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Încheierea vizitei oficiale a

PREȘEDINTELUI REPUBLICII BOTSWANA,

QUETT K.J. MASIRE
Tovarășul Nicolae Ceausescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste Româ
nia, și Quett K. J. Masire, 
președintele Republicii Bot
swana, președintele Partidu
lui Democratic din Botswana, 
au semnat, vineri dimineața, 
în cadrul unei ceremonii care 
a avut loc la Talatul Consiliu
lui de Stat, Programul pri
vind dezvoltarea pe termen 
lung a cooperării economice și 
tehnice și a schimburilor co
merciale între Republica So
cialistă România și Republica 
Botswana și Declarația comu
nă româno-botswaneză.

După semnare, cei doi con
ducători de .partid și de stat 
și-au strins cu căldură miinile. 
s-au felicitat reciproc.

La ceremonie au asistat to
varășa Elena Ceaușescu și 
doamna G. Masire.

★
Vineri la amiază s-a încheiat 

vizita oficială de prietenie pe 
care a efectuat-o in tara noas
tră. la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tova
rășei Elena Ceausescu, președin
tele Republicii Botswana, pre
ședintele Partidului Democratic 
din Botswana. Quett K. J. Ma
sire. împreună cu doamna G. 
Masire.

Prin rezultatele sale rodnice, 
dialogul la cel mai înalt nivel 
româno-botswanez reprezintă 
o contribuție importantă la 
strîngereă legăturilor de prie
tenie si colaborare dintre cele 
două țări și popoare, la cauza 
păcii și înțelegerii internațio
nale.

Ceremonia plecării oficiale a 
avut Joc pe aeroportul interna
tional Otopeni.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Quett K.J. Masire, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna G. 
Masire au sosit împreună la 
aeroport.

Oamenii muncii aflațî pe 
aeroport au salutat cu căl

La Havana, In concursul atletic al armatelor prietene

EUGEN POPESCU (2,
PE VALERI

La Havana, în cadrul campio
natelor de atletism ale armatelor 
prietene, sportivii de la Steaua au 
obținut două victorii. O perfor
manță deosebită 'a realizat Eugen 
Popescu, câștigător la săritura in 
înălțime cu 2.24 m tn fața va
loroșilor săritori sovietici Valeri 
Sereda — 2.35 m în acest an ! — 
și Serghei Zosimovici (ambii cu 
2,21 m). In aceeași probă. Con
stantin Militaru s-a clasat pe lo-

dură pe cei doi șefi de stat.
Ei au dat glas satisfacției cu
care opinia publică din tara 
noastră* a primit rezultatele 
fructuoase ale convorbirilor 
dintre cei doi președinți, în
crederii că dialogul la nivel 
înalt româno-botswanez va
da un nou impuls dezvoltării 
relațiilor dintre cele două țări,- 
promovării procesului de des
tindere și colaborare în în
treaga lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Quett K. J. Ma
sire au răspuns cu simpatie 
manifestărilor mulțimii.

La despărțire, președintele 
Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Quett K. J. Masire 
și-au luat un călduros rămas 
bun. Cei doi șefi de stat și-au 
strins miinile cu prietenie, 
s-au îmbrățișat.

Cu aceeași cordialitate s-au 
Siena 

G.
salutat 
Ceaușescu 
Masire.

tovarășa
Și doamna

La ora 11,15 aeronava cu
care călătoresc inalții oas-
peti a decolat. îndreotindu-se
spre Arad.

Vineri la amiază, președintele 
Republicii Botswana, președin
tele Partidului Democratic din 
Botswana, Quett K. J. Masire, 
împreună cu doamna G. Masire 
și persoanele oficiale carc-1 în
soțesc în vizita in tara noastră 
au sosit in județul Arad.

Președintele Botșwanei este 
însoțit de tovarășii Petru Ena- 
che, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Emilia Sonea, 
vicepreședinte al M.A.N., ge- 
neral-locotenent Constantin 
Popa, locțiitor al șefului Ma
relui Stat Major, de alte per
soane oficiale.

La sosire pe aeroportul din 
Arad, numeroși locuitori ai o- 
rașului au făcut președintelui 
Botswaoel o primire caldă, 
prietenească.

în cursul după-amiezii, înal
tul oaspete a vizitat întreprin
derea de vagoane din locali
tate.

24 m) ÎL ÎNTRECE

SEREDA!
cui 5 cu 2.16 m. A doua victorie 
românească a fost obținuți la a- 
runcarea suliței de Dumitru Ne- 
goiță, 38,78 m. înaintea lui 
Quintana (Cuba) 78,10 tn. Alte 
rezultate: disc: Bugar (Ceho
slovacia) 68,10 m. Delis (Cuba) 
66,80 m, Martinez (Cuba) 63.12 m. 
Iosif Nagy 50,12 m ; 400 mg : 
Harlov (U.R.S.S.) 40,64; lungime: 
Jefferson (Cuba) 8,05 m, Ortiz 
(Cuba) 8,03 m.

PROLETARI DiW TOATE ȚĂRILE, UNTȚl-VAI

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCARE FiZICA ȘI SPORT 
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ALERGĂTORII DE LA STEAUA AU ATACAT SPECTACULOS,
OCUPlND PRIMELE DOUĂ LOCURI IN ETAPA A VI-A

• Mircea Romașcanu (Dinamo) continuă să fie lider £ D. Mazăre (Steaua) învin
gător la Brașov 9 Mîine, cicliștii sosesc — în jurul orei 12,45 în Capitală, pe 

Stadionul Tineretului, în cadrul unei frumoase manifestări sportive
BRAȘOV, 9 (prin telefon). 

A șasea zi a „Turului ciclist 
al României" marchează re
intrarea clubului Steaua în 
circuitul performantei spor
tului nostru cu pedale. Dumi

Campionatele balcanice de lupte

„CADEȚ1T BOMÂNI-7 TITLURI!
Echipele României pe primul loc

Campionatele balcanice de 
lupte au debujat, ieri, în sala 
Floreasca, cu o... rectificare de 
program ! De comun acord cu 
delegațiile participante, juriul 
de concurs a decis ca în prima 
zi a competiției să se desfășoa
re toate întrecerile cadeților 
(15—lfi ani), urmînd ca sîmbăță 
să aibă Ioc preliminariile și du
minică finalele juniorilor (pînă 
la 20 de ani). Măsura s-a dove
dit inspirată ! A fost, așadar, o 
zi a cadeților, în care tinerii 
luptători din Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia, Turcia și, bineînțe
les, România, au arătat nu nu
mai frumusețea acestui sport, 
ci și valoarea la care se poate 
ajunge chiar de la vîrstele 
mici.

întrecerile cadeților ne-au 
oferit și satisfacția de a aplau
da buna comportare a repre
zentanților țării noastre, care 
au cucerit 7 titluri balcanice 
(3 la greco-romane și 4 la „li
bere"). Avem, deci, talente ! Și, 
dacă, după „Turneul Prietenia" 
ceream antrenorilor de la clu
buri mai multă dăruire în pre
gătirea tineretului, de data a- 
ceasta ne simțim datori să a- 
preciem munca și eforturile lor, 
încununate de titlurile cucerite 

tru Mazăre, cîstigător la Bra
șov. la capătul unui sprint 
furibund, la care au luat parte 
48 de alergători. răsplătește 
eforturile clubului și ale an
trenorului Ion Stoica, des- 

de Radu Strubert. Nicolae Ne- 
grișan, Nicolae -Nițoiu (greco- 
romane) Alin Păcurar. Florin 
Ioniță, Laszlo Miklos, Alexan
dru Koteles (libere).

Tinerii luptători români s-au 
impus, dealtfel, încă din pri
ma reuniune, cînd toți au obți
nut victorii categorice, majori
tatea Înainte de limită. Au 
cîștigat, astfel, prin „tuș" : Ra
du Strubert (cat. 40 kg) cu 
Gheorghe Banusis (Grecia), Ni
colae Negrișan (cat. 45 kg) cu 
Ferenc Fazekas (Iugoslavia), 
Nicolae Onica (cat. 48 kg) cu 
Andreas Agorjs (Grecia), Radu 
Stanciu (42 kg) cu Mihail Fili- 
pakos (Grecia). Victorii la punc
te au realizat Radu Strubert cu 
Stanimir Stanev (5—1) și Ni
colae Nițoiu (cat. 55 kg) cu 
Stoian Dobrev (Bulgaria) — la 
greco-romane. Comportare bu
nă și în întrecerile de „libere", 
în care au cîștigat înainte de 
limită: Alin Păcurar (cat. 45 
kg) cu Ivica Iordanov (lugo-

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare tn pag a 4-a)

Astâzi, in , Divizia 

fășurate in ultimul an șl des
chide perspectiva unui viitor» 
pasionant si folositor duel ea

AZI, ETAPA A Vll-a, BRA
ȘOV - CIMPULUNG 80 km. : 
Start la marginea orașului Bra
șov — ora 14,50; Cristian
- 14,58; Rișnov (km. 9) - 15,04j 
Bran (km. 22) - 15,53; Rucâr 
(km. 57, sprint) - 16,26 ; Mat»- 
iaș (km. 69, câțârare) — 16,47 ; 
Cîmpulung (km. 80) — sosire în 
centrul orașului 17,02.

MIINE, ETAPA A VIU-A (ulti
ma) : CIMPULUNG - BUCU
REȘTI, 146 km : Start centrul o- 
rașului Cîmpulung — ora 9 ; Sto- 
e ne ști (km. 13) 9,20 ; Gemeneu 
(km. 30) — 9,46 ; Voinești (km. 
37) — 9,57 ; Tirgoviște (km. 65 — 
sprint) — 10,40 ; Bilciurești (km. 
96) - 11,25 ; Lucianca (km. 117)
— 11,55 ; Buftea (km. 130, sprmț)
— 12,20; București, sosire la Sta
dionul Tineretului, în cadrul u- 
nel mari manifestații sportive
- ora 12.45.

dinamoviștii, duel din care s-ar 
putea să se accelereze ridica
rea nivelului valoric al per
formanțelor naționale.

Startul în etapa a Vl-a. Si
biu — Brașov (137 km), s-a 
dat la ora 13,50 pe o vreme 
frumoasă, cu vînt cald, lent și 
ușor schimbător. La start s-au 
aflat 73 de concurenți. Primul 
eveniment pe care-I notăm este 
cățărarea de ia Hula Bradului 
(km 15) ne care o cîștigă T. 
Drăgan (Voința Arad), urmat 
de N. Aldulea (CIBO Brașov) 
și M. Romașcanu (Dinamo). 
Plutonul rulează compact și 
doar spargerile de baieu îi mo
difică temporar componenta.

Hristoche NAUM

(Continuare In. oao î-3)

„A" de fotbal

A doua zî a finalelor republicane și ale „Daciadei“ la judo ETAPA REPETIȚIILOR GENERALE
MIRCEA FRĂȚICĂ Șl MIHALACHE TOMA — CAMPIONI PENTRU CUPELE EUROPENE

în cea de a doua zi a fi
nalelor campionatelor republi
cane si ale „Daciadei" la judo 
— seniori, au avut loc. în sala 
de atletism de la complexul 
sportiv .,23 August" din Capi
tală. întrecerile la categoriile 
sfcmiinijlocie si mijlocie. Me
ciuri frumoase. asemănătoare 
celor din ziua inaugurală nu
mai că de astă dată n-ail lip
sit surprizele.

Am așteptat cu firească ne
răbdare competiția de la semi- 
mijlocie pentru a-1 revedea pe 
campionul european de anul 
trecut, Mircea Frățică (Nitra- 
monia Făgăraș). absent de 
mai mult timp de Ia întrece
rile din tară si mal ales pen
tru că înainte de start ne 
mărturisise că avea, totuși, 
emoții. în primele sale două 
meciuri însă abia am apucat 
să ne dumirim cum a fost : 
pe Istvan Mathe (Constructo
rul M. Ciuc) l-a învins prin 
ippon în secunda a 7-a. iar pe 
Gheorghe Rinu (Dinamo Bucu
rești) în secunda a 6-a ! în 
cel de al treilea meci Frățică 
a fost. în fine ceva mai soli
citat de tînărul Doru Puțan 
(de la noua secție a clubului 

Steaua). Aceasta pînă în min.

MIRCEA FRAȚICA

3,15 cînd Frățică și-a „fixat" 
adversarul obținînd victoria 
prin ippon. A urmat semifi
nala cu Imre Farkaș (A.S.A. 
Tg. Mureș) în care multiplul 
câmpia^ Mircea Frățică a fost 
nevoit, să lupte pînă la capă
tul timpului regulamentar, ob- 
tinînd însă dar victoria la 
puncte. în finală el l-a întîlnit 
pe tînărul (21 de ani) Li viu 
Cimpeanu (Dinamo București), 
o adevărată revelație în cea
laltă serie, pe care a cîști- 
gat-o. Meciul decisiv a luat 
sfîrșit cu victoria prin ippon 
(min. 3,10) a lui Mircea Fră- 
țică. Pentru locurile 3 și 5, 

MIHALACHE TOMA

Doru Puțan b.ipp. Mihai Pas
cal (Politehnica Iași), iar Imre 
Farkaș b.ipp. Octavian Dușa 
(Nitromania).

La „mijlocie", dincolo de 
surprize ne face plăcere de a 
sublinia frumoasa comportare 
a lui Mihalachc Toma (Di
namo București) care a luptat 
degajat în toate partidele, cîș- 
tigindu-le pe deplin meritat :

Costin CHIRIAC 
Nicolae CHINDEA

(Continuare în pag 2-3)

• La Pitești, intre atacul lui 
Dobrin și „contrele" Balint - 
Lăcătuș • La Petroșani, intre 
vioiciunea jiului și molcomia 
Dunării • La Oradea, Sportul 
ar trebui să cîștige pentru □ 
avea o... șansă reală la Graz
• La Baia Mare, duel Paul 
Popescu - Halagian • Pe „Re
publicii", Rapid contra... Ioniță!
• La Tg. Mureș, o „remiză" 
Boloni - Ștefănescu ? • La 
Bacău, Avădanei poate decide 
duelul intre... moldoveni • La

CLASAMENT
1. STEAUA
2. Sportul stud.

21106-19
21103-03

3- 4. Dinamo 2 110 2-01
F.C. Olt 21103-13

5. Universitatea 21014-12
6. F.C. Argeș 21013-22
7. Petrolul 21014-42

3—10. Politehnica 20200-02
F.C. Bihor 20201-12
Continui 20201-12

11-12. Chimia 21011-22
Jiul 21012-32

13. S.C. Bacău 21011-22
14. A.S.A. Tg. Mureș 2 10 13-52

15-16. Rapid 2 0 112-41
C.S. Tîrgoviște 20111-31

17. Dunărea C.S.U. 20110-31
18. F.C. Baia More 20110-41

Tirgoviște, Circiumărescu și fostul său „căpitan" Oblemenco * 
Pe Dinamo, Mateianu va incerca să-și apare ideile

Pitești :

Petroșani :
Oradea : 
Baia Mare 
București :

Tg. Mureș 
Bacău : 
Tirgoviște : 
București :

PROGRAMUL JOCURILOR
- STEAUA

televizat)
- DUNĂREA C.S.U.
- SPORTUL STUDENJESC
- F.C. OLT
- CORVINUL

Republicii)
- UNIV. CRAIOVA
- POLITEHNICA IAȘI

F.C. ARGEȘ
(meci

JIUL
F.C. BIHOR 
FOTBAL CLU3
RAPID

(Stadionul
A.S.A.
SPORT CLUB
CLUBUL SPORTIV - CHIMiA RM. VILCEA 
DINAMO - PETROLUL

(Stadionul Dinamo)
I

Toate întîlnfrîle vor începe la ora 17. ''



SĂ SPERĂM ÎNTR-0 TRESĂRIRE DE ORGOLIU ? (W PRIM DERBY: I 
I

După „isprava" de anul tre
cut a voleibaliștilor (locul 15 
la C.M.), multi au dat vina 
pe absenta unor „piese grele" 
din angrenajul echipei. Acest 
motiv de cleveteli si scuze a 
fosOnsă energic îndepărtat de 
noua conducere tehnică. Si 
care este rezultatul ? Ne-o a- 
rată cum nu se poate mai 
bine sezonul premergător cam
pionatului european : 22 de
partide susținute în cadru] a 
5 competiții internaționale pro
gramate în ultimele 4 luni, 10 
victorii fără semnificații de
osebite (asupra unor echipe 
din periferia ierarhiilor sau a 
selecționatelor secunde, oa
recum relevant fiind doar suc
cesul în fata formației R. D. 
Germane) si 12 înfringeri la 
echipe fruntașe si chiar la se
cundele acestora ! Băieții noș
tri s-au „străduit" si au reu
șit să piardă pînă si pe teren 
propriu (cu Cehoslovacia), iar 
la recentul turneu de la Odesa. 
..Memorialul Savin", au între
cut toate.... pronosticurile, ofe- 
rindu-le tuturor selecționate
lor întîlnite satisfacția victo
riei. Echipa noastră, care si-a 
propus medalii la C.E.. a ocu
pat la Odesa locul 10. fiind 
învinsă nu numai de Bulgaria. 
Polonia sau Japonia, ci și de

Reprezentativa masculină de volei a țării noastre pleacă 
astăzi în R.D. Germană, unde urmează să susțină (înain
tea C.E., care începe peste o săptămnă), două meciuri a- 
micale în compania echipei țării gazdă Lotul cuprinde 11 
jucători : Laurențiu Dumănoiu, Dan G&rleanu, Gunther E- 
nescu, Marius Căta-Chițiga, Emilian Vrincuț (Dinamo), Pe
tre Ionescu, Florin Mina, Pompjliu Dascălii (Steaua), Mir
eea Tutovan (Elcond Dinamo Zalău). Nicu Stoian (Uni
versitatea Craiova) și Aurelian Ion (Calculatorul Bucu
rești). Antrenori : W. Schreiber și C. Chijigoi.

formațiile secunde ale U.R.S.S. 
si Cubei !

Ce se întîmplă, in fapt, cu 
voleibaliștii noștri ? Antrenorul 
principal Wiliam Schreiber ne 
mărturisea, descumpănit, la re
venirea de la Odesa : „Sint 
multe de spus. Unele lucruri 
pot fi spuse acum, altele du
pă...". Adică, după campiona
tul european. în sinteză. din 
ce se poate spune acum, am 
înțeles că băieții noștri ar a- 
vea potențial fizic berechet, 
dar... tehnica „ii omoară". Și 
au manifestat căderi bruște de 
cite 4—6 puncte consecutive, 
mai ales în finaluri de set. 
altminteri poate ar fi cistigat 
meciurile cu Bulgaria si Polo
nia... Că se bat mai bine cu 
adversarii, fată de anul trecut, 
joacă mai combinativ în siste
mul 4+2, dar suferă de „la

Astăzi și mîine, pe stadionul ,,23 Ăugust“

bilitate psihică", sint neîncre
zători in forțele lor... Că în 
zilele care mai rămîneau pînă 
la campionatul continental ur
ma Șâ se insiste pe laturile 
care s-au dovedit șubrede și 
pe păstrarea atmosferei bune 
care domnește in lot... In fine, 
că se speră să se depășească 
primul obstacol dificil din se
ria de la Suhl — ..squadra 
azzurra" — pentru ca echipa 
să se lanseze spre podiumul 
european.

Nu ne rămine decit să aștep
tăm această surpriză plăcută, 
care să infirme rezultatele 
slabe din acest sezon si păre
rea — decurgind din sintezele 
antrenamentelor, efectuate de 
prof. V. Surugiu — că băieții 
noștri nu prea s-au omorit eu 
firea în pregătire și. asftel. 
li s-au cam diluat orgoliul, 
ambiția si curajul în compe
tiții. Bine ar fi să notăm. la 
sfîrsitul hmii. măcar o tresă
rire de orgoliu !

Aurelian BKBEANU

CAMPIONATELE ATLEȚILOR JUNIORI
Astăzi și mîine, stadionul „23 

August" găzduiește unul din 
cele mai atractive concursuri 
atletice ale sezonului de toam
nă — campionatele naționale de 
juniori categoaria I, competiție 
înscrisă în cadrul finalelor „Da- 
ciadei”.

Concursul se va desfășura în 
patru reuniuni, simbătă și du
minică dimineața avînd loc în
trecerile poliatloniștilor (hepta- 
tlon și decatlon). Azi după-a- 
miază. după festivitatea de des
chidere de la ora 15, programul 
începe la ora 16, ca și dumi
nică.

pAntre participanți se află 
marea majoritate a fruntașilor 
actualei promoții de juniori 
mari, în frunte cu recenta cam
pioană europeană la 1500 m,

Margareta Keszeg, care va con
cura atit la 800 m (unde, după 
cum ne declara antrenorul fe
deral C. Nourescu, va încerca 
să îmbunătățească recordul na
țional). cit și la 1500 m. Alte 
nume de urmărit : Mircla Ien- 
eulescu (100 și 200 m). Mari
nei» Docea (400 mg). Cleopatra 
Pălăeean (1 500 m). Iul ia Io
nescu (3 000 m), Livia Sîumu 
(greutate), Daniel» Costian 
(disc). Remus Răcâsan <15M 
m), Dumitru Dobre (5 030 m), 
Viorel Popeseu (2 000 m obsta
cole), St clică Turbă (disc). Pen
tru uaii din ei — Costăm, Tur
bă — „naționalele* reprezintă 
și ocazia unei reabilitări după 
contrapcrformanțcle de la 
CE—

Duminică, start in ultima competiție a sezonului, la zicral a aotar

TURUL AERIAN AL EUROPEI

DINAMO - GRIVIȚA ROȘIE
Etapa a IV-a a campionatului 

de rugby programează un prim 
derby bucureștean: Dinamo — 
R.C. Grivițâ Roșie, o intîlnlre de 
mare tradiție, care, in orice si
tuație s-ar afla echipele In cla
sament, se constituie în „meciul

etapei" (rezultatele din ediția 
trecută : 6—9 și 16—3). Steaua șl 
Farul, două dintre fruntașele 
campionatului, se vor confrunta 
în partide grele la Timișoara și 
Sibiu. Iată programul etapei și 
arbitrii meciurilor :

SERIA I
București: DINAMO — R.C. GRIVIȚA ROȘIE

Stadion Olimpia, ora 16,30, P. Soare (București)
Iași : POLITEHNICA — ȘTIINȚA PETROȘANI

Stadion Tineretului ora 9, O. Ionescu (Constanța) 
Timișoara : UNIVERSITATEA — STEAUA

Stadion „1 Mai" H ora 9,36, C. Cristăchescu (Buc.)
Sibiu : C.S.M. — FARUL CONSTANȚA

Stadion Dumbrava ora 9,30, M. Gavrici (București)
Baia Mare : ȘTIINȚA CEMIN — R.C. SPORTUL STUD.

Stadion Știința ora 11, Gh. Căldăraru (Iași).
SERIA A II-a
București : MAȘINI GRELE OLIMPIA — VULCAN BUC. 

Stadion Olimpia ora 9, M. Vătui (București)
Cugir : METALURGISTUL — C.S.M. SUCEAVA

Stadion Metalurgistul ora 11, Fl. Tudoraehe (Buc.)
Buzău : RAPID — T.C. IND. MIDIA

Stadion Chimia ora 13, Șt. Crăciunescu (București)
Birlad : RULMENTUL — RAPID BUC.

Stadion Rulmentul ora 9,30, C. Stanca (Constanța)
Cluj-Napoca : POLITEHNICA 16 FEBR. — GLORIA P.T.T. ARAD

Stadion Babeș ora 10, P. Ionescu (București)
Toate partidele se dispută duminică.
• TROFEUL EFICACITĂȚII. în 

întrecerea pentru trofeul oferit 
de ziarul nostru jucătorului care 
Înscrie cel mai mare număr de 
eseuri, lider este, după trei eta
pe. constănțeanul MIHAI HOL- 
BAN, eu patru reușite, urmat 
de steliștii Sorin Fuicu (mereu 
In prim-plan !). Gheorghe Văr- 
zarn și Costieă Florea (acesta 
Iși probează ca’:‘ățile de înain
taș modem), de Vasile Ion, 
Gheorghe Varga (ambii Farul)

— cu cite 3 eseuri. în disputa pe 
echipe, FARUL « realizat 23 de 
eseuri, Steaua 18, în vreme ce 
Politehnica Ieși a înscris 4, Di
namo... (!) și C.S.M. Sibiu cite 
3, R.C. Grlvița Roșie, Universitatea 
Timișoara și R.C. Sportul studen
țesc — nici unul !
• Doi arbitri români, Al. Pav- 

lovici și Fl. Dudu, se afin în 
aceste zile în Franța, la Bor
deaux, unde iau parte la un curs 
organizat de FIRA.

Turneul Diviziei de handbal feminin

PROGRESUL BUCUREȘTI -
BISnUȚA, 9 (prin telefon). In 

S&la sporuirkior a continuat, vi- 
ocn. celui de al doilea
turneu al formalilor feminine 

de handtxd. 
Spec:aton; prezenți in tribune au 
asistat ia partide fierte, în care 
fGT7n.-.tî:'e favorite s-au impus. 
Scurte relatări despre meciurile 
zilei a doua a tumeuhii.

COXSTIVCTOIVL TDOȘOABA 
— BULMESTUL BB.VȘOV 2S—33 
(li—13^. în pricneic- 1T minute ale 
partidei Bandtafiatâe de la Ccn- 
siractcrul au Uaa: mpresia câ 
vor furmza a aurprtzâ. eLe cocdu- 
ced ta cfsera rindarL Apoi bra- 
fcr.serjoeue au ega'at. tar d_n m n. 
M ai peru-u Ru:mena^lj sco
rul a Sxeeccn să ia proporții- Au 
marcat : Cajoeânta U Plbei 5. 
Torjoc 4. Vaca 2. Cismaa X res- 
peeejv Oaeâ 11. Marias C. Tache 
4. Pltrnț X Farnnâ X. Demeter 1. 
MUmeeaaa L A- arbttrat : T.

a
Cur el ea și I. Pâunescu (Bucu
rești).

HIDROTEHNICA CONSTANTA 
— RAPID BUCUREȘTI 17—12 (10— 
4). Doar cîteva minute din prima 
neprizâ rapidisteâe au fost mal 
active. Apoi experiența $i mai bu
na organizare a jocului și-au spus 
cuvîntul. Hidrotehnica cîștigind pe 
merit. Au marcat : Bocăneală 6. 
Le on te 5, Cazacu 3. Dimofte 2. 
Matarangi 1. respectiv Oprea 3. 
Stan ci □ 3. Andrei 3, Grigore 2. 
Ștefan L Au arbitrat : R. Iamandi 
ș. Tr. Ene (Buzâo).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
THOM iași 21—15 (S—C). Prima
vxiorie a bucureștencelor in a- 
eevt campionat ! E2eve?e lui Vasile 
Mârgulescu s-au apărat bine, au 
atacat efăcîenL avind in foarte tâ
năra Mirela Panait o realizatoare 
de excepț e. Au înscris : Panait 9, 
Crisa 4. Manolescu 2. Sotiriu 2, 
Biro 1. Cămui 1, Oltean 1, Guță

PRIMA VICTORIE
1, respectiv Covaliuc 7, Avădanei 
4, Cretan 2, Corban 2. Au arbi
trat : I. Manoliu și Șt. Ocneanu 
(Sibiu).

MUREȘUL TG. MUREȘ — ȘTI* 
INȚA BAC AU 20—32 (8—16). Vic
torie fără probleme a băcăuiance- 
lor. Reintrată, Elena Ciubotaru — 
în mare vervă — a avut o contri
buție decisivă la reușita Științei. 
Au marcat: Dorgo 4, Feher 4, Pe- 
ța 3, Lazslo 3, Stroia 2, Bărbat 1. 
Kibedi i. Kiss 1, Frincu 1, res
pectiv Ciubotaru 10, Danilof 8, 
Lunca 5. Mozsi 4, Susanu 2, Voi- 
nea 1, Că tine an u 1, Găitan 1. Au 
arbitrat Gh. Șandor și Fr. La corn- 
cik (Oradea).

CONFECȚIA bucurești — 
CHIMISTUL RM. VÎLCEA 20—21 
(12—9).

A.EJW. TIMIȘOARA — TEX
TILA BUHUȘI 23—23 (11—12).

Simbătă au loc ultimele 6 me
ciuri. Ioan TOMA — coresp.

TURUL CICLIST
Duminică. pe aeredromul 

sportiv din Graz. se va da 
startul in cea de-a 11 ediție a 
turului aerian al Europei, ma
nifestare dedicată bicentenaru
lui primei călătorii cu balonul. 
Competiția, destinată aparate
lor ușoare, reunește la start 
piloti din Anglia. Austria. 
Franța, R. F. Germania. Italia. 
Iugoslavia. Olanda. România. 
Ungaria, tara noastră fiind re
prezentată de un echipaj al
cătuit din ing. pilot Nicolae 
Contu si Nicolae Dimovici, 
care vor zbura cu un aparat 
de construcție românească BN- 
2-Islander. Programat pe dura
ta unei săptămini. concursul 
cuprinde 7 etape după cum ur
mează : Graz — Budapesta — 
Brașov — București — Bekes- 
csaba — Osijek — Portoroz — 
Veneția, survolînd teritoriul a 
5 țări : Austria. Ungaria. Ror 
mânia. Iugoslavia, Italia. în-

trecerea conține prcbe de 
precizie, navigație si regulari
tate. pentru ftecare etapă fixrxî 
desemnați învingătorii. Echi
pajul clasat pe primul loc in 
clasamentul final va obfcae 
trofeul ..Silver Joy-Stick*, de
cernat de Federația Aeronau
tică Internațională.

• Faza de calificare a cam
pionatului national de plano
rism. desfășurată la Rjterâ. 
s-a încheiat după efectuarea a 
cinci probe. După cum era de 
aștepta*, oe primul loc s-a cla
sat rutinatul zburător bccu- 
restean Nicolae Mihijță. ur
mat in ordine de Valentin Ro- 
mașcu (Buc). Mireea Crăciun 
(Brasov). Mihai Rusa (Clui-Na- 
poca). Boris Grabcev (Buc.), 
Dorinela Ularu (Brașov). Pe 
echipe prima s-a clasat repre
zentativa aeroclubului bucu- 
restean. urmată de cele din 
Brașov și Clrj-Napoca.

(Uraxre drt pag. I)

INFUZIE DE TINERET IN „CUPA F.R.M.“ LA DIRT-TRACK
SIBIU, 9 (prin telefon) — 

Ajunsă la a 6-a ediție, „Cupa 
F.K. Moto-cic!ism“ la dirt-track 
a reunit ia startul primei etape, 
desfășurată vineri după-amlază 
In organizarea ireproșabilă a a- 
so-eiației sportive Voința din lo
calitate, pe majoritatea reprezon_ 
tanților generației tinere, care, 
alături de consacrații genului, 
au furnizat întreceri apreciate 
de cei peste 5 000 de spectatori. 
Confruntările directe dintre D. 
Stoica, S. Postolache, M. Șoaită, 
C. Scarlet, .din promoția aflată 
în plină afirmare (cărora li s-au 
alăturat — de data aceasta — 
mai tinerii lor colegi S. Ghibu

și Gh. Stânci) au dat în final 
cîștig de cauză plusului de ex
periență, mai rutinaților lor ad
versari, cunoscutul motocicList 
M. Dobre terminînd neînvins re
uniunea inaugurală.

Clasament : 1. M. Dobre (Met. 
Buc.) 15 p, 2. D. Stoica (Steaua) 
14 p, 3. S. Postolache (Steaua) 
12 p, 4. C. Scarlet (Steaua) u p, 
5." M. Șoaită (IPA Sibiu) 10 p, 

8. S. Ghibu (IPA Sibiu) 9 p.
Format numai din arbitrii lo

cali, corpul de oficiali oondus de 
C. Caxabulea a funcționat cu o- 
perativitate și oompetență.

Traian IOANIȚESCU

FINALA CAMPIONATULUI DE VITEZĂ IA MOTOCICLISM
Campionatul republican de 

viteză pe sosea la motociclism 
și ..Daciada" de performantă 
îsi vor derula duminică ulti
mele secvențe (etapa a 6-a) pe 
un nou traseu din București

ales Ja capătul bulevardului 
Ion Salea (tramvaie 19 și 27, 
autobuz 165), în zona indus
trială Cătelu. La start (ora 
10) se vor alinia peste 120 de 
sportivi.

Intrarea ia județul Brașov (km 
45) este marcată festiv de gru
pări de pionieri cu flori și ste- 
rulete, ca pancarte pe care 
scrie : JBINE AȚI VENIT IN 
JIDEITL BRAȘOV*. Plutonul 
continuă să ruleze compact și 
la Făgăraș (km 73, an sprint 
aplaudat de mii si mii de nu
meai este câștigat de M. Ro- 
mașcaaa (Dinamo), urmat de 
coecmp-.eru săi C. Nicolae și 
Gh Lâutaru. Trei kilometri 
mai deșarte o barieră de cale 
ferată Închisă dă Dosibilitatea 
antrenorilor să umple bidoa
nele cicliștilor, golite de setea 
provocată de caniculă. La km 
56, câțârarea de Ia Perșani și-o 
adjudecă Olimpiu Celea (Stea
ua), urmat de M. Romașcar.u 
și N. Aldulea. pentru ca în 
vjrf la Vlădenj (km 113) să se 
afle aceiași trei alergători, dar 
intr-o ordine diferită : M. Ro
mașcanu. N. Aldulea. Ol. Ce
tea. După aceste două eforturi 
la urcuș in primul pluton ră- 
min numai 48 de alergători, 
ceilalți constituir.du-se intr-un 
pluton urmăritor. Sprintul de 
la Codlea (km 125) este ciști- 
gat de N. Cornel, urmat de Gh. 
Lâutaru si Gh. Vasiliu. încep 
frămintârile finișului. Steliștii 
atacă succesiv, dar sint prea 
cruzi pentru a realiza desprin
derea de clanul dinamoviștilor. 
Toate încercările lor sint ani
hilate de Mireea Romașcanu 
et comp. Se pare, in schimb, 
că acțiunea inițiată de C. Câ- 
ruțașu și V. Constantinescu are 
mai multe șanse. Cei doi di- 
namoviști își crează repede 
un avans de 150—200 de metri 
Si ținînd seama de faptul că 
plutonul este controlat de di- 
namoviști sîntem tentați să 
credem că acesta va fi dezno
dământul etapei. Pe „compute
rul" dinamovist fusese progra
mat, probabil. Ja victorie C.

Cărutașu, singurul din prima

AL ROMÂNIEI
echipă a clubului fără palma
res in această competiție. Ne 
înșelăm insă pentru că steliștii 
— surprinzător — duc cu vi
goare plutonul pe urmele fuga
rilor, de mare preț fiindu-le în 
această acțiune și ajutorul bra
șovenilor. Așa se face că la 
intrarea in Brașov plutonul și-a 
refăcut forma inițială. Se în
cinge • luptă spectaculoasă cu 
dinamoviștii in prim-plan, dar 
si cu o ripostă de excepție a 
sleliștilor. In ultima linie 
dreaptă, de 100 m. din centrul 
Brașovului intră in frunte Mir
eea Romașcanu, dar el nu poate 
rezista presingului realizat de 
D. Mazăre. Z. Lorinez și N. 
Aldulea si astfel pzntru prima 
oară in acest țur ciclist nici un 
rutier dinamovist nu se va a- 
Ea pe podiumul de premiere.

Clasament individual, etapa a 
Vl-a,- Sibiu — Brașov : 1. Du
mitru Mazăre (Steaua) a par
curs 137 dP km in 3 h 32:11 
Cmx). 39,143 km) ; 3. Z. Lorinez 
(Steaua) ; 3. N. Aldulea (CIBO 
Brașov) ; 4. M. Romașcanu (Di
namo) ; 5. C. Popa (Metalul 
Plopeni) : 6. I. Gancea (Dinamo); 
7. C. Nicolae (Dinamo) ; 8. C. 
Cărutașu (Dinamo) — toți ace
lași timp cu Învingătorul.

Clasament general individual 
după c etape : 1 M. Romașcanu 
(Dinamo) 18 h 34:86 ; 2. I. Gan
cea (Dinamo) 16 h 35:18 : 3. C. 
Nicolae (Dinamo) lu h 36:32 ; 4. 
V. Apostol (Metalul Plopeni) 16 h 
36:05 : 5. Gh. Lâutaru (Dinamo) 
16 n 36:32 ; 6. C. Neagoe (Steaua) 
16 h 37:13 : 7. G. Florea (Dina
mo) 16 h 38:10 : 8. C. Paraschiv 
(Dinamo) 16 h 38 ;18 ; 9. V. Con
stantinescu (Dinamo) 16 h 39:29; 
10. A. Antal (CIBO) 16 h 39:36.

Clasament pe echipe dună 6 
etape: 1 Dinamo I 49 h 37:27 ; 
3. Dinamo H 49 h 46:42 : 3. Me
talul Plopeni 49 h 49:39 ; 4.
Steaua I 49 h 57:53 ; 5. CIBO 
Brașov 50 h 21:13. '

Clasament tineret-sperante : 1.
G. Caloji (Voința Ploiești) 16 h 
47:39 ; 2. L. Covaci (Voința Arad) 
16 h 53:18 ; 3. A. Năstase (CIBO 
Brașov) 16 h 53:46.

In clasamentul cățărătorilor și 
al sprinterilor conduce tot Mir
eea Romașcanu (Dinamo) cu 58 
și, respectiv, 85 de puncte.

UMPiommi nț Jim
(Urmare din pag. 1)
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prin ippon la Istvan Salo (Di
namo Băneasa) și la puncte 
la Ilie Meșteru (A.S.A. Tg. 
Mureș), Andras Varga (Voința 
Tg. Mureș) și 
cătușu (A.S.A. 
campionul ediției 
cut. Finala sa cu 
cine 
încheiat 
(min. 1,40) cînd Toma 
lache a obținut victoria prin 
ippon. Dinamovistul bucureș
tean a cucerit astfel al 9-lea 
titlu de campion. Pentru locu
rile 3—5. Gabriel Sapta (IEFS) 
l-a învins prin ippon pe Iosif 
Sziler (Rapid Arad), iar Eugen 
Lăcătușu s-a impus tot 
ippon în fata lui Iosef 
(Constructorul M. Ciuc).

Azi de la ora 14. întrecerile 
la categoriile semiușoară și 
ușoară, iar mîine, de la ora 
9. la super ușoară si open.'

Eugen Lă-
Tg. Mureș), 
de anul tre- 
Costică Sau- 
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MÎINE, „PREMIUL ARCU
Mînie dimineață, pe hipodromul 

din Ploiești; se va desfășura 
„Premiul Arcului de Triumf4*, a- 
lergare semiclasică de viteză, cu 
participare selectă, din rîndiii că
reia remarcăm pe Solstițiu, Fe
teasca, Herald, Titu, Daniela și 
alții. Handicapul, în general bine 
întocmit, are totuși un semn de 
întrebare : poziția lui Solstițiu, 
total scăpat în câștigător, față de 
valoarea lui și forma arătată. 
Dealtfel, în programul reuniunii 
mai găsim astfel de poziții, pre
cum este aceea a lui Retuș, de 
asemenea scăpat cu 20 m în 
handicap. Credem că astfel de 
handicapuri strică spectacolul hi
pic.

în privința reuniunii de joi 
după-amlază remarcăm perfor
manța lui Crater, care, condus 
cu măiestrie de M. Ștefănescu, 
și-a dominat net adversarii. For
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ionatului Diviziei „A"

, CALITATE
ITATE ÎN DEPLASARE

Universității Craiova, Ia 

iță ! ț Contribuția tuturor 

se facă simțită !

avea în față o parteneră de în
trecere mai puțin redutabilă, ea 
ne reamintea, în destule mo
mente, de prestațiile reușite în 
„Cupa u.E.F.A.“. Ceea ce, în 
preajma noului start în presti
gioasa competiție europeană, ni 
s-a părut dătător de speranțe.

Referitor la formația dinamo- 
viștilor bucureșteni, ea își va în
cheia, în curînd, perioada de 
acomodare cu noii vesniți, de în
cadrare a lor în jocul și stilul 
echipei. Atunci îi vom pretinde 
cu toții ceva mai mult decît a 
oferit în campionatul trecut sub 
aspectul calității fotbalului prac
ticat. etapă de etapă.

Pentru a putea triumfa în C.C.E., 
la un ridicat nivel competițional, 
©a va trebui să evolueze CONS
TANT bine, atît acasă cît gi to 
deplasare, tratând cu toată seriozi
tatea fiecare meci. Echipa Dinamo 
are resurse pentru prestații supe
rioare. A demonstnat-o din plin 
în campionatul trecut (să ne rea
mintim, cu precădere, de con
fruntările ei cu principala rivală, 
Universitatea Craiova) ori de 
câte ori s-a angajat la efort.

Asemenea el, așteptăm și de 
la Sportul studențesc, și de la 
Steaua (ambele cu efective re
maniate, echipa din Ghericea și 
cu o nouă conducere tehnică) o 
cit mai rapidă integrare în joc a 
proaspetelor achiziții. Pentru ca, 
odată asimilată lecția tactică, 
randamentul lor să nu cunoască 
sinuozități în funcție de locul de 
desfășurare a meciurilor.

Dc la toate reprezentantele 
primului eșalon așteptăm, se În
țelege, O grabnică REVIZUIRE 
DE ATITUDINE în planul con
cepției de joc. Cu comportări 
diametral opuse, acasă și în de
plasare, nu se poate ridica nive
lul campionatului Diviziei „A“ la 
parametrii internaționali, așa 
cum au promis s-o facă, recent, 
la importanta plenară a F.R.F., 
cei 18 tehnicieni principali ai 
Diviziei „A“. Un fotbal care i-a 
dat pe Ozon, Constantin, Dobrin, 
Dumîtrîu II, Dumitrache, Dumi
tru, Ion Ionescu, Dudu Geor
gescu, Iordănescu, Bălăci ș.a., 
jucători de mare talent, de crea
ție, să nu ne sfiim să o spunem, 
nu se poate împăca cu antijocul 
practicat o dată la două săptă- 
mîni.

Urmând asemenea practici, 
echipele noastre (și așa aflate 
cu mult sub norma internațio
nală) nu fac altceva decât să în
jumătățească „baremul intern".

Noile și apropiatele obligații 
internaționale, ale echipelor de 
club, ale reprezentativelor țării, 
reclamă o mai mare preocupare 
în planul procesului de instruire- 
antrenament, al ciclurilor săptă- 
mînale, în care trebuie să se pre
gătească, cu simț de răspundere, 
JOCUL DIN CAMPIONAT ; Ja 
parametrii fotbalului actual, de 
total angajament fizic, fără de 
care îndeplinirea normelor du
ble nu este posibilă. Metodiștii 
cluburilor și ai C.J.E.F.S.-urilor, 
antrenorii federali, componenții 
Colegiului central al antrenorilor 
— se impune a-și aduce și ei 
contribuția ia CREȘTEREA CA
LITATIVĂ A JOCULUI printr-o 
muncă de îndrumare și control 
mult mai operativă și compe
tentă. Ținînd cont, firește, și de 
aprecierile -observatorilor federali 
pe marginea meciurilor urmărite 
etapă de etapă. Stimulat de re
zultatele bune ale echipelor noas
tre reprezentative, „A“ și olim
pică, CAMPIONATUL TREBUIE 
SA LE FURNIZEZE, ÎNTR-O 
MĂSURA MAI MARE. JUCĂTORI 
BINE PREGĂTIȚI, DE VALOARE.

Gheorghe NICOLAESCU

HIPIS M
Dumitru) 1:40,3, 2. Galaxia, 3. La
minor. Cota : cîșt. 4, ord. 24, ev. 
15, ord. triplă 189. Cursa a IV-a ;
1. Hadeș (D. Iorga) 1:30,3, 2. Sin
cera, 3. Adorata. Cota : cîșt. 2,80, 
ord. 5, ev. 17, ord triplă 57. 
Cursa a V-a : 1. Siderala (Cos- 
tică) 1:30,2, 2. Horiș, 3. Humor. 
Cota : cîșt. 3, ord. 52, ev. 21, ord. 
triplă 2734. Cursa a VI-a : 1.
Crater (M. Ștefănescu) 1:27,8, 2. 
Vigu, 3. Kozara. Cota : cîșt. 4, 
ord. închisă, ev. 874, ord triplă 
2080, triplu 2—4—6 401/ Cursa a 
VII-a ; 1. Sugiuc (Moise) 1:28.8.
2. Romița. Cota : cîșt. 1,60, ord. 12, 
ev. 28. Cursa a VIII-a ; 1. Odo- 
reu (Simion) 1:31,1, 2. Kiralijia. 
Cota : cîșt. 6, ord. 6, ev. 16.

A. MOSCU

„TEMPO* din Cracovia: „ECHIPA ROMÂNĂ

FATA FOTBALULUI MODERN"NE-A ARĂTAT
Promiteam în comentariul 

apărut în ziarul de ieri, că 
vom mai insista si asupra altor 
aspecte relevate de jocul 
„olimpicilor" în partida ami
cală de la Cracovia, cu puter
nica reprezentativă a Po
loniei. Iată, .de pildă, si acest 
raport al suturilor expediate 
la poartă, favorabil fotbaliș
tilor români (12—9, 5—5 pe
spațiul ei) /— nota bene, în 
condițiile unui joc în depla
sare — oglindește superiorita
tea în teren a echipei noas
tre. capacitatea ei de a tine 
— cum se zice — jocul în 
mină. De retinut că jumătate 
din numărul suturilor trimise 
spre poartă (să nu le mai a- 
mintim «si pe acelea ale lui 
Hagi si Multescu, care au ni
merit. norocos, pe fundașii ad- 
verși) au avut un ridicat grad 
de periculozitate, două s-ap 
transformat în goluri. iar 
restul au ocolit, de puțin, 
poarta apărată de experimen
tatul Mlynarczik. Sigur că 
nu totul se poate transforma 
pe tabela de marcaj. însă nu 
e bine nici să irosești mari o- 
cazii. așa cum au fâcut-o „vîr- 
furile" olimpice Geolgău și 
Coras (în duda prestațiilor 
lor bune), ocazii care ne-au 
privat de un rezultat și mai 
bun în fata formației antre
nate de Antonin Piechniczek. 
Dealtfel. Mircea Lucescu avea 
să declare, pe bună dreptate, 
ziariștilor polnezi, la con
ferința de presă organizată la 
stadionul Wisla. după meci, 
că .....sînt foarte mulțumit de
jocul echipei noastre, dar nu 
și de rezultatul obținut". Așa
dar. iată una din importan
tele teme de meditație ale e- 
chipei olimpice, pentru urmă
toarele ei etape pregătitoare, 
la care se alătură semnalul 
referitor la scăderea de ritm 
de la începutul reprizei se
cunde. la acele inexactități si 
greșeli personale care au per
mis fotbaliștilor polonezi să 
înscrie (altfel, aceștia n-au 
avut nici o ocazie pericu
loasă !).

Ce a mai arătat, la pozitiv, 
„testul-Cracovia" ?. Că. iată, 
se poate discuta eu adevărat 
despre o echipă olimpică pu
ternică, al cărei atribut 
principal este TINEREȚEA, o 
echipă conturată într-o ac
tivitate îndelungată (și nu 
peste noapte), desfășurată ri
guros, sistematic, în perioa
da acestui an. dacă nu mai 
demult ; să nu uităm că ma
rea majoritate a selccționabili- 
lor (vezi turneele din Ameri-

JOCURILE „CUPEI ROMÂNIEI"
In etapa de joi, 15 septembrie, 

a „CUPEI ROMÂNIEI" la fotbal, 
competiție care se desfășoară 
sub egida „Daciadei", sînt pro
gramate următoarele meciuri :

Metalul Botoșani — Cristalul 
Dorohoi, Mlperul Vatra Domei — 
A.S.A. Cimpulung Moldovenesc, 
Voința Iaslovaț — Metalul Ră
dăuți, Constructorul lași — Șire
tul Pașcani, Danubiana Roman — 
C.F.R. Pașcani, Textila Buhuși — 
Celuloza Piatra Neamț, FEPA 74 
Bîrlad — Mecanica Vaslui, Petro
lul Moinești — Lelea Bacău, 
A.S.A. Buzău — Victoria Gugești, 
Chimia Mărășești — Viticultorul 
Panciu, Ancora Galați — Victoria 
Tecuci, Laminorul Brăila — DVA 
Portul Galați, Minerul Altin Tepe 
— Ș. N. Tulcea, Chimia-Victoria 
Buzău — Petrolul Brâila-Ianca, 
Voința Constanța — Chimpex 
Constanța, I.M.U. Medgidia — Ci
mentul Medgidia, Constructorul 
Călărași —■ Rapid Fetești, Unirea 
Urziceni — Viscofil București, 
F.C.M. Giurgiu — I.C.P.B. Bo- 
lintin Vale, Automecanica Bucu
rești — Ș.N. Oltenița, Minerul Fi- 
lipeștii de Pădure — Chimia 
Brazi-Ploiești. Caraimanul Buș
teni — Poiana Cimpina, Petrolul 
Videle — Flacăra roșie București. 
Danubiana București — Mecanica 
fină Steaua București, Cimentul 
Fieni — Musoelul Cîmpulung, 
Constructorul Pitești — Dacia Pi
tești, Metalul Mija — Chimia 
Găești, Cetatea Tir. Măgurele — 
Sportul muncitoresc Caracal, 
LOB. Balș — Recolta Stoică- 
nești, Lotru Brezol — Viitorul

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA

TRAGEREA „LOTO" DIN 9 
SEPTEMBRIE 1983

EXTRAGEREA I : 34 36 52
28 16 6 29 55 15

EXTRAGEREA A Il-a : .86 60
80 33 3 88 45 5 76

FOND- TOTAL DE CIȘTI- 
GURI : 935.209 lei, din care
297.913 Ici, report la catego
ria 1. 

ca. de Sud, din 
Turcia și Grecia, 
și mai recent din 
Olanda) au CRES
CUT pe lingă și 
fnlăuntrul primei 
reprezentative, ce
ea ce ușurează e- 
forturile conduce
rii tehnice de a 
implanta echipei 
olimpice spiritul 
de joc al „naționa
lei", eforturi care 
— în ultimă in- 
stantă —nu urmă
resc altceva decît 
aducerea a cit mai 
multor jucători în 
circuitul competi
tivității internațio
nala. Este aceasta 
o optică sănătoasă, 
subliniată și de un 
ziarist polonez, 
într-un amplu ar
ticol apărut în preziua me
ciului în ziarul „SPORT" din 
Cracovia. intitulat sugestiv 
„Vara dc trudă a lui Lucescu

Impetuosul 
dintr-o

dă roade"; articol care vor
bea elogios despre bunele re
zultate obținute pe plan euro
pean de fotbalul românesc, 
rezultate la care avea să se a- 
dauge și prestația „olimpici
lor" noștri din meciul de la 
Cracovia. Semnificativ a fost 
si faptul că antrenamentul 
echipei noastre. desfășurat 
la lumina reflectoarelor mar
țea trecută, a fost ..casetat" în 
întregime de un operator tri
mis discret pe stadion de 
federația . de specialitate a 
țării gazdă (teamă, dar și res
pect fată de adversar !). sem
nificative sînt și succintele de
clarații culese de cronicar 
după meci : • ANTONIN
PIECHNICZEK — antrenorul 
echipei Poloniei : „Românii 
au impresionat prin viteza de 
joc. prin modul lor inteligent 
de a juca pe toată suprafața 
terenului. Cel mai bun ju
cător -al lor a fost Movilă..." • 
RILSHI LESEK — vicepre
ședintele federației de spe
cialitate : „Să recunoaștem, am 
fost net depășiți, pe toate 
planurile, de un adversar de 
la care nu trebuie să ne fie 
rușine de a învăța cite ceva..." 
• „TEMPO" — cotidian din 
Cracovia-: „Echipa României 
nc-a arătat fața fotbalului mo
dern. agresiv. Este o plăcere 
să-i vezi jucînd pe aeeșli ti
neri fotbaliști conduși de 
Mircea Lucescu. Lecția lor 
trebuie aplicată și dc noi..."

Drăgășani, Unirea Livezile — 
Dunărea Calafat, Petrolul Țicleni
— Jiul Rovinari, Minerul Anmoa_ 
sa —Metalurgistul -Sadu, Dierna 
Orșova — C.S-M. Drobeta Tr. 
Severin, Minerul Anina — Mine
rul Moldova Nouă, Metalul Bocșa
— Constructorul Timișoara, Uni
rea Tomnatic — C.F.R. Arad, 
Motorul Arad — Strungul Arad, 
Victoria Ineu — Minerul Or. dr. 
Petru Groza, Unirea Oradea — 
Bihoreana Marghita, Unio Satu 
Mare — Victoria Cărei, C.F.R. 
Simeria — Minerul Certej. Mine
rul Ghelar — Minerul Paroșenl, 
Minerul Baia de Arieș — Meca
nica Alba Iulia. Soda Ocna Mu
reș — C.E.M. CIuj-Napoca, Uni
rea Dej — CUPROM Baia Mare, 
Rapid Jibou — Silvania Cehu 
Silvaniei, Minerul Băița^— Oașul 
Negrești. Foresta Bistrița — Tex
tila Năsăud. Oțelul Reghin — 
Mureșul Luduș, Lacul Ursu So- 
vata — Viitorul Gheorghenl, Pro
gresul Odorheiu Secuiesc — U- 
nirea Cristum Secuitsc, Utilajul 
Făgăraș — Chimia Or. Victoria, 
Carpați Brașov — I.C.I.M. 
Brașov, Electro Sf. Gheorghe — 
Precizia Săcele, Tractorul Mier
curea Ciuc — Minerul Baraolt, 
Construcții Sibiu — Inter Sibiu, 
Lăpușul Tg. Lăpuș — Minerul 
Baia Borsa.

In caz de egalitate, după 90 de 
minute, se vor juca prelungiri 
(două reprize a 15 minute), Iar 
dacă egalitatea va persista și 
după 120 de minute, cîștigătoarea 
va fi desemnată prin lovituri de 
la 11 m. Meciurile vor începe la 
ora 16.

ASTAZI — ULTIMA ZI 
DE PARTICIPARE !

• După cum s-a mai anunțat, 
mîine va avea loc o tragere ex
cepțională Loto foarte avanta
joasă, care oferă partlcipanților 
posibilități multiple de a obține 
autoturisme „Dacia 1300", mari 
sume de bani șl excursii peste 
hotare. Tragerea va avea loc În
cepând de la ora 16 in sala clu
bului sportiv Progresul din.Bucu.

fundaș Ungureanu este stopat 
acțiune ofensivă de Buda

Punem punct aici comentarii
lor pe marginea partidei de la 
Cracovia, cu speranța că „o- 
limpicii" noștri. conducerea 
tehnică — Mircea Lucescu si 
Gheorghe Staicu — vor cîntări 
bine ceea ce au făcut »i ceea 
ce mai au de făcut pentru a 
atinge greul obiectiv pe care 
și l-au propus : calificarea la 
J.o. de la Los Angeles.

Stelion TRANDAFIRESCU

în campionatul speranțelor ■

STARTURI LANSATE,
Comentările privind campiona

tul speranțelor ni se par a fi, 
deocamdată, premature. Totuși, 
unele constatări se pot face și 
nu sînt deloc lipsite de interes. 
Iată numai câteva dintre ele :
• Dinamo București, în ediția 

trecută aflată mereu pe ultimele 
locuri ale clasamentului, a por
nit de astă dată ca din... pușcă 
și s-a instalat pe primul loc al 
întrecerii. Surprinzător, liderul 
este talonat, cu același număr de 
puncte (4), de o echipă nou ve
nită ' tn această competiție, Ra
pid, reprezentanta unui centru de 
copii și juniori care a crescut 
mereu talente, dar care, mai a- 
poi, și-au luat zborul spre alte 
cluburi și asociații din primele 
eșaloane ale fotbalului nostru.
• Destui de bine a plecat din 

start și campioana de anul tre
cut, Universitatea Craiova. Nu
mai că după un spectaculos 4—2 
obținut la Bacău, tinerii jucători 
pregătiți de același tenace, am
bițios foarte harnic antrenor 
Nicolae Zamfir n-au reușit, a- 
casă, pe teren propriu, să învin
gă speranțele băimă renilor !
• Principalul subiect de co

mentariu după cele două etape 
consumate l-ar putea constitui, 
însă, evoluția echipei Petrolul- 
Luceafărul, nimeni alta decît e- 
chipa reprezentativa de juniori.

500 DE LEI (și un upercut) — 
CURSA LA GARĂ!?!

La terminarea meciului dintre 
divizionarele „C“ Minerul Oravița 
și Mureșul Deva, meci pe care 
oaspeții și-au „permis" să-l cîștige 
cu 1—0, unul din jucătorii echi
pei gazdă, pe nume Romeo Con
stantin, s-a năpustit asupra arbi
trului, acoperindu-l de injurii și 
SMULGINDU-I ECUSONUL DIN 
PIEPT. Ce e determinat acest act 
huliganic ? Faptul (neadevărat I) 
că arbitrul ar fi fluierat sfirșitul 
partidei cu două minute mai de
vreme, împiedicind astfel formația 
din Oravița să realizeze in aceste 
două minute „minunea" pe care 
nu rcușisese s-o înfăptuiască în 
celelalte 88 de minute, tn fața 
unei echipe evident superioare.

Gestul lui Romeo Constantin a 
fost.., chibritul care a aprins fo
cul. Mai mulți spectatori turbu- 
lenți s-au îndreptat spre vestiarul 
arbitrilor, în același timp cu a- 
ceștia, lovindu-l atît pe arbitrul 
de centru, cit și pe unul din cei 
doi tușieri. Mult timp, arbitrii au 
rămas în cabine, așteptînd îm- 
prăștierea spectatorilor puși pe 
rele, în cele din urmă, N. Bobic, 
contabil la o întreprindere din 
localitate, a consimțit să-i ia în 
mașina sa personală pe cei trei 

rești, str. dr. Staicovici nr. 42 ; 
numerele cîștigătoare urmează 
a fi transmise la televiziune și 
radio în cursul serii • Tot mîi
ne se va desfășura un concurs 
Pronosport deosebit de atractiv, 
care cuprinde meciuri din prima 
etapă a campionatelor divizionare
A si B ale Italici, precum și din 
campionatul divizionar ,.B“ al 
României. AȘADAR, MÎTNE PU
TEȚI OBȚINE ȘI DV. MART 
SUCCESE LA SISTEMUL DE 
JOC PREFERAT. BINEÎNȚELES 
CU CONDIȚIA DE A PARTICIPA 
DE ASTĂZI...

DE LA F.R.F.
Pentru buna pregâtine a echi

pei reprezentative în vederea 
calificării la turneul final al 
C.E. 1984 și ținîndu-se seama 
că pînă la meciul cu Țara Ga
lilor din 12 octombrie 1983, ul
timul test înaintea celor două 
confruntări oficiale cu Cipru ți 
Cehoslovacia din 12 șl, respec
tiv, 30 noiembrie 1983, este o 
perioadă prea mare de inacti
vitate a tricolorilor, a fost ac
ceptată ideea unei întîlniri a- 
micale la data de 20 septembrie 
1983, în Spania, cu o selecțio
nată a jucătorilor profesioniști.

Față de această situație, Bi
roul F.R.F a aprobat decalarea 
programului competițional al 
Diviziei „A" în următoarea for-
mulă :

Etapa a lll-a 10 septembrie

Etapa a IV-a 17 septembrie

Etapa a V-a 24 septembrie

Etapa a Vl-a 1-2 octombrie

Etapa a Vll-a 8 octombrie

Etapa a Vllt-a 15—16 octombrie

Etapa a IX-a 22—23 octombrie

Etapa a X-a 29 octombrie

Etapa a XLo 5 noiembrie

Etapa • Xil-a 16 noiembrie

Etapa a Xlll-a 19 noiembrie

Etapa a XlV-a 4 decembrie
Etapa a XV-a 10 decembrie
Etapa a XVI-a 14 decembrie
Etapa a XVII-a 17 decembrie

STARTURI RATATE...
E adevărat, joacă fără cel mai 
bun jucător al el', hunedoreanul 
Mateuț, dar aceasta nu-i o scu
ză. Ctndva Nicolae Gorgorin, u- 
nui dintre neoboslțil descoperi
tori de talente și antrenor al na
ționalei de juniori, afirma că o 
adevărată reprezentativă de spe
ranțe trebuie să joace de la egal 
la egal cu majoritatea diviziona
relor „A". Or, iată, echipa noas
tră care se pregătește pentru 
preliminariile C.E. n-a fost în 
stare să țină piept juniorilor de 
la F.C. Argeș șl Rapid ! Să fie, 
oare, vorba doar de un start ra
tat ? Rămîne de văzut. (L. D.) 

CLASAMENT
1. DINAMO 2 2 0 0 5-0 4
2. Rapid 2 2 0 0 5-2 4
3. Dunărea 2 1 1 0 5-2 3
4. Univ. Craiova 2 1 1 0 4-2 3
5. F.C. Baia M. 2 1 1 0 1-0 3

6— 7. C.S. Tîrgoviște 2 1 0 1 6-4 2
F.C. Bihor 2 1 0 1 3-1 2

8— 9. Steaua. 2 1 0 1 8-7 2
Jiul 2 1 0 1 3-2 2

10. Chimia 2 1 0 1 2-2 2
11. F.C. Argeș 2 1 0 1 2-2 2
112. Sportul stud. 2 0 2 0 2-2 2
13. F.C. Olt 2 1 0 1 4-5 2
14. A.S.A. Tg. M. 2 1 0 1 4-7 2
15. Corvi nul 2 0 1 1 1-4 1
16. Petrolul-Luc. 2 0 0 2 fr-2 0
17. S.C. Bacău 2 0 0 2 2-6 0
18. Polit. Iași 2 0 0 2 1-8 0

arbitri, el numărîndu-se, dealtfel, 
printre „oamenii de ordine" (veți 
vedea îndată ce fel de „om de 
ordine" a înțeles să fie !). Ma
șina a pornit, urmărită de un 
grup de scandalagii. Pe drum, 
N. Bobic, după .ce l-a lovit pe 
arbitrul de centru, a cerut celor 
trei arbitri suma de 500 de lei 
(pentru... deranj), amenlnțlndu-i 
că, altfel, ti dă jos, lăsindu-i pe 
mina acelor spectatori certați cu 
sportivitatea. Arbitrii — ce erau 
să faci l - au plătit suma ce
rută.

Analizînd cele petrecute, Comi
sia de disciplină, in ședința de 
joi seara, a decis următoarele :

1. Jucătorul Romeo Constantin 
a fost suspendat pe 2 ani.

2. N. Bobic a fost exclus din 
viața sportivă.

3. Echipa Minerul Oravița a 
fost suspendată pe 2 etape, pler- 
zînd, deci, 2 meciuri cu 3—0, fără 
joc.

O pagină întunecată, luminată 
măcar de atitudinea corectă, plină 
de responsabilitate, pe care pre
ședintele asociației sportive Mine
rul Oravița, Nieulae Roșu, a a- 
vut-o tn fața Comisiei de disci
plină.

Jack BERARIU

PLENARA ANTRENORILOR 

BUCUREȘTENI
Luni 12 septembrie, la ora 17, 

în sala I.S.B. din str. Berzei, va 
avea loc plenara antrenorilor de 
fotbal ai echipelor bucureștene și 
din Sectorul agricol Ilfov. Cu a- 
cest prilej, antrenorul emerit 
Angclo Niculescu va face o ex
punere cu tema : „Lecția de an
trenament în perioada competi- 
fională“.



DISPUTE SPECTACULOASE IN DINAM0V1ADA DE ÎNOT Șl POLO
Azi au loc ultimele intreceri

întreceri interesante pi ieri, în 
cea de a treia zi a competiției in
ternaționale de polo si Înot Di- 
iiamoviada...

CRISTINA DEVESELEANU,
PERFORMERA ZILEI. La ba
zinul ..23 August4*, victorie româ
nească in proba de 200 m bras, 
controlată de la un capăt la al
tul de Cristina Deveseleanu, ca
re a fost înregistrați cu un nou 
record da junioare mid. Alțl ci
tiră sportivi bucuresteni au urcat 
pe podium : Carmen Bunaciu,
Flavius Vlșan si componentele 
ștafetei de 4X100 mixt.'

Rezultate : 400 liber f — 1.
Grit Matthes (R.D.G.) 4-:32.60 ; 2.
Simone Ballaschk (R.D.G.) 4:33,18; 
3. Elena Stepanenko (U.R.S.S.) 
4:33.21... 5. Luclela Mihăilescu 
4:50,46; 400 liber m — 1. A. MatzK 
(R.D.G.) 4:05,59 ; 2. O Tvetkov
(U.R.S.S.) 4:03,37 ; 3. B. Geyor
(R.D.G.) 4:14,25 ; 4. C. Negrea
4 :17,58 ; 200 bras f — 1. Cristina 
Deveseleanu 2:44.22 — rec. jun. 
II : 2. Beate Niirnberg (R.D.G.) 
2:43,23 ; 3 Ulrike Devaux
(R.DG.) 2:49,43 ; 200 bras m — t. 
VI. Pilipcenko (U.R.S.S.) 2:24,94 ;
2. D .Kuzmin (U.R.S.S.) 2:25.47;
3. I. Grzywotz (R.D.G.) 2:25,54 ;
100 fluture t — 1. Ule Mlinkel
(R.D.G.) 1:03,68 ; 2. Carmen Bu- 
naciu 1:04,10 ; 3. Kerstin Kielcass 
(R.D.G.) 1:07.06 : 10® fluture «n— 
1. V. Dombrovski (U R-S.S.) 5633; 
2 FI. Vișan 57.44 ; 3. s. Zesner 
(R.D.G.) 59.50... 7. M. Peteea
1:02.11 ; 4X100 mixt f - L Di- 
nara o R.D.G. 4:27.62 : 2. Dinamo 
București 4:30,04 ; 3. Dir.amo
U.R.S.S. 4:36.10 : 4X100 mixt m — 
1. Dinamo U.R.S.S. 3 SUI : 2.
Diramo R.D.G. 3:59.00 ; 3. Ruda 
Hvezda 4:02,59 : 4. Dinamo Bucu
rești 4:10.

Azi, ultimele probe, cu serii di
mineață (ora 10) si finale duok- 
amiază (ora 17).

BUCURESTENII AU TRECU” 
PE LINGĂ O FRUMOASA vic
torie. za plină la bazinul Di
namo. in turneul de polo. Două 
reuniuni, dimineață si dtapă-am ■>.- 
ză cea mai așteptată dr.'re cele

patru partide fiind, desigur, aceea 
oe a opus singurele formații ne
învinse. campioana noastră si e- 
chipa sovietică. Șl neînvinse au 
rămas, ambele, in cor.tinuaje : 
Dinamo București — Dinamo 
UJI.S.S. 12—12 a—3, 5—3. 5—3,
I— 3). A fost un veritabil derby, 
un joc alert, eu o evoluție pasio
nantă a scorului, cu faze succe- 
dindu-se rapid, cu reușite spec- 
taculoase, dar și cu ratări, spec
tatorii a’.dnd. dealtfel, o satisfac
ție numai pe jumătate, polo 
români scăpind printre degete 
victoria. El au punctat primii, 
trebuind apoi să ir.oate după e- 
gaiare vreme de două reprize, 
„7”-le din U.H.S.S, înscriind din 
suturi năpraznice. de la distanță 
la sfertul trei echipa noastră a 
făcut un Joc bun. cu cîteva com
binații de efect (îndeosebi Moi- 
ceanu — Ardeleanul, desprinzîn- 
du-se la două goluri. In secunda 
26 a ultimei reprize, Hagiu a e- 
xecutat un „4 m“ apărat de por
tar și, in loc de 12—9. a urmat—
II— 18. Șl așa. succesul era posi
bil, bucureștenii iuind din nou 
un avans de două goluri. In orie 
cinci minute, incandescente. din 
final insă, presingul exact al oas
peților. neșansi si pripeala echi
pei române au impiedicat-o să

fructifice, primind în schimb go
lurile diferenței. Astfel, cele do- 
ui echipe au acumula* cite cinci 
puncte, golaverajul fiind de par
tea sovieticilor (plus 12 față de 
plus 9). Realizatori : Ardeleanu 
4, Hagiu 3, Ungureanu 2, Moicea- 
nu 2, Popescu, respectiv Zavizian 
3, Kalinin 3. Starusef 2, Beren- 
denga 2, Zațulovski, Kravețki. Au 
condus cu greșeli Karol Schmuck 
(Cehoslovacia) si Oscar Fernan
dez (Cuba).

în deschidere, formația ungară 
Dozsa s-a impus in fața Rudei 
Hvezda. din Cehoslovacia, cu 
13—U) (3—3, 3—2, 4—1. 3—4), prin
cipalii marcatori fiind Kiss 6 de 
la învingători, si Marton 4. Ar
bitri : RoLf Silha (România) — 
Evgheni Șilov (UJl.S.S.).

în meciurile de dimineață : Ru
da Hvezda — Dinamo Cuba 13—11 
(2—1, 5—4. 2—1. 4—5), principalii 
realizatori fiind Marton, respec
tiv Bermudez, cu câte 4 goluri ; 
arbitra) corect — Rolf Silha 
(Rocnâr.ia) și Evgheni Șilov 
(U-R-S.S.). Dir.arao C.R.S.S. — 
Dozsa (Ungaria) 12—8 (2—2. 3—1. 
4—2, 4—O. cei mai eficace ară- 
tlndu-se Kravețrhi șl Starusef — 
cite 4, respectiv Nemeth 3.

Astăzi, ultima reuniune, de la 
ora 18 : Dinamo U.R.S.S. — D - 
n&no Cuba și Dinamo Bnrurești

Geo RAEȚCHI

35 de ani de la crearea R. P. D. Coreene

SUCCESE PRESTIGIOASE ÎN ARENA 
MARII PERFORMANȚE SPORTIVE
S-au împlinit ieri 35 de ani de la crearea Republicii 

Populare Democrate Coreene, eveniment istoric in lupta de 
multe decenii dusă de poporul coreean, sub conducerea 
Partidului Muncii, pentru eliberarea națională și socială, 
pentru ca „Țara dimineților liniștite'" să devină un stat li
ber și independent, care să pășească ferm pe calea edifi
cării socialismului.

în perioada care a trecut de la 9 septembrie 1948, oamenii 
muncii din R.P.D. Coreeană și-au făcut viața înfloritoare 
și au obținut succese cu totul deosebite in toate domeniile 
de activitate, inclusiv in cel al educației fizice și sportului.

TURNEUL DE TENIS DE
NEW YORK. In a zecea zi a 

Campionatelor interna tioc ale de 
tens ale S.U.A. s-au desfășurat 
partidele decisive pentea viitoa
rea config urație a c—sacr entelor. 
In sferturile <te finală la sârtplu 
bărbața cebosk vacul Ivan Lendl 
(IXvarlfiJ nr. I) 1-a tetfinit pe 
suedezul Slats M ilan den (favori
tul ar. 5). Cu trei saptămini In 
turnă, la Cirxir.naîi. pe o supra
față de joc identică cu cea de 
aid. de la Flashing Meadow, 
suedezul câștigase net (6—0. 6—3). 
ceea ee-i conferea sense și pen
tru partida de joi. Numai că. de

De miine, la Miskolc

BASCHETBALISTELE ROMÂNCE ÎNCEARCĂ
REVENIREA ÎN ELITA EUROPEANĂ

12 reprezentative naționale 
șe întrec, de miing pină du
minica viitoare, in cadrul cam
pionatului european de bas met 
feminin, ajuns la ediția a 19-a. 
Selecționata țării noastre 
(prezentă pentru a 18-a oară 

la ..europene") si-a cucerit 
dreptul de' participare în urma 
turneului de calificare desfă
șurat. in primăvară, la Cluj- 
Napoca si țintește revenirea în 
plutonul fruntaș al echipelor 
de pe continent, din care a 
făcut parte în anii 1962. 1964 
și 1956 (cînd s-a clasat pe lo
cul 4) și s-a apropiat în 1972 
(locul 5) și 1974 (locul 6). Mi
siunea baschetbalistelor noas
tre este dificilă (finele dintre 
adversare — formațiile Polo
niei. Iugoslaviei. Ungariei — 
au o valoare recunoscută, ee- 
lelalte două — Olanda si Spa
nia — au marcat în ultimii ani 
un mare progres), dar credem 
că ele dispun de capacitatea 
de a se clasa pe unul din pri

mele două locuri ale seriei 
..A“. ceea ce le-ar aduce ca
lificarea în grupa valorică 
1—4.

In vederea acestei competi
ții. lotul român este alcătuit 
din : Ștefanii Borș. Lucia 
Greta, Ocna Filip (Voința 
București). Magdalena Pali, 
Virginia Papa (Universitatea 
C.S^. Viitorul Ctnj-Xapoca), 
Alexandrina Biră. Miadiea 
Ciabâneaa (Olimpia Bucu
rești). Camelia Hindi (Voin
ța Brasov). Constanța Gri- 
goras (C.S.U. Prahova Plo
iești). Csilla Hosszu (Univer
sitatea Timișoara). Gabriela 
Kiss (Comerțul Tg. Mureș). 
Mariana Bădiniri : antrenor 
principal : Nleoiae Martin,
antrenor secund : Gabriel NSs- 
tase ; antrenor coordonator: 
George Chiraleu. medic : dr. 
Martha Baraga. arbitru : Geza 
Dutka conducătorul Iotului 
Sorin Satmari, secretar respon
sabil al F.R.B.

LA FLUSHING MEADOW
data aceasta. Len<E a jucat iba- 
gistral. a servit foarte puternic, 
aproape făiă replică, si a Impri
mat meciului un tempou extrem 
de rapid, care l-a surprins pa 
Wilander. Lendl a cîștigat cu 
6—4. 6—4. 7—6, ccmtin uînd să fie 
singura! jucător care la actuala 
ed-.țte a competiției’ n-a pierdut 
nici un set! Intr-o altă partidă, 
americanul Jimmy Arias (19 ani) 
a dispts de francezul Taanick 
Noah, după o luptă aprigă de 
î ore șl 54 de minute: 7—6. 4—6, 
6—3. 1—«. 7—ă.

Sem: fmateie vor opune pere
chile : Connors — Scanlon si 
Lendl — Arias. La femei se vor 
întâlni : Martina Navratilova — 
Pam Shriver și Chris Evert- 
Lloyd — Jo Durie.

Alte rezultate de toi : dubla 
femei (sferturi) : Kte.g. Walsh — 
Gadusek. White 6—1, 6—L Jauso- 
vec. Jordan — Casals. Turnbull 
I—0. 6—3. Fairbank, Reynolds — 
Burgin, Russell 6—4. 2—6. 7—5 ; 
dubln mixt (.si2rturiu): Turnbull- 
Lloyd — Russell-Fromm 6—4,
6—3 ; dublo bărbați (semlfi- - 
nale) : Fleming. McEnroe — Cash, 
Fitzgerald 6—4. 7—6. 7—6 : juniori 
(sem-finale) : Stefan Edberg — 
Pat McEnroe 5—4. 3—6. 7—6. Youl 
— Jensen 7—6. 6—4 : junioare
(semifinale) : Minter — GraS 
6—4. 6—1. Werdel — Paradis
6—Î. 7-6.

în cartea de aur a spor
tului din R.P.D. Coreeană 
figurează la loc de cinste 
numele trăgătorului Ho Iun 
Li, care, la Jocurile Olim
pice de la Munchen. în 
1972, a obținut o splendidă 
victorie în proba de puș
că. poziția culcat, cu un 
rezultat de 599 p — record 
mondial. A fost prima me
dalie olimpică de aur cuce
rită de un sportiv al tine
rei republici. După patru 
ani. pe ringul olimpic de 
la Montreal, pugiHstul de 
categorie cocoș Ciu En Zo 
a obținut si el medalia de 
aur. dominind categoric în
trecerile acestei categorii, 
în finală l-a întrecut net 
(5—0) pe americanul Char
les Mooney. La aceeași edi
ție canadiană a Jocurilor 
Olimpice, un alt boxer. Li 
Ven Uk, a fost distins cu 
medalia de argint, la cate
goria semi-mu scă. după un 
meci memorabil cu reputa
tul boxer cubanez jorge 
Hernandez.

Un capitdl frumos din a- 
ceastă .istorie” l-au scris 
si fotbaliștii. Ciștigînâ zona 
asiatică a preliminariilor 
C.M.. echipa R.P.D., Coree
ne s-a calificat pentru tur
neul final al lui ..World 
Cup“, din 1966, din Anglia. 
Considerată a fi o formație 
fără șanse. reprezentativa 
coreeană a depășit toate 
așteptările si in grupa 
..D“, la Middlesbrough și 
Sunderland, după ce a pier
dut (0—3) in fata formației 
U.R.SS. a terminat la ega
litate (1—1) cu Chile si a

învins Italia (1—0), prin 
golul lui Fak Doo Ik. Una 
dintre favoritele competi
ției. calificîndu-se pentru 
turul doi. In „sferturile" de 
finală. Portugalia a tre
buit să lupte din greu pen
tru a obține victoria cu 
5—3 (2—3) asupra echipei 
coreene.

Alte si alte performante 
de răsunet au fost reali
zate. de asemenea, de spor
tivii din R..P.D. Coreeană 
în mari competiții inter
naționale. Anul trecut, spre 
exemplu, la cea de a IX-a 
ediție a Jocurilor Asiatice, 
din India, de la Delhi, au 
fost obținute mai multe 
victorii spectaculoase. între 
care cele ale gimnaștilor 
Li Su Gii — la inele (19,80 
p). Li Chol Hoa — la cal 
cu minere (19.80 p) si Choe 
Jong Sil — Ia sol fete 
(19,85 p). ale boxerilor Yo 
Ryon Sik — cat. pană, 
Chong Jo Ung — cat. semi- 
ușoarâ si Cho Bong Gil — 
cat. supergrea. ale atletelor 
Chong Yong Ae la 800 m 
(2:05,69) si 1 500 m (4:18,40) 
și Kim Ok Son la 3 000 m 
(9:30,22). ale trăgătorilor e- 
chipei de pistol liber, care 
au totalizat 2217 p. iar So 
Gil Man s-a clasat primul 
la individual cu 567 p.

Sint numai cîteva dintre 
succesele de răsunet ale ti
nerilor sportivi din . R.P.D. 
Coreeană, țară în care și 
activitatea sportivă. în an
samblul întregii vieți eco
nomice. culturale si sociale, 
a înregistrat creșteri valo
rice impresionante !

CAMPIONATELE BALCANICE DE LUPTE
(Umere d:= I)

sla.tej. Fiarta louită (cat. 51 
kg) eu Trai» Redzepi (Iugo
slavia). iar Dorel Ckidraa (cat. 
48 kg) cu Peace Kacev Jugo
slavia). Alexandro KXtlt' (czt. 
-t-78 kg) la pțtnrte cu Dfinitar 
Mariaov (Bulgaria) și Lasxlo 
Mikles (cat 55 kg) la puncte 
(3—l) cn Costadin Tase-v (Bul
garia).

Dar, locurile podiumului de 
onoare in întrecerile balcanice 
ale cadeților au fost stabilite 
abia după reuniunea de stark 
Iată clasantefitele finale :

g • ***- CAMPIONATUL EUROPEAN
El•
a*
uj
(/>

DE BASCHET FEMININ, EDIȚIA A 19-a

GZECO-KOMAMt ■ NDNCUAL 
Cei « kg : L Bod• Stetewrt 9t»- 
aăa'-c). 2. A Cănea (T«cte), X 
5. SiBMir CB^aoric) : C kș : t 
»»■ >n».. tBa^o-te). X k. Sw
ear ptanâric) X D B (î«r-

eăalf <S kg : I. Nicoâce Kegnșcn 
(B'Mânie). Z V. B^tev (Bulgaria). 
X M. Setea (Turcie) ; «8 kg. : 1. 
Dino Boa» Otegcric), X N. Ont- 
că (Xaaânlaj.'X E Oaaer (Turcia) ; 
55 kg. : t. Nicaiaa Nițoiu (România), 
X D. Prak» (Grecie). X St De- 
brw (Bu'gorla). PE ECHIPE : 1. RO
MANIA Z3 p 9. Ba^gc-a 2C p, 3. 
Taroc 13 p, t Grec e 10 p. 5. kr- 

7 s
UBAE : VOVKKIAL. Cat 45 kg. : 

L. A£sa Pâcwor (Rooân^a), 2. B. 
Zekî (Tu'v’^). 3- M. Meago'ov (Bul
ge-a); 43 kg. : 1. Dire i tar To polc v
(B^gar'a). 2. T. Metre (Turcia), X 
D. Ov-dec^ (România); 51 kg. :
t. nona lonițâ (Rc marna), 2, V. 
Ghețar (BtMgaric), 3. L Redzepi (1u- 
gosxnna); 55 kg. : T. LaszJo Mikîoi 
(Ka*âaâa). 2. N. Sa'opaii fugesta- 
»xx). 1. C. Taser (BuAgcria); -ț-78kg.î 
l. âlire—^Hb Kâteles (Roeânia). 2. 
L Ze>j*c (lugcsîcrx:), X D. Mo> 
rîaav (B«<gcrre). PE ECHIPE : 1.
ROMANIA 23 p. 2. 18 p.
A iugosierre 13 p. 4. Tundă 12 p. 5. 
G eoc 8 p.

JOCURILE MEDITERANEENE
Intre II șl 18 septembrie are 

loc in Ungaria ediția a l»-a 
a campionatului european de 
basc.iet-senioare. întrecerile 
se desfășoară mai Iutii tatr-o

„ I fază preliminară. In cadrul 
ÎS căreia participantele Iși dlspu. 

tă calificarea în turneele fi- 
‘ nale, în următoarele

SERIA „A” LA MISKOLC : 
Iugoslavia, Olanda, Polonia, 
ROMANIA, Spania, Ungaria ; 
SERIA „B-. LA ZALAEGER- 
SZEG : Bulgaria, Cehoslova
cia. R.F. Germania, Italia. 
_ — . Meciurile

I au loc 
septembrie. E- 

chtpa țării noastre va Intîlni. 
în ordine selecționatele Un-

U.J

•| Suedia și U.R.S.S. j 
a turneelor preliminarii 
■£1 intre 11 și 15 septem 
r............... ..................

acUJ
'/>

•
IDC

UJ
</>,
u.;

•
ac
UJ

El

serii :

î

C ASAM ANC.k Rezchare din

,«tâ primele clasate locul ocupat de echipa țârii noastre La edi
țiile precedente (postbelice) : 1950 (Ungaria) : 1. U.RS.5.. 2. Un-
garîa. 3 Cehoslovacia, ...7 România ; 1952 (U.R.S.S.) : 1. U.R.S.S . 
2 Cehoslovaca, 1 Ungaria, ...13. România ; 1954 (Iugoslavie) 1.
U.R.S.S., 2 Cehoslovocia. 3 Bulgaria (România nu a pârtiei paf) ; 
«956 (Cehoslovacia) : 1. UR.SS 2. Ungaria. 3. Cehoslovacia, ...10. 
România ; 1953 (Polonia) : 1 Bu’qaria. 2. U.R.S.S., 3. Cehoslovacia 
(România nu o participe*.) I960 (Bulgaria) : 1 U.R.S.S., 2 Bulgaria,
3. Cehoslovacia, ...â. România ; 1962 (Frânte) : 1, U.R.S.S.. 2. Ceho
slovacia, 3. Bulgaria 4 România ; 1«64 (Ungaria) : 1. U.R.S.S., 2.
Bulgaria, 3. Cehoslovacia, 4. România ; 1966 (R-mânia) 1. U.R.S.S.. 2. 
Cehoslovacia, 3. R.D Germană, 4 România ; 1968 (Italia) : 1. U.R.S.S., 
2 Iugoslavia, 3. Polonia, . 8 România ; 1978 (O’anda) : 1. U.R.S.S., 
2. Franța. 3 iuqoslavia, ...8, România 1972 (Bulgaria) : 1. U.R-S.S.. 
2 Bulgaria. 3. Cehoslovacia ...5 România ; 1974 (Italia) : 1. U.R S.S 
2 Cehoslovacia, 3. Italia, .6. România ; 1976 (Fronta) î 1. U.R.S.S., 
2. Cehos’evacia. 3, Bulgaria ...9 România 1971 (Polonia) : 1. 
U.R.S.S 2 kraoslavta 3 Cehoslovacia, ...8 România ; 1980 f ugosla- 
via) : 1. U P S S. 2 Polonia 3 uq-slavia, ...8 România j 1981 (lio- 
liq) -1 IJR S.S. 2. Polonia 3. Cehoslovacia, ...8 România.

1.
1.

doc (Spania) XAB p. X Mantot 
Esterea (Spania) ISJS p. X Irene 
Martmez (Spania) 75 XS p : fatale 
pe aparate : Mi : Esteves 1K1S p: 
Mrai : Mnzoz !».■ p : «Arirari : 
Ana Manșe (Spania) 19JS p: 
paratele : Martmes MJS p; fl- 
sale pe aparate, bărbați : cal : 
Vriaorit Albe-.l dtelia) 1SAS p ; 
>aeie : Rocco Ambani CQal*) 
1AJS p ; bară : PtiUtpoe Vataooe 
(Franța) 19.74 p ; sărituri : Lass- 
rent Barbterl (Franța) 11JS p : 
paralele : Jean-Loc Cairoo (Fran-

UTPTE I .THERE : cax. 52 kr : 
A fia ne Ceyhani (Turela) ; 62 Kg: 
Halit AXgun (Turela); 74 KgiBuk- 
han Sabuneuoglu (Turcia); M Kg: 
Mxrieite Azxoia (Italia) : caL 
+1M Kg: Mehri.ec Gutcu (Turcia); 
SĂRITURI : trambulină (f) : X 
Laura Scherml (Italia), L Claire 
Izacard (Franța) ; SCRIMA : sa- 
He: 1. PtsUUppe Boise (Franța), 1. 
Sandro Cuomo (Italia). S. Ange) 
Fernandez (Spania); VOLEI : fe- 
nUatn s Rafia — Grecia S—6. 
Franța — Algeria S—• : masen- 
Bn s Italia — Franța S—0. Gee- 
esa — Tunisia 3—6.

Belgrad. Punct final în eompe- 
t-țla de juniori dotată cu ..Tro
feul Iugoslaviei” : finala pentru 
locurile 1—2 : Anglia — Iugosla
via -B” 2—2 (13—13 la penalty, 
uri) ; locurile 3—4 : R.F. Germa
nia — Iugoslavia „A” 1—0 ; locu
rile 5—6 : ujț.s.s. — Elveția 4—0; 
locurile 7—8 : suedia — Ungaria 
J—3 (9—8 după penaltyuci).

Londra. Rezultate din etapa a 
4-a a campionatului englez : Ar
senal — Manchester Utd. 2—3, 
Bîrminghazn — Stoke City 1—0, 
Coventry — Notts County 2—1, 
Ipswich — Everton 3—0, Liver
pool — Southampton 1—1, Luton
— Norwich 2—2, Queens Park — 
Watford l—i. West Ham — Lei
cester 3—1, Nottingham Forest — 
Aston Villa 2—2, Sunderland — 
Wolverhampton 3—2. West Brom
wich — Tottenham 1—1. Clasa
mentul : 1. West Ham 12 p, 2. 
Ipswich 10 p. 3. Manchester c
» P— a. Wolverhampton 1 p. 
22. Leicester 0 p.

Bruxelles. în campionatul b,4- 
glan, în etapa a 5-a. au fost InJ 
registrate rezultatele : Anderiecht
— Lierse 2—0, Kortrijk — FC 
Ltegeois 2—1. Seraing — Water- 
schet 2—1, Club Brugeois — 
Cerc'.e Bruges 1—0, Beveren — 
Lokeren 1—0. Benin gen — Ware
gem 0—0, Mechelen — Molenbeek 
3—3. Antwerp — Standard Liege
3— 6. La Gantoise — Beerschot
4— L Clasamentul : 1. Beveren 
• p 2. Lokeren 7 p, 3. Seraiing 
T p. 4. Club Brugeois 7 p... 17. 
FC Liegeois 1 p, 18. Beringen 1 p.

ța) 19.1» p ; Ml : Diego Tazarteh 
(Italia) UJ» p : HALTERE : eat. 
110 Kg : Dimitris Zarzavatsfifis 
(Grecia) 365 Kg cie+JOO). Issam 
Houmsy (Liban) 352J Kg (150—
192.5) ; cat. +U0 Kg : Giannis 
Tsintaris (Grecia) 370 kg (170+2» . 
Talal Najar (Siria) 362.5 kg (155+
207.5) . ÎNOT : feminin : 4X100 m
mixt : Italia 4.-17.99 Franța
4:19.79. Spania 4:29.69 ; 800 m li
ber : Carla Lasi (Italia)
Monica Olmi (Italia) 8:30.71 : 
Sophia Dara (Grecia) 8:53.93 : 
200 m mixt : Cinzia Savi-Scarpor.i 
(Italia) 2:18.80. Paraskivi Proto- 
papa (Grecia) 2:20.54 : masculin : 
100 m bras : Rafaele Avagnano 
(Italia) 1:05.44. Gustavo Torrijos 
(Spania) 1:05,47 ; 200 m fluture : 
Harri Garmenlia (Spania) 2:03.09. 
Marco Tornâtore (Italia) 2:03Jfi ;

TELEX • TELEX
BASCHET • Turneul maArnlfn 

de la Roma a fost cîștigat de e- 
cfiiPa americană „AH Stans”, 
Învingătoare to finală cu 84—77 
(M—W) asupra selecționatei Ita
liei. campioana europeană.

CICLISM • Etapa a 3-a a com
petiției ..Tour de l’Avenir”. Lo- 
rienț — Saint Nazaire (193.5 km), 
a fost cîștigată de Olaf Ludwig 
(RJ3. Germană) in 4h34:56 (medie 
orară 42,223 kjn). în clasamentul 
general individual continuă să 
conducă Siegfried Hekimi (Elve
ția) 8h43:13. urmat de Mario 
Kummer (R.D. Germană) 8h43;33. 
• A Încetat din viață, in vîrstă 
de 79 de ani, Antonin Magne, 
fost rfștigător al Turului Fran-

• TELEX • TELEX
tei și, mai apoi, director sportiv 
al echipei „Mercier”. unde a con
dus carierele așilor Louison Bo- 
bet, Raymond Poulidor, Luis O- 
canâ, CyriUe Guimard etc.

HOCHEI PE GHEAȚA S La 
Ostrava, „Cupa Rude Pravb’1 ă 
fost cîștigată de echipa U.R.S.S.. 
4—3 to returul finalei cu Ceho
slovacia. • în „Premiul ziarului 
Soviețki Sport”, la Kiev: Siblr 
Novosibirsk — selecționata divi
zionară a României 8—4 (2—L 
2—3, 4—0), Spartak Moscova — 
Sokol Kiev 3—0. Gottwaldov — 
Tractpr Celiabinsk 1—1. a Tur
neul de tineret de la Tallin a 
fost cîștigat de U.R.S.S.. 5—1 în 
ultimul meci cu Cehoslovacia.
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