
VIZITA DE LUCRU 
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA 

ELENA CEAUȘESCU,
ÎN JUDEȚUL MUREȘ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a început luni, 12 
septembrie, o vizită de lucru în 
județul Mureș,

Sosirea în județ a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu are loc pe ac- 
roporlul din Tîrgu Mureș.

Domnește o atmosferă însu
flețită, de mare sărbătoare. Mii 
de oameni ai muncii — români, 
maghiari, germani — au venit 
să-i salute pe distinșii oaspeți, 
să le ureze, din adîncul inimii, 
un călduros și entuziast bun 
venit.

In această atmosferă de pu
ternic entuziasm, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu iau loc in eli
copterul prezidențial, îndreptîn- 
du-sc spre Sighișoara, unde în. 
cepe vizita de lucru în județ.

La ora 10,30. elicopterul pre
zidențial a aterizat pe stadio
nul municipal. Mii de oameni 
ai muncii au salutat cu puter
nice și îndelungi ovații sosirea 
tovarășului Nicolae Ceausescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu. 
S-a scandat îndelung .Ceaușescu 
— P.C.R. !“. „Ceaușescu si po
porul !“, „Ceaușescu — Pace !".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
si tovarășa Elena Ceausescu au 
părăsit stadionul intr-o mașină 
deschisă, indreptindu-se spre 
primul obiectiv înscris pe a- 
genda vizitei de lucru : între
prinderea de sticlărie si fa
ianță. Pe tot parcursul, miile 
de sighisoreni au salutat cu a- 
ceeasi căldură pe conducătorul 
partidului și statului, manifes- 
tindu-si deosebita bucurie de 
a-1 avea în mijlocul lor.

Secretarului general al parti
dului i-au fost prezentate apoi 
o expoziție a întreprinderii 
„Țesătura de mătase" și o ma
chetă a orașului, precum și 
schița viitoarelor ansambluri 
urbanistice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceausescu au 
vizitat in continuare întreprin
derea „Nicovala".

Elicopterul prezidențial a ate
rizat aooi în vecinătatea Com
binatului chimic din Tirnăveni. 
Mii de locuitori salută cu en
tuziasm sosirea in mijlocul lor 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu.

In continuare este vizitată 
întreprinderea chimică pro
filată pentru fabricarea de 
anvelope si camere pentru bi
ciclete si ne resaparea anvelo
pelor uzate situată în cadrul

platformei industriale a orașului 
Luduș.

După-amiaza zilei de luni, 
din cadrul vizitei de lucru pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
o întreprinde ta județul Mu
res. a fost consacrată, in cea 
mai mare parte, analizării la 
fata locului a unor importante 
aspecte privind dezvoltarea a- 
griculturii din această zonă a 
tării, binecunoscută si apreciată 
mai cu seamă pentru bogata 
tradiție si faimă De care o arc 
in domeniul zootehniei. Primul 
popas se face la Stațiunea de 
cercetare si producție pentru 
creșterea bovinelor din comu
na Singiorgiu pe Mureș. Gaz
dele l-au invitat ne conducă
torul partidului si statului în 
fala unor ilustrative panouri si 
grafice.

Dialogul de lucru al secreta
rului general al partidului cu 
lucrătorii ogoarelor din județul 
Mures a continuat in cursul 
după-amiezii la cooperativa a- 
gricolă de producție Saulia de 
Cîmpie. unitate distinsă cu înal
tul titlu de Erou al Muncii 
Socialiste pentru rezultatele 
deosebite obținute de-a lungul 
anilor. Cooperatorii, locuitori 
ai comunei si ai unor sate în
vecinate fac tovarășului Nicolae 
Ceaușescu si tovarășei Elena 
Ceausescu o caldă primire, 
mărturie a sentimentelor de 
profundă recunoștință ce le nu
tresc fată de conducătorul iubit 
al partidului sl statului pentru 
grija statornică ee o manifestă 
ridicării continue a agriculturii 
noastre socialiste, a nivelului de 
viață al țărănimii, al întregu
lui nostrn popor.

Ultimul obiectiv al progra
mului primei zile a vizitei de 
lucru a secretarului general al 
partidului in județul Mureș a 
fost întreprinderea metalurgică 
Republica din orașul Reghin. 
Pe platforma din fata halelor 
de producție se aflau nume
roși oameni ai muncii din cele
lalte întreprinderi din Reghin, 
locuitori ai orașului. oameni 
de diferite vîrste. care au ve
nit. cu căldură în inimi si ca 
entuziasmul propriu marilor 
sărbători, să întâmpine pe to
varășul Nicolae Ceaușescu. cel 
mai iubit fiu al națiunii noas
tre socialiste. Dialogul secreta
rului general al partidului eu 
oamenii muncii din Reghin a 
cuprins o largă problematică 
vizînd creșterea calității pro
ducției. reducerea cheltuielilor 
materiale, mărirea eficientei în
tregii activități.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
județul Mureș continuă.
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La București a fost realizata

RADIOGRAFIA TIRULUI EUROPEAN
ÎN PERSPECTIVA JOCURILOR OLIMPICE '84

Trăgătorii români, pc locul trei In ierarhia continentului nostru,
păstrează candidaturi pentru podiumul de la Los Angeles

Adevărată „săptămînă pre- 
olimpică" a tirului internațio
nal, Campionatele europene 
pentru arme cu glonț, talere 
și mistret alergător, găzduite 
la poligonul Tunari, au con
stituit, în primul rînd, o tre
cere în revistă a principalelor 
valori ale disciplinei, in pers
pectiva Jocurilor Olimpice de 
la Los Angeles. Dintre forțele 
extraeuropene ale tirului lip
sind doar pușcașii nord-ameri- 
cani si trăgătoarele de pistol 
standard din R. P. Chineză — 
cu șanse pentru primii 6 ~la 
J.O. — se poate afirma că pe 
standurile de la București s-au 
aflat în întrecere cei mai buni 
tântasi ai lumii din toate pro
bele olimpice. E mai mult ca 
sigur că. dintre trăgătorii care 
au evoluat la Tunari, la Cam
pionatele europene, se vor a- 
lege. anul viitor, noii campioni 
si marea maioritate a medalia- 
tUor olimpici. Campionatele eu
ropene de la București au con
stituit cel puțin dintr-un punct 
de vedere, un concurs mai pu
ternic decît viitoarele Jocuri O- 
limpice : dacă la Los Angeles 
(ca dealtfel la toate edițiile 
Jocurilor) este permisă înscrie
rea a doar doi trăgători pe pro

Sovieticul Igor Puzîrev, pentru 
de campion european.

bă din fiecare tară, la Bucu
rești fiecare delegație a putut 
prezenta pe standuri cite 3 
țintași. Intrucît la București 
toate delegațiile au avut posi
bilitatea de a prezenta în în
treceri oficiale de juniori si Pe 
cei mai talentati dintre trăgă
torii tineri, oricînd susceptibili

a doua oară in posesia titlului 
Foto : Dragoș NEAGU

de selecție In loturile -mari*, 
olimpice, ediția 1983 a „euro
penelor* a fost in măsură să 
ne ofere informații interesante, 
și despre „noul val" de

Radu TIMOFTE

(Continuare In pag « 4-a)

Marginalii la etapa a 3-a a Diviziei „A“ de fotbal

ECHIPELE OASPETE
Al ÎNDPAEMT MAI MIILE

ȘI... ALI ClȘEIOAT
Atenție : indisciplina

Promptă si hotărîtă a fost, 
sîmbâtă. replica echipelor oas
pete. Criticate. în acest început 
de sezon fotbalistic, pentru e- 
voluția lor modestă — îndeo
sebi în precedenta etapă, cînd 
formațiile vizitatoare au plecat

in creștere !
spre casele Jor 
doar cu două 
puncte (din 18 po
sibile) și au în
scris numai două

(din totalul

MINUNĂȚII
Cea de a 21-a ediție a „Turu

lui ciclist al României" a fost 
o mare sărbătoare a sportului 
nostru cu pedale. La capătul 
unui sezon cu performanțe 
deosebite, obținute la Univer
siada de la Edmonton și la 
„Cursa Păcii", reluarea unei 
frumoase tradiții a însemnat 
un punct de vîrf, un corolar. 
De-a lungul a 900 km, parcurși 
în 8 zile, ciclismul și-a eviden
țiat spectaculozitatea sa incon
testabilă, capacitatea de a pola
riza interesul amatorilor de 
sport, revigorîndu-se în același 
timp prin alcătuirea unui plu
ton în care s-au aflat, deopo
trivă, prezentul și viitorul aces
tui sport. Bucuria, entuziasmul 
cu care a fost întâmpinat pretu
tindeni, atestă faptul că „Turul 
ciclist al României" este un 
bun de preț al întregii noastre 
mișcări sportive. Serbările poli
sportive desfășurate înaintea 
sosirii caravanei, excursiile ci
cloturistice care au adus mii și 
mii de tineri spectatori pe tra
seul întrecerii, efervescența

OAMENI Al CARAVANEI...

a celei 
Foto : N. DRAGOȘ

Plutonul gonește spre București, capătul ultimei etape 
de a 21-a ediții a „Turului României'

stârnită pretutindeni sînt măr
turii elocvente ale eficienței 
propagandistice tn favoarea 
sportului in general, ceea ce 
reprezintă, desigur, încă un atu 
important al MTurului Româ
niei".

Fără îndoială, organizarea 
unei întreceri de asemenea am
ploare a solicitat mari eforturi.

Hristoche NAUM

(Continuare in pag 2-3)

goluri 
de 23) — ele au răs
puns, acum cu pre
stații mult schim
bate în bine, reali- 
zînd, la bilanțul 
etapei cu nr. 3, opt 
puncte și 13 go
luri 
un 
cît 
din 
tea_____ _

In dreptul unor echipe care 
au efectuat deblasarea au apă
rut — pentru prima oară de la 
începutul întrecerii — si VIC
TORIILE. cele obținute de Spor
tul studențesc si de Steaua, la 
Oradea si la Pitești, ambele 
clare,

Așa 
serva 
misie 
din Ghencea sînt Incontestabile, 
el mareînd un oas înainte ne 
drumul închegării unei formule 
de echipă si a unei idei de ioc. 
în ton cu fotbalul actual com-

înscrise ; cu 
singur gol mai 
recolta strînsă de gazde si 
care Dinamo și-a luat ..par- 
leului".

Damaschin (tricou de culoare închisă) îl 
va depăși pe Dubinciuc și va șuta la poar
ta lui Ioniță. (Fază din partida Rapid — 

Corvinul, 2—1).

puțin de-

convingătoare.
cum bine s-a putut ob
oe micul ecran. în trans- 
directă. meritele „ll“-lui

petitiv. Steaua a trecut deja la 
interpretarea unei partituri e- 
lastice. tn condițiile unui par
tener incomod pe propriul teren 
pentru oricare dintre diviziona-, 
rele „A" echipa bucureșteană 
a ieșit cu bine din forcingul 
gazdelor, declanșat în primul 
sfert al partidei, s-a închis er
metic în fata buturilor apărate 
de Iordache. a pregătit cu calm 
mingi de gol pentru vîrfurile 
mobile și percutante. O nouă 
si concludentă mostră a stadiu
lui ei de' acumulări o vom avea 
la sfîrsitul acestei săntămîni.

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in vag 2-3)

Intre 16-29 septembrie la București

TURNEUL INTERNAȚIONAL STUDENȚESC DE ȘAH AL ROMÂNIEI
Cea de a HI-a ediție a turneu

lui international studențesc de 
șah al României, în organizarea 
clubului sportiv Politehnica Bucu
rești, se va desfășura ta perioada 
16—29 septembrie, ta Capitală. Pe 
lista particlpantilor figurează 12 
jucători din 7 țări : Cehoslovacia. 
Franța. R-F. Germania. Olanda,

Polonia, Ungaria si România. 
Printre cei care vor reprezenta 
țara noastră ta această interesan
tă întrecere figurează macs :'ii 
internaționali O. Foișor. A. Ne- 
gulescu. A. Urzică, maestrul S. 
Glurumla. Be va juca ta sala 
Arhitectura din sir. Academiei.



FINALA CAMPIONATULUI REPUBLICAN
Șl A „DACIADEI
La marginea Bucureștiului. in 

satul Glina s-a desfășurat fi
nala campionatului renublican 
de viteză si a „Daciadei" — per
formantă. în fata a Dește 15 000 
de snectatori ne un circuit as
faltat (1 700 km) la fiecare ca
tegorie s-a alergat 20 de mi
nute + 2 ture. N-a fost un 
circuit de mare viteză (chiar 
dacă ne alocuri s-au atins 130 
km/h) ci tehnic, el solicitînd 
din Dlin indemînarea nricene- 
rea concurentilor.

Mentionînd faotul că la star
tul acestei finale au fost 120 
de motociclisti (între care si 
10 fete) reorezentînd 20 de clu
buri și asociații din Bucu
rești, Oradea, Timișoara, Tg. 
Mureș Reșița, Sibiu, Zăr- 
nești. Bistrița, Galați, Ba
ia Mare ș.a.. precizăm că cea 
mai frumoasă cursă a zilei a 
fost, fără îndoială, cea de la 
cat. 250 cmc

Concursul de viteză ș-a ter
minat cu victoria următorilor : 
Lila Rada (I.T.B.) — 50 cmc în
cepători: Emilia Dinu (I.M.G.B.) 
— 50 cmc avansate : Silviu Ian- 
eu (I.M.G.B.) — 50 cmc încep. :

LA MOTOCICLISM
Carol Berke (Voința Oradea) — 
50 cmc avans. : Laszlo Ferenczi 
(Voința Oradea) — 175 cmc : 
Ion Jian (C.S.M. Reșița) — 250 
cmc • Arpad Victor (Voința O- 
radea) — 500 cmc : P. Popescu
— A. Popa (Torpedo Zărnesti)
— ataș nînă la 600 cmc : I. Totb
— A. Totb (I.R.A. Tg. Mures)
— ataș Dină la 1300 cmc. Este 
de retinut că — Intrucît acest 
concurs a constituit si etapa fi
nală a -Daciadei". performantă
— toti cei de mai sus au deve
nit campioni ai „Daciadei".

In urma acestei etape finale 
(a 6-a din campionat), titlurile 
de campioni republicani la vi
teză au fost cucerite. în ordinea 
categoriilor de mai sus de : 
Doina Popescu (C.S.T.A. Bucu
rești). Emilia Dinu (I.M.G.B.). 
Silviu Iancu (I.M.G.B.). Carol 
Berke (Voința Oradea). Dorn 
Arsin (Progresul Timisoara). Ion 
Jian (C.S.M. Reșița). Victor Ar
pad (Voința Oradea). P. Popescu
— A. Popa (Torpedo Zărnesti). 
I. Toth — A. Totb (I.R.A. Tg. 
Mures).

Modesto FERRARINI

Ediția Jubiliară (a X-a) a „Cupei U.T.C." la tenis

VÎLCENIt Pt TOCUL I IN CLASAMENTUL GENERAL
trei zile, municipiul 
a fost gazda ediției 
X-a) a finalei „Cu- 
'a tenis de oîmp, 
Inițiată și organiza
și U.T.C. șl federa

Timp de 
Satu Mare 
jubiliare (a 
pel U.T.C.” 
competiție 
tă de C.C. _ -------- .
ția de specialitate. Este de sub
liniat sprijinul pe care l-au dat 
organele locale la reușita pe 
plan organizatoric a actualei edl- 
ții.

Desfășurate la două categorii 
de vlrstă (15—18 ani șl 17—19 
ani), finalele au adus la start 
aproape 150 de concurenți, bă
ieți și fete, ctștlgătoril etapelor 
județene și ai municipiului Bucu
rești. (De la finale au lipsit re
prezentanții județelor Sibiu șl 
Botoșani...)

Iată șl rezultatele finale:
FETE, 15—ÎS ani : Crina Mure-

șan (Cluj) — Ramona Dumltrai- 
cu (Vilcea) 2—1; 17—U ani : Si
mona Costache (Hunedoara) — 
Reca Csutak (Satu Mane) 3—8.

BĂIEȚI. 15—18 ani : Drago? 
Țuge (Iași) — Tănase Petrenco 
(Constanța) 2—0; II—19 ani, Ll- 
vlu Prota (Alba) — George Ce- 
rovicl (Brăila) 2—0.

Trofeul pentru oel mal ttnăr 
jucător a fost decernat lui Mi
hai Volosniuc (Vaslui), tal vlrstă 
de 14 ani, In timp ce constăm- 
țeanul Tănase Petrenco a fost 
apreciat ca cel mal tehnic fina
list. Reca Csutak (Satu Mare), 
care a jucat oele mal multe me
ciuri, a primit o cupă pentru 
rezistență și tenacitate...

Clasamentul general : 1. Vtleea, 
2. Hunedoara, 1. Suceava, (Ște
fan VIDA, coresp.).

Ediție slabă a campionatelor naționale

CORIGENȚiATLETII JUNIORI 
LÂ EXAMENUL TOAMNEI

© Vacanța școlară vacanță atletică ?!
Exemplul (rău) al seniorilor este molipsitor...

Ne-am dus .,cu sacul” simbă- 
tă șl duminică pe stadionul „23 
August” la campionatele atlețllor 
juniori, competiție înscrisă in 
cadrul finalelor „Daciadei”, con
curs pe care îl consideram cel mai 
important din sezonul de toam
nă Dar ne-am întors cu sacul 
gol la capătul unui concurs slab, 
fără performeri șl fără perfor
manțe, un concurs cenușiu, lip
sit pînă șl de animația presupus 
caracteristică unor campionate 
de juniori. Așezat spre toamnă 
tocmai pentru a oferi atlețllor 
șl antrenorilor lor o perioadă 
mai lungă de pregătire, posibi
litatea de a obține rezultate de 
valoare, concursul n-a fost 
onorat de cei cărora le era adre
sat. lâsîndu-ne Impresia că a fost 
privit cu neseriozitate. Probabil 
că exemplul negativ este mai 
lesne de urmat și. după mode
lul seniorilor, care au „oprit 
motoarele” cu mult timp Înain
tea Încheierii sezonului, atleții 
juniori au confundat vacanța 
școlară cu vacanța atletică. Foar
te puținele excepții, timidele în
cercări de a realiza performan
țe, au venit mai ales din partea 
unor juniori de categoria a D-a, 
dar n-au reușit să schimbe nota 
generală a concursului, pe care 
O considerăm ratat. Dacă n-am 
văzut performanțe, am văzut 
~ ‘ accese de

Suciu. care 
să alerge ca 
(sau măcar ca

in
vedetism : 

mal are 
Tommie 

Marita

schimb
Viorel 
pînă
Smith
Koch...) și-a savurat „triumful” 
la 200 m alergind vreo SO de 
metri cu brațele ridicate. II aș
teptăm pe podiumul olimpic...

REZULTATE, FEMININ : 108
m : Mirela Ierculescu (CSS Poli. 
Timiș.) 12,09 : 200 m : lenculescu 
94,64 ; 400 m : Luminița 
blue (C.A. Roman) 55,31 ; 
Margareta Keszeg (CSS 
Deva) 2:06,0, Elena Caba 
Suceava) 2:06,7, Violeta 
(CSS Suceava — Olimpia 
reștl) 2:08,4 ; 1 500 m :
Căprărescu (Steaua) 433,6 Geor- 
geta State (Viitorul Vaslui) 4:24,7,

Roma-
100 m: 
Cetate 

(CSS 
Beclea 
Bucu- 
Corlna

TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI
(Urmare din pag. 1)

Dragostea cu care este încon
jurat ciclismul a ieșit și de a- 
ceastă dată cu pregnanță în 
evidență, lingă organizatori, 
F.R. Ciclism — intens și con
tinuu sprijiniți de conducerea 
C.N.E.F.S. — aflindu-se, cu 
sprijinul oferit prin munca 
fără preget, organele locale din 
Craiova, Calafat. Herculane, 
Caransebeș, Deva. Sibiu, Bra
șov, Cîmpulung și București, 
activiști și iubitori ai sportului. 
Redacțiile unor ziare și reviste 
(se știe că sportul cu pedale 
este o creație a condeierilor, 
de-a lungul întregii istorii corn- 
petiționale. de peste opt dece
nii, ciclismul fiind asiduu spri
jinit de presă) au oferit premii 
performerilor, răsplătindu-le 
astfel eforturile șl abnegația.

Ceea ce a încălzit inimile ci
cliștilor a fost entuziasta pri
mire a caravanei în toate ora
șele de pe traseu. La Cîmpu
lung Muscel, Mircea Roma^canu

aceste condiții de deplină ega
litate — o ierarhie, firesc fiind 
să le socotim pe toate gazdele 
competiției creatoare și părtașe 
ale succesului, să le felicităm 
pentru contribuția lor hotărî- 
toare.

La „apelul" Turului a răspuns 
aproape întreaga suflare a ci
clismului românesc. De la 
cliștii-copii de 
xandru Nyri 
și pînă la

ci-
15 ani (Ale- 

din Cluj-Naooca) 
rutierii-„vetera-

plecat la Sofia

ne mărturisea cu emoție : „Este 
cea mai frumoasă competiție Ia 
eare am participat în 
mea carieră de rutier 1“ _____
ar trebui să facem un „clasa
ment al ospitalității" ne-am a- 
fla în mare încurcătură. Cui să 
oferi primul loc 7 Calafatului, 
care a ieșit cu mic cu mare in 
întâmpinarea caravanei, tncon- 
jurîndu-i cu dragoste pe cicliști 
Jn tot timpul petrecut pe ma
lul Dunării ? Caransebeșului — 
pentru ora aceea dinaintea 
startului, oră de neuitat, ta 
care caravana a fost literalmen
te inundată de flori, în care a- 
plauzcle n-au contenit nici o 
clipă 7 Herculanelor, Devei, Si
biului sau Clmpulungului — 
pentru acea atmosferă de mare 
sărbătoare sportivă creată in 
jurul „Turului României" 7 Evi
dent, pu se poate crea — in

lunga 
Dacă

Aseară a 
reprezentativa de ciclism a 
României, care va participa 
intre 13 și 25 septembrie la 
cea de a 33-a ediție a „Tu
rului Bulgariei". Echipa este 
alcătuită din Mircea Ro- 
mașcanu. Ionel Gancea, 
Cornel Nicolae, Constantin 
Căruțașu. Cristian Neagoe 
fi Vasile Apostol. Din dele
gație mai fac parte antre
norii Vasile Selejan ți Ion 
Ardeleana, mecanicul Con
stantin Rona și arbitrul 
Nicolae Oțeleanu. Delegația 
este condusă ' 
gore Togan.

Președintele 
ternațional al 
gariei" va fi 
za. delegat al Uniunii 
cliste

de ing-.

juriului 
„Turului 
Octavian

Internaționale.

Gri-

in- 
Bul- 
Am-

Ci-

peste 30 (Teodor
la STIROM și _____

dorit să se afle In cara-

ni“, de 
gan de 
toți au ______________________
vană. Cei care nu s-au putut 
constitui in echipe au evoluat 
in formațiile altor cluburi și 
asociații, după cum secțiile 
care au dispus de mai mulți 
rutieri i-au oferit altora să-și 
completeze team-urile. A fost 
această formă de cooperare o 
mostră a unității familiei spor
tului nostru cu pedale, după 
cum promptitudinea cu care 
toți rutierii s-au grăbit să se

Dră- 
alții),

VICTOR CIOCALTEA
Federația Română de Șah 

anunță cu adincă durere că 
la 11 septembrie 1983, la 
Barcelona, unde participa 
la un turneu de șah, a În
cetat subit din viață marele 
maestru internațional VIC
TOR CIOCALTEA, in vlrstă 
de 51 de ani. figură proemi
nenta a șahului românesc, 
de șapte ori campion al ță
rii, căpitanul echipei repre

zentative a țării, participant 
la numeroasa turnee inter
naționale zonale șt campio
nate europene și Olimpiade.

Dispariția atît de prema
tură, in 
creatoare 
câltea 
pierdere 
noastră șahistă, pentru spor
tul românesc.

plină activitate 
a iul Victor Cio- 

rqprezintă o grea 
pentru mișcarea

Beclea 4:24,u ; 3 800 m ; lulia
Ionescu (CSS 1 P. Neamț) 9:41,7, 
Căprărescu 9:45,0, State 9:47,8 ; 
100 mg : Cristina Petricanu (Vi
itorul) 14,05, Marinela Scrieciu 
(CSS Hm. Vilcea) 14,65 ; 400 mg : 
Marinela Docea (CSSA Craiova) 
59,85, Angela Tiba (IEFS) «1,02 ; 
5 km marș : Victoria oprea (Vo
ința Tg. Jiu) 26:32,3, Daniela 
Zamfir (CSSA Craiova) 96:35,3; 
4x100 m : viitorul 47,58. CSS 4 
Buc. 48,27, CSS Poli Timiș. 48,65 ; 
4X400 m: CSS Cetate Deva 3:44,83, 
CSS Suceava 3:46,38, CS Brăila 
3:47,13 ; lungime : Henriette Ne- 
delcu (Viitorul) 6,14 m, Petra 
Mihalache (CSSA C-lung Muscel) 
6,06 m, Daniela Blzbao (Viitorul) 
5,99 m ; inăițime : Octavia Nif 
(CSS 190 Buc.) 1,78 m, Galina 
Astafel (Steaua) 1,74 m; greutate: 
Llvia Simon (CSSA C-lung Mus
cel) 15,85 m; disc: Daniela Costian 
(Dinamo) 55,88 m ; suliță : Mi- 
haela Popescu (Muscelul C-lung 
Musoel) 49,50 m; heptatlon : p. 
Mihalache 5664 p, Teodora ~ 
șanu (CSS Bacău) 5537 p. 
CULIN : 100 m : Viorel
(Dinamo) 10,86; 200 m : 
21,84 ; 400 m : Ldviu

înscrie pe listele de start de
monstrează entuziasmul pe care 
„Turul României" îl stirnește în 
interiorul acestei discipline, ma
rele lui potențial de a contri
bui la întărirea și, implicit, la 
progresul ciclismului românesc.

Emoționant a fost și gestul 
foștilor rutieri de a-și oferi vo
luntar serviciile, în fruntea lor 
aflindu-se septuagenarul Traian 
Chicomban, cel care a parcurs 
întreg turul pe motocicletă ca 
arbitru ! Ca să nu mai vorbim 
de cei care au ieșit în întîmpi- 
narea Turului, parcurgînd zeci 
și zeci de kilometri, uneori 
chiar sute, pentru a simți din 
nou chiar și numai pentru cî- 
teva clipe, atmosfera de nere
dat în cuvinte a caravanei.

Despre „Turul României", pa
sionant serial sportiv, despre 
frumusețea întrecerii și despre 
oamenii săi minunați s-au scris 
și se vor scrie încă multe. Im
portant este ca familia ciclis
mului să folosească marile 
atuuri ale înconjurului țării pe 
biciclete pentru asigurarea con
tinuității întrecerii. In folosul 
ciclismului și al sportului nos
tru.

Condusă cu tact șl răbdare, dar 
profitînd și de accidentarea lui 
Solstițiu. Laura, cu V. Moise In 
sulky, a cucerit ,.Premiul Arcul 
de Triumf”. Tot din formația 

Nicolae a mai Învins Haos 
in al doilea hit al ,.Premiul ui 
Rapsodia”, dar performanța sa 
din primul hit încalcă etica 
sportivă (simplu figurant). Nu 
crede V. Molse că a sosit timpul 
să renunțe la astfel de manevre? 
Primul hit a revenit lui CH&raș, 
care a fost condus eu aplomb 
de A. Nacu. Cursa rezervată a- 
matorilor a revenit lui Rudy, eu 
care dr. N. Ovezea a oonoeput 
și realizat o inteligentă cursă de 
așteptare, apoi ducîndu-se nestin
gherit la sosire. Tot In această 
reuniune am asistat la una din 
cele mal frumoase curse ale a- 
nului, dștlgată la fotografie de 
Heracle. Rodolfo, frumos susți
nut tn lupta finală de V. Pă- 
trașcu, a produs prima surpriză 
a zilei. Cursele rezervate mlnji- 
k>r au fost ciștigate de Tincuța 
și Secărica, acțiunea primei din 
final Impresionfad. Ultimele două 
alergări au -revenit formației N. 
Gheorghe, Ogcr șl Hațeganu “ 
lnd prezentați ta formă * 
trenorul lor.

R.I.

ti
de an-

/
Cursa 
1:4O,4,

2. Rasova. Cota: cîșt- *, ord. În
chisă. Cursa a n-a : 1. Tincuța

REZULTATE TEHNICE:
Is 1. Secărica (Costică)

Palo- 
MAS- 
Suclu 
Suciu 
Costl- 

nescu (CSS 4 Buc.) 48,92, D. Pa- 
raschlv (CSS Găiești) 49,38 ; 800 
m : Victor Iacoban (CSS Sucea
va) 1:51,6 G. Cristea (Metalul) 
1:52,3 ; 1500 m : Remus Răcă- 
șan (Univ. Cluj-Napoca) 3 37,1, 
L Nlcula (CSS Roșiori) 3:57,9 ; 
3 000 m : Viorel Popescu (Steaua) 
8:30,2, 5 000 m: Costel Constan
tin (Steaua) 14:52,2, M. Nlcoară 
(CSU Galații 14:57,4 ; 110 mg :
George Borol (ASA Sibiu) 14,82; 
400 mg : Nicolae Mindu (CSS 
Găiești) 54,16; 2 000 m obstacole: 
V. Popescu 5:42,7, C. Purice (CS 
Brăila) 5:48,2 ; 10 km marș : Hie 
Neamțu (Steaua) 49:00,1, L. Si
mian (Farul Constanța) 49:08,0 ; 
4X100 m : Dinamo 43,01 ; 4X400 
m : CSS Poli Timișoara 3:24,08, 
Metalul 3:24,24, Steagul roșu Bra. 
șov 3:24,25; lungime : Daniel
Ciobanu (CSS 8 Buc.) 7,94 m. 
Gabriel Băra (CSS Șoimii Sibiu) 
7,23 m ; Înălțime: Gabriel Măr- 
gineanu (Steaua) 9,05 m ; prăji
nă : Răzvan Enescu (CSS Triumf 
Buc.) 4.60 m. R. Ana (CSM Pi
tești) 4,60 m ; triplu : D. Cioba
nu 15,55 m ; greutate : Iulian Mi- 
rică (Dinamo) 14,03 m ; disc : 
Stellcă Turbă (CSS 4 Buc.) 52,08 
m : suliță: Traian Pătru (Steaua) 
66,48 m, J. Ungureanu (Dlnamo) 
65,74 m ; ciocan : Ovldlu Grin- 
dean (CSS Arad) 55,58 m, M. Fa- 
aekas (CSS 1 Oradea) 55,08 m : 
decatlon: Zoltan Jakab (CSS 2 
Tg. Mureș) 6 338 p.

Vladimir MORARU

CAMPIONATUL NAȚIONAL
DE YACHTING PENTRU JUNIORI

Pe lacul Sutghlol s-a disputat 
campionatul național de yachting 
pentru juniori la clasele „F.D.“ 
(7 ambarcațiuni), „470“ (13) și 
„Finn" (17). Iată rezultatele înre
gistrate : „470”: 1. F. Făgărășa- 
nu — V. Toma 0 p, 1. A. Popa 
— A. Soci 12 p. 3. C. Rizescu — 
M. Tofir (toți de ta CNASE Buc) 
33,4 p; „F.D.”: 1. M. Jurubiță — 
M. Enache (ASTM Constanța) 6 
p, 2. M. Stoioescu — D. Cula 
(CNASE) 11,6 p, 3. L Gurge — 
A. Costea (ASIM) 27,4 p;„Finn”: 
1. C. Trandafir (Știința Constan
ța) 24 p, 2. M. Roșea (CNASE) 
26 p, 3. M. Diaconescu (Electrica 
Constanța) 34,2 p.

Cornel POPA-coresp.

H I P I S M
2.(Oană) 1:36,0, 2. Draga Cota : 

cîșt. 16, ord. 52, ev. 15. Cursa a 
Iu-a: L Rodolfo (V. Pătrașcu) 
IdlA 2- Turicel. 2. Hematita. 
Cota : cfșt. 4. ord. 30, ev. 20, ord. 
triplă 1275. Cursa a IV-a : 1. 
Heracle (N. Nicolae) 137,4, 1.
Herlea, 1. Manuo. Cota : etșt. 10, 
ord. 110, ev. 22, ord. triplă 531. 
Cursa a V-a: L Olăraș (Nacu) 
1/38,8, l Grăbit. Cota : cîșt. 6, 
ord. 5, ev. 19. Cursa a Vl-a i 1. 
Rudy (Ovezea) 137,4, 3, Retuș, 
1. Lada. Cota : etșt. 6, ord. 15, 
ev. 95, ord. triplă 1916, triplu 
9 4 6 892. Cursa a VH-a i 1. 
Laura (V. Molse) 136,6, 2. Tuș- 
tea, 3. Daniela. Cota ; etșt. *2, 
ord. 28, ev. 42, ord. triplă 354. 
Cursa a VIII-a: 1. Haos (Molse) 
138,1, 9. Olăraș, 3. Roditor. Cota: 
Cîșt. 2, ord. 3, ev. 5, ord. triplă 
32. Cursa a IX-a : 1. Ogor (N. 
Gheorghe) 1:293, 3. Gogol, 3. Sil
van. Cota: etșt. 3, ord. 10, Ev. 7, 
ord. triplă 166, triplu 5—7—0 158. 

Cursa a X-a: 1. Hațeganu (N. 
Gheorghe) 131,7, 3. Pericola. Co
ta : cîșt. 1, ord. 3, ev. 9. Salu
tăm măsura luata de modificare 
a distanțelor de plecare a celor 
doi cal (Retuș și Solstițiu).

DINAMO A PLECAT

HAJDUK SPLIT SOSE

MARGINALII LA
(Urmare din pag. 1)
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conțin cele 
mere din 90

In vederea' meciului pe care 
îl va susține miercuri seara cu 
campioana Finlandei, Kuusysi 
Lahti, Dinamo a părăsit ieri la 
amiază Capitala, pe calea ae
rului. După o călătorie cu avi
onul pînă la Helsinki, dinamo-

Reintorșj de la Tg. Mureș, 
craiovenii au reluat, duminică, 
pregătirile pentru jocul de 
miercuri, ora 17, cu Hajduk 
Split Au fost prezenți toti ju
cătorii disponibili (Bălăci și 
Crișan fiind, in continuare, ne- 
refăcuti de pe urma acciden
tărilor de care suferă). Nu va 
putea evolua, așa cum s-a mai

I STURM GRAZ, LIDER
După excelenta sa evoluție 

de la Oradea, Sportul studen
țesc privește cu optimism pri
ma manșă a meciului din turul 
intii al Cupei U.E.F.A., cu S-K. 
Sturm Graz. Antrenorul Ion 
Voica are la dispoziție, pentru 
pregătirea jocului, întregul e- 
fectiv. Doar Hagi și fundașul 
M. Mihai sînt ușor accidentați, 
dar medicul clubului, FI. Bra- 
țilă, speră ca ei să fie apți 
pentru importanta intilnlre de 
mîine.

Puternica adversară a bucu- 
reștenilor, Sturm Graz, își con-

cînd va întîlni. intr-un veritabil 
derby. De cealaltă performeră a 
etapei de care ne ocupăm, 
echipa Sportul studențesc. Pe 
aceasta din urmă, formația „alb- 
nearilor". o știam o specialistă 
a meciurilor disoutate în pos
tură de oaspete. Modul în care 
ea s-a priceput, sîmbătă. să al
terneze. în ofensivă, atacul a- 
tent pregătit cu „locul de con
tre" a făcut ravagii printre 
apărătorii lui F.C. Bihor. La 
înapoierea în Capitală, antre
norul Ion Voica s-a arătat sa
tisfăcut de comportarea întregii 
echipe, a „puncherilor" Coras si 
Terheș. cu precădere, pe care 
ii dorim, desigur, inspirați si 
în vervă de sut si pentru me
ciul de mîine cu Sturm Graz, 
in Cupa U.E.F.A. Pe deplin con
știent! de faptul că. în compa
rație cu 
manșa I 
gonistele 
prezintă 
ficultate.
nică dt ___ ________
studențesc vor pregăti cu toată 
atenția această importantă par
tidă.

Aceleași obligații — de re
prezentare cu cinste a fotbalu- 
lului românesc în prestigioasele 
competiții europene — le revin, 
desigur, si echipelor Dinamo si 
Universitatea Craiova. Se pare 
că ambele (spre deosebire de 
Sportul studențesc) si-au dră
muit forțele pe parcursul iocu-

locul de la Oradea, 
cu una dintre nrota- 
camDionatului austriac 
un grad sporit de dl- 
atît conducerea teh- 
si iucătorii Sportului

A. MOSCU

I
I
I
I
I
I

te la faza a ll-a, 
OBȚIN EXCURSII 
DE 10 ZILE CU A- 
SIGURAREA BILE
TELOR PENTRU 

MECIUL DE FOT
BAL CEHOSLOVA
CIA - ROMÂNIA. 
La tragerea (imi- 
larâ anterioară
S-au ciștigat 17
EXCURSII I

mcATit»
TRAGER

|LA FAZA I,
| AUTOTURISME „DACI 

f ULTIMA ZI DE PARTICIPARE —

OBIȘNUI



ELE EUROPENE

Marin, Nicolae, Stănescu, Măr
ginean, Augustin, Dragnca, Mul- 
tescu, Custov, Movilă, Țălnar, 
Iamandi. Ncmțeanu $i V. Radu, 
Însoțiți de antrenorii Dumitru 
Nicolae-Nicușor și Cornel Dinu.

RAIOVA
pină la Craiova. Nu este sigură 
utilizarea jucătorilor Șlișkovici 
și Fesici.

Tot marți va sosi la Craiova 
și brigada de arbitri francezi 
avîndu-1 la centru pe M. Van- 
trot, același care a condus în 
primăvară — la București — 
intilnirea România — Italia din 
cadrul C.E.

UL AUSTRIAC

i
în acest sezon. Seriozitatea 
care oaspeții privesc me-

I)

11

Iul ungur Szokolay, achizițio
nat 
cu 
ciul cu Sportul studențesc este 
reflectată si de faptul că par
tida cu F.C. Bihor a fost ur
mărită de doi observatori, di
rectorul tehnic Robert Boldi- 
shar și antrenorul secund Ro
bert Pflug. Oaspeții sosesc as
tăzi In Capitală.

Intilnirea Sportul studențesc 
— Sturm Graz se dispută 
mline, de la ora 17, pe sta
dionul Steaua.

■e
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A DIVIZIEI u

cartonașelor 
de 17 înre- 
din etapele 
de a se in- 
a abaterilor

rltia cartonașelor roșii (două, 
intr-un singur med. la Tirgo- 
viste) si recordul 
galbene : 21. fată 
gistrate în fiecare 
precedente. în loc 
registra o scădere 
de la conduita sportivă pe tere
nurile de fotbal, avem de-> face 
en o creștere a lor. în zadar, 
apelurile repetate la disciplină, 
ultima oară, recent. în cadrul 
ședinței plenare a F.R.F. Ju
cătorii îsi văd mai departe de... 
iregularitățile lor. antrenorii Si 
conducătorii nu sfnt. în conti
nuare în stare să-i aducă la 
ordine. Poate si din cauza in
dulgentei cu care încă forul de 
resort, comisia de disciplină si 
competiții a F.R.F.. apreciază a- 
aceste abateri, comparativ cu 
pedepsele asnre cînd este vorba 
de eșaloanele inferioare A e- 
xistat. nu de mult, propunerea 
ca — în dorința de a se in
staura ordinea si disciplina ne 
terenurile de fotbal — sancțiu
nile respectivei comisii să-i vi
zeze si ne. factorii cu respon
sabilități precise în munca de 
educație, ne antrenorii si con
ducătorii divizionarelor „A“.

Ceva-ceva trebuie întreprins 
de urgentă în această direcție. 
Atașamentul fată de fotbal al 
zecilor de mii de spectatori tre
buie răsnlătit. la fiecare etapă, 
cu jocuri de calitate, disputate 
într-nn spirit de fair-play de- 
săvirsit.

<a- • TURNEUL. ECHIPEI DINA
MO VICTORIA IN ITALIA. Afla
tă tn turneu in Italia, diviziona
ra „B“ Dinamo Victoria a Jucat 
la Bari, cu formația cu același 
nume. Victoria a revenit gazde
lor cu scorul de 3—0 (1—0), prin 
golurile marcate de Galluzzo șl 
Messina (2).

ADMINISTRAT!! DE STAT LOTO PRONOSPORT INTORMEAlA
CISTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 7 SEP
TEMBRIE 1983 :

3 variante 25% a 
Cat. 3 : 12,50 a 5.313 

68,25 a 973 lei;
1 . Cat 6 :

Cat. 7 s 141,25 
Cat. 8 : 2.845.50 a

Cat. 2 :
22.139 lei ;
lei ; Cat. 4
Cat. 5 : 161,50 a 411 lei 
6.101.75 a 40 lei 
a 200 lei ; '
40 lei.

REPORT CAT. 1 : 318.525 lei.

NOI ȘANSE DE MARI SUCCESE !

septembrie 1983 va 
doua tragere Loto la 

ta 
si im-

Vineri 16 
avea loc a __
care. în afară de câștigurile 
autoturisme „Dacia 1300'' ~~ 
portante sume de bani, se pot 
obține excursii de zece zile în 
R.S. Cehoslovacă, inclusiv biletele 
de intrare la meciul de fotbal 
Cehoslovacia — România (30 oc
tombrie a.c.). Se reamintește că, 
după efectuarea celor două extra
geri obișnuite vor fi extrase Încă 
două numere din totalul de 00 ; 
variantelor de 25 iei, achitate

ARBHRII REZULTATELE ETAPEI A III-A IN DIVIZIA „C
ETAPEI DE SIMBÂT A
A DIVIZIEI A“ • • •

Politehnica Iași — F.C. Bihor : 
M. Niculescu ; I. Iliescu si V. 
Măndescu (toti din București) I

C.S. Tîrgoviste — A.S.A. Tg. 
Mureș : P. Balaș ; D. P. Manole 
și M. Constantinescu (toti din 
București) :

Rapid București — Dinamo : 
R. Petrescu : L. Mâerean (am
bii din Brașov) si V. Curt (Med
gidia) :

Corvinul Hunedoara — Jiul 
Petroșani : O. Streng ; I. Cara- 
man (ambii din Oradea) si C. 
Teodorescu (Buzău) ;

Petrolul Ploiești — 
cău : V. Antohi ; S. 
(ambii din Iasi) si C. 
(Suceava) :

S.C. Ba-
Rotărescu
Gheorghe

Steaua — Sportul studențesc : 
D. Petrescu ; J. Grama si N. 
Voinea (toii din București) S

Universitatea Craiova — F.C. 
Argeș : A. Gheorghe ; P. Pie- 
nescu (ambii din P. Neamț) si 
M. Stănescu (Iași) i

Du narea C.S.U. Galati — F.C. 
Olt : Fl. Popescu ; A. Moroianu 
(ambii din Ploiești) si S. Pan- 
telimonescu 
eni) :

Scă-(Boldesti

F.C. Baia 
Rm. Vîlcea : 

I.

Mare — Chimia 
___ I. Igna (Timișoa

ra) • I. Ferenczi (Moșnlta) șl 
V. Titorov (Drobeta Tr. Seve
rin).

...Șl DE DUMINICĂ,
A DIVIZIEI

SERIA I : C.S.M. Suceava — 
Gloria Buzău : N. Rataea (Bîr- 
laxi), Unirea Slobozia — C.S.M. 
Borzești : Gh. Ofițeru (București), 
Olimpia R-m. Sărat — Oțelul Ga
lați : M. Li că (București). Meta
lul Plopeni — F.C.M. Progresul 
Brăila : M. Lăzărescu (București), 
Dunărea Călărași — Prahova Plo
iești : M. Stoenescu (București), 
Ceahlăul P. Neamț — Unirea Di
namo Focșani : V. Alexandru 
(București), Delta Tulcea — Par
tizanul Bacău : D. Avrigeanu
(București). C.S. Botoșani —^Chi
mia Fălticeni : 
Napoca), Gloria 
Constanța : D. 
șoara).

L. Iakab (Cluj- 
Bistrița — ~ " 
Buciuman (Timi-

F. C.

: Gaz metan Me-SERIA A il-a
diaș — I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe :
I. Coț (Ploiești), Chimia Tr. Mă
gurele — Automatica București : 
N. Gogoașe (Buzău), Autobuzul 
București — I.P. Aluminiu Sla
tina : T. Cruceanu (Tecuci), A- 
vîntul Reghin — Progresul Vul
can București : I» Crăciunescu 
(Rm. Vîlcea). Chimica Tîmăveni— 
Rova Roșiori : S. Cat ană (Dro
beta Tr. Severin), Nitramonia 
Făgăraș — Constructorul T.C.I. 
Craiova : I. Schiopu (Focșani), 
Carpați Mîrșa — Metalul Bucu
rești : A. Cusmanovici (Reșița), 
Unirea Alexandria — Șoimii IP A 
Sibiu : A. Mitaru (Rm. Vîlcea), 
Dinamo Victoria București — 
F.C.M. Brașov se dispută ta ziua 
de 2S septembrie.

SERIA A IlI-a : „U- Cluj-Na- 
poca — Rapid Arad : I. Vereș 
(Sf. Gheorghe), Minerul Motru — 
Minerul Cavnic : C. Bîtlan (Cra
iova), Minerul Lupeni — Metalur
gistul Cugir : Gh. Constantin 
(Rm. Vîlcea). Armătura Zalău — 
Olimpia Satu Mare : I. Velea 
(Craiova), U.T. Arad — Politeh
nica Timisoara : S. Necșulescu 
(Tîrgoviste). C.F.R. Timișoara — 
Gloria Reșița : I. Medveș (Ora
dea), Someșul Satu Mare — C.F.R. 
Victoria Caransebeș : L. Frunză 
(Sibiu), Ind. sîrmel C. Turzii — 
Steaua C.F.R. Cluj-Napoca : Fr. 
Keresteș (Tg. Mureș), C.S.M. 
Reșița — Aurul Brad : P. Cadar 
(Brașov).

sută la sută, care conțin aceste 
numere, indiferent de ordinea ie
șirii din urnă II se atribiue ex
cursii de un loc (transmisibile al
tor persoane. în cazul în care 
câștigătorii nu pot face deplasa
rea). La prima tragere de acest 
fel, desfășurată la 2 septembrie 
a.c., au fost atribuite, intre altele, 

17 excursii ! Procurațl-vă din timp 
bilete cu numerele preferate l

Astăzi este ultima zi de partici
pare la tragerea obișnuită Pro- 
noexpres de miercuri 14 septem
brie 1983. Nu ocoliți nrilejul de 
a vă număra și dv. mîine printre 
marii ciștlgători !

LOZ PLIC

Programul și arbitrii etapei viitoare (18 septembrie)
SERIA I

Zimbrul Șiret — Laminorul Ro
man 2—0 (2—C), Electro Bucecea— 
Cetatea Tg. Neamț 4—3 (1—2).
Cârpiți Gălănești — Șiretul Pașc
ani 1—I (1—0), C.F.R. Pașcani — 
Celuloza Piatra Neamț 4—0 (2—0). 
Unirea Să veni — A.S.A. Cîmpu
lung Moldovenesc 0—2 (0—0), Mi
nerul Vatra Dornei — Cristalul 
Dorohoi 2—0 (1—0). Re Ionul Să-
vinești — Metalul Rădăuți 1—0 
(1—0). A vin tul Frasin — Minerul 
Gura Humorului 1—0 (0—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a III-a : 1. carpați 
GOLĂNEȘTI 6 p (7—1), 2. CJJL 
Pașcani 4 p (7—1), 3—4. Zlectro 
Bucecea 4 p (3—6). Metalul Ră
dăuți 4 p (4—1)... pe ultimele 
locuri : 15. Celuloza P. Neamț 0 
p (1—7). 10. Unirea Să veni 0 p 
(0—8).

ETAPA VIITOARE s Șiretul Pașconi
- Minerul Gura Humorului : I. Dinu 
(Galați), Cetatea Tg Neamț — A-

vîntui Frasin : N. Stan (Buzău), La
minor I Roma — Electro Bucecea: 
N. Gâzdoiu (Brailo), Cristalul Doro- 
hoi - Carpați Gălănești : V. Sinar 
(Beclean), Relonul Sâvineștî — GF.R. 
Pașcani : V. Prodan (Gakiți), Me
talul Rădăuți — Celuloza P. Neamț: 
N. Petrea (Focșani), A.S.A. Cîmpu
lung - Minerul Vatra Damei : A. 
Foris (Reghin), Unirea Săveni — 
Zimbrul Șiret: E. Samoilă (Bacău).

SERIA A n-a

Proletarul Bacău — Viticultorul 
Panciu 3—0 (1—0). Petrolul Mci- 
nești — Mecanica Vashti 3—0 
(0—0), Letea Bacău — Vota ța-Glo
ria Odobești 6—0, Chimia 
Mărășești — Energia Gh. Gheor
ghiu-Dej 1—0 (0—0). Luceafărul 
Adj ud — Minerul Comănești 3—0 
(1—0). Constructorul Iași — Ari
pile Bacău 0—2 (0—1), FLPA 
74 Bîrlad — Victoria Gugești 2—0 
(0—0), Inter Vaslui — Metalul Tg. 
Secuiesc 4—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. ARIPILE 
BACAU 6 p (10—0). 3. FJE.PJA. 
74 Birlad 5 p (7—1), 3. Voința
Odobești 5 p (2—0)... pe ultimele 
locuri : 15. Constructorul Iași 1 p 
(1—4). 16. Minerul Comănești 1 p 
(2-6).

ETAPA VIITOARE : Mecanica Vas
lui — Victoria Gugești : I. Neagu 
(Țăndărei), Voința Gloria Odobești — 
Proletarul Bacău : G. Manea (Con
stanța), Minerul Comănești — Con
structorul lași : G. Pascu (Buzău), 
Metalul Tg. Secuiesc — Fepa 74 Bîr
lad : A. Gego (Odorheiu Secuiesc), 
Letea Bacău - Chimia Mărășești : 
A. Marin (Ploiești), Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej — Inter Vaslui: I.
Vițelaru (Botoșani), Viticultorul Pan
ciu — Petrolul Moinești : V. Bobea- 
nu (Tulcea), Aripile Bacău — Lucea
fărul Adj ud : G. Gâlbeaxâ (Bucu
rești) .

SERIA A III-a

Metalul Mangalia — D.V.A. Por
tul Galați .2—1 (1—0), Chimia
Brăila — Portul Constanta 2—0 
(1—0), Voința Constanța — I.M.U. 
Medgidia 1—0 (1—0), Victoria T.C. 
Galați — ChLmpex Constanța 1—2 
(0—1), Cimentul Medgidia — Șoi
mii Cernavodă 3—0 (1—0), Ancora 
Galați — Laminorul Brăila 0—0, 
S. N. Tulcea — Progresul 
Isaceea 6—0 (3—0). Victoria Te
cuci — Arrubium Măcin 3—0 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. S.N. TUL
CEA 6 p (10—0), 2. Chimia Brăila 
6 p (S—2). 3. Cimentul Medgidia 
5 p (10—1)... pe ultimele locuri : 
15—16 D.V.A. Portul Galați 0 p 
(2—7), Șoimii Cernavodă 0 p 
(0—5).

ETAPA VIITOARE : Victoria Tecuci - 
Ancora Galați : C. Todică (Fălticeni), 
I.M.U. Medgidia — Chimpex Con- 
sanța : I. Marcu (Călărași), Șoimii 
Cernavodă — Victoria T.C. Galați : 
I. Mâluroiu (Ploiești), Progresul ka- 
cea — Chimic Brăila : N. Meleghi 
(Vaslui), Portul DVA Galați — Voința 
Constanța : C. Vomicu (lași), A- 
rubium Măcin — S.N. Tulcea : G.
Bîldea (București), Portul Constanța
- Cimentul Medgidia : E. Radu
(București), Laminorul Brăila — Me
talul Mangalia s L. Enacha (Roman).

SERIA A IV-a

Carpați Nehoiu — Metalul Bu
zău 3—0 (1—0), Rapid 'Fetești — 
Petrolul Berea 3—1 (0—1), Chi
mia-Victoria Buzău — Poiana 
Cîmpina 1—3 (0—0). Carpați Si
naia — Unirea Urzicai! 5—0 
(2—0), Chimia Brazi — Minerul 
Filipeștii de Pădure 3—1 (2—0), 
Victoria Lehliu — Petrolul Bă: coi
1— 0 (0—0), A.S.A. Mizil — Trac
torul Viziru 1—0 (0—0). Victoria 
Țăndărei — Petrolul Brăila-Ianca
2— 0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. CARPAti 
NEHOIU 6 p (8—0). 2. Poiana 
Cîmpina 6 (9—4), 3. A.S.A. Mi
zil 6 p (4—1)... pe ultimele locuri: 
15—16, Petrolul Ianca 0 p (2—6), 
Tractorul Viziru 0 p (2—6).

ETAPA VIITOARE : Tractorul Viziru
- Rapid Fetești : C. Diaconescu (Ba
cău), A.S.A. MizFI — Victoria Lehliu: 
G. Grigore (Vaslui), Minerul FiB- 
peștii de Pădure - Carpați S’maia : 
G. Pîrvu (Constanța), Petrolul lan- 
ca — Chimia Buzău : E. Mitrea
(București), Petrolul Băicol — Unirea 
Urziceni : G. Tâulea (Făgăraș), Po
iana Cîmpina — Chimia Brazi: M. 
Georgescu (Constanța), Metakfl Bu
zău — Victorie Țăndărei : C. Tunsoiu 
(Caracal). Petrolul Berea — Carpați 
Nehoiu : G. Andrei (București).

SERIA A V-a

Tehnometal București — Meca
nică fină Steaua București 1—2

(1-1), I.S.C.I.P. ULneni — Arge
șul 30 Decembrie 3—1 (2—1),
Aversa București — I.C.S.I.M. 
București 2—2 (1—1), l.C.P.B. Bo
lin tin Vale — I.U.P.S. Chitii a
3—0 (1—0). Flacăra roșie Bucu
rești — Abatorul București 1—2 
(1—0). Viitorul Chimogi — Con
structorul Călărași 1—0 (0—0), Da
nubiana București — Viscolii 
București 3—0 (0—0). F.C.M. Giur
giu — ș.N. Oltenița 0—0.

Pe primele locuri : 1, MECANI
CA FINA BUCUREȘTI 5 p (6—1),
2. Abatorul București 5 p (5—1),
3. Danubiana București 4 p 
(6—3)... pe ultimele locuri î 16. 
Argeșul 30 Decembrie 2 p (2—7), 
16. Tehnometal București 1 D 
(2—5).

ETAPA VIITOARE : Abatorul Bucu
rești - ISCIP UlmenI : P. Chelaru 
(Mangalia), Constructorul Călărași - 
Danubiana București: I. Ilie (Tirgo- 
viște). Argeșul 30 Decembrie — Teh
nometal București: V. Popescu (Cra
iova), ICSIM București — Viitorul 
Chirnogi: F. Szabo (Sf. Gheorghe), 
IUPS Chîtilo - Viscofil București : D. 
Ciolan (Pitești), Flacăra roșie Bucu
rești — F.C.M. Giurgiu : S. Retried 
(Craiova), S.N Oltenița — Mecanică 
fină Steaua București : C. Badea 
(Tîrgoviște), Aversa București — ICPB 
Bolintin : G. Miricâ (Brăila).

SERIA A VI->
Metalul Mija — Chimia Găiești

1—1 (0—0). Cetatea Tr. Măgurele— 
Dună rea-Venus Zhmnicea 3—0 
(2—0), Petrolul Videle — Electrica 
Titu 1—1 (0—1). Flacăra-Auto- 
mecanica Moreni — Recolta Stoi- 
cănești 3—0 (1—0), Dacia Pitești— 
Muscelul Cîmpulung 6—1 (0—0),
Sportul muncitereso Caracal — 
Știința DrăgăneșU Olt 1—0 (1—0). 
Electronistul Curtea de Argeș — 
Textila Roșiorii de Vede 0—0, 
Progresul Corabia — Cimentul 
Fieni 6—1 (3—0).

Pe primele locuri : 1. FLACA- 
RA MORENI 6 p (7—0), 2. Spor
tul muncitoresc Caracal 6 p (5—0),
3. Muscelul Cîmpulung 5 p 
(6—1)... pe ultimele locuri : 15—16. 
Chimia Găiești 1 p (3—7), Textila 
Roșiori 1 p (0—4).

ETAPA VIITOARE : Ci mea tul Fîenl
— Cetatea Tr. Măgurele : N. lonescu
(Craiova), Electro Curtea de Argeș — 
Flacăra Moreni : C. Geambașu
(București), Sportul muncitoresc Car 
racol — Dunărea Venus Zimnlcea : 
S. Sasu (Sinaia), Muscelul Cîmpu
lung — Petrolul Videle : T. Popescu 
(Giurgiu), Electrica Titu — Chimia 
Găiești : V. Voicu (Caracal), Texti
la Roșiori — Dacia Pitești : G. Tu- 
tunaru (Tg. Jiu), Recolta Stakă- 
nești — Progresul Corabia : A. Bobic 
(Drobeta Tr. Severin), Știința Drăgă- 
nești — Metalul Mija : A. Seb® 
(București).

SERIA A VU-a

Jiul Rovinari — C.F.R. Craiova
1— 0 (0—0). Mecanizatorul Șimian— 
Diema Orșova 2—1 (1—1), Lotru 
Brezoi — Petrolul Tideni 1—0 
(1—0), Celuloza Drobeta Tr. Se
verin — Pandurii Tg. Jiiu 1—0 
(0—0), Progresul Băilești — Ar
mătura Strehaia 2—0 (2—0), Elec- 
troputere Craiova — ClS.M. Dro
beta Tr. Severin 0—1 (0—0). Me
talul Mihăești — Dunărea Cala
fat 1—0 (1—0), Viitorul Drăgășani— 
Metalurgistul Sadu 2—0 (1—0).

Pe primele locuri î 1. VIITO
RUL DRAGAȘANI 5 p (4—0). 2. 
Mecanizatorul Șimian 5 p (4—2),
3. Progresul Băilești 4 p (4—2)... 
Pe ultimele locuri : 14—15. Elec- 
troputere Craiova 1 p (1—4), Me
talurgistul Sadu 1 p (1—4), 16.
Pandurii Tg. Jiu 0 p (2—2) —
penalizată cu -4 p.

ETAPA VHTOARE : C.S.M. Drobeta 
Tr. Severfn — Celuloza Drobeta Tr. 
Severin : I. Pătruț (Timișoara), Me
talul Mihăești - Viitorul Drăgășanl: 
G. Lepădata (Mediaș), Electroputere 
Craiova — C.F.R, Craiova : V. Do- 
brescu (București), Dunărea Calafat
— Lotrul Brezoi : D. Cojocaru (Tr. 
Măgurele), Petrolul Țicleni — Jiul 
Rovinari : E. Munteanu (Hunedoara), 
Metalurgistul Sadu — Progresul Băi
lești : A. Bobu (Timișoara), Armă
tura Strehaia — Mecanizatorul Simi
an: I. Dar.ciu (Petroșani), Diema 
Orșova — Ponduri» Tg. Jiu : L Dia- 
conu (Timișoara).

SERIA A Vin-a

Minerul Anina — Minerul Certej
2— 2 (0—1). Constructorul Timișoa
ra — Minerul-Știința Vulcan 3—0 
(2—0). Minerul Moldova Nouă — 
U.M. Timișoara 2—0 (1—0), Meta
lul Bocșa — Mureșul-Explorări 
Deva 6—0. Minerul Antaoasa — 
Dacia Oră știe 2—0 (0—0), Minerul 
Paroșeni — Victoria Călan >—0 
(0—0), Minerul Ghelar — Metalul 
Oțelu Roșu 3—1 (2—1). Mecanica 
Orăștie — Minerul Oravița 3—0, 
Minerul fiind suspendată.

Pe primele locuri : 1. CON
STRUCTORUL TIMIȘOARA 5 p 
(7—1), 2. Minerul Paroșeni 5 p 
(6—1), 3. Mureșul Deva 5 p (3—0)... 
pe ultimele locuri : 15. Minerul 
Oravița 0 p (0—7). 16. Metalul 
Oțelu Roșu 0 p (1—9).

ETAPA VMTOARE : Minerut Ghelar
— Minerul Paroșeni : L Akermcn 
(Arad), Dacia Orăștle — Minerul 
Moldova Nouă : D. Bama (Tg. Mu
reș), Victoria Călan — Minerul Ani
na : I. Suciu (Sibiu), Metalul Oțelu 
Roșu - Constructorul Timișoara : V. 
Mureșan (Luduș) Minerul Oravița — 
Minerul Aninoasa : A. Borșa (Cugir), 
Minerul Certei — Mureșul Explorări 
Deva : T. Bone (Oradea), U.M. Ti
mișoara — Metalul Bocșa : V. Ivan 
(D'o beta Tr. Severin), Minerul ȘtF- 
Inta Vulcan — Mecanica Orăștie : 
I. Dogaru (Rm Vîlcea).

SERIA A IX-a

Oțelul Or. dr. Petru Groza — 
Strungul Arad 1—2 (0—0). Victo
ria Ineu — Voința Oradea 3—0 
(1—0). Unirea Sînnieolau — Sil- 
vania Cebu Silvaniei 3—1 (1—0), 
înfrățirea Oradea — Unirea Valea 
lui Mihai 3—0 (3—0). C.F.R.
Arad — Rapid Jibou 3—0 (3—0). 
Minerul Sun cuius — Minerul Or. 
dr. Petru Groza 2—1 (1—1). Unirea 
Tomnatic — Bihoreana Marghita
3—0 (2—0). Șoimii Lipova — Mi
nerul Sărmâșag 6—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 5 p (7—2), 2. Șoimii 
Lipova 4 p (10—2). 3. Unirea Tom
natic 4 d (8—1)... pe ultimele 
locuri : 15. Minerul Sărmășag 2 p 
(2—7). 16. Unirea Valea lui Mihai 
1 p (1—6).

ETAPA VIITOARE : Silvana Cehu 
Silvaniei — înfrățirea Oradea : A.
Cikmantori (Tg Mureș), Unirea Sîn- 
nlealau Mare - Unirea Tomnatic : 
F. Mărcuceanu (Bocșa), Unirea Va
lea lui Mihai — Oțelul oraș dr. P. 
Groza : V. Raxman (Cluj-Napoca), 
Minerul Sărmâșag - C.F.R. Arad : 
I. Noghi (Baia Mare), Voința Ora
dea — M'neru’ Suncuiuș : L. Pal 
(Gherla), Strungul Arad — Bihoreana 
Marghita: L Pădureanu (Reșița), Ra
pid Jibou — Șoimii Strungul Lipova : 
D. Mocan (Satu Mare), Minerul oraș 
dr. P. Groza — Victoria Ineu : I.
Suciu (Cluj-Nap oca).

SERIA A X-a

Unirea Dej — C.I.L. Sighet 0—0. 
Minerul Băiuț — Minerul Baia 
Sprie 1—1 (0—0), Bradul Vișeu — 
Lăpușul Tg. Lăpuș 2—1 (1—0),
Oașul Negrești — CUPROM Baia 
Maro 4—0 (1—0). Victoria Cărei— 
Olimpia Gherla 3—1 (2—1). Mine
rul Baia Borșa — Unlo Satu 
Mare 2—0 (2—0), Chimia Tășnad— 
Minerul Băița 3—1 (2—0). C.E.M. 
Cluj-Na poc a — Sticla-Arieșul Tur
da 0—1 (0-8).

Pc primele locuri : 1. STICLA 
TURDA 6 p (6—0). 2. Oașul Ne
grești 5 p (7—1). 3. Unirea Dej 
5 p (7—3)... pe ultimele locuri :
15. CUPROM Baia Mare 2 D (5—8).
16. Olimpia GherLa 0 p (2—9).

ETAPA VIITOARE: Bradul Vișeu - 
CEM Cfuj-Nopoca: 5. Bițîu (Gura 
Humorului), Olimpia Gherla — Chi
mia Tâșncd: V. Râulea (Hunedoara), 
Minerul Baia Sprie — Minerul Băița: 
V. Mircea (Oradea), Cuprom Baia 
Mare — Minerul Băiuț: L. Farago 
(Oradea), C.l.L Sighet — Minerul 
Baia Bcrșa : T. Damian (Zalău), 
Sticla Arieșul Turda — Oașul Ne
grești : P. Păunescu (Rm. Vîlcea), 
Unio Satu Mare - Victoria Corei : 
V. Havasi (Arad), Lăpușul Tg. Lă
puș — Unirea Dej : I. Moldovan
(Ocna Mureș).

SERIA A XI-a

Metalul Sighișoara — Minerul 
Rodna — nu s-a disputat, Soda 
Orna Mureș — Inter Sibiu 1—0 
(1—0). Mecanica Alba Iulia — 
Foresta Bistrița 4—1 (1—0), Elec- 
tromureș Tg. Mureș — I.M.I.X. 
Agnita 5—0 (0—0), Unirea Ocna 
Sibiului — Textila Năsă-ud 3—0 
(0—0), Mureșul Luduș — Unirea 
Alba Iulia 2—0 (1—0). Metalul 
Aiud — Mctalotehnica Tg. Mureș 
1—0 (1—0), Oțelul Reghin. — Su- 
rlanul Sebeș 0—1 (0—1).

Pe primele locuri î 1. MET
AIUD 5 p (4—1), 2. Electromureș 
Tg. Mureș 4 p (8—1). 3. Unirea 
Ocna Sibiului 4 p (7—2)... pe ul
timele locuri : 15. Inter Sibiu 1 p 
(1—5), 16. Textila Năsăud 1 D 
(1—7).

ETAPA VIITOARE : Metalo Tg. Mu
reș — Oțelul Reghin : G. Cagulea 
(Etala Mare), IMIX Agnita — Me
talul Sighișoara : A, Bă le seu (Bra
șov) Sudanul Sebeș — Mureșul Lu
duș : A. Glaser (Arad), Mecanica 
Alba Iulia — Unirea Ocna Sibiului: 
N. lorgulescu (Rm. Vîlcea), Textila 
Nâsâ'ud — Unirea Alba lulîa: V. 
Isac (Pașcani), Minerul Rodna — E- 
lectro Tg. Mureș: L Gyure (Satu 
Mare), Inter Sibiu — Foresta Bis
trița : A. Stan (Pitești), Metalul 
Aiud — Soda Ocna Mureșului : V. 
Bâjenescu (Timișoara).

SERIA A XII-a

Electro Sf. Gheorghe — I.C.I.M. 
Brașov 2—1 (1—0), Precizia Să-
ceLe — Mureșul Toplița 1—0 (0—0), 
Tractorul Brașov — Textila Prej- 
mer 5—0 (3—0). Celuloza Zămești— 
Viitorul Gheorgheni 1—3 (0—0), 
Utilajul Făgăraș — Mobila-Măgu- 
ra CodLea 2—0 (1—0), Minerul 
Baraolt — Torpedo -Zărnești 2—1 
(0—U), Minerul Bălan — Metrom 
Brașov 4—0 (4—0), Unirea Cris- 
turu Secuiesc — Chimia Or. Vic
toria 4—1 (2—1).

Pe primele locuri : 1. TRAC
TORUL BRAȘOV 5 p (8—1). 2.
Viitorul Gheorgheni 5 p (6—2), 
3—4. Unirea Cristuru Secuiesc 4 p 
(6-3). Utilajul Făgăraș 4 p (6—3) ... 
pe ultimele locuri : 15. Textila 
Prejmer 2 p (2—8), 16. Torpedo 
Zărnești 0 p (1—8).

ETAPA VIITOARE : Viitorul Gheor- 
gheoi — Textila Prejmer : C. Heșea 
(P. Neamț), Chimie oraș Victoria - 
Minerul Baraolt : A. Nițu (Plopeni), 
IC IM Brașov — Celuloza Zâmești: 
D. Ghiorfi (București), Electro Sf. 
Gheorghe — Precizia Săcele : V.
Sandu (București), Torpedo Zâmești 
- Minerul Bălan : V. die (București), 
Mobila Măgura Codi ea — Tractorul 
Brașov : C. Lupșa (București), Mu
reșul Toplița - Unirea Cristuru Se
cuiesc: G. Negrea (Bistrița). Metrom 
Brașov — Utilajul Făgăraș : G. lonîțu 
(București).

★
Rezultatele ne-au fost transmi

se de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.



circa 6 000 km, prin 
echipaje. 9 Intre 19—21

țara noastră In concurs ți trei echipaje românești
Intre 17 și 24 septembrie, șe 

va desfășura o importantă 
competiție automobilistică 
ternațională : „Raliul
Europei". întrucit unul 
8 comisari sportivi ai 
este Tudor Bucătaru, 
in cadrul federației noastre de 
specialitate, l-am rugat să ne 
ofere unele amănunte : ..Ra
liul Turul Europei" din acest 
an. ajuns la cea de a 26-a e- 
ditie, va fi organizat de către 
ADAC (clubul automobiliștilor 
din R.F. Germania). Traseul, 
care măsoară circa 6 000 km, 
va străbate 8 țări : R.F.G., Ce
hoslovacia, Ungaria, România, 
Bulgaria. Iugoslavia, Elveția, 
Italia. Se va pleca din Ha- 
novra (R.F.G.) și se va trece 
prin Praga, Goltwaldov, Buda
pesta, București, Varna, Sofia, 
Belgrad, Zagreb, Genova, iar 
sosirea va avea loc la Bad 
Fyrmont (R.F.G.) • Vor par
ticipa si automobiliști români 
la acest raliu ? • Desigur. Este 
dealtfel cea de a patra par
ticipare (ultima in 1981). Vor fi 
trei echipaje pe mașini româ
nești : N. Grigoraș — I. Mâ- 
lâuț, pe Dacia Sport 1400 (gru
pa „S"), Șt. Vasile — O. Sco- 
bai și L. Balint — C. Zârnes- 
cu, ambele pe Dacia 1310 (gru
pa „A") — acestea din urmă 
fiind la prima testare inierna-

8 (ări ® La start, paste 100 de 
septembrie, raliul va trece ptiu

in- 
Tutu! 

din cei 
cursei 

inginer

țională după omologarea lor 
din vara acestui an. • Ce ru
tă va avea raliul pe teritoriul 
tării noastre 1 • Se va intra 
în tară pe la Borș (primul c- 
chipaj — acestea trec din mi
nut în minut — va sosi aici 
în ziua de 19 septembrie, ora 
22), urmînd traseul Oradea — 
Beiuș — Nucet — Albac — 
Cimpeni — Abrud — Brad — 
Muntelui — Deva — Simeria

— Sebeș — Săccle — Pă'iiniș
— Bilea — Curtea de Argeș — 
Pitești — Bucuroșii 
echipaj va sosi in 29 
brie, ora 16,56. la 
„Flora”, 
mine in parc închis — odihnă 
și reparații — piuă a doua zi, 
la 7,31) — Giurgiu (spre Var
na). Prin tara noastră, circa 
600 km și 9 probe speciale de 
clasament, la Nucet. Abrud, 
Veîel, Almașu, G. Rîului, San
ta, Cîrtișoara (ne Transfăgără- 
șan). Barajul Vidraru (două).

(primul
sentem-

____  _ Htteltd
unde mașinile vor ră-

Modesto FERRARINI

JOCURILE MEDITERANEENE
Casablanca. în cadrul Jocuri

lor sportive Mediteraneene au 
lost înregistrate, intre altele, ur
mătoarele rezultate tehnice: 
ÎNOT : femei : zoo m bras : L 
Alessandra zambruno (Italia) 
2:3841. 2. Simona Brighetti (Ita.) 
2:38,50, 3. Paraskiva Protopapa
(Grecia) 2:40,03 ; 200 m fluture : 
1. Cinzia Savl Scarponi 
2:1737, 2. Hosanna La 
(Ha.) 2:19,50, 3. Natalia 
(Spania) 241,13 ; POLO : Turcia— 
Malta 17—0. Iugoslavia — Egipt 
10—3, Italia — Franța 12—7, Spa
nia — Grecia 9—6 ; VOLEI — fe
mei, finala pentru locurile 1—2 : 
Italia — Franța 3—2 (-9, 6. ÎL 
-19, 7). locurile 3—4 : Iugoslavia— 
Maroc 3—0 (7. 5. 9), bărbați, pen
tru locurile 3—4 : Grecia — Iu
goslavia 3—2 (-9, 13. -4. ÎL 19) ; 
BASCHET : Italia — Turcia 40—S3, 
Grecia — Tunisia 187—38 ; HAND-

3.
(Ita.) 

Torre 
Autric

BAL : Maroc — Libia 24—18, Al
geria — Tunisia 23—20, Turcia — 
Grecia 21—13 ; SĂRITURI — plat
formă ; 1. Domenico Rinaldi 
(Ita.), 2. Massimo CasteUani
........................... ~ ‘ (Fra.) ;

pentru 
Cancelo- 

Tarek 
locurile

1. 
2.

(Ita.), 3. Andre Bahon 
TENIS, simplu, finala 
locurile 1—2 : Francesco 
tti (Ita.) — 
(Egipt) 6—2.
3—4 : Simone 
ied Outaleb
CICLISM — 
timp : _ ____ ._____ . _ ___
Slavia 2.06:37, 3. Franța 2dă:44.“’4. 
Maroc 2.16:45. 5. Spania 2.19:15. «. 
Grecia 2.1944 ; GOLF — bărbați : 
1. Jose Maria Oiazabal (Spania) 
304 p. 2. Jean-Louia Schneider 
(Fra.) 306 p, 3. Mare Pendaries 
(Fra.) 308 p ; femei : 1. Eliane

Mustapha 
6—3, 6—2, 
Ercoll (Ita.) — Kha- 
(Maroc) 6—1. 7—8 ;

100 km
1. Italia 2.0747,

contra-
2. Iugo-

Turneul de tenis de Ia Hushing Icadow

CISCEA OARĂ VICE0RI0S

ÎN CEL DE AL DOILEA MECI, 
IUGOSLAVIA - ROMÂNIA 66-59

MISKOLC, 12 (prin telefon). —
In cea de a doua zi a cam

pionatelor europene feminine, 
echipa noastră a avut ca ad
versară formația Iugoslaviei. 
Spre deosebire de meciul de 
debut, fetele noastre au jucat 
luni seara crispat, cu multă tea- 
m£ în fata unor adversare care, 
de regulă, s-au clasat mai bine 
la competițiile oficiale. Apăra
rea în „zonă" aplicată de e- 
chipa noastră în prima repriză 
nu a fost cea mai bună și ad
versarele au recuperat cu pre
cizie mai multe baloane. în a- 
tac, româncele au efectuat a- 
runcări puține și imprecise. E- 
locvente sînt cele 21 de puncte 
marcate în primele 20 de mi
nute de joc !

în repriza secundă a început 
o adevărată cursă de urmărire, 
bazată pe o apărare agresivă, 
dar nu s-a reușit decît să se 
reducă din handicap : min. 38 : 
57—60. Toate sportivele noastre 
au jucat slab, chiar și Magda
lena Pali, de obicei, motorul e- 
chipei. Cu toate că a avut o 
prestație sub posibilități, totuși 
ea a fost peste cota coechipie
relor ei. Astfel, Iugoslavia — 
România 66—59 (31—21). Au 
marcat : Pali 22, Bâdinici 10, 
Hoszu 8. Borș 7, Hinda 6, Popa 
2, Grigoraș 2 și Ciubăncan 2, 
respectiv Feraviei 26, Declava 
12, Maistoroviel 8, Golici 10, 
Vanglovsea 4, Suka 6. Au ar

bitrat foarte bine II. Topuzogla 
(Turcia) și S. Zahradnicek (Ce
hoslovacia). Alte rezultate: se
ria „A" : Polonia — Olanda 
02—60 (30—35) ; seria „B" : 
U.R.S.S. — Bulgaria 108—00 
(55—25).

Marți echipa noastră intilneș. 
te reprezentativa Spianiei.

Dumitru STANCULESCU

Start in cupele europene
Mîine este o zi plină în cupele 

europene inter-cluburi, ediția 
1983/84. fiind programate meciuri 
In țoale ode trei oompotiții: 
Cupa campionilor europeni. Cupa 
cupelor și ta Cupa U.EJr'.A. cu 
acest prilej vor susține jocuri si 
trei dintre reprezentantele fotba
lului româneso : ta C.C-E., Dina
mo București, ta deplasare la 
Lahti, va evolua Împotriva cam
pioanei finlandeze Kuusysi. ta 
Cupa U.E.F.A., la Craiova, Uni
versitatea lntHnește pe Hajduk 
Split, iar la București, Sportul 
studențesc va juca ta compania 
echipei austriaca Sturm din 
Gnaz.A

NEW YORK. Punct final in 
întrecerile din cadrul celei de 
a 102-a ediții a campionatelor 
internaționale de tenis ale 
S.U.A. Duminică, pe terenurile 
de la Flushing Meadow, s-au 
desfășurat ultimele finale. Aș
teptată cu cel mai mare inte
res a fost cea de la simplu 
bărbați, dintre americanul Ji
mmy Connors și cehoslovacul 
Ivan Lendl, tn fapt o reeditare 
a finalei trecutei ediții a com
petiției. în tribunele „centra
lului" arenei new-yorkeze au 
luat Ioc peste 20 000 de spec
tatori care, fiecare cum putea, 
căuta sâ se adăpostească, cit 
de cit, de razele soarelui torid. 
Termometrul arată — la um
bră ! — 35 de grade, ceea ce 
constituie aici „un record" 
pentru luna septembrie. Adău
gați la aceasta și un grad 
foarte mare de umiditate, pen- 

RADIOGRAFIA OLIMPICA A TIRULUI EUROPEAN
(Urmare din pag. 1)

specialiști în toate arme-ț 
Ie, maț cu seamă din prin
cipalele forte ale tirului euro
pean. Privind deci. Campiona
tele europene din perspectivă 
strict olimpică, iată un clasa
ment alcătuit numai pe baza 
medaliilor obținute in probele 
olimpice, cele individuale, la 
seniori și la juniori (acestea din 
urmă fiind pistolul standard, 
pușca liberă 60 f.c.. pușcă stan
dard 3X20 f și pistolul liber, 
identice ca desfășurare cu cele 
olimpice ale seniorilor) :

1. U.R.S.S. 10 medalii de aur.
5 de argint. 7 de bronz.

2. R.D. Germană 3—1—0.
3. România 1—2—1.
4. Ungaria 1—1—1. 5. Franța

1—1—0. 6. Finlanda 1—0—1. 7—8. 
Albania si Marea Britanie 
1—0—0. 9. Bulgaria 0—3—1. 10. 
R.F.G. 0—2—2. 11—12. Italia și 
Suedia 0—1—1. 13. Cehoslovacia 
0—1—0 14—16. Elveția. Dane
marca. Polonia 0—0—1.

Aceasta ar fi. deci, cu un an 
mai devreme, „radiografia" o- 
limpică a tirului european. în 
perspectiva întrecerilor progra
mate pentru luna iulie 1984. 
Pozițiile ocupate, mal cu sea
mă în porțiunea superioară a 
acestei ierarhii, par normale. Pe 
prima treaptă a „podiumului" 
general al Campionatelor euro
pene. probe olimpice indivi
duale. se află trăgătorii sovie
tici. cei care din 1981 încoace, 
domină cu autoritate disciplina 
pe Dlan mondial. La București, 
școala sovietică de tir cu arme 
cu glonț. în special, si-a con
firmat supremația dobîndită la 
Campionatele europene de la 
Titograd. în 1981. si la Cam
pionatele mondiale de la Cara
cas. unde tintasii din Uniunea 
Sovietică au cucerit mai mult 
de trei sferturi din totalul me
daliilor de aur. Semnificativă 
este nu atît Poziția a doua — 

tru a avea o imagine mai exac
tă a condițiilor in care s-a 
desfășurat marea finală.

Jimmy Connors (31 ani), ju- 
cind excelent, s-a impus auto
ritar și și-a adjudecat un nou 
titlu, al cincilea la .internațio
nalele" open ale S.U.A. și a 
clștigat al 100-lea turneu, mai 
avînd iacă 39 in care a fost 
finalist. Connors l-a învins pe 
Lendl (23 ani) cu 6—3, 6—7, 
7—5, 6—0, după un joc care a 
durat 3 ore și 3 minute !

în celelalte finale au fost 
înregistrate rezultatele : dublu 
femei : Martina Navratilova,
Pam Shriver (S-U.A.) — Rosa
lyn Fairbank, Cindy Reynolds 
(Africa de Sud, S.U.A.) 6—7, 
6—1, 6—3 ; dublu mixt : Elisa
beth Sayers, John Fitzgerald 
(Australia) — Barbara Totter, 
Ferdie Taygan (S.U.A.) 3—6, 
6-3, 6-4.

normală — în ierarhia ediției 
1983 a „europenelor", deținută 
de trăgătorii din R.D. Germană, 
cit obținerea celor 3 medalii de 
aur. Dealtfel, delegația din a- 
ceastă tară nu a înscris in oom- 
petitiile seniorilor nici o echipă, 
demonstrînd că interesul prim
ordial al forurilor sportive de 
tir din R.D. Germană este în
dreptat. în special, asupra pro
belor olimpice (care nu pro
gramează întreceri pe echipe).

Pe locul 3 in clasamentul pro
belor olimpice ale Campionate
lor europene de la București se 
situează România. Este • pozi
ție onorabilă, datorată celor 4 
medalii (din totalul de 11. cu
cerite de delegația tării noas
tre) — una de aur. două de ar
gint. una de bronz — cistigate 
in două probe olimpice clasice 
(pușcă liberă 60 f.c. și pistol 
liber, de către juniorii loan Jol- 
dea si Sorin Babii. cu rezultate 
inalte. care le-ar fi asigurat 
situări în prima treime a 
clasamentelor generale ale 
seniorilor) și în una care 
va deveni olimpică, odată cu 
ediția din anul viitor a Jocu
rilor. cea de pistol standard fe
minin (o medalie de aur. prin 
Maria Macovei. si una de ar
gint, prin Dorina Guler). Toți 
acești trăgători sînt foarte ti
neri (Maria Macovei e cea mai 
în vîrstă. are... 23 de ani !). 
Din acest_punct de vedere, iată, 
tirul românesc demonstrează că 
se află ne drumul alinierii la 
una dintre orientările perfor
mantei mondiale stringente. în
tinerirea continuă a loturilor 
reprezentative, coborirea mediei 
de vîrstă. condiții principale de 
obținere a marilor rezultate.

Sigur, totalul medaliilor rea
lizate de către trăgătorii români 
putea fi mai mare în probele 
olimpice individuale, cele care 
interesează în mod deosebit. 
Din păcate, nu putem consemna 
în clasamentul în discuție, con
tribuția trăgătorilor de pistol 
viteză cei mal autorizați re-

ECHIPELE R.F.G. Șl 
IN „CUPA EUROPEI" LA

• La sfințitul săptămînii tre
cute au 1061 programate finalele 
„Cupei Europei", pe echipe, la 
probe combinate. Finala ,,A* a 
avut loc pe stadionul Vasil 
Levski din Sofia. Concursul de 
decatlon a fost clștigat de repre
zentativa R-F. Germania cu 24 90S 
p (Wentz 8946 p. Schulz 8187 p, 
Rizzi 8 178 p). Pe locurile urmă
toare s-au clasat : 2. BJ>. Ger
mana 34 356 p (Freimut 8 501 p, 
Grummt l 061 p, Lindner 7 777 p),
3. UJLS.S. 94 208 p (G risen kin 
8 160 p, Sobotovskl I 990 p, Pugad 
7« p), 4. Bveția S3 800 p. 9. 
Polonia S 462 p, 8. Bulgaria 
23 «C P-

In clasamentul individual pri
mul loc a lost ocupat de Uwe 
Freimut (RJD.G.) 9 501 p (11.94 — 
7,37 m — 16,00 m — 2,01 m — 

prezentanti ai tirului nostru în 
ultimele trei decenii. Atit Cor
nelia Ion cit si Marin Stan s-au 
situat in imediata apropiere a 
podiumului (locurile 4 si 5). la 
un punct de „bronz" și „argint* 
și la două de „aur". Dacă do
rința celor 3 reprezentanți ai 
noștri (cei doi plus Gratian Ca
lotă) nu s-a soldat cu o meda
lie. se poate, totuși, spune că 
proba de pistol viteză a rămas 
in elita europeană. păstrindu-$i 
intacte sansele de reprezentare 
la cel mai înalt nivel, la Los 
Angeles.

Dintre celelalte țâri europene. 
Ungaria. Marea Britanie. Bul
garia. R. F. Germania îsi con
firmă pozițiile de frunte in tirul 
european, trăgătorii lor fiind 
capabili si la Los Angeles de 
a se număra printre cistigătarii 
de medalii. în schimb. Franța. 
Finlanda si Albania au consti
tuit revelații prin ascensiunea 
lor spectaculoasă in probele o- 
limpice. Rămine de văzut in ce 
măsură marile întreceri inter
naționale din prima parte a a- 
nului viitor si însuși concursul 
olimpic vor confirma sau in
firma această ierarhie.

TELEX • TELEX • TELEX Q TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX ® TELEX
AUTOMOBILISM • Clasamen

tul C.M. formula 1:1. Prost 
(Franța) 51 p 2. Amoux (Fran
ța) 49 p, 3. Piquet (Brazilia) 46 p.
4. Tambay (Franța) 40 p, ete. o 
C.E. de formula 3. Marele pre
miu de la Jarama (Spania) : 1. 
Pier-Lui ci Martini (Italia) media 
orară 138,353 km, 2. Em. Pirrc 
(Ita.), 3. J. Nielsen (Dan.). Cla
samentul general : 1. John Niel
sen 50 p. 2. Emmanuel Pirro 43 
P, 3. P. L. Martini 43 p e Cupa 
Europei, la Monza, pentru ..Re
nault 5-turbo“ : 1. Massimo Sigala 
(Ita.) 92,8 km tn 33:32.357. 2.
Walter Schultz (R.F.G.) la 0,133 s.

3. Jan Lammers (Ol.) la 6,832 s • 
C.E. de raliuri : echipajul italian 
Ceccato—Falcon (Italia) a ciștigat 
cursa de la Poprad (Cehoslovacia) 
In 4.06:56. fiind urmat de Haug- 
land. Eckardt (Norv.—R.F.G.»

R. 0. G. ÎNVINGĂTOARE
ATLETISM-PROBE COMBINATE

48,17 — 14,54 — 48,16 m — 4,90 m
— 70,26 m — 4:27,04), urmat de : 
2. Stephan Niclaus (Elveția) 8 312 
p, 3. Siegfried Wentz (K.F.G.) 
8 246 p, 4. Jens Schulz (RJ.G.) 
8187 p, S. Andreas Rizzi (RJ.G.) 
8176 p, I. Grusenkin (U.R.SB.) 
8 160 p.

La heptaUon, conform așteptă
rilor, prinți s-a clasat echipa 
R.D. Germana cu 19 943 p (Neu- 
bert 4 722 p. Nitzscha 6 364 p. 
Thiele 6156 p) șl apoi : î. 
t'.RSS. 18 698 p (Smirnova 4 țșș 
P. Vinogradova 6 223 p, Koliadina 
5 969 p). 3. Bulgaria 18 666 p (Dl. 
mitrova 4 416 p, Donkova 6 948 p, 
Batoevanova 6016 p). 4. B.F. Ger
mania 17 852 p, 5. Marea Britanie 
17 718 p. 6. Ungaria 16 469 p. in
dividual : 1. Bamona Neubert 
(RJ5.G.) 6 722 p (1X3» s — 1,73 m
— 15.21 m — 23.52 m — 45,30 m
— 6,« m — 3^6,70 s). 2. Eca- 
tenna Smirnova (V.R.SS.) 6 4S6 
p. 3. Valentina Dimitrova fBu'- 
garia) 6 416 p, 4. Kristine Nitzsche 
(R.D.G.) 6 364 p. S. Juddy Uver- 
more CSI. Britanie) 6 353 p, 6. Sa
bine Everts (R.F.G.) 4 248 p.

• La Glasgow, scoțianul Peter 
Fleming (22 ani) a clștigat, du
minici. proba tradițională de 
maraton cu timpul de 2.17:46. Pe 
locul do! a sosit englezul Bill 
Domoney (32 ani) in 2.18:28. 
Cursa feminină a revenit ame
ricancei Sue Barker (29 ani) ta 
2.49:48.

AGENDA SĂPTĂMÎNII
13LX. CICLISM : continuă Tour de l’Avenir (pină la 19IX) • 

TENIS : tamee la Dallas, Atlantic City. Palermo (băr-’ 
bați). Tokio, Salt Lake City, New Orleans (femei).

MJX. FOTBAL : primul tur al cupelor europene : CICLISM :
Turul Bulgariei ; CĂLĂRIE: Concurs la Fontainebleau: 

15.IX. AUTOMOBILISM : Raliul Tunisiei (pină la 92JX) ; BOX: 
campionatul mondial (WBA), la cat. ușoară Ray Mân
eri (SUA) — Or’^ndo Romero (Peru), la New York 

16.IX. 17B : campionatul mondial de arme cu aer comprimat
ia Innsbruck (ptr.ă la 23.IX).

17-IX. VOLEI : campionatele europene (m și f.) In R.D. Ger
mană (pină la 25.IX); judo : Campionatele internațio- 
naie ale Poloniei. Ia Varșovia; ATLETISM : Concursuri 
internaționale Ia Erevan și Praga ; MOTOCICLISM: „Bol 
d'or* la Casteltat (Franța);

18.IX. AUTOMOBILISM : Campionatul european de autocros 
la Bordano (Italia). CM. de rezistentă la Brands Hatch 
(Anglia) și C.E. de coastă la Prades (Franța).

4.09 2a) și Kvajzar, Janecdk (Ceh.) 
4.1&9I.

CICLISM e Al 7-lea circuit al 
așilor, la Grosseto (Italia) a 
lost câștigat de Gianbattista Ba- 
ronchelli (Ita.) 70 km in 2.02:00, 
aoelașl timp cu belgianul Lucien 
van Impe si italianul Davide Ca- 
ssani a Marele premiu de la 
Fourmies (Franța) : 1. Gilbert
Duclos-Lassale (Fra.) 225 km în 
5.42:05. La 3:03 a sosit danezul 
Kim Andersen • Turul Veneției 
a revenit danezului Jesper Worre 
— 236 km ta 6.25:01, la sprint, in 
fața lui Eric Pedersen (Suedia). 
Francesco Moser (Ua.) ete. • tn 
Turul Catalonlei : etapa a 2-a 
(168 km) a fost cistigată de bel
gianul Ludo Peters ta 4.42:33. e- 
tapa a 3-a (161 km) de Frank 
Hoste (Belgia) în 3.40:13, iar eta
pa a 4-a (172 km) din nou de

în cadrul Cupei U.E.F.A., s-a șl 
jucat o partidă, cea dintre Rabat 
Ajax și Inter Bratislava, la La 
Valetta. Oaspeții au clștigat. la 
un scor puțin obișnuit pentru un 
med ta deplasare : 10—0 (5—0) I 1

Campionate
Dar, apropo de meciurile da 

mitoe, lată acum rezultatele ta- 
registrate ta campionatele Iugo
slaviei șl Austriei care, evident, 
ne interesează ta prlmul rind :

IUGOSLAVIA (et. 6) : Hajduik 
Split — Vandar Skoplje 2—o, Di
namo Vlnkovd — Velez 
1—8, Radnfcki Nlș — St. roșie 
Belgrad 1—0, Sloboda Tuzla — 
Osijek 9—6, Zelejnldar Sarajevo— 
Celik Stanica 1—L Buducnost Ti
tograd — Sarajevo 1—4, Pristina— 
Vojvodtaa Novi Sad 1—8. Rijeka- 
Dinamo Zagreb 9—0, Partizan Bel
grad — Olimpia Ljubljana 2—2. 
Clasamentul : L Hajduk Split 9 p, 
L Sloboda Tuzla, Rijeka. Parti
zan, Pristina toate 8 p.

AUSTRIA (et. 4) : sturm 
Graz — SUS. Velt 9—0. Spor» 
club Vlena — Elsenstadt 3—S, 
Union Weiss — G.A.K. 1—i, Linz 
— Rapid Vlena I—L Austria Vie- 
na — Lask 0—0, Austria Klagen
furt— Admira Wacker 1—2, Neu. 
stedl — Austria Salzburg 0—4, 
Innsbruck — Fav A.C. 0—0. Clasa
mentul : L Sturm Graz 8 p, 2. 
Austria Vlena 7 p, 3. G.A.K. 6 ix
4. Lask, Eisenstadt. Admira si 
Rapid toate 5 p.

• La Cegled, ta cadrul grupei 
a 8-a a campionatului european 
de cădeți (juniori sub 16 ani) : 
Ungaria — Bulgaria 1—1 (1—1).

Peters care a îmbrăcat tricoul 
galben.

handbal • Meci amic-aL 
Berchem (Luxemburg) — Anilină 
Lodz (Polonia) 16—31.

HOCHEI PE GHEATĂ a La 
Kuoplo : Finlanda — Italia 7—4 
(0—2, 3—1, 4—1) • La Lulea 5
Suedia — Canada (echipa olimpi
că) 6—7 (3—4, 2—1, 1—2).

HOCHEI PE IARBĂ • Auckland.! 
Noua Zeelandă — India 2—2.

ȘAH • Turneu feminin la 
Playa de Haro (Spania). Clasa
mentul după 4 runde : Gaorin- 
dasvill 3 p (1), Cramling 2,5 p (1), 
Mureșan. Tagnonl 2,5 p. tn run
da a 4-a Margareta Mureșan a 
remizat cu Nieves Garcia (Spa
nia) • C.M. pentru lunioare a 
fost eiștigat de sovietica Hasano- 
va cu îl o.
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