AȘTEPTAT
A 26-a ediție a Campionatului 

divizionar „A" de handbal fe
minin a debutat printr-un tur
neu 
din 
mul 
cite 
tiei 
prima 
intru totul justificată, știind 
că echipa reprezentativă a 
României se pregătește pentru 
a participa. în luna decembrie, 
în Polonia la C. M. grupa „B“ 
— ultima sansă a handbaliste
lor noastre de calificare laJ.O. 
din 1984.

Cu Hindu] ia mondiale, teh
nicienii orezenti la Craiova au 
urmărit două aspecte distinc
te : 1. Comportarea, sub toate 
aspectele, a handbalistelor se
lecționate în lotul reprezenta
tiv. 2. Eventualitatea apariției 
unor jucătoare — de preferat 
tinere — apte să rămână, pen
tru acțiunile Imediate sau pen
tru cele în perspectivă. în a- 
tentia specialiștilor care pre
gătesc loturile naționale.

Este de consemnat faptul că 
pe teren neutru s-a putut ve
dea adevărata valoare a echi
pelor. Se știe că într-o sală 
unde suporterii sint ai handba
lului și nu al unei echipe anu
me. evoluția jucătoarelor este 
alta. Iar concluzia comportării 
participantelor la acest prim 
turneu a fost formulată de an
trenorul federal Simion Pompi-

T>e teren neutru, fiecare 
cele 12 formații din pri- 
esalon valoric disputînd 
trei meciuri. Grija federa
ție specialitate -de a com- 

timpul o considerăm 
totul iustificată. 

echipa . reprezentativă

ne spunea : „Se poale 
un echilibru valoric 

mo- 
ealitatea 

meeiu- 
pu-

AZI,
Al

liu. care 
vorbi de 
al echipelor, dar de unul 
deșt... O dovedesc 
locurilor si rezultatele 
rilor. încheiate — doar eu _ 
tine excepții — Ia diferente 
mici de goluri. Proaspetele pro
movate. ale căror merite nu le 
pun Ia îndoială, au jucat Ia va
loarea echipelor din 
clasamentului Diviziei „A‘ 
ce ar putea părea pozitiv, 
formațiile cu 
Drimu! eșalon 
portat 13 un

Că asa stau 
încape nici o 
ne-oprim — deși am putea ex
tinde aprecierile — la trei for
mații altfel fruntașe in clasa
ment : Ștlinta Bacău. Chimis
tul Rm. Vileea si Rulmentul 
Brașov. Asa cum au jucat la 
Craiova, nici una din cele trei 
formații nu a arătat vreun pro
gres fată de ediția de 
cut a campionatului.

Cum scriam si in 
meciurilor, o surpriză 
au furnizat-o noile venite 
,.A“ Constructorul Timișoara Si 
Rapid București. Timișorencele 
au realizat cele mai frumoase 
și mai spectaculoase partide ale 
turneului, meritul revenind în
tregii echipe, precum si antre
norului Constantin Popa. un 
tehnician la curent cu pulsul 
handbalului mondial. Rapid 
București (antrenor Gogu Niță).

fruntea-
", ceea 

dar 
vechi state in 

valoric s-an eom- nivel mediocru" 
lucrurile, nu mai 
îndoială. Iată, să

anul tre-
cronicile 

plăcută 
in

IA PlOltȘll, INCtPt AL IRtlLEA TURSEIJ

după o primă zi în care a evo
luat aproape șters, a... schimbat 
macazul în ultimele două zile ale 
turneului, dovedind o bună o- 
mogenizare. o disciplină tac
tică de remarcat si cunoștințe 

, tehnice apreciabile. Să notăm 
si faptul că turneul de la Cra
iova a adus în actualitate pro
blema unei iucătoare valoroa
se. Elena Ciubotaru. componen
tă a lotului național, care s-a 
văzut în Bănie in postura de... 
excursionistă. Ea a dat examen 
la Institutul de invătămînt su
perior din Ețacău (cursuri sera
le). a reușit, anoi a depus ce
rere de transfer Ia Știința Ba
cău. Dar nu înțelegem de cc 
nu i s-a admis să joace pentru 
Textila Buhusi. echipa la care 
e legitimată, de vreme ce nu 
s-a hotărit încă transferul 7 
Aceasta a defavorizat pe hand
balistele de Ia Buhusi într-o 
măsură atit de mare, incit nu* 
au cistigat nici ua meci. Eleni 
Ciubotaru nu a jucat tocmai 
cind TREBUIA 
neul fiind o 
in pregătirea 
Polonia. In 
menționat că 
cătaare tinere 
dudent : Mirela 
greșul) 
Tg. Mures) si 
(Constructorul Timișoara).

In ultimul med, A-1LM. Ti
mișoara — Mureșul Tg. Mureș, 
arbitrii de la masă s-au grăbit 
să fluiere consumarea timpului 
de joc. deși mai erau 4 secun
de. Eî au tnniedicat astfel 
echipa din Tg. Mures să execu
te o aruncare de la 7 m. lip- 
sind-o de sansa de a egala 
scorul Cn momentul deciziei ta
bela arăta 21—20 pentru A.E.M.).

să joace, tur- 
etauă importantă 
pentru C. M. din 
sfîrsit. este de 
vreo citeva iu- 

s-au afirmat con- 
Panait (Pro- 

Elena Stroia (Mureșul 
Flori ea Torjoc

de al treilea turneu
masculin

al 
de 

Începe 
Plo-

Cel 
campionatului 
handbal Divizia. „A“ 
azi In sala Victoria din 
iești, nrogramînd primele jocuri
dintre echipele aflate în partea 
superioară a clasamentului. 
Turneul începe azi după- 
amiază, continuă sîmbătă. di
mineața și după-amiaza și se 
va termina duminică la prînz. 
dimineața fiind programate trei

jocuri, lată programul de azi : 
ORA 163# : Dinamo București 
— Universitatea Cluj-Napoca : 

17.45 ; H.C. Minaur Baia 
— Constructorul Arad si 
19.43 : Steaua — Politeh- 

Timisoara. în clasament 
ordine, la egalitate 
(18). departajate de 
Dinamo București, 
ii. C. Minaur Baia

l«r GAVRILESCU

MAMAIA, 1 
Pe terenurile 
las, pe o vreme însorită, 
continuat întrecerile 
internațional de tenis, in urma 
căruia federația internațională 
de specialitate acordă puncte în 
vederea întocmirii clasamentu
lui mondial al juniorilor. 
Miercuri după-amiază și joi 
dimineață s-au desfășurat între
cerile in probele de 
fete (turul II) și dublu 
din sferturile de finală, 
dintre jucătoarele românce, di- 
namovistele bucureștence Daia- 
na Samungi și Teodora Tache, 
au promovat în sferturile de fi
nală. întrecînd pe două dintre 
favoritele competiției. Monika 
Mohacsi (Ungaria) și, respectiv, 
Krasimira Miralaiska (Bulga
ria). Tenismanele noastre au 
jucat bine, aproape tot timpul 
In ofensivă, fapt ce a determi
nat, dealtfel, victoria.

Rezultate. Simplu fete (turul 
ID : A. Dănilă — A. Nicolae 
6—3. 6—2. C. Roman — G. Sch
neider (RD. Germană) 7—6, 
1—6. 8—6, M. Dosedelova (Ceho- 
s'ovac a) — A. Dragomir 6—4. 
6—1, D. Samungi — M. Mohacsi 
«—1. 6—3. T. Tache — K. Mi-, 
ralaiska 6—3. 6—0, C. Tăios — 
G. Medveș 6-4. 6—3. V. Ivan — 
O. Hineu 6—2, 6—3. R. Rajchr- 
tova (Cehoslovacia) — M. Radu 
6—2 4—6. 6—4.

Rezultate din probele de du
blu — fete : Dănilă. Radu — 
Roman. Drăgușin 6—2. 6—-2. Ta
che. Medveș — Miralaiska. Me- 
genova (Bulgaria) 6—0. 6—1, 
Pop. Ghecrghe — Mohacsi. Ko
vacs (Ungaria) 6—4, 7—5, Șa- 
mungi. Taleș — Rajchrtova. Do- 
sedelova 6—0, 6—4 ; băieți : 
Morcșam Ccmânescu — Petkov, 
Ianakia (Bulgaria! 7—5, 6—2, 
MaLszewski, Kowalski (Polo
nia) — Cosac. Dobre 6—1, 6—3, 
Pop (România), Wehnert (RD. 
Germană) — Vanță. Szabo 7—6, 
6—1. Șesu. Șoneru — Gernaci, 
Cuakovici (Iugoslavia) 7—5, 
6—2. întrecerile continuă.

G. TAMAȘ — coresp.
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„CUPA VOINȚA" LA CICLISM
•
Clasamentul etapei : L Teodor 
Drăgan (Voința Arad) 3h27J6. 
2. Miroslav Matiasko (Skiplast 
Trnava) 3h3230. 1 Dumitru 
Râcăsan-j (Muscelul Cîmpulung) 
același timp. 4. Cristian Neagoe 
(Steaua) 3h3235. 5. Ovidiu Mi- 
tran (Steaua) același timp (Mir
cea Romascanu a sosit cu plu
tonul).

CLASAMENTUL GENERAL .
1. Mircea Romașcanu (Dinamo) 
13 h37:44. 2. Cristian Neagoe
(Steaua) 13h38:02, 3. Roman
Cieslak (Start Varșovia) 13b39:26.

(Urmare din pug. 1)
In Sinaia, la întoarcerea cu pu
țin înainte de linia de sprint oe 
care o trece primul, ca si în 
etapa a 4-a. V. Constantines- 
cu (Dinamo). La ieșirea din Co
marnic înregistrăm o nouă e- 
vadare : T. Drăgan (Voința A- 
rad). un ciclist trecut de pri
ma tinerețe (31 de ani) dar încă 
viguros si cu o mare dragoste 
pentru ciclism. Drăgan peda
lează susținut mai bine de 40 
km. încheind victorios cursa.

TURUL ROMÂNIEI"
(Urmare din pag. 1)

sile si pină Ia Mircea Romas- 
canu. ..Turul" a ridicat nume
roase vedete autentice. Învin
gători ai cursei Paris-Rouen- 
Paris. cîstigători de etape în 
.Cursa Păcii", Turul Elveției și 
In alte mari competiții De eta
pe. laureat! ai Balcaniadei. La 
reluare. ..micul înconjur al tării 
pe biciclete" îsi propune, desi
gur. să ioace același rol de sea
mă. să promoveze in marile 
turniruri cicliste talentele noas
tre. visul de aur fiind laurii 
olimpici. După isprava lui Gh. 
Lăutaru la Universiada de la 
Edmonton, totul nare posibil...

Ca si întreg ciclismul compe- 
tițional. ..Turul României* este 
o creație a bogatei fantezii a 
gazetarilor sportivi. De la Vasile 
Canarache încoace. Doate si mai 
înainte, dacă las memoria să-si 
amintească de Macedonski s> 
Cantili. marile întreceri, inclu
siv „Turul României", din 1934, 
ța pornit din inițiativa conde
ierilor sportivi. Organizatori sau 
nu. ei si-au adus întotdeauna 
contribuția entuziastă la înfru
musețarea „Buclei". Transfor
mat înlr-un pasionant serial. 
..Turul* a căpătat si prin con
tribuția Penelor" de talent o 
aură strălucitoare, lupta gigan- 
tilor sas-izi fascinindu-1 pe ti
neri. Asa va fi. desigur, si 
acum.

94 de rutieri trăiesc emoțiile 
startului ij. „Turul României". 
(Sint din 10 centre ale țării, 
majoritatea — (12) — din Ca
pitală). Sint Corii dinaintea

unui mare eveniment sportiv, 
aja cum i-au simtit — de-a 
lungul unei jumătăți de secol — 
toti cei care s-au aliniat la star
tul acesiei inegalabile întreceri 
autohtone. Sint Corii pe care-i 
simt din totdeauna deopotrivă 
arhitrii. oficialii, spectatorii și 
ziariștii, adică întreaga carava
nă si veritabilul „culoar viu*, 
pe care-1 străbate de la start la 
sosire. Este, de fapt, tm» din 
marile frumuseți ale sportului, 
reliefată de unul din punctde 
sale de vîrf. „Turul României*.

CONSTANȚA, 1 (prin
In Sala sporturilor din._________
a răsunat joi seara gongul final 
ai celei de a 12-a ediții a tradi
ționalului turneu internațional 
de box „Mănușa Litoralului". 
La capătul celor cinci zile de În
treceri se poate spune că boxe
rii participant! șl organizatorii 
au fost la înălțime, turneul eon- 
stltuindu-se deopotrivă intr-un 
spectacol pugilistic estival de ca
litate și un prilej de strângere a 
legăturilor prietenești.

Iată rezultatele galei finale : 
cat. semimuscă : V. Baes (B.c. 
Brăila) b.k.o 1 N. Cătăneanu 
(URBIS București) ; cat. muscă : 
T. Schlosser (T.S.K. Berlin)- b.p. 
S. Petrescu (B.C. Galați) ; cat. 
cocoș : v. Saghin (Farul Con
stanța) b.p S. Enache (Voința
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„CUPA PRIETEN
(Urmare din pag. 1)

Se poate spune că cea mai 
plăcută surpriză a constituit-o 
victoria ..greului* nostru Miklos 
Paisz, care, boxînd într-o ma
nieră entuziasmantă. a reușit 
să scoată din cursă pe unul 
dintre cei mai serioși candidați 
la titlul categoriei. cubanezul 
Pedro Montalvo, cîstigătorul 
multor turnee internaționale. 
Paisz a boxat în continuă miș
care. cu un excelent joc de pi
cioare. â evitat cu dibăcie lo
viturile adversarului său sl a 
plasat numeroase directe sl 
,.un-doi-‘-uri pe care Montal
vo nu le-a putut evita. în 
plauzele tribunelor, 
luptei s-a menținut 
in frivoarea boxerului 
care a obtinut decizia 
nimitate.

a-
aspectul 
constant 
român, 

in una-

După Campionatele balcanice de volei — juniori

TALENTE AVEM,
® Mcddlii dc argmi

xir-

reprezentativelor 
îuvenl din țările 

am outut vedea pe 
buni tineri care nu 

prelua

La Izmit, pitoresc oraș 
casc pe malul nordic al Marii 
Marmara, s-au desfășurat, săp- 
tămina trecută. Campionatele 
balcanice de volei pentru ju
nioare Si juniori. Prin partici
parea tuturor 
voleiului 
balcanice 
cei mai
peste multă vreme voi 
Ștafeta in primele reprezenta
tive ale acestor țări. O primă 
constatare : s-a văzut preocu
parea tuturor selecționatelor 
pentru practicarea unui volei 
modern, combine.liv, în viteză. 
Firește, nu toate echipele au 
reușit acest lucru în egală mă
sură. Pe prim-plan s-au situat 
echipele Bulgariei care s-au 
dovedit cele m-; om-gene și 
mai echilibrate dintre compe
titoare.

Normal, ce! mai mult ne-a 
interesat evo’u’ia sportivilor 
români. Băieții s-au clasat pe 
locul secund, iar fetele pe ’o- 
cul patru ceea ce se înscrie 
în -graficul" p'anificat. dar 
care — trebuie s-o spunem — 
putea fi mult îmbunătățit De 
exemplu, dacă băieții n-ar C 
avut „complexul* bulgar, ar fi 
realizat poate mai mult pentru 
că înfrineerea din meciul cu

CĂDERE DE CORTINĂ IN „VARA ȘAHISTĂ B'JCUREȘTEĂNĂ >«

Ediția din acest an a tradi
ționalului festival de tab or- 

sportivăganizat de asociația .._____
Calculatorul I.I.R.U.C. sub su
gestiva titulatură .Vara șahi stă 
bucur este ană* a atins o dfră- 
record de participare : 238.
dintre care 50 de jucătoare, din 
22 centre ale tării, i-au între
cut in cadrul celor 8 turnee, 
de la categoria maeștrilor pină 
la cele rezervate categoriilor I 
și II.

învingător in turneul nrincl- 
pal masculin este Dan Bondoc 
(Voința Tîrgoviște). care a rea
lizat 8,5 puncte din cele 11 
posibile, urmat în dasann»ntn] 
final de Iosif Marcel (ICED 
București) și Li viu Oltean 
(C.S.M. Cluj-Napoca), eu dte 
8 p. La feminin, Laurii au 
revenit talentatei Edith Stefa
nov (I.T.B.). cu 8 p. Înaintea 
egalelor Simona Du tu (S par

tac Buc.) si Viorica Tolgyi 
(Vulcan Buc.) — 6.5 p.

Iată si cistigâtoni celorlalte 
turnee — la masculin : „open" 
(maestri si candidați de maes
tru) — Dorel Oltean (C.S.M. 
Cluj-Napoca) 8,5 p ; cat. I — 
Ștefan Mouea (Locomotiva 
Buc.) 8,5 p ; cat. II — Gheor- 
ghe Judele (Gloria Republica 
Buc.) 9 p. La feminin : .open* 
(cat. I si II) — Diana Gherge 
(Mecanică Fină Buc.) 9 p ; 
cat. I — Ibolya Geese (C.S.M. 
Cluj-Napoca) 8.5 d ; cat II — 
Aritina Radu-Vlădescu GCE- 
CHIM Buc.) 8.5 p. Dintre șa
hiștii grupării organizatoare, 
cele mai bune rezultate apar
țin lui Din Negureanu si Va
cile Bogdan, clasați pe locurile 
secunde în turneele .open* și 
respectiv cel al categoriei I, 
eu cite 8 p. fiecare. (Rd, V.).
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Albania s-a dovedit a fi mai 
mult rodul neșansei si mai 
puțin al inferiorității. Evoluția 
Ir. ansamblu a echipei, antre
nată cu grija si pricepere de 
Ion Șoaeă, a fost bună. cu 
multe momente de loc deru
tant combînativ în doi și trei 
jucători, multe faze închein- 
du-se cu atacuri la care ad
versarii nici nu aveau timpul 
să încerce să ridice blocaje. 
Balca-.iada de la Izmit a re
liefat marile disponibilități de 
care dispun Pralea și Pop —

realizarea căreia si federația 
de specialitate să-si spună mai 
răspicat cuvîntul.

în intrecerea fetelor, asa cum 
am mai spus, selecționata Bul
gariei s-a impus de drept, fi
ind. fără îndoială, cea mai 
bună’ echipă a turneului. Echi
pa României, pregătită de Leo
nid Sorbală si Margareta Vo- 
cilă, cu media de virstă cea 
mai mică din competiție, a 
ocupat locul patru, un loc de
terminat de faptul că nu dis
pune încă 
petitionaiă

de experiența com- 
necesară unei astfel

. BĂIEȚI

• CLASAMENTE F’NALE

1. Bulgaria S s • 15: 1 10 1. Bulgaria S 5 0 15: 0 10
2. ROMANIA 1 3 X 11: S 3 2. Albania 5 4 1 12: 3 9
J. Albania f 3 X 10 HO S 3. Turcia 5 3 2 a: 7 8
4. Turcia s X 3 8:14 1 4. ROMÂNIA S 2 3 7:11 7
S. îtițeslavia s 1 4 7 no 1 5. Iugoslavia 5 1 4 5:12 8
C- Grecia s • 5 105 S 6. Grecia S 0 5 0H5 5

maide departe cei 
meni ai echipei 
evidentă a exprimării ridicăto
rilor Oprea si Mâiusoiu. după 
cum nu trebuie neglijată con
tribuția Iui Daha ca excelent 
om de echipă și a lui Pasca, 
Insă cu prea multe momente de 
scădere a randamentului in 
țoc. semn că in pregătirea an
terioară au existat sincope. 
I-am numit astfel De compo
nents de bază ai echipei. Tre
buie spus că si ceHalti jucă
tori folosiți — Bălan, Teleagă 
Si Antonescu — s-ou străduit 
Si au reușit să Ce utili echi
pei.

în mare măsură, cu jocurile 
de la Izmit s-a încheiat o 
perioadă Îndelungată de pregă
tire a unei echipe reprezentînd 
o generație de jucători. Meda
liile de argint obținute reflectă 
concludent nivelul de pregătire 
Si valoric atir.s. Poate nu ar ti 
râu dacă cei mai valoroși ju
cători ai acestei generații ar 
fi cooptați imediat în lotul 
.mare* pentru binevenitul si 
utilul rodai, timpuriu, dar dă
tător de speranțe. Iar pentru 
creșterea valorică a acestor 
speranțe se impune că prezen
ta lor efectivă în jocurile echi
pelor de club cărora Ie aparțin 
să devină o obligativitate, la

buni oa- 
creșterea

de întreceri internaționale. E- 
chipa a crescut în ioc de la un 
meci la altul. Accidentarea, în 
cel de-al doilea meci, a Elenei 
Ncgulescu a dereglat destul de 
mult jocul echipei, iar lipsa 
realizai ilor ei individuale. în 
atac si la blocai. a contat mult 
in economia de puncte a echi
pei. Ceea ce ni se pare foarte 
imp irtant este insă că selecția 
acezlei echipe de perspectivă 
este foarte bună. Dispunem de 
o ..materie primă" de calitate 
din care, cu griiă și atenție, 
cu multe iocuri în 
aceeași formulă de 
acumulările firești 
tiee individuale, 
alcătui în viitor o primă 
Iectionată reprezentativă, redu
tabilă. Mihaela Marian, Danie
la Coșoveanu, Corina Olteanu 
si Viorica Gcapana (mai puțin 
actele de indisciplină) au fost 
cele mai bune jucătoare aJe 
echipei României la Balcania
da de la Izmit. Un fapt de 
reținut : toate iucătoarele din 
lot au participat la iocuri. așa 
că menționarea tuturor se im
pune : Cristina Buznosu, Mircla 
Cazangiu. Eugenia Cotescu, 
Daniela Iaeob. Mirela Nistor, 
Anca Ceșta si Ottilia Szentko- 
vics.

aproximativ 
echipă, prin 
tehnico-tac- 
vom putea 

se

Mihail VESA
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UN ARGUMENT
SiriTEM LA ÎNCEPUT de sezonu

CARE NU SCUZĂ
UM VEDEȚI MECIUL DE MIINE ?

dl '

Ne răspund conducători și antrenori ai celor 18 divizionare „A“
INIV. CRAIOVA - F.C. BAIA MARE 
CORNELIU STROE (vicepreședinte

1 clubului Universitatea Craiova): 
Ratând startu: în noul sezon, echi- 
a noastră o qcordat un plus dt 
tenție pregătirilor efectuate în 
ursul acestei săptămîni. UniversHc- 
kj dorește sâ revină printre proto- 
onîstele primului eșalon și sâ evo- 
jeze la adevărata ei valoare Ic re- 
vtîlnirea cu inimoșii noștri suporteri". 
GAVRILA CHIROLTEAN (președinte- 

î clubului F.C. Baia Mare): „Un 
ied cu Universitatea Craiova, r>u- 
leul primei reprezentative, pe tere- 
ul ei, este, desigur, o sarcină grec 
entru oricare echipă; cu atât mai 
iul-t pentru o proaspătă promovată. 
)ar cum nici un joc nu este dinain- 
3 disputat, formația noastră este 
lotărîtă să-și apere șansele cu toată 
irdoarea".

PETROLUL - RAPID

JEAN STAMBOLGIU (președintele 
tubului Petrolul): „îmi amintesc că 
itotde-auna partidele dintre Petrolul
i Rapid au stîmit un Interes major, 
-au disputat cu ardoare. Cu alte 
uvinte, au fost veritabile derbyuri.
ii acum întrevăd un meci foarte dis- 
utat. Cred că Petrolul va obține, 
Dtuși, victoria., fa limită. Sper ca 
-artrefa să se desfășoare în limitele 
nei depline sportivități, atât pe te
en cît și în... tribune, unde cele 
louâ galerii — petrolistă șl giuleștea- 
â — să--șT încurajeze favoriții cu 
mtuzfasm și decenta".
DANIEL LAZĂRESCU (vicepreședinte 

I clubului Rapid): „Privim meciul 
•e la Ploiești ca pe orice joc de’ 
>ivizia „A" ctire se desfășoară în 
ep ta sare. Adică, îl socotim . foarte 
reu. Sigur, Petrolul fiind o echipă 

r»ai apropiată de valoarea Rapidului, 
vem și noi gîndurile noastre. Pri
mi gînd este să jucăm bine. Sper 
ă o facem, mai ales că, după toate 
>robab:!ități!e, vom avea echipa 
omp'etă, cu Rada refăcut*.

F.C. OLT - C.S. TÎRGOVIȘTE 
FLORIAN DUMITRESCU (președin

ție clubului F.C. Olt): „Deși fie- 
a>re meci trebuie tratat cu toată 
irudența, cred că avem prima șon- 
ă. Mă bazez pe echipa noastră, 
are are g înduri mari în acest cam- 
rionat, pe jocul nostru ofensiv șl pe... 
il'tima dispută dintre noi și târgoviș- 
eni: 3-0 pentru F.C. Olt în turneul 
lin Bulgaria. Ceea ce nu înseamnă 
ă noi considerăm ușoară Întâlnirea 
le sîmbătă".

ION GRIGORE (președintele du
sului C.S. Tîrgoviște): „Privim me
iul cu optimism. Sperăm să ne luăm 
napoi punctul pierdut acasă cu Stea- 
la. Antrenorul nostru I. Cîrciumăres- 
;u cunoaște terenul din..-. Slatina,

F.C. unda a fost artrenor anal trecut, cu
noaște și echipa adversă, unde a 
fost antrenor cîndva. Nu vom pierde, 
cum n-am pierdut nici în campiona
tul trecut 1“
SPORTUL STUD.

CONSTANTIN 
ndr secund la 
„Nu vom avea 
vom trata ca atare. GălățenR 
veni să facă botul pentru recuperarea 
punctului pierdut în etapa de debut 
Trebuie sâ știm să le desfacem sis
temul defensiv pe care, fără îndoia
lă, ei vor miza. Dispunem de Întreg 
lotul, moi puțin Terheș, accidentat".

GRIGORE BUHANCA (președintele 
clubului Dunărea C.S.U.): „Meci di
ficil pentru o nou promovată In fața 
unei echipe experimentate, întărkă și 
prin cîteva transferuri valoroase. 
Vrem, totuși, sâ onorăm prima evo
luție din Capitală și să lăsăm o 
frumoasă impresie în compania Spor
tului studențesc".
CHIMIA RM. VÎLCEA - F.G ARGEȘ

ION O3LEMENCO (antrenor prin
cipal al echipei Chimia Rm. Vilcea) : 
„Partidă dificilă, pentru primele eta
pe de campionat, cînd fiecare do
rește să pășească cu dreptul. Cred 
că va fi din nou c încleștare echili
brată, așa cum au fost ma-i toate 
jocurile din ultimii ani. Vizăm, 
dent, revanșa după Infringe rea 
campionatul trecut, aici, ta Rm. 
cea. Vom căuta să compensăm 
sența omului de gol Gîngu (încă 
restabilit) pr!ntr-o mobilizare colec
tivă și eficientă".

NICOLAE DOBRIN (antrenor prin
cipal a! echipei F.C. Argeș): „Nu 
vom sta ta ♦'cutie», ci ne vom ««ba
te» acolo în față. Vom încerca să 
aplicăm cît mai bine principiul, cri 
cărui adept sînt, că nu poți obține 
puncte dacă faci rabat ta combativi
tate și îndrăzneală, astfel îneît con
traatacul pkeștean să însemne o rea
litate permanentă".

F.C. BIHOR - CORVINUL
IOAN NAOM (președintele clubu

lui F.C. Bihor): „Așteptăm cu încre
dere primul meci acasă în noul cam
pionat, mai ales că ta Baia Mare, 
în etapa, de debut, am jucat bine, 
după părerea mea. Nu va fi însă 
un meci ușor, Corvinul — fiind un 
adversar redutobM".

IOAN SOCOL (vicepreședinte al 
clubului Corvinul): „După egalul pri
mei. etape, pe teren propriu, în fața 
unul adversar greu de îrtvîns, tm 
alt meci egal, de această dată în 
deplasare, dar tot în fața unei echi
pe puternice, ar însemna un rezultat 
firesc pentru echipa noastră, care va fî 
lipsită fa Oradea de Văetuș, acciden
tat".

- DUNĂREA C.S.U. 
AROELEANU (antre- 
Sportul studențesc) : 
un meci ușor șl îl 

** var

evi- 
dîn 
Vîî- 
ab- 
ne-

STEAUA - A.S.A. TG. MUREȘ
ION ALEXANDRESCU (vicepreședin

te al clubului S’eaua): „Dorim în 
primul rînd ca echipa să joace bine, 
sâ practice un fotbal ofensiv, pe 
linia tradiției clubului nostru. Vrem 
sâ demonstrăm că ne aflăm pe un 
drum bun, cu o formație tânără și 
ambițioasă In felul acesta, sîntem 
siguri, vom obține și victoria".

CORNEL CACOVEAN (președinte
le clubului A S.A. Tg. Mureș) : „Ve
nim la București în postura de îideri 
ai clasamentului Dorim să onorăm 
această inedită postură prîntr-o 
comporta-e cît moi bună. Adică sâ 
fim la înălțimea exigențelor compe
tentului public bucureștean".

POLITEHNICA IAȘI - DINAMO
VASILE LANUL (președintele clubu

lui Politehnica iași): „Unul dintre 
jocurile de vîrf ale turului care vine 
foarte devreme. Argumentele aspira
țiilor noastre de 
pe de o parte, 
reușită a tinerei 
avem, tar pe de 
namo nu o ajuns 
gen i za re dorit după modificările in
tervenite în. lot",

VASILE ANGHEL (vicepreședinte al 
clubului Dinamo): „Nu uitam câ pri
ma înfrîngere din , campionatul 
cut, după 22 de etape fără 
am suferit-o ta iași. înțelegeți, 
că dorim foarte muk să ne 
revanșa".

JIUL - S.C. BACĂU
ȘTEFAN CZAKO (antrenorul princi

pal ai Jiului): „Cred câ va fi un 
joc frumo». Deși S.C. Bacău a luat 
un start lansat, înving înd sîmbăta 
trecută pe Universitatea Craiova, cred 
că noi vo*n cîștiga. Dorim ca prima 
partidă acasă, în actuala ediție, să 
coincidă cu o victorie".

CORNELIU COSTINESCU (pre
ședintele clubului S.C. Bacău): „Se 
cunoaște faptul că ta Petroșani me
ciurile nu sînt ușoare, dar noi de 
fiecare dotă am jucat bine în Valea 
Jiului".

victorie se numesc, 
maree dorința de 
echipe pe care o 
alta faptul câ Di- 
la gradul de omo-

tre- 
eșec, 
deci, 
luăm

Debutul mult așteptat al ce
lui de al 66-lea campionat al 
Diviziei .,A“ s-a produs sîmbă- 
ta trecută. Numărul destul de 
ridicat al spectatorilor (deși 
influențat de transmiterea la 
televizor, la concurentă a me
ciului Rapid — F.C. Olt. as
pect cu implicații asupra ve
niturilor cluburilor, pe care fe
derația ar trebui să-l aibă în 
vedere prin decalarea Orei la 
care să se dispute iocul televi
zat) atestă interesul publicului.

Meciurile. în general, au fost 
interesante. Nivelul tehnico- 
tactic si spectacular al celor 
mai multe însă n-a fost pe mă
sura așteptărilor. A supărat cel 
mai mult LIPSA DE EFICA
CITATE, numărul mic de go
luri, ceea ce ne arată că unele 
minusuri ale vechiului campio
nat s-au TRANSFERAT si a- 
cesluia abia început. Cinci 
jocuri s-au încheiat la egali
tate. lăsînd impresia că replica 
echipelor oaspete a fost tăioa
să. Dar n-a fost așa. în 9 par
tide s-au înscris do-ar 14 go
luri. media pe echipă fiind 
doar „de 0,77 medie salvată (e 
un fel de a spune) de cele 7 
goluri înscrise în jocurile de 
la Pitești (4) și Tg. Mureș (3 
— toate înscrise de A.S.A.). 
în 9 intilniri. oaspeții au mar
cat doar 3 goluri, adică o me
die de 0,33 pentru cele 9 echi
pe în cauză.

Desigur, a fost prima etapă, 
ținem cont de acest l^cru. care 
nu poate constitui un etalon. 
Dar un semnal de alarmă în 
acest sens se cuvine a fi tras. 
Nimeni nu cere ca în prima 
etapă echipele să se prezinte 
in forma lor maximă, mai ales 
că unele s-au prezentat cu noi 
formule în „ll“-le de debut. 
Dar slaba eficacitate evidentă 
nu are nici o scuză, nu tine 
nici de formă, nici de omo-

genitate. Au fast ratări care 
nu sînt permise nici măcar în 
vacantă ne hlaiă. de genul ce
lei văzută de toată lumea ne 
micul ecran a unui jucăton 
consacrat ca Iordache (acum la 
F.C. Olt), care, de la 6—1 ih,‘ 
complet liber, a trimis balonul 
peste poarta goală. La fel a 
ratat, la Pitești. Gălățeanu 
(Petrolul). imitat, apoi. de 
Margelatu (F.C. Argeș). Ratări 
care nu tin de formă, ci de 
carențe nepermise în lovirea 
balonului de către jucători de 
Divizia „A".

Problema debutului de cam
pionat nu e nouă. Nu e nouă 
si totuși persistă. în perioada, 
precorrmctitională toate echipe
le au beneficiat de condiții 
bune de pregătire de meciuri 
amicale — de omogenizare, de 
intrare în efort —. de turnee 
Si totuși, iată, e nevoie de 

•rodaj. Trei dintre echipele noas
tre fruntașe vor debuta în Cu
pele europene (14 septembrie) si 
ele trebuie să simtă 
meciurilor mari, tăioase 
sportive) do campionat 
de pe acum pentru că e 
de crezut că exact la 14 
septembrie vor putea fi în for
mă maximă pentru aceste par
tide eliminatorii dacă 
„mișcă greu“...

Concluzia vine de 
Sîmbătă. în etapa a i 

. campionat, prestațiile.
mentul divizionarelor 
trebui să fie cu totul 
mai ales în privința eficacității, 
capitol deficitar, care de multă 
vreme persistă si nu poate fi 
justificat cu vechiul — și tr
iatul — argument câ „sîntem 
la început de sezon".

febra 
(dar 
încă 
greu 

si 28

acum sc

la sine, 
doua de 

randa- 
„A“ ar 
altele.'

Constantin ALEXE

După 1-1 cu juniorii iugoslavi, la Alba Iulia

ECHIPA CARE CÎȘTIGĂ NU SE SCHIMBA

AT DIVIZIONAR DE POPICE
>aromet București (no-u promo
vată), Constructorul Galați — O- 
impi'a București, Chim pex Con- 
itanța — Carpați Sinaia, Metalul 
taman — Gloria București, Rui
nezi tul Brașov — Voința Bucu
rești; seria Nord: Victoria-Cki- 
>an Timișoara (nou promovată) 
— Constructorul Tg. Mureș. Pro
gresul Oradea — Chimica Tîmă- 
reni. C.F.R Timișoara — Teh- 
lotttilaj Cdorheiu Secuiesc, In
dustria sîrmei Cîmpia T-urzii 
(nou promovată) — Metalul Hu
nedoara. Ele ctro mureș Tg. Mu
reș — Aurul Baia Mare (cam
pioana țării).

Biroul F.R.P. a definitivat lo- 
tuirile lărgite de seniori și seni
oare pentru ediția ’84 a Campio
natelor mondiale. Au fost coop
tați o serie de sportivi noi In 
loturi, iar cîțiva dintre cel care 
au evoluat anul trecut la C.M. 
n-au mai fost selecționați, ca 
de pildă, Ana Petrescu, Alexan
dru Că ti nean u și alții- Din cele 
două loturi fac parte: Silvia Be- 
rlndc, Maria Zsîzsik, Elena An- 
drcescu. Elena Pană, Nineta Ba
dea, Mafr-gareta Cătineanu, Octa
via Ciccîrîan, Rodica Baciu, Ilo-

na Bartha, Ana Szabo, Maria To- 
dea, Marieta O preș cu — antre
nori Constantin Neguțota și Cris
ta Szocs; Iuliu Bice, Stelian 
Boaidu, Alexandru Naszodi, Rr- 
nest Gergely, iosif Tismănar, 
lie Hosu, Gheorghe Silvestru, 
Vasia Donos, Alexandru Tudor, 
Marin Grigore, Alexandru Sze- 
kely și Traian Țelnar — antre
nori Roger Cernat șl Ion Pătru.

I-

Cea mai... mică echipă a tă- - 
rii participantă într-o competi
ție continentală oficială, selec
ționata a doua de juniori (un
der 16). n-a putut încheia cu 
punctai maxim cele trei parti
de susținute pe teren propriu. 
Ea a cîstigat meciurile cu Gre
cia (1—0. a marcat Harșani) și 
Cehoslovacia (1—0. autorul go
lului — Chivu), dar n-a putut 
depăși miercuri, la Alba Iulia, 
Și „U“-le similar al Iugosla
viei, In fata căruia a obținut 
cu mare greutate un rezultat 
de egalitate (1—1). golul tri
colorilor fiind înscris de Năs- 
tase. spre final, cu o execuție 
tehnică de excepție. Fără ta-

doială. ar fi fost frumos ca 
formația pregătită de antre
norii Nicolae Belizna si Du
mitru Lică să aibă. acum, la 
jumătatea cursei, șase puncte 
din șase posibile. «Altfel am 
fi abordat partidele' retur", e- 
firma mijlocașul Proșteanu, ri
nul dintre cei mai buni jucă
tori ai meciului de la Alba

Meciuri jucate:
Grecia — Iugoslavia 1—1, 

România — Grecia 1—0, Ceho
slovacia — Grecia 3—2, Româ
nia — Cehoslovacia 1—0, Ro
mânia — Iugoslavia 1—1.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORI INrOPNEAZA
CI ȘTI GURI LE TRAGERII LOTO DIN M 

AUGUST 1M3. Cat. 1: 1 varianta 100% 
— autoturism Daafa 1300 și 3 varian
te 25% a 17.500 fai; cat. 2: 1 va
riantă 100% o 21.716 hol șl 9 varian
ta 25% a 5.429 lei; cat. 3: W va
riante 1(K% a 2.155 lei și 67 varian
te 25% a 539 lei; cat 4s 46,50 va
riante a 1.518 lei; cat ,5: 21ă w- 
rkmte a 327 le-t; cat 6 : 305,75 vâ
ri on te a 231 lei; cat X: 2.013 va
riante a 100 lei. Report la categoria 
1: 253,913 lei. Autoturismul „Docta 
1300" de la categoria t, obținut pe 
un bilet Jucat 100%. a revenit par
ticipantei Barbu- Elena din Brăîta.

ilMOASE SUCCESE!

:a\\\\\\\\\\w\\\\\\\\\\\\\\\w

un total de 42 numere 
ocrt® cîștiga :
i SEPTEMBRIE 83
TRAGERE EXCEPȚIONALA

RONOEXPRES
BOXEXPRES

PRONOSTICURI.-
Astăzi și mîine elnt ultimele 

zile de depunere a buletinelor 
pentru atractivul concurs Prono
sport de la sfîrșltul acestei săp
tămâni. Ca sursă suplimentară 
de inspirație, oferim partid păr
ților pronosticurile făcute de 
fostul internațional Ion Nunweil-

Ier, în prezent ant-renor al echi
pei Gloria Bistrița :

I. Ceahlăul — F.C. Constanța 
1, X; IL. Olimpia Rm. S. — Pra
hova Pl. 1; m. C.S.M. Suceava
— Oțelul Gl. 1; IV. Delta — Glo
ria Buzău 1, X; V. Dinamo Viet.
— Progresul 1, X, 2; VI. Chimia 
Tr. M. — Aluminiu Sit. 1; VH. 
Chimica Tîmăvend —. Șoimii Si
biu 1; Vin. Constr. Craiova — 
F.C.M. Brașov X, 2; EX. C.S.M. 
Reșița — U.T.A. 1; X. C.F.R. Ca
ransebeș — Armătura 1; XI. ” 
CT<uj-N. — Ind. sirm-ei 1; 
Rapid Arad — Oiimpia S.M. 1; 
Xm. Met. Cu gir — „Poli- Tim. 
1, X.

Tragerea excursiilor la Loto de 
astăzi, 2 septembrie 1983, se des
fășoară începind de ia ora 16 în 
sala clubului sportiv Progresul 
«fin București, str. - dr. Staicovicl 
rvr. 42; numerele câștigătoare vor 
fi transmise la televiziune la ora 
17,15 și la radio în. cursul serii.

Clas ament

L ROMANIA 3 2 10 >-l 5
2. Iugoslavia 2 0 2 0 2—2 2
3. Cehoslovacia • 2 10 1 3—3 2
4. Grecia 3 0 12 3—5 1

de jucat:Au mai rămas_ .
Grecia — cțhiosllovacâa <35 

sept.), Iugoslavia — România 
(23 sept.), Iugoslavia — Ceho
slovacia (6 oct.), Cehoslovacia 
— Iugoslavia (23 oct.), iugo
slavia — Grecia (9 nov.), Ce
hoslovacia — România (M 
nov.) și Grecia — România 
(7 dec.).

Ind.
,,U" xn.

i;

A APARUT REVISTA 
ROMANA L. 1 T

DE
I

1
XIb Nr. 8

Iulia. Indiscutabil că da. Pro
blema sau, dacă vreți, între
barea care se pune „după răz
boi" este aceea dacă echipa 
noastră ar fi putut eiștiga (și) 
meciul de la Alba Iulia, orga
nizat exemplar de cel ce l-au 
găzduit 7 Opinia noastră este 
că da. Deși — fapt evident — 
tinerii jucători iugoslavi au 
prins o zi de excepție, evo- 
luînd ca o echipă matură, 
coaptă. trecută parcă prin 
multe examene dificile, jucînd
— mai ales în prima repriză
— In viteză, derutant, cu ac-

tiuni pe direcția porții. Ade
vărul
au și fost lăsați să zburde, cum 
vor ei pe teren. Mai întîi de 
toate n-am inteles rațiunea 
renunțării Ia Bisinger, dîrzul 
fundaș de marcaj de la GaJati 
si Medgidia. înlocuitorul 
Hașnaș, n-a făcut deloc 
sarcinii de a-1 „ține” pe 
viccvici, un vîrf extrem 
mobil si cu un deosebit 
al golului. Si cel de al doilea 
debutant, Pir joi, a fost dese-, 
ori depășit de adversarul di
rect, 
lui.
mai 
tiv.
tigă 
tă..._____ _ _________ .
tinut cont antrenorii Belizna ți j 
Lică ți „U“-le lui Zlato Vajo-. 
sevici i-a sancționat. în pluș?, 
Si aici nu mai sînt de vină 
antrenorii, cu mult sub posi
bilitățile lor au evoluat HafcJ, 
sâni. Pistol (de nerecunoscuff.; 
Chivu si Avasicii ; In timp ce 
Henzel. pe lingă faptul că • 
abuzat de driblinguri si fente 
inutile, s-a dovedit a fi si câ 
mai mare rateur. irosind, ta 
tnin. 1 si 15. ocazii uriași 
prima dată singur cu porta 
a doua oară si fără portar 
fată I... Au fost momente psi
hologice. pentru că altfel er fi 
jucat, credem, echipa dacă ea 
ar fi deschis scorul.

Urmează, acum, cele trei par
tide retur, după programul pa 
care-1 prezentăm ta caseta 
alăturată. Echipa trebuie să-sț 
schimbe registrul tactic. Pen- 
tru a fi conectată la realită
țile locurilor în deplasare. Bgte 
cerința obligatorie a pregătiri
lor care se impun.

este. insă, că oaspeții

Iui.' 
fată 
Sa

de 
simt

Jurccvici. înlocuitorul 
Ilie, s-a dovedit a fi mult, 
apt pentru postul respee- ■ 

De obicei, echipa care dș- 
nu se schimbă. De aeeas- 
axiomă fotbalistică n-au.

Laurențiu DUMITRESCU

CU UN BOGAT CONȚINUT TEHNIC ȘI DE ACTUALITATE 

© „Premieră” mondială în • Turneul internațional de 
șah-computer la București la Timișoara
• Retrospectivele ultimei O- • Ultimele partide de la 
limpiade turneele candiclaților

In exclusivitate pentru „Revista Română de Șah” 
UN INTERVIU CU CAMPIONUL MONDIAL A. KARPOV

Cupa României” la șah prin corespondentă * Partide de 
la campionatul U.R.S.S. • Turnee in țară * „Memorialul 
Troianescu" * Concursuri de compoziție șahistă * _ 
„figura stranie” a eșichierului * Se pot vinde... variante . 
* Știri, rezultate, comentarii
LA CHIOȘCURILE DE DiFUZARE A PRESE!

ABONAJ1-VA LA „REVISTA ROMĂ HĂ DE ȘAH* I

ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRi
• MECIURI OMOLOGATE CU 

3—0. Biroul Federației de fotbal 
a hotărât, in ultima sa ședință, 
să omologheze partidele Con
structorul T.CJ. Craiova — Șoi
mii IJP.A. Sibiu (Divizia „B“ <— 
seria a n-a, etapa I) și Pro
letarul Bacău — Victoria Gugești 
(Divizia „C“, seria a n-a, etapa 
I), cu rezultatul de 3—0 în fa
voarea echipelor Șoimii I.P.A. 
Sibiu și, respectiv, Victoria Gu
gești. tn conformitate cu art. 163, 
Uit. O din Regulamentul organi
zării activității fotbalistice (edi
ția 1M0) pentru încălcarea pre
vederii pct. 10 din Comunicatul 
F.R. Fotbal în care se arată că

tn anul competițional 1333—1331 
toate divizionarele „B“ ți „C- 
tint obligate să folosească tn 
ren, pe toată durata jocului, 
puțin un Junior.• petrolul ploiești 
MAJAD DAMASC 1—0 (0—0). 
nicul gol al meciului a fost 
scris de Simaciu. (*- 'T*' 
cores?.).

cd

xr- 
______ tn- 

(A. Cristea,

• aflam trista veste 
a tn cetirii din viață a Iul 
Ladîslau Bodo, fost jucător al 
echipelor Progresul C.P.C.S. 
București, Rapid București fi 
Crișul Oradea.



Campionatele mondiale de canotaj CAMPIONATELE EUROPENE DE TIR
(Urmarc din pag. 1)

ZI DE ODIHNA, înaintea curselor decisive diurn. Liviu Stan și-a regăsit 
în ultimul sezon încrederea in 
forțele sale ; în fine, Marinică

deed principalii săi rivali’, 
rezultate in jur de 560 p.

Tot astăzi, vor mai intra 
Întrecere, și aiți trăgători 
mâni, care-și var continua insa

CU

în
ro-

DUISBURG, 1 (prin telefon). 
Joi. ne apele canalului de la 
Wedau a fost liniște. La ju
mătatea întrecerii. participan- 
ții la campionatele mondiale de 
canotaj au avut o binemeritată 
zi de odihnă. Abia acum cei 
mai multi dintre concurenti au 
avut timp să viziteze orașul, 
să intre în atmosfera care a- 
minteste. la fiecare pas. im
portantul eveniment. Este, 
acum, si momentul unui prim 
bilanț : după cele trei zile ale 
curselor preliminarii, aproape 
treisferturi din cei aproximativ 
1 209 de sportive si sportivi pre- 
zenti aici au părăsit scena. în 
aspra bătălie a semifinalelor si 
finalelor au rămas doar cei mai 
buni.

Canotoarele noastre (care au 
vizitat, joi dimineața, renumita 
grădină zoologică din oraș, iar 
după-amiază au făcut antrena
ment) s-au calificat in corpora 
pentru etapele superioare ale 
competiției. Patru din cele sase 
echipaje (in tot atîtea probe fe
minine) s-au calificat pentru 
finalele de sîmbătă. Alte două. 
Valeria Răcilâ la simplu. Eli-

în-

sabeta OIcniuc si Marioara Cio- 
banu la 2 vîsle, concurează vi
neri în semifinale pentru a ob
ține dreptul de a participa la 
lupta pentru medalii.

Fetele sînt optimiste,
crezătoare. Ele sînt considerate, 
dealtfel, de ziariștii prezent! aici, printre favorite, alături de 
sportivele din U.R.S.S. ai 
R. D. Germană. Cu mare inte
res este așteptat duelul la sim
plu dintre Valeria Racilă si Iri
na Fetisova. Anul trecut. Ia 
Lucerna, a cîstigat sovietica. 
Acum, multe pronosticuri sînt 
de partea campioanei noastre. 
Deocamdată, vineri, cele două 
favorite vor concura în semifi
nale diferite. Vali avînd ca ad
versare — primele trei se cali
fică în finală — pe Justessen 
(Danemarca). Schreiner (Cana
da). Le Moal (Franța), Compaan 
(Olanda) si Scheibert (Norve
gia). în cealaltă seminală con
curează Gildel (S.U.A.). Feti
sova (U.RS.S.). Unger (Austria). 
Haezebrouck (Belgia). Hampe 
(R.D.G.) si Mitchell (Anglia).

La 2 vlsle. Elisabeta Oleniuc
șl Marioara Ciobanu vor lua

startul tot in semifinala a doua, 
alături de echipajele din Unga
ria. S.U.A.. Bulgaria. Suedia și 
Canada. Si ele sînt considerate 
primele favorite.

între timp, joi s-au desfășu
rat mai multe reuniuni ale di
feritelor comitete si comisii ale 
FISA. S-a stabilit ca prima e- 
ditie de după Jocurile Olimpice 
ale campionatelor mondiale să 
aibă loc în 1985 la Haezewinkel 
(Belgia). Ediția din 1986 se va 
desfășura la Nottingham, cea 
din 1987 la Copenhaga. Anul 
viitor, campionatele mondiale 
ale juniorilor vor avea loc la 
Jonkopping (Suedia).

Hotelului Parc a avut locIeri, in sala de recepții a
Adunarea generală extraordinară a federațiilor naționale 
de tir din Europa, pe a cărei ordine de zi au figurat u- 
nele îmbunătățiri ale regulamentului internațional. S-a 
stabilit, printre altele : recordurile europene să nu mai 
poată fi realizate decit in cadrul campionatelor europene ; 
in cadrul campionatelor europene să nu mai poată fi rea
lizate recorduri mondiale ; la întrecerile deschise juniorilor 
să poată participa sportivi care nu au împlinii 21 de ani 
pînă Ia 31 decembrie al anului respectiv; la „Marele pre
miu Europa" la talere să poată participa și performeri 
din alte continente.

Organizarea „Marelui premiu Europa" ediția 1984 a fost a- 
tribuită Turciei, iar campionatele europene de talere ediția 1988 
vor fi organizate de Spania. Adunarea generală a hotărît. de 
asemenea, ca, la actuala ediție a Campionatelor europene 
de Ia București să se alcătuiască clasamente si să se 
acorde medalii și în întrecerile pe echipe seniori.

Vosile TOFAN

Trușcă a revenit în atenția se
lecționerilor, aducînd în spriji
nul său o constanță mai mare,

Pe pistele de atletism

ANIȘOARA CUȘMIR - 0 NOUA VICTORIE
Edwin Hoses 1T.02 S

KOBLENZ. Despre hurdlerul 
american Edwin Moses (în fo
tografie) se poate spune, fără 
nici un fel de exagerare, că 
este, dacă nu cel mai mare, 
în orice caz unul dintre cei 
mai mari atleți pe care i-a avut 
lumea ! Campion olimpic. în 
1976 la 400 mg — 47,64 s, re
cordman mondial (47,74—1976, 
47,45—1977 și 47,13—1980), cam
pion mondial la Helsinki — 
47,50 s, neînvins în 83 de con
cursuri (de la 2 septembrie 1977 
și pînă astăzi), Moses a evoluat 
miercuri seara la Koblenz, în 
K.Fr Germania. în ziua în care 
împlinea 28 de ani. Cel mai 
frumos cadou și l-a făcut sin
gur : 47,02 s adică un nou re
cord mondial, de o valoare ex- 

■ oepțională. pe distanta celor 
400 m g I

în cadrul aceluiași concurs 
recordmana noastră Anișoara 
Cușmir a cîștigat proba de să
ritură în lungime cu un rezul
tat de 6,70 m (a doua a fost 
Carol Lewis cu 6,48 m).

Iată cîteva rezultate de la 
Koblenz : BĂRBAȚI : 100 m : 
Emmit King (S.U.A.) 10,26 ; 400 
m ; Hartmut Weber (R.F.G.) 
45,58 ; 800 m : David Mack 
(S.U.A.) 1:44,39 ; 1500 m : Steve 
Ovett (M. Brit.) 3:32,95, John 
Walker (N. Zeel.) 3:33,84 ; 1
milă : Steve Scott (S.U.A.) 
3:50,01 ; 5000 m ; Markus Ryffel 
(Elv.) 13:22,94, 110 mg : Greg 
Foster (S.U.A.) 13,20, Rod Mil
burn (S.U.A.) 13,78 ; 3000 m 
obst. : Patriz Ilg (R.F.G.) 
8:15,58. Joseph Mahmoud (Fran
ța) 8:15,59 ; lungime : Marry 
Myriks (S.U.A.) 7.91 m ; înăl-

TURNEUL DE TENIS DE
NEW YORK. După ce In 

ajun o căldură toridă ii pusese 
la cazne pe jucătorii partici
pant! la „internaționalele" de 
tenis ale S.U.A., de la Flushing 
Meadow, iată că în ziua a doua 
a competiției o ploaie torenția
lă a impus întreruperea jocuri
lor. în această zi au evoluat șl 
trei dintre jucătorii noștri care 
au foot insă eliminați. Florin 
Segărceanu a fost învins de 
Ivan Lendl (capul de serie nr. 
2) cu 6—2, 6—0, 6—2, Ilie Năs- 
tase a pierdut, la mare luptă, 
la americanul Peter Fleming, cu
6— 7, 4-6, 6—2, 6—2, 6—7, iar 
Lucia Romanov a fost întrecută 
de americanca Anne White cu
7- 5, 4—6, 6—0.

Iată acum rezultatele înregis
trate miercuri In cadrul turului 
I : bărbați : Tom Gullikson 
(S.U.A) — Claudio Panatta 
(Italia) 6—3. 6—3. 6—4. Steve

IA HUSHING MEADOW
Denton — Mike Gandolfo (ambii 
S.U.A.) 7—6, 6—4, 6—4, Sammy 
Giammalva — Jay Lapidus (am
bii S.U.A.). 7-5, 6—4,6—4, Ricar
do Acuna (Chile) —Todd Nelson 
6-4, 1—6, 6—3, 6—2, Yanick 
Noah (Franța) — Scott Davis 
(S.U.A.) 6—1, 3—6, 7—6, 6—4, 
John Kriek — Harold Solomon 
(ambii S.U.A.) 5-7, 7—5, 7—5,
6—4, Brad Drewett (Australia) 
— Thiery Tulasne (Franța) 7—6, 
4—6. 6—4, 5—7, 6—3, femei : 
Barbara Potter — B^gh Norton 
(ambele S.U.A.) 6—1, 6—2, Pam 
Shriver — Laura Dupont (am
bele S.U.A.) 6—0. 6—-3. Rosie 
Casals (S.U.A.) — Corinne Va- 
nier (Franța) 6—2, 7—5. Chris 
Evert-Lloyd (S.U.A.) — She
lly Walpole (M. Brit.) 6—1, 6-0, 
Claudia Kohde (H.F.G.) — Ma
rie Cajleja (Franța) 6—2, 6—2, 
Andrea Temesvari (Ungaria) — 
Jill Davis (S.U.A.) 6-3, 7-6.

evoluțiile mîine și duminică : 
specialiștii în proba de trap. La 
seniori vor evolua Mihai Ispa- 
șiu, Grigore Tomoioagă și Iorgu 
Stamate, iar la juniori : Titu 
Vlădoianu, Eduard Somoy șl 
Florin Baban. Programul zilei 
mal cuprinde primele 30 de 
focuri din proba de mistreț a- 
lergător, 60 f., seniori și ju
niori.

• Cursul de arbitri inter
naționali, condus de domnul 
Otto Horber, președintele oo- 
mlslel tehnice a Uniunii In
ternaționale de Tir, a fost ur
mat, de-a lungul 
de expuneri, de 
aspiranți români 
tiu.

a două zile 
către 96 
la acest

de 
tl-

tn

490 m cârduri !

F. C. Magdeburg s-a calificat în Cupa
F.C. Barce-teren propriu, pe

Ama.
ăâagdeburg. In returul medu

lui F.C. Magdeburg — Swansea, 
preliminar la primul tur al Cu
pel cupelor, echipa din R.D. 
Germană a Învins cu 1—4 (1—4) 
prin golul marcat de Pommeren- 
ke, ta rrdn M. In acest te! F.C. 
Magdeburg s-a calificat pentru 
primul tur al competiției (ta 
meciul anterior scorul tușesc e- 
gal: 1—1) ta care va anrea ca 
adversar*, la 14 septembrie, pe

• Astăzi, de la ora ÎS, 
sala polivalentă de la Hotel 
Parc, se vor desfășura lucră
rile celui de al doilea Sim
pozion științific al C.E.T. Te
matica generală: probleme de 
selecție și pregătire timpurie 
In tirul sportiv la probe olim
pice. Vor prezenta lucrări 13 
specialiști Invitați de peste 
hotare șl 15 din țara noastră.

cupelor

„Cupei Ame-

țiaae : Carlo Trănhardt (R.F.G.) 
2,25 m, Dwight Stones și Mil
ton Goode (ambii S.U.A.) 2,25
m ; prăjină : Jeff Buckingham 
(S.U.A.) 5,50 m ; greutate : Dave 
Lăut (S.U.A.) 21,12 m ; disc : 
Art Burns (S.U.A.) 64,46 m ; 
suliță : Kent Eldebrink (Suedia) 
83,62 tn ; FEMEI : 100 m : An
gela Bailey (Canada) 11,30, 
Grace Jackson (Jamaica) 11,39 *, 
400 m : Kathy Cook (M. Brit.) 
50,95, Rosalyn Bryant (S.U.A.) 
51,37 ; 800 m : Margit Klinger 
(R.F.G.) 1:58,01, Doina Melinte 
(România) 1:58,80 ; 3000 m : 
Mary Decker (S.U.A.) 8:36,77,
Maggie Keyts (S.U.A.) 8:56,59 ; 
înălțime : Maryse Ewanje-Epee 
(Franța) 1,87.

Campionate

Bo;ot*_ tn cadrul____________
riea*. Bolivia a terminat la ega
litate partida cu Columbia: 3—9 
(4—I), din cadnM grupei a 3-*. 
Au Inserts: Melgar (79) șl Rojas 
(SO), respectiv Vaiderram* (3) fl 
Molina (00). Clasamentul: 1. Peru 
4 P (3 ft. 2. Columbia Ip (4 J), 
3. Bolivia 3 p (3 j).

naționale

Ostrava — Plastika Nltra 2—0, 
Cheb — Tepllce 0—0. Spartak 
Tmava — Dukla Banska Bis-tri- 
ca 3—3, Inter Bratislava — Slo
van Bratislava 1—0, Tatran Pre- 
sov — Vitkovice 2—0, Zilina — 
Kosdce 1—1. Clasamentul: 1. Spar
ta Praga 7 p. 2. Dukla Praga 7 
p, 3. Dukla Banska Bistrica 6 p, 

4. Spartak Trnava 6 p.

• Comisia de arbitri a 
U.E.F.A. a stabilit brigăzile 
de arbitri care vor 
ta primul tur al 
europene. în 
U.E.F.A.* meciul

Iugoslavia (et. <): Hajouk Spilt
— Celik Zenlca 4—4, Pristina — 
Dinamo Zagreb 3—1, Dinamo Vin- 
kovd — Steaua roșie 0—3, Par
tizan — Rijeka î—1, Velez Moo
tar — Vardar Skoplje 4—0, Ze- 
leznlctar Sarajevo — Vojvodlna 
1—0, Radnlckl Niș — Osijek 2—0, 
Buducnost Titograd — Ljubljana 
1—4, Sloboda Tuzla
3— 3. Clasamentul: 
tac 7 p. 1. Hajduk 
Tuzla, Pristina fl 
grad 6 p.

AF. Germania (et. I): Man
nheim — Bochum 3—3, Bielefeld
— Eintracht Frankfurt 4—1, Of
fenbach — Bayern MJnchen 2—3. 
Borussia Dortmund — Stuttgart
4— 4, Braunschweig — Monehen-

Sarajevo
1. Velez Mos- 
SpMt, Sloboda 
Partizan Bel-

gtadbaon 3—1, Dusseldorf — Niira- 
berg 3—1, Uerdingea — Kaiser
slautern 3—4, Bremen — Kain 
1—4. Clasamentul: 1. Bayer Uer- 
dlngen 7 p, 1. Bayern MOnchea 
7 p, 1. V.f.B. Stuttgart 6 p, 4. 
Fortuna DOsaeldorf • p.

Franța (et. 7): Brest — Paris 
S.G. 3—3, Laval — Lille 3—1, 
Lena — Rennes 4—1, Metz — Au
xerre 1—1, Nantes — NImes 4—4, 
Rouen — Nancy 7—1, St. Etienne
— Bastla f—1, Strasbourg — Bor
deaux 3—1. Toulon — Monaco 
1—3, Toulouse — Sochauz 5—4. 
Clasamentul: 1. Auxerre 11 p, L 
Monaco 1! p, 4. Bordeaux 14 p.

Ceboslovaris (et. 4): Bohemians
— Slavia Praga 5—6, Sparta Pra- 
ga — Dukta Praga 1—1, Banlk

oficia 
cupelor 

Cupa 
_______ ___.___dintre 
Universitatea Craiova el 
Hajduk Split va fi oondus 
de francezul Vautraut. ta 
Craiova, la 14 septembrie 
fl de austriacul Brumme- 
ier, la Split, la 26 sep
tembrie. Partida Sportul 
studențesc — Sturm Graz 
va fi condusă de arbitri 
din Turda, la București si 
din Grecia, la Graz. In 
sflrșlt, întilnlrea Dinamo — 
Kuusysi LahU va fi arbi
trată de o brigadă din 
Suedia, in tur, șt de una 
din Cipru, in retur. Nomi
nalizarea. tuturor arbitrilor 
urmează să fie făcută zi
lele următoare.

• IN POFIDA CONCURENȚEI pe care 
o tace televiziunea, cu transmisiile sale 
în direct, Iubitorii sportului preferă to
tuși. vizionarea la fața locului a diferitelor 
competiții. Așa se șl explică faptul cd la 
Întrecerile din acest an ale turn eu ui de 
tenis de la Wimbledon au fost Înregistrați 
363 639 spectatori, ceea ce, pentru cele 14 
zile de jocuri reprezintă recordul de a- 
slstențâ a! acestei tradiționale competiții. 
Precedentul record data din anul 19S1 și 
era de 358 250 spectatori 1 • APROPO DE 
SUMELE DE BANI care cirotii* t„ diferi
tele întreceri Internaționale ale atletismu
lui, președintele forului mondial al aces
tui sport, dr. Primo Neblolo, a declarat: 
„Nu vrem să ne transformăm ta polițiști, 
dar vom fl vigilențl 1“ Se pare, după cile 
se întlraplă astăzi, că vigilența I.A.A.F. ar 
trebui serios sporită 1 • CLUBUL ELVE
ȚIAN F.C SERVETTE și-a prepus să or
ganizeze anul viltcr un mare turneu In
ternațional de fotbal la care ar urma să 
Invite șase dintre formațiile de renume 
din Europa și America de Sud. Să vedem 
care vor ti preferințele organizatorilor 
proiectatului turneu 7 • ANUL ACESTA 
pentru prima oară in Istoria atletismului 
american la campionatele naționale n-au 
fost admiși să participe concurent! străini, 
deși la Indianapolis s-au prezentat, ta ju
mătatea iui iunie, destul doritori. Motivul 
acestei hotărîrl a fost acela că Întrecerile 
au constituit unicul prilej de selecționare 
a echipei pentru ..mondialele* de la Hel
sinki șl străinii ar fl putut eventual, in
terveni în aroastă operație foarte Impor
tantă • UNUL DINTRE AȘII RINGULUI 
Internațional este desigur și panamezul

_________________________________________

Roberto Duran (r.ăscut la 16 Iunie 1961, ta 
Guarare; 170 cm. 69 kg). Ei a debutat ta 
profesioniști tn 1967, dnd avea 14 ani. A 
fost campion mondial (W.B.A.) la cat. 
ușoară In 197S apoi la cat. semlmljlode 
(W.B.C.) te 1980 (victorie asupra faimosu
lui Ray Sugar Leonard, singura Infrlngere 
a acestuia 1). A susținut 60 de meciuri din
tre care a ctștlgat 76 (57 Înainte de limi
tă 1) • DFGARECE, PENTRU „AUTO-

biografia* publicată, neozeelandezul 
Graham Mourie a primit o sumă de bani, 
oontravenlnd as-, f a regulilor Federației sale 
de rugby, aceasta a decis să-l suspende 
pe fostul căpitan al reprezentativei „Al 
Blacks* și să-’ interzică să mal joace 
vreun med ofidal 1 La fel au pățit șl 
alțl do! rugbyștl celebri, galezul Gareth 
Edwards și englezu Bill Beaumont • PE 
TERENURILE DE FOTBAL din preajma 
marelui stadion Național din Lima, se joa
că zl de zi. d-n zori șl plnă noaptea. 
Printre fotbaliși. care „semnează* zilnic 
condica de prezentă, se află și un oarecare 
Ponciano Rodriguez Tutaya, un mare, 
chiar foarte mare pasionat al jocului cu 
balonul rotund. Poate că n-ar fl. nimic

deosebit ia aceasta (cdțl oameni, mal ales 
tn America Latini nu maniacă, vorba 
aoeea... fotbalul cu pline) daci n-am tace 
precizarea că lulay* este ta vtrstâ de— 
S3 de ani 1 • O TENTATIVA ÎNDRĂZNEA
ȚĂ este cea a francezului Thierry Sabine 
care dorește ca. anul viitor, sâ parcurgă 
tntr-o bare* pneumatic* cu motor, trei 
dintre marile fluvii ale Africii: Senegalul, 
Nigerul și Ban dam* pornind de la Dakar, 
din Senegal, ptal la Abidjan, ta Coasta 
de Fildeș • LA CATANIA In Sicilia, Îna
intea medului de fotbal dintre echipa lo
cal* și Perugia, uo grup de spectatori 
l-au batjocorit și Insultat pe unul dintre 
gardienii stadionului. înfuriat peste măsuri 
acesta a pus mina pe pușcă șl a Început 
să tragă ta direcția grupului de specta
tori. Urmarea: un mort, 35 de răniți și 
un... arestat (gardianul) care va fl serios 
condamnat. Șl asta de la o glumă, proastă, 
evident 1 g NU DE MULT, la Sediul 
UNESCO din Paris medicul Dos Santos 
Ferreira, directorul clinicii de cardiologie 
a spitalului ..Martha* din Lisabona, 
a ținut o conferință cu tema „Electro
cardiograma 1» sportivi*. De predzat fap
tul că lucrarea expunea experiența de trei 
decenii a acestui reputat cardiolog. • 
(LUSTRUL TENISMAN AMERICAN de cu
loare Arthur Ashe a suportat a doua ope
rație pe cord deschis, la spitalul Saint Luke 
dlh Manhattan Medicul John Hutchinson, 
care a condus echipa de chirurgi, a decla
rat că „operația a fost un succes șl este 
foarte optimist că nu peste multă vreme 
Ashe va fi larSș1 bine, mersi !* »

...Și Franța a renunțat!
După cum oomunlcâ Agenția 

„France Presse*. Federația fran
ceză de fotbal a făcut cunoscut 
F.I.F.A. câ renunță la candida
tura pusă pentru organizarea 
Campionatului mondial din 1990, 
preclztnd că • tace ta favoarea 
Italiei 1

• TELEX • TELEX ©

Romeo 7ILARA

BASCHET • Rezultate din pri
ma zi a Balcaniadei de seniori 
de la Belgrad : Grecia — Bulgaria 
42—51 (37—23). Iugoslavia — Tur
da S3—71 (41—37) • Turneul de 
la Tbilisi a fost cîstigat de re
prezentativa U.R.SA., Învingătoare 
eu 44—46 ta finala cu selecționa
ta studențeasca a S.U.A

HALTERE • Sportivul ehlnex 
Wu Shude (24 ani) a îmbunătățit 
necordul mondial la stilul smuls, 
la cat. 56 kg. cu un rezultat de 
126 kg. Vechiul record (127.5 kg) 
aparținea sovieticului MIrozaian.

MOTOCICLISM • La Bmo. tn- 
tr-un concurs oontind pentru cam
pionatul mondial de viteză. la 
clasa 506 cmc victoria a revenit 
vest-germanulul Gustav Reiner, 
pe „Suzuki*. El a realizat o me
die erarâ de 171,300 km. La ce
lelalte clase victoria a revenit 
următorilor : Hans Milller (Elve
ția) pe „MBA* la 125 cmc, Car
los Cardus (Spania) pe 
la 250 cmc și cuplului 
Strepek — 
ha*, la ataș.

Demling. pe

„Rotax* 
austriac 
..Yatna-

ția*.

K.Fr

