
Vizita de lucru a tovarășului I 
NICOLAE CEAUȘESCU, [îi
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PROLETAKi DIN TOATE ȚARILg, (JNLȚ1VA 1

împreuna cu tovarașa
ELENA CEAUȘESCU,
în județul Tulcea

Ceaușescu, 
_______  „______ _  Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa 
Ceaușescu,
3 septembrie, o vizită de lucru 
în Delta Dunării.

Conducătorul partidului si sta
tului nostru a fost insotiț. in 
această întîlnire cu locuitorii 
așezărilor de Ia gurile Dunării, 
de tovarășii Ion Dincă, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al guvernu
lui, și Gheorghe Stoica, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Amplul dialog de 
in această zi Ia 
cu reprezentanți 
locale de partid . 
membri ai conducerii Mi- 

și in-

Tovarășul Nicolae 
secretar general al

Elena
a făcut, simbătă.

lucru pur- 
Chilia Ve- 
ai organe- 
și de stat,

tat 
che 
lor 
cu 
nisterului Agriculturii 
dustriei Alimentare și Centra
lei „Delta Dunării", cu specia
liști, a constituit o continuare 
a cuprinzătoarei analize începu
te cu o săptămină in urmă ia 
Tulcea asupra stadiului de rea
lizare a proiectelor, elaborate 
din inițiativa și sub îndrumarea 
directă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, privind amenajarea 
și exploatarea complexă, rațio
nală a Deltei Dunării.

Ora 9. Elicopterul preziden
țial aterizează nu departe de 
malul fluviului, intr-un careu 
viu. alcătuit din sule și sute 
de oameni. Mulțimea ovațio
nează îndelung, scandind cu 
putere, cu dragoste si recunoș
tință numele conducătorului iu
bit al partidului și statului, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu se 
apropie de mulțime. Oameni 
tineri și virstnici string cu a- 
dincă recunoștință mina con
ducătorului partidului si statu
lui nostru.

Începută in fata unor hărți 
Si grafice, analiza la fata lo
cului a proiectelor de reorga
nizare a activității de valorifi
care complexă a Deltei conti
nuă, apoi, în cadrul unui sem
nificativ dialog cu cetățenii co
munei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid si de stat coboară apoi 
pe malul Dunării pentru a sta
bili locul unde va fi construit 
viitorul port Chilia Veche.

In continuare, elicopterul pre
zidențial, avinfl )a bord pe to; 
varășul Nicolae Ceaușescu Ș> 
tovarășa Elena Ceaușescu. a 
survolat o vastă suprafață cu
prinsă intre brațele Chilia si 
Sf. Gheorghe, în care se află 
o serie de localități si zone 
unde se aplică sau urmează să 
fie aplicate, in curînd, impor
tante măsuri de înfăptuire a 
programului de amenajare și 
exploatare complexă a Deltei 
Dunării.

După vizita efectuată in Del
ta Dunării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au revenit la Tulcea.

Numeroși oameni ai muncii, 
tineri și virstnici. au salutat, 
ca si in ziua precedentă, cu 
deosebită dragoste si stimă pe 
conducătorul iubit al partidului 
și statului nostru, exprirnin- 
du-și profunda recunoștință 
pentru grija permanentă ma
nifestată față de dezvoltarea 
multilaterală a județului, pen
tru ridicarea continuă a nive
lului de trai material și spiri
tual al tulcenilor, al întregu
lui popor.

I.uindu-și rămas bun de la 
locuitori] municipiului Tulcea, 
secretarul general al partidului 
Ie-a adresat cele mai bune 
urări de succes in întreaga ac
tivitate. de sănătate si fericire.
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La Campionatele mondiale de canotaj de la Duisburg

ROMÂNIA: DOUA MEDALII DE ARGINT Șl UNA DE BRONZ
0 defecțiune tclmică a stopat o pc Valeria Pâcilâ in lupta pentru titlul mondial

BULARDA
MARIA 

FRICIOIU
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FLORICA 
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VIORICA 
VEREȘ

(prin telefon)DUISBURG. 4
Pe canalul Wedau s-au desfă
șurat simbătă după-amiază fi
nalele curselor feminine din 
cadrul Campionatelor mondiale 
de canotaj. Prezentă cu toate 
cele șase echipaje în cursele 
finale, echipa României a cu
cerit două medalii de argint, 
prin echipajele de 4+1 rame 
(Olga Bularda, Maria Fricioiu, 
Chira Apostol. Florica Lavric 
4- Viorica Vereș) și 2 rame 
(Rodica Arba, Elena Horvat), 
si una de bronz in proba de 
2 visle (Elisabeta Oleniuc, Ma- 
rioara Ciobanu). Este un bi
lanț bun. superior celui de la 
ediția de anul trecut a ..mon
dialelor". desfășurate în Elve
ția cu care canotoarele noas
tre se situează pe locul 
în clasamentul general pe na
țiuni. după R. D. Germană si 
U.R.S.S, Un bilanț pentru care 
sportivele noastre, ca si colec-

Campionatele europene de tir

ECHIPA ROMÂNIEI - MEDALIE

trei

DE ARGINT LA PISTOL VITEZA
Performante de valoare mondială In majoritatea probelor desfășurate slmbătă și duminică
Simbătă si duminică au con

tinuat la poligonul Tunari în
trecerile ediției din 1983 a 
Campionatelor europene de 
tir. Proba pe care am urmă
rit-o cu maximum de interes 
a fost, bineînțeles. aceea de 
pistol viteză seniori, una din-

tre probele reprezentative ale 
tirului nostru. Si. într-o mare 
măsură, satisfacțiile așteptate 
s-au împlinit, datorită. în prin
cipal, celor doi maeștri ai pro
bei. Cornelia Ion si Marin 
Stan, precum si prestației lui 
Grațian Calotă, echipa Româ-

niei reușind să urce pe treap
ta a doua a podiumului si să 
cucerească medalia de argint. 
Această realizare menține pe 
trăgătorii noștri în elita in
ternațională a probei, pe linia

Radu T1MOFTE

tehnic care s-a ocupat 
Victor

tivul 
de pregătirea lotului 
Mociani (antrenor principal). 
Ion Boicu, Maria Drăghici. 
Doina Bălasa — merită felici
tări.

Trebuie să spunem, insă, că 
bilanțul de la Duisburg putea 
fi si mai bun. că sentimentul 
care ne încearcă, la sfirsitul 
finalelor, este unul de insatis
facție. De ce ? Pentru că Va
leria Răcilă, prima canotoare 
a echipei noastre. principala 
candidată la obținerea unui 
titlu mondial, nu a putut În
cheia cursa de simplu din cau-

za unei defecțiuni tehnice. Ce 
s-a lntimDlat 7 Considerată 
una din principalele favorite, 
vicecampiaana mondială de a- 
nul trecut a luat un start pu
ternic. instalindu-se în 
urmată 
(R.D.G.) 
(U.R.S.S.). 
mativ 120 
timp ce monitorul TV de 
masa presei o prezenta 
Răcilă în prim-plan.

Jutta 
Irina

frunte. 
Hampe 

Fetisova 
aproxt-

de
si
Dar. după 

m de la plecare. în 
la 
pe 

schitul

Vasile TOFAN

(Continuare în vag a 4-a)

telefon).
21-lea Tur

(Continuare în pag a 1-a)

CRAIOVA, 4 (prin 
Startul in cel de a 
ciclist al României s-a dat du
minică la Craiova într-o atmo
sferă sărbătorească și Intr-o or
ganizare ireproșabilă, organele 
locale meritlnd cele mal calde 
felicitări pentru eforturile depu
se. Nu e mai puțin adevărat că, 
stimulați de reîntllnirea cu cea 
mai frumoasă tradiție a sportu
lui nostru cu pedale și emoțio
nați de căldura cu care sînt în
conjurați, rutierii le-au oferit 
spectatorilor din Bănie — la fel 
de entuziaști oa șl tn tribunele 
„Centralului" cînd evoluează Bă
lăci, Ștefănesou sau Cămătaru 
— o mostră a frumuseții sportu
lui curajului, tndemînăril și dlr- 
zeniei, determinîndu-i să pri
vească ciclismul ca pe un sport 
ce merită să-l păstrezi la taimă. 
Turul ciclist al României a por
nit... cu dreptul și mărturisim' 
că II așteptăm cu nerăbdare tn 
etapele viitoare, convinși că vom 
asista la urn serial pasionant, 
așa cum numai ciclismul de 
cursă liungă H poate oferi.

Dimineața, pe Bd. Muncii, din 
apropierea stadionului și a Sălii 
sporturilor. 86 de rutieri au par- 
tioipat ta prologul menit să dea 
caravanei un lider, un purtător 
al „tricoului galben". Un con
tratimp indiv:dual de 1,4 km, cu 
plecări din minut tn minut, a 
oferit prima Ierarhie. A ciștigat 
— șl n-a fost o surpriză — Gh. 
Lăutaru. „argintul" de la Uni
versiada de la Edmonton cuce
rind primul „lina de aur". Di- 
namovistui a fost strins talonat 
de colegii săi Mircea Romașcanu. 
care ne promite să facă din 
victoria tn această ediție un aro 
peste timp, șl Vasile Mitrache, 
recomandat de performanțele în 
cursele solitare de pe velodrom. 
Regretăm că tînărul (16 ani) și 
talentatul Zoltan LSrincz a spart 
Imediat după start și nu ne-a 
putut da măsura harului și am
biției sale.

Hristache NAUM

(Continuare în pap 2-3)

Dupâ etapa a doua a Diviziei „A" de fotbal

NICI 0 ECHIPĂ CU PUNCTAJ MAXIM!
• Steaua, cel mai bun golaveraj, conduce
• Noile promovate - pe ultimele locuri 
eficacității : 23 goluri marcate față de 14 
ținut decit un punct (Corvinul), față de

in fața Sportului studențesc, a lui Dinamo și F.C 
ale clasamentului • S-a înregistrat o creștere 
in etapa 

cele cinci
de debut • In schimb, oaspeții 
in „runda* inaugurală

n-au

Olt 
a 

ob-

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

Echipa de pistol viteză a României, vicecampioani a Europei : 
Marin Stan, Corneliu Ion, Grațian Calotă Foto : Dragoș NEAGU

Universitatea 
Petrolul Ploiești 
F.G Olt
Sportul studențesc 
Chimic^ Rm. Vil cea 
F.G Bihor

F.C. Baia Mare 
Rapid 
C.S. Tirgoviște 
Dunărea C.S.U.
F.C. Argeș

4-0 (2-0) 
3-1 (1-0)
2-0
3-0
1-0

(0-0) 
(2-0) 
(0-0) 
(0-0)

1.
2.

3- 4.

5.
6.

STEAUA
Sportul stud. 
Dinamo
F. C. Olt 
Universitatea Cv. 
F. C. Argeș

2
2

2
2
2
2

1
1

1
1
1
1

1
1

1
1
0
0

0 
0 
0 
0
1
1

în vederea meciului amical de la Cracovia

Corvinul Hunedoara 1-0
Steaua - A.S.A. Tg. Mureș 5-0 (1-0) 7. Petrolul 2 1 0 1
Politehnica lași - Dinamo 0-0

(2-0)
8-10. Politehnica 2 0 2 0

Jiul Petroșani - S.C. Bacău 2-0 F. C. Bihor 2 0 2 0n

Teri. la ora prînzului. s-a reu
nit lotul olimpic în vederea me
ciului amical cu reprezentativa 
Poloniei, programat — cum se 
știe — miercuri 7 septembrie, 
la Cracovia. Reamintim pe cei 
18 iucători convocati : Eung, 
Speriatu — portari. Bărbulescu,

Stancu. Zare. Ungurea-Iovan.
nu. Voicu, Bogdan — fundași. 
Mulțescu. Movilă. Irimescu, 
Pană — mijlocași. Șoiman, 
Cirtu. Hagi. Geolgău. Coraș — 
înaintași.

Plecarea spre Polonia va avea 
loc în cursul după-amiezii de azi.

ETAPA VIITOARE (simbătă 10 septembrie)
F.C. Argeș
Jiul Petroșani
F.C. Bihor
F.C Baia Mare
Rapid
A.S.A. Tg. Mureș
S.C. Bacău
C.S. Tirgoviște
Dinamo

— Steaua
— Dunărea C.S.U.
— Sportul studențesc
— F.C. Olt
— Corvinul Hunedoara
— Universitatea Craiova
— Politehnica lași
— Chimia Rm. Vîlcea
— Petrolul Ploiești

Corvinul 
Chimia 
Jiul

13. S. C.
14. A.S.A.

15-16. Rapid
C. S. _ .

17. Dunărea C.S.U. Gl.
18. F. C. Baia Mare

11-12.

Bacău
Tg. Mureș

Tirgoviște

2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
0
0
0
0

0
0 
o

< o
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

6-1
3-0
2-0
3- 1
4- 1
3- 2
4- 4
0-0
1-1
1-1
1-2
2- 3
1-2
3- 5
2-4
1-3
0-3
0-4

3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1

Citiți cronicile in pag. 2-3



FAVORITELE - ÎNVINGĂTOARE LA RUGBY
lerl, tn etapa a treia a Diviziei 

„A" la rugby :
STEAUA BUCUREȘTI — ȘTI

INȚA CE.MIN BAIA MARE 44—13 
(20—6). Campioana (șl mal trece 

la activ, ln „Ghencea", o victorie 
fără dubii, care putea fi încă mai 
concludentă. Ea s-a Unpus fără 
prea mari probleme, intr-un meci 
ln care nu l-a avut pe Rădulescu 
— accidentat —. handicapul ab
sențelor fiind Insă mal mult a- 
cuzat de băimăreni. fără un prin- 
zător ca Demian și cu 
improvizat ‘ - - -
partidei a 
llbru. dar 
10 (drop 
ca scorul : 
M—0 ta 
FUICU, 
spectaculoase. HODORCA — Lp.. 
CODOI — transformare). In cea 
mal bună perioadă de toc a mi
litarilor. După care bucurestenii 
au încetat presiunea, tn prim-plan 
trecând TOADER. cu loviturile 
•al© sigure de picior — două lo
vituri de pedeapsă plus un drop, 
reușitele ...ex-stelistuiui trezin- 
du-l la realitate pe foștii coechi
pieri. Cele cinci eseuri ale tor 
din partea a doua au fost insă 
mai degrabă rodul unor acțiuni 
(Incisive, ce-1 drept) individuale, 
purtate de COMAN. L. con
stantin. ENACHE C. FLOREA, 
FUICU (dte o transformare ALE
XANDRU $1 CODOD Mai tas la
tenți spre final, oaspeții au cul
cat și ei. ta două rinduri. balo
nul tn butul advers, prin MEL- 
NICIUC Si GLIGOR TOADER 
transformfad primul dintre aceste 
eseuri. A arbitrat satisfăcător M. 
Vătui (Bucureștii.

Geo RAEȚCHI
ȘTIINȚA PETROȘANI — DI

NAMO 6—21 (3—9). Joc viu dis
putat, câștigat pe merit de dina- 
movlștl. net superiori tehnic. Au 
marcat L CONSTANTIN 2 l.p.-f- 
drop, PARASCHTV 2 drop PODA- 
RESCU 2 drop, pentru Irvtagă- 
tori, LUCA 2 l.p. Arbitru : bucu- 
reșteanul Gh. Huștiu. (T. COR
NEA, coresp.).

FARUL — R.C. SPORTUL STU
DENȚESC 66—9 (32—3). Un adevă. 
rat recital al echipei Litoralului, 
care a reușit 13 eseuri (!). prin 
HOLBAN. VARGA — câte 3, GH. 
FLOREA 2. GALAN, IONIȚA. N. 
DINU. C. VASILE. BOGHEANU. 
șapte dintre ele transformate de 
BEZUȘCU. Pentru bucurestenl a 
punctat COJOCARU l.p.4-2 
A condus V. Marinescu din 
rești. (C. POPA, coresp.).

POLITEHNICA IAȘI - 
GRIVIȚA ROȘIE 12—12 
Studenții au Început mal

____.un demi 
(Cantea). In debutul 

existat un anume echi- 
ei s-a frint ta minutul 
ALEXANDRU), pentru 
să Ia repede proporții: 
mln. Z6 (MURARIU. 

munteanu — eseuri

+ transf., respectiv TUDOSE 2 
l.p. șl BIDIREL 3 ■
NOUR, coresp.). •

UNIVERSITATEA
— C.SJR. SIBIU 6—3 (»—3) 
de angajament, pe ploaie, cu ra
tări de ambele părți. Au în
scris MARIN 2 Lp., respectiv 
TAMAS IU Lp. A arbitrat D. Gri- 
gorescu din București.
ȚU, coresp.).

Trei echipe au cite 
șl stat departajate de 
raj : ’ “
111—40, 3. Dteamo 44—24.

In seria a n-a :
RAPID BUCUREȘTI — RAPID 

BUZĂU 16—4 (7—0). Meci frumos, 
joc deschis, cu faze spectaculoa
se. aplaudate. TRIFESCU — eseu, 
2 l.p. Și transformare, ARAMBA- 
ȘA — eseu au punctat pentru 
bucureșteul. GOMOESCU — eseu 
pentru buzoîenl. A oondus con- 
stănteanui Fl. Zamfirescu. (D. 
M O R ABU- SUVNA).

C.S.M. SUCEAVA — 
BUCUREȘTI 6—3 (3—0). 
te disputat. Au marcat 
RU Lp. șl drop, respectiv A. DINU 
l.p. Arbitru: Gh. Votaea. din 
Buzău. (I. MINDRESCU, coresp.).

GLORIA P.T.T. ARAD —-----
MENTUL BIRIAD 4—4 
Meci echilibrat ln prima 
ta care gazdele au ratat _____
In repriza a doua Mrlădenii au 
jucat mal bine, puncttad prin 
CAUIA eseu. DRANGA transfor
mare. CU IRITA a marcat eseul 
arădean. A condus bucuresteanul 
Gh. Bucur. (N. STRAJAN, co
resp.).

T.C. IND. MIDIA NĂVODABI
— METALURGISTUL CUGIR 
1S—13 (13—6). Victorie meritată a 
gazdelor. concretizată prin M. 
STOICA 2 eseuri. TURICEANU 
eseu, G. MIRCEA l.p +2 transf. 
Pentru oaspeți au înscris CON- 
TRASCHL M NICOLAE — ese
uri. ȘLȘIU Lp.+tIWSf. (S. NACE, 
coresp.).

POLITEHNICA CLUJ-NAPOCA — 
MAȘINI GRELE OLIMPIA BUCU
REȘTI 6—3 (3—3). Joc frumos,
victorie pe merit a gazdelor. Au 
marcat MARTON — l.p.. LEOCA 
drop, respectiv VACARU Lp. A 
arbitrat M. Stoica din Sibiu (O. 
LAZAR, coresp.).

După această etapă, șase echipe 
au acumulat dte 7 puncte : Vul
can. Rulmentul. Gloria. Politeh
nica. T.C. Ind. si C.S.M.

drop. (AI.

TIMIȘOARA
Joc

(C. CBE-

1. FARUL 121—30.
9 puncte 
punctave- 
2. steaua

VULCAN 
Joc foar- 
LIVADA-

BUL- 
(0-0). 
parte, 
5 Lp.

drop. 
Bucu-

R.C. 
(6—9). 

------_ —___ __ _ _ ... bine, 
dar s-au „stins" repede, oaspeții 
conducted. iar ieșenii forțted e- 
galarea. In final? rezultat echi
tabil. insă arbitrul Gh. Bănceanu 
(București) nu a acordat un drop 
valabil lui „Poli". Realizatori : 
CREȚU eseu. M. MITITELU 1 l.p.

„TURUL ROMÂNIEI"
(Urmare din pag. 1)

După-amteză, pe același bule
vard craiovean, alergătorii s-au 
aliniat la startul primei etape, 
pe circuit, 42 de km. Ei au par- 
cure 20 de ture, dispwtlndu-și la 
capătul ultimei bucle victoria în 
etapă, iar pe parcurs — la sprin
turi intermediare — primul loc 
in „Cupa Municipiului Craiova" 
și șansele in clasamentul sprin
terilor. Din păcate, vremea s-a 
schimbat brusc. La ora 15,30, cu 
o jumătate de oră înainta ne 
start, un vint puternic, adevă
rată vijelie, a adus pe cer un 
strat gros de nori și a scăzut 
temperatura ou 10—15 grade, tn 
ciuda vremii neprielnice, peste 
10 000 de spectatori au aplaudat 
pe rutieri, răsplătindu-le efortu
rile și combativitatea. întrecerea 
a fost viu disputată, tinerii aler
gători perindtn<3u-se la trenă, ln 
timp ce alergătorii experimentați 
au așteptat pteă tn a doua ju
mătate a disputei, pentru a ieși 
te față. Un sprint electrizant l-a 
adus te frunte pe Mircea Ro- 
mașcanu. ciștigător de etapă «i, 
datorită bonificației de 13 se
cunde, noul lider al cursei.

CLASAMENTE : 
Prolog : 1. Gh._____

namo) a parcurs 1,4 km 
(m.o. 46,670 km) ; 2. 
canu (Dinamo) 1:50 ; 
trache (Dinamo) 1:50 
colae (Dinamo) 1:51 ; 
tal (™- -
Mărginean

Etapa 11 
namo) a parcurs 42 de 
lh 07:30 (m.o. 37,330 km) 
Mărginean (Steaua) ; 3. 
zăre (Steaua) ; 4. Gh. 
(Steaua) ; 5. Cr. Ioneseu 
Iul Plopenf) ; 6. ( 
ta’ul Plopeni) ; 7. 
(Dinamo) — toți același timp.

Clasament general Individual : 
1. Mircea Romașcanu (Dinamo) 
lh 09:10. 2. M. Mărginean (Stea
ua) lh 00:16: 3. Gh. Lăutaru (Di
namo) tn 09:18; T. z.~:.__
(Dmamo) lh 09:20 ; 5. c. Nicolae 
(Dinamo) lh 09:21 ; 6. 
(C’BO Brașov) lh 09:21.

Clasament general pe echipe : 
1. Dinamo I 3n 22:20 ; 2. Steaua I 
3b "2:25 : 3. Metalul Plopeni 3h 
2":?0 : 4. Steaua n 3h 22:30 ; 5. 
D -amo n 3h 22:30 ; 6. Olimpia- 
S^UIOM 3h 22:30.

AZI. ETAPA A ll-A, CRAIOVA - 
CALAFAT (84 KM). CRAIOVA (Bd. 
M_nc * -

Lăutaru (T>i- 
in 1:48 
Romaș- 
V. Ml- 
C. Nl- 

A. An-

M. ]
3, 

; 4.
, , 5. 4

(CIBO Brașov) 1:51 ;
(Steaua) 1:51.

1. M. Romașcanu (Di- 
km in

; 2. M.
D. Ma- 
Butaru 
(Meta- 

C. Popa (Me- 
Gh. Lăutaru

6. M.

4.
lh 09:21 ;

V. Mitraehe
6. A. Antal

(V-. 
na

ttort oro 15 ; Braniștea 
12 — câta-ore) — 15,18 ; Po~ 

15) - 15.22 : Rcdovoou
29 — »c-->t) — 15,42 : Perisoru 
«3 - M : G tatego (km 45) -

Gc «o Mo-a (km 54) - 
Oe (km H) 14.52 s 

*-wd _ 14.57 j 
• ere 17J3.

ti

Campionatul masculin ac handbal, Divizia „A“

PRINCIPALELE FAVORITE (DINAMO BUCUREȘTI,
STEAUA, MINAUR) CONTINUĂ SĂ RĂMlNĂ NEÎNVINSE

PLO IEȘTI, 4 (prin 
Sim bâtă «1 duminlcA 
nuat. in Sala aporturilor 
toria-, 
treilea 
masculine ,rA* 
aceste două runde, 
favorite (Dinamo . .
Steaua și H.C. Minaur Baia Ma
re) continuă să rămlnă neînvinse. 
Următorul turneu va avea k>c la 
Rm. VÎIcea, ln perioada 18—20 
septembrie.

DINAMO BRAȘOV — 
RUL BRAȘOV 25—24 
Meci foarte echilibrat, 
fosta divizionară ,,B- 
a avut o prestație de 
Victoria dinamovi^tilor _ _ __
turat cu trei secunde Înainte de 
final, printr-un șut al lui Micle. 
Principali realizatori : Micle 12, 
Nieolescu 3. Donca 3, Mintiei 3, 
respectiv Bondar 9, Schmidt 5, 
Graneea 4. Curițianu 4. Au ar
bitrat VI. Cojocaru și L Mihăi- 
lescu (Craiova).

INDEPENDENȚA CARPAȚI 
MÎRȘA — CONSTRUCTORUL O- 
BADEA 24—19 (13—5). Proporțiile 
acestui rezultat au fost amplifi
cate ln mod deosebit de suita 
de erori de arbitraj, mai ales din 
prima repriză, care au avantajat 
formația învingătoare. Nervoși, 
lipsiți de luciditate, oră denii au 
ratat în această primă parte cd- 
teva ocazii, precum si două a- 
runcări de la 7 m, tocmai dnd 
s-a hotărît soarta meciului. Echi
pa învingătoare a fost mai bună, 
mal ales prin forța de finalizare, 
prin mobilitate șl agresivitate ln 
apărare, dar uneori peste Urnitele 
regulamentului. Ori denii eu me
ritul de a fi luptai mereu si de 
a fi încercat să refacă un mare 
handicap : de la 1—9 în min. 22 
(!) pină la 15—20 (50). Printre
realizatori : Matei 7. Clobanu 4, 
Cornea 4, respectiv Cristache 7, 
Mirza 4. Au condus cu mult sub 
valoarea lor normală B. I aman dl 
și Tr. Ene (Buzău).

MINERUL CAVNIC — REI.O- 
NUL SAVINEȘTI 24—23 (U—10).
Joc echilibrat, cu momente de

telefon). 
au eonti- 

______ : „vic- 
intreoerile celui de al 
turneu al divizionarelor 

de handbal. După 
principalele 

București,

TRACTO. 
(15—14). 

tn care 
Tractorul 
excepție, 
s-a con-

egalitate pe aproape Întreaga lui 
durată. Printre marcatori : lacob 
3, Ignătescu 3. Cojocaru 5, res
pectiv Mlrea 5, Coama 5. Marin 
5. Au condus Șt. Șerban și M. 
Marin (București).

STEAUA — CONSTRUCTORUL 
arad 25—21 (13—S). Meciul a 
fost mal animat ta finalul am
belor reprize. Printre marcatori : 
Berbece 3, Stingă 4, respectiv 
Jenea (ln vervă, cum nu l-am 
văzut de multi ani) 12, Deacu 5. 
Au condus Gh. Șandor șl Fr. 
Lacomelk (Oradea).

DINAMO BUCUREȘTI — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA " 
(13—11). Partidă animată doar te 
prima repriză, deoarece in par
tea a doua dinamoviștil au zbur- 
dat, pur șl simplu. Principalii 
marcatori : Durău 1. Oprea 5, 
respectiv Folker 4. Au arbitrat 
D. Purică șl V. Erhan (Plo
iești).

H.C. MINAUR BAIA MARE — 
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
85—24 (13—15). Cea mal disputată 
partidă a etapei de_simbătă. Prin
tre realizatori : 
pectiv B&dosu 7. 
Virtopeanu 
(București).

MINERUL 
PENDENTA 
84—20 (10—10).
a handbaliștilor de la Cavnic, 
conturată abia te a doua jumă
tate a reprizei secunde. Printre 
marcatori : Vlntilescu S. lacob 5, 
respectiv Matei 4. Becicheri 5. 
Au condus C. Căpăfină și Gh. 
Mihalascu (Buzău).

CONSTRUCTORUL ORADEA — 
TRACTORUL BRAȘOV 28—25 
(11—11). Prima victorie a orăde- 
nilor obținută printr-un joc foar
te bun te repriza secundă, clnd 
s-au evidențiat Kapornay și Zam- 
flrescu. Printre marcatori : Ka
pornay 13. Croitoru 4, Zamfires- 
cu 4. respectiv Curițianu 6, Bon
dar 5, Graneea 4. Au arbitrat N. 
Danieleanu si D. Purică (Ploiești).

DINAMO BRAȘOV — RELONUL 
SAVINEȘTI 26—11 (14—11).

Călin ANTONESCU

24—15

Flangea 7, res- 
Au condus Al. 

șl Șt. Georgescu

CAVNIC - 
CARPAȚI 

Victorie 
de

INDE- 
M1RȘA 

meritată

■
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Un frumos succes la „Internaționalele*4 de judo

ȘAPTE JUNIORI ROMANI PE PODIUMUL DE PREMIERE
întrecerile celei de a XH-a e- 

dițil a Campionatelor internațio
nale de judo ale României re- -----  . . .. ani), 

si duminică 
de la oora- 
August" din 

Capitală, s-au Încheiat cu un 
frumos succes al sportivilor ro
mâni (antrenori ai lotului repre
zentativ : loan Petrol. Ion Mo
rarii șl Nicolae Marinescu), 7 
dintre el urcând pe treptele po
diumului de premiere. Este vor
ba de Ștefan Nagy «sat. ușoară) 
șl Adrian Clinei (semigrea), În
vingători la categoriile respecti
ve. câștigători ai titlurilor de 
campioni internaționali pe anul 
1983. Silviu Lazăr (superușoară). 
situat pe locul secund. Cătălin 
Todor (superusoară). Stelian Mol
dovan (semi ușoară), Arcadie Mă
riși și Constantin Delcea (grea), 
clasați pe locul HI.

ștefan Nagy l-a tetilnit ln pri
mul meci pe Andre Richter 
(R.D. Germană). După ce și-a a- 
sigurat un avantaj consistent, 
Nagy a insistat tn atac și ln 
min. 2,30 a repurtat victoria prin 
ippon (toainte de limită). Apoi 
el a luptat cu un junior român, 
Doru Haaa. pe care l-a. Învins, 
de asemenea, prin ippon. în tu
rul al treilea, lud. Nagy l-a fost 
opus Karl Arendt (R.F. Germa
nia), Meciul a fost echilibrat 

.pină te mte. 247, ctad juniorul 
român a finalizat spectaculos un 
atac și a clștigat prin ippon. A 
urmat partida pentru primul loc 
ln serie sL totodată, pentru ca
lificarea ta finală, csa polonezul 
Janus WineenclaX, un tudoka 
foarte rapid, Învingător ptaă a- 
tund numai prin ippon. Dar 
Nagy, bine Îndrumat de antre
norii săi, a luptat atent, parted 
ou iscusință toate atacurile ad
versarului 31 determir.tndu-1. ta 
același timp, să bată tn retra
gere. Le capătul tatfc-.lrta Nagy 
a obținut victoria la puncte. Cri 
mai frumos meci — finala kn

zervate juniorilor 
desfășurate slmbâtâ 
in sala de atletism 
plexul sportiv „23 

s-au

Nagy eu Phillipe Taurines (Fran
ța). medaliat cu bronz la ediția 
dm acest an a campionatelor 
mondiale de juniori de la Porto 
Rico. Francezul, după primele 
două minute, ae detașase cu un 
procedeu tehnic cotat cu koka 
(3 puncte) și un altul cu yuko 
(5 p). In continuare, tosă, Nagy 
a egalat și. dnd mai erau mi
mai două secunde, a luat avan
tajul necesar victoriei. dștiglnd 
la puncte.

Adrian Clinei l-a Învins, in 
ordine, pe Teodor Vlad (Româ
nia). Evghenl Todorov (Bulgaria), 
Martin Scherag (R.F. Germania) 
șl, ta finală, pe Bob Gledhil 
(Franța). Merituos finalist a fost 
șl Silviu Lazăr. dar el a pierdut 
la puncte partida decisivă cu 
francezul Jean Marie Lesson (me
daliat și el cu bronz la C.M. 
din acest an).

CLASAMENTELE FINALE : cat. 
superușoară : 1. Jean Marie Les
son (Franța), 1. S. lazăr (Româ-

nla). 3. C. Todor (România) și 
A. Proskura (Polonia) : semâușoa- 
ră : L Guido Schumacher (R.F. 
Germania). 2. V.M. Vielle (Fran
ța), 3. S. Moldovan (România) 
șl G. Hoffmann (R.D. Germană); 
ușoară : 1. Ștefan Nagy (Româ
nia). 2. P. Taurines (Franța), 3. 
J. Wincenclak (Polonia) $1 J. 
Toth (Ungaria) ; semimijlocie : 1. 
Torsten Oehmingen (R.D. Ger
man»), 2. P. Nieman (R.D. Ger
mană), 3. P. Tayot (Franța) și 
A. Leszczynskl (Polonia) : mijlo
cie : 1. Iorg Domel (R.D. Ger
mană), 2. J. Haidu (Ungaria). 3. 
L. Geymond (Franța) și J. Hof
fmann (R.F. Germania) ; semi
grea : 1. Adrian Clinei (Româ
nia), 2. B. Gledhil (Franța), 3. 
J. Czarkowski (Polonia) șl M. 
Scherag (R.F. Germania) : grea: 
1. Nikolai Doncev (Bulgaria), 2. 
F. Krajnvak (Ungaria). 3. C. Del
cea și A. Măriși (ambii Româ
nia).

Costin CHIRIAC

SERIA I

Divizia „Â",

CÎND DECOLEA
O victorie aplaudată de un 

public care așteaptă cam 
mult „apariția" Stelei. O 
torie care s-a conturat 
pauză, cînd „a decolat" 
venit Lăcătuș, un fel de 
mai subtil, care a făcut 
Gali un „jalon de circulație' 
mereu doborit și mereu repus, 
pentru o nouă încercare. 
nă atunci. în tot cursul 
reprize, jocul a fost 
precipitat, la aceasta 
buind în primul 
care, handicapată 
absente notabile 
Costel. Biro), a 
resemnare 
nosteam.

Scorul a fost deschis de 
PIȚURCA (min. 6), excelent 
găsit de noul „creier" al Ste
lei, Petcu. După pauză. Stea
ua se dezlănțuie. - -- - 
angajează. în stil Dumitru, pe 
LĂCĂTUȘ (min. 48) și aces
ta il pierde pe Gali. înscriind 
primul gol al hat-trick-ului 
său. Tn min. 72, după nume
roase alte raiduri în fata unei 
apărări mereu în corzi, LA- 
CATUS înscrie, din nou, de 
Ia cîtiva metri, după o cano
nadă care a durat 15—20 de 
secunde. Dună alte trei minute 
(min. 75). Petcu îl „găsește" 
cu o boltă de mare finele, 
„ta întîlnire", pe același LA- 
CATUS si acesta ridică tribu
nele în picioare, mareînd.

de 
vic- 

după 
noul 
Troi 
din

Pî- 
primei 
confuz, 
contri- 
A.S.A., 
cîteva 

Ilie

rînd
de

(Jenei, 
manifestat o 

pe care nu i-o cu-

Balint il

î
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...Cum mingea expediat! d« 
ALEXANDRU (fără forța recu
noscută) de la 25 m, după e« 
a „țopăit" de două-trei ori i» 
drum spre poartă, s-a rostogo
lit în plasă pe lingă Cristian, 
plecat exact în partea opusă. 
Era min. 89 și acest gol stu
pid. avînd la origine mai pu
țin inspirația lui 
mult mai mult 
superficialitate a 
a schimbat brusc 
pozițiile celor două echipe, con
turate de derularea perioadei 
de pină atunci. A „secerat" pur 
și simplu formația piteșteană. 
care a fost tot timpul cu pi-

■ r « 
ln 

joc 
de

ne- 
joc

Alexandru si 
condamnabila 
lui Cristian, 
și ireversibil

n
2

cioarele pe... teren, avind 
prestație lucidă și exactă, 
concordantă 
preconizată, 
la podea o 
putincioasă.
fără consistentă si Ingenun- 
chiată în fata unui zid de ne
trecut. Si. astfel. F. C. Argeș 
rămîne doar cu satisfacția, pla
tonică desigur, de a fi clștigat 
duelul tactic (defensivă sigură, 
„temporizare" în propria trei
me. zvîcniri periculoase pe 
contraatac) în timp ce Chimia 
obține două puncte nesperate, 
după un ioc confuz, cu mari 
carențe la construcție (cite pase 
fără adresă !) de unde și nu
mărul mic al situațiilor de gol, 
capitol la care tot piteștenii

cu ideea de
Si ..a ridicat" 

echipă vîlceană 
vlăguită, cu un

a
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p
tJ 
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NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

PBONOEXPRES — BOXEXFRES 
DIN ( SEPTEMBRIE 19»

Faza I : Extragerea I : 11 1( 11 
23 12 10 32 3 ; Extragerea a n-a: 
26 S 36 3 12 33 35 43 ; Extrage
rea a m-a :39 23 7314S 30 37l; 
Faza a H-a : Extragerea a IV-a : 
15 43 30 34 27 0 ; Extragerea a 
V-a : 31 25 34 15 1 32 : Extrage
rea a Vl-a : 29 1 23 24 23 35 ; 
Fond total de dștiguri: 845.074 lei.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT

DIN 4 SEPTEMBRIE 1983
I. Ceahlăul — F.C. Constanta

1 ; II. Olimpia Rm. Sărat — Pra
hova PI. 2 ; m. C.S.M. Suceava 
— Oțelul Galați x ; IV. Delta Tul
cea — Gloria Buzău (anulat) ; V. 
Dinamo Viet. — Progresul Vulcan 
x ; VI. Chimia Tr. Mg. — Alu
miniu Slti 1 ; VU. Chimica Tîr- 
năveni — Șoimii Sibiu 1 ; VIU. 
Constr. Craiova — F.C.M. Brasov
2 ; IX. C.S.M. Reșița — U.T. Arad 
1 ; X. C.F.R. Caransebeș — Ar
mătura Zalău 1 ; XI. „U" CluJ- 
Napoca — Ind. stemei C. Turziâ 
1 ; Xn. Rapid Arad — Olimpia 
Satu Mare 1 ; XIH. Met Ouglr — 
„Poli-" Timișoara X.

Fond de câștiguri: 381.171 led.

CEAHLĂUL p. NEAMȚ — F.C. 
CONSTANȚA 1—0 ri—0). _ “
(min. 83. dte 11 m).
METALUL-------------

REA 
(3-1)__ _____ __ _______ ___ _
74). Savu (mte. 43), respectiv 
Sima (min. 39), Vasillu (min. 94).

C.S. BOTOȘANI - C.S JI. BOR
ZEȘTI 3—4 fl—O) s Ene (min. 1» 
și min. 2C dta 11 tn) «1 Stln- 
gadu (min. 43).

UNIREA SLOBOZIA — F.CJH. 
PROGRESUL BRĂILA 2—3 (1—6) : 
Constantin (min. >4). Drăguț 
toin. 69 «fin 11 m), respectiv 
Plrtog Smin. 30). Drăguț (min. 
64). Marin (min. tt).

PARTIZANUL BACAU — CHI
MIA FĂLTICENI 2—4 (1—6) ;
Giea (min. 46) șl Ttmofl (mir.. OS).

DUNAREA CALARAȘI — GLO
RIA BISTRIȚA 1—« (1—«) : Cos
te» anin. 41).

OLIMPIA RM. SARAT — PRA
HOVA PLOIEȘTI 9—1 (0—6) : Tu- 
Soe (mm. *4).

C.S.M. SUCXAVA — OȚELUL 
GALAȚI 2—2 (3—1) : Piiuș (min. 
33 sl 41) pentru CS.M.. Cioclu 
(mtr. 42>. Pacâtițeanu (min. Sil 
pentru Otdul.

Meciul DELTA TULCEA — 
gloria buzău a fost aaâaat

Relatări de la C. Rusu. V. Frfa- 
eu. S. Ungureanu. L Matei. L 
lancu. N. Con stan tine sru. T. Bu 
dese» si L Mindrescu.

PLOPENI —
DINAMO FOCȘANI 
Stlndolu (mm. 13, 

(min.

Boș CA

UNI-
4—2 

a si

• Echipă penalizată cu două puncte. 
ETAPA VIITOARE Muminici u

1. GLORIA Bvrăv 2 i*f» 5-1 4
2 CS Bonton. 3211 7-3 4
X (aohoul 3 2 • 1 4-1 4

4— 5. G-oric Bistrița 3211 4-2 4
Plopeni 3211 fr-4 4

6. PortAzonu» Bocâu 3 2 0 1 4-3 4
7. Prahova Ploiești 3211 4-4 4
8. F.CM. Pr. BrWo 3 2 0 1 4-5 4

9-10. C.S.M Suceava 3 111 5-4 3
Oțelul Go tați 3 111 5-4 3

11. Dunc’«3 Călărași 3 111 4-6 3
12-14. CS.M. Borzești 3 10 2 4-5 2

Unirea D Foc, 3 10 2 5-6 2
Unirea S’obozîa 3 10 2 5-6 2

15. Deho Tulcea 2 10 1 1-3 2
16. F.C Constanța* 3 111 6-4 1
17. Olimp a Rm. S. 3 0 0 3 0-5 0
16. Chimia Fălticeni 3 0 0 3 1-4 0

IERI, IN DIVIZIA „B“
septembrie) : Unirea Dinamo
Focșani — Dunărea Călărași, 
F.C.M. Progresul Brăila — O- 
limpla Rm. Sărat. F.C. Constanta 
— Partizanul Bacău, Gloria Bis
trița — Ceahlăul P. Neamț. Ote
lul Galati — Unirea Slobozia. 
C.S.M. Borzești — C.S.M. Sucea
va, Gloria Buzău — C.S. Boto
șani, Prahova Ploiești — Metalul 
Plopeni. Chimia Fălticeni — Del
ta Tulcea.

SERIA A ll-a

I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE — 
METALUL BUCUREȘTI 2—6 (1—6) : 
Kerekeș (min. 28) și Deneș (min. 
78).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
AUTOMATICA BUCUREȘTI 1—6 
(1—•> : Iancrn (mln. ÎS).

UNIREA ALEXANDRIA — 
ROVA ROȘIORI 4—2 (1—6) : Stan- 
eu (mia. S). Văcariu (rata. 47). 
VLșan (min. 53). Voiellâ (rota. 
35). respectiv Drâghid (min. 65), 
Mmro (min. 66).

DINAMO VICTORIA BUCU
REȘTI — PROGRESUL VULCAN 
BUCUREȘTI 2—2 (1—2) : Guda
(min. 33 »i 57) pentru Dinamo 
Victoria. Greaca (mte. 8). B. 
Grigore (min. 27) pentru Pro
gresul Vulcan.

NTTRAMONIA FĂGĂRAȘ — 
G AZ METAN MEDIAȘ 3—6 (2—0) : 
Dumitrescu 
trnln. 45) si

CHIMICA 
MH LP.A. 
Martnn (min. 
11 m). 
(mta. 23. aut___ ___________
dea (min. 52).

CHIMIA TR. MĂGURELE 
LP. ALUMINIU SLATINA

: Cristea (min.
AVÎNTUL REGHIN — CAK- 

PAȚI MIRȘA 2—1 (0—0) : Monoki 
(min. 47 șl 66). respectiv Stanca 
(min. 69).

CONSTRUCTORUL T.CJ. CRA
IOVA — F.C.M. BRAȘOV 1—3 
<°—6).: Păuna (rata. 67), respec

(min. 35). Chirie 
Stăgicuță (min. 73). 
TtRNAVENI — ȘOI- 
SIBIU 4—1 (3—0) :

15 șl min. 81 din 
Osvat (min. 22). Nucă 

ogol). respectiv Cul-

5D.
1—0

ti 
(J

ti

tiv Batacliu (min. 74 din 11 m)
și Gherghe (min. 79 șl 84).

Relatări de la G. Briotâ, G. Oc-
ta vi an, M, Bizon, N. Ștefan, V.Lazăr, I. Ducan, D. Gruia, C.
Ținea și M. Vlădoianu.

1. I.M.A.S.A. 3 2 10 5- 1 5
2. F.C.M. Brașov 3 2 0 1 10- 4 4
3. Carpați Mirșa 3 2 0 1 7-4 4
4. Unirea Alex. 3 2 0 1 fr- 4 4

5- 6. Șoimii I.P A. 3 2 0 1 7-8 4
Nitnamonia 3 2 0 1 4-3 4

7— 8. Avîntul Reghin 3 2 0 1 fr- 6 4
Autobuzul 3 2 0 1 2-2 4

9. Progr. Vulcan 3 111 7-5 3
10—11. Metalul Buc. 3 111 3-3 3

I.P. Al. Slatina 4 112 5-5 3
12. Din. Victoria 4 0 3 1 2-3 3
13. Chimica Tîm. 3 111 5-8 3
14. Automatica 3 10 2 3-2 2

15—16. Rova Roșiori 3 10 2 4-72
Chim. Tr. Măg. 3 10 2 3-4 2

17. Gaz metan 3 10 2 1-4 2
18. Constr T.C.I. 3 0 0 3 1-10 0

S

p

(duminică 11

K 
I.

S. 
(I

v711

ETAPA VIITOARE
septembrie) : Automatica Bucu
rești — Chimica Ti mă veni. Car- 
pati Mirșa — I.M.A.S.A. Sf. 
Gheorghe. Progresul Vulcan 
București — Nitramonia Făgă
raș, F.C.M. Brașov — Unirea A- 
lexandria. Metalul București — 
Constructorul T.C.I. Craiova, Gaz 
metan Mediaș — A vin tul Reghin, 
I.P. Aluminiu Slatina — Dinamo 
Victoria București (0—0. disputat 
în ziun de 31 august), Șoimii 
I.P.A. Sibiu — Chimia Tr. Măgu
rele. Rova Roșiori — Autobuzul 
București.

SERIA A IlI-a
AURUL BRAD — STEAUA 

C.F.R. CLUJ-NAPOCA 3—1 (0—1): 
Ormenișan (min. 73 și 75), Ște- 
fănescu (min. 85). respectiv 
Mierlă (min. 43, autogol).

SOMEȘUL SATU MARE — MI
NERUL LUPENI 3—1 (3—0) î Pop 
(min. 8), Szilaghi (min. 23). Ra
dar (min. 25). respectiv Voicu 
(tmin. 78).

C.S.M. REȘIȚA — U.T. ARAD 
2—1 Cl—0): Jacotă (mim 32), Por-
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JOCUL „A ÎNCEPUT1* ÎN MINUTUL 46...

. BUCUREȘTENII - MAI APROAPE

Deși cu mai puține nume so
nore în echipă si un gabarit 
mai mic. C. S. Tîrgoviște s-a 
agătat. ca un scai, de F. C. Olt. 
care nărea inhibată pe teren 
propriu, confirmînd parcă ideea 
des auzită că oltenii ar iuca 
mai bine în deplasare. Echipa 
gazdă se arăta neomogenă, iar

înainte de începerea 
jocului, redactorul șef al 
ziarului „SPORTUL", Au
rel Neogu, a inminat 
tovarășei Elena Mitreanu, 
primar al orașului Slati
na, „TROFEUL SPORTI
VITĂȚII TRIBUNELOR - 
1. PETSCHOVSCHI*, de
cernat pentru ediția tre
cută a campionatului 
spectatorilor din județul 
Olt.

oaspeții practicau de la început 
un sever marcaj om la om. ast
fel că prima jumătate a me
ciului a trecut fără elemente 
notabile, cu excepția unui sut- 
bombă al lui Iordache (min. 5), 
apărat greu de Mia. care a scă
pat mingea, dar Bărbulescu, ve

DUEL INEGAL
Vrînd să facă uitat startul 

ratat la Bacău si să onoreze 
diplomele si medaliile de ma
estri internaționali. tnminate 
înainte de joc de către antre
norul federal Mircea Răduîes- 
cu, semifinalista „Cupei 
U.E.F.A." a tranșat fără pro
bleme ta favoarea ei duelul cu 
ex-divizionara „B“. o echipă. 
Sîmbătă. .cu 6 debutant!. Des
chiderea scorului am înregis
trat-o în min. 22 (penalty 
transformat de IRIMESCU. a- 
cordat pentru un fault în ca
reu comis de Buzgău asupra lui 
Geoîgău), dar ea fusese anun
țată de la primele ..schim
buri". Concentrîndu-și atenția 
asupra lui Cămătaru. oaspeții 
îi scăpau din vedere pe co
echipierii acestuia din linia a 
doua. care. în deosebită ver
vă de ioc. interpretau cu is
cusință si dezinvoltură dublei 
rol de constructori și realiza
tori. Inimosul Țicleanu. care

DOUĂ GAFE =
Victorie meritată a Jiului, 

care a dominat mai mult în 
prima repriză, cînd, de altfel, 
a stabilit și rezultatul partidei. 
S. C. Bacău, venită in Valea 
Jiului cu gîndul de a nu primi 
gol, a luat măsuri de întărire 
a sistemului defensiv, aglome- 
rînd zona din fața careului de 
16 m și pe unde au încercat 
Cura, Băluță și Dina să se stre
coare spre poarta lui Mangeac. 
Dar, Încercările înaintașilor 
Jiului se dovedeau infructuoa
se, timpul scurgîndu-se în fa
voarea oaspeților. în minutul 
22 însă, apărarea băcăuanilor a 
comis prima gafă. In acest mi
nut, Dina a executat impecabil 
o lovitură liberă de la aproxi
mativ 35 m lateral, balonul a 
ajuns Ia 6 m de poarta adver
să, abilul BĂLUȚĂ a sărit în 
fața lui Mangeac, țintuit între 
buturi, și a trimis cu eapul 
mingea in plasă : 1—0 După 5

DUPĂ 9 ANI DE AȘTEPTARE...
Acest derby de veche tradi

ție si frumoasă rivalitate spor
tivă. reeditat dună 9 ani de... 
așteptare de suporterii acestor 
atît de îndrăgite cluburi. Pe
trolul și Rapid, a stîrnit un 
interes enorm la Ploiești. Un 
stadion „ciorchine" și alte cî- 
teva mii de suporteri rămași 
pe dinafară (puși la „curent" 
cu desfășurarea jocului Drin 
intermediul difuzoarelor insta
late pe străzile din vecinătatea 
stadionului), au văzut un joc 
„defalcat" ne reprize. In cri
ma. cele două formații s-au 
studiat reciproc, așteptind să-și 
surprindă, parcă, adversarul cu 
garda deschisă. Această tato
nare prelungită s-a repercutat 
asupra carității jocului, fazele 
de poartă fiind destul de rare. 
Mai insistentă. Petrolul s-a vă
zut mai des în atac in fata e- 
chipei feroviare, care si-a luat 
măsuri tactice în apărare și la 
mijlocul terenului (P. Petre a 

nit la sut. s-a ciocnit de por
tarul tîrgovistean. ultimul fiind 
accidentat 3—4 minute.

A doua parte a tatîlnirii a 
salvat spectacolul. Tîrgoviștenii 
încep în trombă, obțin trei cer
nere, o fază lingă careu fn care 
Prepeliță si Isaia stat ta con
tact. o mină lovește mingea, 
arbitrul fluieră pe Isaia. deși 
s-a părut a fi Prepeliță, si apoi, 
în min. 56. Pitaru trimite, de 
pe partea stingă, mingea ta 
bara laterală. F. C. Olt se tre
zește parcă, atacă furios ți 
în min. 60 Boriceanu este faul
tat la 20 m de poarta Ini Mia. 
Execută BĂRBULESCU cu un 
șut puternic, printr-un zid de
fectuos : 1—0. Toată lumea 
exultă, cu excepția tîrgoviste- 
nilor, care continuă să ^se ba
tă", dar ies greu din jumă
tatea proprie de teren. Oltenii 
s-au schimbat la fată. atacă 
mereu si în min. 79 Minea su- 
tează puternic de la distantă. 
Mia nu retine mingea, la care 
se reped State si Nieuîeseu. Cel 
care sutează primul este fun
dașul NICULESCU. eu intenția 
de a scoate mingea in earner, 
dar o introduce în propria 
poartă. Faza fiind rapidă si 
strinsă s-a crezut la început că

„îl servise" la primul gol pe 
Geoîgău, t-a pus, in min. 26, 
• minge „printre" lui A. PO
PESCU și- Feher s-a văzut 
■evoit să scoată pentru a doua 
oară balonul din plasă. în
treruptă de rare ți palide 
„contre" ale bălmărenilor. do
minarea localnicilor i-a mai 
pus. pină la pauză, pe Iri- 
mescu (min. 30) si Tideanu 
(min. 31 ti 32) ta si tt ații de 
gol. rezolvate in extremis de 
excelentul Feher.

Aceeași superioritate terito
rială exercitată de gazde, punc
tată de același număr de go
luri — si ta partea a doua a 
jocului. La fel de activ, dar 
ceva mai pe fază, CĂMĂTARU 
a ridicat, ta min. 76, scorul 
la 3—8, pentru ea, eu două 
minute Înainte de fluierul fi
nal, BELDEANU să-1 pecetlu
iască Ia 4—0. înscriind, specta
culos. Ia coltul lung. De par
tea cealaltă. Roznai risipise o

DOUĂ GOLURI!
minute, același Dina, din ace
lași loc, a repetat frumoasa sa 
execuție, dar de astă dată Man
geac, cu un ultim reflex, a 
aruncat balonul în corner. In 
plină dominare a gazdelor, un 
contraatac declanșat de D. Geor
gescu și continuat de Șoiman 
a fost blocat cu dificultate de 
portarul Homan. In min. 36, 
apărarea lui S.C. Bacău, a co
mis cea de a doua gafă : Căr- 
puci, la 18 m de poartă, a În
cercat să-I dribleze pe Cura, 
acesta a lovit ușor balonul, pe 
care l-a preluat STOINESCU ; 
extrema dreaptă a Jiului a 
spintat scurt și, de la 10 m, a 
expediat balonul pe lingă Man
geac : 2—0.

In repriza secundă jocul a 
fost în general echilibrat, am
bele echipe au combinat mult 
și uneori frumos la mijlocul 
terenului, dar Chitaru, Dina, și, 
spre final, Lasconi au șutat pe

excelat printr-un remarcabil 
travaliu). în ofensivă conttad 
doar pe .«clipirile" lui Manea 
si pe.~ nereușitele lui Cojo
caru si Damaschin. Scorul a 
fost deschis în min. 1# de SI- 
MACIU care. Ia un corner, a 
împins balonul din apropiere 
in plasă. Peste trei minute, 
Cojocaru a trimis cu capul in 
bara transversală.

în repriza secundă, nivelul 
meciului este superior. Se joacă 
deschis, la atac. si. in min. 48, 
Grigore a expediat balonul in 
bară, pentru ca, în min. 49, 
o frumoasă combinație între 
Damaschin si P. PETRE să se 
încheie cu golul egalizator în
scris de ultimul, eu un balon 
liftat, peste portarul Niculescu, 
ieșit neinspirât. Bucuria giuleș- 
tenilor a fost de scurtă durată 
pentru că, în min. 56, TOMA 
a expediat un șut năpraznic, 
de Ia 30 m, balonul oprindu-se 
în vinciul porții lui I. Gabriel.

F.C. OLT 2 (0}
C.S. TÎRGOVIȘTE 0

Stadion „1 Moi* ; teren locrte 
bun ; timp frumos ; spectatori — cir
ca 7 000. Șuturi i 11—6 (pc poartd : 
5-3). Comerț : 11-5. Au marcat?
BĂRBULESCU (min. 60) fi NICULES
CU (min, 79, autogol).

F.Q OLT s Ciurea - PREPELIȚA, 
Bumb eseu, CÂȚOI, Motel - BARBU* 
LESCU, MINEA. KaJIo (min. 60 M. 
Popescu) — STATE, iordache, Barbu 
(min. 46 Bor I cea nu).

C.S. TÎRGOVIȘTE: Mia - Ni cu le seu, 
AGIU, Ene, Pitaru - S. DUMITRES
CU, Constantin, Burleonu, Isaia — 
Aelenel, O. POPESCU (min. 70 Pe- 
tre).

A arbitrat satisfăcător M. Axente 
(adesea departe de faze) ; la Hnie : 
R. Ci mp ecr»u >1 D. Vatra n (toți din 
Arad).

Cartonase galbene : CONSTANTIN, 
BURLEANU, MINEA, PREPELIȚA.

Trofeul Petschovschi : 10. La spe
ranțe : 2—1 (1—1).

autor al Rolului ar fi State. 
Mai urmează o bară a lui Mi
nea (min. 81) si o bună ocazie 
a lui Iordache (min. 89). Se în
cheie un joc de factură medie, 
cu dstigătoriî merituoși pentru 
comportarea din ultimele 45 de 
minute.

Aure! NEAGU

UNIVERSITATEA CRAIOVA 4 (2) 
F.G BAIA MARE 0

Stadion Central ; teron excelent ; 
tap frumos ; spectatori - etreo 
25 000. Șuturi : 30-7 (pe poartă : 
10-1). Centare i 13-2. Au marcat : 
IRIMESCU (am. 22. din 11 m), A. 
POPESCU (min. 26), CĂMĂTARU 
(min. 76), BELDEANU (mln. M).

UNIVERSITATEA : Lung - NEGRITĂ. 
Tilihol. Ștefânescu (min. 46 Denote). 
Ungurecnu - ȚICLEANU, IRIMESCU, 
GEOLGAU. A POPESCU (mln. TO 
BELDEANU) - CMu. Cămătaru.

F.C. BAIA MARE : FEHER - Buz
gău. RAȚ. Ignat, KoMee — BSton, 
Layiș, Munson, Rut — Moldovan 
(min. 32 Dragomirescu), Tuibc (min. 
TO Roznol).

A arbitrat foarte bine L Ctaciunos- 
eu ; la linie : A Mlfonr (ambii din 
Rm. VTkea) ,1 M. lonescu (Pitești).

Trofeul Petschovschi : 10. la spe
ranțe : 0-0.

singură, dar bună ocazie (min. 
75). „asistat" de o defensivă 
relaxată, nesolicitată...

Gheorghe NICOLAESCU

JIUL PETROȘANI 2 (2)
S.C. BACĂU 0

Stadion Jhd ; teren foarte bun î
timp frumos ; spectatori — circa 
6 000. Șuturi : 16—4 (pe poartă :
6-1). Comere î 7—5. Au marcat : BA** 
LUȚA (min. 22) STOINESCU (min. 
36).

JIUL * Hamon — V. POPA, Neogu, 
M. Popa, P. Grigore — Stana (min. 
80 Muia), Varga, DiNA - STOINES
CU, Cura (min. 87 Lasconi), BALUȚA.

S.C. BACAU : Mangeac — Vlscrea- 
nu, Cârpucî, C. Solomon, ENseJ — 
AVADANEI, Penof (min. 33 Mihuț), 
ȘOȘU — ȘoFmcn, D. Georgescu, Chi
taru (min. 83 Adolf)*

A arbitrat bine S. Necșulescu ; la 
Hnle : M. lonescu fl M. Bucivmeonu 
(toți din Tîrgoviște).

Cartonase galbene : P. GRIGORE 
>1 M. POPA.

Trofeul Petschovschi k 9. La spe
ranțe : 2—0 (1—0).

lîngă poartă. De altfel, în a- 
ceasta parte a meciului nici 
una dintre formații n-a trimis 
balonul pe spațiul porții 1

Pompiliu VINTILĂ

PETROLUL PLOIEȘTI 3 (1) 
RAPID 1 (0)

Stadion Petrolul ; teren toarte 
bun ; timp frumos ; spectatori — 
circa 25 000 Șuturi : 19-4 (pe poar
ta : 9—2) Comere : 9-1. Au marcat: 
SiMACIU (mm 10). P. PETRE (min. 
49), TOMA (min. 56) șl GĂLAȚEANU 
(min. 90).

PETROLUL : Niculescu - Bora.
STANCIU. Bu tufei. TOMA - Panou 
(min. M I. Cojocaru), CALIN, Gri
gore - GĂLAȚEANU. Simaciu, Libiu 
(min. 46 Moeeru).

RAPID : I. Go briei - 1. POPESCU. 
Pirvu, Some,. A. Minau — Roda, L 
Ion (min. 79 Petroț), P. PETRE — 
Cojocaru (min. 70 Avram), Damas
chin, MANEA.

A arbitrat foarte bine R. Petrescu; 
ie linie ; L. Măereorru șl I. Floricel 
(toți din Brașov).

Cartonașe galbene : PANCU șl P. 
PETRE.

Trofeul Petschovschi : 8. La speran
țe : 0-1 (0-1).

Scorul final este fixat de GA- 
LATEANU. în min. 90, cu un 
șut slab, pe jos, la care I. Ga
briel are partea Iui de vină.

Gheorghe NERTEA

DE VICTORIE
Partida de la Iași a oferit un 

joc plăcut, desfășurat într-un 
ritm vioi și într-o deplină 
atmosferă de sportivitate (con
cursul tribunelor nu s-a situat, 
din păcate, uneori, la aceeași 
înălțime). Evoluînd cu dezin
voltură, rezolvînd relativ ușor 
faza de apărare și construind 
pe cît de simplu pe atît de 
spectaculos acțiunile sale ofen
sive, echipa bucureșteană s-a 
arătat — în general — superi
oară tinerei partenere de joc 
(despre care, de asemenea, nu 
s-ar putea spune că a jucat 
slab), aflîndu-se mai aproape 
de victorie decît ea. De altfel, 
această realitate este fidel ex
primată și de cifrele din ală
turata casetă tehnică, dinamo- 
viștii deținînd un net avantaj 
în raportul șuturilor spre și pe 
poartă, precum și în cel al cor- 
nerelor. Acest avantaj s-a con
turat încă din prima repriză, 
cînd oaspeții au atacat susținut 
și numai intervențiile excelen
tului portar ieșean din minute
le 3 (la pătrunderea lui Augus
tin), 22 (la șutul înșelător al lui 
Iamandi), 36 (din nou pătrun
dere și șut Augustin), 39 (șut 
Custov), ca și incredibila rata
re a lui Iamandi din min. 40 
(minge reluată de la cîțiva me
tri peste poarta goală !) i-au 
împiedicat să deschidă scorul.

După pauză, jocul a devenit 
mai echilibrat atît sub aspect

GAZDELE CIȘTIGA COMOD
Marcată de debutul în Capi

tală si. mai ales, de „cartea 
de vizită" a partenerei, noua 
promovată n-a reușit decît 
după pauză, si atunci ta scurte 
perioade de timp, să mai e- 
chilibreze disputa din teren. 
Ne aflam abia în secunda 30 
cînd Iorgulescu si M. Sandu 
realizau o fază frumoasă și 
periculoasă si Sportul se si in
stalase ta terenul gălătenilor, 
juctad la o poartă, cum «-W 
spune. Urmare logică, scorul 
s-a deschis repede, ta min. 5, 
tind Chihaia a centrai. Sandu 
a „liftat" balonul, iar CORAS 
a înscris imparabil, de la 3 m 
«ub bară. Putinii spectatori se 
și gîndeau la un scor fluviu, 
dar pină la nauzâ M. Sandu 
(min. 12) și Pană (min. 41) au 
irosit mari ocazii, „bombele" 
lui Coraș (min. 22) si lorgu- 
lescu (min. 32) au ocolit poar
ta. în min. 16 Chihaia a ratat 
un penalty — fault clar la M. 
Sandu (a respins Oană) si gaz
dele au mai marcat doar o dată, 
prin BUCURESCU (Mureșan a 
făcut pasul tirziu si l-a 6cos 
din ofsaid), care l-a driblat s> 
pe portar, ca la antrenament.

O repriză ta care am remar
cat jocul lui Coraș. pătrunde
rile lui Iorgulescu. cîteva „scli
piri" ale lui Hagi și cumințe
nia oaspeților (raport de șu
turi edificator : 11—1).

După pauză, jocul a fost mai 
echilibrat, dar de slabă calitate 
(nici în prima repriză n-a fost 
cine știe ce). Munteanu II (min. 
49). Coras si M. Sandu (în a-

... Șl TREI MARI RATĂRI ORĂDENE
Un meci în care, de la 

început, ambele combatante au 
lăsat să se vadă că se tem una 
de alta. Din această cauză. F.C. 
Bihor, chiar dacă a mizat pe 
atac, firesc, fiind acasă, ac
ționa prea crispat, in timp ce 
Corvinul. optînd pentru un joc 
precaut in apărare, dar mane- 
vrînd abil pe contraatac, nu 
putea masca vulnerabilitatea a- 
xului central al defensivei. 
Cum altfel ar putea explica, 
atunci, bihoreanul Biszok ma
rile sale ratări din prima re
priză 7 Materializate aceste fa
ze. echipa gazdă ar fi putut 
avea la activ trei goluri I Dar, 
în min. 8. Biszok a trimis min
gea cu capul pe lîngă poartă 
de la numai 6 m, opt minute 
mai tirziu. tot de la aceeași 
distantă (!). mult peste poartă, 
ca în min. 21 același jucător, 
după ce trecuse si de portarul 
Ionită. să suteze afară. Si ca 
mijlocașul bihorean să nu ră- 
mină singur la acest capitol al 
marilor ratări, golgeterul cam
pionatului trecut. Grosu. a săl
tat mingea peste Ionită. dar 
Dubinciuc. printr-un imens e- 
fort. a scos-o de oe linia por
ții (min. 36). Corvinul s-a 
„mulțumit" în această repriză 
cu spectaculoasa foarfecă pe 
spate a lui Gabor, in urma că
reia balonul a lovit „transver
sala" (min. 26).

După pauză in min. 55, după 
ce Ionită a respins senzațional 
șutul lui Grosu, expediat din 
apropiere, TĂMAȘ a reluat în

POLITEHNICA IAȘI 0
DINAMO o

Stadion ,.23 August* ; teren foarte 
bun ; timp călduros : spectatori — 
circa 18 000 Șuturi : 12-20 (pe poar
ta : 3-12). Comere ; 3-12.

POLITEHNICA : 8UCU - Sigml- 
rean, ANTON. URSU Munteanu — 
Gheorghiu, SIMIONAȘ, Florean - 
Paveltuc (min 72 Cdnânâu), Cioacă, 
tola (min 51 M Radu).

DINAMO t Moraru - REDNIC, I. 
Marin, Andone STANESCU - Drog- 
nea. MULȚESCU, Movilă (min. 79 Ni- 
colae), CUSTOV - AUGUSTIN, kr- 
mandi (min 79 V. Radu)„

A arbitrat bine I. Igna (Timișoara) ; 
k> linie : S Catena și C. Olteanu 
(ambii din Drobeta Tr. Severin).

Trofeul Petschovschi : 8. La spe
ranțe : 0-4 (0-1).

teritorial, cit și sub acela al 
situațiilor de gol la ambele 
porți. Dacă în prima jumătate 
a meciului, surprinși de vigu
roasele acțiuni ale dinamoviș- 
tilor, își impuseseră un joc mai 
prudent, ieșenii (în continuare 
fără antrenor !) au ieșit în re
priza secundă mai mult și mai 
periculos In atac, ratînd două 
mari ocazii, în min. 58 prin M. 
Radu și în min. 73 prin Cioacă, 
ambii șutind peste poartă din 
poziții excelente. Replica bucu- 
reștenilor nu s-a lăsat însă aș
teptată exprimarea ei cea mai 
clară fiind mingea trimisă, 
cu capul, în bară de Augustin 
(min. 65) la centrarea lui la- 
mandi.

Constantin FIRANESCU

SPORTUL STUDENȚESC 3 (2) 
DUNĂREA C.S.U. GALAȚI 0

Stadion Sportul studențesc ; teren 
cu denivelări ; timp călduros; spec
tatori - circa 2 500. Șuturi : 16-3
(pe poartă : 10-1). Comere : 10-2. 
Au marcat : CORAȘ (min. 5) și
BUCURESCU (min 36 și M).

SPORTUL STUD. : Sperictu - M. 
Mihai. Cazan. IORGULESCU, Mun- 
tecnu H — Chihaia (min. 75 FI. Gri
gore), PANA, CORAȘ. Hogi (min. 
67 Șerbănică) - BUCURESCU. M. 
Sandu.

DUNAREA C.S.U. : OANA - Pisau, 
Be jeno ru, Mureșan, Borali - Bale
ban. Romilă, Ichlm (min. 46 Pascu) 
— Hanghiuc, Antohl. Cemetcu (min. 
46 Soare).

A arbitrat satisfăcător A. Gheor
ghe ; la Hnie : P Pienescu (ambii 
din Piatra Neamț) și I. Virion (mu
nicipiul Gh. Gheonghiu-Dej).

Cartonașe galbene : HANGHIUC,
M. MIHAI, CORAȘ.

Trofeul Petschovschi : 9. La spe
ranțe : 1-1 (0-0).

ceeași fază din min. 64; au 
ratat din nou. Oană a inter
venit excelent în min. 63. 64 
și 87. Iorgulescu n-a marcat 
nici din... ofsaid si scorul a 
fost stabilii Ia 3—0. Ia o „iB- 
direetă" scoasă de arbitru (e- 
zitant. confuz, decizii tîrzii). 
cînd Munteanu II i-a pasat Iui 
BUCURESCU (min. 83) care a 
înscris ta coltul lung. In min. 
82. Antohi si Hanghiuc se gră
besc fn fază de gol si ultimul 
expediază singurul șut pe poar
tă al Dunării !!

Constantin ALEXE

F.C. BIHOR 1 (0)
CORVINUL 1 (0)

Stadion F.C Bihor ; teren excelent: 
timp coru'cuior ; spectatori — circa 
20 000. Șuturi : 11—10 (pe poarta :
4-6). Comere : 6-5. Au marcat : 
TĂMAȘ (mm. 55). MATEUȚ (min. 80).

F.C. BIHOR : UUAC - Dicnu. 
ZARE, Dumitrescu, Nițu — Biszok. 
Grosu (mm. 81 1. Gbeo-ghe), TAMAȘ, 
MURESAN - FHip, D. Nicolae (min. 
32 ILE).

CORVINUL : Ionită - Vied (min. 
32 Oncu), DUB’NOUC, Golan. Bog
dan — L Moldovan, MATEUȚ, Pelcu, 
Stredie - GABOR. Cojocaru (min. 
79 Dumitrache)

A arbitrat foarte bine D. Petrescu; 
la linie: V. Ana he lom și L Ci ucu 
(tori dm București).

Cartonașe galbene : GABOR, GA
LAN.

Trofeul Petschovschi : 10. La spe
ranțe : 3-0 (2-0).

plasă si F.C. Bihor a luat con
ducerea. Crezînd. însă, că acest 
scor minim va putea fi men
ținut pină la sfirșitul partidei 
(ce-i drept, jucătorii hunedo- 
reni începuseră să dea semne 
de nervozitate, acuzindu-se re
ciproc). echipa gazdă a tratat 
superficial atît faza de finali
zare. cît si cea de apărare. Și, 
în min. 80, Gabor, lăsat ne
marcat de Ni(u a centrat înalt, 
in coltul careului de 6 m, de 
unde micuțul MATEUȚ a re
luat nestingherit ca capul i» 
plasă : 1—1.

Poul SLÂVESCU



fntilnirca de gimnastică cu selecționata Olandei | Pregătindu-se oentru C.E. feminin de volei TURNEUL Of TENIS

0 REUȘITA A ECATERINEI SZABO, ECHIPELE ROMÂNIEI Șl UNGARIEI
MEADOW

A ÎNTREGII NOASTRE ECHIPE
DEVA. 4 (prin telefon), 

sase săptămîni 
pionatelor 
Budapesta, 
de

Cu 
înaintea Cam- 

mondiale de la 
echipa feminină 

__ gimnastică a Româ
niei a întîlnit sîmbătă și du
minică la Deva, intr-un meci 
de verificare, selecționata • si- 
.ailară a Olandei. Un 
modest, desigur, 
rea în sine s-a 
prin aceea că a 
prilei de testare 
pregătire a noilor exerciții 
ber alese, a perfecționării .,im
puselor". Sînt destule motive 
să apreciem că, în general, 
concursul a fost o reușită pen
tru fetele noastre. Mai întîi. 
pentru că programul de exer
ciții impuse a fost prezentat de 
toate cele sase gimnaste (cu 
excepția a două ezitări la bîr
nă ale Simonei Renciu) fără nici 
o ratare si la un nivel care ne dă 
speranțe într-o prestație pres
tigioasă la greul examen al 
..mondialelor". Reușita reiese 
apoi si din evoluțiile spectacu
loase de la liber alese ale mul
tora dintre componentele for
mației noastre si în primul rînd 
ale Ecaterinei Szabo, dubla 
campioană europeană de la 
Goteborg. Ea a făcut un con
curs realmente de ridicată va
loare. iustificînd frumoasele a- 
precieri ale arbitrei 
Benke Attilane. din 
care vede în prima 
gimnastă o viitoare 
tă cu aur la competiția 
nremă. Cu o singură 
Ecaterina Szabo a primit 
de Ia 9.90 în sus. iar la

partener 
dar întrece- 
dovedit utilă 
oferit un bun 
a nivelului de 

li

neutre, 
Ungaria, 
noastră 

medalia- 
su- 

exceptie. 
note 

bîrnă

Si sol liber ales a lost notată 
cu 10 ! In echipa noastră au de
butat aici si două gimnaste ti
nere. de mare perspectivă. Este 
vorba de Laura Cutina si Mi- 
rela Barbălatâ. Cu tot tracul 
inerent primei evoluții în re
prezentativa tării, ambele spor
tive au avut exerciții care s-au 
situat deseori la un nivel deo
sebit de ridicat. De pildă. Mi- 
rela Barbălatâ a fost notată 
cu 9.90 la sol. în timp ce Lau
ra Cutina a obtinut aceeași no
tă la sărituri.

Dincolo de bucuria succesu
lui. de bunele impresii lăsate 
de fiecare sportivă in parte, 
echipa noastră — care nu a du- 
tut s-o folosească aici pe L*- 
vinia Agache — trebuie să pri
vească cu toată responsabilita
tea următoarele intilniri inter
naționale din deplasare, cu An
glia si Suedia, si in general să 
lucreze cu maximă eficientă in 
perioada scurtă de timp care a 
mai rămas pină la 25 octombrie.

Rezultate tehnice 
România 390.40
369.60 ; individual 
Ecaterina Szabo 79,45. 
Renciu 77,60. Mibaela Stănuleț
77.50. Mirela Barbălatâ 77.25. 
Simona Renciu 76,85. Laura Că
tină 76.55. Therese Wilmnik 
75.40 etc. Pe aparate : sărituri : 
Szabo 19.75. Cutina si Stânulet
19.60 : paralele : Szabo 19.85. 
Wilmnik 19.30. C. Reneiu_19.25 ; 
bîrnă :
19.50. 
Szabo 
Renciu

p.
echipe :
Olanda 

compus : 
Camelia

Szabo 19,90, C. Rencin 
Barbălatâ 19.05 : sol : 

19.95. Stânulet 19.85. C.
19.45.

Constantin MACOVEI

C.M. DE CANOTAJ
(Urmare din pag. 1)

campioanei noastre s-a oprit 
brusc : visla din dreapta s~* 
desprins din căușul furchetului 
și barca a rămas pe loc. Con
form regulamentului, cursa a 
continuat si ea a fost cîstîga- 
ta de Hampe. pe care Racilă 
o intrecuse luni. în serii, cu 
5 secunde... Acest incident 
(rar!) o privează pe Valeria 
Racilă (și întreaga noastră e- 
chipăj de o medalie sigură i 
cel mai probabil, de aur...

Cursa de simplu era a 4-a 
In programul finalelor (desfă
șurate pe vînt si ploaie, valuri) 
si venea după trei probe în 
care canotoarele noastre urcat 
seră pe podium. Mai întîi la 
4+1 rame, unde echipajul con
dus de experimentata O’.ga 
Bularda a știut cînd să forțeze 
pentru a depăși. în lupta pen
tru medalia de argint, ambar
cațiunea U.R.S.S. Mai apoi la 
2 vîsle, unde echipajul nostru 
cel mai tinăr, Elisabeta Ole- 
niuc, Marioara Ciobanu. a fă
cut o cursă bună, sosind a- 
proape de primele' două cla
sate. mult distanțate de restul 
plutonului. în sfîrșit. la 2 ra
me unde Jlodica Arba si Ele
na Ilorvat. dozîndu-si foarte 
bine efortul, au depășit oe ul
tima parte a cursei echipajul 
sovietic, cucerind medalia de 
argint si ureînd pentru a treia 
oară consecutiv pe podiumul 
campionatelor mondiale (bronz 
tn 1981 la Munchen împreună, 
bronz în 1982. la Lucerna. în 
echiapjul de 44-1 rame).

După accidentul Valerie! Ră- 
cilă. nici celelalte două echi
paje românești n-au mai urcat 
pe podium : la 44-1 vîsle ca
notoarele noastre au cedat, la 
finiș. ambarcațiunii bulgare, 
pterzînd — pentru 31 de se-

ATLETISM • Tradiționala cursă 
de o milă pe ,.5-th Avenue" a 
lost câștigată de Steve Soou in 
3:19,77, înaintea lui Ross Do
noghue 3:50,10 și Sydney Maree 
3:50,72. Proba feminină a revenit 
englezoaicei Wendy Sly In 
4.'22,66.

3OX • Americanul Donald 
Curry șl-a păstrat titlul mondial 
(WBA) la categoria seml-mljlocle 

Invlngindu-1 prin ko tehnic, in 
repriza I. pe compatriotul său 
Roger Stafford, în gala de la 
Marsala (Italia) • Mexicanul 
Kiko Bejines, învins prin ko 
miercuri seara, in meciul pentru 
titlul mondial la ,,cocos", se află 
de atunci in comă, la un spital 
din Los Angeles, avtnd ..grave 
leziuni pe creier" 1.

handbal • Echipa feminină 
Știința Bacău, campioana Româ
niei, a fost oalificată direct în

ȘI-AU ÎMPĂRȚIT VICTORIILE
eu două săptămîni înaintea 

C.E. din R.D. Germană, voleiba
listele reprezentativei noastre ma
nifestă o îmbucurătoare creștere 
de potențial. Vineri seară, în 
primul din cele 4 meciuri ami- 
oale programate tn încheierea 
pregătirilor pentru „europene", 
echipa României a întrecut în 
deplasare. La Debrețin, formația 
Ungariei cu 3—2 (13, —4. —7, 8, 
1). Sîmbătă seara, în partida a 
doua, desfășurată tot la Debre
țin. gazdele și-au luat revanșa: 
3—1 (8. —13 13, 9) dar tn par
tea a doua a meciului antrenorii 
S. Chiriță și V. Moșescu au re-

tras din teren pe Maria Enache 
și Doina Săvoiu, în dorința de 
a roda jucătoarele tinere, care 
au evoluat satisfăcător (au con
dus cu 9—6 șt 13—11 in setul 3).

Astăzi șl mîine, în Sala spor
turilor din Oradea, cele două 
echipe se reîntîlnese în do-uă 
partide-revanșă. (Ilie ghișa, 
coresp,).

C.M. DE CICLISM FOND

ACTUALITATEA LA BASCHET
• Titov Vrbas. Balcaniada de 

seniori : Grecia — Turcia 74—6«, 
Bulearia — România 95—77, 
Iugoslavia — Bulgaria 79—71, 
România — Grecia 75—74.
• Barcelona. Turneu masculin: 

Bosnia Sarajevo — Real Madrid 
10^-M (50—49). B.C. Barcelona — 
Banco di' Roma 77—67 (38—27).
• Munchen. Tragerea la sorti

In compeuțille europene inter- 
duburi. ..Cupa campionilor euro
peni" (turul 1 — 29 septembrie 
Si 8 octombrie) : Dinamo Bucu
rești — C.S.P. Limoges (Franța). 
„Cupa cupelor" (turul I — 27
septembrie si 4 octombrie) : 
Fenerbahce Istanbul — Steaua 
București, „Cupa Koraci" (Curul 
n — 28 octombrie si 2 noiembrie): 
Rapid Bucuroșii — Maccabi Ra
mat Gan (Israel) ; feme: : „Cu
pa campionilor europeni" (turul 
n — 27 octombrie si 2 noiem
brie): Voința București — Tun
gsram Budapesta, „Cupa Ron- 
chetti" (turul I — » septembrie 
Si 5 octombrie) : Universitatea
Cluj-Napoca — Cesena (Italia). 
Invin gâtoarea va intilni In turul 
doi Sparta Praga.

Zurich. Cursa de fond din 
cadrul C.M. (amatori) desfășu
rată la Altenrhein. tn Elveția, pe 
un traseu de 179.928 km a revenit 
rutierului Uwe Raab (R.D. Ger
mană) cronometrat in 4.31:53 
(media orară 39,707 km). Același 
timp l-a realizat și elvețianul 
Niklaus Rilttlmann.

Proba feminină de fond, pe 
CO km. a fost cîștlgală de suedeza 
Marianne Berlung în 1.33:17, 

întrecerea profesioniștilor (270 
km) s-a Încheiat cu victoria sur
prinzătoare a americanului Greg 
Lemond tn 7.01:21 (medie orară 
de 38,447 km).

NEW YORK, 4. — 
rile de la Flushing 
continuat întrecerile 
telor internaționale de tenis ale 
S.U.A. o mare surpriză s-a în
registrat în turul trei al 
bei ae simplu barbați, în 
tînărul jucător american 
Holmes (20 de ani) l-a învins 
fără drept de apel pe argentinia
nul Guillermo Vilas, cap de se
rie cu numărul 6.

Altp rezultate : simplu mascu
lin (turul III) : Heinz Gunthardt
— Gene Mayer 6—1. 6—0, 6—0 (!), 
John Lloyd — Terry Moor 6—3,
5— 7. 2—6, 6—0, 6—1. Jimmy
Connors — Brune Manson ‘
6— 4. 6—0, Eliot Teltscher
Anders Jarryd 6—7, 6—3,
6— 4. Bill Scanlon — Pat ____
7— 5, 6—3, 6—2 ; simplu feminin
(turul III) : Pascale Paradis — 
Andrea Temesvari 6—4, 6—2 (!), 
Pam Shriver — Kim Shaefer 6—0, 
7—6, Sylvia Hanika — Grace Kim 
6—3. 6—0, Martina Navratilova — 
Kate Gompert 6—2, 6—2, Andrea 
Jaeger — Mima Jausovec 6—?. 
6—7, 7—6 : dublu masculin, turul 
I : S. Edberg. S. Simonsson — F. 
Segărceanu, H. SundstrOm 6—3, 
6—3 : turul II : s. Mayer. F. 
Taygan — A. Amritraj, V. Amri- 
traj 6—4, 6—4. S. Giammalva, T, 
Giammalva . .......
1—6. 6—3, 
Mc.Enroe • 
Pate 6—3, 6—2, 
Winitsky — R. Hightower, S. 
Mc.Cain 6—4, 6—3, Andrews, Sadri
— Mitton. Walts 6—4, 6—4.

Pe terenu- 
Meadjw au 

campiona-

pro- 
care 

Greg

6—0,
6—2, 
Cash

— Meister. Wittus 
6—2. P. Fleming, J. 
— A. Kohlberg, D. 

F. Buehning. V.
R. Hightower,

C. £. DE TIR
(Urmare din pag. 1)

RODICA 
ARBA

ELENA 
HORVAT

de 
a făcut
cu care

bronz, 
o 

era 
pe

cunde — medalia 
iar ..8“-ul nostru 
cursă sub valoarea 
creditat, clasîndu-se doar 
poziția a cincea.

Rezultatele finalelor feminine : 
4+1 rame : 1. R.D. Germani

(Noack. Rudolph. Anders. Mist
ier) 3:11,18, 2. România (Olga Bu- 
larda. Maria Fricioiu, Chir* A- 
posto'l. Florica Lavric + Viorica 
Veres) 3:14,11. 3. U.RS.S. (Ka- 

leinikova. Semenova.
Kao’jkauskaite) 
3:17,52,5. S.U.A. 3:18,29, 6. Bulgaria

3. U.R.S.S.
Semenova,

3:14.36.4. Canada

3:22.68.
2 visle : 

(Schenk. 
U.R.S.S. 
3:14,28. 3.

R.D. G er
3:13.44, 2.

Mahma)
1.

Schroter) 
(Bratișko. ______ _

___ ___  . România (Elisabeta O- 
leniuc. Marioara Ciobanu) 3:15.45. 
4. Ungaria 3:19,37. 5. Olanda
3:19,63, 6. Bulgaria 3:94,21.

2 rame : L R.D. Germană
(Gasch. Frohlich) 3 At. 68. 2. Ro
mânia (Rodie* Arba, Elena Hor- 
vat) 3:32.13. 3. Canada (Smith. 
Craig) 3:33,52. 4. R-F. Germania 

3:33.88, 5. UJLS.S. 3:96,35, 6.
Bulgaria 3:39.S2.

simplu : 1. JuU* Hampe (R.D. 
Germană) 3:36,51. 2. Irina Feti
sova (U.R.S.S.) 3:37,79, 3. Virgi
nia Gilder (S.U-A.) 3A9.95. 4. Lise 
Justessen (Danemarca) 3:4*69. 5. 
Andrea Schreiner (Canada! 
3:16.31 ; Valeria Răcii* (România) 
— abandon.

4+1 Visle : L UJI.S.S. (Bațka- 
tova. Kaspina, Hlopțev*. Popova) 
3:02.48, 2. R.D. German* (Krist 
PieloUi. Linse. Schwabe) 3:MA1. 
3. Bulgaria (Madina. Lazarova. 
Dobceva. Ninova) 3:10.ra, 4. Ro
mânia (Adriana Chelariu. Sofia 
Corban. Mariana Trașcâ + Eca-

5.

turul I al ediției drn acest an 
a „C.CJE.® Tragerea la sorti a 
partidelor din acest tur va avea 
loo la Basel la 5 octombrie.

HOCHEI PE GHEAȚA * In ca
drul competiției dotată cu .Cupa 
ziarului Sovietekl Sport", la IV. ga.

• TELEX • TELEX •
Kristal Saratov a întrecut repre
zentativa Poloniei cu 5—3

ȘAH • Turneul feminin de la 
Zajecar (Iugoslavia) a fost cteti- 
gat de Suzana Verdczy (Ungaria! 
cu 9 p din 11 posibile. In conti
nuare 
astfel î

clasamentul se prezintă 
-------- Elisabeta Pol ihron Iade 

(România) I p. Idgia Jicman 
(România) 7 p, Maria Petrovici 
(Iugoslavia) 8,5 p. Pavlina Anghe- 
Iova (Bulgaria) 6 p etc. • In

OLENIUC CIOBANU
3:11.00. 5. S.U.A.terina Oaneia)

S:U.M, «. Olanda 3:14,1«.
84-1 : 1. U.R.S.S. (Stone, Ave

rianova, Konopleva. Studneva, 
Umaneț, Tereșina, Iațenko, Ma- 
kușkina) 2:56.22. 2 S.U-A. 2:58,14. 
J. RD. Germană 2:59.06. 4. Ca
nada 3:6M7. 5. România (Mlhaela 
Armâșescu. Aurora Darko. Ani- 
șoara Soroban. Mana Gligor. Lu
cia Sauca. C amelia Diaeonescu,

turoeul măscuita de ia Niksici. 
Garry Kasparov a suferă prima 
înfrtngere. ta opt runde, pâerzînd 
la Bods Spasski. Alte rezultate : 
Petrosian — Ljubojc.-ici 1—0. 
Timtnan — Nikolic! si Andersson 
— Tal remize. Celelalte partide 
s-au întrerupt. Clasamentul : 
Kasparov (U.R.S.S.) 6.5 p.
Spasski 4J p. Miles (M. Brii.) 
4 p (1>, Ttaunaa (Olanda) 4 c 
etc.

TENIS DE MASA • In sfertu
rile de finală de la Bridgetown, 
suedezul Jan-Ove Walder l-a eli
minat cu 3—2 (14—21. 21—1». 11—21. 
21—12, --------
Praen, 
via) a 
21—14,
Jonyer . ________ _______
Appelgren (Suedia) ’-e învins cu 
3—0 (22—21, 21—15, 21—19) pe
Dragutin Surbek (Iugoslavia).

11—11) pe englezul Cari 
Zoran Kal iniei (Iugosla- 
dispus cu 3—1 (21—11.

18—21, ±1—191 de Istvan
(Ungaria). iar Mlckael

cunoscutelor evoluții meritorii 
din ultimele decenii. E adevă
rat. am fi dorit o medalie si 
la individual, trofeu care le-a 
scăpat printre degete celor doi 
valoroși țintași. Ion si Stan, 
care, cu 596 p. performantă 
comună, au ocupat locurile 
imediat următoare celor de pe 
podium. Campionul Europei, 
sovieticul Igor Puzirev. si-a 
demonstrat încă o dată înalta 
sa clasă (el 
mondial, cu- 
mondial — 
european — __ ___ .
Dar marea surpriză au oferit-o 
componentii formației Ungariei 
cîstigători al titlului continen
tal pe echipe.

Celelalte probe s-au desfășu
rat. așa cum era de așteptat, 
la un inalt nivel. Intre perfor
mante se remarcă însă cea de 
1173 de puncte cu rare sovie
ticul Vladimir Lvov si-a ad
judecat proba de pușcă liberă 
3X40 f. egalind recordul mon-

este recordman
599 p campion 

Caracas, 1982 — șj 
• Titograd, 1981).

VLADIMIR LVOV

3X40 t
diaL

Programul de azi

DE 
liber. ______ .
Babii, O. Visan. C. 
pistol standard (33 
nioane și junioare 
cipâ Ana Cioban a. 
Macovei, Anisoara 
respectiv Dorina 
Elena Macovei. 
Tudor).

LA ORA , : oistol
juniori (pârtie.pa S. 
~ ~ Bal) ;

f). se- 
(parti- 
Maria 
Matei, 
Guler, 

Camelia

Cehoslovacia 273 t ; mistreț aler
gător, 60 f, seniori : 1. A. Dolle- 
sall (Ungaria) 587 p — campion 
european, 2. N Dedov (U.R.S.S.) 
586 p, 3. Z. Bogdziewicz (Polo
nia) 585 p ; echipe : 1. U.R.S.S. 
1753 p — campioană europeană, 
2. Ungaria 173S p, 3. Italia 1722 p; 
juniori: 1. S. Makarov (U.R.S.S.) 
583 p — campion european, 2. 
T. Weigel (R.D G.) 581 p. 3. G. 
Avramenko (U.R.S.S.) 581 p ;
pistol viteză, seniori : 1. I. Pu
zirev (U.R.S.S.) 598 p — campion 
european, 2.
(R.F.G.) 597 p, 3. L. Orban (Un
garia) 597 p. 4. Marin Stan 596 o, 
5. Comeliu Ion 596 p, 6. J. Wief- 
fel (R.D.G.) 596 p... 30. G. Calotă 
589 p ; echipe 
— campioană 
mânia 1781 p. 
pușcă liberă, 3 
(U.R.S.S.) 1173

1.

W. Reininger

- cam- 
Franța 
t— 14. 
1. Ele- 
t — 

Mauri-

: 1. Ungaria 1784 p 
europeană. 2. Ro- 
3. Bulgaria 1778 p; 
X 40 f: 1. V. Lvov 
p — record mon

dial egalat, campion euronean,
2. V. Vlasov (U.R.S.S.) 1171 p,
3. A. Mitrofanov (U.R.S.S.) 1170 p,
4. M. Cooper (Marea Britan ie) 
116 9p. 5 H. Stenvaag (Norvegia) 
1168 p, 6. K. Thune fSuedJa) 
1164 p : echipe: 1 U.R.S.S. 3514 p 
— campioană europeană, 2. Sue
dia 3487 p 3. Marea Britan ie 
3487 p.

REZULTATE TEHNICE, trap, 
seniori : 1. M. Nummela (Finlan
da) 199 t — record european e- 
galat. campion european, 2. A. 
Asanov (U.R.S.S.) 198 t. 2. J.
Phalsoo (Suedia) 197 t... 37. M. 
Ispașiu 195 t. 39. L Stamate 
115 L- « G. Tomoioagi 162 t : 
echipe : I. Italia 436 t - 
pioanâ european*, i.
436 t. 3. Finlanda 436 
România 406 t ; senioare : 
na Sisi rin* (U.R.S.S.) 143 
campioan* european*. 2.
oette Cola vito (Franța) 141 t, 3. 
Liudmila Voiodtna (U.R.S.S.) 
137 t; echipe: L U-R-S-S. 383 1 — 
mu record european, campioană 
european*, 2. Italia 256 t 3. Spa
nia 247 t : juniori : 1. R. Zaoral 
(Cehoslovacia) 149 t — nou re
cord european, campion euro
pean, î A. Dunbar (Marea Bri- 
tanle) 144 t, 3. O Kuksa (U.R.S.S.) 
144 L- 19. T. Vlâdoianu 131 t ; 
echipe: 1. Italia 276 t — camploan* 
europeană, 2 Franța 275 t. 3.

□31

1.

STEVE OVETT - 3:30,78 
PE 1 500 M I

In cadrul concursului atletio 
desfășurat duminică la Rletl, se- 
mifondistul er.glez Steve Ovett a 
stabilit un 
tn proba i 
de 3:30,78. 
3:31,24 și 
august la I 
(SUA), 
timl de secundă 
anterior (3:31.36) 
La Koblenz de Ovett.

nou record mondial 
de 1 500 m ou timpul 
Vechiul record era de 
fusese

K61n de Sydney Maree 
care alergase cu 12 su- 

sub recordul 
reușit In 1981

stabilit la 28

Tokio. Preianinarii olimpice, 
zona Asia — Oceania, gr. S : 
Japonia — Fiii pine 7—8 (4—0).

Belgrad. Ziua a doua a turneu
lui de juntaci „Trofeul Iugosla
via" : grupa ,.A“ ; Marea Brita- 
nie — Ungaria S—2 (1—î). R-F- 
Germania — Elveția 2—2 (1—8), 
grupa ..B" : Iugoslavia „A" —
Suedia S—1 «—1). Iugoslavia 
— U.R.S.S. 2—1.

Austria (et. 2) : Sturm Graz — 
Austria Salzburg 1—1. Rapid — 
Austria Klagenfurt 1—8. Admira 
Wacker — Union Weis 2—8. S.K. 
Vlena — Neusledi 1—L Austria 
Viena — St. Vat* 5—L Lask — 
Innsbruck 1—8. Fav A.C. — Linz 
*—8, Gak — Eisenstadt a—1. Cla
sament* : L Austria Vlena I p, 
2. Sturm Graz 8 p. 2. Gak 5 p.

R.P. Germania (et. 5) : Kaisers
lautern — Lederkusen 3—0, Ham-

Bielefeld 2—0. Frankfurt
— Dusseldorf 3—0, Nurenberg — 
Offenbach 4—0. Bayern Munchen
— Bremen 0—0, Koln — Braun
schweig 2—1, Dortmund — Uer- 
dingen 2—1. Stuttgart — Bochum 
4—2, MonchengLadbach — Man-

Clasamentul : 1.
8 p, 2. Bayern
3. Hamburg S.V. 

Uerdingen 7 p.
(et. 5) : Dukla

x—a, ivxuii cii'ciij 
nheim amînat. 
V fB Stuttgart 
Mtlnchen 8 p,
7 p, 4. Bayer

Cehoslovacia
Praga — Zillna 2—1. Slovan Bra
tislava — Sparta Praga 2—0. Sla
via — Inter Bratislava 3—t. Te- 
plioe — Bohemians 0—0, Banska 
Blstrlca — Cheb 2—1. Vitkovice 
— Trnava 0—0, Nitra — Presov 
3—1. Clasamentul : 1. Dukla Pra
ga I p, 2. Dukla Banska Bistriea
8 p, 3. Sparta Praga 7 p. 4. 
Spartak Trnava 7 p.
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