
VIZITA OFICIALĂ A PREȘEDINTELUI
REPUBLICII BOTSWANA,

QUETT K.J. MASIRE
Joi după-amiază. la Palatul 

Consiliului de Stat s-a desfășu
rat ultima rundă a convorbirilor 
oficiale dintre tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, si Quctt K. J- 
Masire. președintele Republicii 
Botswana, președintele Partidu
lui Democratic din Botswana.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Quctt K. J. Masire și-au ex
primat satisfacția fată de re
zultatele convorbirilor avute, 
fată de înțelegerile si acordurile 
Ia care s-a ajuns cu acest pri
lej. manifestindu-si deplina con
vingere că ele vor contribui la 
extinderea si aprofundarea re
lațiilor de prietenie si colabo
rare dintre România și Botswa
na. în interesul popoarelor ro
mân si botswanez. al politicii 
de pace, progres, independentă 
națională si înțelegere în lume.

Președinții Nicolae Ceausescu 
și Quctt K, J. Masire au relevat 
necesitatea continuării dialogu
lui la nivel înalt româno-bots- 
wanez. care are o însemnătate 
deosebită pentru promovarea 
prieteniei si colaborării dintre 
partidele, țările si popoarele 
noastre.

Convorbirile au avut loc în 
aceeași atmosferă cordială, de 
înțelegere si respect reciproc, 
relevînd dorința ambelor părți 
de a extinde si aprofunda cola
borarea dintre cele două state 
pe diverse planuri, de a întări 
conlucrarea ne arena internațio
nală dintre Republica Socialistă 
România si Republica Botswana.

★

In cursul dimineții de joi, 
președintele Republicii Botswa-

ALERGĂTORII DINAMOVIȘEI DOMINĂ TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI
3 La Sibiu învingător C.

SIBIU, 8 (prin telefon). Serialul 
„Turului României" continuă in 
mijlocul aceluiași deosebit interes, 
caravana parcurgînd joi etapa a 
V-a, Deva A- Sibiu (118 km). 
Continuă Insă șl puternica ac
țiune dinamovistă de Impunere 
a roș-albllor șl de detașare evi
dentă a echipelor lor față de res
tul participanțllor. Remarcabilă 
este omniprezența și omnipo
tența liderului, Mircea Romaș- 
canu, care — lată — în fiecare 
zi. deși ar putea să stea cuminte 
la... adăpostul tricoului galben, 
inițiază acțiuni spectaculoase, a- 
ducînd în avanscenă mereu alți 
coechipieri, cu siguranță pentru 
a le oferi satisfacția unui succes 
și, prin aceasta, pentru a contri
bui la întărirea coeziunii echipe! 
antrenată de reputatul Nicolae 
Voicu.

Cea de a V-a etapă a adus in 
fruntea clasamentului zilei pe 
Cornel Nicolae. dar acesta dato
rează lui Romascanu acțiunea sa 
de Impunere. Liderul a fost 
și el interesat tn această mane-

La Cracovia, în meciul de fotbal cu reprezentativa Poloniei

NOUA ECHIPĂ OLIMPICĂ A ROMÂNIEI 
A DEMONSTRAT MARI POSIBILITĂȚI

2—2 cu prima reprezentativă 
a Poloniei, la Cracovia. iată 
un rezultat foarte bun al noii 
noastre formații olimpice (pen
tru că realmente este nouă) 
care se așează frumos tn pal
maresul general al întîlnirilor 
româno-poloneze, fiindcă — să 
nu uităm că el a fost obtinut 
în fata medaliatilor cu bronz 
Ia recentele campionate mon
diale de la Madrid — 1982, 7 
dintre jucătorii polonezi de 
atunci fiind prezenți în echipa 
de miercuri seară de la Cra
covia.

Echipa noastră olimpică (cum 
bine se știe a jucat sub titu
latura România „A"). a fost 
condusă de directorul tehnic 
al loturilor nationale. Mircea 
Lucescu si antrenorul lotului 
olimpic. Gheorghe Staicu. Fot
baliștii români au lăsat In a- 
cest meci o excelentă impresie 
amabilelor noastre gazde î ei 
au făcut o oartidă, in an
samblu. la cotele locului nri- 
mei reprezentative. dovedind 
o bună omogenitate, maturitate 
internațională, fapt ce i-a per
mis să domine mai bine de 
două treimi din timpul regu
lamentar de joc. Am putea 
spune fără exagerare că for
mația noastră olimpică a fost 

na, președintele Partidului De
mocratic din Botswana, Quett 
K.J. Masire, împreună cu cele
lalte persoane oficiale care îl 
însoțesc, au vizitat întreprin
derea de mașini unelte și agre
gate — București, prilej de a 
cunoaște în mod direct expe
riența și realizările colectivului 
acestei reprezentative unități a 
industriei românești.

tn continuare, președintele 
Quett K.J. Masire a vizitat 
noile cartiere de locuințe Pan- 
telimon, Balta Albă și Titan, 
unde in anii construcției so
cialiste au fost puse la dis
poziția oamenilor muncii peste 
100 000 de apartamente.

După amiază, președintele 
Republicii Botswana, președin
tele Partidului Democratic din 
Botswana, Quett K.J. Masire, și 
persoanele oficiale care îl în
soțesc au vizitat Institutul de 
cercetări, proiectări si inginerie 
tehnologică pentru mașini și u- 
tilaje agricole de la Băneasa 
și expoziția în care sînt reu
nite importante realizări ale in
dustriei de profil din țara 
noastră.

★
Joi dimineața, doamna G. 

Masire a vizitat Muzeul colec
țiilor de artă al Republicii So
cialiste România, unde a fost 
însoțită de tovarășele Suzana 
Gâdea, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, si Emilia Sonea, ad
junct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale.

Nicolae e n. Romașcanu
vră, deoarece și-a consolidat po
ziția obținind un minut avans a- 
supra principalului său urmări
tor, I. Gancea.

83 de alergători au plecat la 
ora 14 din Deva și rulajul s-a 
bucurat de ajutorul vlntulul care 
a bătut tot timpul din spate, rit
mul de alergare urolnd pină la 
50 de km pe oră. Din păcate unii 
rutieri s-au acomodat greu la a- 
cest nivel de viteză și astfel au 
Început busculadele. La km 17 
am avut in față o imagine de 
o rară desfășurare. Aflat in linia a 
doua, Andrei Antal n-a văzut o 
denivelare a șoselei șl, deci, nu 
a putut-o ocoli, răsturnindu-se și 
angrenind tntr-o uriașă buscu
ladă aproape SO de rutieri. în
treaga caravană tehnică s-a oprit 
și toată lumea a încercat să o- 
fere cicliștilor ajutorul, descurclnd 
biciclete, schimbînd roți, dind un 
prim ajutor celor accidentați. Pu
ținii cicliști care au scăpat din 
acest incident și-au urmat cursa, 
dar arbitrul principal, Octavian 
Amza, i-a ajuns repede din urmă

la Cracovia net superioară pe 
toate planurile (fizic. tehnic, 
dar mai ales tactic) valoroa
sei sale adversare in rîndul 
căreia portarul Mlynarczik, 
fundașii Majewski și Vojcicki, 
mijlocașii Bunco!, Ciolek si 
atacant» Iwan si Dziekanowski 
au jucat la Mundialul spaniol. 
Acolo, la lumina reflectoarelor 
vechiului stadion Wisla, in 
fata a peste 10 000 de specta
tori si a milioanelor de tele
spectatori (meciul a fost înre
gistrat si difuzat seara pe mi
cul ecran) olimpicii români au 
gindit lucid Ia construcția jo
cului. folosind acele pase du
blate si redubiate pentru con
servarea posesiei mingii (jucă
torii polonezi, la un moment 
dat. nu știau cum să preia 
inițiativa), au închis bine dru
mul de acces Ia poarta Iul 
Lung, au efectuat un marcaj 
Si pressing necruțător (Iovan. 
Ungureanu. Bărbulescu, Movi
lă. Hagi, Multescu. Coras), au 
declanșat la momentul oportun 
aiaeuri-surpriză, foarte tăioase, 
prin Încrucișările efectuate de 
Coras — Hagi. Coraș — Geol- 
gău. Geolgău — Irimescu, 
Irimescu — Multescu.

Cu mici excepții pjimele 45 
de minute au fost dominate
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LA POLIGONUL TUNARI S-A FĂCUT LINIȘTE. 
CAMPIONATELE EUROPENE S-AU ÎNCHEIAT

• întrecerile s-au bucurat de un deosebit succes ți de mare valoare com- 
petiționalâ : 7 recorduri mondiale ți alte 6 europene • Lia Mihaiu, „bronz" 
la skeet • B. Hochwald ți Marlies Helbig (R.D.G.), ultimii cițtigători la se
niori • Reintilnire in februarie 1984, cu C.E. de tir redus, la Budapesta

Ceremonia închiderii Campionatelor europene de tir, ediția 2983
Aseară, poligonul Tunari a 

găzduit festivitatea de pre
miere si de închidere a Cam-

păstrcaiă tricoul galben
și a hotărit — inteligent și re
gulamentar — să oprească în
treaga întrecere și să ofere tutu
ror 12 minute de neutralizare, 
timp In care toți alergătorii s-au 
reunit cei accidentați primind 
îngrijiri de La dr. Andrei Geor
gescu.

Caravana s-a pus din nou în 
mișcare, arbitrii declanșînd din 
nou acele cronometrelor. Sprin
tul de la Orăștie (km. 24) a fost 
cîștigat de D. Mazăre (Steaua) 
urmat de dinamoviștii Gh. Lău- 
taru și V. Mitrache. Urmează o 
porțiune acoperită cu piatră mă
runtă (criblură) pe care sparg 
7—8 alergători, el reușind însă 
6ă reintre repede în grupul ma
siv. între Vințul de Jos și Se
beș, cînd vintui a bătut lateral, 
dinamoviștii f-agmentează pluto
nul. împărțindu-1 în 5—6 grupuri 
mai mici. în față rămîn 11 ru-

Hristoche NAUM

(Continuare in pag 2-3)

net de fotbaliștii noștri. Pri
ma ocazie s-a ivit in min. 4 
cînd Ungureanu. intercalat în 
ofensivă, i-a pus lui Hagi o

Stelian TRANDAFIRESCU

(Continuare tn pap 1-3)

De azi, în sala Floreasca — Campionatele balcanice la lupte

ÎN ECHIPELE ROMÂNIEI-3 CAMPIONI MONDIALI DE JUNIORI
în timp ce seniorii tși con

tinuă cu asiduitate pregătirile 
pentru apropiatele campio
nate mondiale de la Kiev, 
cei mai buni dintre junio
rii și cadeții sportului lup
telor din țara noastră susțin — 
tncepînd de azi, pină duminică 
— un important examen com- 
petițional : Campionatele bal
canice, programate In acest an 
la București, în sala Floreasca. 
Ei vor întîlnl adversari reduta
bili din Bulgaria, Grecia, Iugo
slavia și Turcia, unii dintre a- 
ceștia componenți ai loturilor 
de seniori. Valoarea sportului 

pionatelor europene de tir pen
tru arme cu glonț, talere si 
tintă mișcătoare, rezervate se
niorilor. senioarelor, juniorilor 
si junioarelor. Pe platoul cen
tral au intrat reprezentanții 
celor 26 de națiuni europene 
participante la întreceri : Alba
nia. Austria. Belgia, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Danemarca. Elve
ția, Finlanda, Franța. R. D. 
Germană. R. F. Germania, Ir
landa, Italia, Iugoslavia. Lu
xemburg, Marea Brîtanie, Nor
vegia, Olanda, Polonia, Portu
galia, Spania. Suedia, Turcia, 
Ungaria. U.R.S.S. $1 România. 
Pe podiumul de premiere au 
urcat apoi medaliatii In pro
bele de juniori, senioare si 
junioare la arme cu glonț, pre
cum si la toate categoriile de 
trăgători în proba de talere 
aruncate din turn.

A luat cuvintul președin
tele Confederației Europene de 
Tir si președinte al Federației 
române de tir. prof. Gavrilă

CAIACISTII SI CANOISTII SI-AU DESEMNAT1 > 9 9-

CAMPIONII „DACIADEI" Șl Al ȚÂRII
Diba îl întrece pe Birlădeanu, dar Steaua ciștigă duelul cu Dinamo
Frumoasa regată a finalelor 

a încheiat, ieri dimineață, la 
Snagov. finalele ..Daciadei" și 
ale campionatelor naționale de 
seniori la caiac-canoe. Am ur
mărit — dintr-un turn al so
sirii care si-a cam trăit tra
iul — 13 curse atractive. în 
care miza fiecărui titlu indi
vidual se aduna celei generale 
a tradiționalului si pasionan
tului duel pe echipe dintre 
Steaua si Dinamo (simbolică, 
dar nu mai puțin îndlrjită ; 
au cistigat stelistii cu 7—6 la 
numărul de titluri ei oeupînd 
primul loc si în clasamentul 
pe puncte).

Surprize n-au prea fost, ie- 

luptelor din țările balcanice este, 
dealtfel, binecunoscută, toate 
statele din această zonă fiind, 
frecvent, reprezentate în clasa
mentele pe medalii ale campio
natelor europene și mondiale. 
De aceea, desigur, și tinerii 
oaspeți ai luptătorilor noștri 
vor încerca să obțină o afir
mare cit mai frumoasă. Cu atît 
mai mult, cu cit, anul trecut, 
la ediția de la Salonic echipele 
Bulgariei șl Turciei Îndeosebi 
au repurtat numeroase victorii 
și au cucerit, de asemenea, 
multe locuri fruntașe.

Cele două formații reprezen- 

Foto : Dragoș NEAGU
Barani, care a felicitat pe toti 
participantii la întreceri. în
deosebi pe cei medaliati. si a 
mulțumit tuturor celor care au 
contribuit la bena organizare 
a ediției 1983 a Campionate
lor europene de tir. A fost 
coborît de pe catarg steagul 
Comitetului International Olim
pic. iar în acordurile Imnului 
de stat al Republicii Socialiste 
România si drapelul tării noas
tre.

Următoarea reuniune euro
peană a tirului va avea loc în 
luna februarie, la Budapesta, 
cu ocazia Campionatelor con
tinentale de tir redus (10 
metri).

De aseară, zgomotul armelor 
a încetat. Asupra poligonu
lui Tunari s-a lăsat liniștea : 
întrecerile ediției 1983 a Cam
pionatelor europene de tir 
s-au încheiat, odată cu ulti-

Radu TIMOFTE
(Continuare In pag a 4-a) 

rarhiile cunoscute fiind in ge
neral respectate. Au cîștigat 
cite două probe campionii 
mondiali Costică Olaru (ca
noe simplu 500 Si 1 000 m) și 
Angelin Velea — Ionel Leț- 
caie — Ionel Constantin — Ni
colae Fedosei (K4). ca Si e- 
chipajul de canoe dublu, me
daliat cu bronz la campiona
tele mondiale Dumitru Beliu 
— Feodor Gurci. Două titluri 
si-a adăugat în palmares si 
Agafia Buhaev. strocul echina- 
felor de K 2 si K 4 F ale Ste-

Vladimir MORARU

(Continuare tn pag 2-3)

tative ale țării noastre (greco- 
romane și libere, juniori și că
deți) s-au pregătit cu toată se
riozitatea și răspunderea pen
tru aceste întreceri, cu dorința 
de a reconfirma valoarea ară
tată la edițiile anterioare ale 
Campionatelor balcanice. Re
amintim că anul trecut ei au 
cucerit R titluri și alte 17 locuri 
fruntașe (2—3), un bilanț care 
i-a apropiat foarte mult de lo
cul 1 în clasamentul general pe

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare in pag. 2-3)



MCI4D4 Finalele republicane individuale de judo — seniori Săritoarele noastre — după C. E„ In perspectiva Olimpiadei

COSTEL NÂFTICĂ Șl MIHAI CIOC — PRIMII CAMPIONI
© Meciuri spectaculoase, cu multe procedee tehnice > Azi vor 

fi desemnați învingătorii la ,,semimijlocie“ și „mijlocie**
Ieri, la ora 14, în sala de atle

tism a complexului sportiv „23 
August" din capitală au început 
finalele campionatelor republica
ne și ale „Daciadei" la judo — 
seniori. în ziua inaugurală s-au 
desfășurat întrecerile la catego
riile de greutate mari — semi
grea șl grea. Dar înainte de a în
cepe ..cronica zilei". trebuie 
sâ subliniem frumoasa Inițiativă 
a federației de specialitate care a 
folosit prilejui festivității de des
chidere pentru a marca in acest 
cadru împlinirea a 15 ani de la 
înființarea sa. Cei mat vechi sus
ținători ai judo-ulul din țara 
noastră, performerii acestui sport, 
cluburile și asociațiile sportive, 
care și-au adus o însemnată con
tribuție la dezvoltarea judo-ului, 
au primit diplome de onoare din 
partea Federației române de judo.

Pe cele două tatami (saltele) de 
concurs și-au disputat concomi
tent întîietatea semigreii și greii. 
Meciuri frumoase, spectaculoase, 
cu multe procedee tehnice, deși 
finaliștii aveau în jur de o sută 
de kilograme. La ambele cate
gorii însă, favorițli au reușit să-șl 
croiască drum — mai mult sau 
mai puțin anevoios — spre trep
tele podiumului de onoare. La 
semigrea, campionul de anul tre
cut, Costel Năftică (Politehnica 
Iași), titular al lotului reprezenta
tiv, care se pregătește pentru a- 
propiatele campionate mondiale 
de la Moscova (13—16 octombrie),
l-a  învins pe rînd în grupa sa 
pe Traian Codrea (Dinamo Bucu
rești) prin ippon (Înainte de li
mită), Valentin Oiței (Dinamo 
Brașov) și pe Adrian Clinei (Me
talul Plopeni) la puncte, după 
care a susținut semifinala în com
pania tînărulul Alexandru Fur- 
dui (Steaua). Firește, meci fără 
probleme pentru ieșean, dștigă-

EDIȚIA JUBILIARĂ A „CUPEI U. N. C. A. P." LA OINĂ
Complet reamenajat, stadionul 

din Strehala a găzduit, timp de 
trei zile, finala pe țară a celei 
de a 10-a ediții a „Cupei 
UJQ.C.A.P." la oină, desfășurată 
sub egida „Daciadei".

Inițiat în 1974, actualul concurs 
republican sătesc de oină, dotat 
cu trofeul „Cupa U.N.C.A.P.", a 
reunit in etapa de masă un nu
măr sporit de echipe, dintre care 
cele mal bune 14 formații s-au 
întilnit pentru desemnarea echi
pei învingătoare a ediției jubi
liare. Pe cele două terenuri din 
Incinta stadionului s-au angajat 
in lupta pentru un loc pe podium 
olniștl cu un bogat palmares 
competițional șl jucători tineri, 
atît favoriții, dt și adversarii lor 
constituind ansambluri bine ar
monizate. tn jocurile preliminare, 
principalele animatoare au f06t 
cunoscutele echipe Dunărea Cio- 
banu (jud. Constanța), Avîntul 
Broscăuți (jud. Botoșani), Da
cia Mihalț (jud. Alba), fosta cam
pioană a țării Avîntul Curcani 
(jud. Călărași), Recolta Apoldu 
de Sus (jud. Sibiu), Tineretul

CAIACiȘTII Șl CAWOI$TII
(Urmare ăin pag. 1)

lei. Victorii previzibile au ob
ținut si Ion Birlădeanu la K1 
— 1000 m (unde Ion Geantă 
a renunțat la luotă în final, 
sosind al 9-lea), Mari» Ștefan 
la caiac simplu fete și chiar 
„veteranii" dinamovisti Ale
xandru Giura — Nieolae Tieo 
la K 2 — 1 000 m (intrecuți
Insă la 500 m de mai tinerii 
colegi de club Ilie Nieolae — 
Ionel Jigarov).

In sfirșit. in disputa ră
masă clasică în caiacul nostru 
la simplu 500 m, Vasile Diba 
l-a întrecut pe Ion Birlădeanu. 
apărîndu-si titlul cucerit anul 
trecut. De atunci data si ul
tima victorie a lui Diba asu
pra lui Birlădeanu. La 29 de 
ani. fostul campion olimpic a 
rămas același caiacist rasat 
care incintă privirea. Păcat, 
ne gîndeam pe margine. că 
i-a semănat lui Ivan Patzai- 
chin doar în privința talentu
lui...

Rezultate : probe de 1 060 m : 
K 1 : I. Birlădeanu (Steaua) 
3:53.3. M. Firfirică (Steaua) 3:51.0. 
T. Lupou (Dinamo) 3:55,0, A. 
Dulău (Steaua) 3:56,1, V. Polo- 
coșer (Dinamo) 3:57,4, I. Miloșoiu 
(Dinamo) 4:00,7 ...9. I. Geantă 
(Dinamo) 4,-04,3 ; C X î C. Olaru

OFICIUL NAȚIONAL DE TURISM „CARPAȚI" BUCUREȘTI 
anunță că fa perioada 15 septembrie — 15 octombrie 1983, zil
nic, între orele 12—18, face înscrieri de candidați pentru exa
menul de selecționare la cursurile de ghizi, colaboratori-extemi, 
la sala Universității cultural-științifice din str. Biserica Amzei 
nr. 7 (în localul fostului muzeu Simu).

Condițiile de înscriere stat afișate la sediile O.N.T. „Carpați" 
București și Universității cultural-științifice (sălile : Dalles, Ba- 
tiște și Amzei).

COSTEL NĂFTICA
tor prin ippon Cu deosebit in
teres a fost așteptată finala, in 
care Năftică l-a întflnit pe ciști- 
gătorul celeilalte serii. Constantin 
Cotei (Dinamo Brașov), campio
nul categoriei la ediția din 1931. 
Studentul ieșean, deși a fost con
dus cu 3 puncte, a încheiat dis
puta printr-un ippon foarte spec
taculos : harai-goshi (secerarea 
exterioară a coapsei) în min 
5.50. tn finalele pentru locurile 3 
șl 5, Vasile Anton (Nitramonia 
Făgăraș) l-a întrecut prin ippon 
Pe Traian Codrea, iar Istvan San
to (Constructorul M. Ciuc) a dis
pus tot prin ippon de Alexandru 
Fu rd ui.

Dinamovistul brașovean Mihai 
Cioc și-a adăugat in palmares un 
nou succes — al patrulea titlu 
consecutiv de campion la cate
goria grea. De astă dată, poate 
și pentru faptul că se află tn 
preajma „mondialelor", Cioc și-a

Crtagu (jud. Teleorman), Recol
ta Cras.ua (jud. Gorj) și mal ti
nerele k>r partenere Șiretul Șu- 
roala Qud Vrar.cea). Răsăritul 
Mogoșoaia (sectorul agricol Il
fov) și Venus Negrilești (jud. 
Bistrița-Nisă ud). In componența 
primelor formații au evoluat 
mulp jucători apropiap de a 
doua... tinerețe- Profesorii Vasile 
Contor (Dacia Mihalț) șl Dumitru 
Dumitrescu (Recolta Crama) au 
fost la 43 și, respectiv, 46 de ani 
veritabili dispeceri ai formațiilor 
respective, Gheorghe Secul a (40 
de ani) din Curcani a realizat 
cea mai lungă „bătaie", fădnd 
ca mingea să poposească cu mult 
peste linia de 60 m, Mihai Buch- 
felner (Recolta Apoldu de Sus), 
participant la prima ediție a 
„Cupei U.N.C.A.P.", Marin Dima 
(Dunărea Ciobanu) și alți spor
tivi cu vechi state de aetivita-e 
acționau cu același avtnt tineresc 
ca elevii Crinel Neaeșu, Jean 
Haimana (Șiretul Suroaia), frații 
Ovidiu și Dumitru Răsărit, Victor 
Dragomir (Răsăritul Mogoșoaia), 
Petre Barbu (Dunărea Ciobanu)

ȘI-AU RESEMNAT CAMPIOSlf
(Steaua) 4:13,3. M. Timotve (Stea
ua) 4:15,7, P. Danielov (Dinamo) 
4:16,3, C. Corneea co (Steaua) 
4:24,1, X. Mihăescu (Steaua) 
4414. P. Zgurekl (Delta Tulcea) 
4424 : K 1 F — S46 m : Maria 
ștefan (Dinamo) 3 «4. Tee-ta 
Boreănea (Farul Constanța) 2*44,  
Adriana Tcmiue (Steaua) 2 474. 
Constanța Mateescu (C-S-M. Dro- 
beta Tr. Severin) 2 4(4, Dorina 
Liocte (Dunărea Galați) 2:1*4.  
Carmen Ion (Dinamo) 2:1*4  ; 
K 2 : Dinamo (Giura — Tîcu) 
3 45 J, Steaua Qgnat — N:țu> 
3:364. Steaua (Axente — Sava) 
3 47,4, Dinamo CSorooear.u — F> 
lipov) 344,4, Marina + Die rea 
Orșova (Scoică — Ktaescu) 3:414. 
Steaua (Cotnari — Marinescu) 
3 :<2,1 ; C 1 : Dinam*  (Beția — 
Gurei) 3:43.4 Dinamo (Arane — 
Feodorov) 34*4.  D.-.ar-o (Toma 
— Frângeți) 3 43.6, Dinamo (Da
mian — Castache) 34*4.  Steaua 
(Simioceneu — Leca) 3474 
Steaua (Scurta — Macarenco) 
3 43.1 ; K 2 F — SM ta : Steaua 
(Buhaev — Ionescu) 141.4. Di
namo (Sirbu — Voieu) 1444. Di
namo (Buri — Popov) 146.8, 
Steaua (Sidor — Avram) 146,5, 
Marina Orșova + C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin (Mateescu — Flămîn- 
du) 1:57.1. Steaua (Voican — Di- 
nescu) 147,8 : K 4 : Steaua (Ve- 
lea — Letcaie — Constantin — 
Fedosei) 3:10.5, Dinamo (Luca — 
Geantă — Dimofte — Ciobanu) 
3:12,6, Steaua (Ionescu — rri- 
gioiu — E. Birlădeanu — lacob) 
3:17.5, Dinamo (Nieolae — Jiga
rov — Mocanu — Lupou) 3:19,3,

MIHA1 CIOC
impus superioritatea de o ma
nieră categorică : Pavel Drăgoi 
(Constructorul Alba Iulia), Gheor
ghe Dumbravă (C.SJM. Borzești), 
Ion Melinte (Carpați Mirșa) au 
fost învinși prin ippon în pri
mele două minute ! Apoi, Mihai 
Cioc a Încheiat semifinala cu De- 
szo Udvari (Constructorul M. 
Ciuc) tn min. 1,30, Iar pentru fi
nala cu Valentin Baron (Dinamo 
București) i-au fost suficiente 
numai 30 de secunde pentru a 
obține victoria prin ippon. Pen
tru locurile 3 și 5, Ion Pușeașu 
(Metalul Plopeni) a dispus prin 
ippon de Gheorghe Dumbravă, în 
timp ce Deszo Udvari tncbe'a la 
fel partida cu Radu Sărac (Rapid 
Oradea).

Azi, tot de la ora 14, vor fi 
desemnați campionii la ^emi- 
mljlocie' și „mijlocie".

Costin CHtRIAC

și Vasile Contor (Dacia Mihalț) 
in -.irstă de 12 ani. „Sportul nos
tru național este foarte pasio
nant, remarca primarul orașului 
Strehaia, Gheorghe Condescu. 
care și-a făcut timp pentru a 
asista la cele mai importante 
meciuri, atita vreme cit ii mo. 
bi'.izează in egală măsură pe cei 
cu păru! cărunt cit și pe tineri. 
Oină este frumoasă dud se ia- 
thnesc echipe temeinic pregătite".

In turneul final s-au califica: 
trei echipe rutinate și tot atltea 
formații aflate pe drumul afir
mării. Trofeul a fost cucerit de 
Avîntul Broscăuți (principalii rea
lizatori — Constantin Dănilă, Ro
mi că Timofte, Vasile Mihai, Con
stantin Vitelaru ; antrenor — În
vățătorul Constantin Avădăneset). 
Intr-un turneu ta care celelalte 
echipe au terminat la egalitate 
de puncte, fiind departaja-e de 
punctaveraj : 1. Avtntnl Broscăuți 
13 p, 3. Dunărea Ciobana 11 P.
3. Avîntul Curcani 11 p, 4. Venus 
Neerilești 11 p, 5. Șiretul Suroaia 
7 p, C. Răsăritul Mogoșoaia 1 p.

Troian IOANTȚESCU

Delta Tuloea (S. Nieolae — 2B- 
ch.for — Gingirov — Vas—e) 
343», C.S. Bila (Xăstaee — 
Bogdan — Pavel — Țigănuș) 
3444 : PROBE DE 5**  m : K 1 : 
V. Diba (Dinamo) 1:494. L Bir- 
lădearu E'zaia) 14(4. V. Poto- 
ctxșer (Dinamo) 141.7. M. Firfirică 
(Steaua) 1414. A. Kctac*  (Con
structorul Timișoara) 142.4. A 
Dulău (Steaua) 1424 ; C 1 : C- 
Olaru (Steaua) 3 43,*,  M. M4Ues
eu (Steaua) 144», P. Danjelov 
(Dinamo) 24(4, G. Sîufioceseo 
(Steaua) 24*4.  L Coroeenco 
(Steaua) 2 4*.»,  P. Zgursta (Del
ta) »4»4 : K 4 F : Steaua (Bu
haev — Ionescu — T*miuc  — A- 
vram) 1:434. Dinamo (Buri — 
Voicu—Ș'ef-n — Sirbu) 1:454. 
steaua (Sidor — Votcar — Di- 
aescu — Teacă) 1:4«J. Dinamo 
(Popor — Larie — Alexe — km) 
l?ta.<. Steaua (Pascale — Chlrițâ
— Dinu — Boboc) 14*.»,  C.S.S. î 
Buc + Votata Tg. Mureș (Pascu
— Jderu — Martaache — Uleșan) 
1414 : K 2 : Dinamo (Nieolae — 
Jtgarov) 1474. Dinamo (Giura
— T.cu) 147,7. Steaua (Nlțu —
Ignat) 124*4.  Steaua (Coman — 
Marinescu) 1:*M,  Dinamo (Soro- 
ceanu — FEipov) 1:412, Con
structorul T.mișoara (Csonti — 
Erdodi) 1:414 : C 2 : Dinamo
(Betiu — Guref) 1^4.4, Dinamo 
(Anane — Feodorov) 1:49.3. 
Steaua (Timofte — Cobzaren- 
eo) 1414. Steaua (Nenciu — 

Sergan) 142.3 Dinamo (Toma — 
Frângeri) 143,3. Portul Brăila + 
SIMARED Baia Mare (Zbant — 
Grigore) 144.4 : K 4 : Steaua
(Velea — Lețeale — Constantin
— Fedosei) 1:26.5. Dinamo (Luca
— Diba — Dimofte — Ciobanu) 
1:23,3, Steaua (Ionescu — Fri- 
gioiu — E. Birlădeanu — lacob) 
140,*,  Constructorul Timisoara 
(Kovacs — Csonti — Erdodi — 
Moldovan) 1:3fl,7. Delta Tulcea 
(Nieolae — Nichifor — Glngirov
— Vasile) 1:32.8. Olimpia Bucu
rești (Sima — Zaharia — Mocanu 
T- Alexe) 1:33,1.

In clasamentul pe echipe, pe 
primu) loc s-a clasat Steaua 
(care a primit o cupă specială) 
cu 240 p, urmată de Dinamo 
225 p și Delta Tulcea 17 p.

FRUMOASELE PROMISIUNI
ALE „GIMNASTELOR ÎN SPAȚIU"

Cristina Szakacs și Ileana Pirjol apreciate de specialiștii orezenți la Roma
Și „gimnastica în spațiu", cum 

mai sint numite săriturile în 
apă, a avut în capitala Italiei, la 
recentele Campionate europene, 
recitaluri de inalt nivel, sovieti
cele Alla Lobankina, Tatiana 
Aliabieva sau Angela Stasiulevici, 
sportivele din R.D, Germană 
Brita Baldus, Ramona Wenzel 
sau Bianka Meyer, bulgarul Pe- 
tar Gheorghiev, sovieticii David 
Ambartsumian, Vlaceslav Troșin 
și Nikolai Drojin impresionînd 
prin gradul de dificultate a] e- 
xercițiilor, prin siguranța execu
țiilor. în această companie se
lectă, mica familie a săriturilor 
din țara noastră a avut trei me
sagere — o consacrată, Ruxandra 
Hociotă, și două foarte tinere re
prezentante, Cristina Szakacs și 
Ileana Pirjol, Dacă experiența 
celei dinții nu l-a fost suficientă 
pentru a urca în finala de la 
trambulină (mai puțin de un 
punct a despărțit-o pe Sanda de 
disputa decisivă !), cele două 
fete de 15 ani, blonda orădeancă 
Cristina și bruna bucureșteancă 
Ileana au intrat împreună în e 
lita europeană. Două românce 
Intr-o mare finală, lată o reali
zare remarcabilă In sine, un 
(nou) element de premieră ! 
Scepticii vor spune că un loc 
șase — Cristina — și altul nouă 
sint Ia ceva distanță de podium 
și medalii. Este adevărat, dar să 
nu uităm că înaintea sportivelor 
noastre s-au aflat reprezentan
tele unor școli cu tradiție supe
rioară. cu m nunaăr Incompara
bil mai mare de practicant! și 
tehnicieni. Un element neștiut, 
pe eare-1 facem public cu fireas
că satisfacție : specialiști repu
tat! din diferite țări s-au arătat 
impresionați de apariția celor 
două tinere românce, tn primul 
rînd a Cristfnel, întrezărind fru
moase posibilități de progres, fi
nind să-l felicite pe antrenorii 
Viorica Kelemen și Nieolae Spa-

După Campionatele

balcanice de călărie

ECHITAȚIA ROMÂNE/
DE REALE T

ELE TREBUIE VA
Datorită saltului valoric pe care 

reprezentanții ecbitațlel din ță
rile baicatace 1-au făcut ta ulti
mo ani. te anudpa că cea de a 
XlV-a ediție a Campionatelor 
balcanice va fi extrem de echi
librată pentru că. pe de o parte, 
cau-4ț.:e buna pregătire a 
sportivilor din România, Bulgaria 
șl Iugoslavia erau demonstrate, 
iar pe de a'ta. datorită faptului 
eă. <Je vreo do:-trei ani, călăreții 
din Grecia ș! Turcia cLspunind 
de an Bateria! cabal-n de o ex
celenta calitate. emit justifi- 
este pretenții ta primele jocuri, 
întrecerile, desfășurate timp de 
o săptamină ta baza „Clubului 
hipic Sava" din localitatea iugo
slavă Sabae. au demonstrat cu 
prisosință acest lucru. Iată, de 
ce, ta condițiile fa care o in
fimă greșeală, • cit de mică ne- 
sineroaizare a cuplului, putea 
produce schimbări importante in 
Icnrikfe, succesele reprezentanți
lor ooștn stat cu aut mai valo
roase. Pentru călăreții români, 
ea de altfel șt pentru ceilalți 
pareleipir.ți. Campionatele Ralca. 
nice reprezintă testul cel maț 
impoctaat al sezonului compe- 
tit -mai internațional. Ediția a 
XTV-a s-a încheiat, după cum se 
știe, eu an Faeces categorie al 
sperii vil or noștri, care au cuce
rit Ia obstacole 4 titluri din cele 
€ care se acordă : Dumitru Ve
lei (schiori). Horațiu Marehiș 
(Junior:) — individual, precum și 
la eeMpe seniori șl fete. La a- 
cestea s-au adăugat locul secund 
oeuuat de Alexandru Bozan (ob
stacole. individual) și locui 3 pe 
care s-a clasat echipa de juniori. 
La dresaj, doar o medalie de 
bren? la echipe, dar tn circum
stanțe la care ne vom refer: mai 
tîrziu.

Așadar, in competiția seniori
lor, călăreții români s-au dove
dit. din nou. cei mai buni. De 
altfel, într-un fel sau altul, ei 
s-au aCat în fruntea clasamen
telor individuale ori pe echipe 
constant din 1573. O perioadă în

„PALETA DE ARGINT"
In Sala sporturilor ..Victo

ria ‘ din Ploiești a avut loc 
cea de a XlV-a ediție a 
tradiționalului coneurs de te
nis de masă dotat cu „Paleta 
de argint". Desfășurată sub 
egida „Daciadei". întrecerea, 
organizată de C.J.E.F.S. 
Prahova și federația de spe
cialitate. a reunit 125 de copii 
(29 echipe de băieți și 25 de 
fete) din toată tara. Ca întot
deauna. competiția a oferit un 
bun prilej de a vedea la lu
cru o scrie de tinere talente 
care în viitorul apropiat pot 
păși pe calea performantei, 
multi dintre copii — cu deo- 

rios (acesta a mai primit cuvin
te de laudă și pentru exactita
tea arbitrajului prestat, inclusiv 
în trei finale, el neureînd în 
scaun, firește, în concursul hotă- 
rîtor în care evoluau Cristina și 
Ileana).

...La început de august, două 
tinere, numite Luiza Nicolaescu 
și Cristina Timar, se întorceau 
din Franța cu tot atîtea medalii 
de Ia competiția continentală a 
speranțelor. La sfirșit de august, 
alte două tinere, Cristina Szakacs 
și Ileana Pirjol, au venit acasă 
din Italia, după întrecerea seni
orilor, cu fruntea sus. Concluzia 
se impune cu limpezime : săritu
rile în apă din țara noastră se 
află intr-un moment favorabil, 
practicanții lor puțind privi cu 
încredere spre posibila afirmare 
în marea arenă olimpică ! Pen
tru ca visul să se transforme in 
realitate, e cazul strîngerii rîn- 
durilor în mica familie a aces
tui sport, a unei munci și mal 
serioase șl dăruite. Dacă motive 
obiective fac mai dificilă aborda
rea unor exerciții cu un grad 
foarte ridicat de dificultate, an
trenorii au, în schimb, misiunea 
de a lucra la întreaga capacitate 
— de ambele părți — pentru e- 
xecutarea ireproșabilă a exerci- 
țiilor, pentru o ținută perfectă 
(excelează la acest capitol Cris
tina Szakacs, anii dedicați gim
nasticii sportive lăsîndu-1 fru
moase urme). „Specialiștii noștri 
trebuie să țină pasul cu noută
țile pe plan Internațional, să se 
informeze permanent pentru a fi 
la eurent cu tot ceapare" — fi
nea să sublinieze, pe bună drep
tate prof. Lucian Dumitrescu, 
secretarul F.R. Natațle.

Există un frumos buchet de 
speranțe, de promisiuni. Să-l cul
tivăm cu pasiune și competență !

Geo RAEȚCHI
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care Constantin Vlad, Oscar Ke- 
cer și, mai apoi, Dumitru Velea 
(la ai patrulea titlu balcanic la 
individual), Alexandru Bozan, 
dublați acum de- Mircea Neagu 
și Florin Stoica, și-au impus va
loarea. Victoriile recente n-au 
fost Lntimplătoare (ca șl cele 
precedente de altfel), ele avînd 
la bază excelenta valorificare a 
calităților materialului cabalin, 
care acum se află (atenție !) pe 
curba descendentă a valorii de 
concurs. Fără îndoială, un me
rit in acest sens revine și an
trenorului Dumitru Hering, care 
a găsit cele mai bune metode de 
pregătire pentru a obține maxi
mum de randament tocmai la 
momentul potrivit.

Fetele ne-au adus și ele sa
tisfacția unui titlu, cu atît mai 
mare cu cît Dania Popescu, pe 
a cărei experiență se conta mult, 
a concurat la Sabae cu un cal 
de rezervă, pentru că cel inițial 
s-a accidentat cu o zi înaintea 

• î-. —-'cerii. Cu toate acestea. Ioana 
David și Cristina Ștefănescu 
(cea din urmă învingîndu-și tra
cul debutului) au surmontat han
dicapul și au infirmat calculele, 
hirtiei, echipa terminând învin
gătoare. A fost o victorie a 
voinței, a dorinței de a demon
stra că ratările de la individual, 
acolo unde o singură greșeală 
poate răsturna totul, nu carac
terizează valoarea sportivelor 
noastre. Deși au pornit cu șansa 
a treia (dacă nu chiar a patra) 
în concurs, ele au învins. Dar 
în cazul lor, ca și în cel al ju
niorilor, problema experienței, a 
necesității executării mai multor 
parcursuri în condiții specifice se 
impune, dacă dorim ca șî pe vii
tor fetele noastre să se mențină 
pe aceleași poziții.

D'n 1979. juniorii noștri nu și-au 
ma’ înscris în palmares un titlu 
ini’vidual. A făcut-o acum Ho- 
rafiu Marchîș, care a beneficiat 
ds o mai mare experiență față 
de co’e^ii săi, el fiind la a batra 
participare la Balcaniadă. Clau-
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0 REUȘITA COMPETIȚIE I
sebire cei de la Pionierul 
Craiova, C.S.S. Bistrița, Etcr- 
nit Oradea. Metalurgistul Cu- 
gir ș.a. — dovedind o bună 
pregătire. Este, si meritul u- 
nor antrenori care de ani de 
zile muncesc cu rîvnă la nive
lul copiilor : M. Bobocică 
(Craiova). D. Giurgiucă (Cluj- 
Napoca), C. Schuster (Bistri
ța) P. Arnăutu (Slatina), L. 
Sift (Oradea), T. Ancuța (Hm. 
Vilcea). N. Dornic (Cugir) ș.a.

REZULTATE : individual — 
fete : 1. Emeșe Marton (Eter- 
nit Oradea), 2. 
(Metalurgistul). 3, 
păci (C.S.Ș. Rm.

Sanda Pop 
Ionela Co- 
Vilcea). 4.

ionel
va) ;
(l'iou 
nicru 
serve 
driș 
chipj 
dea,
C.S.3 
tul i
Craii 
ca. 3 
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PRIMA VICTORIE I
„PORTRETE PARALELE': UNIVERSITATEA

TEXTILA BUHUȘI — TERO.M 
IAȘI 22—19 (9—12). victorie me
ritată a textilistelor, prima în 
această nouă ediție a campiona
tului. Din min. 42 textilistiele 
s-au instalat la conducere (17— 
16), distanțîndu-se apoi la două 
și trei goluri. Au marcat : Racliș 
5. Popovici 4. Leonte 4, Buftea 4. 
Haidău 2, Varga 2, Bort as 1, 
respectiv Avădanci 7, Covalitic 
5, Turbatu 2, Crețean 2. Popa 2, 
Corban 1. Au arbitrat C. Cristca 
și Gh. Dumitrescu (Constanța).

ȘTIINTA BACĂU — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 18—14 (11—8).

CHIMISTUL RM. V1LCEA — 
MUREȘUL TG. MUREȘ 22—21 
(11—13).

Ioan TOMA

I
I
I
I
I

coresp. I
CAMPI0N1THE BALCANICE I

DE LUPTE I
(Urmare din vag. I)

națiuni, performanță pe care, 
firește, tinerii noștri luptători, 
antrenorii, federația de specia
litate o vizează și la această 
„ediție București", a Campio
natelor balcanice.

în competiția de greco-roma- 
ne, țara noastră va fi repre
zentată de o echipă puternică, 
după părerea noastră cu un 
potențial valoric ridicat și, deci, 
cu șanse de victorie la mai mul
te categorii de greutate. O spu
nem gfndindu-ne, în primul 
rînd, la Ilie Miuți (cat. 48 kg) 
și Ion Grigoraș (cat. 100 kg) — 
campionii mondiali de juniori 
de la Kristiansund (Norvegia), 
dar și la alți tineri luptătQri 
afirmați de pe-acum în între
cerile interne, ca și In diferite 
turnee internaționale : Iorda- 
che Ciupercă (cat. 68 kg), Pe- 
trieă Cărare (cat. 62 kg)), Sorin 
Herțea (cat. 82 kg) sau Mircea 
Constantinescu (cat. 90 kg). Să 
așteptăm, însă, și evoluția ce
lorlalți juniori, precum și a că
derilor !

Cu un recent campion mon
dial de juniori — Dumitru Chi- 
ru, învingător la C.M. de la 
Los Angeles —- „începe" și e- 
chipa noastră reprezentativă de 
„libere". Nu avem însă doar 
speranța victoriei la categoria 
82 kg, ci și la altele, în cadrul 
cărora concurează, incepînd de 
azi, mai multe elemente talen
tate : Gheorghe 
48 kg), Viorel . 
kg), Constantin ' 
74 kg), Radu 
90 kg). .. .Si. 
nu-i uităm pe 
mai puțin 
dar, poate, mîine...

Programul ; VINERI — de la o- 
rele 16—12,30 și 17.30—20 : între
ceri preliminare; SÎMBATĂ — de 
la orele 10—12.30 : întreceri preli
minare și finalele pentru locurile ■ 
3—1 ale cadeților; de la orele 17 I 
la 19 : finalele pentru locurile | 
3—4 ale juniorilor și finalele cen
tru locurile 1—2 ale cadeților : 
DUMINICĂ — de la orele 10 : fi
nalele pentru locurile 1—2 ale ju
niorilor.

i Neagoe (cat. 
Andraș (cat. 68 
Damaschin (cat. 
Ciprian (cat. 

din nou. să 
„cădeți", nume 

cunoscute. Astăzi,
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CRAIOVA Șl HAJDUK SPLIT
Cele doua partenere de joc de la 14 și 28 septembrie

văzute de antrenorii P. Nadoveza și C. Ofct
După ce am văzut, in ziarul 

nostru de ieri, cum 
rizează t 
studențesc 
Graz pe 
din „Cupa 
tru astăzi, 
lele".
norul ____ _____ _______ _
Hajduk Split, ne vorbește des
pre Universitatea Craiova, iar 
Constantin Oțet ne furnizează 
noi opinii Drivind jocul echi
pei din Split.
„MI-AM DAT SEAMA DE CLA

SA UNIVERSITĂȚII..."
Așa cum am mai anunțat in 

coloanele ziarului 
tribunele 
vean 
cută, 
norul lui 
zgîreit în 
tehnician 
tuși, să 
practicat 
prezintă 
iacului modern, 
scama de 
Craiova, a 
chiar dacă adversarul din par
tida pe care 
i-a solicitat 
ne jucătorii 
Se vede că 
iovean 
grad de omogenitate, 
servă repede ușurința 
realizează acțiunile 
în care imaginația 
dintre reputații fotbaliști 
ioveni, cum sînt Stefănescu, 
Cîrtu, Geolgău, se împletește 
cu forța $1 impetuozitatea 
fundașilor laterali si cn aceea 
manifestată de puternicul Că
mătarii. îmi dau seama că ne 
așteaptă o misiune grea. Ne 
pregătim cu toată grija. Mizez 
foarte mult pe primul joc pen
tru că. nu vă ascund, Hajduk 
Split are faima unei specialis
te a contraatacului..."
„DA, HAJDUK SPLIT JOACA 
EXCELENT PE CONTRAATAC..."

ne confirme și 
Otet, antrenorul 

la

caracte- 
Sportului 

lui Sturin 
adversară 
iată, pen-

de ieri, 
tehnicienii 

si cei ai 
viitoarea 
U.E.F.A.-

. alte_ ..nortrete para- 
Pero Nadoveza. antre
uri n ci nai al clubului

nostru. în 
Centralului craio- 

s-a aflat, sîmbăta tre- 
Pero Nadoveza, antre- 

Hajduk. Destul de 
observații, reputatul 
iugoslav a tinut, to- 
remarce că fotbalul 
de echipa română 
toate caracteristicile 

„Mi-am dat 
clasa Universității 

spus Nadoveza,
am urmărit-o nu 
în mod deosebit 
formației gazdă, 

unsprezecelc cra- 
a ajuns la un ridicat 

se ob- 
cu care 

ofensive, 
multora 

era-

...avea să
Constantin __ _ __
Universității Craiova, care, 
puține clipe după ce arbitrul 
I. Crăciunescu fluierase 
situl meciului cu F. C. 
Mare, pleca spre Osiiek. 
a mal vedea o dată pe 
duk. 11 însoțea prof. Corneliu 
Stroe. vicepreședintele clubu
lui craiovean. Iată cele mai 
importante observații ale teh
nicianului principal al Uni
versității '■

Osijek, unde a înregis- 
o nouă egalitate (n.n. 
cinci etape, echipa din 
este neînvinsă, avînd 

victorii pe teren propriu

sfîr- 
Baia 
spre 
Haj-

„La 
trat 
după 
Solit 
două 
•i trei rezultate de egalitate în 
deplasare). Hajduk a jucat 
parcă si mai decis, mai sigură 
de ea decît am văzut-o la Sa-

Hiirgmalii la meciul de la Ploiești cu Polonia

raievo. A jucat numai la îe- 
zultat. Luptă enorm în pro
pria jumătate de teren, iar 
veritabilul ci animator se nu
mește Zoran Vujovici, jucător 
cu o mare rază de acțiune, 
combativ, respectat dc coechi
pieri. Portarul Simovici. care 
a apărat o lovitură de la 11 
metri, deține o formă remar
cabilă. N-a primit nici un gol 
in cele cinci jocuri din cam
pionat de pînă acum. La Osi- 
jek nu au evoluat Slișkovici și 
Pesici. dar. după toate pro
babilitățile. ei vor juca la 
Craiova. Trebuie să fim foar
te atenți la atacurile surprin
zătoare ale acestei specialiste 
în asemenea genuri de 
țiuni, „vîrfurile de lance" 
celălalt 
preună

Lotul 
tinuat 
iocul de campionat cu F. 
Baia Mare. Duminică 
ele au fost conduse de 
iar de marți a revenit 
iova si C. Oțet. Bălăci 
șan efectuează mai 
programul de gimnastică 
medicală. Se speră ca. i.ice- 
Dînd de săptămîna viitoare, a- 
mîndoi sâ treacă la antrena
mente specifice. După cum se 
știe fundașul Stefănescu nu 
va avea drept de joc miercu
rea viitoare, care este suspen
dat o etapă. 
..joncțiunea" 
limpicilor 1 
utila verificare pe 
prezintă 
Mureș si, 
zile de 
dinaintea 
duk Split.

Vujovici. Zlatko, 
cu Vulici".

craiovean și-a 
pregătirile îndată

ac- 
fiind 
im-

con- 
după 
‘ C. 

Si luni 
N.Ivan, 
la Cra- 
și Cri- 
deoarte

De ieri s-a făcut 
și cu grupul o- 
sc contează

care o 
de Ia 
cele

concentrare

pe 
re- 
Te. 
trei

întîlnirea 
apoi, pe 
maximă 

jocului-tur cu Haj-

Eftimie IONESCU

REPREZENTATIVA DE TINERET
A EXISTAT... MAI

Cînd reprezentativa de tineret 
prezintă o formație cu trei in
ternaționali „A" (Andone, Balint 
și Ducadam), cînd 
făceau parte și alți 
perspectivă (C. Ilie, 
Lăcătuș, Belodedici, 
nea, Roman), cînd 
venise fără doi titulari și 
avea nici un Internațional 
era firesc să pretindem (nu nu
mai să așteptăm !) o prestație 
de calitate a naționalei noastre 
de tineret în amicalul de 
miercuri, cu selecționata similară 
a Poloniei. Din păcate, acest ul
tim joc, încheiat cu 0—0, a în
semnat o surpriză neplăcută. 
Prestația majorității fotbaliștilor 
selecționați și conduși la acest 
joc de către antrenorii C. Drăgu- 
șin și N. Pantea a fost cu mult 
sub limita posibilităților. De ce 7 
„Din cauza stării de spirit, 
declară C. Drăgușin, cu care

din echipă 
jucători de 
V. Radu, 

Eduard, Mi- 
adversarul 

nu 
„A",

ne 
a 

fost abordat meciul. Jucătorii au 
nuîncercat să rezolve partida 

prin mijloace fotbalistice, ci prin 
raulturi și nervi care au... favo
rizat adversarii, prin desele frag
mentări". La acestea am adăuga, 
in primul rînd, sărăcia de idei 
in joc, distanța mare de la pres
tația în echipele de club la cea 
în reprezentativa de tineret. Nu 
era în stare formația noastră de 
tineret de un alt joc 7 Credem că 
da. pentru că. după opinia noas
tră, ll“-le trimis în teren părea 
redutabil „pe hîrtle". Și totuși 
evoluția lor a fost slabă în mă
sura în care se părea că 
treacă mai recede cele 90 
nute. Dar iată cîte ceva 
evoluțiile lor :

Ducadam. A scos două 
și a avut alte trei intervenții în 
care a dovedit că. acolo. în poar
tă e un punct de sprijin. Ro
man. Joc atent, cu degajări fer
me și intercalări periculoase în

vor să 
de mi- 
despre

goluri

NOUA ECHIPA OLIMPICA
(Urmare din pag. 1)

minge si ..șutul-trasor“ al aces
tuia s-a dus spre coltul lung, 
însă de puțin afară. în
17. după o succesiune de pase 
MOVILA șutează surprinzător, 
de la 35 m ; mingea a prins 
puțin un smoc de iarbă și 
catapultat în plasă : 1—0. 
min. 18. Ciolek (cel mai 
om al polonezilor) avea să 
plice si Lung i-a blocat i 
zatfonal șutul. După acest atac 
echipa noastră s-a instalat, din 
nou. în jumătatea de teren ad
versă creîndu-și două mar! 
ocazii de majorare a scorului: 
min. 36 — Mulțesct trimite o 
diagonală pentru Geolgău. pe 
stînga. acesta a pătruns în ca
reu. preluind balonul pe piept, 
dar în momentul șutului alu
necă !; min. 42 — Irimescu a

min.

i s-a 
în 

bun 
re- 

sen-

trimis de pe partea stingă pes
te toată apărarea adversă, e- 
xact unde apăruse Geolgău 
(nemarcat de nimeni) si lovi
tura de cap a ultime lui spre 
coltul lung se duce afară !

La reluare gazdele au Intro
dus în teren doi jucători mat 
proaspeți. Pawlak 
nowski, echilibrând 
iocul. 
luînd 
unele 
chipei __ __
xactităti la serviciu si de dotă 
greșeli personale : i 
Geolgău scăpase ne 
în treimea adversă, 
mis hent 1 polonezii 
rapid (blocul nostru 
nu se asezase în dispozitiv) si 
din rapida combinație 
Boncz — Dziekanowski.
LEK marchează fulgerător :

si Dzieka- 
întrucîtva 

egalind scorul si. chiar, 
conducerea, profitând de 
scăderi de ritm ale e- 
noastre. de citeva lne-

min. 52 — 
■ contraatac 

dar a co- 
au repus 

defensiv

intre 
CIO-

MULT PE HÎRTIE!
atac. Belodedici. Cel mai bun ju
cător al echipei noastre. A re
zolvat cu simț al anticipației șl 
intervenții decisive multe faze 
critice. Se vede că „banca de re
zerve" a Stelei i-a priit. T&tăran. 
Rigid, neinspirat în intervenții șl, 
mai ales, foarte dur. In min. 65. 
cînd jocul era oprit, l-a lovit pe 
Rozuckl. gest pentru care ar fi 
trebuit 
apărut 
ment, 
a avut 
spre final

eliminat. Eduard. Deși a 
în formație în ultim mo- 
datorită unei accidentări, 
o primă repriză bună, dar 

a obosit. Balint. A 
fost, poate, cel mal slab meci al 
său din carieră. Fără vlagă, ne
inspirat, incapabil să alerge. Mi- 
nea. Așteptam mult de !a 
care marcase două goluri, 
două săptămîni în urmă, în 
Germană. Dar, după cîteva . 
bune, s-a dovedit în zi slabă, 
irosind faze de atac prin șuturi 
neglijente. Andone. O altă sur
priză neplăcută. Și el a „prins", 
se pare, cel mai slab joc într-un 
lot reprezentativ. C. Ilie. Sub 
cota sa. A avut cîteva pase bune, 
anulate insă de jocul în general 
fără claritate, la care s-a adău
gat și ratarea penaltyului. Lăcă
tuș. A început binișor, insă s-a 
enervat repede, apelind ia intrări 
dure pentru care putea vedea 
cartonașul roșu. Se pare că lau
dele după meciul cu A.S.A. Tg. 
Mureș l-au amețit. V. Radu. 
Greoi, neinspirat și... nesportiv. 
Au mai jucat, dar n-au convins, 
Ralea. O. Grigore, Călin. Cit des
pre Paveliuc, pentru șase minute 
nu poate fi judecat.

Să sperăm că pînă Ia 12 oc
tombrie. data meciului cu Italia, 
acasă, fiecare om de pe „corabia 
tineretului" va înțeiege că aștep
tăm saltul și de la această echi
pă de tineret, antecam"ra națio
nalei.

cel 
cu 

R.D. 
pase

Mircea M. IONESCU

TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI
(Urmare din pag. 1)

tieri. Mircea Romașcanu și ai săi 
constată însă cu stupoare că în 
această aventură și-au pierdut 
pe drum câțiva dintre coechipierii 
de bază, cum sînt Gancea, Că- 
ruțașu și alții. în mod firesc a- 
lura scade, permițînd regruparea. 
La Sebeș (km 60) cîștigă sprin
tul dinamovistul Gh. Lăutaru, 
urmat de coechipierii săi V. Con- 
stantinescu și O. Tudoraclie. Șo
seaua este vălurită, aproape că 
nu are porțiuni de plat, așa că 
zărim plutonii cînd în vîrful u- 
nui deal, cînd în fundul unei văi. 
Urmează trei cățărări la Apoldul 
de Sus, Săceie și Cristian, intre 
kilometrii 90 șl 105, cățărări care 
dau prilejul celor ce au forță să 
se impună si să impună mijloa
cele lor de alergare. La Apold 
și Săcele trece primul Mircea 
Romașcanu -urmat de L. Aldulea, 
în timp ce la Cristian, C. Nicolae 
îl devansează pe purtătorul tri
coului galben. Pe coborîre, Ro
mașcanu ÎI ia sub aripa sa pro
tectoare pe C. Nicolae și inițiază 
o evadare, căreia plutonul în
cearcă să-l răspundă, dar nu reu
șește. Cei doi primesc aplauzele

zecilor de mii de sibienl, care 
au format un adevărat culoar viu 
pe întreg traseul străbătut prin 
oraș și C. Nicolae primește îngă
duința căpitanului de echipă să 
treacă primul linia de sosire, a- 
ducînd clubului Dinamo cea de 
a 6-a victorie în această dispută, 
dacă punem la socoteală și pro
logul de la Craiova.

Etapa de azi s-a bucurat de un 
timp splendid, vremea Elnd căl
duroasă. dar temperatura fiind 
atenuată de vîntul care a bătut 
tot timpul. Caravana a găsit, In 
plus, un public entuziast care a 
intîmpinat-o permanent cu aplau
ze. răsplată binemeritată pentru 
eforturile tuturor rutierilor și în
deosebi ale celor tineri. La SI- 
meria, Orăștie, Vințul de Jos, 
Sebeș. Ia Miercurea Sibiului — 
pretutindeni mii și mii de oa
meni au ținut să-i vadă pe aler
gători și să salute caravana și 
prin aceasta reluarea celei mai 
frumoase competiții a ciclismului 
nostru, Turui României.

(Dinamo), același timp ; 3. Gh. 
Lăutaru (Dinamo) 2 h 51:09 ; 4. 
Zsolt Lorincz (Steaua) ; 5. Cr. 
Neagoe (Steaua) ; 6. V. Constan
tinescu (Dinamo) ; 7. M. Mărgi- 
neanu (Steaua) ; 8. P. M:tu (Di
namo) ; 9. V. Apostol (Metalul 
Plopeni) ; 10. M. Aldulea (CÎBO 
Brașov) — toți același timp.

Clasament general după 5 eta-
1. Mircea Romașcanu (Di- 

- - ■ - - Gancea
Nicolae 

V. Apostol 
’ “ 5. C.

la 2:26 ;

pe : _ ______
namo) 13 h 01:55 ; 
(Dinamo) la 1:11 ; 
(Dinamo) la 1:56 ;
(Metalul Plopeni) la 1:59 ;
Căruțașu (Dinamo) la 2:26 ; 6.
Cr. Neagoe (Steaua) la 3:07 ; 7. 
Gh. Florea (Dinamo) la 3:23 ;
8. C. Paraschiv (Dinamo) la 4:12 ;
9. V. Constantinescu (Dinamo) Ia 
5:23 ; 10. A. Antal (CTBO Brașov) 
la 5:30.

2.
3.
4.

I. 
c.

AZI, ETAPA a Vl-a, SIBIU — 
BRAȘOV — 135 km ; star
tul se dă la ieșirea din 
Sibiu — ora 13,40 ; Hula 
Bradului (km 15 — căță- 
rare) — 14,03 ; Avrlg (km 
25) — 14,18 ; Arpașu de Jos 
(km 43) — 14,45 ; Viștea de 
Jos (km 53) — 15,00 ; Fă
găraș (km 73 — sprint) — 
15,52 ; Perșani (km 90 — 
că țâra re) — 16.04 ; Vlădenl 
(km 113 — cățărare) —
16,30 ; Codlea (km 125 — 
sprint) — 16,48 ; Brașov
(km 135) — sosire la sta
dionul Municipal — ora 
17,03.

sprinterilor conduce M. Romaș- 
eanu cu 43 și respectiv 71 de 
puncte.

1— 1. După 5 minute, cînd po
lonezii prinseseră curai. Ia o 
bilbiială in propriul careu Co
ras comite fault asupra Iui 
Pawlak (seara aveam să con
statăm. la televizor, că penal- 
ty-ul a fost acordat cu ușu
rință) si arbitrul acordă 11 m, 
iar IWAN transformă lovitura 
de pedeapsă acordată dc arbi
trul cehoslovac J. Fausek (caro 
a condus totuși bine jocul) i
2— 1.

Echipa noastră a găsit to
tuși resurse să se mobilizeze 
exemplar, a simtit că poate 
întoarce rezultatul în favoarea 
ei. Si-a ordonat din nou iocul 
dominînd cu insistentă si cău- 
tînd golul. După o mare ratare 
a lui Coras (min. 64), „foarfe
că". din careu, a Iui Geolgău. 
aplaudată de tribune (min. 73), 
a venit „bomba" lui IRIMES
CU (min. 77 
Geolgău, tot 
2—2. Echipa 
pus tempoul.
permanentă ne adversar în ju
mătatea sa de teren, a atacat 
în forcing si în min. 86 jucă
torii 
cazie 
pasa 
didă 
snre __  — ----- - -
banezik deviază mingea în aut 
de poartă. Păcat! Echipa olim
pică a României merita să cîș- 
tiffe această partidă pentru că 
de departe, cum am mai afir
mat. a fost mai bună decît ad
versara sa, si a arătat că are 
mari disponibilități, ceea ce ne 
îndreptățește să sperăm în 
reușitele pe care si le propune 
în meciurile oficiale din preli
minariile J.O. Dar. alte apre
cieri după meciul de la Craco
via. în ziarul de mîine.

— un-doi 
din careu) 
noastră si-a 
l-a sufocat

noștri au ratat marea o- 
dc a cîștiga meciul. La 
lui Coras (după o splen- 
cursă) Mulțescu șutează 
goi. dar spatele Iui Ur*

Clasament individual, etapa a 
V-a, D«va — Sibiu : 1. C. Nico
lae (Dinamo) a parcurs 115 km 
în 2 h 50:10 : 2. M. Romașcanu

Clasament general pe echipe 
după 5 etape : 1. Dinamo I 39 h 
00:54 ; 2. Dinamo n 39 h 10:09 ; 
3. Meta’ul Plopeni 39 h !3:0« : 4. 
Steaua I 39 h 21:2â ; 5. CIBO
Brașov 39 h 44:40 ; 6. Steaua n 
39 h 51:43.

în clasamentele cățărătorilor și

FINALELE CAFIPIONATUI UI DE CAlARIE
SIBIU, 3 (prin telefon). La baza 

hipică din localitate au continuat 
disputele din cadrul etapei finale 
a campionatului național Și a 
„Daciadei" la călărie, în program 
figurina ultimele întreceri ale 
juniorilor în cadrul probei pe e- 
ehipe.

Disputa pentru titlul de campi
oană a fost echilibrată, A.S.A. 
Cluj-Napoca și Steaua făcînd o 
cursă „cap la cap“ pentru de-

semnarea Învingătoarei. Doar 
greșelile comise de clujeanul Pe
tre Ionescu cu Păcală, care a do. 
borit două obstacole, l-a privat, 
în final, pe călăreții de la A.S.A. 
— aflați la conducere pînă în 
acel moment — de obținerea unei 
frumoase victorii. Titlul a reve
nit, așadar, tinerilor sportivi de 
la Steaua (antrenor Tudor Va- 
sile), care cuceresc pentru a 
treia oară Consecutiv laurii

REZULTATE : 1. Steaua (Arina 
Savu cu Jan, Gheorghe Claudiu 
cu Baltag, Dan Ciobotaru cu 
Sadic) 8 p — campioană națio
nală și a „Daciadei", 2. A.S.A. 
Cluj-Napoca 11 p, 3, Dinamo 16 p, 
4. C.S.M Sibiu 20 p, 5. C.S.M. lași 
22 1/4 p, 6. Olimpia 68 p.

Vineri încep întrecerile senio
rilor (obstacole și dresaj), în 
primele trei zile desfășurîndu-se 
probele de dresaj, cros și obsta
cole pentru cai Începători. (Ilie 
IONESCU — coresp.).

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• CIȘTIGURILE TR AGERII 

„EXCURSIILOR" LOTO DIN 2 
SEPTEMBRIE. FAZA I. Cat. 1 I 
1 variantă 100% — autoturism
Dacia 1300 și 1 variantă 25% a 
17.500 lei ; cat. 2 : 2 variante
100% a 26.299 lei și 4 variante 
25% a 6.575 iei ; cat. 3 : 2 va
riante 100% a 8.766 lei și 28 va
riante 25% a 2.192 lei ; cat. 4 : 
24,00 variante a 3.287 lei ; cat. 5 : 
111,75 variante a 706 lei ; cat. 6 : 
261,50 variante a 302 lei ; cat. X : 
1.439,25 variante a 100 lei. Re
port la cat. 1 : 297.913 lei. FAZA 
a Il-a. Cat. A (100%) : 17 varian
te a cîte 17.676 lei, în cadrul că
rora o excursie de 10 zile in 
R. S. Cehoslovacă. cu ocazia 
meciului de fotbal Cehoslovacia 
— România șl diferența in nu
merar. Autoturismul „DACIA 
1300“ de Ia cat. 1 a revenit par- 
ticioantului IONESCU CONSTAN
TIN din București.

• TRAGEREA OBIȘNUITA
LOTO de astăzi, 9 septembrie 
1933. se desfășoară tncepînd de 
la ora 15,30 în sala clubului spor
tiv Progresul din București, str. 
dr. Staicovici nr. 42 ; numerele 
câștigătoare vor fi transmise în 
cursul serii la televiziune și ra
dio.
• AU JUCAT, AU CtȘTIGAT ! 

După cum s-a mai anunțat, LO
ZUL MARILOR CÎȘTIGURI, lan
sat de curînd în vînzare, conti
nuă să furnizeze satisfacții din
tre cele mai frumoase pentru nu. 
meroși participanți. Astfel, ptnă 
în prezent. în afară de nelipsi
tele cîștiguri în bani, au fost a- 
tribufte PESTE 40 DE AUTOTU
RISME „DACIA 1300“ 1 Iată nu
mele cîtorva dintre cei mai re
cent! cîsticători : Trif Daniela 
Florica (Arad), Năstase Glicorghe 
(Pitești), Corbea Neacșu (corn. 
Fundulea, sectorul agricol Ilfov).



fn ziua a doua a Dinamoviadei de înot și polo t

Cea de a 39-a aniversare a eliberării Bulgariei

TREI NOI SUCCESE ROMÂNEȘTI SPORTUL DE PERFORMANTĂ
Dinamoviada de înot și polo a 

continuat la bazinele ,,23 Au- 
«ust“ și Dinamo din București, 
fiind urmărită cu interes.

CARMEN BUNACIU — MEREU 
ÎN PRIM-PLAN! Alte două vic
torii românești, ieri, în concursul 
d® înot. Carmen Bunaciu a cîș
tigat proba de 100 m spate intr-o 
manieră categorică, reflectată de 
diferența, de timp — peste șase 
secunde, realizînd totodată cea 
mai bună performantă a între
cerilor din cele două zile de 
dispute. Cea mai frumoasă cursă 
a fost însă cea de 200 m fluture, 
in care Flavius Vișan si Valentin 
Vlascenko au luptat ..umăr la 
urnăr“ pînă într-un final la fo
tografie. în favoarea sportivului 
român. Mai notăm locurile trei 
ocupate de Mihai Mandache — 
100 m spate si Irinel Pănulescu — 
200 m fluture, precum și... ab
senta concurentelor bucureștene 
la 800 m • liber.

Rezultate : 100 m spate m —
1. Illadky (Cehoslovacia) 59,09;
2. V. Dolgov (U.R.S.S.) 59,16 ;
3. M. Mandache 1:02,57 ; 4. L.
Tache 1:02,79 : 100 m spate f — 
1 Carmen Bunaciu 1:03.57 ; 2.
Ute Zerfass (R.D.G.) 1:03.30 ; 3. 
Natalia CegLacova (U.R.S.S.) 
] :10,21 ; 7. Lăcrămioara Boșoi 
1:14,01 ; 200 m fluture m — 1. 
FI. Vișan 2:09,18 ; 2. V. Vlascenko 
(U.P..S.S-) 2:09,44 : 3. P. Jones
(Cehoslovacia) 2:11,59... 5. C. 
Drâgan 2:15,01 ; 200 m fluture f —
1. Ute Miinkel (R.D.G.) 2:23.31 ;
2. Triin Kitsel (U.R.S.S.) 2:25,83;

C. E. DE
(Urmare din pag. I)

mele focuri din probele de 
skeei seniori, juniori si ju
nioare si pușcă standard trei 
poziții rezervată senioarelor. 
Interesul principal al tuturor 
celor prezenti s-a polarizat a- 
supra întrecerii de skeet se
niori. care a avut vn final ab
solut pasionant, strins. la care 
au narticinat 10 trăgători, aspi
ranți pînă la ultimele talere la 
unul dintre locurile de pe po
dium. In cele din vrmă. Hoch- 
wald (R.D. Germană) s-a im
pus gratie unui singur taler 
spart in plus fată de ceilalți 
adversari, totalizind 197 t (el 
si-a depășit, după cum măr
turisea la conferința de presă 
care a urmat victoriei sale, cu 
dovă talere vechiul său record 
personal). în schimb. pentru 
celelalte două locuri ale po
diumului. italianul Meccoccl, 
danezul Rasmussen, sovieticul 
Timokin si Hoffmann (R.F.G.) 
au susținut un barai echilibrat, 
adiudecat în cele din ermă de 
Meccoccl. cu 25,25—25.24. în 
fata scandinavului. Ceilalți doi 
pretendentl au cedat din prima 
manșă... în imediată apropiere. 
Atila Ciorba (România), cu un

Lia Mihaiu. medalie de brom 
la ikeet junioare

meritoriu 195/200 t. s-a clasat 
al 8-lea. avind doar două talere 
sparte mal puțin decit noul 
campion european.

Tot în proba de skeet. dar la 
categoria junioarelor. Li» 
Mihaiu a intrat in posesia unei 
medalii de bronz. ț>eneflciind 
însă de un număr mai redvs 
de adversare. înaintea ei : un
guroaica Igaly, cu 139 t sl 
Rink (R.F.G.). cu 135, fără a 
străluci însă nici una dintre 
ele... Juniorii noștri au evoluat 
slab în proba rezervată lor si. 
în consecință, au ocupat locuri 
în a doua parte a clasamentu
lui.

Campioana mondială Marlies 
Helbig n-a lăsat nici o speran
ță principalelor sale adversare. 
Nonka Maiova si Vesela Let- 
ceva. ambele din Bulgaria, cîș- 
tigind la două puncte întrece
rea olimpică de pușcă standard 
3X20 f. Cu această nouă vlcto-

2.
3.

(R.D.G.) 
Ko!kîna
Simone

3. Irinel Pănulescu 2:26,16: 15C0 
m liber m — 1. B. Geyer (R.D G ) 
16.28,47 ; 2. O. Tvetkov (U.R.S.S.) 
16:32,99 ; 3. J. Kbnig (R.D.G.)
16:38,39... 5. E. Nan 17:0!, 08... 8. 
B. Nan 17:40.88 ; 300 m liber f 
— 1. Grif Matthes 
9 18.32 ; 2. Elena
(U.R.S.S.) 9:21.28 ; 3.
Ballaschk (R.D.G.) 8:30.88.

întrecerea continuă astăzi, 
serii de la ora 9 și finale 
ora 17.

Dumitru STANCULESCU

cu 
la

POLOISTII BUCUREȘTENI. DIN 
NOU ÎNVINGĂTORI. Spre deo
sebire de ziua inaugurală. cind 
echipele română și sovietică 
s-au impus cu autoritate. cele 
două partide de ieri au stat sub 
semnul unui anume echilibru, re
zultând o reuniune urmărită cu 
interes de la un capăt la celă
lalt. în primul meci, formația cu
baneză Dinamo, cu doi exce- 
lenți jucători (Del Valle si Car
denas). a ținut destulă vreme în 
șah buna garnitură ungară 
Dozsa, care a cistigat datorită 
valorii de ansamblu superioare 
și evoluției sigure a unor Kiss, 
Nemeth sau Wolf : 12—18 (4—4-
3—2. 3—1. 2—3). Au înscris Kiss 
6, Nemeth 4, Wolf 2, respectiv 
Del VaUe 4, Bermudez 4. M. Pe
rez, Cardenas. Au condus au
toritar Rolf Silha (România) si 
Karol Schmuck (Cehoslovacia).

IntHnirea dintre Dinamo Bjcu- 
reștt și Ruda Hvezda (Cehoslova

TIR
- Marlies Helbig 
(R. D. Germani), 
cea mai completi 
trăgătoare din fa
me : definitoare ■ 
recordului mondial, 
la puței ttandard 
3X20 1, a devenit 
inci o dată, cam
pioană a Europei.

Foto: D. NEAGU 

rie. sportiva din R.D. Germa
nă se anunță drept principala 
pretendentă si la medalia de 
aur olimpică, pentru că dacă 
ieri a cistigat cu jiumai1 583 
p. ea este deținătoarea celei 
mai bane Performanta mondiale 
cu... 592 p ! Pe linia mediocre
lor comportări de la pușcă 
standard 60 Lc_ trăgătoarele 
noastre au tras si ele slab, cu 
locuri in consecință în clasa
mentul general.

Pentru a oferi • imagine 
concludentă asupra valorii ridi
cate a întrecerilor găzduite si 
incheiaie ieri pe poligonul Tu
nari. iată si • trecere in re
vistă a noilor recorduri înre
gistrate : 7 noi recorduri mon
diale (unul egalat) si 6 re
corduri europene (două egalate).

REZULTATE TEHNICE, skeet. 
seniori : 1. B. Hochwald (B.D.G.)
197 t. campion european ±. G. 
Meccocci (Italia) 196 t’25/25. X O. 
Rassmusen (Danemarca) 196 
115/24/25.... 8. Atila Ciorba 195 
t,„. 15. D. Gazetoviei 193 X.. 17. 
I. Toman 193 t ; junioare : L 
Diana Igaly (Ungaria) 139 t. cam
pioană europeanX 2. Mihaela 
Rink (R. F. Germania) 135 t. X 
Lia Mihaiu (România) 84 t : îu- 
niori : L A. Wegner (B. D. Ger. 
mană) 149 t — campion euro
pean. y. L Htavaeek (Cehoslova
cia) 147 L 8. R Busse OLD GJ 
146 t__ 19. M. Matei 13» t____3X
A. Haidu 134 t„_ M. L Opri* * 131 
t : pușcă standard. 3 x 2» L se
nioare : 1 Marlies Helbig (R. D. 
Germană) 5» p. campioană eu
ropeană, 2. Nonka Matoca (Bul
garia) 580 p. X. Vesela Letceva 
(Bulgaria) 576 p,... 2». Roxana

NEW YOM. Miercuri. ta prima 
zi a sferturilor de r*-—» ale 
„lnternaționale-or* de tenis de 
la Flushing Meador, aa lost ta_ 
registrale rexultafete așaepcase de 
specialiștii și de n-Tmrrnși spec
tatori prefecți ta tribcaeSe Sa.- 
moaaci arene. Jimmy ia»r~. 
dețtaătorul telului de attul tre
cut. a Întrecut mai nșor dedt se 
anticipa pe Elio< Teltscber eu 
7—6. 4—2. S—l si va fntibii ta 
sem-Lnală pe Bill Scanlon sei 
care !-a tavtas acum, după o 
luptă dirză pe Mark Dirk ran ea 
3—4, 6—4, 4—4. 4-1, 7-4 1

La femei, Chris Evert-Uayd 
(favorita nr. n a tar—s-o ta 
„sferturi* pe Hasa Mandkkova 
cu 4—4, 4—3. afaagted pentru a

Casa hl a ara. Rezultat- £a ziua 
a patra a Jocurilor Medriera- 
neene : GIMNASTICA : L D.ego 
Lazaridi (Hal.) 11X45 P. 2. Jean- 
Lue Calma (Fra.) 11X3» p. 3. 
Laurent Barbieri gl Philippe Va- 
tuooe (ambii Franța) 11XS. 
ÎNOT: 3M m bras : I. Enriqrae 
Romero (Spa.) 3 32.M. 2. Rafael 
Avagnaao (Ral.) 134.T1. 2. Cesare 
Fabri (Ital.) 134.44 : 4 X 144 ■ 
liber : L Italia 1:24X3. X Franța 
2 3X9» — record. 2. Spania 3 34.X: 
temei : im m bras : 1. SaMaa 
Seratnatore (Ital.) 132J5, 2. Cat
herine Potrot (FraJ 111.49. 2-
Manoela della Vai dial.) 1:1X40; 
HALTERE : cat. 73 kg : L Mo
hamad Taraboulssi (Liban) 21S kg 
(143 + 179), *. Harouna Akkaya 
(Turc.) 3123 kg. 3. Carmelo Ra
tes! (Ital.) 319 kg ; eat. 8X5 kg :

(mln. (1 ț! 73), respectiv Ferrerl 
(mln. 4) ți Anzianl (mln. 34).
• Preliminarii olimpice : Zona 

Asia — Oceania, GRUPA A S-a : 
Tokio : Japonia — Filipine 10—1 
(S—1). Victorioasă șl ta tur (7—0) 
Japonia va tnttnl. ta dublu meci, 
echipa Taiwanulul ; Zona euro
peană, GRUPA „A*, Budapesta: 
Ungaria — U.R.S.S. 0—1 (0—0).
A Înscris Serenkov (mln. 89). 
Clasamentul : 1. U.R.S.S. 5 p (3 
j), 2. Ungaria 3 p (3 J), 3. Bul
garia 2 p (2 j), 4. Grecia 0 p (2 
j) ; GRUPA „B*. Kar! Marx- 
Stadt : R. D. Germană — Polonia
3—1 (1—0). Au înscris : Raab 
(mln. S), Pastor (mln. 81) și Pilz

Lămășanu S67 p. 21. Eva Olab 
567 p.... 27. Dumitra Matei 562 n : 
echipe : 1. R. D Germană 173*  p 
— campioană europeană. •. Bul
garia 1727 p. X U R S-S 1724 p„.. 
7. România 1694 p.

CLASAMENT GENERAL 
PE MEDALH

L U.R.S.S. js medalii de aur. 
7 de argint. U de bronz. 2. RJ>. 
Germană 6—1—L 2. S aecLa 9—3—3,
4. Ungaria 2—5-1, *.  Frânta
2—4—». 6. Iugoslavia 2—2—2. 7-

• Preliminariile eampionatnlol
european : GRUPA A 4-a, la 
Oslo : Norvegia — Bulgaria 1—2 
(1—1). IS 51S spectatori. Victorie 
meritată a oaspeților. Au marcat: 
Hareide (mln. 4), respectiv Mla- 
denov (mln. 10) ți Zdravkov 
(mln. SI). Clasamentul grupei :
1. Tara Galilor S p (1 J), 1. Nor
vegia 1 p (4 j). S. Iugoslavia 3 p 
(3 ]), € Bulgaria 3 p (4 j).
GRUPA A T-a, la Groningen : 
Olanda — islanda 3—0 (3—0).
Clasamentul : 1. Spania 11 p (6 
J), 3. Olanda T p (5 J), 3. Irlanda 
S P (S j), 4. Islanda 3 p (7 j), 
S Malta 1 p (3 J).
• Campionatul european de ti

neret : GRUPA A 4-a : Drammen: 
Norvegia — Bulgaria 0—3 (0—2). 
Ai> înscris : Valtcev (mln. 21) sl 
Draghelov (mln. 27) ; GRUPA A 
8-a : Oerebro t Suedia — Franța
2—2 (0—2). Au marcat : Larsson

cia) ne-a reamintit, intr-o oare
care măsură, de turneul inter
național din primăvară, din Ca
pitală. Și de această dată. po- 
loiștii cehoslovaci — cei mai 
mulți internaționali — au etalat 
un joc cu destule calități. Ei au 
avut o revenire spectaculoasă in 
a doua jumătate a partidei, reu
șind egalarea la 10. după ce in 
primele sferturi campioana noas
tră lși impusese punctul de ve
dere. detașindu-se la trei goluri. 
Finalul a fost realmente tensio- 
nant, cu risipă de energie de am
bele părți, cu înot iute și faze 
spectaculoase de poartă, cu re
zultatul sub semnul incertitu
dinii pină în ultimul minut, cind 
un șut tras cu sete, inspirat, de 
Cristian Dan a adus relaxare în 
tribună. consfințind victoria 
meritată — in ciuda unor mo
mente de scădere și neatenție — 
a bucuneștenilor : 13—11 (4—2.
4—3, 2—5. 3—1). Golurile au fost 
înscrise de Ungureanu (un eol- 
geter neașteptat !) 5, Ardeleanu 4, 
Dan 2, Ciob liliac 2. pentru e- 
ch-pa română. Polacik 2, Jaska 
2, Ciliak 2, Barik 2, Chvatal, 
Bundschuk, Marton. Au arbitrat 
bine Evgfreni Silov (U.R.S.S.) — 
La jos Babina (Ungaria).

Astăzi, două reuniuni. de la 
ora 18 (Ruda Hvezda — Dinamo 
Cuba, Dozsa — Dinamo U.R.S.S.) 
șt 17 (Dozsa — Ruda Hvezda, 
Dinamo București — Dinamo 
UJLS.S.).

Geo RAEȚCH1

Marea Britan le 2—2—1. 2. Bulga
ria 14 5. 9. România 1—4—5.
1». Cehoslovacia 1—2—4. 11— IX 
R F Germania si Italia 1—2—2. 
13—14, Albania si Norvegia 1—1— 
». 15- Fmlaada 1—•—2. 14—IX Da- 
nemarca. Polonia «1 Evețla 6—• 
—X IX Spar.-j 4—4—1

SFERTURI DE FINALĂ LA FLUSHING MEADOW

JOCURILE MEDITERANEENE

FOT BAL meri d ione

LA COTE VALORICE RIDICATE
Se împlinesc astăzi 39 de ani de la un eveniment care se 

înscrie cu majuscule in istoria multiseculară a poporului 
bulgar, prieten : victoria revoluției socialiste din Bulgaria. De 
la 9_ septembrie 1944 și pină astăzi, in cei 39 de ani de 
viață nouă și îmbelșugată, pusă sub semnul construcției so
cialiste, în Republica Populară Bulgaria au fost înregistra
te succese remarcabile in toate domeniile de muncă, in
clusiv în cel al educației fizice și sportului, în ultimii ani 
sportivii bulgari obținînd succese tot mai mari.

în aceste zile. poligonul 
Tl nari, din vecinătatea 
Bucureștii; lui, a găzduit 
pentru a șasea oară cam
pionatele europene de tir. 
La întreceri, cu un lot nu
meros. este prezentă si o 
delegație din Bulgaria. 
Marti, in ziua a cincea a 
competiției. în proba femi
nină de pușcă standard 60 f, 
două dintre reputatele tră
gătoare bulgare, Nonka 
Matova si Vesela Letceva, 
au urcat pe podiumul de 
onoare, pe locurile doi si. 
respectiv, trei, ambele în- 
registrînd 595 p. la un sin
gur punct de campioana 
continentală, iugoslava Jo- 
vovict în schimb. în între
cerea echipelor. formația 
Bulgariei (celor două trăgă
toare de mai înainte li s-a 
adăugat Diana Petkova cu 
591 p) totalizind 1781 puncte 
a devenit campioană euro
peană iar rezultatul ei în
trece cu un punct recordu
rile mondial și european ale 
probei.

Dar sportul de perfor
mantă bulgar cuprinde o 
arie foarte largă de activi
tăți de înalt nivel în dife
rite discipline, cu o serie 
întreagă de rezultate dintre 
cele mai bune. Fără o anu
me ordine, amintim citeva 
dintre succesele performeri
lor sportului bulgar în a- 
cest an. Plamen Petkov a 
devenit dublu campion (sol 
si inele) la .eurooenele*  
de gimnastică de la Vama 
iar Petar GteeargMev a re
alizat una dintre eeîe mai 
marț ss.mr-.re a'.e tâmpi o- 
natalar continentale d» bă

13-a oară, dia 3*71.  ta «rirora. 
jele acestei caenpeuțzi. unde o va 
tetrre pe englezoaica Joc Darie 
ri—z. 4—1 ca argenttaianca 
Ivaaaa Madruga-Osses).

Arie rezariase : «aakts femei 
Uferran de CaaU) : Navratilova, 
Shriver—now. Jaeger 4—3. 4—3 ; 
*nMa mirt (sferturi de Lnală) : 
Potter. Taygaa — Hobbs, A. Am. 
rriraj 4—4. 4—4. Sbaefer. Ball — 
Walsh, stockton 4—1. 4—4 : dubla 
hărtați (semifinală) : Buehning. 
Wintsky — Andrews, Sadri 4—4,
4—4 ; Juniori (sferturi de ftaală): 
Jensen (S.U A_) — Becker (Atr. 
Su<2) 4—4. 4—3. 7—4, p. McEnroe 
(S.U-AJ — Bahnasto (Finlanda) 
4—3. 4-3. Libere (Suedia) — 
Mansdort (IsraN) 4—4. 7—5. 7—4.

I Pebicooe Vincenzo (Ital.) 325 
kg C.45 + IM). 2. Lopez Marc 
(FraJ » kg (145 + 18»). 2
—rahim . (Egipt) 3173
kg ; cat. 94 kg : L Nikos Liadis
Grecia) 3SS kg (153 + 2M). 2.

Luka Badman augj 325 kg. 3. 
Henri Lagarrigue (Era.) 3223 kg; 
cat IM kg : Norberto Oberdur- 
ger CRzU 345 kg (173 -f 21»), 1. 
Yannis Gerondas (Grec.) 3473 kg.
2. Rail Osel (Ture.) 340 kg : 
RUGBY 2 Franța — Maroc ±5—15 
(13—•). Italia — Spania 37—9 
O—2) ; VOLEI, bărbați : Algeria 
— Tunisia 3—1 (12, —9, 13. 14). 
Ralia — Turcia 3—» (14. 9, 13). 
femei : Turcia — Grecia 3—» (i. 
7. li) ; SCRIMA — sabie t 1. 
Jean-Franeota Lampur (Fra.) 5 v. 
L Antonio Garda (Span.) 3 v.
2. H Granger-Veyron (Fra.) 3 v.

(min. 84), respectiv Zgutczynskl 
(min. 65). Clasamentul : 1. R.D.G. 
• P (1 I). 8. Polonia 0 p (4 j), 3. 
Danemarca S p (3 j). 4. Norvegia 
3 p (4 1), S. Finlanda 2 p (6 j).
• Campionatul țărilor nordice : 

Helsinki : Finlanda — Suedia 0—3 
(0—3). Au marcat : Ulf Eriksson 
(mln. 1 șl 22), Thomas Sunesson 
(mln. 3).
• Meciuri pentru „Cupa Ame

rica*  : GRUPA 1, Santiago : 
Chile — Venezuela 5—0 (3—0) : 
GRUPA A 2-a, Buenos Aires : 
Argentina — Ecuador 2—2 (0—1)!!
• Amicale : Neuchatel : Elveția 

— Cehoslovacia 0—0. 8200 specta
tori, arbitru Schmidhuber 

tălie de la Roma. clasîn- 
du-se pe primul loc în pro
ba de sărituri de la tram
bulina de 3 m. La „euro
penele" de lupte de la Bu
dapesta. 10 titluri de cam
pioni (jumătate din totalul 
lor !) au revenit Bulgariei: 
Aii Mehmedov — cat. 48 
kg. Valentin Iordanov — 
cat. 52 kg. Ștefan Ivanov
— cat. 57 kg. Simion Șle- 
rev — cat. 62 kg și Kamen 
Penev — cat. 68 kg la „li
bere", Bratan Țenov — cat. 
48 kg. Revila Ivanov — cat. 
57 kg. Jivko Vanghelov — 
cat. 62 kg. Andrei Dimitrov
— cat. 100 kg si Nikola Di- 
nev — cat. 4-100 kg la 
..greco-romane". Un remar
cabil succes au repurtat 
frații gemeni Vasil și Hristo 
Etropolski, clasat primul si 
al treilea la sabie la C.M. 
de scrimă de la Viena. în 
sfirsit. să amintim și cele 
trei titluri continentale cu
cerite la Varna de pugilis*  
tii Ismail Mustafov (cat. 
semimuscă). Peter Lesov 
(cat. muscă) si Emil Ciu- 
prenskj (cat. semiusoară). 
Si acestea nu sint decit d- 
teva dintre marile succese 
ale sportivilor bulgari înre
gistrate în acest an. Altele, 
si nu puține, au fost obți
nute la haltere, seniori si 
juniori, la atletism, la iuda 
etc.

Relațiile dintre organiza
țiile sportive si sportivii 
din România si Bulgaria se 
dezvoltă continuu în spiri
tul strinsei prietenii si co
laborări țâre animă po
poarele celor două țări.

• TELEX • TELEX o
ATLETISM • La Bologna : Ia 

prăjină Slusaraki (Polonia) 5,71 
m, Tarev (Bulgaria) 5,71 m (a 
încercat apoi la 5,84 m), Abada 
(Franța) 5.65 m • „Record* 1 mon
ta*,  feminin pe 10 000 m — so
vietica Raisa Sadreidinova a rea
lizat 31:27,57 (v.r. 31:35,1 Nina
Baranova — U.R.S.S.).

CICLISM • Tour de l’Avenir : 
miercuri au avut loc două etape: 
L Loripnt — Plumelec, 83 km :
1. Siegfried Hekimi (Elv.) 2.02:55, 
2 Christian Levavasseur (Franța) 
2.03:25, 3. Olaf Ludwig (R.D.G.) 
2:04,41 (cu un pluton de 7 aler
gători) ; etapa a n-a (Plumeleo 
— Lorient, 88,5 km) : 1. Francis 
Castaing (Fra.) 1:58,50 — Învin
gător la sprint tn fata a 13 con- 
curențl (2. Ralf Hofeditz — 
R.F.G., 3. Mario Kummer — 
R-D.G.). Clasamentul general : 1.' 
Sieg. Hekimi (Elveția) 4.08:17. 2.' 
Charles Mottet (Franța) 4.08:46, 3. 
Miroslav Sikora (Ceh.) 4.08:49, 4.' 
Maro Kummer (R.D.G.) 4.08:50,
5. Chr. Levavasseur (Franța) 
4.M31. 4. Jose Xavier (Portuga
lia) 4.08.52 * Turul Cataloniei.' 
.Prologul*,  la Salou (3,8 km), în 
nordul Spaniei, a fost cîștigat da 
olandezul Beri Oosterbosch 4:29,0.

CĂLĂRIE • Francezul Michel 
Robert, pe „Grand Coeur*,  s-a 
clasat primul ta concursul de ob
stacole „Cupa Timberline", la 
Calgary (Alberta).

YACHTING • Australianul 
Chris Cairns ? cîștigat la Hayling 
Island (Anglia) titlul mondial la 
„Tornado*.  A tost urmat de 
francezul Loday șl olandezul Van 
Bledel.

(R.F.G.). Formația cehoslovacă 
s-a apărat cu toarte mare preci
zie și a contraatacat periculos, mai 
ales prin debutantul Knoflicek, 
excelent. Cehoslovacia a utilizat 
formația : Hruska — Jakubec. 
Jurketr.ik, Prokes, Flala — Cha- 
loupka, Zelensky. Levy (mln. 90 
Ondra) — Vizek, Kovaeik (mln. 
70 Kombacher), Knoflicek (min.' 
80 Danek).

Copenhaga î Danemarca — 
Franța 3—1 (1—1). 17 500 specta
tori, arbitru Roti» (R.F.G.). Vic
toria gazdelor mal netă declt a 
arătat-o desfășurarea jocului. Au 
Înscris : Laudrup (mln. 19 șl 75) 
șl Brylle (min. 58), respectiv Pla
tini (mln. 27)

• La Budapesta. In meci amical,' 
Ungaria — R.F. Germania 1—1 
(1—0). Au Înscris : Nyilassl. res
pectiv Voller.
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