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IERI, 2 MEDALII DE BRONZ
PENTRU JUNIORII ROMANI

ȘI A PRELUAT TRICOUL GALBEN

9 Elena și Maria Macovei In luptă pentru medalii• Pe podium. Sorin Babii și echipa de pistol liber 
intră pe standuri loan Toman, campionul tării la skeet 

-------PROGRAMUL ZILEI--------
De la ara 1: SKEET: participă: 

loan Totnan, Atila Ciorba, Cons
tantin Paraschiv (seniori). Ion 
Opri,. Dumitru Gazetovici. Ion 
Majomic (juniori). Maria An
drei, Lia Mihaiu (junioare) ; 
PUȘCA LIBERA 60 F.C. JU
NIORI : participă : Valentin
Tirtan, Jon Joldea, Paul Gruia; 
PISTOL STANDARD, SENI
OARE: participă Ana Ciobanu, 
Maria Macovei. Anișoara Ma
tei ; JUNIOARE : participă:
Bena Macovei, Dorina Guler, 
Camelia Tudor ; de 1a ora 11 : 
PUȘCA STANDARD, 63 F.C. 
SENIOARE : participă: Roxana 
Lămășanu. Niculina Iosif. Du
mitra Matei ; de la ora 13: 
PUȘCA STANDARD, 60 F.C. 
JUNIOARE : participă: Dani
ela Toader, Aurelia Toader, 
Dana Ccrghit.

la pistol standard • Astăzi
Prima parte a Campionate

lor europene de tir. rezervată 
probelor de seniori, a luat 
sfîrșit. De ieri. în programul 
acestei competiții de amploare»

arbitrii au 
de arbitraj

patul întrecerilor, 
consemnat în foile 
cucerirea altor două medalii de 
bronz de către reprezentanții 
României : manifestind o con-

Sorin Babii, locul 3 la pistol liber juniori, încadrat* de Cristian 
Bal și Octavian Vișan. colegi 
de asemenea, cu bronz.

i

CALAFAT, 5 (prin telefon). 
Caravana celei de a 21-a edi
ții a Turului Ciclist al Româ
niei s-a așternut la drum. Luni 
după-amiază ea a plecat de la 
Craiova spre Dunăre, poposind 
după ceva mai mult de 2 ore 
la Calafat, la capătul etapei a 
Ii-a, care a măsurat 84 de 
kilometri. Această secvență a 
adus un nou purtător al tri
coului galben. Ionel Gancea 
devenind lider după ce această 
onoare o avuseseră colegii săi 
de la Dinamo. Gh. Lăutaru si 
M. Romașcanu.

S-a plecat din Craiova la ora 
15. startul fiind dat — în a- 
plauzele cicliștilor... — de ac
torul Tudor Gheorghe. După 
numai citeva sute de metri, 
sparge C. Paraschiv. împotriva 
vintului puternic, tinărul si ta
lentatul rutier reușește să re
cupereze. face joncțiunea cu 
plutonul și apoi joacă un rol 
de seamă în principala acțiune 
ofensivă a etapei. Un lung ur
cuș. la Braniștea, după 12 km 
de rulai si un vint care-și a- 
runcă palele cind din stingă, 
cind. cel mai adesea, din față, 
întinde plutonul pe mai bine 
de un kilometru, obligindu-i pe 
mai tinerii și mai puțin expe
rimentalii rutieri ai plutonului 
să cedeze in lupta cu alergă
torii de frunte ai ciclismului 
nostru. M. Romașcanu iși do
vedește încă ,o dată calitățile 
sale dex grimpeur. devansîndu-i

AZI ETAPA A III-A, CA
LAFAT — BĂILE HEKCULA- 
NE (144 Km). Calafat (ieși
rea din oraș) — start. ora 
13,20 ; Basarabl (km. Ș), ora
13.23 ; Maglavit (km. 16) —
13,44 ; Cetate (km. 26) — 13,56; 
Cujmir (km. 42) — 14,22Re
cea (km. 55) — 14,42 ; Vinju 
Mare (km. 67 — siprint) — 
15,00 ; Rogora (km. 74 — că- 
țărare) — 15,11 ; Turnu Seve
rin (km. 05 — sprint) — 15.43; 
Orșova (km. 120 — sprint) —
16.24 ; Topleț (km. 132) —16,42
BĂILE HEHCULANE (centru) 
— sosire ora 16,45.

pe toti în vîrf la Braniște șl 
cîștigind cătărărea, urmat de 
N. Cornel și L. Caloji. El con
tinuă acțiunea, obtinînd 20—30 
de metri avans, lăsindu-se după 
vreo 2 kilometri, ajuns de I. 
Gancea. pentru că îi este coleg 
de club și pentru că o acțiune 
solitară de 70 de km ar fi fost 
desigur riscantă. Cei doi se în
țeleg foarte bine 4a trenă ob
țin 100. apoi 150 și chiar 200 
de metri avans. Plutonul simte 
pericolul Iminent și grăbește pe 
urmele lor. Din hărtuiala gru
pului masiv se naște o nouă 
evadare : C. Paraschiv. P. Mitu, 
V. Apostol si Gh. Vasiliu se 
constituie injr-un cvartet care 
la km 18 îi ajunge pe Romaș-

in echipa națională, medaliată, 
Foto : N. DRAGOȘ

CAMPIONATELE DE ATLETISM
. PE DISTANȚE LUNGI

Adriana Mustafa, recordmana maratonului

găzduite de poligonul bueu- 
reștean Tunari, figurează în
treceri adresate senioarelor, ju
niorilor si junioarelor Ia 
mele cu glonț precum si 
ticantilor probei de skeet.

Primii s-au aliniat pe
durîle poligonului de 50 m tră
gătorii juniori, specializați la 
proba de pistol liber. La ca-

»r- 
prac-

stan-

stantă deosebită (pe decade : 
92—94—94—93—93—92). Sorin 
Babii a adunat in finalul în
trecerii 558 p, performantă cu 
care a putut urca pe podiumul 
de premiere in disputa indivi-

Radu T1MOFTE

(Continuare In vag a 1-a)

După Campionatele mondiale de la Duisburg

La sfirșitui săptăminii tre
cute s-au desfășurat in Capi
tală întrecerile din cadrul cam
pionatelor republicane si ..Da- 
ciadei" la maraton și marș — 
seniori si tineret. Căldura to
ridă si traseele dificile au 
triat sever pe competitori. Tit
lurile au revenit. realmente, 
celor mai bun,- la ora întrece
rilor dar. cu excepția rezulta
tului de la maraton fete, ce
lelalte cifre slot destul de 
slabe. Deci :

MARATON — SENIOARE : 1. A- 
driana Mustață (Metalul — fiica 
fostului campion de maraton) 
S.55:57 — record național, cam-

...chiar dacă fost pe măsura așteptărilor
(prin telefon).DUISBURG, 5

După o săptămînă de întreceri 
aprige, ajunse sîmbătă si du
minică. în zilele finalelor, la 
cotele de intensitate maximă, 
adeseori dramatice, apele cana
lului Wedau s-au liniștit. E- 
ditia din acest an a Campiona
telor- mondiale de canotaj a 
devenit... statistică, palmares, 
istorie. Chiar de a doua zi se 
vorbește mai puțin 
a fost si mai mult 
va fi anul viitor, la 
trecere olimpică de
Cassitas. de lingă Los Angeles.

Să ne întoarcem, totuși. la 
sîmbăta finalelor feminine, si 
să privim bilanțul. De la bun 
început trebuie să spunem că 
pentru echipa României el 
marchează un progres fată de 
ediția trecută a campionatelor 
mondiale, de la Lucerna (o 
medalie de argint si două de 
bronz), una din medalii inno-

despre ce 
despre ce 
marea în- 
pe lacul

bilîndv-si culoarea. Locul trei 
in clasamentele pe națiuni, al
cătuite după numărul medali
ilor sau al punctelor. după

D. Germană si U.R.S.S., 
onorabil. Sugestivă ni se 
în acest sens, declarația 

Thomas Keller, președin- 
federatiei internaționale 

(F.I.S.A.) : „Actuala ediție a 
campionatelor lumii ne-a ofe
rit un spectacol magnific, dis
pute de mare spectacol <6i de 
un ridicat nivel valoric. Cano
tajul mondial feminin este do
minat de cele trei mari puteri, 
R. D. Germană, U.R.S.S. și 
România. Româncele, in reală 
ascensiune, puteau obține și 
mai mult fără surprinzătorul 
sl neplăcutul accident al Va
lerie! Racilă, care rămîne ma-

R. 
este 
pare, 
lui 
tele

Vosile TOFAN

(Continuări tu trag a 1~a) ALEXANDRU CHIRAN

pioană națională și a „Daciadel*, 
2. Elena Florea (Viitzjriil Vaslui) 
3.15:08, 3. Mitica Junghiatu (Me
talul") 3.20:19 — campioană .de ti
neret, 4. Ekhna Avram (CS Arad) 
3.42:05 ; MARATON — SENIORI : 
1. Alexandru C-hiran (Steaua) 
2-25:55 — campion național și al 
„Daciadei“, 2. Gh. Sandrti (St. 
roșu Brașov) 2.26:49, 3. Gh. Za- 
haria (Oțelul Galați) 2.31:31, 4.
Gab. Brăn-ișteanu (Rapid) 2.33:21,
5. Cornel Scurt (SL roșu) 2.35:50,
6. Gh. Dragomir (St. roșu) 2.36:57; 
echipe : 1. Steagul roșu Brașov
— campioană națională. 2. Oțelul 
Galați, 3. Metalul Hunedoara ; 
MARATON — TINERET : 1. Ionel 
Mardare (Steaua) 2.12:10 — cam
pion național, 2. Benj. Părăuț 
(Met. Cugir) 2.45:42, 3. L Chișbac 
(ÂSA Sibiu) 2.58:42.

10 KM MARȘ — FEMEI : 1. Li
liana Drăgan (Unirea Alba Iulia) 
54:45,0 — campioană națională și 
a „Daciadei“, 2. Mia Gologan 
(CS Brăila) 54:55.0 . 3. Agneta 
Nagy (Rapid Oradea) 55:59,8, 4.
Paraschiva Barna (Unirea A. Iu
lia) 56:34,6, 5. Lucia Cloancă (U- 
nirea A. Iulia) 57:36,0, 6. Victoria 
Oprea (Voința Tg. Jiu) 58:58,4 ; 
campionatul de tineret : 1. Dră
gan, 2. Gologan, 3. Oprea : 50 KM 
MARȘ — SENIORI : 1. Ștefan E- 
nache (Steaua) 4.21:38 — campion 
național și al „Daciadei". 2. Th. 
Grigore (Met. Plopeni) 4.26:56, 3.

Darabană (Univ. Lași) 4.29:04.
C. Ispas (Met. Plooeni) 4.33:53. 

Găsitu (PTT) 4.39:51, '6. Gh

(Continuare In ooo

Hristache NAUM

ADRIANA MUSTAȚA
Fotografii : D. NEAGU

i

Radu (Met. Plopeni) 4.43:18 ; 
echipe : 1. Metalul Plopeni — 
campioană națională : 30 KM
MARȘ — TINERET : 1. Mihai Da
rabană (Univ. Iași) 
campion 
(PTT) 
(Steaua) 
(ASA sibiu) 4.55:40.

national. 2.
4.43:40, 3.
4.45:44, 4.

4.29:04 —
Sofran 
Alexe 

Răzvan
c. 
I. 

A.

Fotbal mi ine, la Cracovia

A MUNDIALULUI

De azi pinâ joi, la Snagov

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE CAIAC-CANOE ALE SENIORILOR
De astăzi pînă joi, pe lacul 

Snagov se va desfășura cel 
mai important concurs al ca
lendarului intern la 
noe : campionatele 
ale seniorilor. în 
campionatelor figurează cele 13 
probe clasice pe culoare. de 
500 și 1 000 ■ m, întrecerile ur- 
mind să se desfășoare astfel : 
marii, de la ora 9 : serii in

calac-ca- 
nhționale 

programul

probele de 1 000 m ; de la ora 
16 : serii în probele de 500 m; 
miercuri, de la ora 9 ; semifi
nale în probele de 1 000 m ; de 
la ora 16 : semifinale in pro
bele de 500 m ; joi, de la ora 

9, in două reuniuni, FINALE
LE (in aceeași ordine a probe
lor).

Concursul se anunță deose
bit de atractiv. întrucît, cu o

singură excepție, aduce la start 
toate valorile caiacului si ca
noe! noastre. în frunte cu 
campionii mondiali si meda
lia ții de la Tampere. Excepția 
se numește Ivan Patzaichin. 
multiplul nostru' campion kitre- 
rupînd o lungă perioadă an
trenamentele dună C.M. Este, 
totuși, posibil ca Patzaichin să 
se răzgindească...

VARȘOVIA, 5 (prin telefon)
Fără îndoială că 

micalâ de miercuri, 
covia. cu puternica 
tivă a Poloniei, pe 
Dicii noștri o susțin sub titu
latura România ..A", constituie 
evenimentul sportiv nr. 1 
acestei săptămîni. Cu 
joc echipa olimpică isi conti
nuă programul pregătirilor se
zonului de toamnă in vederea 
examenelor oficiale ~ cu O- 
landa (în deplasare), cu Ita
lia Qa București) — din preli
minariile J.O. Spunem isi con
tinuă. întrucît în lotul convo
cat de antrenorul Gh. Staicu 
pentru „testul-polonez" întîl- 
nim nucleul de bază al for
mației angajată în cursa pen
tru calificare la Los Angeles; 
nucleu trecut prin filtrele in
ternaționale pe care directorul

partida a- 
de la Cra- 
reprezenta- 
care olim-

al 
acest

tehnic al echipelor reprezenta
tive. Mircea Lucescu le-a 
fectuat cu lotul lărgit al 
colorilor" fie in turneul 
America de Sud Franța 
mai recent. în Olanda 
bine se știe- in afara vâloro- 
silor și incercatilor jucători ai 
Universității din Craiova (Lung, 
Ungureanu. Geolgău. Cîrtu si 
Irimescu). in afara experimen
tatului mijlocaș dinamovist 
Mulțescu. în componenta 
limpicilor" apare si un' 
masiv de tineri fotbaliști 
lentati (Hagi. Movilă 
Bogdan. Zare. Coras, 
si Voicu) ; grup la care se a- 
daugă și Stancu. Bărbulescu, 
Speriatu. Fană 'Si Șoiman —

Stelion TRANDAFIRESCU

e- 
..tri- 

din 
j3U. 

Cum

.0- 
grup 

ta- 
lovan. 
Pușcaș

' (Continuare, in pag 2-3)



De mii ne, Ia Tg. Mureș

FINALELE BASCHETBAL1ȘTIL0R JUNIORI 
vasna. Mures. Satu Mare si 
Vilcea. Ca si la edițiile prece
dente. finalele ..Daciadei* vor 
prilejui afirmarea elementelor 
dotate.

Amintim că turneele finale 
ale ..Daciadei" de performantă 
pentru echipele de seniori si 
senioare se vor desfășura pen
tru băieți între 21 și' 25 sep
tembrie (la Sibiu), iar pentru 
fete între 28 septembrie si 2 
octombrie (la Ploiești).

în continuarea activității in
terne la baschet de’ mîine oină 
duminică se desfășoară. în 
Sala sporturilor din Tg. Mureș, 
turneele finale ale „Daciadei" 
de performantă pentru iuniori. 
La întreceri iau parte selec
ționatele -de juniori ale jude
țelor Arad. Argeș Bihor, Con- 

selectionata 
sc
ale

stanfa. Mutes si 
Municipiului București si 
lectionatele de iunioare 
județelor Cluj. Constanta. Co-

APROAPE 500 OE CONCURENTI LA FINALELE DE JUDO
cutii Mircea Frătică si 
stantin Niculae — foști 
pioni europeni. Gheorghe 
Toma Mihalache. Cos tel
tfcă. Mihai Cioc. Simion To- 
plicean. frații Gabriel si Doru 
Sapta. Vasile 
Stofa» Nagy. 
tăi io Todor.
— situati ne
la recentele campionate 
naționale.

Începînd de joi si oină du
minică. tn sala de atletism de 
la complexul sportiv ..23 Au
gust" din Capitală vor avea 
loc finalele Campionatelor re
publicane individuale si ale 
..Daciadei" la iudo pentru se
niori. Aproape 500 de sportivi 
din întreaga tară se află în
scriși ne foile de concurs 
întreceri vor fi orezenti 
components loturilor 
zentative. printre care

La 
si 

repre- 
cunos-

S-a încheiat campionatul de motocros i

TITLURILE SE AFLĂ ÎN MÎINI BUNE...
I
I

Con- 
cam- 
Dani.
Năf-

Anton. juniorii 
Silviu Lazăr. Câ- 
Stolian Moldova» 

locuri fruntașe 
inter-

Așteptată cu viu interes, eta
pa finală (a 5-a) a campiona
tului republican de motocros. 
desfășurată duminică în orga
nizarea ireproșabilă a asocia
ției sportive Fiacăra-Auto- 
mecanica Moreni. prin secția 
ei de motociclism (președinte 
— Ion Niculescu). a fost urmă
rită de peste 10 000 de specta
tori.

În cele mai importante curse 
din program. 250 cmc —■„ seniori 
și 125 cmc — tineret, s-a dat 
startul In -comun. Cunoscutul 
motocrosist Ernest Mălner a fost 
si de data aceasta imbatabil, 
cistigind toate cele 10 manse 
care au figurat în campionat. 
El cucerește al șaptelea titlu de 
seniori, la numai 24 de ani. sub 
îndrumarea tatălui său. aprecia
tul antrenor. Paul Miilner. în 
schimb, la clasa 125 cmc — 
neret lupta pentru un loc
podium a fost deschisă pină la 
ultima manșă, principalii nre- 
tendenti. Alexandru Hies. Flo
ria» Pop. Lasz’n Tomosvari, 
Paul Schmidt si Mihai Poena- 
ru fiind de forte sensibil esa-

ti
ne

le. Avînd la fiecare etapă cite 
trei concurenti la start, maes
trul emerit al sportului. Gheor- 
ghe lonită. antrenorul secției 
moto Steaua (reînființată în 
1982 după 12 ani de întrerupe
re) a trăit satisfacția ca lide
rul competiției să fie în . per
manentă unul din alergătorii 
stelisti. Iar în final tricoul de 
campion să revină reprezentan
tului clubului militar. Alexan
dru Hies. Deținătorul titlului 
si principalii lui adversari for
mează o promoție cu • valori 
autentice de la care se așteap
tă performante remarcabile.

Și in cele mai populate între
ceri, cele rezervate juniorilor 
marea 
miiaților 
noscuți 
tură a curselor, 
moșului antrenor, 
lea din 
tînărul de 17 ani. Gabriel 
rea a trebuit — în duelul

sebite calități, ceea cc denotă 
că sportul cu motor are un 
bogat rezervor de cadre.

Prezenti la toate etapele ac
tualului campionat, putem afir
ma că titlurile de campioni pe 
anul 1983 se află in mîini bune.

învingătorii etapei : M. Fie
raru (Steaua) la 50 cmc. G. 
Florea (Muscelul Cimnulung) la

I
I
I

80 cmc. P. Schmidt (Poiana . 
Cîmpina) la 125 cmc și E. Mul- I 
ner (Torpedo Zărnești) la 250 j

BOXERII ROMÂNI R. OBREJA SI M. PAISZ
PE PRIMELE LOCURI IN „CUPA PRIETENIA"

(prin telefon), 
a găzduit du- 
finalele celei 
a Turneului 
box „Cupa 

cei 24 de fi- 
'l boxeri din

majoritate a pre- 
au putut fi cu- 

abia după ultima 
Elevul ini- 

Valcrică Mi- 
Cîmpulung-Muscel, 

Flo- 
cu

cmc.
CLASAMENTE GENERALE: 

250 cmc seniori — 1, E. M«lner 
160 p. campion republican. 
Al. Enceanu (St.r..Bv) 126
3. P. Titilencu (Torpedo) 116 p.
4. Gh. Oproitl (Poiana) 112 p.
5. L. Dan (Poiana) 103 p. 6. 
Fr. Fodor (Electro Sf. Gheor- 
ghe) — 83 p ; 125 cmc tineret — 
Al. II ies (Steaua) 
publican, 
(Steaua)

2. 
P. I

I
campion re-

2. L. Tomoșvari 
1CT p, 6. Fi. Pop 

(I.R.A. Tg. Mureș) 129 p. 4.

I

GALAȚI
Arena „Dunărea- 
minică dimineața 
de a 18-a ediții 
internațional de 
Prietenia". între 
naliști s-au aflat 
U.R.S.S. 5 din România. 4 din 
Cuba, cite 3 din Bulgaria și 
R.D. Germană și cite unul din 
Cehoslovacia si R.P.D. Co
reeană. Dintre concurentii ro
mâni. Rudei Obreja si Micloș 
Paisz au cîștigat primul loc la 
categoriile respective.

La cat. ușoară. Rudei Obreja 
a avut ca adversar pe cuba
nezul Angel Espinoza. A fost 
un meci cu adevărat dramatic. 
Obreja a început ceva mai pru
dent si la mijlocul orimei re
prize a fost numărat in urma 
unui croșeu. începînd însă din 
rundul al doilea. Obreja a pre
luat inițiativa. Boxind in forță, 
cu lovituri directe si croșee 
repetate — care l-au incomo
dat vizibil pe Espinoza — DU- 
gilistul nostru si-a obligat ad
versarul la o defensivă aproape 
permanentă. în ultimele trei 
minute, ambii combatanți 
făcut risipă -de energie, 
schimbat serii de lovituri pu-

au 
au

ternice. urmărite in picioare de 
întreaga asistență, care a a- 
plaudat minute in sir victoria 

. la puncte a boxerului nostru. 
Este un succes de prestigiu al 
elevului antrenorului Ion Mo- 
nea, de la Dinamo, care se 
anunță — la cei 18 ani ai săi
— o mare speranță.

Și la categoria grea specta
torii ău avut marea satisfacție 
de a aplauda o victorie româ
nească. Mieîos Paisz a evoluat
— ca si oină acum — aproape 
Eră greșeală si a reușit să-1 
învingă pe Serik Umirbakov 
(U.R.S.S.). un boxer cu lovi
turi nănraznice foarte agresiv. 
Paisz s-a deplasat In perma
nentă. a plasat lovituri fi con
tre tare l-au marcat pe Umir
bakov si. executând totul din 
mișcare l-a obligat pe adver
sar să lovească mult în goL 
Tînărul nostru pugilist din 
Cluj-Napoca. elevul lui Fran- 
cisc Ambruș. a lăsat o exce
lentă impresie prin stilul său 
spectaculos fi eficace. El a cîs- 
tigaf la puncte.

Bilanțul final 
noștri : 2 locuri I. 3 locuri II 
și 2 locuri III 
cui n pe echipe, după U.ILS.S.

CELELALTE' REZULTATE : 
cat semimuscă : L Papian 
(U.R.S.S.) txab.2 Relu Chirilă ; 
muscă : 'I Kruth (K.D. Ger
mană) b.p. R. Blius (U.R.S.S.) ; 
cocoș : R. Echcvaria (Cuba) b.p. 
O. Nazurov (U.R.S.S.) : pană : 
Min Nam Hiaa (R.T.D. Co
reeană) b.p. N. Wigrefe (R-D. 
Germană) ; semiușoară : M. 
Farnikov (Bulgaria) b.p. N. 
Abdakalilov (U.RS.S.) ; semi- 
mijloeie : A. Echeveria (Cuba) 
b.ab.3 K. Doinov (Bulgaria) ; 
mijlocie mică : W. Ejke (R.D. 
Germană) b.D. M. Franck (Ce
hoslovacia) : mijlocie : A. Salov 
(L.R.S.S.) b.ab.2 Dumitru Bes- 
liu : semigrea : N. Sanavazov 
(U.R.S S.) b.ab.1 Viorel Enescu ; 
sopergrea : L. Kamenov (Bul
garia) b.p. L. Rodriguez (Cuba).

Foul IOVAN 
Tdemoc SI ti CP OL

AU FOST DESEMNAU
al boxerilor

precum si la-
LAUREAȚll TURNEULUI

DE TENIS (j) DE LA MAMAIA

Finalele campionatelor de ^călărie

CLUJEANUL P. IONESCU, ÎNVINGĂTOR LA JUNIORII DE 16 ANI
La 
au 

campiona- 
nationale si ale „Dacia- 

la călărie (dresaj, obsta- 
și concurs complet), la
participă sportivi de la

Glimpia, Dinamo,

SIBIU. 5 (prin telefon), 
baza hipică din localitate 
început întrecerile 
telor 
dei" 
cole 
care 
Steaua. _______
C.S.M. Craiova. C.S.M. Iași. 
C.S.M. Sibiu. Petrolul Ploiești, 
Agronomia Timișoara, A.S. Iz- 
vin, A.S.A. Cluj-Napoca. Ialo
mița Jegălia. Centrul de călă
rie Lugoj si Dumbrava Neamț.

Primii au intrat in competi
ție juniorii.» La startul catego
riei ..16 ani" s-au prezentat 
36 de sportivi. Parcursul a fost 
destul de dificil, astfel 
8 concurenti. în prima 
Si 3, în cea 
minat fără 
desemnarea

că doar 
manșă, 
au ter- 
Pentru

de a doua, 
greșeală.

campionului a fost

necesar un parcurs de baraj, 
la capătul căruia clujeanul 
Petru Ioneseu (cc Păcală) si-a 
înscris numele pe tabela câști
gătorilor.

Iată ......................  *
nescu 
Păcală 
nai si 
ghe Claudiu (Steaua) cu 
lodia < P 05,7 s). X_ ‘
Popa (Olimpia) eu 
(38,0 s)

.Petricioiu (C.S.M. Sibiu) 
Handicap 3 p. 5. Mircea Olaric 
(Dinamo) cu Volpone 4 p. 6. 
Mihai Birjoveanu (C.S.M. Iași) 
cu Razbeg 4 p.

La juniori fneepăiori 
tigat Cristina Crsache 
Iași) cu Scrum.

întrecerile continuă- 
NESCU-coresp.).

tinerii noștri le
ga câștigat toate 
în joc. De re- 

că in două dintre

Formația F. Pașcă a reușit du
minică să obțină patru victorii, 
cu care a cedat, „lanterna" lui 
D. Toduță. Dintre cei patru în
vingători s-a detașat Halogen, a 
cărui valoare 11 situează ca unul 
din protagoniștii Derbyulul din a- 
anul viitor. Hematita, condusă de 
talentatul D. iorga, a produs sur
priza zilei. Albinița, greșind nu
mai o dată și-a înșirat advensarii 
pe drum, iar Hot. prezentat In 
bună, formă, a completat cvar
tetul de cîștigători. R. I. Nicolae 
a reușit două Victorii : eu Da
cia da, o mlnză de perspectivă, 
și cu Haos, condus de V. Moise 
cu mult aplomb. Frenetica, ta 
vîrf de formă și condusă foarte 
bine de V. Popa, și-a corectai 
recordul cariere’, cu care a In
trat ta rîndul vedetelor turfuluî. 
Tot din formația L nară, Rea-

rezultatele : 1. Petru Io- 
(A.S.A. Cluj-Napoca) cu 
Op. — campion natio- 
al „Daeiadei", 2. Gheor- 

i Me- 
Teodar 

Erou 4 p 
d.b.. 4. Dumitru 

cu

a eis- 
(C.S.M.

a. io-

MAMAIA (prio telefon) — 
Pe terenurile camplexulu; ho
telier Palas s-au încheiat În
trecerile turneului international 
de tenis rezervat juniorilor, pe 
baza căruia se acordă puncte 
in vederea întocmirii clasa
mentului mondial oficial al 
F.I.T. O foarte bună compor
tare au avut 
nismani. care 
titlurile puse 
marcat făptui
finale jucătorii români au în
vins reprezentanți al Ceho
slovaciei si Poloniei.

Iată ultimele rezultate înre
gistrate în finalele competiției. 
Simpla feto : Alice Dânilă — 
Regina Rajchrtova (Cehoslova
cia) 6—L 6—0. în semifinale : 
Dănilă — Miluse Doscdelova 
(Cehoslovacia) 6—3.
Rajchrtova — Teodora 
6—4. 6—4). Dubiu" băieți : 
Șesu. Ș. Robert — T. 
liszewski. U. Kowalsk,- (Po
lonia) 6—4. 6—3. Dublu feto : 
Alice Dănîlă. Monica Radu — 
Daiana Samungi. Corina Taloș 
6—0. 6—2. Dublu mixt : Moni
ca Radu. I. Seșu — Alice Dă- 
nilă. D. Pop 7—6. 6—1.

G. TAMAȘ-coresp.

6—3. 
Tache 

I.
Ma-

F. PAȘCA CEDEAZĂ „LANTERNA"
lista, condusă de veteranul H. 
Șerban, a cîștigat cursa amato
rilor. Confirmând forma bună In 
care se află. Sadău, frumos sus
ținut de I. Florea, a Învins tn- 
tr-un spectaculos final. Am lă
sat la urmă victoria lui In, deoa
rece conducătorul său, T. Mari
nescu, a făcut tot ce se poate 
face spre a nu ciștiga, trezin- 
<Ju-se In această poziție In urma 
galopului luat de Perlcola, lingă 
sosire.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Hematita (D. Iorga) 1:34,1, 
2. Tușan. Cota : ctșt. 12, ordinea 
Închisă. Cursa a Ha- : 1. Albinlța 
(F. Pașcă) 1:41,S, i. Hed. Cota : 
cîșt. 6, ord. închisă, ev. închis. 
Cursa a HI-a : 1. Dot (F. Pașcă) 
1:2«,6, 2. Diafan, S. Percutor.
Cota : ctșt. 10, ord. M, ev. 45, 
ord. triplă 744. Cursa a IV-a : i. 
Dacia da (R. I. Nicolae) 1^7,2, 2.

Racșa, 2. Suav. Cota : cîșt. 2,20, 
ord. 12, ev. 110, ord. tripiă 123. 
Popa) 1:25,1, 2. Jurista. Cota : 
Cursa a V-a : 1. Frenetica (V. 
cîșt. 12, ord. Închisă, ev. 90. Cursa 
a Vl-a : 1. Realista (Șerban) 
1:27,7, 2. Rzleta, 3. Hațeganu.
Cota : cîșt. 2, ord. închisă, ev. 
25, ord. triplă 427, triplu 2—4—6 
407. Cursa a VlI-a : 1. Sadău (I. 
Florea) 1:26,2, 2. Robust, 3. Or- 
sina. Cota : cîșt. 2,40, ord. 26,

22, ord. triplă 243. Cursa a 
VHI-a : 1. Halogen (F. Pașcă)
1:27,6, 2. Catren, 3. Roditor. Cota: 
dșt. 6, ord.
plă 127. Cursa
(Marinescu) 1:33,9,

ev.

ev. 16, ord. trl- 
a IX-a : 1. In
. 2. Radna, 

Sudor. Cota : cîșt. 9, ord. 
49, ord. triplă 688. triplu 
2S14. Cursa a X-a : 1. 
(Moise) 1:28,4, 2. Negruț. 
cîșt. 7, ord. 23, ev. 66.

1.
S.

15, ev. 
5—7—9

Haos 
Cota :

A. MOSCU

Deținătorii titlurilor la citeva minute după ce au îmbrăcat tri
courile de campioni (de la stingă, la dreapta) : Mihai Fieraru 
(Steaua), Gabriel Florea (Muscelul Cimpulung), Alexandru Ilieș 

(Steaua) fi Ernest Miilner (Torpedo Zărnești)
Foto : Dragoș PANAITESCU

Eugen Moașa (antrenat de ta
tă său, Traian Moașa) — să 
cistige neapărat arabele man
se din etapa de duminică pentru 
a in*ra in posesia invidiatului 
titlu la clasa 80 cmc. De ase
menea. in disputele celor mai 
tineri motocrosâsti. de la clasa 
50 cmc. unde stelistul de 12 
ani. Mihai Fieraru. a cucerit 
cununa de lauri, pentru locuri
le 2 si 3 de De podiumul de 
premiere au candidat mai multi 
cotai ca oricind. dotați cu deo-

P. Schmidt 128 p, 5. M. Pocnaru 
(Steaua) 100 p. 6. FI. Alexe 
(I.T.A. Buzău) 63 p ; 80 eme : 
L G. Florea. 160 p. campion 
republican. 2. E. Moașa (St.r. 
Bv) 139 p. 3. O. Tompa (Elec
tro Sf. Gheorghe) 125 p ; 
58 cmc — 1, M. Fieraru 
(Steaua) 141 p. campion repu
blican. 2. I. Bogdan (Torpedo) 
121 p. 3. P. Gaggy (I.R.A. Tg. 
Mureș) 105 p.

Traian IOANIȚESCU

TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI
(Urmare din pag. 1)

canu și Gancea. Sprintul de la 
Radovanu este ciștigat de C. 
Paraschiv. Mergem multă vre
me in spatele acestor cicliști, 
aflati in primul plan al cursei, 

la Giubega. la 
sau la Basarabi 
intîmpinată de 

entuziast public, 
aruncă în calea 
de toamnă. La 
celor 6 fată de 
(cursa număra 

in acel moment 5—6 grupuri 
separate de sute si sute de 
metri) este de I minut și 5 
secunde și evident... „zarurile 
au fost aruncate !“. Din acești 
6 se va alege ciștigătorul e- 
tap?i și — ceea ce nu știam 
atunci — un nou lider al 
cursei. A fost interesant să ur- 
mârijn 
6 să-și 
victorii, 
trebuie 
Vasiliu 
postal 
namoviștii atacă cu doi kilo
metri înainte de sosire, simul
tan pe cele două părți ale șo
selei : oe stingă. M. Romaș- 
canu si pe dreapta. I. Gancea. 
Ceilalți se atașează „tricoului 
galben" in speranța că acesta 
nu-și va ceda șansa. N-a fost 
asa. M. Romașcanu a încetinit 
ritmul, lăsindu-1 pe Gancea să 
se detașeze. Cred însă că i-a 
lăsat colegului său prea mult 
răgaz, că avansul de aproape 
o jumătate de minut pe care 
Gancea l-a cîștigat pînă la so
sire poate reprezenta un factor 
decisiv în cistigarea cursei. A 
fost o etapă spectaculoasă, cu 
un final palpitant, iar sosirea 
la Calafat, pe un bulevard în
țesat de spectatori, a fost săr
bătorească.

CLASAMENT INDIVIDUAL, ' E- 
TAPA A n-A : 1. I. Gancea
(Dinamo) a parcurs 84 de km In 
2 h 92:39 ; 2. Gh. Vasiliu (Steaua) 
2 h 92:56 : 3. C. Paraschiv (Dina
mo) ; 4. M. Romașcanu (Dinamo) 
— același timp ; 5. P. Mitu (Di
namo) 2 h 93:03 ; 6. V. Apostol

Pretutindeni.
Calicea Mare 
caravana este 
un numeros si 
de copii care 
cicliștilor flori 
km 60 avansul 
primul pluton

cum se pregătesc cei 
fructifice sansele unei 
Cei patru dinamoviști 
să-i anihileze pe Gh. 
(Steaua) si oe V. A- 

(Metalul Plopeni). Di-

(Metalul Plopeni) 2 h 03:04 ; 7. v. 
Constantinescu (Dinamo) 2 h 94:08; 
•. Gh. Lăutaru (Dinamo) 2 h 04:15’ 
—i împreună cu grosul piutonu- 

„tC^AMENT GENERAL INDI
VIDUAL DUPĂ 2 ETAPE • 1 I 
Gancea (Dinamo) 3 h 11:43 ; î'. 
M. Romașcanu (Dinamo) 3 h 12:06 • 
"• C. Paraschiv (Dinamo) 3 h 
V h* .fi G.h Vasiliu (Steaua) 
i k Joiiî ’ » P’ Mitu (Dinamo) 
î ’ •’ v- Apostol (Metalul Plopeni) s h ’.2:30.

CLASAMENT GENERAL PE E- 
CHIPE DUPĂ 2 ETAPE : 1. Di- 

,h s®’32 : 2- Steaua l s n 23.46 : 3. Dinamo II 9 h 34:33.
CLASAMENT TINERET SPE

RANȚE (tricoul albastru) : 1. c. 
r°HPa„(S‘ s.p .șc’ nr- 1 București) 
3 h 13.40 ; 2. I. Schneider (Voința 
Arad) 3 h 13:43 ; 3. L. Covaci 
(Voința Arad) 3 h 13:44
,, CLASAMENTUL sprinterilor 
(tr:coul verde) : 1. m. Romașcanu 
(Dinamo) 36 p ; 2. Gh. Vasiliu 
(Steaua) 23 p ; 3 j. Gancea (Di
namo) 18 p '
rJ?nA,^ME^TUL CĂȚĂRĂTORI
LOR (tricoul alb) : 1. M. Romaș
canu (Dinamo) 7 p ; 2 c Ni 
coiae (Dinamo) 5 n ; 3 c caino (Voința Ploiești) 3 p. ]
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ADMINISTRAȚIA de stat loto
DUMINICA — TRAGERE 

CEPȚIONALA LOTO
EX-

De la agențiile 
sport se pot procura 
zile bilete pentru tragerea 
țională Loto de duminică 
tembrie 1983. Formula 
deosebit de avantajoasă 
extrageri cu un total de .. ... 
mere) oferă participanților șanse 
multiple de a obține autoturisme 
„Dacia 1300", mari sume de bani 
și excursii In H. P Bulgaria sau 
R.D. Germană. Biletele de 25 lei 
varianta, achitate sută la sută sau 
in cotă de 25 ia sută, au drept de 
participare La toate extragerile. 
Se poate juca și pe variante 
combinate sau combinații „cap 
de pod", care dau posibilitatea 
de a obține suite de câștiguri la 
mai multe " '*
septembrie 
ticipare.

Loto-Prono- 
tn aceste 

excep- 
11 sep- 
tehnlcă 

(șapte 
66 nu

t’d 
va
5va
65
M
Ca
2.S
231

categorii. Sîmbătă 10 
este ult’ma zi de par ot 

Bl

★
Se reamintește că numai astăzi 

se mal pot procura bilete cu
as 
bJ 
d
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fi 
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La unul dintre numeroasele atacuri ale Stelei, Lăcătuș 
(mascat de Horvath) înscrie al 4-lea gol. Foto : I. BĂNICA
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REZULTATELE ETAPEI A l!-a A CAMPIONATULUI DIVIZIEI C "

tăiau partea leului (uneori 
chiar în dauna echipei). La 
C.C.A.. echipa juca de 10. 
La Steaua juca de 10 
mitru. sau Iordănescu. 
Sames...

Nu facem istorie de 
gul Istoriei, evocăm 
minunate ..fapte de arme" 
trecute intr-un moment care 
poate să însemne o fericită 
răscruce de drumuri pentru 
..unsprezecele" clubului mili
tar. Steaua ne care o vi
sează mii de profesori Mi- 
roiu ai fotbalului românesc 
si care sînt în stare să vi
breze la un meci de fotbal 
ca la O piesă de Mihail Se
bastian. Steaua pare. în 
sfirsit. capabilă să urce — 
si să rămînă ț — acolo unde 
o dorim. Avînd o pleiadă de 
tineri foarte talentati (Ba- 
lint. Lăcătuș. Pușcaș. Pi- 
turcă. Petcu. Belodedici etc.). 
Steaua poate însemna vi
itorul apropiat. ..Momentul 
Lăcătuș" — înzestrat... spăr
gător de lacăte alo apărări
lor adverse — poate însem
na un foarte important în
ceput de

Scriem 
speranța 
amintiți 
clunea necesară 
unii predecesori de-aî 
nu au avut-o. din 
să nu-și închipuie că 
cucerit Roma" după un joc, 
umflîndu-se ca niște curcani, 
sau ca niște baloane colo
rate care la prima înțepă
tură explodează...

drum.
aceste rînduri în 

că tinerii jucători 
vor avea întelep- 

foe care 
lor 

păcate) 
„au

»\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\VX^

BATA A DIVIZIEI „A"...

Mureș — Univ. 
Igna ; D. Buciu- 

din Timișoara)

ianu (ambii din Ploiești) și S. 
Pantelimonescu (Boldești-Scă- 
eni) ;

A.S.A Tg.
Craiova : I.
man (ambii__ ______ .___ ,
și I. Ferenczi (Moșnița) ;

S.C. Eacâu —Politehnica Iași: 
Al. Mustățea ; A. Nicolescu și
M. lonescu (toți din Pitești) ;

C.S.  Tîrgoviște — Chimia Rm. 
Vîlcea : V. Antohi ; C. Silion și 
M. Stănescu (toți din Iași) ;

Dinamo — Petrolul Ploiești : 
O. Ștreng : N. Bitin si I. Med- 
veș (toți din Oradea).

t

A A DIVIZIEI „B“
C.S.M. Suceava : T. Chelu (Giur- 

• giu), Gloria Buzău — C.S. Bo-.
toșani : M. NicuJeseu (București), 

: Pralioya Ploiești — Metalul Plo-
. perii : D. Petrescu (București), 
: Chimia Fălticeni — Delta Tulcea:
1 J. Grama (București).

seria A Ii-a : Automatica 
i București — Chimica Tîrnăveni : 
I D. Ciolan (Pitești), Carpați Mlrșa 

— i.M.A.s.A. st. Gheorghe : Gh. 
Toth (Aiud), Progresul Vulcan 

---  București — Nitramonla Făgăraș ;
N. Dinescu (Rm. Vîlcea), 'F.C.M. 
Brașov — Unirea Alexandria : 
V. Titorov (Drobeta Tr. Severin), 

Metalul București — Constructo- 
l rul T.C.I. Craiova : R. Nicoară 

(Tulcea), Gaz metan Mediaș — 
Avîntul Reghin : L. Sălăjean 
(Satu Mare), Șoimii I.P.A. Sibiu 
— Chimia Tr. Măgurele : I. ' Ca- 
raman (Oradea), Rova Roșiori — 
Autobuzul București : D. Vătran 
(Arad), I.P. Aluminiu Slatina — 
Dinamo Victoria București (0—0, 
disputat în ziua de 31 august). 

SERIA A III-a : Steaua C.F.R.
Cluj-Napoca — Metalurgistul Cu- 
gir : t. Măerean (Brașov), C.F.R. 
Victoria Caransebeș — Aurul 
Brad : I. Tănase (Tîrgoviște), 
Olimpia Satu Mare — U.T. Arad: 
A. Gheorghe (P. Neamț), Minerul 
Lupani — C.F.R. Timișoara : V. 
Anghelolu (București), Gloria Re
șița — Ind. sîrmei C. Târzii :
I. Bîră (Agnita), Armătura Za
lău — „U" Cluj-Napoca : C. Teo- 
dorescu (Buzău), Rapid Arad — 
C.S.M. Reșița : I. Ve’ea (Craiova), 
Minerul Cavnic — Someșul Satu 
Mare : P. Iliescu (București), 
Politehnica Timișoara — Minerul 
Motxu : L Tărcan (Reghin).

si 
. A- 
unei 
care 

cit de aprinsă, 
fair-play si de 
aceste patru 
pot ajuta din 

afirmare

Greșit ar fi. de asemenea 
să se considere ..problema 
Stelei" — acum. în măsură, 
credem, să Ce rezolvată 
fericit — exclusiv ca o pro
blemă a clubului militar. 
Socotim că Steaua a ajuns 
azi o problemă importantă 
a fotbalului românesc, al 
cărui drum ascendent este 
în funcție directă de valoa- 
rea dchipclor sale fruntașe- 
Dacă în ultimii 4—5 ani 
clasă internațională a dove
dit că are 1
Craiova. ultima perioadă 
arată că Dinamo și Spor
tul studențesc (cu efective 
întărite) au ..trupă si car
tușe" pentru orice confrun
tare europeană. Sînt semne 
reale încurajatoare că 
Steaua ,.e pe aproape", 
runcate în creuzetul 
întreceri sportive pe 
o dorim pe 
pe atît de 
emulativă. 
mari ambiții 
plin mult dorita 
a fotbalului românesc.

Resurse 
există si 
prim-plan 
Lăcătuș, 
etc.), proces 
cultivat, stimulat, 
are mari talente si în fot
bal. ..teoria sărăciei de va
lori" (vechea scuză a uno
ra) în acest joc fiind infir
mată în chip evident.

5
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Marius POPESCU

MIINE, LA CRACOVIA
(Urmare din pag. 1)

toți aceștia cu reale disponibi
lități de a confirma investitura 
ce le'a fost acordată de către 
conducerea tehnică. Dealtfel. 
Mircea Lucescu ne mărturisea, 
după antrenamentul de ieri di
mineață. efectuat pe unul din 
terenurile complexului sportiv 
.23 August" din Capitală, că... 
„lotul deplasat in Polonia pen
tru acest meci foarte greu 
este valoros, că Coti jucătorii 
se arată dornici de muncă, 
receptivi la nou, ambițioși și 
botăriti să-si însușească, in an
samblu, CADRUL DE MUNCA 
instaurat Ia echipa națională; 
în aceasta incluzindu-se acel 
spirit de joc al primei repre
zentative. Este, dacă vreți, lu
crul cel mai important in viața 
lotului olimpic".

Toată lumea știe că partida 
de mîine cu Polonia se anunță 
dificilă, deoarece cota fotbalu
lui din țara lui Deyna, Szar- . 
mach. Lato si Boniek este ri
dicată pe plan mondial. An
trenorul Antonin Piechniczek 
cel care a adus, acasă, cu e- 
chipa națională. ..bronzul" de 
la Mundialul spaniol, i-a che
mat in lot pe cei mai în for
mă si mai valoroși jucători — 
nouă din aceștia figurînd în 
formația de la turneul final 
al campionatului mondial sau 
pe lista de rezerve. Să-i nu
mim doar pe portarul titular 
Mlynarczik, fundașii Majewski, 
Wujczcki, mijlocașii Krulj, 
Ciolek, Buncol și atacantii Pa- 
lasz si Iwan.

Lotul nostru a sosit luni seara 
Ia Varșovia. Marți își va con
tinua drumul spre Cracovia.

★
Lotul reprezentativ de ti

neret, reunit duminică, la 
prînz. își continuă pregăti
rile în vederea partidei a- 
micale cu reprezentativa simi
lară a Poloniei, meci care se, 
va disputa, dtipă cum s-a mai 
anunțat, miine, la Ploiești, de 
la ora 17.

Programul și arbitrii etapei din 11 septembrie
SERIA I

Metalul Rădăuți — C.F.R. Paș
cani 1—0 (1—0), Celuloza Piatra 
Neamț — Carpați Gălănești 0—1 
(0—0). Cristalul Dorohoi — Avîn
tul Frasin 3—1 (1—1). Sinetul 
Pașcani — Relonul Să vin ești 5—1 
(3—0). Minerul Vatra Dome! — 
Electro Bucecea 1—0 (0—0), La
minorul Roman — A.S.A. Cîmpu
lung Moldovenesc 0—0. Minerul 
Gura Humorului — Unirea Să- 
veni 3—0 (0—0). Zimbrul Șiret — 
Cetatea Tg. Neamț o—0.

Pe primele locuri in clasament: 
1. METALUL RĂDĂUȚI 4 p 
(4—0), 2. Carpați Gălănești 4 p 
(3—0), X Cetatea Tg. .Neamț 3 p 
(1—O).- pe ultimele locuri : 15.
Celuloza P. Neamț 0 p (1—3). IX 
Unirea Săv«ii 0 p (0—6).

ETAPA VIITOARE : Electro Bucecea
— Cetatea Tg Neamț : V. Luca (Gh. 
Gheorghiu-Dej), Zimbrul Șiret — La
minorul Roma-» : M. Munteanu (Bîr- 
lad), Carpați Golănești — Șiretul 
Pașcani : M. Nieolau (Bacău), C.F.R. 
Pașcani — Celuloza P. Neamț : P. 
Coșconea (Buzău), Unirea Să veni — 
A.SA. Cîmpulung Moldovenesc : V. 
Popa (Vaslui. Minerul Vatra Dor- 
nei — Cristalul Dorohoî : O. Rod (Si- 
ghet), Relonul Săvineștî — Metalul 
Rădăuți : S. Jipa (Buzău), Avîntul 
Frasin — Minerul Gura Humorului :
O. Pal (Dej)

SERIA A 11-0

Minerul Comănești — Voința- 
Gloria Odobești 0—1 (0—1). E-
nergia Gh. Gneorghiu-Dej — Letea 
Bacău 3—2 (6—1). Aripile Bacău
— Inter Vaslui 7—0 (4—0). Victo
ria Gugești — Metalul Tg. Se
cuiesc 1—0 (1—0). Mecanica Vas
lui — Proletarul Bacău 1—0 (1—0). 
FEPA 74 Birlad — Chimia Mără- 
șești 4—0 (2—0), Constructorul
Iași — Viticultorul Panciu 1—1 
(1—0), Luceafărul Adjud — Pe
trolul Momești 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. ARIPILE 
BACĂU 4 p (1—0), 2. Gloria O- 
dobești 4 p (2—0). 3. FEPA Bir
lad 3 p (5—1)... pe ultimele locuri:
15. Mecanica Vaslui 0 p (0—2),
16. Chimia Mărășești 0 p (0—5).

ETAPA VIITOARE : Proletarul Bocău
— Viticultorul Panciu : Gh. Ofițeru 
(București), Petrolul Moinești — Me
canica Vaslui : I. Smuc (Suceava), 
Letea Bacău — Voir-ța Gloria — Odo
bești : Gh. Pintilie (Tecuci), Chimia 
Mărășești — Energia Gh. Gheorghiu- 
Dej : L. Babone (Constanța), Lucea
fărul Adjud — Minerul Comănești: 
1. Malciu (Tulcea), Constructorul lași
— Aripile Bacău : P. Costeo (Buzău), 
Fepa 74 Birlad — Victoria Gugești : 
N. Bicîos (Botoșani), Inter Vaslui — 
Metalul Tg. Secuiesc : V. Ciuciudâu 
(Suceava).

SERIA A lll-a
I.M.u. Medgidia — Victoria Te

cuci 3—0 (2—0). Laminorul Bră
ila — Victoria T.C. Galați 3—1 
(0—0), Chimpex Constanța — Ci
mentul Medgidia 1—1 <1—0). Arru- 
bium Mă cin — Metalul Mangalia 
•—0, Progresul Isaccoa — Ancora 
Galați 1—1 (0—1), Șoimii Cerna
vodă — Portul Constanța 0—1 
(0—1), D.V.A. Portul Galați — 
Chimia Brăila 0—2 (0—1). Voința 
Constanta — S.N. Tulcea 0—1 
(0—1).

Pe primele locuri : 1. CIIIMLA 
BRAILA 4 p (7—2). 2. Ș.N. Tul
cea 4 p (4—0). 3. Portul Constan
ta 4 p (4—1)... pe ultimele locuri: 
15—16. Voința Constanta 0 p 
(2—6), D.V.A. Portul Galați 0 p 
(1—5).ETAPA VIITOARE : Metalul Manga
lia — DVA Portul Galați : E. Mus
tață (București). Chimia Brăila — 
Portul Constanța : I. Dima (Oltenița), 
Voința Constanta - I.M.U. Medgidia: 
V. Tabără (Ploiești), Victoria T.C 
Galați — Chimpex Constanța : Gh. 
Mocanu (P. Neamț), Cimentul Med
gidia — Șoimii Cernavodă : Gh. Das
căli» (București), Ancora Galați — 
Laminorul Brăila : M. Potur (lași), 
Ș. N. Tulcea — Progresul Isaccea : 
V. Zamfir (Fetești), Victoria Tecuci - 
Arrubtum Macin : R. Zlâvog (tași).

SERIA A iV-a

Poiana Cîmpina — Petrolul 
Berea 2—1 (2—1). Minerul Fili
pe știi de Pădure — Chimia Bu
zău 1—1 (1—0). Petrolul Băicoi — 
Tractorul Viziru 1—0 (0—0). Car
pați Nehoiu — Rapid Fetești 4—0 
(1—0), Metalul Buzău — Victo
ria Lehliu 6—0 (5—0). Unirea
Urziceni — Victoria Tăndărei 
4—0 (1—0), Petrolul Tanca —
A.S.A. Mizil 1—2 (1—0). Carpați
Sinaia — Chimia Brazi-Ploiești 
3—3 (2—3).

Pe primele locuri : 1. CARPAȚI 
NEHOIU 4 p (5—0), 2. Poiana 
Cîmpina 4 p (6—3). 3. A.S.A. Mi
zil 4 p (3—1)... pe ultimele locuri:
15. Tractorul Viziru 0 p (2—5),
16. Victoria Tăndărei 0 p (0—5).

ETAPA VIITOARE : Carpați Nehoiu
— Metalul Buzău : Gh. Lustig (Sf. 
Gheorghe), Rapid Fetești — Pe
trolul Berea : M. Stănescu (Giurgiu), 
Chimia Victoria Buzău — Poiana Cîm- 
pina : M. Bujor (Gh. Gheorghiu- 
Dej), Carpați Sinaia — Unirea Urzi
ceni : I. Curteanu (Sibiu), Chimia 
Brazi — Minerul Filipeștii de Pădure: 
F. Rizea (Alexandria), AS.A. Mizil
— Tractorul Viziru : T. Bușe (Bucu
rești), Victoria Lehliu — Petrolul

MIINE. IN DIVIZIA „B*:
Mîine în divizia ,,B“ se vor dis

puta două partide : Delta Tulcea 
—* Gloria Buzău (seria L etapa 
a 3-a). care va fi condusă de P. 
Balaș (București) și Minerul Cav
nic — Politehnica Timișoara (se
ria a Ifî-a, etapa D — arbitru : 
A. Gheorghe (P. Neamț). Ambe
le meciuri vor începe la ora 17. 

Băicoi : I. Popa (Brașov), Victoria 
Țăndârei - Petrolul lance : V. Stan 
(Adjud).

SERIA A V-a
Danubiana București — Ș.N. 

Oltenița 3—2 (1—1), F.C.M. Giur
giu — I.C.S.I.M. București 0—0. 
Visco fii București — Constructo
rul Călărași 1—1 (1—0). LS.C.I.P. 
Uimeai — Flacăra roșie ' Bucu
rești 0—0. Tehnometal București
— I.U.P.S. Chitila 0—0. I.C.P.B. 
Bolintin Vale — Abatorul Bucu
rești 0—0. Mecanica fină Steaua 
București — Argeșul 30 Decem
brie 4—0 (2—0). Viitorul Chirnogi
— Aversa București 3—1 (0—1).

Pe primele locuri : L MECANI
CA FINA BUCUREȘTI 3 p (4—0),
2. Abatorul București 3 p (3—0), 
3—4. Flacăra roșie București 3 p 
(2—0), Constructorul Călărași 3 p 
(4—2).„ pe ultimele locuri: 14—15. 
Tehnometal București 1 p (1—3), 
I.C.P.B. Bolintin 1 p (0—2). 16. 
F.C.M. Giurgiu. 1 p (0—3).

ETAPA VIITOARE : Tehnometal
București — Mecar.icâ fina Steaua 
București 2 Gh Comâțeanu (Bucu
rești), ISCIP Uimeai — Argeșul 30 
Decembrie : N Votca (Galați), A- 
versa București — I.C.S.I.M. Bucu
rești ; I. Grigore (București), I.C.P.B. 
Bolintin - I.U.PS. Chitila : L Co
druț (Mangalia), F tacă na roșie Bucu
rești — Abatorui București : I. Ungu- 
reanu (București). Viitorul Chirnogi — 
Constructorul Călărași : P. Roșalâ 
(Ploiești), Danubiana București» — 
Viscofil București : Gh. Ghinoiu 
(București), F.C.M Giurgiu — Ș. N. 
Oltenița -• Z. Erdei (Slatina).

SERIA A VI-a
Muscelul Cîmpulung — Elec

tronistul Curtea de Argeș 4—0 
(1—0). Recolta Stoicânești — Pe
trolul Videle 5—0 (4—0). Cimentul 
Fieni — Textila Roșiori 3—0 (1—0). 
Electrica Titu — Sportul munci
toresc Caracal 0—3 (0—1). Dună
rea-Venus Zimnicea — Flacăra- 
Automecanica Moreni 0—2 (0—1), 
Dacia Pitești — Metalul Mija 1—0 
(0—0), Progresul Corabia — Ceta
tea Tr. Măgurele 2—0 (2—0). Chi
mia Găești — Știința Drăgănești- 
Olt 2—3 (1—1).

Pe primele locuri : 1—2. FLA
CĂRA MORENI 4 p (4—0), Sp. m. 
Caracal 4 p (4—0). 3. Muscelul 
Cîmpulung 3 p (5—1)... pe ulti
mele locuri : 15—16. Chimia Gă
ești 0 p (2—6). Textila Roșiori 
0 p (0—4).

ETAPA VIITOARE : Metalul Mija - 
Chimic Găești : D. Urmeș (Brăila), 
Cetatea Tr. Măgurele — Dunărea Ve
nus Zimnicea : E. Otgon (București), 
Petrolul Videle — Electrica Titu : C. 
Mertea (Constanța), Flacăra Moreni
— Recolta Stoicânești : Gh. Dobre 
(Focșani), Dacic Pitești — Muscelul 
Cîmpulung : O. Simion (Craiova), 
Sportul muncitoresc Caracal — Știința 
Drăgănești : D. Bolintiș (București), 
Electronistul Curtea de Argeș — Tex
tila Roșiori î D. Țapelea (Craiova), 
Progresul Corabia — Cimentul Fieni :
D. Simtion (Bicurești).

SERIA A Vll-a
Petrolul Țicleni — Mecanizato

rul Șimian 1—1 (0—1). £.F.R. Cra
iova — Lotru Brezoi 4—1 (2—0), 
Viitorul Drăgășani — Progresul 
Bătiești 2—0 (0—0). C.S.M. Dro
beta Tr. Severin — Metalul Mi- 
hă iești 2—0 (0—0). Pandurii Tg.
Jiu — Electroputere Craiova 2—0 
(0—0). Dunărea Calafat — Celu
loza Drobeta Tr. Severin 4—0 
(4—0), Metalurgistul Sadu — 
Diema Orșova 0—0, Armătura 
Strehaia — Jiul Rovinari 2—1 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. DIERNA 
ORȘOVA 3 p (5—1), 2. C.F.R. 
Craiova 3 p (5—2). 3. Viitorul 
Drăgășani 3 p (2—0)... pe ultime
le locuri : 15. Electroputere Cra
iova 1 p (1—3). 16. Celuloza Dro
beta Tr. Sev. 1 p (0—4).

ETAPA VIITOARE ; Jiul Rovinari - 
C.F.R. Craiova : R. Lepădat (Timi
șoara). Mecanizatorul Simian — 
Diema Orșova : Gh. Bădica (Caran
sebeș). Loti*u Brezoi — Petrolul Ți- 
cleni : I. Csaki (Tîmăvenî), Celuloza 
Drobeta Tr Severin — Pandurii Tg. 
Jiu : R. Vlad (Lipova), Progresul Băi- 
lești — Armătura -Strehaia : I. Leuș- 
tean (Pitești), Electroputere Craiova
— C.S.M. Drobeta Tr. Severin : M. 
Neagoe (Rm. Vîlcea). Metalul Mihă- 
ești — Dunărea Ca»afat : D. Vișinescu 
(Tîrgoviște). Viitorul Drăgășani — 
Metalurgistul Sadu ; Gh. Soare (Bucu
rești).

SERIA A Vlll-a
Dacia Orăștie — Metalul Bocșa 

1—0 (0—0). Minerul Paroșeni — 
Constructorul Timișoara 1—1 
(0—1), Victoria Călan — Minerul 
Ghelar 0—0. U.M. Timișoara — 
Mecanica Orăștie 5—1 (1—1). Mi
nerul Anina — Metalul Oțelu 
Roșu 3—0 — Metalul fiind sus
pendată, Minerul Certej — Minc- 
rul-Știința Vulcan 2—1 (2—1). Mu
reșul Explorări Deva — Minerul 
Aninoasa 2—0 (1—0). Minerul Mol
dova Nouă — Minerul Ora vița — 
nu s-a disputat

Pe primele locuri : 1. MURE
ȘUL DEVA 4 p (3—0), 2. U.M. 
Timișoara 3 p (5—1), 3—4. Con
structorul Timișoara 3 p (4—1). 
Minerul Paroșeni 3 p (4—1)... pc 
ultimele locuri : 15. Minerul Mol
dova Nouă 0 p (0—3). 16. Metalul 
Oțelu Roșu 0 p (0—6).

ETAPA VIITOARE : Mecanica Orâș- 
tia — Minerul Oravița : I. Aldea 
(Balș), Minerul Anina — Minerul Cer
tej : M. Ștefănoiu (Tg. Jiu), Con
structorul Timișoara — Minerul Știința 
Vulcan : M. Bumbul (Oradea), Mine
rul Moldova Nouă — U.M. Timișoara: 
R. Cîmpeanu (Arad), Metalul Bocșa
— Mureșul Explorări Deva : C. Drulâ 
(Tg. Jiu), Minerul Aninoasa — Dacia 
Orăștie : T. Văcaru (Craiova), Mi

PETROLUL-LUCEAFĂRUL — MADJ CLUB DAMASC (Siria) 
1—0 (0—0). Unicul gol a fost realizat de Bobaru (mjn- 10).

N. TOCACEK—coresp j

nerul Paroșertf • Victoria Călan : C. 
So re seu (Pitești), Minerul Ghelar — 
Metalul Oțelu Roșu : N. Ivan (Fă
găraș).

SERIA A IX-a
înfrățirea Oradea — C.F.R. A- 

rad 2—1 (0-6). Minerul Sărmă-
șag — Rapid Jibou 2—0 (2—0), 
Bihoreana Marghita — Unirea Va
lea lui Minai 3—1 (0—1). Minerul 
Or. dr. Petru Groza — Voința 
Oradea 2—1 (0—6). Strungul Arad
— Unirea Sînnicolau Mare 5—1 
(1—0), Unirea Tomnatic — Victo
ria In cu 5—0 (4—0). Șoimii Li
pova — Minerul Șuncuiuș 4—0 
(2—r0). Sil van ia Cehu Silvaniei — 
Oțelul Or. dr. Petru Groza 2r—0 
d-o).

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 3 p (5—1). 2. LHiirea 
Tomnatic 2 p (5—1). 3. Șoimii 
Lipova 2 p (4—2)... pe ultimele 
locuri : 15. Unirea Valea iui Mi
hai 1 p (1—3), 16. înfrățirea Ora
dea 0 p (2—2) — penalizată cu
— 2 p.

ETAPA VIITOARE : Oțelul dr. P. 
Groza — Strungul Arad ; A. Polner 
(Satu Mare), Victoria Ineu — Voința 

Oradea : A. Savu (Oravița) Unirea 
Sînn cotau Mare — Si Ivan ia Cehu 
Silvaniei : - N. Tenea (Drobeta Tr. 
Severin), înfrățirea Oradea — Unirea 
Valea lui Mihai : A Petz (Careî), 
C.F.R. Arad - Rapid Jibou : V. Ale
xandru (Tg. Jiu), Minerul Șuncuiuș
— Minerul dr. P. Groza : V. Bontiu 
(Reghin), Unirea Tomnatic — Biho
reana Marghita s I. Costingîoarâ 
(Drobeta Tr. Severin), Șoimii Strun
gul Lipova — Minerul Sărmcșag : 
K. Kovaci (Tg. Mureș).

SERIA A X-a
Minerul Bălța — juăpușul Tg. 

Lăpuș 3—0 (1—0). C.E.M. Cluj-
Napoca — Unio SatiX Mare 3—1 
(2—0). Olimpia Gherla — Unirea 
Dej 1—4 (0—3). CUPROM Baia
Mare — Minerul Baia Sprie 3—1 
(2—0), Mir crul Băiuț — Oașul 
Negrești 1—1 (0—0). Sticla-Arie-
șul Turda — Bradul Vișeu 6—0 
(3—0). Minerul Baia Borșa — Vic
toria Cărei 2—1 (0—0). C.I.L. Si- 
ghet — Chimia Tașnad 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. STICLA 
TURDA 4 p (7—0). 2. Unirea Dej 
4 p (7—3), 3—4. Oașul Negrești 
3 p (3—1). C.E.M. Clu1-Napoca 
3 p (3—1)... pe ultimele locuri : 
15. Chimia Tășnad 0 p (0—2). 16. 
Olimpia Gherla 0 p (1—6).

ETAPA VIITOARE : Minerul Băiuț - 
Minerul Baia Sprie s L Si mo nea (Za
lău), Bradul Vișeu — Lăpușul Tg. 
Lăpuș : H, Lencu (Alba lulia), Oașul 
Negrești — Cuprorr. Bata Mare : 
M. Roșea (Arad). Unirea Dej — C.I.L 
Sighet : O. Gheorghe (Bistrița), Vic
toria F.I.U.T- Ca-e: - Olimpia Gherla s 
A Anca (Arad), Minerul Baia Borșa
— Unio Satu Mare : P. Onuț (Aiud). 
Chimia Tășnad - Minerul Băița : L 
Roșoga (Timișoara), C.E.M. Cluj-Na
poca — Sticla Arieșul Turda : C. 
Orășteanu (Mediaș).

SERIA A Xl-a >
Inter Sibiu — Metalul Aiud

1— 1 (1—0), Metalotehnica Tg. Mu
reș — Mecanica Alba lulia 2—0 
(0—0). Textila Năsăud — Oțelul 
Reghin 1—1 (0—0). Minerul Rodna
— Șurianul Sebeș 2—0 (2—0). Fo- 
resta Bistrița — Elcctremureș Tg. 
Mureș 1—0 (0—0). I.M.I.X. Agnita
— Mureșul Luduș 2—0 (2—0). U- 
nirea Alba lulia — Metalul Si
ghișoara 2—1 (1—1). Soda Ocna 
Mureș — Unirea Ocna Sibiului
2— 1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
ALBA IULIA 4 p (5—3). 2. Oțelul 
Reghin 3 p (4—1). 3—5. Metalul 
Aiud 3 p (3—1), IMIX Agnita 3 p 
(2—0). Metalotehnica Tg. Mureș 
3 p (3—1)... pe ultimele locuri : 
14—15. Inter Sibiu 1 p (1—4). Tex
tila Năsăud 1 p (1—4). Șurianul 
Sebeș 0 p (2—5).

ETAPA VIITOARE : Metalul Sighi
șoara — Minerul Rcdna : V. Aurelian 
(Ploiești); Soda Ocna Mureș - Inter 
Sibiu : I. Pîrlog (Timișoara), Meca
nica Alba lulta - Foresta Bistrița :
E. Burcă (Cluj-Napoca). Electroteh
nica Tg. Mureș — I.M.I.X Agnita : 
C. Vass (Oradea), Unirea Ocna Si
biului — Textila Năsăud : D. Tonen- 
chi (Lugoj). Mureșul Luduș - Unirea 
Alba lulia : V. Urbanovschi (Oradea), 
Metalul Aiud - Metolo Tg. Mureș: 
S. Ghețiu (Rm Vîlcea), Oțelul Re
ghin — Șurianul Sebeș : V. Stanca 
(Orăștie).

SERIA A Xll-a
Chimia Or. Victoria — Celuloza 

Zămești 4—1 (1—0). Torpedo Zăr- 
nești — Tractorul Brașov 0—2 
(0—1). Precizia Să cele — Utila
jul Făgăraș 3—0 (0—0). I.C.I.M.
Brașov — Minerul Bălan 2—1 
(1—0). Textila Prejmer — Mure
șul Toplița 2—1 (1—0), Metrom 
Brașov — Electro Sf. Gheorghe 
2—0 (1—6).- Viitorul Gheorgheni
— Unirea Cristuru Secuiesc 2—0 
(1—0). Mobila-Măgura Codleă — 
Minerul Baraolt 3—1 (3—0).

Pe primele locuri : 1—3 TRACț 
TORUL BRAȘOV 3 p (3—1), Mo
bila Codlea 3 p (5-3). Viitorul 
Gheorgheni 3 p (3—1)... pe ulti
mele locuri : 15. Minerul Baraolt 
1 p (2—4). 16. Torpedo Zârnești 
0 p (0—6).

ETAPA VIITOARE : Electro Șf. 
Gheorghe — I.C.I.M. Brașov : N. Pis- 
tea (Mediaș), Precizia Săcele - Mu
reșul Toplița î N. Giurcă (Avrig), 
Tractorul Brașov — Textila Prejmer : 
1. Dânoiu (București), Celuloza Zăr- 
nești — Viitorul Gheorgheni : A. lo
nescu (Tîrgoviște), Utilajul Făgăraș
— Mobila Măgura Codlea : Gh. Va- 
sile (București), Minerul Baraolt — 
Torpedo Zămești : J. Bratu (P- 
Neamt), Minerul Bălan - Metrom 
Brașov: G. lamandi (Ploiești), Uni
rea Cristuru Secuiesc *— Chimia oraș 
Victoria : E. Rîmniceanu (Rm. Vîlcea).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.



De miine, în Capitală REPREZENTATIVA DE VOLEI A ROMÂNIEI,
f.

DIMMOVIÂDA INT[R\AIIONA14 DE ÎNOT Șl POLO Învingătoare in PRIMUL MECI CU CEA A UNGARIEI
O atractivă competiție in

ternațională va avea loc. de 
miine si oină sîmbătă. pe două 
fiumoase baze sportive ale na- 
tatiei din Capitală ; Dinamovia- 
da internațională de înot si 
polo, la care vor participa o 
serie de sportivi valoroși din 
Bulgaria. Cehoslovacia. Cuba. 
R. D. Germană. România. Un
garia si U.R.S.S.

întrecerea înotătorilor va fi 
găzduită de bazinul „23 Au
gust»". în fiecare dimineață fiind 
programate, de la ora 10. se
riile a cite sase probe, finale
le respective disputîndu-se

după-amiază. de la ora 17. îm
preună cu cursele ștafetelor.

Turneul de polo' reunește. Ia 
bazinul Dinamo, formații Pu
ternice din Cuba. Cehoslovacia. 
Uniunea Sovietică. Ungaria, ală
turi de campioana tării noastre. 
Dinamo București. Vor avea loc 
cinci reuniuni, patru zilnic, de 
la ora 17. una în dimineața de 
sîmbătă. de la ora 10.

Organizatorii actualei ediții a 
Dinamoviadei au pregătit fru
moase premii pentru cei mai 
buni sportivi — cupe, medalii, 
diplome. El ne anunță că in
trarea va fi liberă pentru elevi, 
studenti si militari in termen.

ORADEA, 5 (prin telefon). 
Reprezentativele feminine de 
volei ale României și Ungariei, 
care peste 11 zile vor debuta în 
ediția a 13-a a C.E., își în
cheie pregătirile de fond testin- 
du-si împreună potențialul în 
vederea ultimelor retușuri. Du
pă cele două 
susținute 
Debrețin 
3—2 si 1—3). cele două forma
ții au poposit pe malul Crișului 
Repede pentru alte două ..ami
cale". în primul din aceste me
ciuri. desfășurat în Sala spor
turilor de aici. în fata unui nu-
-------------------------------------- --------------------------

partide amicale 
vineri si sîmbătă la 
(victorii împărțite :

meros public, voleibalistele ro
mânce au cîștigat cu 3—2 (—7, 
—14, 2. 13, 11). Sextetul trimis 
In teren de antrenorii S. Chiriță 
si V. Moșescu se pare că a 
tratat meciul cu prea multă u- 
surintă si nu s-â mobilizat su
ficient. Echipa oaspete, care a 
făcut o bună impresie atît prin 
viteza în acțiuni (remarcabil a- 
portul ridicătoarei Csumpitash 
cit si prin siguranța defensivei, 
a găsit posibilitatea să se im
pună în primele două seturi. 
Din setul al 3-lea echipa noas
tră a evoluat cu mai mult an
gajament. preluînd inițiativa. în

CAMPIONATELE EUROPENE DE TIR
(Urmare din pag. 1)

duală. Descoperit, format Și 
crescut la clubul U.T. Arad, ti- 
nărul trăgător este actualmente 
legitimat la clubul Steaua- El 
s-a afirmat, mai cu seamă în 
ultimele 3 sezoane, ca un trăgă
tor cu mari perspective, unele 
dintre încercările sale fiind În
cununate de succes si în proba 
de pistol viteză. în ceea ce-1 
privește pe învingător, sovieti
cul Igor Basinski (563 p) este 
cunoscut în lumea internaționa
lă a tirului, fiind cîșțigător in 
numeroase concursuri de anver
gură. El a fost component al 
echipei tării sale, campioană 
europeană in 1981. la Titograd.

Cei 3 component» ai formației 
României — lui Babii adâugin- 
du-i-se Bal si Vișan, 540 p șt 
respectiv. 536 p — au intrat, la 
rindul lor. in posesia medaliilor 
de bronz pe echipe. înaintea 
lor : reprezentativele UJLS-S., 
cu 1665 p (un punctaj excelent, 
toii cei trei componenti situin- 
du-se intre primii 8 clasai: ai 
ierarhiei individuale). S: a 
Bulgariei.

Tot ieri și-au început între
cerea trăgătoarele în proba o- 
limpică de pistol standard, 
au executat primele 30 
focuri din totalul de 60. in 
drul întrecerii de precizie, 
prezentantele noastre au 
un start 
Macovei 
Macovei 
în luptă 
liile din
Pină acum, 
termediare echipele de senioare

E? 
de

Re
luat 

bun. surorile Maria 
Ha senioare) si Elena 
(la junioare) aflindu-se 
directă pentru meda- 

intrecerea individuală, 
in clasamentele. in-

si junioare ale tării noastre se 
află oe pozițiile secunde. Iată, 
dealtfel. punctajele 
clasate, la jumătatea 
lor: senioare: Treioite 
294 p. Dobraneev» 
293 p. Turiscev» 292
Marsvei 291 p. Barlett (Marea 
Britanie) 290 p; junioare: 
Elena Macovei 290 p. Zamiai- 
kina (U.R.S.S.) 288 p.
rova (U.R.S.S.) și Kola 
nia) cite 288 p. Dorina 
totalizează 287 p.

Astăzi. _
proba de talere aruncate 
turn, la seniori, juniori si 
nioare. Speranțele noastre 
îndreaptă spre 
Ioaa Tomaa. autorul unei re
cente performante de IM de 
talere doborite. record na
tional egalat.

REZULTATE TEHNICE, pătai 
liber, joaiori (30 de cor.ee.-ențu : 

'L Igor Basinski (IJLSA) K p 
— campion european. L VaJesun 
Petrov (Bulgaria, 560 p. 1 Seria 
Baba (Bomieii) £4 p. 1 Gernot 
Eder (R.D. Germani» 24 p. 1 S. 
Mazjrecko (U-R-S-S.) 553 p. 6
Ratai» Szirakowuak (Po-jocLa) 554 
p. _ 14. Cristian Bal Oominiai
540 p. ... 18. Octavian Vița* (Bo
man1, al p ; eetiipe (J forma
ți.» : I. UJt-SS. (Evdokimov, Ma- 
zurenko. Bisjnski, ;«s p — cam
pioană europeană L Bucuria 
1OM p. 2. Zeslnu (Babii, Vișan, 
Bal) tC34 p.

primelot 
disoute- 

(U.RSSJ 
(VRS-S.) 
p. Maria

dâ startul

p.

jotlmif NtDiitR.nnst
CASABLANCA, 5. — La C 

blan ca și în alte orașe d_n Ma
roc au început duminică xr.tre- 
cerile celei de-a 4-a 
Jocurilor Mediteraneene, 
torii primei zile : ÎNOT 
liber (f) : Sophie Kamoc 

•58,00 : 400 m mixt (f) :

ediții a 
înving.» - 
: 1M m 
(Frar.ța)

_ _ ________ . Roberta
Feiotti (Italia) 4:54,72 ; JOI m li
ber (bj : Borut Petrici (Iugosla
via) 1:52,92 ; 190 m spate (b) : 
Claude Jambet (Franța) 54.3* ; 
HALTERE : 52 kg : Irdugen Ljir,- 
tun “(Turcia1' 220 kg ; 56 kg : 
Kapsayanis (Grecia) 235 kg.
T

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE

timp ce adversara începuse să 
dea semne de oboseală. Arbitrii 
V. Pavel (România) si M. 
Deszo (Ungaria) au condus bine 
echipele : ROMÂNIA — Doina 
Săvoiu, Fidelia Crișan (Ileana 
Berdilă, Carmen Cuejdeanu), 
Maria Enachc (Monica Șușman). 
Speranța Găman (Daniela Dră- 
ghici. Georgeta Lungu). Mi reia 
Popoviciu, Ioana Liteanu ; UN
GARIA — Eva Sziics (Zsuzsa 
Galhidi), Rachel Csumpitas (Jo- 
lan Perecsy. Maria Cords), Ga
briela Fekete Beata Pomikalski, 
Gyongy Gerevich, Agnes Torma 
(Erzsebet Varga). Marti, de la 
ora 17. tot în Sala sporturilor, 
ultima întilnire dintre caie două 
p-nh Î wo

Aurelian BREBEANU

Bațki- 
(Alba- 
Guier

Si in 
din 
in
se 

timisoreanQl

IUCKIEII (15 aii) îl
NEW YORK — Senzație H 

Fiusîung Meado-v ! In xurul tret 
al probei de sur-^a bârbati dji 
cadrul camp.-ocaeeior internațio
nale de tenj ale S.U..V. pe te
renurile de la Flushing Meadow. 
Unârul jucâtor american Aaron 
Krickstc-n (15 arși) l-a inttrem 

'in cinci setări pe cnrr-patrtofaii 
său Vitas Gerulai&s (favorit eu 
rxircârul 15) : 3—4. €—4. «—3.
«—L A!)e restate din
de «impl a masculin (tml III) : 
Nj-strutr. (Suedia) — Warancfc 
(Australia) <-♦. 5—3 5—3. Noah 
(Franța) — Korita (S.U.A.) 5—T.
5- 3, 5—3. €—4. Arias (S.U-A.) —
OcJeppo (Italia) 7-4. 3-1. 4—2 
Gomez (EcuadoTi — Denton 
(S.U.A.) 5—3. >—4. €—1. Lendl
(Cehoslovacia) — Levine CS.U-A.)
6— *. 6—2, 6—2. Wiiander (Suedia) 
— Acuca (Peru) 5—4. 7—5. 5—1.

• MOSCOVA. 5 (Agerpres). — 
Ia cadrul competiției internaționale 
de hochei pe gheață pentru pre
miu; ziaruhM ..Soviețki. Sport", 
setecțior-iia divizionarii a Româ
niei a tntanit la Kiev formația 
Trakioe OeLtabinsk, victoria re
venind hocneișUlor sovietici cu 
scorul de »—4 (4—L 2—1. 2—2). 
Din echipa română s-a evidențiat Gereb. . - -
luri.

Alte i 
va — 
3-4) : 
— Silii 5—2 (1—1.

Wetssttasset 
Jamelinna 

1—L 1—•).

• PHENIAN, 5 (Agerpres). —- 
Participînd la turneul internatio
nal de box de la Phenian, pugl- 
Kstul român Dan 
sat pe locul 3—4 
mijlocie mică. Pe 
locuri s-au clasat 
R.P.D. Coreeană, 
Gyong Khon.
• VARȘOVIA. 5 (Agerpres). — 

întâlnirea internațională amicală 
de șah dintre selecționatele de 
Juniori ale Poloniei șl României, 
desfășurată In localitatea polone
ză Soaie, s-a încheiat cu scorul 
de 10.5—0,5 în favoarea gazdelor. 
Din formația română cel mai bun 
punctaj l-au realizat Gabriela O- 
lărașu șl loan Cosma.

Pe pistele de atletism

Călin s-a da
la categoria 

primele două 
sportivii din 
Bom Sok si

Fotbal 
I meridiane
CAMPIONATE

TIMPUL OFICIAL AL LW OVETT LA 1500 m: 3:30,77!
Tiina Lillak —72,26 m la suliță

illltct PI CfULUTIS!

DUPĂ CAMPIONATELE MONDIALE DE LA DUISBURG
(Urmare din pag 1)

,-a răpit 
titlu mondial,

Valeriei 
pe 
si

CLASAMENTUL PE MEDAUI
aur orgint bronz

de la-
Rieti :
3:3MB.
Edwin HPaS
mit» King (S.U.A.) 10,13,
francesco Pavoni (Italia)

Ovett, la 
(Elveția) 
(Franța) 

400 mg : 
m : Em- 

Pier- 
i9J« : 

200 m : Pietro Mennea 20.32. pră
jină : Tadeusz Slursarski (Polo
nia) 5.46 m: dsc : Mac WHkins 
(S.U.A.) 67A2 m. lungime : Larry 
Myricks (S.U.A.) t.:7 m. 5 000 m: 
Fernarafo Mamede (Portugalia) 
12J4SM. An lor.: o Leliao (Portu
galia) 13:14.12 : înălțime : Carlo 
Trânîtardt (R.F.G.) 2.22 m : fe-
nunri : icălpme : Louise 
(S.UJU) 1.» m.
• La Kiev, in meci de 

loo. U.RS_s a Întrecut 
ew4TS2pla440i2p. Pe pri
mul loe la individual s-a clasat 
■notf licsil Eogteenî Ovsemkov cu 
8 463 p.
• La Stockholm s-a desfășurat 

meet ut masculin și feminin din
tre echipele Suediei ș» Finlandei. 
La fete au cîștigat ~ 
32—T*. iar la masculin oaspeții cu 
224 la 176. Cele ma: buce rezul
tate an fost obț;nuie in probele 
de suliță : Tiina Liilak (Finlan
da» 7X36 m la fonmir.. Kenth 
Eldenbrink (Suedia) 91.14 n» ;a

Mlro Zalar (Suedia) a 
sărit 5-56 m ia prăjină.
maj

28 august. După
3. Pierre Deieze 

. Jose țtarajo 
Alte rezultate :

Moses 47,93, 100

Ritter
decât-
S.U.A.

gazdele cu

ANGLIA (et. 3) : Birmingham — 
Watford 2—0, Coventry — Everton 
1—1, Liverpool — Nottingham Fo
rest 1—0, Luton Town — Sunder
land 4—1, Norwich — Wolver
hampton 3—0, Nottingham County
— Ipswich 0—2, Queens Park — 
Aston Villa 2—1, Southampton — 
Arsenal 1—0, Stoke City — Man
chester Utd. 0—1, Tottenham — 
West Ham 0—2, West Bromwich
— Leicester I—0.
1. West Ham 9 p, 
3. Liverpool 7 
hampton 7 p,. .. ______ ,
Sunderland, Tottenham, Wolver
hampton 1 p, 22. Leicester 0 p.

B. D. GERMANA (et. 4) : Er
furt — Union Berlin 3—1, Chemie 
Halle — C.Z. Jena 3—3, Lok Leipzig
— Karl Marx-Stadt 3—1, Rostock — 
Vorwaerts Frankfurt/Oder 1—0, 
Dynamo Berlin — Stahl Riesa 
4—2, Dynamo Dresda — Magde
burg 2—0. Clasamentul : 1. Loko
motive Leipzig 7 p, 2. Dynamo 
Berlin 6 p. 3. F.C. Magdeburg 
6 p. 4. Dynamo Dresda 6 p... 13. 
Chemie Leipzig 1 p, 14. Union 
Berlin 1 p.

U.R.S.S. (et. 27) î Torpedo Mos
cova — Dniepr 3—0. Dinamo 
Kiev — Cernomoreț 6—0, Ararat
— Dinamo Moscova 1—0, Metal
list — Nistru 3—1, Dinamo Tbilisi
— Zenit Leningrad 1—2, Neftci
— Pahtakor 2—0, Ț.S.K.A. — 
Sahtior 1—0. Torpedo Kutaisi — 
Spartak Moscova 0—4. Clasa
mentul : 1. Dniepr 37 p, 2^ Spar
tak Moscova 35 p, 3. 
Minsk 33 p... 17. Torpedo 
17 p. 18. Nistru Chișinău

IUGOSLAVIA (et. 5) : 
Zagreb — Partizan 1—1,
— Hajduk Split 0—0. Rijeka — 
Dinamo Vinkovci 2—1, Sarajevo
— Zelezniciar Sarajevo 1—1, 
Skoplje — Niș 0—0, Ljubljana — 
Pristina 3—0. Steaua roșie — Mos
tar 1—0, Vojvodina Novi Sad — 
Buducnost 0—4, Celik Zenica — 
Tuzla 2—1. Clasamentul : 1. Ve
lez Mostar 7 p 2 Haiduk SnMt 
7 p, 3. Partizan Belgrad 7 p... 17.
Dinamo Vinkovci, 18. Vardar 
Skoplje.

Clasamentul : 
2. Ipswich 7 p, 
p, 4. SOUt-

18. Watford,

Dinamo 
Kutaisi 
9 p.
Dinamo

Osij ele

•-ZX

TIX

AGENDA SAPTAMINII

rea învinsă a probei de sim
plu".

Intr-adevăr, o medalie ci 
aur ar fi transformat bilanțul 
bun intr-unui strălucitor. De
sigur. pare facil să faci apre
cieri ..după", dar avem con
vingerea că’ defecțiunea tehnică 
(rarisimă) 
Racilă un
care mult1 din specialiștii 
ziariștii ofezenti la Duisburg 
i-1 acordau înaintea finalei. 
Am revăzut de mai multe ori 
pe micul teran momentul ac
cidentului. in care schiful cam
pioanei noastre s-a oprit brusc, 
parcă împietrit. în momentul 
în care vis a dreaptă s-a des
prins din turchet. Poate că 
siguranța n-a fost strînsă su
ficient. Doate că si solicitarea 
(in condițiile 
la începutul 
care Răcilă.- 
forța) a fost ____
de obicei... Ne-am adus 
te1 de accidentul lui 
Patzăichin. n 1972. la 
rile Olimp’ie de 
bind i s-a 
tunci Ivan 
avut, sansa 
putut ies'' 
Pentru Val ria Răcilă însă era 
nursa deci' vă. Copleșită de 
dramatismu' momentului ea a 
abandonat deși ar fi putut 
relua cursa după cîteva se
cunde. Fără nici o șansă la

de vînt si valuri, 
unei finale 

vîslea cu
mai mare

• în 
toată 
decit 

amin- 
Ivan 

Jocu- 
la Miinchen, 

rupt pagaia. Dar a- 
concura în serie, a ■ 
recalificărilor si a 
campion olimpic.

«
2

1
2
2
1

1
1

! I

1

■ne

«e munca. a^cipx<na.
anlamb., mereaere m
proprii — singurul nos!:ra e-
chipaj masculin, 4 rame (C»n-
slant in Aimaie. V aler lomi.
Danie] Voieulescu. Petre I»-
sob) a marcat un recui faU
de ediltia precedent^ a CAi.

eusiad
sâ se i:al-f;ce in finalâ. Fără

s.ix

lt.DC

si obtinind 
probe —

a- 
la 11JX

paiele in finală 
in celelalte cinci 
medalii de argint si una 
bronz, un loc patru si un 
cinci. O echipă în care 
miante sînt cele două 
paje ale rametelor (44-1 
2 f.c.), Olga Bularda, 
Fricioiu, Chira Apostol, 
ca Lavric 4- Viorica 
respectiv Rodica Arba. 
Horvat, 
site de 
ultimele 
Lucerna 
chipajul 
mare perspectivă, alcătuit din 
Elisabela Oleniue si Marinara 
Ciobanu. Foarte aproape de 
podium a fost si echipajul de 
44-1 vîsle. în timp ce „optul"

■ n-a reușit să-si depășească 
condiția de ..outsider".

Dacă fetele au trecut

UXU : continuă turneul de la Flushing Meadow (se 
Lz-ri-.-: e a II.IX, ; JOCURH E MEDITERANEENE : con
tinuă întrecerile (plnă la 17.IX) : YACHTING : campio- 
natnl european la .doling", la Medemblik. Olanda (plnă 
la 11JX) ; CICLISM : ,.prologul* în ..Tour de l’aveni>r“. 
FOTBAL : meciuri amicale Danemarca — Franța, la Co- 
;e- ElveUa — Cehoslovacia, la Neuchatel, Ungaria
— R.F. Germania, la Budapesta : meciuri in campiona
tul european : Norvegia — Bulgaria și Olanda — Islanda;

ari in preliminariile olimpice : Ungaria — U.R.S.S. 
și R. D. Germană — Polonia ; atletism : concura in
ternațional, la Alena.
BOX : campionatul mondial (W.B.A ) la cat. superușoară, 
la Las Vegas. : :re Aaron Pryor (S.U.A.) — Alexis Ar- 
guelR» (N:carag-.:a) ; ATLETISM : concura internațional 
-i Locdra-
BOX : campionat1.:! mondial (W.B.C.) la- cat. semi-muscă, 
a Taejon (Japonia), intre Chang Jung Koo (Coreea.de 

Sud) ș: German Torres (Mexic) ; campionatul mondial 
(W.B.C.) la cat. grea, la Atlantic City, intre Larry Hol
mes și Scott Frank (ambii S.U.A.) ; ATLETISM : fina
lele „Cupei Europei* Ia probe combinate. .,A“ la Sofia, 
.,B“ ja Montargls. Franța și „C“ la Atena.
AUTOMOBILISM : Marele premiu al Italiei, formula I, 
la Monza ; baschet : campionatul european feminin, 
ir. Ungaria (pîr.ă la 18.IX) ; BOX : campionatul mondial 
(W.B.A.) la categoria cocoș, la Atlantic City, între Jeff 
Chandler (S.U.A.) și Eijiro Murata (Japonia).

două 
de 

loc 
pre- 

echi- 
SÎ 

Maria 
Flori- 
Vereș, 
Elena 
nelip- 

la
ultimele două 
pe podiumul C.M.
trei ediții (Miinchen. 
si Duisburg), ca si e- 
..de bronz", tînăr. de

cu

TELEX • TELEX • TELEX > TELEX • TELEX • TELEX • TELEX & TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • La MugeUo. 

in Italia, a avut loc uituca probă 
din cadrul C.E. de formula n. 
Victoria a revenit englezului Jo
nathan Palmer (medie orară de 
176,300 km) care a devenit cam
pion continental • Campionatul 
mondial de rezistență : cursa <Je 
1000 km de * ~_____
dhemps a fost câștigată de echi
pajul Ickx — ‘ 1
R.F.G.) care a ___ „____ _ ___
die orară de 174,253 km. Jacky 
Ickx conduce în clasamentul 
campionatului mondial cu 70 p, 
urmat de francezul Bob Wollek 
eu 56 p si vest-germanul Jochen 
Mass cu 55 p.

BASCHET • Campionatul bal
canic masculin de Ia Titov Vrbias 
s-a încheiat cu succesul echipei

la Spa-Francor-
Masa (Belgia — 
înregistrat o mo-

Iugoslaviei > p. urmată de Grfe- 
cta șl Turcia — 4 p. Bulgaria și 
România — 2 p. Rezultate din 
ultima zi : Iugoslavia — Grecia 
93—64 (41—36), Turcia — Româ
nia 73—68 (32—38)

BOX • Pugillstul mexican Fran
cisco Bejmes (24 de ani) a dece
dat în urma loviturilor primite 
fn cursul medului disputat săp- 
tămina trecută la Los Angeies, 
pentru tltiui mondial profesio
nist al categoriei „cocoș*. tn 
compania americanului Alberto 
Davila.

CĂLĂRIE • Marele premiu de 
obstaceie desfășurat la Praga a 
fost cfștigat, după baraj, de Falk 
Singling (RJD.G.) pe „Groile- 
Dlch", urmat de Andrej Glatz 
(Cc-hoslcvaciș) pe „Salvator" și

Grzegorz Kubiak (Polonia) pe 
„Eryman “. '

HOCHEI PE GHEAȚA e Meci 
amical la Laksand, în Suedia : 
Suedia — Canada 3—3 (1—1. 0—1, 
2—1).

MOTOCICLISM • Americanul 
Freddie Spencer, pe Honda, a 
câștigat titlul mondial, in acest 
an, la 500 cmc. viteză. Duminică, 
la Imola, el s-a clasat al doilea, 
in Marele premiu al San Marino, 
după Kenny Roberts.

ȘAH 0 Turneul Niksici '83 : 
Ljubojevici — Sachs 1—0, Spasski 
— Gligortci, Ivanovid — Petro
sian ’ și Tal — Timman remize. 
Celelalte partide au fost aminate. 
In clasament oonduce Garry Kas
parov cu 6,5 p (1).
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