
ȘEDINJA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
Sub președinția ' tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, marți. t> septem
brie, a avut loc ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv 
a dezbătut măsurile referi
toare la transpunerea în via
tă a Programului privind apli
carea fermă a principiilor au- 
toconducerii muncitorești *< 
autogestiunii. perfectionarea 
mecanismului economlco-fi- 
nanciar, a sistemului de retri
buire a muncii și creșterea
retribuției 
aprobat de 
P.C.R, din

Comitetul
a relevat că acest 
program, 
drumarea

in acest 
Plenara 

iunie 1983. 
Politic

cincinal, 
C.C. al

Executiv 
important 
sub în- 

___  ____ ______ a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în 
conformitate cu obiectivele 
și sarcinile stabilite de Con
gresul al XII-lea si Conferin- 

partidului, 
consecven- 

Comunist

elaborat 
directă

ta Națională ale
ilustrează politica 
tă n Partidului
Român, de creștere a produc
ției si a eficientei acesteia, de 
perfecționare continuă a me
canismului economico-finan-
ciar. a relațiilor sociale. de 
creare a tuturor condițiilor 
pentru ridicarea permanentă 
a bunăstării materiale și spi
rituale a întregului popor, te
lul suprem al politicii partidu
lui, al orînduirii noastre socia
liste.

S-a apreciat că noile măsuri 
de intărire a autoconducerii 
muncitorești si a autogestiu
nii economico-financiare, de

VIZITA OFICIALĂ

perfecționare a sistemului de 
retribuire a muncii și de creș
tere a veniturilor oamenilor 
muncii sint in concordantă eu 
actualul stadiu de dezvoltare 
economico-socială a tării, 
cu cadrul organizatoric al de
mocrației muncitorești, bazată 
pe participarea nemijlocită 
a maselor la conducerea econo
miei, a vieții sociale, a între
gii societăți.

Aceste măsuri urmăresc 
dezvoltarea proprietății so
cialiste, apliearea si mai fer
mă a principiului socialist de 
repartiție în raport cu cantita
tea. calitatea și importanta 
socială a muncii depuse, le
garea mai strînsă a veniturilor 
individuale ale fiecărui om 
al muncii de rezultatele obți
nute în înfăptuirea planului de 
producție, de export, de pro
ductivitatea muncii si gra
dul de valorificare a resurse
lor materiale, de eficienta în
tregii activități economice. A 
fost relevată necesitatea de 
a se asigura acoperirea în în
tregime a fondurilor necesare 
retribuțiilor pe seama spo
ririi mai accentuate a pro
ductivității muncii, care tre
buie să fie. în toate ramurile 
economiei naționale, mai mare 
deeit cea ă retribuției, astfel 
incit, pe această bază, să se 
asigure. în afara fondurilor 
necesare majorării retribuției, 
și acoperirea altor cheltuieli 
generale ale statului.

In acest sens. Comitetul Po
litic Executiv a dezbătut o se
rie de proiecte de decrete me-

(Continuare în pag 3-3)

A PREȘEDINTELUI
REPUBLICII BOTSWANA,

QUETT K.J. MASIRE
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a to
varășei Elena Ceaușescu, marți, 
a sosit intr-o vizită oficială de 
prietenie în țara noastră pre
ședintele Republicii Botswana, 
președintele Partidului Demo
crație din Botswana, Quett K.J. 
Masire, împreună cu doamna 
G. Masire.

Vizita șefului statului Bots
wana în tara noastră reprezintă 
un moment de cea mal mare 
însemnătate pentru dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre România și această 
țară, convorbirile Ia nivel înalt 
ce vor avea loe eu acest prilej 
urmînd să deschidă perspecti
vele unei conlucrări , bilaterale 
rodnice, precum și pe are
na internațională. în folo
sul ambelor țări și po
poare. al cauzei păcii si Pro
gresului social, al destinderii și 
înțelegerii internaționale.

Ceremonia sosirii înalțuor 
oaspeți a avut loc pe aeropor
tul Otopeni. împodobit sărbăto
rește.

In întâmpinarea înaltilor oas
peți a’ venit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu.

La coborîrea din avion, to
varășul Nicolae Ceaușescu, Îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au întâmpinat cu 
căldură pe președintele Quett 
K.J. Masire și doamna G. Ma
sire.

In continuarea ceremoniei, o 
gardă militară aliniată pe aero
port a prezentat onorul. Au fost 
intonate imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste România 
și Republicii .Botswana, timp în 
ca;e au fost trase 21 salve de 
artilerie.

Un grup de pionieri au oferit 
buchete de flori președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, președintelui 
Quett K.J. Masire și doamnei 
G. Masire.

Cei doi șefi de stat au primit 
apoi deiilarca gărzii de onoare.

Numeroși bueureșteni aflați 
pe aeroport au făcut o primire 
călduroasă înalților oaspeți.

Cei doi șefi de stat au răs
puns cu căldură manifestărilor 
prietenești adresate de cci ve- 
niți in inimpinare.

h
Președintele Republicii Bots

wana, președintele Partidului 
Democrație din Botswana, Quett 
K. J. Masire, a făcut, marți 
după-amiază. • vizită protoco
lară tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România.

Cu acest prilej, cei doi șefi 
de stat au avut un prim schimb 
de păreri. premergător con
vorbirilor oficiale, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

A
La Palatul Consiliului de Stat 

au inceput, marți după-amiază, 
convorbirile oficiale intre tova- 
șul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și Quett 
K, J. Masire, președintele R«* 
publici) Botswana, președintele 
Partidului Democratic din Bots
wana.

Convorbirile se desfășoară in
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie. înțelegere și stimă reci
procă.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialisto România, 
și tovarășa Elen* Ceaușescu au 
oferit, marți, un dineu oficial 
in onoarea președintelui Repu
blicii Botswana, președintele 
Partidului Democrație din Bots
wana, Quett K. J. Masire, și 
a doamnei G. Mâsire.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat Intr-o atmosferă 
caldă, prietenească, președintă 
Nicolae Ceaușescu și Quett K- 
J. Masire au rostit toasturi, ur
mărite cu atenție si subliniate 
eu aplauze de cei prezenți.
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Campionatele europene de tir

MARIA MACOVEI, CAMPIOANĂ 
CONTINENTALĂ LA PISTOL STANDARD

Ieri, trăgătorii noștri au cucerit alte 5 medalii •< 

echipa de pistol standard senioare, Dorina 

Guler și loan Joldea (argint), echipele de pis

tol standard junioare și pușcă liberă juniori

(bronz).

PROGRAMUL ZILEI

MARIA MACOVEI

Un „argint" care putea fi aur 3 
ION JOLDEA...

Un trio redutabil : ANIȘOARA MATEI, MARIA MACOVEI, 
ANA CIOBANU

Junioara DORINA GUEER 
Fotografii de Drago; NEAGU

Cti de a cincea zi a Campio
natelor europene de tir. eare se 
desfășoară pe poligonul bucu- 
resteaa Tunari, ne a adus si

marea satisfacție a cuceririi u- 
nei medalii de aur prin aceas
tă tânără (23 de ani) dar atit 
de talentată specialistă in proba 
de pistol standard care este 
Maria Macovei. Reușind o spec
taculoasă revenire (după prima 
zi de întreceri, totaliza 291 d. si 
ocupa poziția a 4-a în clasa
mentul intermediar !). trădă
toarea clubului Dinamo a in
trat hotărîtă pe standul de vi
teză. în Drima serie si si-a 
uluit adversarele realizind 30# 
din 300 de puncte, punctaj ma

Turul ciclist

al României

BĂILE HERCULANE, 6 (prin 
telefon). Cicliștii participanțl la 
cea de a 21-a ediție a Turului

Astâ-searâ, la Cracovia, in meci amical de fotbal 

POLONIA A-ROMÂNIA (ECHIPA OLIMPICĂ) 
(Citiți amănunte In pag. 2-3) :

DE LA ORA 9: 
skeet, Dartieipă : 
Ioan Toman. Atila 
Ciorba, Constantin 
Paraschiv (seniori). 
Ion Opri.?, Dumitru 
Gazetovici. loan Ma- 
jornic (junjori). Ma
ria Andrei, Lia Mi- 
baiu (junioare); puș
că liberă 3x2>0 f. ju
niori, participă : Va
lentin Tîrtan, Ion 
Joldea, Decebal Ne- 
guț ; pistol - viteză, 
juniori, participă : 
Sorin Babii, Nicu- 
șor Baboi; DE LA 
ORA 11,45 : pușcă
standard, 3x£o f, ju
nioare, participă : 
Daniela Toader. Au
relia Toader, Dana 
Cerghit.

xim posibil pe manșă si un to
tal de 591 p ! Acest rezultat este 
deosebit nu numai pentru că 
el egaleafcă recordul tării, deti-

ne t de Ana Ciobanu sau pentru 
că se ’ situează la un singur 
punct de recordul mondial (so
vietica Galina Korzun, cu 59? 
p). ci. în primul rind. pentru că 
el a fost obtinut intr-o probă 
care a devenit olimpică, figu- 
rind in programul Jocurilor de 
la Los Angeles. Printre perfor
mantele anterioare ale Măriei 
Macovei figurează. în primul 
rînd. medalia de campioană eu
ropeană cîstigată la Titograd 
împreună cu echipa. în 1981.

Ziua de ieri a demonstrat ev

prisosință că trăgătoarele noas
tre de pistol standard se află 
din nou la un nivel internatio
nal înalt recucerind multe din 
pozițiile cîstigate în 1931. la 
Titograd si pierdute în. 1982. la 
Roma în ierarhiile europene. 
Dorina Guler de la clubul 
U.T. Arad a reușit, la rîndul 
ei. o performantă foarte bună în 
aceeași probă dar la categoria

Radu T1MOFTE

(Continuare tn oao a <-«)

MIRCEA ROMAȘCANU (DINAMO) 
A RECÎȘTIGAT TRICOUL GALBEN
României au simțit abia azi. 
în etapa a III-a. Calafat — 
Drobeta-Turnu Severin — Băile 
Hcrculane (143 km) marea du
ritate a ‘ unei curse de lung 
kilometraj. Dramatismul aces
tei secvante i-a -marcat De toți 
membrii caravanei, dar bra
vura rutierilor i-a obligat ne 
toti cei care urmăresc disputa 
să-i admire. Si. în orimul rînd. 
entuziaste aplauze centru Mir
cea Romașcanu, cel care la fi
nele etapei avea sâ-si recuce
rească. pe malul Cernei, tri
coul galben. însemn al lideru

lui. iar Dentru el — în mod 
special — simbol al unei su
periorități valorice incontesta
bile.

Cursa a inceput la ora a- 
miezii pe o căldură caniculară- 
Amabilele gazde de la Dunăre 
au condus De cicliști cu flori 
si aplauze Dină la ieșirea din 
Calafat. Un vînt puternic, a- 
desea vijelios, a Durtat ne ațipi 
plutonul. Dar. după 11~ kilo-

Hristache NAUM

(Continuare tn pag. 2-3)



ȘEDIHTA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL

(Urmare din uao 1)

nilc să ducă Ia traducerea 
fermă in viată a Programului 
privind aplicarea principii
lor autor ondueerii muncito
rești Si autogestiunii. oerfec- 
ți'onarea mecanismului eco- 
nomico-financiar. a sistemu
lui de retribuire a muncii si 
creșterea retribuției in acest 
cincinal.

A fost examinat și aprobat 
proiectul Decretului ocntru 
majorarea retribuției., perso
nalului muncitor. Acest im
portant act normativ prevede 
în conformitate cu măsurile 
din program, efectuarea unei 
noi majorări a retribuției no
minale. astfel incit la încheie
rea acestei acțiuni. în a 
doua jumătate a anului 1981. 
retribuția reală să fie cu 5 ia 
sulă mai mare fată de anul 
1980. Conform prevede i'or de
cretului retribuția nominală 
a personalului muncitor va 
crește în anii 1983—1381 ca 
10.1 la sulă in medie ne eco
nomic. această creștere reali- 
zindu-se atit prin majorarea 
retribuțiilor tarifare, cit si ne 
calea sporirii părții variabile 
în veniturile totale ale oame
nilor muncii, care se va obfne 
îndeosebi prin creșterea a- 
dausului de acord, prin ma
jorarea sporului pentru vechi
me neîntreruptă in aceeași u- 
nitate. prin mărirea cotelor de 
constituire a fondurilor de 
participare a oamenilor mun
cii la realizarea producției, a 
beneficiilor si Ia repartizarea 
beneficiilor, precum și pen
tru stimularea exportului, 
prin mărirea cotelor de consti
tuire a fondurilor de premie
re anuală și pentru realizări 
deosebite în cursul anului.

Comitetul Politic Executiv 
a hotărit ca, incepind de la 
1 septembrie 1983, pină la 1 au
gust 1984, să se majoreze. în 
mod eșalonat, retribuțiile ta
rifare ale tuturor categoriilor 
de personal muncitor în medie 
eu 5,3 Ia sută, pe ramuri și 
activități.

In cursul acestui an benefî-* 
ciază de soo.irea retribu
ției : unitățile subordonate
ministerelor minelor. petro
lului. geologici, energiei elec
trice — de la 1 septembrie 
a.e. ; unitățile subordonate 
Ministerului Industriei Me
talurgice — de la 1 octombrie 
a.e. ; unitățile subordonate 
Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini si Minis
terului Industriei de Masinî- 
Unelte. Electrotehnică si E- 
lectronică — de la 1 noiembrie 
a.e. ; unitățile subordonate Mi
nisterului Industriei Chimice — 
de Ja 1 decembrie a_r. In în
treprinderile subordonate ce
lorlalte ministere. majora
rea retribuției se ea aplica in 
mod eșalonat. pină Ia 1 au
gust 1984.

Comitetul Politic Executiv 
a dezbătut si aprobat. tot
odată. proiectul de decret 
privind aplicarea formei de 
retribuire in acord global si 
altor forme de retribuire «ne- 
cifire unor ramuri sau aciivi- 
tă-i.

TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI
(Urmare din pag. I)

metri, cind am părăsit dru
mul Craiov^î și am intrat — 
cu un scurt viraj la stingă — 
in drumul Severinului. vintul 
i-a lovit pe cicliști din fată si 
din lateral, fărîmind plutonul 
in grupuri și provocind o bus- 
cu’adă in care au fost angre- 
n ii Radu Ilie. Iulian Nlcolau, 
Mfrhn Mărginean și Lurian 
Boboc. După numai cîțiva ki
lometri înregistrăm pe șosea 
D'tru plutoane mari și citeva 
grupuri mai mici. In fruntea 
întrecerii se află un pluton al
cătuit din 16 alergători, dintre 
care 9 aparțin echipelor Di
rt' :no București. Cu forța, ex- 
p: rientn si valoarea pe care 6 
P'i elevii antrenorului emerit 
Nseolae Voicu, ei „fac cursa“ 
s' reuses-: să profite chiar de 
dificultății? ei. La km 30. în 
spatele fruntașilor se află, dis
tanțat de cei din fată doar de 
1 minut și 15 secunde, un grup 
urmăritor în care ponderea o 
eu rutierii de la Steaua. In 
mod cert această cursă de ur
mărire dintre alergătorii de la 
Dinamo și Steaua ar putea fi 
pasionantă dacă n-ar fi vorba, 
de un decalaj valoric care Ie

C.C. AL P.C.R.
Comitelui Politic Executiv a 

examinat și aprobat proiectul 
dc decret privind calcularea, e- 
liberarca si controlul utilizării 
fondului de retribuire.

In continuare. Comitetul
Politic Executiv a dezbătut Ș*
aprobat proiectul de decret
privind stimularea întreprin
derilor si a oamenilor mun
cii în realizarea si depășirea 
producției pentru export.

Comitetul Politic Executiv 
a examinat si aprobat, de ase
menea. proiectul dc decret 
privind retribuirea persona
lului nimicitor din întreprinde
rile de comerț exteriot și 
compartimentele autorizate să 
efectueze operațiuni de co
merț exterior precum si din 
unitățile române ale rețelei 
externe de comercializare si de 
service.

Comitelui Politic Exerutiv a 
dezbătut și aprobat, totodată, 
proiectul de decret privind con
finatul contractului-angajament 
pentru iaireprinderi. centrale, 
ministere, alte organe centrale 
și comitete executive ale con
siliilor popuiare jude'cne și al 
municipiului Eucurești. precum 
și conținutul angajamentului 
individual.

In cadrul ședinței. Comitetul 
Politie Executiv a subliniat 
necesitatea aplicării ferme a 
măsurilor privind întărire* or- 
dinei si diseinlin-i ’n toate eni- 
tătile socialiste. In acest sens, 
s-an făcut unele p.eeizări pri
vind aplicarea prevederilor le
gii, potrivit cărora absentele 
Demotivate, ea și concediile 
fără plată, acordate în condi
țiile prevăzute de lege, a căror 
durată însumată depășește -• 
de zile iqtr-un an. se scad din 
concediul de odibuă și nu vor 
fi luate in considerare la cal
cularea vechimii in muncă s< 
a drepturilor de pensie.

Aprobind proiectele de de
crete. Comitetul Po'itie Exe
cutiv a cerut guvernului, mi
nisterelor. instituțiilor centrale, 
organelor de conducere colec
tivă ale unităților socialiste, 
organizațiilor de partid, sindi
catelor. tntnror organizațiilor 
de masă și obștești să asigure 
ea prevederile acestor acte nor
mative să fie afișate iu între
prinderi. larg dezbătute, spre 
a fi cunoscute si însușite te
meinic de toate colectivele de 
■oei.

Comitetul Politic Executiv iți 
exprimă convingerea că impor
tantele măsuri de creștere a 
veniturilor oamenilor muncii s* 
de îmbunătățire a repartiției 
lor tor mobiliza si mai puter- 
nie întregul personal zjuneitor. 
m vederea îndeplinirii integrale 
a sarcinilor de plan pe anal 
1983 și pe întregul cincinal, a 
sporirii exportului.

In continuare. Comitetul Po
litie Executiv a rezolvat pro
bleme curente ale activității 
de partid și de stat. De rse- 
menea. au fost discutate une
le probleme ale vieții interna
ționale privind intensifica
rea activității pentru oprirea 
cursei înarmărilor ți pen
tru dezarmare, pentru e Eu
ropă fără ' rachete nucleare, 
pentru pace si securitate pe 
continent si iu întreaga In me.

subminează voința celor de la 
Steaua. Așa se face că l* km 
59 avansul eeler din față crește 
1* 2 minate și 30 de secunde. 
Sprintul de la Vinju Mare (km 
67) este eiștigat de Miree* Ro- 
mascanu, urmat de Cristian 
Ionesco si C. Căruțașu. Cind 
la km 70 sparge. Valentin Con
stantinescu si recuperează ra
pid. grupul celor 16 are 7 mi
nute avans 1 Vinătoarea ș-a 
terminat. De altlel. antrenorul 
stelist I. Stoica renunță să mai 
conducă acest grup urmăritor 
Si vine in fată unde are 2 
alergători in nlutonul fruntaș. 
Cățărarca de la Rogova (km 
74) este eiștigată de M. Ro
mașcanu, urmat de V. Con
stantinescu si C. Nicolae. Evi
dent pentru diferența de va
loare dintre cele două grupări 
de alergători este si faptul că 
puțin mai departe sparge Gh. 
Vasiliu (Steaua). Dar el nu va 
putea repeta isprava lui V. 
Constantinescu și va rămâne să 
fie înghițit de plutonul urmă
ritor. In frunte se află acum 
15 alergători care-si dispută la 
Di obeta-Turr.u Severin (km 95) 
un nou sprint cu premii, cîști- 
gat de această dată I. Gan- 
cea, urmat de C. Faraschiv sl

De azi, la bazinele „23 August”

și „Diramo" din Capitală

DINAMOVIADA
LA ÎNOT Șl POLO

dau 
în seriile Drobe- 
li’oer. 100 m bras 
— feminin si mas
au loc duoă-amia- 
17. cind se mai 

de 4X200 m

Dinamoviada de înot si polo 
începe astăzi in Capitală. Da ba
zinul 23 August primele startdri 
în disputa înotătorilor se 
de la ora 10. 
lor de 100 m 
Si 200 m mixt 
culin. Finalele 
za, de la ora 
dispută și ștafeta_ __ ______
liber b. Este demn dp mențio
nat că la întreceri participă o 
serie de înotători de valoare. 
Astfel, vor fi prezenti — după 
cum ne informează antrenoarea 
emerită Cristina Șopterian — 
doi dintre medallațil recentelor 
Camaionaî» europene : bucu-
resteanca Carmen B^naciu și 
cehoslovacul Josef Illadky. Ală
turi de ei. Vtc Muche!. Ute Zer.

(R- D. Germană). Vladimir 
Dolgov, Vladimir Dombronski 
(U.R S.S.) etc., precum $i cei mai 
buni înotători de la Dipaino 
București, intre care Irinel Pănu- 
iescu. FI. Vișan. M. Mandachc. 
C. Drăean. C. Negrea.

Turneul de polo programează 
primele partide la rinul de 
Ia comprexul sportiv din Șos 
ștefan cel Mare, in cep in d de la 
ora 17. Jocul inaugural opune o 
puternică selecționată dinamovis- 
tă sovietică si formația 
slovacă Ruda Hvezda. In 
ținuare. va avea loc o ______
intercsar.il intiînire dintre cam- 
cioana tării noastre sl scuipa 
cubaneză Dinsir.o.

ceho- 
con- 

foarte

Finalele Daciadei-* și campionatele
naționale de caiac-canoe

REiNTILNIRE CU MAEȘTRII PACELEI Șl PAGAEI
(Steaua) 4:30,4 ; s □ : M. Timof- 

te (Steaua) 4:24,9 ; K 1 500 m F : 
S 1 : Maria Ștefan (Dinamo) 
2:06^ ; s H : Teda Borcănea (Fa
rul Constanța) 2:07,0 ; K 2 : s I: 
Dinamo (Giura — Ticu) 3:W,0; 
s LI : Marina — Dierna Orșova 
(Scoică — lonescu) 3:44,2 ; C 2 : 
si: Steaua (Nenclu — Sergan) 
3:56,0; s n : Dinamo (Bețiu — 

) 3:53,3 ; s HI : Portul Bră- 
Zbanț — Grigore) 3:5Î,5 ; 

k 2 F 500 m : I I : Steaua (A- 
gafia Buhaev — Nastasîa Iones- 
cu) 1:50,6; s n : steaua (Anișoa- 
râ S.Oor — Anfisa Avram) 1:54,3; 
X 4 ; s I : Dinamo (Luca — 
Geamă — Dimofte — Ciobanu) 
3;lfi0; • 11 : Steaua (Constantin 
— Fedosei — Marinescu — Sop- 
Led) 3:1L2 ; probe de 506 m : Kl: 
s I : V. Po’.oooșer (Dinamo) 1:40,0; 
« H : L Biriădeanu (Steaua) 
l:4Să ; e 1 : sl : P. Zgurschl (Del
ta Tulcea) 2:00,5; s H : c. Olaru 
(Steaua) 1:57,0 ; K 4 F : s 1 : Di
namo (Năsasia Buri — Marioara 
Votca — Maria Ștefan — Eiisa- 
b«a Sirbu) 1:4X5 ; « H : Steaua 
(Agar.a Buhaev — Nastasia lo
nescu — Adriana Tomiuc — An
fisa Avram) 1:36.3 : K 2 : • I : 
Steaua <N’țu — Fedoset) 1:36,4 j 
» U : Dinamo (Nicolae — Jiga- 
rov) 1:403 ; C 2 : s I :. Dtaazno 
(Bețiu — Gurei) 1:43,6 ; ■ H :
Steaua (Nenciu — Sergan) 1:45,1; 
K 4 : s I : Steaua (Velea — Let- 
eaie — Ignat — Soptică) 1:30,6 ; 
s H: Dinamo (Luca — Diba — 
Dlmofte — Ciobanu) 1:30,3.

Astăzi dimineața (de la ora 
9) ee desfășoară semifinalele pro
belor de : 000 m. iar după-amia- 
ză (de la ora 16) semifinalele 
probelor de 500 m. Finalele '.xw 
avea loc Joi. de la ora 9. _ ta 
două reuniuni.

Finalele _ 
mpionotclor

cu

iZUl

Tamoere. Ivan 
colegii săi s-au 

glorie. ciștigînd 
dintre care trei

9
iadei* si ale 
ionale de se- 
ieri dimineață 

oe lacul S.nnzov. ne-au prilejuit 
reintilnirea cu caiacistii si ca- 
noistii fruntași pe care nu-i 
mai văzusem intr-un concurs 
desfășurat in tară de la jumă
tatea lui iunie, ia -Regata Sna- 
gov". Relntilnire. așadar, după o 
despărțire lunză. dar cu atit 
mai o!ăcută ec cit știm că. în
tre timn. la campionatele mon- 
diale de la 
Patzaichin si 
acoperit de 
□ouă medalii 
de aur. E drept, că nici Patzai
chin si nici partenerul său de 
barcă Toma Simionov nu con
curează la -naționale* — ei st
au reluat de curind pregătirea 
si vor narticipa in ultima de
cadă a lunii la concursul preo- 
Wbmc de .la Las *~ifrlrs — dar 
„afișul- este oricum bogat in 
celebr.'.ăti : si chiar dacă marți, 
in nrimele două retniuni. au 
fost nrosramate doar serii la 
1000 si 500 m. am urmărit ci- 
teva curse interesante. în care 
miza era ocanarea primului loc. 
care aducea scutirea de exame
nul semifinalelor. Astăzi, deci, 
in semifinale practic două re
gate fără favoriti. De care ii 
vom vedea la lucru iot in ziua 
finalelor.

Iată cisugâtorii seriilor (ca- 
lifieMI direct pentru hnalrl- de 
Joi» : probe de 1 ••• m : Kl: se
ria I : L Geantă (Dinamo) 4:05.2; 
seria a Il-a : L Biriâdeanu (Stea
ua) iMA :Cl:sI:C. Ojaru

Brașov). Ma
un popas la 
înregistra di- 
15 și apoi Ia 

6 rutieri con-

A, Antal (CIBO 
șina presei face 
km 100 pentru a 
ferența. Trec cei 
6:30 un grup de 
dus de Gh. Vasilia. iar la 10:15 
un pluton masiv. La Orșova, 
■ ltimul sprint intermediar re
vine lai A. Antal, armat de 
C. Nicolae si O. Tudorache. 
Cind mai sinț putini kilome
tri Pină la finiș, vintul se mai 
potolește si cicliștii Dot mări 
ritmul de rulare. încep Insă 
convulsiile în pluton, atacurile 
repetate distrugând unitatea 
grupului. O bună parte din 
timn răspunsurile celorlalți vin 
prompt. Dinamovistii au majo
ritatea covârșitoare si ei pot 
manevra tactic cum doresc. Așa 
se face că V. Constantinescu 
Gh. Lăutaru și M. Romașcanu 
reușesc să se desprindă in ciu
da dorinței lui I. Gancea de a 
păstra tricoul galben. Nici a- 
cest trio nu va sosi insă com
pact. pentru că la Hercu’ane, 
V. Constantinescu atacă pe 
dreapta si trece primul linia 
de sosire cu un avans de 15 
secunde.

A fost 
grea, de 
ioritatea . _ ___ _
cornore) se vor resimți, o etapă 
în care s-a mers greu. împo
triva vîntului.

Clasament individual etapa a 
III-a; 1. VALENTIN CON-

o etapă extrem de 
ne urma căreia ma- 
rutierilor (juniorii in

; D4CUD4 Finala pe tară a turismul

ediția jubiliară a „Cup<

UN CONCURS CU 1500 DE
„Cupa sportul" a revenit județului sibiu

In Împrejurimile frumoasei 
stațiuni Durău, la poalele Cea
hlăului, care se privește In o- 
g lin da Lacului Bicaz — acest 0- 
chl de cer și de mare creat de 
mina omului — s-au întâlnit, la 
cea de a x-a ediție a „Cupei 
munților" — finală pe țară a 
, Daetadei" la turismul de masă 
— reprezentativele a 28 de județe 
și cea a Capitalei, pentru a se 
întrece in drumeția montană.

Pornită cu zece ani to urmă, 
cind la start s-au aflat doar 30 
de concurenți, din numai trei ju
dețe (Neamț, Iași șl Harghita) 
„Cupa munților" a poposit în 
frumoase .zone ale Carpațllor O- 
rientali și Meridionalii (Iezer-Pă- 
pnșa. Lacul Hoșu, Poiana Brașov, 
Cota 1500 Sinaia, Păltiniș, Piatra 
Mare, Ciucaș șl Bușteni) -pentru 
a reveni, la un deceniu de virstă, 
acolo de unde a plecat, pe locu
rile atit de iubite de Sadoveanu 
șl Hogaș. A revenit după ce a 
cules, In drumul său, sute și 
sute de alțl iubitori ai sportului 
montan : la ediția jubiliară * au 
fost prezente peste 100 de echi
paje, cărora 11 s-au adăugat alte 
110 reprezentative de cluburi de
partamentale care s-au Întrecut 
to popularul concurs „Amicii 
drumeției". Pe poiana de la Du
rău și-au ridicat corturile peste 
1.500 de concurenți și de susțină
tori ai acestora.

Ca și în anii trecuți, In cele 
trei zile de ooncurs, echipele au 
fost supuse unor probe pe cit de 
dificile, pe atit de frumoase :

VI. M.

STANTINESCU (Dinamo) a 
parcurs 143 de km in 4 h 00:03 
(m_o. 35,745 km) ; X Gh. Lău
taru (Dinamo) 4 h 00:18 ; 3. M. 
Romașcanu (Dinamo) 4 b 00:18;
4. L Gancea (Dinamo) 4 b 00:19;
5. Cristian Neagoe (Steaua) ; 6. 
V. Apostol (Metalul Plopeni) 
— același timp.

Clasament general individual 
după 3 etape : 1. M. Romaț- 
eanu (Dinamo) 7 h 12:24 ; 2. 
L Gancea (Dinamo) 7 h 12:32 ; 
3. V. Apostol (Metalul Plopeni) 
7 h 13:19 ; 4. Gh. Lăutaru (Di
namo) 7 h 13:46 ; 5. C. Nicolae 
(Dinamo) 7 h 1425 ; 6. Cristian 
Neagoe (Steaua) 7 h 1427.

Clasament general pe echipe :
1. Dinamo I 21 h 31:32 ; 2. Di
namo II 21 h 3824 ; 3. Metalul 
Plopeni 21 h 4121.

Clasamentul cățărătorilor (tri
cou verde) : 1. M. Romașcanu 
(Dinamo) 12 p ; 2. C. Nicolae 
(Dinamo) 6 p ; 3. V. Constan
tinescu (Dinamo) 3 p ; 4. G. 
Caloji (Voința Ploiești) 3 p.

Clasamentul sprinterilor (tri
cou alb) 
(Dinamo) 52 p 
(Dinamo) 
(Dinamo) 
(Steaua) 23 p.

Clasamentul la 
ranțe (tricou albastru) : 1, 
Caloji (Voința Ploiești>7 h 23:22;
2. L. Covaci (Voința Arad) 
7 h 30:32 ; 3. C. Popa (Voința 
Arad) 7 h 30:53.

1. M. Romașcanu 
2. _ 

32 o ; 3. 
23 p ; 4.

I. Gancea 
Gh. Lăutaru 
Gh. Vasiliu

tineret-spe-
G.

parcurgerea unul traseu (care 
inclus creasta Ceahlăului), acor
darea ajutorului medical, trecerea 
unei prăpăstii (proba de alpi
nism- cățăraire), cunoașterea feno
menelor meteorologice, a istoriei 
șl geografiei t locului, dt și o 
probă cultural-artistică, plină de

Ciștigătorii titlurilor de campioni 
ani) — „Electro", din Curtea de 
ciștigătorii cupei „Sportul" — 
poezia, muzica și... glumele dru
meților montani, depănate la foc 
de tabără. In acest an, cei mai 
inspirați s-au dovedit doljenii, 
conduși de entuziastul sexage
nar Virgil Constantinescu. Sibie- 
nii ța căror propagandă turis
tică desfășurată îndeosebi de 
„Meridionali" — conducător Ca
rol Bilinschi — și răsplătită, și 
ta acest an, cu „Cupa ziarului 
Sportul") au stabilit un record 
de participare (156 de concurenți 
și simpatizanțl), fiind urmați de 
brașoveni (125), care au intrat In 
competiție abia ta anul 1976, pe 
atunci doar cu... 7 competitori.

Am Întâlnit la această ediție și 
concurenți din trei generații, a- 
dică tatăl, fiul și nepoții (ca fa
miliile Gh. Pinzaru din Iași și 
Vasile Căpățînă din Brașov), 
septuagenari și „șoimi ai pa
triei". Am văzut apriga concu
rență dintre argeșeni și mara
mureșeni, cîștigători ai titlurilor 
de campioni ai „Daciadei" (la 
16—35 ani și, respectiv, la 14—18). 
Am tatEinlt și județe de cîmpie, 
mereu prezente la edițiile „Cu
pei munților" (Giurgiu, Teleor
man, Dolj șl am notat prima 
participare a constănțenilor, dar 
am notat șl absența nemotivată 
a unor județe ca Bihor, Arad, 
Dîmbovița, Timiș, Hunedoara, 
Sălaj, Vaslui, GorJ, Caraș-Seve- 
rln și Mehedinți. Oare aceste ju
dețe nu stat interesate să clș-
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cursul acestei veri. șa- 
români au fost prezenti 

serie de importante con- 
internationale. 

atestind, fără

în 
hiștii 
la o 
cursuri internaționale, parti
cipări atestind. fără îndo
ială, creșterea valorică a jucă
torilor noștri fruntași, cît si 
interesul organizatorilor străini 
pentru prezentele românești 
în aceste turnee.

Astfel. Intre 25 iunie si 3 
iulie, un mare ..open" interna
tional s-a desfășurat în Ber
linul Occidental. Au partici
pat circa 300 de jucători din 15 
țări, iar din România M. șubă, 
M. Ghindă. Th. Ghițescu, Em. 
Reicher si subsemnatul. Șa
hiștii români au evoluat bine, 
după părerea mea. numărîndu- 
se printre animatorii acestui 
interesant turneu, dar une
le greșeli de programare din 
partea organizatorilor (trageri
le la sorti nu au fost compu
terizate. cum era normal, iar 
programările partidelor ră
mase la latitudinea arbitrilor 
au dat naștere la inechități !) 
au făcut ea prin iocul rezul
tatelor. aceștia să-si piardă 
în ultimele runde șansele la 
primul loc. Turneul a fost

Finalele campionatelor

de călărie

SIBIU, 6 (prin telefon). La ba
za hipică d n localitate au con
tinuat întrecerile campionatului 
național și a:e „Daciadei", , la 
care participă’ călăreți — juniori 
și seniori — de la toate clubu
rile din țară. După pe juniorii 
de 16 ani și-au desemnat Învin
gătorul, a fost rfndul celor de 
la categoria 13 ani să intre pe 
parcurs. Cel 37 de concurenți 
prezențl la start au comis" des
tul de multe greșeli, astfel 
doar 4 dintre ei au reușit 
termine cele dOuâ manșe
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Astăzi, la Cracovia, în meci amical de fotbal

POLONIA A- ROMANIA (ECHIPA OLIMPICA)
Jocul va începe la ora 20,30, ora Bucureștiului

Puncte de vedere

■STOP JUMĂTĂȚILOR DE MĂSURĂ!
CRACOVIA. 6 (prin telefon). 

Miercuri seara (n.r. astăzi), la 
ora 19,30. ora locală (20.30 ora 
Bucurestiului). reprezentativa o- 
limpică de fotbal a tării noas
tre (care joacă sub numele de 
România A) intilncște in meci 
amical prima reprezentativă a 
Poloniei. Jocul stîrnește un deo
sebit interes aici la Cracovia. 
Zeci de afișe anunță întilnirea 
de ne stadionul Wisla. același 
stadion ne care. în 1967. se în- 
tîlneau crimele ^echipe ale Po
loniei si României (rezultat 
0—0). Ziarele subliniază rezul
tatele remarcabile ale fotbalu
lui românesc din ultima peri
oadă de timp. mentionînd per
formantele echipei naționale, 
ale Universității Craiova si an- 
ticipînd că si formația olimpi
că va alinia o garnitură redu
tabilă.

Lotul .nostru a aiuns la Cra
covia marți la amiază iar seara, 
la lumina reflectoarelor stadio
nului Wisla. „olimpicii" noștri

au efectuat un antrenament de 
acomodare. S-a lucrat intens, 
conform ritmului propriu pre
gătirilor loturilor noastre re
prezentative. Antrenorii M. Lu- 
eescu si Gh. Staicu au insistat 
asupra intensității ședinței de 
pregătire. Antrenorii si iucăto- 
rii doresc să realizeze. Ia pri
ma partidă in care lotul olim
pic apare în plenul său (deci 
Si cu internaționalii „A" care 
nu au iucat în preliminariile 
C.M. 1932 — asa cum prevede 
regulamentul J.O.) un meci bun 
si un rezultat în consecință, re
zultat care să confirme exce
lentul palmares al meciurilor 
dintre selecționatele române $i 
poloneze. Gh. Multescu, de pil
dă. decanul de vîrștă al lotu
lui. ne-a spus : „Ținem foarte 
mult ca lotul olimpic, in cea 
mai completă formulă a sa. să 
fie Ia inâltimca misiunii de a 
intilni eel mai bun unsprezece 
al fotbalului polonez. Impor
tant este să jucăm bine dar să

Astăzi, la Ploiești, de la- ora 17

JOCUL REPREZENTATIVELOR DE TINERET
ALE ROMÂNIEI Șl POLONIEI

Astăzi, la Ploiești, pe stadionul 
Petrolul, de la ora 17, medul 
Internațional amical dintre re
prezentativele de tineret ale Ro
mâniei și Poloniei. Un ultim 
test serios pentru tinerii tri
colori înaintea partidei oficiale 
de la 12 octombrie, cu Italia, a- 
casă, în cadrul grupei prelimi
nare a campionatului european 
de tineret. Cu gîndul la viitor, 
antrenorul Cornel Drăgușin aș
teaptă și concluziile acestui joc 
amical care, corelate cu cele 
trase după întilnirea de luna 
trecută, cu R.D. Germană (2—3, 
In deplasare), vor reprezenta 
„tabloul la zi" al reprezentativei 
de tineret.

In vederea partidei de astăzi, 
„tineretul”, reunit duminică, la 
Ploiești, a efectuat un intens 
program de pregătire. Antreno
rii Cornel Drăgușin șl Nlcolae 
Pantea au analizat cu jucătorii 
ultima partidă, cea din R. D. 
Germană, și-au studiat adversa
rul de astăzi, dar au muncit și

In teren, unde au susținut zil
nic antrenamente, iar luni după- 
amlază și un joc-școală. Difi
cultățile antrenorilor noștri sînt 
accidentările lui O. Popescu, 
Gbeorghlu, Hanghiuc șl Eduard, 
numai ultimul fiind mal aproape 
de... avizul de joc al medicului. 
Oricum, „ll"-le preconizat, cu 
cei doi jucători depășiți de 
vînstă (Ducadam și Andone), 
cum prevede regulamentul cam
pionatului european de tineret, 
promite : Ducadam — Roman, 
T&tăran, Belodedici, Matei (E- 
duard) — Balînt, Minea, Andone, 
C. IHe — Lăcătuș, V. Radu.

Echipa de tineret a Poloniei a 
Sosit ieri, la prînz, la Ploiești, 
unde a efectuat după-amiază un 
antrenament. Partida va fi arbi
trată de o brigadă ploieșteană, 
avîndu-1 ia centru pe Florin Po
pescu.

si obținem un rezultat care să 
ne dea încredere pentru parti
dele din preliminariile olimpice 
din această toamnă. Echipa 
noastră reunește elemente valo
roase din mai multe promoții 
și am încrederea că va trece cu 
bine dificilul examen cu redu
tabila reprezentativă a Poloni
ei". în Drivinta unsprezccelui 
de începere, conducătorii teh
nici ai lotului nostru au ținut 
să-i utilizeze De fotbaliștii care , 
au făcut parte din lotul A in 
cele mai recente locuri (Lung, 
Ungureanu. Movilă. Hagi, Coraș, 
Geolgăn) alături de iucățori ca
re au evoluat si ei în meciuri ale 
primului lot (Bărbuleseu. Stan
cu. Multescu. Irimescu, lovan). 
Rezultă o echipă olimpică în 
care experiența îsl dă mina cu 
tinerețea si sperăm ca această 
simbioză să ducă la alcătuirea 
unei formule trainice si valo
roase. capabilă să ’ angajeze cu 
reale sanse partidele decisive 
pentru calificare rămase de iu
cat în această toamnă.

Reprezentativa Poloniei soco
tește tocul cu formația olimpică 
a României drept un examen 
foarte important. „Meciul nc va 
arăta în ce stadiu ne aflăm 
înaintea jocului cu reprezenta
tiva Uniunii Sovietice din ca
drul Campionatului european, a 
declarat antrenorul A. Pieehnic- 
zek. Am căutat să alcătuiesc 
cea mai bună echipă a momen
tului. știind că vom avea în fa
ță un adversar redutabil, con
dus de tehnicieni care s-au afir
mat in ultima perioadă de 
timp".

Meciul, va fi arbitrat dc un 
trio cehoslovac avindu-1 la cen
tru pe J. Faustek. Cele două 
conduceri au anuntat următoa
rele formații :

ECHIPA OLIMPICĂ A RO
MÂNIEI : Lung — Bărbuleseu, 
lovan, Staneu, Ungureanu — 
Multescu. Movilă. Irimeseu. 
Ilagi — Coraț, Geolgău.

POLONIA : Mlynarczyk 
Majewski, VVujczicki. 
Kaminski — Pawliak, 
Buda — Dzekanowski. 
Palasz.

Krulj,
Buncol, 

Iwsmi,

Stelian TRANDAFIRESCU

I

La prima vedere, etapa a doua a campionatului Diviziei „A” 
reprezintă un pas înainte față de etapa de debut. S-ar putea 
spune că eficacitatea (Incriminată în prima etapă) e ta creș
tere ; mai mult, s-ar putea sublinia faptul că echipele „euro
pene” se îndreaptă spre forma de vlrf, dovadă scorurile nete 
cu care două dintre ele au cîștigat sîmbăta trecută. Dar 
toate aceste plutiri optimiste stat o armă cu două tăișuri.

Să facem o precizare.
In cursul acestei veri, echipele noastre fruntașe (Dinamo, 

Sportul, ca și Steaua) cu gîndul 'a cupele europene, s-au în
tărit considerabil, s-a realizat, cu alte cuvinte, o concentrare 
de forțe In vederea unor bătălii continentale. Etapa de sîm
bătă a înregistrat un scor plin de sugestii. în disputa dintre 
primii patru (Dinamo, Sportul studențesc, Universitatea Cra
iova și Steaua) și celelalte echipe, scorul e mai mult decit edi- 
dlficator : 12—0 !, cu 7 puncte din opt posibile 1 Se mal poate 
spune eă acest scor zdrobitor ar fi putut să fie chiar mai mare 
dacă „primii patru” ar fi apăsat mai mult pe accelerator.

Care ar fi concluzia 7
Una, singură. Echipele fruntașe joacă tot mai mult meciuri 

fără a Intîmpina o rezistență deosebită, ceea ce înseamnă mult 
la capitolul acumulări de puncte șl rotunjiri de golaveraje, dar 
foarte puțin la capitolul unui rodaj autentic, capabil să perfec
ționeze.

Sîmbătă, în această confruntare inegală, Dinamo — s-a scris 
— ar fi putut marca goluri, Sportul s-a „milostivit” de ase
menea de debutanta de pe Dunăre, „oprind motoarele" după 
pauză, Steaua a realizat totul fa 20 de minute, iar Craiova — 
spun telespectatorii — a apăsat cel mult pe „a treia", adversa
rul neasigurîndu-i tonusul necesar apropiatului meci cu Haj
duk Split.

Dacă lucrurile vor merge tot așa, vom asista, de la o etapă 
la alta, la meciuri in care echipele fruntașe — toate — vor re
miza — toate — spre bucuria gazdelor mal puțin înzestrate, iar 
la București și Craiova se vor înregistra scoruri nete — totul 
depinztad de pofta de joc a „celor mari".

In aceste condiții, Divizia „A" va însuma — în fapt — trei 
campionate. Cel din frunte, un fel de campionat de hochei, 
cu patru corifei, care'se vor urmări direct și Indirect, pentru 
puncte ți golaveraje, un al doilea, „fa zece”, al echipelor fără 
griji, și asta într-o măsură mult mal mare decit anul trecut, 
și — ta sfirșit — al treilea campionat, al „celor patru de jos” 
(promovatele, care par mai firave decît cele din anii trecuti) plus 
încă o echipă, sau cel mult două, obiectivul principal al aces
tora fiind doar acela de a obține un punctișor pe teren pro
priu cu echipele mal puternice, ale campionatului.

Am fi tare bucuroși ca această schemă să nu se confirme, 
iar previziunile să se răstoarne. Dar, tare ne e teamă că po
tențialul stratificat ale echipelor noastre nu poate produce mai 
mult...

Care ar fi soluția 7
Ea a mai fost sugerată înainte de începerea campionatului, 

cînd s-a spus că în programul „celor patru" nu trebuie să 
figureze „X”. Din păcate, în primele două etape, cele patru 
echipe din „prima linie" juctnd patru meciuri ta deplasare, au 
„reușit" trei remize și ...o fafrtngere. în aceste condiții, schema 
de care ne temem este — credem — perfect ilustrată. Cum să 
tinzi spre reprezentarea internațională cu un 0—1 la S.C. Ba
cău (depășită net ta etapa următoare), cu un 1—1 la Tîrgo- 
viște (echipă care a pierdut atâtea forțe). ™ un 0—0 la Hune
doara (echipă în refacere) și cu acest ultim 0—0 la Iași 7

Echipele noastre fruntașe au datoria să forțeze tempoui ți 
să respingă orice jumătate do măsură. Marile curse „tactice" 
ta atletism se soldează cu timpi mediocri. In schimb, cele in 
care nu ții seama de timpi intermediari se soldează cu recor
duri. E ceea ce echipele noastre fruntașe trebuie să înțeleagă.

Șl să realizeze !.. . , ..... i
loan CHIRILA

JUCĂTORII ROMÂNI
au realiza^ cite 8 puncte din 
11 posibile. In turneul ..open" 
desfășurat la Biel si încheiat 
cu victoria suedezului M. Es
ton a participat și maestrul 
român S. Neamțu. In aceeași 
perioadă s-a disputat un inte
resant .open" international în 
R. F. Germania, la Hamburg, 
încheiat cu o frumoasă victo
rie a maestrului international 
român M. Ghindă.

în sfîrșit, între* 11—20 
gust, tradiționalul ..open" 
la Baden-Baden, reunind 
ca 170 de participanți. a 
naștere unei lupte strînse. 
dată în cele din urmă cu
toria subsemnatului, rezultatul 
obținut fiind de 7,5 p din 9 
posibile (pe locurile următoa
re. cu coeficient Buholz infe
rior. maestful german Fah- 
nensehmidt si maestrul fran
cez Andruet). în turneul de 
la Baden-Baden a participat și 
marea maestră Margareta 
Muresan care a avut un de
but promițător. într-un turneu 
masculin puternic, realizînd 
4,5 puncte — 50 In sută !

Florin GHEORGHIU 
mare maestru internațional

au
de 

cir- 
dat 
sol
vi c-

S.M. Sibiu] V

• Meciul de la Craiova a fost urmărit, 
cu carnetul și creionul In mână, de Pero 
Nadoveza, antrenorul principal al lui Haj- 
duk Split, interesat s-o vadă la lucru, din 
timp, pe formația gazdă, parteneră de în
trecere în primul tur al Cupei U.E.F.A. 
L-am văzut notând, după prima jumătate de 
oră, numele lui Irimescu. pentru „bombele” 
expediate, in serie, la poarta lui Feber, 
pe cele ale Iul Geolgău și Ticleanu. al că
ror triplu „un-doi", în viteză, cu care au 
„scos din joc” mai multi adversari, a stat 
la baza primului gol. Grăbit să plece spre 
casă, înainte de inserare. antrenorul lui 
Hajduk Split a părăsit stadionul cu 10 mi
nute mai devreme, când scopul era 3—0, el 
văzmd doar golurile tasrise de Irimescu, 
Clrțu (și nu Ad. Popescu, cum din gre
șeală a apărut în cronica meciului) st 
Cămătaru. De cel de-al 4-lea gol. marcat 
de Beldeanu. avea să afle la sosirea acasă, 
de la antrenorul Constantin Oțet- care, ta 
aceeași seară, pleca din nou s-o urmă
rească pe Hajduk Split intr-o partidă dis
putată la Osijek • Pentru merite deosebite 
în Cupa U.E.F.A., 16 component! ai echinei 
Universitatea Craiova, aemifinalistă in edi
ția 1982—’83, au fost distinși cu titlul de 
maestru international : Lung. Bold iei. Ne
grită, Tilihoi, ștef&nescu, Ungureanu. Ciu
pită, Ticleanu, Donose. Bălăci. Irimescu. 
Beldeanu, Geolgău, Cămătaru. Crișan si 
ctrțu. De la festivitatea de tominare a di
plomelor și medaliilor, care a avut loc îna
inte de meci, a lipsit Ciupitu care evolua, 
la aceeași oră. sub tricoul Chimiei Rm. 
Vîlcea. • Apropo de transferări și de fon
dul de jucători de valoare. In campionatul 
trecut un tânăr și talentat portar — Gir- 
joabă — a apărat doar citeva minute, în
tr-un singur joc. pentru că Speriatu e mai 
bun și apără foarte bine. Nu e nimeni de 
vină. De sîmbătă. Insă. Sportul mal are 
,m portar de mare perspectivă. ieșeanul 
Cimpeanu, transferat ta schimbul lui Lela. 
Cimpeanu a venit deci, să „facă tusa” 
lingă Girjoabte (sîmbătă a apărat la spe
ranțe). ta timp ce F.C. Baia Mare. Petro
lul. Rapid. F.C. Olt. Chimia duc dorul unui 
portar bun. Și portarul, post de moral, 
dacă nu joaeă. d’spare. Au fost atâtea ase
menea cazuri (Ramureanu. Eftimescu. Spi
ridon Nieulescu. Lovaș. Tema — plecat de 
la Metalul — Lazăr — tot de la Sportul.

ți acum, Ducadam 61 Boldită), a Ce e 
mult (nu de puține ori) strică. Așa cum 
e cazul cu conducătorul de 
iul studențesc. Șl Chihaia 
gile, șl Coras (in virtutea 
U.T.A.) șl Hagi cu efecte _______  ___
ritmului de joc. După pauză, insă, toți trei 
au cam dispărut, tânărul Hagi dtad dovadă 
șl de un exagerat joc individualist, a 
„Le-am spus fotbaliștilor noștri că Sportul 
studențesc joaeă lent și ei pot face un 
marcaj strict, dar apărătorii n-au respectat 
sarcinile-, ne spunea după meci antreno
rul L. Antoni. Așa a fost. Ritm lent, si 
totuși, la cele trei goluri. M. Sandu. Coras, 
Bucurescu erau liberi ăe parcă jucau sin
guri. a Un suporter lucid al Stele:, la ter
minarea meciului cu A.S.A.. in mijlocul u- 
nui grup de prieteni entuziasmați de finalul

joc de la Spor- 
..filtrează” min- 
rolulul avut la 

negative asupra

INTRE VESTIAR SI GAZON
J

partidei: „Si nu ne pierdem eu firea, mă, 
băieți. Dacă meciul se termina in minutul 
45. Lăcătuș ar fi fost unui dintre cei mai 
slabi jucători de pe teren*. O invitație la 
luciditate... • O nouă dilemă la Steaua : 
Turca sau Cimpeanu 7 Părerea noastră e că 
nivelul teluric al echipei ar creste mult prin 
prezența clujeanului, care a aprins un „fi
til* in ultimul sfert de oră, dnd s-au si 
marcat două goluri • Așteptăm ca Petcu, 
noul conducător de joc al Stelei, să con
firme intr-un meci cu un adversar de ta
lie. Finețea tehnică a constănțeanului. du
blată de o reală capacitate de anticipație 
a fazei care vine, trebuie confruntate in
tr-un joc in care Petcu va avea un adver
sar direct care să-i stânjenească mișcările. „ 
In- medul cu A.S.A., Petcu. deși a făcut 
citeva mutări foarte originale, a avut o 
libertate de mișcare care nu se întâlnește 
în mod obișnuit, o Indiferent de lotul pe 
care il are. Steaua nu se poate sustrage 
tradiției care înseamnă joc avîntat. cu un 
anume risc, care vizează spectacolul. Să 
sperăm că antrenorul Jenei, un om ordonat

prin excelență, va ști să ordoneze acest stil 
foarte îndrăgit de suporterii echipei, a In
spirată șl lăudabilă Inițiativa clubului Pe
trolul care, pe lingă măsurile organizato
rice ireproșabile pe care le-a luat pentru 
ca partida Petrolul — Rapid să se desfă
șoare intr-o perfectă atmosferă de sportivita
te, văzînd că cererea de bilete depășește cu 
mult capacitatea stadionului, a instalat în 
afara stadionului Petrolul mal multe di
fuzoare. Astfel, miile de iubitori al fotba
lului, suporteri rapidiști și petroliști, care 
sperau să găsească un bilet în plus, dar 
pe care pînă la urmă nu l-au găsit, au avut 
totuși satisfacția de a asculta meciul din... 
stradă. • Un nedorit record l-a obținut, 
sîmbătă, la Ploiești „lotul lărgit” al Rapi
dului București, împreună, jucătorii de la 
speranțe șl seniori au primit 6 cartonașe 
(5 galbene șl unul roșu), ceea ee trebuie să 
dea serios de gîndiț conducerii clubului 
feroviar. Cu atât mal mult, cu cit 5 dintre 
cartonașe au fost arătate „cadeților” Rapi
dului, jucători în formare, cărora trebuie 
să 11 se acorde o mare atenție si sub as
pect educațional. • Ultima întâlnire în Di
vizia A. dintre Petrolul și Rapid, a avut 
Toc acum 9 ani (mai precis la 12 mai 1974). 
Dintre jucătorii celor două formații care au 
evoluat sîmbătă la Ploiești, doar unul a 
jucat șl atunci și acum : Manea, extrema 
stângă a Rapidului. Dintre cei 22 de acur.i 
9 ani mai sânt în activitate în A” sau „B“ 
9 jucători lată-i : FI. Marin (la Steaua)! 
M. Stelian (Carpațl Mirșa). Bartales (Da
cia Pitești), Gruber (Metalul Plo-peni). Clu- 
pitu (Chimia Rm. Vîlcea). Cringașu (Chi
mia Brazi), Istrătescu (Metalul Plopenl) 
Pisău (Dunărea C.S.U. Galați) si C. Zam
fir (Dacia Pitești). • La Petroșani, Îna
inte de a Intra pe teren, arbitrul S. Nec- 
șulescu, aplicând o prevedere regulamenta
ră, a controlat ghetele jucătorilor, mai pre
cis crampoanele. Urmarea 7 S.C. Bacău * 
început meciul ta 16 jucători, deoarece 
fundașul Elicei a trebuit să-și schimbe ghe
tele cu altele care aveau crampoane regu
lamentare, Acest fapt ne-a determinat să 
punem o întrebare : cine trebuie să se în
grijească ca jucătorul să aibă echipament 
corespunzător 7 Președintele clubului, an
trenorul sau jucătorul 7 ! ? Firește, jucă
torul !

1. loan Țisicu 
cu Balans 3 p — 

„Dacia- 
Claudiu 
(82.5 s), 
(C.S.M. 

(84,0 s), 
(C.S.M.

5. Hora- 
Cluj-Na- 

6. Arina 
7 1/4 p.

REZULTATE: 
(C.S.M. Sibiu) l 
campion național și al 
del”, 2. Gheorghe 
(Steaua) eu Baltag 4 p
3. Dumitru Petricioiu 
Sibiu) cu Fărcășah 4 p
4. Dorin Constândache 
Iași) eu Artist 6 1/4 p, 
țiu Marchiș (AS.A. 
pocâ) cu Cocor 7 p, 
Savu (Steaua) cu Jan

întrecerile continuă.
NES CU — cdresD.).
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• PRONOSTICURI... Cunoscu
tul compozitor ți interpret de 
muzică ușoară Mihai Constan- 
tinescu este șl un mare Iubitor 
de sport. Iată pronosticurile sale 
pentru concursul Pronosport 
deosebit de atractiv de la sfin
țitul acestei săptămînl : I. Avel- 
lino — Milan 1, X ; IT. Catania
— Torino X, 2 ; HI. Fiorentina
— Napoli 1 : IV. Genoa — Udi- 
nese- 1, X ; V. Inter — Sampdo- 
rla 1, 2 ; V. Juventus — Ascoli 

.1, x, 2 ; VH. Roma — Pisa 1 ;
VHI. Verona — Lazio 1 : IX; Ce- 

Varese 1 ; X. Sambene- 
- Perugia X ; XI. Cag-

sena — 
dettese

I.

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO-PRONOSPORT INTORMEAIĂ
; XII. Armâ- 
Cluj-N. 1 ;

— U.T. Arad
Ilari — Atalanta 1 
tura Zalău — ,U“
XIII. Olimpia S.M.
X.

O TRAGEREA 
P8OXOEXPRES de 
tembrie 1983, se televizează 
direct începînd de la ora 16,35.
• CtȘl'IG URILE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN * SEP
TEMBRIE 1983. Categoria 1 (13. . - a

a

OBIȘNUITA 
astăzi, 7 eep- 

in

rezultate) : 1 variantă 1<M>%
50.000 lei și 2 variante 25%

12.500 lei ; categoria 2 (12 rezul
tate) : 3 variante 100% a 7.886 
lei și 46 variante 25% a 1.972 Idl 
categoria 3 (11 rezultate) S « 
variante 100% a 516 lei șl 1.089 
variante 25% a. 129 iei. REPORT 
LA CATEGORIA 1 : 20.292 lei. 
Câștigul de 50.000 lei de la cate
goria 1, obținut pe o variantă 
jucată 100%, a revenit participan
tului DUMITRU TUDORACHE 
din Galați.



La Nowy Saez (Polonia) De vineri pînă duminică, în sala Floreasca
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NOWY SACZ, G (prin telefon). 
Pitoreasca localitate din apropie
rea Cracoviei este începînd de 
marți gazda întrecerilor Campio
natelor mondiale de racheto- 
modele. Cea dp a V-a ediție a 
,.mondialelor" se anunță deosebit 
de interesantă, la ea participînd 
un mare număr de sportivi din 
U.R.S.S., Bulgaria, Cehoslovacia, 
Polonia (țări cu tradiție în 1- 
ccst domeniu). S.U.A., Canada, 
Spania, R. F. Germania, Aus
tralia, R. D. Germană, Româ
nia si, firește, țara gazdă. Lotul 
țarii noastre, condus de Laurcn- 
Vu Cupșa, vicepreședinte al fe
derației dc specialitate, este for
mat din sportivii : Silvestru Mo
rari u, Ion Butușan, Ioan Ca- 
targiu. loan Dăseătescu. Dorin 
Torodoe, Gheorghe Toxin, Mir
cea Boșcoianu (toti de la Clu
bul sporturilor tehnico-aplicatlve 
din Suceava), Petre Nicolae (Me
talul Tîrgoviște). Florian Lutle 
(Voința Sibiu) și Dragoș Grigo- 
rincu (Politehnica București), toți 
fiind selecționați cu prilejul re

VOLEIBALISTELE NOASTRE ȘI-AU ÎNCHEIAT VERIFICĂRILE ÎNAINTEA C.E.
ORADEA, 6 (prin telefon). — 

Voleibalistele reprezentativei Ro
mâniei și-au încheiat în. Sala 
sporturilor din localitate, în com
pania echipei Ungariei, verifică
rile în vederea participării la 
Campionatele europene. Cel de-al 
patrulea joc dintre cele două 
formații a fost de valoare su
perioară. mai cu scamă in pri
mele două seturi. $i de această 
dată jocul a necesitat cinci se
turi, deoarece între altele, an
trenorii au folosit meciul pentru 
testarea unui lot mai larg de 
jucătoare in structuri diferite 
de sexteturi. Partida a început 
sub semnul ambiției și angajă
rii de ambele părți, ceea ce ex
plică și jocul de nivel mai bun. 
în finalul primului set, oaspe
tele — fă cin d din nou dovada

C.E. DE
(Urmare din pag I)

junioarelor. Dacă a pieidvt ti
tlul continental la un punct (in 
fata unei merituoase invingă- 
toare, albaneza Emanuela Kola) 
are în schimb meritul de a fi 
cîștigat detașat (149—145 p) 
barajul pentru locul doi. susți
nut in compania sovieticei Ma
rina Oganian si de a fi cucerit 
o prețioasă medalie de argint, 
cu 531 p. Suita reușitelor fete
lor noastre in proba de pistol 
standard a fost completată de 
ale două medalii, una dc argint, 
la echipe senioare (componen
tele formației noastre : Maria 
Macovei, Ana Ciobanu si Ani- 
șoarâ Matei) si alta de bronz, 
la echipe junioare (alături de 
Dorina Guler, au tras Elena 
Macovei si Camelia Tudor).

Numai două ..muște" i-au 
lipsit pușcașului junior loan 
Joldea (descoperit si format la 
Arad, de către regretatul Ion 
Quintus) actualmente la Dina
mo. pentru a aduce tării noastre 
încă un titlu de campion eu
ropean ! Din păcate însă, un 
scor nefavorabil (21—23) la ba
rajul decarilor plini i-au adus 
oricum insă o prețioasă meda
lie de argint la pușcă liberă

„Bronzul" junioarelor : ELENA MACOVEI. DORINA GULER, 
CAMELIA TUDOR.

TELEX © TELEX @ TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX © TELEX • TELEX ® TELEX • TELEX © TELEX

ATLETISM sj Alergătorul ja
ponez Massaki Chiba a clștlgat 
maratonul de la Penang (Malae- 
sia) tn 2.22:49. Au luat parte 
1 C00 de concurenti.

HOCHEI PE GHEAȚA • în 
cadrul competiției traditionale 
dotata cu „Cupa ziarului So- 
vletskl sport” au fost înregis
trate rezultatele: Gotwaldow (Ce_ 
boslovacia) — Spartak Moscova 

centului campionat național de 
rachetomodele.

Programul întrecerilor este în
cărcat. cuprinzînd probele : 
F 6 A (rachetomedele cu striner), 
F 3 A (rachetomodele cu para
șută), F 4 C (rachetoplane 10 
N/s), F 5 C (machete de Înăl
țime), F 7 (machete statice) și 
F • K (rachetoplane telecoman
date. probă, recent introdusă în 
regulmentul F.A.X.). Cu excepția 
ultimei clase, sportivii noștri 
participă la toate întrecerile. Du
pă cum apreciază Silvestru Mo
rari», cari» s-a ocupat de pregă
tirea lotului, sportivii noștri au 
sansp să se situeze printre frun
tași la primele trei clase.

Menționăm că printre oficialii 
competiției se numără, ca ar
bitru, cunoscutul sportiv român 
prof. Ion N. Radu, promotorul 
rachetomodelismului la noi și 
fondatorul asociat!*! „Astronau- 
tica* din Tlrgoviște.

Viorel TONCEANU

siguranței la preluare și orien
tare deosebită in acoperirea spa
țiului de joc în apărare — au 
fost cele care au găsit cheia 
succesului. Dar setul ai doilea 
a revenit româncelor grație în 
special bunei orientări a ser
viciilor executate de Maria E- 
nache spre final și randamentul 
mai bun al blocajului. Din se
tul al treilea, echipa noastră — 
jucind fără experimenta tele Ma
ria Enache și Doina Săvoiu — 
s-a clătinat serios la început, 
și-a revenit in setul al patrulea 
(și în acesta a avut momente de 
eclipsă) șl a cedat finalul setu
lui decisiv, după un echilibru 
pronunțat pină la 19—10. dato
rită greșelilor la recepția ser
viciului. care rămîne în conti
nuare ..călciiul lui Achile*

TIR
60 f.c. Cu această 
performantă (nou 
record personal) 
Joldea intră intre 
pușcașii de elită ai 
țării, cu atit mai 
mult cu cit de cu- 
rînd, a doborit și 
recordul național 
la 3 poziții, probă 
în care va lua 
startul astăzi. in 
cadrul Campiona
telor europene. 
Ceilalți doi colegi 
de echipă naționa
lă, Florin Brinduș 
și Paul Gruia, l-au 
secondat cu brio 
pe liderul lor și,
împreună, cu 1779 p (locul 3 pe 
echipe) au ridicat la 6 numărul 
medaliilor cucerite ieri, de către 
reprezentanții României. In to
tal. pină in momentul de fată, 
trăgătorii tării noastre au cîs- 
tigat o medalie de aur. patru 
de argint si cinci de bronz.

REZULTATE TEHNICE, pușcă 
liberă, 60 f.c.. juniori : 1. M. 
Babb (Marea Britanie) 598 p . (23 
de „muște”) — campion euro
pean, 2. I. Joldea (România) 598 p 
(21 de „muște"). 3. B. Rusker 
(R.F.G.) 596 p„ . . 16; F. Brinduș

5—5 (0—1. 2—4. 3—0). Dinamo 
Riga — Sel. Poloniei 8—2, Sokol 
Kiev — Gotwaldow 9—4, S.K.A. 
Leningrad — Dynamo Weisswas- 
ser (R.D.G.) 10—3, T.S.K.A.
Moscova — Kiamelin (Finlanda) 
10—2 • Turneul de la Ceske 
Budejovlce a fost cîștigat de 
reprezentativa Cehoslovaciei, 9—1 
(1—0, 3—1, 5—0), în ultimul joc, 
cu Dynamo Berlin • La Sunds-

Program aproape ..non-stop“ 
in sportul luptelor. Sala Flo
reasca din Capitală este, in a- 
ceastă săptămină, gazda unei 
noi competiții de amploare. 
De vineri pină duminică se 
vor desfășura aici Campiona
tele balcanice de lupte rezer
vate iuniorilor (pinij Ja 20 
de ani) si cadetilor (pină la 16 
ani), la care vor participa 
sportivi din Bulgaria. Grecia, 
Iugoslavia, România si Turcia. 
Va fi o cursă extrem de inte
resantă pentru cucerirea a nu 
mai puțin de 30 de locuri I (!>, 
de acumulare a punctelor ne
cesare pentru situarea pe po
zițiile fruntașe ale clasamen
telor generale, la greco-roma- 
ne si la libere, la juniori si la 
cădeți.

Edițiile anterioare ale Cam
pionatelor balcanice au ori-

Scor final : 3—2 (U. —11, 1, —S, 
10) pentru echipa Ungariei care 
a avut și de aoeastă dată în ri
dicătoarele Racuel CsumpiUs și 
Gyongy Gerevich coordonatoare 
de inspirație și viteză, iar în 
Agnes Torma o finalizatoare di
bace. Din echipa României — 
în care au fost folosite : Mirela 
Popoviciu. Ioana Liteanu. Doina 
Săvoiu, Mirela Pavel, Margare
ta Crisan. Maria Enache. Spe
ranța Giman, Carmen Cuejdeanu, 
Ileana Berdilâ, George ta Lungu — 
evoluția cea mai bună a avut-o 
trăgătoarea Mirela Popoviciu. 
Meciul a fost bine condus de M. 
Deszo (Ungaria) și M. Marian 
(România).

Aurelian BREBEANU

FLORIN BRtNDUȘ, ION JOLDEA, PAUL 
GRUIA

591 p,. . . 20. P. Gruia 590 p ;
echipe : 1. Suedia 1782 p — cam
pioană europeană, 2. Marea Bri
tanie 1780 p, 3. România (Joldea, 
Gruia, Brinduș) 1 779 p; pistol 
standard, senioare i 1. Maria Ma
covei (România) 591 p — campi
oană europeană. 2. A. Treinite 
(U.R.S.S.) 590 p. 3. B. Gachter 
(Elveția) 587 p,. .. 12. Anișoara
Matei 582 p,. .. 22. Ana Ciobanu 
575 p ; echipe : 1. U.R.S.S. 1 759 p 
— campioană 'europeană, 2. Româ
nia (Ciobanu, M. Macovei. Matei) 
1 748 p, 3. Elveția 1 736 p; junioa
re : 1.—Emanuela Kola (Albania) 
582 p — campioană europeană,
2. Dorina Guler (România) 5817
149 p; 3. Marina Oganian (U.R.S.S.) 
581/145 p„ . . 7. Elena Macovei
578 p,... 13. Camelia Tudor 571 p; 
echipe î 1. U.R.S.S. 1 740 p — 
campioană europeană. 2. Albania 
1 732 p. 3. România (Guler, E. 
Macovei. Tudor) 1 730 p ; pușcă 
standard. 60 f.c.. senioare : 1.
Marijana Jovovic (Iugoslavia) 
596 p — campioană europeană. 2. 
Nonka Matova (Bulgaria) 595 p,
3. Vesela Letceva (Bulgaria) 595 p, 
... 11. Dumitra Matei 593 p,... 
20. Roxana Lămășanu 590 p„. . 
31. Nlculina Iosif 537 p ; echipe:
1. Bulgaria 1781 p (nou record 
mondial) — campioană europeană,
2. Iugoslavia 1778 p. 3. U.R.S.S.
1778 p. ... 7. România 1 770 p; 
junioare: 1. V. Atanasovski (Iu
goslavia) 594 p — campioană eu
ropeană. 2. S. Hoflard (Norvegia) 
593 p. 3. J. Pedersen (Danemar
ca) 593 p„ .. 7. Dana Cerghit
590 p,. .. 15. Daniela Toader
586 o.. . . 27. Aurelia Toader 581 p; 
echipe : 1. Norvegia 1 768 p — 
campioană europeană, 2. U.R.S.S. 
1 764 p. s. Iugoslavia 1 763 p,... 
5. România 1 757 p.

vall, in meci revanșă. Suedia si 
Canada au terminat din nou la 

legalitate : 3—3 (0—0, 1—2, 2—1)
• Pe patinoarul din Laeppeeran- 
ta, Finlanda si Statele Unite au 
încheiat nedecis : 3—3 (0—1, 1—2, 
2—-0).

ȘAH • După opt runde în 
campionatul mondial pentru ju
nioare. la Ciudad de Mexico, 
conduce ‘Flora Hasanova 

lejuit, de fiecare dată, afir
marea unor luptători tineri 
din toate țările participante și 
nu .ne îndoim că și apropiatele 
întreceri din sala Floreasca 
vor spori considerabil numă
rul fruntașilor, al celor pe 
care, fără îndoială, mîine îi 
vom reîntîlni în marile com
petiții ale seniorilor. Sperăm, 
desigur, ca printre aceștia să 
figureze si cit mai multi din
tre reprezentanții țării noastre, 
care, dealtfel, se află, de mai 
multă vreme, printre protago

TURNEUL DE TENIS DE LA. FLUSHING MEADOW 
hctnroc. prindHIul Savorii, eliminat in optimi I

NEW YORK. „Internaționalele*4 
de tenis ale Statelor Unite, de 
La Flushing Meadow, au intrat, 
cum se spune, în linie dreaptă, 
marcate de o mare surpriză în 

optimile de finală : principalul 
favorit John McEnroe a fost în
vins de Bill Scanlon cu 7—6, 7—6, 
4—6. 6—3, după un joc care a 
durat 3 ore și 44 de minute. 
Este cea de a treia infrîngere 
pe care Mc Enroe o suferă în 
fața iul Scanlon în 11 partide ! 
De notat că McEnroe a câștigat 
la Flushing Meadow trei ani la 
rind, în 1979, 1930 și 1981.

Tot în ..optimi*, Jimmy Con
nors a dispus de Heinz Gunt- 
hard cu 7—5 6—4, 6—1. în ace
eași fază a competiției, la femei,

JOCURILE MEDITERANEENE
CASABLANCA. întrecerile din 

cadrul celei de a 9-a ediții a 
Jocurilor Mediteraneene se des
fășoară în mijlocul unui interes 
deosebit si prilejuiesc dispute de 
o bună calitate. Iată rezultatele 
de la întrecerile din ziua a doua a 
ccmnetitiilor :

ÎNOT : 100 m fluture : David 
Lopez-Zubero (Spania) 55,21, 
Marco Tornatore (Italia) 56.50, 
Sadri Ozun (Turcia) 56,71.., 7.
Ahmed Said (Egipt) 57,82 — re
cord al Africii : 400 m mixt :
Giovanl Frahceschinl (Italia) 
4:27,30. Maurizio Divano (Italia) ' 
4:28,14, Rafael Escalas (Spania) 
4:28,31... 8. Samir Bouchlagnem 
(Tunisia) 4:49,14 — record al 
Africii, 4X200 m liber : Italia
7:34,48, Soania 7:35,46, Franța 
7:36.96 : femei : 200 m spate : 
Manuela Carosl (Italia) 2:19,20, 
Veronlque Jardin (Franța) 2:20,29. 
Martina Giulani (Italia) 2:21,50.

F T id
• Belgrad. „Trofeul Iugoslavia”

— pentru juniori, ziua a treia : 
Anglia — R.F. Germania 2—0, 
Elveția — Ungaria 2—2 în grupa 
A în care lideră este Anglia cu 
6 p, Iugoslavia A — U.R.S.S. 
1—1, Iugoslavia B — Suedia 4—1 
în grupa B — lideră Iugoslavia 
B. tn finală se vor întîlnl cele 
două lidere.

O Roma. Duminică a avut loc 
prima etapă a „Cupei Italiei” 
care a oferit o surpriză de mari 
proporții : Internazionale Milano 
a fost eliminată în urma me
ciului egal (1—1) cu Parma !
• Lima. Peru s-a calificat pen

tru semifinalele „Cupei Ameri- 
cii”, învingînd Bolivia eu 2—1 
(2—0). Au marcat + Legula (6), 
Caballero (22), respectiv Pania
gua (48).
• Montevideo. în cadrul grupei 

I a „Cupei Amerlcii”, Uruguay 
a dispus de Venezuela cu 3—0 
(1—0) prin golurile marcate de 
Cabrera (29). Morena (56 din 11 
m) și Luzardo (68). Jocul a 
fost presărat cu numeroase inci
dente și întrerupt 11 minute pen
tru calmarea spiritelor !

CAMPIONATE

elveția (et. 6): Grasshopperss
— ZUrich 1—0. Chaux de Fonds
— Aarau 6—1, Basel — Vevey 
5—2, Sion — Young Boys 2—1, 
Servette — St. Gall 3—0, Bel
linzona — Lucerna 0—3, Lausanne
— Chiasso 7—2, Wettingen — Neu. 
chatel 1—0. Clasamentul : 1. 
Grasshopperss Zurich 10 p, 8. 
Sion 10 p. 3. St Gall 9 p.. 15. 
Vevey 3 p, 16. Bellinzona 2 p.

PORTUGALIA (et. 2) : Varzim
— Sporting 0—1, Farense — Setu- 
bal 2—1, Benfica — Rio Ave 1—0, 
Boavista — Guimaraes 0—0, Bra
ga — Estoril 1—0, Agueda — 
Porto 0—2, Penafiel — Portimo-

(U.R.S.S.) cu 7,5 p, urmată de 
fovana Arbunici (Chile) si Dar- 
mawy Tamin (Indonezia) cu cîte 
7 p • tn runda a 10-a la Nik- 
sici : Yasser Seirawan — Boris 
Spasski 1—0, Jan Tlmman — 
Anthony Miles, Garry Kasparov
— Mihail Tai si Lajos Portlsch
— Ljubomlr Ljubojevicl remize. 
Conduce, pe mai departe, Kas
parov cu 8 D (o partidă în plus). 

niștii Campionatelor balca» 
nice ale iuniorilor și cadetilor. 
Să amintim doar că anul tre
cut. la ediția de la Salonic, ei 
au cucerit 8 titluri și alte 
17 (!) locuri 2—3. Un bilanț 
care îndreptățește speranța 
intr-o -foarte bună comportare 
și la „ediția București" a Cam
pionatelor balcanice.

La această oră. sportivii 
români își continuă cu mul
tă rivnă pregătirile. Despre 
lotul nostru si despre oaspeți 
—• intr-un număr viitor.

rezultate normale : Sylvia Ilanlka
— Pascale Paradis 6—4, 6—1» 
Chris Evert-Lloyd — Kathy Jor
dan 6—3, 7—6 (revanșă pentru 
Jocul de la Wimbledon,' unde 
Jordan a eliminat-o pe Evert- 
Lloyd, în turul trei), Martina Na
vratilova — Pilar Vasquez 6—0. 
6—1, Hana Mandlikova — Zina 
Garrison 6—3, 7—5.

Alte rezultate, anterioare, din 
turul patru : Andrea Jaeger — 
Bonnie. Gadusek 4—6. 6—2, 6—1, 
Pam Shriver — Lisa Bonder 
6—2. 6—2, Ivana Madruga-Osses
— Andrea Leand 6—1, 6—3, Joe
Durie — Ann White 6—3, 6—0 la 
femei, și Mark Dickson — John 
Lloyd 6—7, 7—6, 6—0, 7—6.

200 m liber : Laurence Bensimon 
(Franța) 2:04,86, Sophie Ka- 
moun (Franța) 2:05,07, Sophia 
Dara (Grecia) 2:05,63 :

LUPTE (greco.rcmane) : tat.
52 kg : Kerol Kenah (Turcia). 
Laszlo Zerge (Iugoslavia), cat. 
62 kg : Spyliane Myaiakls (Gre
cia). Domenico Giuffrida (Italia), 
cat. 71 kg : Kanon Kaecap (Iu
goslavia). Abdelaziz Tahir (Ma
roc), cat. +100 kg : Menisivl (Iu
goslavia), Hassan Haddad (E- 
giot) :

HALTERE : cat, 60 kg : Bruno 
Maier (Franța) 260 kg. Joaquim 
Valle (Spania) 255 kg ;

VOLEI : bărbați : Iugoslavia —» 
Tunisia 3—C (7. 5. 9). Egipt — 
Franța 3—2 (—9, 9, —5, 10, 10!);

CĂLĂRIE, obstacole : Ilubret
Bourdy (Franța), pe „Junlpe- 
rus“. Rutherford Latham (Spa
nia) pe „Sur".

tfense 1—0. Salgueiros — Espinho 
1—0. Clasamentul : 1. Sporting
Lisabona 4 p, 2. Benfica Lisabona 
4 p, 3. F.C. Porto 4 p... 15. Sc- 
tubal 0 p, 16. Varzim 0 p.

ARGENTINA (et. 16) : San Lo
renzo — Talleres 4—0. Huracan — 
Rosario Central 0—1, Ferrocarril 
Oeste — Boca Juniors 4—0, Ne
well’s Old Boys — Nueva Chicago 
1—1, Racing Cordoba — Velez 
Sarsfield 2—2, Independiente — 
Temperley 2—1, Institute — Ra
cing Club 0—0, River Plate — 
Argentines Juniors 1—1, Union
— Platense 1—1. Clasamentul : 
1. Ferrocarril 23 p, 2. Indepen
diente 19 p, 3. Argentines Ju
niors 17 p„ 17. Racing Ciut» 
12 p. 13. Temperley 11 p.

UNGARIA (et. 4) : Honved — 
Raba Eto Gyor 1—1, Dozsa Uj- 
pest — Zalagereszeg 4—0, Csenel
— Vasas 1—3, Tatabanya — Fe- 
renevaros 4—3, Pecs — Szeged 
5—2, Videoton — Szombathely 
1—0. Clasamentul : 1. Dozsa Uj- 
pest 6 p, 2. Honved 5 p, 3. Cse- 
pel și Vasas 5 p... 15. Ferencva- 
ros 2 p, 16. Nyircgyhaza 0 p.

DE PRETUTINDENI

• Una dintre cele mai vechi 
competiții internaționale, campio. 
natul inter-britanic (Anglia, Sco
ția, Irlanda șl Țara Galilor), a 
fost.. desființată! Constattadu-se, 
de la an la an, o diminuare a 
interesului publicului șl al jucă
torilor - pentru partidele acestei 
competiții, măi întîl Anglia șl 
apoi Scoția au anunțat că re
nunță să mal participe. Așa că...
• In capitala Japoniei va avea 

loc, la H decembrie, partida pen
tru „Cupa Intercontinentală” 
(deținută de Pena rol Montevi
deo) între Hamburg S.V. — cîș- 
tlgătoarea „C.C.E.” și formația 
braziliană Gremio Porto Alegre
— cîștigătoarea „Cupei Liberta- 
dores”.
• Formația londoneză Queen’s 

Park Rangers, care sîmbătă a în
vins pe Aston Villa, cu 2—1. a 
obținut astfel a 37-a victorie din 
50 de jocuri susținute pe tere
nul propriu, acoperit cu gazon 
sintetic pe care a pierdut doar 4 
întllnlri, înscriind 111 goluri fată 
de 29 primite. O problemă de 
viitor pentru conducerea clubu
lui : în caz că echipa s-ar cali
fica pentru o competiție oficială. 
U.E.F.A. nu va admite să-și sus
țină jocurile pe gazonul său sin
tetic !...
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