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VIZITA DE LUCRU

ftOtMOi OIK lOAlt ȚARItE. UNIȚI VA I

A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU
ÎMPREUNA cu tovarașa 

ELENA CEAUSESCU,
ÎN JUDEȚELE MUREȘ Șl CLUJ

Marti dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România. împreună 
ea tovarășa Elena Ceaușeseu, a 
continuat vizita de lucru in ju
dețul Mureș, la importante uni
tăți industriale și sociale din 
municipiul Tirgu Mureș.

Primind vizita conducătorului 
Iubit al 
orașul a 
bătoare. 
arborate 
lore, se____
varășului Nicolae Ceaușeseu și 
tovarășei Elena Ceaușeseu, pan
carte cu urări de bun venit. 
Mii și mii de cetățeni din mu
nicipiu și din localități înveci
nate. tineri și vîrstniei — ro
mâni. maghiari, germani — s-au 
constituit intr-un adevărat cu
loar viu de-a lungul străzilor 
pentru a saluta din nou, cu 
cele mai alese sentimente da 
dragoste si stimă, de profund 
respect si prețuire pe tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu și tovarășa 
Elena Ceaușeseu.

Au fost vizitate noul și mo
dernul edificiu ai Spitalului 
clinic județean. Combinatul A- 
zomureș. cea mai mare unitate 
industrială a județului. Fabrica 
de produse fotosensibile. între
prinderea „Electromureș", unde 
— în cadrul unei expoziții — au 
fost prezentate realizările mai 
deosebite ale altor două între
prinderi din Tirgu Mureș. ,.Me- 
talotehnica* și de mașini tex
tile.

Momentul culminant al noii 
vizite de lucru întreprinse de 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu. 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușeseu, in județul Mures l-a 
constituit marea adunare 
populară desfășurată in centrul 
municipiului Tirgu Mureș.

în piața din fata sediului Co
mitetului județean de partid, 
unde a avut loc grandioasa ma
nifestare, s-au adunat fa a- 
eeastă zi peste’ 80 000 de mure
șeni. oameni ai muncii de dife
rite profesii, tineri si vîrstniei, 
femei și bărbați, — românL 
maghiari, germani — care au țl- 
nut să fie prezențj si la aceas
tă rcintilnire eu conducătorul 
iubit ai partidului și statului, de 
numele căruia sint legate toate 
marile împliniri petrecute ta 
județul lor, ta întreaga tară.

Apariția la tribună a tovară
șului Nicolae Ceaușeseu, a to
varășei Elena Ceaușeseu este 
salutată cu îndelungi aplauze, 
urale si ovații.

In numele tuturor partici- 
panților la marea adunare 
populară, primul secretar al 
Comitetului județean de partid 
Mureș a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu rugămintea 
de a lua cuvintul.

partidului si statului, 
îmbrăcat haine de săr- 
Pe arterele sale erau 
drapele roșii si trlco- 
aflau portrete ale to-

„ Primit cu vii ți îndelungi 
ovații, cu aclamații ți urale 
prelungite, a luat cuvintul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului gene
ral al partidului, președintele 
Republicii, a fost urmărită cu 
deosebit interes șl deplină apro
bare, fiind subliniată în repe
tate rtnduri cu vii aplauze si 
urale, eei 
du-și astfel totala adeziune 
politica internășî externă 
partidului, a

prezenți exprimta- 
la
a

României socia
liste, hotărîrea fermă de a 
munci ea abnegație și patrio
tism revoluționar pentru a a- 
pliea Întocmai in viată pre
țioasele Îndrumări primite, de 
a nu precupeți nici un efort 
pentru îndeplinirea neabătută a 
sarcinilor ce le revin.

Miile de participant! aplaudă 
șl ovaționează îndelung pentru 
secretarul general al partidului, 
scandează din nou vibrante ■- 
rărl în care sint asociate emo
ționant cele trei nume atît de 
adine întipărite in sufletul și 
conștiința întregului nostru 
popor, „Partidul. Ceaușeseu. 
România", cuvinte simbol ce se 
regăsesc si în mobilizatorul eîn- 
tee revoluționar ee răsună acum 
in întreaga piață ea o înaltă 
mărturie a imensei bucurii și a 
satisfacției depline pe care • 
trăiesc mureșenii în aceste zile.

Tovarășul Nleolae 
Si tovarășa Elena 
răspund eu căldură 
ternice manifestări 
ale mureșenilor.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușeseu. 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a sosit. împreună eu tovarășa 
Elena Ceaușeseu, în cursul du- 
pă-amiezii de marți, în județul 
Cluj, unde întreprinde o vizită 
de lucru. Primele obiective vi
zitate* au fost : Combinatul me
talurgic din Cîmpia Turzii, în
treprinderea „Electroceramica" 
din Turda, I.A.S. Mihai Vitea
za.

Clujenii i-au întimpinat și de 
această dată pe tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu sl pe tova
rășa Elena Ceaușeseu eu ne
mărginită bucurie și însuflețire, 
conștienti fiind că toate marile 
Împliniri din viața lor, a ju
dețului Cluj șl a întregii țări 
sint indisolubil legate de nume
le conducătorului partidului șl 
statului, 
bosită 
dăruire 
nară în 
frici în . .
dependență, a bunăstării șl fe
ricirii întregului popor.

Vizita de lueru a tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu, împreună eu 
tovarășa Elena Ceaușeseu, ta 
județul Cluj continuă.

Ceanșesen 
Ceaușeseu 

acestor nu
de dragoste

de activitatea sa neo- 
pusă eu e pilduitoare 
și abnegație revolufio- 
slujba propășirii pa- 

deplină libertate și in-

port
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Azi, pe cele trei „fronturi": Lahti, Craiova fi București

SUCCES FOTBALIȘTILOR NOȘTRI
LA STARTUL COMPETIȚIILOR EUROPENE!
O nouă ediție 1983/84 a popularelor cupe europe

ne ia startul astăzi, pe terenurile Întregului con
tinent Echipele noastre sint și ele gata de drum. 
Un drum pe care 11 dorim cit mai lung.

Să urăm succes echipei campioane, 
să-i dorim Universității Craiova

trecut. In sfirșit, să fim alături

în Cupa campionilor

DINAMO - UN PAS
SPRE CALIFICARE?
LAHTI, 13 (prin telefon). 

Lăsînd tn urmă o vreme înso
rită și caldă, odată ajunși 
aid, ta Finlanda, am avut o 
primă 
timpul 
cv o 
grade.
stat circa 100 km. Orașul este 
un autentic centru al sportu
rilor de iarnă ta care, de-a 
lungul anilor, s-au disputat 
clteva campionate mondiale. 
Dealtfel, chiar ta inima orașu
lui se află un complex 
trambuline pentru sărituri 
schiurile Treptat însă.

Constantin FIRANESCU

surpriză neplăcută : 
închis, cețos și 
temperatură de 10—12
De la Helsinki la Lahti

rece.

de 
cu 

inima

(Continuare tn pag 1-3)

Dinamo, 
să-și „doboare*

CRAIOVENI!,

recordul de anul_____ _________________ ____
de Sportul studențesc pentru a confirma startul 
frumos pe care l-a luat în actualul campionat.

*
Cele două meciuri din Cupa U.E.F.A. vor fi 

transmise. alternativ, la televiziune.

în Cupa U. E. F. A

DIN NOU. „SPORTU." CAUTĂ
CU 0 „FIRMĂ" MARE

CRAIOVA, 13 (prin telefon). 
Cetatea Băniei reintră ta cir
cuitul marilor competiții euro
pene de care o leagă atitea 
frumoase recente amintiri. Șl 
de data aceasta, ca și în pre
cedenta ediție U.E.F.A., ctad 
prima adversară se numea 
Florentina, partenera de Între
cere a studenților craioveni 
este tot _ o firmă mare", cele
bra Hajduk Split. Echipă ta 
formă maximă, dominînd actu
ala ediție a campionatului din 
țara vecină 
vinsă după

Fotbaliștii

LOVITURA DECISIVĂ

si prietenă (neîn- 
6 etape).
craioveni <si antm-

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Un med oficial, „de califica
re*. intr-o cupă europeană, in
tre două echipe fruntașe ta cla
samentele campionatelor res
pective. ambele neînvinse Oină 
acum, evident Întărite fată de 
sezonul trecut, animate de mari 
ambiții, cu garnituri ctrprinzînd 
numeroși internaționali. iată 
..cartea de vizită" a partidei 
de azi (ora 17) de pe stadionul 
Steaua, dintre Sportul studen
țesc si S. K. Sturm Graz. Slut 
întrunite deci toate atributele 
unui meci de „top" competițio- 
naL există certe premise pen
tru un ioc de fotbal de înaltă

Radu URZICEANU

(Continuare în pag. 2-3)

A RĂMAS MAI PUȚIN DE UN AN PÎNĂ LA J.O
CUM VĂ PREGĂTIȚI PENTRU MAREA ÎNTRECERE?

Azi răspunde secretarul F. R. Lupte. Romulus Cioacă
Reprezentarea demnă a culorilor tării la Jocurile Olimpici 

de la Los Angeles — de care ne mai desparte ceva mai puțin 
de un an — constituie un obiectiv primordial al întregii noastre 
mișcări Sportive, pentru îndeplinirea căruia Comitetul Executiv 
al Consiliului Național pentru- Educație Fizică si Sport_ a sta
bilit din timp o serie de măsuri, fiecare federație trecînd de 
îndată la punerea lor ta aplicare. Este și cazul Federației ro
mâne de lupte, al cărei secretar responsabil, Romulus Cioacă, 
răspunde ta numărul de azi la cele două întrebări ale .anchetei 
inițiate de ziarul nostru pe această temă :

1, Ce ati Întreprins pină ta 
tărîril Comitetului Executiv al 

X Ce perspective întrevedeți 
supremă a anului 1981 ?

Iată răspunsurile primite :
1. Hotărlrile Comitetului E- 

xecutiv al C.N.E.F.S. 
sarcinile și măgurile 
asigure o reprezentare de pres- 

. tîgiu la Jocurile Olimpice di-

desfășurat si analiza campiona
telor europene de la Buda
pesta. colectivele tehnice ale 
celor două loturi reprezentative 
studiind cu atentie concluziile 
acestei mari competiții. fără 
îndoială cea mai importantă 
..repetiție generală" înaintea

Ancheta noastră

privind 
care să

în ultimele zile de vacantă:

SPIRIT GOSPODĂRESC, DAR Șl... RESTANȚE
In pregătirea amenajărilor sportive școlare

Raid prin unități de invăfâmint din Capitală
învăță-Apropierea startului in noul an de 

mint aduce ta prim-plan o problemă de rezol
varea căreia va depinde, Intr-o apreciabili mă
tură, buna desfășurare ■ lecțiilor de educație 
fizică. Raidul nostru, întreprins Intr-o serie de 
școli bucureștene ți-a propus si surprindă 
teva aspecte legate de asigurarea bazei i 
riale a înv ățămint ului de

DACA ANUL ȘCOLAR
AR--------------------- -

i ci- 
mate- 

educație fizici în

noul an școlar, condiție a sporirii eficienței lec
țiilor de sănătate, e activităților sportive extra- 
școlare din cadrul „Daciadet", a cuprinderii tu
turor elevilor in practicarea exercițiilor fizice, 
•șa cum s-au angajat recent profesorii de spe

le

ÎNCEPE MIINE...

Indin unitățile de 
vizitate ar putea 

cu succes cerințelor.

prezent pentru îndeplinirea ho- 
C.N.E.F.S. șl cu ce 
luptătorilor noștri la

eficientă 7 
întrecerea

activitate 
a Comi-

recționează întreaga 
a federației noastre, 
tetului federal. în acest sens, 
ne-am propus sl acționăm cu 
exigență fa procesul de pregă
tire a sportivilor, pentru ca la 
Los Angeles să prezentăm lo
turi da „greco-romane" în pri
mul, rtnd. dar și la ’..libere") 
cure să cuprindă pe cei mai 
buni luptători, ea șanse la 
medalii. în acest spirit s-a

campionatelor mondiale de la 
Kiev, din luna

După o serie 
ternationale cu 
pregătire, după 
internaționale ale României si 
campionatele naționale si ale 
„Daciadei." care au arătat în
tregul potențial al sportului 
luptelor la această oră și va
loarea componentilor lotului 
reprezentativ, au fost reluate,

septembrie.
de turnee ta- 

caracter de 
Campionatele

Convorbire consemnată de
Dan GARLEȘTEANU z

(Continuare in pag 2-3)

Finalele campionatelor naționale șl ale „Dacladei** la călărie

OSCAR RECER
LA CATEGORIA

ÎNVINGĂTOR

„.multe 
vătămînt 
face fată 
ta ceea ce privește baza mate
rială ce o pot pune la dispo
ziția elevilor pentru sport. Așa 
se prezintă lucrurile la școlile 
generale 3. 5. 17, 175 (sec
torul 1). 69 Și 75 (sectorul 3), 
36. 93 190 (sectorul 4). la li
ceele tnd. 12. „Ion Neculce",

eialitate eu prilejul lucrărilor consfătuirii 
care au luat parte.

„Nicolae Bălcescu* (secorul 1), 
nr. 3 matematică-fizică si ind. 
23 (sectorul 3). ind.
„Gh. Șincai'’ 
unități 
spațiile 
tiile de 
pentru 
sportiv 
(Ușurare, existind terenuri 
pentru jocuri, sectoare pentru 
atletism și gimnastică precum 
șl o bună dotare cu material 
șl. echipament sportiv.

I.M.G.B., 
(sectorul 4). Stat 

de învățămînt ta eare 
de curte pentru iec- 
educație fizică ea și 

activitățile de eolectlv 
îngăduie o largă des- 

existind

PREGĂTIRILE CONTINUA
La școala generală nr. 

(sectorul 1). am găsit un veri
tabil șantier de lucru, care 
angajează pe toată lumea. Ce
lor aproape o duzină de tere
nuri 
tura

170

de baschet li se vor ală- 
o platformă de bitum

Raid realizat de 
Tiberiu STAMA

Modesto FERRARIN1

(Continuare în pag. 2-3)

SIBIU, 13 (prin telefon). La 
baza hipică din localitate au 
continuat Întrecerile din cadrul 
finalelor campionatului si ale 
„Dacladei" la călărie, ta com
petiție Intrînd acum seniorii. 
Stat prezent! sportivi de la 
Steaua. Dinamo. Olimpia Bucu
rești, Petrolul Ploiești. C.S.M. 
Craiova, C.S.M. Sibiu. C.S.M. 
Iași, C.S.M. Metalul Rădăuți. 
A.S.A. Cluj-Napoca. Dumbrava 
Neamț, Timiș Izvin. Agrono
mia Timișoara. Agricol» 
Mureș șl Centrul 
Lugoj. Printre ei 
meroși călăreți cu 
si rezultate bune 
ternatlonal, ceea ce face

Tg. 
de călărie 
se află nu- 

experientă 
pe plan In

ca

SEMIUȘOARĂ 
întrecerea să fie echilibrată 
și, în general de un 
nivel.

Prima categorie in 
căreia călăreții seniori 
disputat titlul a fost cea 
semiușoară. Conform așteptă
rilor. startul a fost deosebit de 
populat în competiție intrînd 
35 de concurenti. Dacă în pri
ma manșă au terminat fără 
greșeală 13 concurent! în cea 
de . a doua doar oatru au rezol
vat dificultățile parcursului 
fără nici o eroare. Pentru de-

bun

cadrul 
si-au 

de

iile lONESCU-coresp.

(Continuare tn pag 2-3)



Eliminînd urgent lipsurile reliefate la C. E. de la Roma Estimări înaintea campionatelor europene

POLOUL NOSTRU TREBUIE SA SE ÎNSCRIE
PE DRUMUL CEL MAI SCURT AL REABILITĂRII

O ectilpă s-a ridicat deasupra 
celorlalte participante ta turneul 
primelor opt torțe ale poloulu: 
oontmenlal, la C E. de ia Roma : 
campioană mondială și. acum, 
europeană — formația Uniunii 
Sovietice (cu uiouarul* Mșve- 
alradze declarat cel mal bun 
jucător al competiției), cele două 
puncte cedate de ea in ultimele 
partide semăn ind mal ’ _ ' ’
ou... remize de salon. Șl Ungaria 
șl-a depășit condiția de moment. 
In rest neputîndu-se vorbi At 
mari diferențe, fiind cm ar vl- 
albil un anume echilibru valoric, 
reflectat nu atit in rezultatele 
trecute in' palmares, cit in situa
țiile concrete petrecute m apa 
atit de limpede de la Foro Ita
lice sau Tor dl Quinto. In acest 
cadru general, echipa noastră nu 
a părut chiar ultima dintre com
petitoare, nu a fost — cum au 
lăsa să se creadă rezultatele — 
mult mal slabă decît elita con
tinentală. O aeemenea afirmație, 
oe poate stfcni nedumeriri citi
torului, se cere desigur, argu
mentată...

UN CARUSEL AL RATĂRILOR. 
Primul meci a fost cu cei mal 
redutabil adversar — U.R.S.S.,
pierdut la o diferență explicată 
ta buna parte prin totala lipsă 
«te inspirație a portarului Simlon, 
Înlocuit după ce primise 11 
tari din 12 șuturi. Al doilea 
cu formația țării gazdă (un 
gram, așadar, dezavantajos), 
mație dezlănțuită ta debutul 
seulul, trăind atunci visul meda- 
■Uor. Polo! știi români au părut 
Inhibați, angrenîndu-se intr-un 
carusel al ratărilor, ne reușind să 
fructifice cinci situații de supe
rioritate numerică (cu una mal 
mult ca în ziua inaugurală). Nici 
Rupă acest duț atit de rece, nu 
credeam că totul e pierdut 1 Și, 
totr-adevăr, tn cea de a treia 
toennlre, echipa noastră a evo
luat mal aproape de așteptări. 
pArind a se desprinde spre suc
ces după două reprize. Dar, In 
«fertul trei, o cădere de neînțeles 
s-a concretizat tn 1—5, pentru ea 
disputa să devină foarte Încinsă 
2n final, cursa de urmărire a 
jucătorilor români sâ fie nespus 
de aproape de victorie, numai 
eă, la 8—8. cînd ei se apărau eu 
jucător In plus șl mal erau două 
secunde pe atacul advers, * in
tervenit arbitrul olandez Goert- 
sen, făclndu-le cadou spaniolilor 
un 4 m ce a decis soarta me
dului (prea mare putere au ca
valerii fluierului in acest sport 1), 
dnd mal rămăseseră cu totul 27 
de secunde. Au urmat partidele 
cu R.F.G. si Iugoslavia, cînd nu 
s-a jucat rău. ba dimpotrivă, 
spectaculos pe alocuri, insă In 
oare a existat Iarăși cite-o re
priză (a treia, respectiv a doua) 
a neputinței tn atac șl, tn loc 
de trel-patnu puncte. »-a ..scos* 
doar unul. Cu Ungaria s-a... do- 
borlt recordul superiorităților ne
valorificate (șapte), iar In der- 
byul codașelor ratările șl Inter
vențiile prompte ale portarilor 
o-au ținu* Lanț, șansa vurtzlnd 
•1 arderilor.

OBSKRVATU DE FOND. Jucă
torii au acuzat sezonul ineăreat.

degrabă

Joc. 
pro- 
for_ 
tur-

(Urmare din pag. 1)

pentru jocuri precum și o pis
tă de atletism cu mai multe 
culoare. In febra pregătirilor 
se află Si colectivul de profe
sori de la _ni' 
colo 
curte 
diet. 
Prof, 
tarul 
tvl va fi gata pină la 
tunet de clopoțel. Preocupări 
pentra buna gospodărire a ba
lelor sportive am găsit și 1a 
jele două mari complexe spor
tive de cartier din ..Balta Al- 
>ă“ („Voinicelul* și 
imbele folosite și de 
ătile de învătămînt 
sire nu dispun de 
ie măsura 
sste că 
orul 3)
1 volei 
rebuie.
a și eel de-al doilea teren de 
tandbal să fie adus la nivelul 
elorlaltc, bitumul en oare 
ste pardosit prezenlind fisuri 
aari, Intre care au nănădit — 
Sn belșug — buruienile..

(sectorul 4), a- 
unde un spațiu larg da 
va fi folosit pentru bas- 
volei. handbal si 
Fompiliu Nițoiu, 
scolii este convins

fotbaL 
direc- 
că to- 
primul

„Titanii"), 
către uni- 
învecinate. 
amenajări 

cerințelor. Bine
la ..generală 84“ (sec-
terenurile de handbal 
se prezintă a sa cum
Ar fi de dorit, insă,

SEMNE DE ÎNTREBARE 
CE IȘI AȘTEAPTĂ RĂSPUNS... 
Raidul nostru a descoperit și 

■ele școli în care spiritul 
ospodăresc este intr-o vizi- 
Ilă suferințfi. Este cazul Sco- 
1 generale nr. 95 (sectorul 3). 
ș un teren de handbal com- 
let neîngfriiit (denivelat, pră- 
lit. cu bălării de peste un 
tatru înălțime și cu o treime 
In gardul împrejmuitor* cam
let deteriorat), al Liceului 
id. Optica română (cu un 
ictor de sărituri fără nisip, 
irăsit). Si mai dificilă ni se

care le-a solicitat vlrf de forma 
și la turneul de calificare de la 
Bruges, șl la Universiada de ta 
Edmonton, șl la Roma. Există 
alei un adevăr talii ne amtatian 
că tot el vorbeau nu de muH de 
oerința unul bogat calendar In
ternațional. eu numeroase con
tacte, ceea oe au șl avut din plin 
ta acest ar. I Oricum, dorința de 
autodepășire. de angajare, dărui
rea pentru culorile țării trebuie 
sA-1 anime pe tricolori chiar și 
la momentele mai dificile, " * 
determine să-șl strings 
să formeze cu adevărat

. să-! 
rtodurile. 
o echipă-

U.R.S.S.. 
Spera, 
kigojla-

Rezultate î 11—16 ev 
3—10 cu Italic, Ș—9 cu 
T-7 cu R.F.G.. 8-11 eu 
vta. 3—9 eu Ungoria, 5—6 eu O- 
tando. locul 8, cu 1 ș, golave
raj 47—6$ Realizatori : Hoaiu 13. 
Coctrâț 9, Ardeleana 8, 5. Po- 
pe»eu 7. Oc*dca 4. Mo icoane J, 
Ga-ofoane 2. t ioneeco 1. Au 
<oa< juca, : Soim, Sln’on — por
tae, Go.țâ Feior. Râducceu.

Or, așa seva au s-a Intlmplat tn 
IMUte. .Chiar și cmd pierzi, s-o 
Iad eu frunte* bus, să știi că al 
Ata tot es puteai I*. repeta, trn 
adevăr altfel cunoscut, secretarul 
FJtJf. Ludaa Dumitrescu. Stat 
♦pinii dupA oare ta perioada de 
OinsLlntea plecării ta „Cina e- 
tenia* pregătlrite s-au axat prea 
■nuH pe toot. Dar tari măcar ta 
acest capitol a) taotutid rapid 
șl eficace, poteiștil noștri au au 
strălucit. Iar vizavi de tactică, 
dincolo de greșeilte din pregătire, 
«poms de neconoepTit ea jucători 
eu pretenții — șl, am adăuga, 
eu eabtăti — să nu găaeaacA dru
mul golului, ia ecmdițllte concrete 
de med, ta acele dectetve situa
ții de superioritate (cu totul •- 
pros pe 79 nefructifioate !), aștep
tând sotuțta salvatoare de pe— 
bancă. Una din mărite lipsuri a 
reprezentat-o dealtfel absența ■- 
nul lider autentic, a ecaducă'.o- 
rul’jl <te echipă ta apă cu per
sonalitate șl autoritate. Pe de 
a«A parte, golgeterul Hagiu, •- 
eelași Inlmoa fără pereche, a 
tnoeput să fie ținut tot mal strlne 
șl atent de adversari, ceea oe 
implică asumarea responsabilității 
șutului de eătre alții, dar numai 
Ardeleana șl Costfăș o fac cu o 
anume eficiență, tor puttiulu-te 
fl adăugat șl Șerban Popescu, 
per. tru insistenta ta fața porții 
adverse. Că echipa noastră a foet 
s campioană a ratărilor o dove 
dește șl ntMnării! redus de go
luri marcate («7). eel mal mie 
dintre toate participantele. A șl 
primit nruXe CCT). însă după de
butul nefosptrat al portarilor. 
Splnu a avut destule tntervențk 
oportune, ..găurile* fltnd. ded. 
ta sistemul defenstv din fata taî. 
eu numeroase greșeli 
tn.

VALOAREA JSTE. 
ALTA I E limpede : 
Românie! nu a jucat 
Raleî le nlveitS real 
«tltfior e'ALste >s Tblitai. ta ISC.

TOTUȘI, 
naționala 

In eap^taJ* 
al poafbl-

pare aătuatia in alte uaități 
da tovățămlnt (școlile generale 
nr. L 180 șt 183 din sectorul L 
Liceul industrial ar. 18 dia 
sectorul X Școala generală ar. 
Ul din sectorul 4). acolo aorta, 
dintr-un motiv sau altul, ame
najările sportive de aid au 
devenit pasai de trecere pen
tru cetățenii din împrejurimi, 
fapt care — cum foarte bine 
ne semnala prof. Geergeta 
Covaci, de la ..generală 1* — 

'impietează asupra bunei des
fășurări a leetiilor si activită
ților sportive. Se impune de 
aceea e> inspectoratele școlare 
ale sectoarelor respective să 
la măsurile care se impun. ast
fel ea aceste amenajări să 
poată fi falosite numai in sco
pul pentru care au fost create.

O situație aparte prezintă 
Si Școala generală nr. 1 unita- 
te-etalon (aflată chiar în veci
nătatea imediată a Inspectora
tului școlar al sectorului 1). _• 
cărei curte a fost 
de o instalație de 
care va deservi și 
alăturată (348) : s
îneepnti în vacanța 
dar fără sansa de a 
Înainte de începerea 
de învăiămhit. atita timp 
echipa care Inerează acolo 
aiuît... mimează munca)?!

*
Dorim să credem că In si

lele care vor nrma deschiderii 
noului an școlar toate condu
cerile unităților de fnvătă- 
niînt. cadrele didactice de spe
cialitate.
rile si retușurile necesare 
vederea unui start bun 
tiile de educație fizică, 
tivitătile sportive atit 
drăgite de marea masă 
vilor bucuroși eni.

-brăzdată* 
încălzire 

grădinița 
instalație 

de vară, 
se încheia 

anului 
eît 
nai

vor aduce completă- 
tn 

lec- 
se- 
tn- 

ele-

la 
în 

de
a

sau. anul acesta, ia Bruges, Na- 
pol șl, ta parte, la Edmonton 
Ea. echipa, și majoritatea com- 
ponecțllor săi pot — o spunem 
fără teama de a greși — mai 
mult. Nu e cazul să dramatizăm 
eontraperformanța de la euro
pene. Cu calm și responsabili
tate. ta liniște șl ou luciditate; 
e necesar să se Învețe din ce nu 
* fost bine (Înregistrările făcute 
pe aparatul „video* de Biță Dia. 
eonescu trebuie văzute șl revă
zute), pentru a afla cit mai re
pede drumul cei mal scurt spre 
reabilitare. Ir. echipa națională e 
tac doar pentru adevăratele va
lori, Indiferent de vîrstă ! Sita 
selecției trebuie să cearnă pini 
dnd polo ui românesc va avea o 
adevărată reprezentativă reunind 
doar acel fu cât ori dotați și eu 
spirit de sacrificiu pentru ma
rea performanță. eu dorința fier
binte de a apăra culorile tării. 
Se cere 
estie la 
dispară

«pâra
In t A rit procesul de eda- 
eJnbnrl, astfel incit sâ 
actele de indisciplină, 
an Fpszt- portarul Tu- 
pikU nefâebid d*p!a-

Geo RAEȚCH1

LA FELE, MAI
De acum 8 ani, de cînd ciclu) 

campionatelor europene de vo
lei s-a micșorat de la 4 la 2 
ani, s-a creat o diferență apre
ciabilă pe planul importanței, 
între edițiile cu soț și fără soț 
In timp ce primele nu au decît 
menirea de a stabili ierarnia 
continentală în momentul res
pectiv (acoperind astfel cu 6 
competiție de acces mai larg 
anul liber din ciclul olimpic, o 
altă competiție înființată în 
acest scop „Cupa mondială", 
aagrenind puține echipe), ediții
le C.E. fără soț, programate In 
anul preolimpic, capătă și alte 
atribute care le sporesc intere
sul și importanța. Ele acordă 
primelor clasate șanse de cali
ficare la următoarea Olimpiadă 
fie direct (cel mai bun loc ex- 
cluzînd din calcul echipa 
U.R.S.S., deja calificată, fiind 
campioană olimpică), fie indi
rect, o altă echipă primind 
drept de participare la turneul 
preolimpic de calificare (de-a- 
cum. și el limitat).

Ediția din acest an a cam
pionatelor europene programate 
în 8 orașe din R. D. Germană 
(Berlin, Erfurt, Suhl — măscu
ita, Rostock, Schwerin și Cott
bus — feminin), 
septembrie, este 
R are, așadar, 
greutate la care 
După cum se știe, ia faza fina
lă a C F iau parte cite 12 echi
pe feminine și masculine, intre 
care șl cele ale țării noastre. 
Cum se prezintă tabloul eiitei 
voieibalistice europene la ora 
ediției a 13-a ? O întrebare la 
care, firește, cu exactitate nu se 
ooate răspunde decît în seara 
zilei de 25 septembrie, dar în 
legătură eu care se pot avansa 
unele aprecieri decurglnd din

MULTI CANDIDATE L
ȘI LA CALIFICAREA P

între 17 și 25 
cea de a 13-a 
•cel plus de 

ne-am referit.

valoarea actuală a participante
lor, privită prin prisma rezul
tatelor lor în aoest sezon. în
cercăm să vă oferim astăzi cî- 
teva detalii și aprecieri în le
gătură cu echipele feminine și 
competiția lor.

Formațiile de fete (ca și cele 
de băieți) iși dispută șansele 
mai intti în trei grupe preli
minare. primele două clasate in 
fiecare grupă calificîndu-se în 
turneul final pentru locurile 
1—6, iar celelalte echipe jucînd 
în turneul final pentru locurile 
7—12 (rezultatele directe dia 
grupe contează în turneul fi
nal). Iată compoziția celor trei 
grupe : I (la Schwerin) — Po
lonia, Bulgaria, R. F. Germa
nia și Franța ; II (la Cottbus) 
— România, U.R.S.S., Ceho
slovacia și Olanda ; III (la Ros
tock) — R. D. Germană, Italia, 
Ungaria și Suedia. Judecind pe 
baza valorii tradiționale a echi
pelor, grupa cea mai grea este 
chiar cea de la Cottbus, unde 
trei echipe emit justificate pre
tenții la un loc între fruntașe. 
In plus, cea de a patra — O- 
landa — pare să se afle într-o 
viguroasă ascensiune, căpitana 
echipei Ungariei, Agnes Torma, 
iocotind-o recent drept una 
dintre candidate la turneul fi
nal al locurilor 1—6. Deși în 
ultima vreme echipa U.R.S.S. 
a marcat o evidentă scădere pe 
plan mondial, ea rămîne, totuși, 
prima favorită a actualei edi
ții a C.E., deci și cea mai pu
ternică din grupa de la Cottbus. 
Nu ni se pare însă imposibil 
de învins de către unele dintre 
fruntașele continentului. Abor-

DE LA „TURNEUL PRIETENIA" LA C.M. DE BOX ALE JUNIORILOR
Pe ringul de la Galați, speranțe autentice ale pugilatului

Cea de a XVIII-a 
.Cupei Prietenia* la 
niori, desfășurată la 
fost considerată de 
drept 
toate 
cum.
zenti 
garia, 
R-P.D. Coreeană. R. D. Germa
nă. R. P. Mongolă. Pclonia. 
Ungaria, UJLS.S. și România. 
După cum ne-au declarat an
tren orii Pedro Roche (Cube). 
Stefan Haubrich (R. D. Ger
mană). Son Dak R*u (R.P.D. 
Coreeană) si Sandor Csuetna- 
nyi (Ungaria), care au urmări: 
«mite ediții ale acestei presti
gioase competiții, ca tatii «a 
fost convinși el la Galați an 
font taacrls pe listele de coc- 
ecra cei mal valoroși tineri 
boxeri <fin toate țările partid- 
nante. Că este asa. ne-o «m- 
firtnl șt declarația tehnidenl- 
lar cubanezi care. înaintea 
startului, opuneau dl ae venit 
ta România pentru a eneerl 11 
■tedoni de aur ! Si vaăoarea 
Dugilistiior din Marea Caraibi
lor nu poete fl pusă la îndo
ială. Intențiile 1« au fost de
jucate însă de forța uocr 
socrtivl din reprezentativele 
Uniunii Sovietice. României. 
Bulgariei si R. D. Germane, 
care au prezentat la turnee 
boxeri excelenți. eu frumoase 
perspective de viitor. Tăria 
actualei ediții mal poate fi ar
gumentată si Prin echilibrtd 
manifestat tn stabilirea ierarhi
ilor : L U.R-S.S. eu 8 medalii 
(3 aur. 4 argint si 2 bronz), 
2. România eu I (2—3—3). 3. 
Cuba eu 7 (2—2—3). 4. Bulgaria 
eu f (2—1—3), 5. R.D. Germa
nă eu 3 O var. 1 argint). 8. 
R-P.D. Coreeană cu 4 (1 aur, 
3 bronz), 7. Cehoslovacia eu 3 
0 argint 2 bronz). I. Polonia 
ev 4 bronz. 9. Ungaria cu 3 
brom. 18. R. P. Mongoli cu 
1 bronz.

Raliir.du-ne părerilor antre
norilor și tehnicienilor prezenți 
la Galați, subliniem faptul că 
pe ringul de la arena Dunărea 
au evoluat cîteva autentice ta
lente ale aportului eu mănuși, 
tineri boxeri despre care. cu 
siguranță, vom mai avea oca
zia să amintim în cronicile și 
comentariile de specialitate. 
Dintre cei 106 pugiliști Înscriși 
la cele 12 categorii de greu
tate. de la semimuscă la super- 
grea. o impresie deosebită av 
lăsat : Ieznik Papian, Andrei 
Salov, Muzmaranet Sanavazov 
st Șerik Umirbakov (U.R.S.S.), 
Ricardo Echevaria. Arqnimides 
Eehevaria, Angel Espinosa, 
Ramon Ledon (Cuba). Hristo 
Furnikov. Laszar Kamenov, 
Angel Samov, Kraiio Doinov

dînd parii 
mult curai 
batistele ■ 
producă- J 
Să na uil 
la campion 
României I 
man și al 
tualmente I 
a reușit fl 
de a inviij 
nală, pe sl 
Încerca $11 
sint mai nl

Firește, I 
portant pel 
ficării va I 
Cehoslovaci 
ultimul rea 
dintre celei 
cele au cil 
na), dar șl 
calitativ a 
șansele ei I 
de calificai 
locurile 1-1 
într-o surd 
apreciabilei

Dintre d 
feminine, J 
pare cea q 
ritele hîrtil 
garia — fi 
rate de R. I 
eial, dar a 
vest-germa 
grese în ul 
te de unei 
în fața 11 
plan. In a 
la Rostocld 
R. D. Gen 
mari favoa 
turneul fii 
vag pericll 
•zzura* în

In orice 
C.E. va fd 
țele, extrel 
în serii cîl 
pentru locu 
mâții (excl 
a U.R.S.S.) 
puteri pen 
poartelor 
*84.„edițle • 

box ju- 
Galați. a 
specialiști

eea mai puternică dintre 
ei te au avat lac piuă a- 
La întrecere au fost pre- 
tineri pugiliști din Bul- 

Ceboslevacia, Cuba.

(Bulgaria). Mike Knut, Valter 
Eike si Nils Wigreffe (R. D. 
Germana). Michal Fraaek (Ce- 
boalovacLa). lose! N-*y (Unga
ria). Mia Nam Hyao (R.PJJ. 
Coreeană) care, indiferent dacă 
•u urcat ne cr.ma treaptă a 
podiumului tail nu, vor avea 
un cuvjnt de spits la viitoarele 
atari turnee.

Clasarea reprezentanților noș
tri pe tactil secund are dart 1 
s« ne bucure. Desigur, succe- 
rd ob'jnut de Rudei Obreja 
(ușoară) si Mielo» Paisz (grea) 
este demn de subliniat. Dealt
fel acești 2 sportivi au lăsat 
• excelentă impresie. Rudei 
Obreja. crescut și format de 
antren oral Ion Moaca, este un 
boxer extrem de dotat La 18 
ad el se anunță ca o marc 
speranță a puzUism. lui nostru. 
Este înalt, cu brațe lungi și lo
vituri puternice, cu un bun joc 
d« picioare, si dacă își va 
fcnbogăti mijloacele de 
rare Rudei Obreja 
teperta ta orice turnau 
anvergură, inclusiv la cel 
Jocurilor Olimpice de la ___
Angeles Calitățile dovedite în 
disputele de la Galati — și nu 
numai aici — ne-au arătat că 
finim I boxer a acumulat cu
noștințe și forte necesare pen
tru o bună reprezentare în 
mari concursuri internaționale. 
Următorul test la care va fi 
prezent este campionatul mon
dial de juniori (noiembrie —

•pă- 
poate C 

de 
al

Los

Republica Dominicană). Prin 
evoluția sa. el poate confirma 
sau infirma aprecierile măgu
litoare de la această oră.Dar, 
avem convingerea că 
Obreja va _ înregistra 
valoroase performante 
boxul românesc.

Celălalt sportiv român 
dentiat este Micioș Paisz. Tî- 
aărul elev al antrenorului clu
jean Iran Ci sc Ambruș a boxat 
bine pe ringul gălățean. Cu o 
foarte bună apreciere a dis
tantei. cu un ioc de picioare 
demn de un adevărat campion, 
Hidos Paisz s-a impus catego
ric in fata unor boxeri mai 
puternici, greu de învins, așa 
cum au fost cubanezul Pedre 
Montalva, ungurul Gyorgy Ho
lev Ies. sau 
Umirbakov. 
sportiv, bine 
nuare. poate 
valoric care___
în elita greilor din _____
lume. Pentru aceasta este ne
cesar ca Paisz să-și îmbună
tățească forța de lovire. t>re- 
gătirea fizică si. să renunțe ta 
unele ..artificii* (este adevărat, 
gustate de public) care. în fata 
unul adversar mal rutinat ar 
putea să-1 aducă în nosturS
de învins. Despre ceilalți spor
tivi români si alte aspecte
de la eea de a XVTIT-a ediție 
a ..Cupei Prietenia* într-vn ar
ticol viitor.

Rudei 
noi si 
pentru

evi-

START I

1

sovieticul 
Tînărul 

pregătit în 
înregistra 
să-l

Șerlk 
nostru 
conti- 
•altul 

propulseze 
întreaga

Afităzi, la 
tul in eea 
„Cupei CIBI 
petiție dclis 
lungul a 6 
tnchede dum

Etapa de 
traseul Bra 
Măeruș — 1 
»ov, 122 ta 
participa nt 
diferite cern 
evldențlațl < 
cent fnehei. 
al României

A R
(Urm

Paul IOVAN

CAMPIONATUL DE RUGBY, DUPĂ ETAPA A IV-A
După 

eugby 
echipe 
namo, 
făcând , _ _________
Duminică a fost rtodtU Farului 
să capoteze la Sibiu, acolo unde 
Începe să se afirme un XV tot 
mal valoros, pus pe lapte mart.

CLASAMENTE
Seria I :

< etape, campionatul <fc 
nu mad are <tedt douA 
neînvinse ; Steaua șl Dl- 
toate celelalte 18 formațU 
cunoștință cu !nilinge rea.

B.
W.

1. Steaua 4 4 8 8 IX»— 4» IA
1. Dtoamo 4 4 8 8 88- » 11
8. Farul 4 8 8 1 12S— «T 18
4. CJS.M. Slbta 4 8 8 * fd— M 1
1. Poli. Iași 4 118 4»— M 7
A. Qlivița Roșie 1111 88— M 8
t. Șt. Petroșani 4 18 8 85— 84 8
8. ,U* Timiș. 4 18 1 K— W 8
». Șt. B. Mare 118 1 *8— n g

18. Sp. atud. 4 8 0 4 11—1» 4
Seris a n-a :
1. Ru.lm. BlrLad 4 S 0 1 ST—rt 18
8. Vulcan *4181 &»—ÎS 18
8. Gl. PTT Arad 4 2 11 9V—« 8
4. Poli. Cj-Nap. 4 3 11 S3—56 3
>. TC Ind. Midia 4 2 3 2 62—36 3
8. Metal. Cugir 4 2 6 2 4»—52 8
T. CSM Suceava 4 2 6 2 47—47 8
8. Rapid Buc. 4 1 6 3 35—M 6

0
8

3
3

<
6

33—56
27—46

1
1
puncte eon-

• TROFEUL saarului ,,.Sportul". 
Marcatori de eseuri : 1. Holban 
(Farul) — 4 ; 2—«. Fulcu, V4r- 
zaru, c. Plorea (toți Steaua), ▼. 
Ion, Varga (ambii Farul) — 3 etc. 
In clasamentul de echipe : 1. FA
RUL — S eseuri, 1. Steaua — M, 
8. CSM Sibiu — 8, 4. Dlnamo — 
I ; ...Grivtța Roșie a Izbutit, prin 
Al. Marin, primul efiu eseu, In 
Ump ee „U* Timișoara șl sportul 
•tadcnțesc se află, deocamdată, 
pe ultimele tacuri cu... 0 eseuri 1
• CITEVA ultime transferări : 

1. Urdea (Știința Baia Mare) ta 
CSM Sibiu (o aerinasâ tatârire 
pentru Ctatrul siblan după pilte- 
ri V. Ungureanu, veni* tot de 
la Bala Mare ; e drept,, ambii stnt 
•ibieni) ; V. LazAr (Gloria PTT 
Arad) și Fl. Beraru (Știința Baia 
Mare), ambii la Universitatea Ti
mișoara ; C. PAunescu (Sportul 
studențesc) la Mașini Grele O- 
Umpia ; Bie Călin va juca ta 
continuare la Steaua.
• O ÎNTREBARE : la jocul _U* 

Timișoara — steaua a fost de
legat arbitrul bueurețtean C. 
Cristăchescu. dar la meri o-a 
prezentat Gh. Bucur. De ce ?
• ARBITRUL Mihal Gavriei a 

plecat la Vama, unde va conduce 
ctteva partide la Turneul ..Ni
sipurile de aur*.

ea tntensill 
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ZI, PE TREI „FRONTURI" IN CUPELE EUROPENE
mo — un pas spre calificare ?
(Urmare din pag. I)

picilor a început b6 bați 
kntru fotbal. Lahti găzdv- 
I «cum pentru prima dată 
îlnire din Cups campioni- 
uropeni. deși Kuusysi este 

dintre cele mai vechi 
Iri din Finlanda Înființai 
934. Interesant de șubli- 
f aptul că. deși are o ve

le de aproape 50 de ani 
ysi a promovat in prims 
abia cu doi ani în urmi 

kirprinzător pentru toată 
ta. la prima ei apariție în 

fotbalului finlandez, e- 
[ a si cîstigat titlul de 
[ioană ! Ce anume a de- 
inat această performantă ? 
[rimul rînd existenta unui 
Ion acoperit, de circa 5 000 
pcuri, primul din Finlanda 
fe care echipa se poate 
ati si iarna. în ce! de-a! 
la rînd — miza pe tineret 
ul a devenit, intre timp, 
hncipalul furnizor de ju-

iovenii din nou

eători pentru loturile repre
zentative. cei mai cunoscut! 
Jucători fiind portari;] Karhn- 
nen, fundașii Kantonen, Peko- 
aea îi Remes, mijlocașii An- 
noneo «1 înaintașul Koușa. la 
actualul campionat (mai atol 
patru etape de disputat! eehi- 
pa pregătită de Kejo Vautilai- 
nen ocupă locul 4, decepționtnd 
țntr-o oarecare măsură, deoa
rece se aștepta mai mult de 
1» ea în schimb, s-a reabili
tat în Cupă, calificîndu-se 1» 
finala care este programată !• 
începutul lunii octombrie 
„Principalele «tauri ale echi
pei «ini, afirmă antrenorul 
D. Nicolae-Nicușor. foarte bu
na pregătire atletică, angaja
mentul total si deeizia co oare 
abordează partidele de «casă. 
Echipa noastră e superioară. 
Insă. Ia capitolele tehnică si 
experiență si cred eă va reuși 
să evite joenl de uzură al «na
delor pentru a obține un re
zultat favorabil*. Marti seara

cu o „firmă4* mare—

transmis ta direct 
se va 

(ora 
stadionul

Dinamo a efectuat un antrena
ment de cigca 70 de minute 
pe terenul ce va găzdui Întâl
nirea.

Meciul
de radio București — 
disputa de la ora 19 
Bucureștiului) pe 
Centrului sportiv, eu o capaci
tate de 10 0000 de locuri. Re
priza secundă se va desfășura 
ta ' ‘ ‘
da 
de 
la 
si 
USYSI : Karhonen 
Kantonen. Pekonen.
naș
— Tomvall. Kousa 
DINAMO : Moraru - 
I. Marin. Andone, Custov (Stă- 
nescu) — Dragnea. MulțpscU. 
Movilă. Augustin — Nemțea- 
nu, Iamandi. (Nieolae nu are 
drept de loc. fiind suspendat 
o etapă)

lumina reflectoarelor. Parti- 
va fi condusă de o brigadă 
arbitri din Suedia, avîndu-1 
centru pe Ulf Ericsson. Iată 
formațiile probabile : KU- 

Remes. 
_  ______  . Saarikve- 
Kurki. Annunen. Leine 

Talnio. 
Rednic.

La Neuchatel, in Elveția

ECHIPA CEHOSLOVACIEI A REPETAT
PARTITURA PENTRU „STOCKHOLMCC

Dialog cu antrenorul M. Rădulescu
Rădulescu 

trecută, 
a urmări 
reprezen

(Urmare din pag. 1)

lor cunosc toate datele 
lemei. Ei au intensificat la 
pium pregătirile în «lti- 
[ zile și le-au încheiat 
r-un antrenament desfă- 

1 marți după-amiază. Din 
fee. el nu vor putea utili
se trei dintre oamenii do 
L Balacl și Crișan — accl- 
Bti — și Ștefânescu, «ua- 
jat o etapă din Cupa 
F.A. „Prezența acestor trei 
lori de valoare ar fi dat 
[plus de siguranță echipei, 
ara antrenorul C. Oțet, 

avem adeziunea totală a 
[lalți jucători, care pot O 
ni înlocuitori ai eelor ab- 
I.. Este de datoria mea să 
ptizez că adversarul se pre- 
ă mult mai dificil decît 

putea crede. Tocmai de 
a avem nevoie și acum de 
[tul entuziastului nostru 
ie. Sperăm să ne susțină

așa cum știe, așa eum a pro
bat-o de atilea ori*. în pri
vința formulei de începem, 
tehnicienii Universității au op
tat pentru formula eu Donose 
pe postul de libero, argumen
tul experienței acestuia fiind 
hotăritor in luarea deciziei. în 
felul acesta ae produc cele mai 
puțin probabile modificări șt. 
In restul compartimentelor, a- 
sigurlndu-se omogenitatea unei 
formule care a mai evoluat, 
ea excepția postului de libero, 
deținut In sezonul trecut — ta 
absența lui Stefânescu — de 
Ciupitu. Sperăm că Universi
tatea Craiova va ști »ă treacă 
peste dificilul moment al star
tului și se va reîntîlni cu vic
toria.

Fotbaliștii iugoslavi au sosit 
ta cursul după amiezii la Cra
iova. Ei au călătorit eu avio
nul pini la Belgrad șț de acolo 
cu autocarul pînă în Bănie. 
Antrenorul Pero Nadoveza s-a

arătat laconic in declarația sa: 
^Deținem • formă și nn moral 
excelente. Ne punem mari 
speranțe in partida tar. pen
tru care am repetat mereu în 
campionat lecția contraatacu
lui.*. După sosire, jucătorii lui 
Hajduk au făcut un antrena
ment de acomodare pe stadio
nul Central Nu au făcut de
plasarea, fiind accidentați, 
gîlskovlei si PesieL

Partida va începe ta ora IT 
șț va fi condusă de un trio 
francez, avindu-1. la centru pe 
Michel Vantrot Formații pro
babile:

UNIVERSITATEA: Lung — 
Negrilă, TilihoL Donose, Un- 
gureanu — . Țlcleanu, Beldea- 
rra, Geolgău, Irimescu — Cîrțu, 
Cămătaru.

HAJDUK : Simovici — Cuk- 
rov, Cop, Rozici, Miliuș — Bur- 
sac, Șalov, Zoran Vujovlei, 
Celici — Zlatko Vujovici, Vu- 
DcL

ortul14 caută lovitura decisivă
(Urmare din pag. 1)

ctivităte. pe care publicul 
savureze.

mbele formații si-au nre- 
t debutul in noua ediție a 
lei U.E.F.A. cu o atenție deo- 
tă. studiindu-si adversarul 
cite două ori. Dovadă de 

[e preocupare, de seriozita- 
Ide dorință de... calificare, 
ință pe care oaspeții (so- 
leri. la prinz. cu un avion 

bial) ne-au si mărturislt-o. 
tenorul Gernot Fraydl de- 
lă că apreciază pe Sportul 
Bentesc știe că .alb-negrii* 
făcut achiziții de valoare si 
sideră eă cele două pacte
le au sanse egale de acces

în turul secund. E5 este mul
țumit de forma lui Sturm (pa
tru victori! în primele 4 eta
pe de campionat, lider. Înain
tea Austriei Viena), are lotul 
complet si va alinia un „uns
prezece" din care nu vor lipsi 
internaționalul ungur Szokolay 
(venit de la Ferencvaros) șl In
ternaționalul austriac ..under 
23“ Tlionhofcr. autorii celor 
două goluri ale victoriei de du
minică. cu S.S. Veit. Formația 
probabilă : Sari* — Sehauss, 
Pichler, Griissinger, Feirer — 
Tbonbofer, Bormann, Strobl —
— Bakota, Szokolay, Jurtin. Re
zerve : Konrad (portar). Bin
der. Huberts (fundași), Steiner, 
Stocker. Breber (mijlocași). 
Marko (atacant)

ȚIN DE UN AN PÎNĂ LA J.O.
k ce privește lotul de lupte 
te, după campionatele ea- 
ene, unde sportivii noștri 
avut o comportare neeeres- 
zătoare, comisia olimpică, 
eratia — au hotărât școa
la din lot a elementelor 
tonate, lipsite de perspeo- 

de afirmare internațională, 
cum și măsuri care să eon- 
ă la întronarea unui climat 
muncă mai asiduă, m«J 

rentă.
I Estimarea șanselor este. 
Itdeauna, o problemă grea, 
puie să stil de ce potențial 
[ui. ce obiective îți poți a- 
[a. Si totdeauna să îndrăz
ni mai mult decît stil eă 

! Aoeasta nu numai la nî- 
al comitetului federal sau al 
eclivului de specialiști, d la 
Rlul fiecăruia din eomponen- 
■otului reprezentativ a căror 
ajare deplină, eu toată dă- 
•ea. In îndeplinirea acestor 
[etive este. In cele din wr- 

decisivă. în ceea ee prl- 
[e lotul de lunte greeo-ro- 
»e. sîntem convinși eă la 
Midialele* de la Kiev spoc-

NVINGÂTOR
igu (Steaua) cu Fildeș 4 p 
3 s). 3. Attila Biro (A.S.A. 
j-Napoca) cu Kazimir 4 p 
3), 4. Ionel Bucur (Dinamo) 
Matelot 13 p — după baraj, 
Sruia Deac (C.S.M. Sibiu) 
Radiana 1/4 p, 6. Radu IHoi 
mbrava Neamț) cu Dia- 
it 4 p.
3upa cailor începători* a 
;n:t iui Ionel Bucur eu 
ielot.
[trecerile continuă.

tivii fruntași vor demonstra, 
prta rezultate do prestigiu, aă 
justifică speranțele p< ears 
toll Iubitorii «periata! fi Is 
pun intr-un succes olimpie. 
Este vorba, in primul rînd. de 
fruntașii acestei discipline, pe 
caie i-am nominalizat ta răs
punsul la prima întrebare, dar 
si de alții, de asemenea m po
sibilități de a străbate drumul 
spre podiumul de la Loo An
geles. Numai așa vom putea 
cuceri, așa eum ne-am prepaa. 
J—t medalii, din care «na de 
aer. și 28—31 de puncte, «a 
bilanț pentru realizarea căruia 
întreaga federație va mnnd 
fără preget ta perioada care 
a mal rămas pînă ia J.O. La 
lupte libere tituația nu eate. 
spre regretul nostru, asemănă
toare. Campionatele mondiale 
vor fi examenul hotărîtor. La 
acest stil vom fl reprezentat! 
la Los Angeles numai ta ra
port de evoluțiile ai rezultatele 
pe care acești sportivi le vor 
obține ia C.M. de ta Kiev. 
Dorim din toată inima ea ele 
să fie bune, să marcheze pro
cesul așteptat. Un progres 
care să ne dea tuturor încre
derea ea luptătorii de la „li
bere" vor fi si ei prezenti in 
cursa pentru medalii (1—2) si 
puncte (10) la Lob Angeles. 
Pentru că la această mare 
competiție a sportului mondial 
va trebui să dovedim nu nu
mai talentul deosebit și pregă
tirea superioară a luptătorilor 
români, ci să si justificăm — 
ta primul rînd — prin întrea
ga comportare. încrederea a- 
cordată. toate condițiile care 
ne-au fost create pentru o 
reprezentare demnă a sportu
lui românesc.

Cu toată valoarea ridicată a 
hxi Sturm Graz, avem convin
gerea că Sportul studențesc ne 
va oferi azi satisfacțiile pe care 
le așteptăm.Băieții lui Ion Voi- 
ea merg ..din plin" (egalul dc 
la Hunedoara si cele 4 goluri 
de ta Oradea vorbesc de la si
ne 1). echipa are Încredere 
posibilitățile el. jucătorii 
deciși aă lunte pentru a 
ne azi nu numai victoria 
un scor care să facă mai 
returul de peste două săpță- 
mini. Credem că o asemenea 
performantă, este posibilă, pen- 
tre eă Sportul studențesc este 
realmente azi o echipă puter- 

omogena valoric, entu- 
Steotă. Avem Încredere în dă- 
ralrea al ambiția lor si le urăm 
■ueoca. Formația probabilă a 
■tadentRor : Speriata — M. Mi
halț Cazan. lorgulescu. Mun
tean a H — Coras. Facă. Ctd- 
taria CSerbănică) — Terhes. M. 
Saado. H*gi.

intStairea va fl condusă de 
o brigadă da arbitri din Tur- 
rfa. avtadu-l ta centru pe M. 
Deda.

I

Antrenorul Mircea 
s-a aflat, săptămîna 
la Neuchatel. pentru 
meciul amical dintre 
tativele Elveției și Cehoslova
ciei. Încheiat, cum se știe, cu 
un scor alb. ,^A fost un joc 
tipic de verificare, ambele e- 

avind de susținut, 
septembrie, meciuri 

preliminariile C.E. 
intîlni, la Berlin, 

R. D. Germane, 
... ___, naționala Ceho
slovaciei va evolua. la_ Stock
holm, ta compania 
aprecia, din capul 
Înapoierea acasă, 
român.

— Ce impresie a 
slovacia, adversara 
ta 30 noiembrie 7

— Trebuie spus mai întîi ci, 
asemenea partenerei sale, ea 
n-a evoluat la turația maxi
mă, fiind interesată, eu pre
cădere. să repete „partitura 
pentru StockhcAm", adică pen
tru un joc disputat in depla
sare. Si ta aceste condiții, ta- 

echipo pregătită de Havra- 
s probat • disciplină de 
In aplicarea ideii de joc. 

situația de apărare, acțiu- 
de recuperare a mingii s-a 

' ' _ '<« 
funcție, desigur, și de locul ta 
care s-a pierdut balonul. î« 
situația de atac, accentul a 
cărat pe temporizare, ta scopul 
menținerii mingii cit mai mult, 
posibil ta propria jumătate de 
teren, de unde s-a urmărit lan
sarea virfurilor Kovacik șt 
Knoflicek...

— Cine este acest Knoflicek?
— Un jucător tînăr de 21 de 

ani, care l-a înlocuit pe Ja- 
necka, operat de ulcer. Deși 
an tip longilin, Knoflicek este 
foarte bătăios, pe întreg fron
tul de atac, și tndeminatec, 
ceea ce H permite să-și depă
șească relativ ușor adversarul

chipe 
miercuri 21 
oficiale ta 
Elveția va 
selecționata 
in timp ee

Suediei", 
locului, la 

tehnicianul

lăsat Ceho- 
noastră. de

fier
ta
nea 
ficat de întreaga echipă.

direct. înainte de Neuchatel, 
echipa Cehoslovaciei a mai 
susținut un amical, la Atena, 
cu Panathinaikos, și a ciștigat 
cu 1—0. prin golul înscris de 
debutantul Knoflicek. Dealtfel, 
revenind la jocul cu Elveția, 
aș vrea si menționez faptul 
că acest Knoflicek. împreună 
cu liberoul Jurkemie. cu mij
locașul coordonator Zelenski și 
cu portarul Hruska au fost cei 
mai buni jucători ai lui Ha- 
vranek.

— Ce echipă a aliniat 
slovacia ?

— Hruska — Jakubec. 
mie, Prokes. Fiala — 
Chaloupka, 
(min. 80 L ____
(min. 70 Stambacher). Knofli
cek (min.

— Pină 
noiemhrie. 
fi cel cu 
brie. Cum _ 
program de jocuri amicale ați 
prevăzut pentru tricolori î

— Vom juca mai Intii, marți. 
20 septembrie, ta Spania, eu 
o selecționată de fotbaliști pro
fesioniști „oriundi", ta rindul 
căreia vor evolua, printre al
ții, Maradona. Stielike, Schus
ter. Apoi, pentru 12 octombrie, 
este prevăzută 
Țara Galilor, 
nem, eum se 
pe testări ale 
ta condiții de 
eum vor fi și meciurile 
Cipru și Cehoslovacia.

— Ce lot ați convocat pentru 
deplasarea in Spania 7

— Am chemat, pentru după 
etapa a IV-a, un lot lărgit, 
printre care : Lung, Moraru, 
Negrilă, Rednic, lorgulescu, 
Ștefănescu, Ungureanu, Țicleanu, 
Augustin, Bolăni, Movilă, Geol
gău. Cămătaru, Coraș și Gabor.

Gheorghe NICOLAESCU

, Zelenski 
Ondra) —

Ceho-

. Jurke- 
Vizek, 

Levi 
Kovacik

80 Danek).
la meciul de la 30 
cu Cehoslovacia, va 

Cipru, la 12 noiem-
II pregătiți ? Ce

o .verificare eu 
la Cardiff. Pu- 
vede. accentul 
echipei noastre 
deplasare. asa 

cu

I

I
I
I

ta 
stat 

obti- 
ci si 

ușor

Pe stadionul „23 August11

DUMINICĂ, PRIMUL CUPLAJ

INTER-BUCUREȘTEAN AL ANULUI
De la F. R. Fotbal

Jocurile etapei a IV-a a Di
viziei „A* ee vor disputa «îm
băta 17 oeptembrie a.c... !> era 
17» ea exeeptia Întâlnirilor dintre 
•ele Mira eeMpe bucurestene 
ear*, la cererea acestora, vor 
taaa ta euetal duminică 18 
septembrie a.*, pe stadionul 
JS August*, era 15 : Rapid — 
Dtaame, era 17 : Sportul stu- 
dentese — Steaua.

ÎNTRE VESTIAR • ••
• puternică vi roz fi

R. ...Șl GAZON

tote <U teren pentru cA se 1 
eancționase un ofeaid, 
cițiva spectatori kou de- i 
xabrobat pe cavalerul flu
ierului. Că ocei spectatori J 
ee cunofte<Mj amănuntul 
mai treacă, meargă, dor I 
ao un jucător de Divizia 
«AV sc nu ftie că lovitura J 
Kberă indirectă pentru o£- 
eaid se execută ntenai fi : 
munoi din propria Jurnâ- j 
tete de teren e de nead- 
mis. • Bine a Jucat i 
te Baia Mare — Buzgflw, ! 
care e manoat fi goM ■ 
egoUxctor ci echipei eate. 
Nu l-om evidențiat teeă 
te caseta tehnică, deoa- , 
sece a )ucat prea tare, 
■ne dte „intrările" eole 
Bdndv-4 • ptegă serioasă 
„vMWui* Boriceortu... > 
Promițătoare evoMte fluă- . 
mM mHIocef LezĂr, de te 
Chteite Km. VKcw. «M 
te ei doCtea Joc te I>M> 
*■

I

I
I
I
I
1
I

I

ADMINISTRAȚIA DE STAT LDTO PRONOSPORT WE0H1EAZ4

PRONOSTICURI...
Pentru participau ții ia atracti

vul concurs Pronosport de la 
sdarșltul acestei siptâmîni redăm 
— ca sursă suplimentară de in
spirație — pronosticurile făcute 
de actorul Constantin Guriță de 
la Teatrul „C. Nottara" :
I. Ascoli — Avellino X ; H. La
zio — intemazdonale 1, X ; m. 
Milan — Verona 1 ; IV. Napbli — 
Gesnoa 1 ; V. Pica — Juventus 2 ;

VL Sampdoria — Roma X, 1 ; 
VH. Torino — Fiorentina 1, X ; 
vm. Uddnece — Catania 1 ; IX. 
Perugia — Como X ; X. Pisto- 
lese — Cagliari X ; XI. C.S.M. 
Suceava — Gloria Buzău 1, S ; 
XH. Gloria Bistrița — F.C. Con
stanța 1 ; xm. U.T.A. — „POM" 
Timișoara 1, X, 2.

Tragerea obișnuită Pronoexpres 
de astăzi, 14 septembrie 1983, se 
televizează în direct începînd de 
la ora 16,50.

CÎȘTIGVRILR CONCURSEI.UI 
PRONOSPORT DIN

U SEPTEMBRIE 1M3

Cat. 1 (13 rezistate) : 13 va
riante 25% a 15.805 lei; Cat- 
2 02 rezultate) : • variante 
100% a 1.532 lei și 548 variante 
25% a 383 lei ; Cat. S 01 re
zultate) : 211 variante 100% • 
162 lei și 7.368 variante 25% a 
41 lei



DE LA FLUSHING MEADOW Finlanda (decatlon) și OU

83-64 CU REPREZENTATIVA SPANIEI
Jucătoarele noastre Intllncsc, azi, iormafia Olandei

MISKOLC. 13 (prin telefon), 
în ziua a treia a campionate
lor europene de baschet pen
tru senioare echipa României 
a înregistrat prima victorie 
din cadrul actualei ediții st 
sperăm, că va mai înregistra si 
alte succese; Evolulnd mai re
laxate, fetele noastre au de
pășit clar reprezentativa Spa
niei cu scorul de 83—64 (43— 
36). Cu toate acestea medul 
a fost mal dificil decât o ara
tă diferența finală. adversa
rele noastre dovedindu-ae 
foarte tenace. Dovada ta mln. 
31 scorul era de numai 81—58 
in favoarea echipei Româ
niei. în continuare. însă. ro
mâncele au iucat bine ta ulti
mele 
sat 
fără 
entă _ 
a atacului la care s-a adăugat 
o apărare combativă ei atentă 
au făcut ca sportivele noastre 

ta
tonai 
afoM 

ală- 
G*- 

dominat

10 minute si s-au deta
in ds ti gătoare sigure, 

dubii. Plusul de experl- 
S1 organizare mal bună

t-au bazat pe aruncările de la 
distanță șl Bemidtotanță.

Au marcat : Borș 28, Pali 
15. Bâdinicl 13, FUip 12, 
Pop* 6, Kiss, Green si Ciubin- 
eau cite 4. Biră șl Hoszu cite 
3 pentru ___ 1___ _____
Gras 18. Junier 14. Garel* 
Gizaquiae 10, Jimene 6, 
reno 4 și Aronjo 2.

Au arbitrat bine L 1 
(Bulgaria) si D. Geilîer ( 
Germania).

Miercuri selecționata 
noastre tatQneste. Intr-un 
greu reprezentativa Olandei.

Alte rezultate t seria „A* : 
Ungaria — Spania 94—84 
(48—24) ; seria .B*: Suedia — 
R.F. Germania 68 88 (37—34), 
Italia — Cehoslovacia 74—68 
(38—33.

românce, respectiv
11

Ma-

Sarov 
(R. F.

D. STÂNCUL£$CU

NEW YORK. Evenimentul 
nr, I al tenisului din ultimele 
rile a fost, desigur, turneul in
ternațional open al S.U.A. de 
la Flushing Meadow. Cu a- 
cest prilei a fost Înregistrat 
recordul de asistentă : 427 313
spectatori (cu 19 863 mai mult 
decît anul trecut) pentru cele 
13 zile de competiție.

Dacă Martina Navratilova a 
ciștigat pentru primai oară a- 
eest turneu (singura victorie 
de prestigiu care-i lipsea din 
palmares), după 10 tentative 
neizbutite. întreeînd-o net pe 
Chris Evert-Lloyd (6—3. 6—1J, 
Jimmy Connors s-a aflat. în 
schimb, la al 5-lea succes 

1983), 
Ivan 

6-0), 
ediția 
8—4). 
Con- 

_ timp
ce la bărbați „internaționalele" 
S.U.A. au fost câștigate de-a 
lungul anilor de diverși Jucă
tori care se folosesc de mina 
stingă, la femei precedenta 
dstigătoare a foet Evelyn 
Sears, la Philadelphia oe ga
zon. dar asta acum... 78 de 
ani 1 Pină la a fi încheiat vic
torioasă turneul de la Flus-

hing Meadow. Navratilova a 
susținut 7 partide, desfășurate 
de-a lungul a < ore si 4 mi
nute (52 de minute, în medie, 
pentru flecare partidă). La 
Wimbledon, anul acesta, unde, 
de asemenea, a fost câștigă
toare, a avut nevoie doar de 
5 ore si 4 minute (47 minute 
In medie!).

Connors si Lendl s-au tntîl- 
nit pentru a 14 oară, Jimmy

(heptatlon) învingătoare

Ib finala „8“ a Cupei Eur

să fie aplaudate centru 
cui prestat Cea mai 
baschetbalistă a echipei 
Stefania Borș. Ei i s-au 
turat Magdalen* Fall si 
briei* Kiss, care au
lupta sub panouri, iar Came
lia Hind* si Vergini* Popa 
si-au condus bine colegele 
spre o victorie dătătoare de 
speranțe pentru partidele 
toane. Baschetbalistele din
chipa Spaniei au practicat o a- 
părare „om la om“ permanentă, 
care le-a incomodat in special 
de-a lungul primei reprize pe 
jucătoarele noastre, iar in atac

vil-

schimb, la al 5-lea 
(1974. 1976, 1978. 1982 si 
dispuntnd in finală de 
Lendl (6—3. 8—7, 7—5. 
același adversar ca șl Ia 
trecută (6—3, 8—2, 4—8,

Navratilova este, ca și 
nors. ..stingace*. dar in

• Finala gCupei „B* a „Cu 
Europei* La probe combinate 
avut loo ta Franța, ta locali 
tatea Montargis. Iată clasam 
tete la DECATLON : echipe : 
Finlanda 22 573 p. 3. M. Brlta 
23 IM p, 3. Franța » 003 p, 
Beâgta 21 548 p, 5. Suedia 21 
p, 8. Ungaria a IM p, 7. 1» 
31083 p ; Individual : L B 
Pekka Lax (Finlanda) 7 714 
3. Harry Sun den (Fini.) 7 636 
3. Jean-Franțola RattaU (F
7 «M P ; HEPTATLON : ec.hli 
L Olanda 17108 p, 3. Sue 
t7 IM p, 3. Franța 18174 p, 
Norvegia 15 410 p, 5. Danema 
13 39S p, 8. Italia 15 343 p, 7. 
vețta 16 323 p • Individual : 
Tlneke Bidding (Olanda) 5 9M 
3. Annette Taennander (Suc
8 328 p, 3. Florence Plcaut (F 
J 368 p.

Turul aerian al Europei

Marți la amiază, aerodromul 
sportiv Bucurețti-Clineeci, îm
podobit sărbătorește, a primft 
echipajele participante la cea 
de-a 11-* ediția a Turului ae
rian al Europei Decolir-d du
minică de la Graz, cele 70 de 
avioane ușoare (mono $i bimo- 
toare) pilotate de concurent! 
din Anglia, Austria. Franța, 
B. F. Germania, Italia, Iugo
slavia, Luxemburg, România și 
Ungaria. au parcurs primul 
tronson al traiectului, avind de

---------------------------i---------------------

VITEZA ESTE „SFETNIC BUN"?
Orice s-ar spune, cursele auto

mobilistice de Formula 1 devin 
tot mal mult • competiție a mo
toarelor și mal puțin a acatora 
care le oonduc. a pilotilor. S-a 
dus vremea and Alberto Ascari 
sau Juan Fangio câștigau prin 
strălucita tor mă.estrie 'n mtaui- 
rea volanului și a scl t torvuu. 
de viteze. Astăzi c. . do 
trucția mașinii. Iar victoria este 
pregătită mal cu seamă de migala 
cu care mecanicii, acer pioni „din 
umbră* pe eșichierul întrecerii, 
pun la punct complicata apara
tură a bolidului pe 4 roti ce ur
mează a fi lansat oe pistă.

Vitezele extraordinare cu care 
se aleargă Marile Premii stat un 
impediment în plus așezat In ca
lea virtuozității conducătorului de 
la volan șl totodată o șansă, su
plimentară acordată mașinii de 
a se Impune. Perseverenta ta a 
apăsa pe accelerator biruie a- 
proape întotdeauna, și motorul 
care rezistă mai bine primește 
laurii, o „depășire* pe traseu nu 
este practic posibilă decât prin 
defecțiunea celui din tată iar 
dacă acesta rezistă, pilotul aflat 
ta urma lui, chiar mai bun. tre
buie să se resemneze ta această 
poziția. Iată de ce ordinea de 
start este acum atit de importan
tă și — cum bine s-a *pu« — • 
cursă se aleargă Înainte de start... 
Adică, la calificările din ziua pre
cedentă, ctad fiecare ooncurent 
lși obține locul de plecare pria 
viteza cu care a fost Înregistrat

Adevărul celor spuse mal su* a 
putut fi verificat nu de mult 

■ pe circuitul de la Zeltweg. unde 
s-a disputat Marele Premiu al 
Austriei, Francezul Patrick Tam- 
bay a demonstrat convingător ca
pacitatea mașinii sale .Ferrari- 
taregistrind. slmbătă. cei mai bun 
timp la ta cercări șl olastadu-se 
astfel ta prima „grilă* de plecare, 
alături de ooechlpierul său Rană

COCS-

• Triplul campion mondial 
la Helsinki, americanul Carl 
wis a declara- că speră ca, a 
viitor, la Los Angeles să egal 
„recordul- realizat de Jesse 
wen* ta 1336 la Berlin (vlct< 
olimpice la 100 m, 200 m, li 
gtme și 4X100 m). „Dacă mă 
simți bine șl na voi ave* p 
bleme ea sănătate* vol cone 
ta cele patru probe. Aș fi pt 
«ă Incert șl acum. In Flnlan 
dar nu m-*m simțit prea b 
pregătit pentru 
dacă am putut 
(rai. psihice) a 
voi putea face 
Umpladă* !_

cîștigînd de 11 ori. Cu o lună 
Înainte, la Montreal, Lendl ob
ținuse Insă un succes net: 8—2, 
8—1. care-1 recomanda 
principal favorit- Dar. 
am arătat, Connors 
tigat acum pentru a 
oară ..internaționalele* 
cane. De alte două ori 
finalist si de tacă trei 
semi-finalist. Din 1970 si plnă 
acum a riști gat 87 din cele 78 
de partide susținute In cadrul 
acestui important turneu !._

ca 
cum 

a cîș- 
clncea 
ameri- 
* fost 

ori

200 m«. „
rezista presli 
„mondialelor 

sigur șl 1* ,

aur a camplo 
britanicul Di

• Medalia de 
hM mondial, _________ __
Thompson, Învingătorul decât 
nulul la Helsinki, l-a fost furt 
M Londra, dlntr-o mașină I

■tnfmr.t-.i un timp ne'a .oraba, 
ore a deierriinat, la sosirea pe 
aeroportul Budapesta-Dunake- 
szy patru abandonuri. Victoria 
a revenit echipajului vest-ger- 
man Dieter Windmuller — Frie
drich O berm oiler, urmat de 
pom patrioții lor Kurt KabeHtx 
— Uwe Reszk* si iugoslava 
Nijai Deiici — Leea Bauer- 

Cea de-a doua etapă a com
petiției. Budapesta — Brașov, 
ne-a adus satisfacția unei com
portări merituoase a echipaju
lui românesc, ing. N icelae 
Conțu — Radu Iun Constantin, 
clasat pe primul loc in urma 
ȚT7P<T iei obținute la probele de 
~^-alaritate, precizie, navigație 

lentificare de panouri. Pe 
ile următoare s-au situat 
ațele iugoslave Otte Ver- 

bancici — Karî Krefel și Ive 
Cav iz — De bric* Boziei.

i de condițiile atmo- 
cea de-a 
— Bucu- 

desfășnrat 
teva ore. 
dip^i re- 
probe nu 

de ju-

JOCURILE MEDITERANEENE
Gonzales (Spa.) 3:39,59, 3. J. 
Abascal (Spa > 3:39,04 ; greutai
l. Jovan Lazarevlci (lug.) 2<
m, 1. Alessandro Andrei (It 
19,51 m, 3. Vladimir MLUci (Iu 
19,40 m ; 100 ni : 1. Francesco E 
voni (Ita.) 10,24, 2. Antoine 1 
chard (Fra.) 10,26, 3. Stefano T 
(Ita.) 10,29 ; 10 009 m : 1. “ 
Watrlce (Fra.) 29:05,95, 2. 
zlo Orils (Ita.) 29:12,89, 
Adsuara (Spa.) 29:19,25 ; 
IM m I I. " 
(Fra.) 11,19, 
(Ita.) 11,47, 3.
(Fra.) lț,62 ; _
Chardonnet (Fra.) 13,21, 
vet Kaperoni (Grecia) ____
Marie-NoeUe Savigny (Fra.) 13, 
400 mg : 1. Nawal Moutaw’a 
(Maroc) 56,59, 2. Giusepplna ( 
rutU (Ita.) 58,43, 3. Mojka Sa' 
(lug.) 59,41 : lungime : 1. Sneja 
Dancetovlcl (lug.) 6,30 m, 2. N 
ma Ben Boubker (Maroc) 5,95 
3. Antonella Capriotti (Ita.) 5 
m ; disc : 1. Isabelle Accambrl 
(Fra.) 53,70 m, 2. Catherine Bea| 
vata (Fra.) 53,62 m. 
Scaglia (Ita.) 53.34 m.

' r -
> e..a

3. Li 
femi

Masu

Bras

3:33.19,

ibile

Astăzi 62 de meciuri In cupele europene

Rose- Alme
2. Marlsa*
Murie-i'i Lo

100 mg : Mich 
2. Elis 
13,42,

.-ești
bay ooo- 

cu pu- 
c-jTsel

Pină 
zullatmasirta au faDreeeDtt.

. Acesta 
4 i<îâ-!

(D.CJ

Chaabani (Tunisia) 
mg : 1. Jose Alonso 

Cartos Azulay 
.Ahmed Ghanem

start I Astăzi Încep IntrecerLIe din cadrul celor 
Ui europene inierdubori : Cupa campionilor euro

peni (deținătoare — Hamburg S.VJ programind 15 lntilnirl, 
Cup* cupelor (deținătoare F.C. Aberdeen) cu 18 jocuri și Cupa 
U.E.F.A. (deținătoare Anderiecht) eu 31 de partide..

• Partidz d’etre Suedia șl 
CehosloTaci*. de la 21 septem
brie. de pe R.a*viori* Stadion 
din Stockholm, va avea, indiscu
tabil. implicații serioase asupra 
clasamentului grupei a 5-a a 
campionatului european, din 
care face parte, precum se știe, 
și reprezentativa României. Ia 
vederea acestui joc, antrenorul 
național suedez Lan Amessou 
a anunțat lotul din eare-șl va 
stabili .ll"-le : T. R*veUi gi 
Ljnng (portari), Erlandsson.

DaMqrist, Hyssen. Fredriksson, 
A. Ravelli (apărători), Eriks- 
șoa, Prytx, StrOmberg, Holm- 
rrea. Rambert (mijlocași). Car- 
neiiusson, Sandberg, Sunesson, 
Jingblad (atacânți).
• Fernand Sastre, președin

tele Federației franceze de fot-

și-a anunțat candidatu 
pentru funcția de președirl 
al U.E.F.A., rămasă vacantă] 
urma decesului italianului A 
temio Franchl. Pînă la alegea 
unui nou președinte al forul 
european, această funcție e] 
îndeplinită de francezul J 
eques Georges, care a fost n 
mit și președinte al comis 
centrale a arbitrilor.
• în cadrul „Cupei Ame 

ăi*, la Santiago de Chile, o 
prezentativa Chile a dispus 
Uruguay cu 2—0 (1—0). J
marcat Dubo și Leteller.

Campionate • Campionate • Campionate

TELEX • TELEX • TELEX > TELEX • TELEX • TELEX • TELEX > TELEX • TELEX

CICLISM • In „Tour de l’Ave- 
nlr* s-a disputat etapa a 7-a 
(Nevens — Saint Honore les Balns, 
121 km). Victoria a revenit ame
ricanului Jonathan Boyer crono
metrat ta 2.50:27. Plutonul con
dus de Uwe Raab (R.D.G.) a 
sosit după 6 s. Pupă-amiaT^ * 
avut loo șl etapa a 8-a, contra
timp Individual, pe 28,8 km, Olaf 
Ludwig (B.DG.) a obținut un 
succes categoric : 42:15,24, 2. Li. 
bor Matejka (Ceh.) 43:31,20, 3.
Olaf Jentzsch (R.D.G.) 43:44,59. în 
urma acestei etape, clasamentul 
general este următorul : 1. Lud
wig 21.20:26, 2. Jean-Francois
Chaurin (Franța) 21.23:27, 3. Ma
arten Ducrot (Olanda) 21.24:28, 
4. Vladimir Vavra (Ceh.) aMM, 
8. Pascal Guyot (Fra.) Zl.ZTlM • 
A 54-a ediție a cursei Praga —

Karlovy Vary — Praga a fost 
câștigată de Vladimir Dolek (Ceti.) 
în 8.17:26 pe 262 km • Turul Ca- 
talonfel, etapa * 5-a (Oiot —
Platja d’Aro, >58 km) : a câștigat 
la sprint elvețianul Gilbert GLaue 
ta 4.06:11. Liderul cursei este bel
gianul Ludo Peters cu 22.43:92. 
urmat la 10 s de spaniolul 
guta.

(B-T.G.) — Suzuki ; cat. 125 ane: 
1. Henk van Kessel (Olanda) — 
MBA. 3. Anton Straver (Olanda) 
— MBA ; ataș : L — 
Sctmieders (Olanda) 
Stimat — "Rose (M.Yamaha.

i.

l*- TACHUNG 
ropean open

Campîonatul «□- 
„Sollng*. desfă-

MOTOCICLISM- • „Trofeul 
țiun-ilor* — motocros, cat.

na- 
_______ ___ 2» 

emo, desfășurat la Sverepeo, ta 
Cehoslovacia * fost câștigat de 
echipa S.U.A. • La Assea (O- 
landa) ta C.E. de viteză, cat. 366 
ama, a tavtas Harald Eckl (RJ.a.) 
— Yamaha, urmat de belgianul 
Stefan Mertend — Yamaha ; oat. 
606 emo: 1. Jack Middelburg (O- 
landa) — Honda, 2. Klaus Kletn

•
la _ . ____

jurat la Medembllk pe iacul lia
nei. ta Olanda, a test ctșttgat de 
canadianul Hans Fogh H p (vlo- 
torios șl anul trecut), urmat de 
sovieticul Boris Budnikov *3 p 
șl Helmar Nauck (R.D.G.) 54.4 p 
• Campionatul mondial La „Tor
nado*,* de la Hayllng Island (An
glia), a revenit australianului 
Oferta Calma ou ÎS,7 p, urmat de 
van Blade! (Olanda) 8,4 p g 
today (Franța) 37,4 p.

SPANIA (et. 2) : Barcelona — 
Oaasuna 1—6, Real Sodedad — 
Spocttag Gijoo 3—0, Atletice Ma
drid — Servili* 1—0. Valencia — 
Real Valladolid 3—1 Malaga - 
Real Madrid 5—2 ! 1. Cadlx - 
Mumia 1—3, Raiamanea — M*- 
Oore* 1—4, Beds — E*panel 4—4. 
Zaragoe* — AL Bilbao 1—2. Cla
samentul : L Atleta» Madrid 4 
P, 3. Murei* 4 », 3. Malaga 
4. Valencia 3 p.

CEHOSLOVACIA (et. t) : 
hemlans — Banska Bystrica 
Nitre — Kosice 1—0, Zilina — 
van Bratislava 0—2, Cheb — 
kovlce 0—0, Presov — Trnava 
Ostrava — Dukla Prag* 0—L Spar
ta-Slavia ambeta din Fraga 3—0, 
Clasamentul : L Dukla Praga 11 
p, 2. Sparta Praga I p, 3. Dukla 
Banska Blstrtaa I p.

GRECIA (eL 2) : PAOK — AEK 
1—6. Larisa* — Olymplakos 1—0, 
On — Panathlnailoos 0—3, Aris — 
Serrea 4—0, Doxa — Apollon >—X 
Aegaleo — HerrakH* 3—L, ELfani- 
kaa — Kalamaria 3—t, Yanntaa— 
Pantaotaa amtest Clasamentul : 
L Panathtaalkna. PAOK șl tlerak- 
lto 4 p, 4. Daxa «1 ESirdkos 3 p 
ete.

i p.

PORTUGALIA (et. 3) : Agued 
Braga 0—2. Guimaraes — Salgu 
ros Porto 4—0. Sporting Lisai 
na — Boavlsta 3—2. Porto — ) 
pinii» 4—0. Estoril — Benfica 1- 
Setubal — Pena (iei 5—0. Portln 
nense — Varzim 2—0, Rlo Ave 
Farense 1—0. Clasamentul : 1 
Porto 8 p, 2. Benfica Lisabona 
P, 3. Sporting Lisabona 8 p, 
Guimaraes 5 n. 5. Snorting Bra 
5 p. etc.

UNG.AR1A (et. S) : Vasas 
Ferencvaros 4—2, Dozsa Ujpes 
Hon veri 2—2, Szombathely 
Diosgy&r 1—0. Szeged — Tataba 
ya 0—2, Volan B-pesta — Nyld 
gyhaza 1—X. Baba Eto — Pa 
2—1. MTK — Vtdeoton 1—3. 3 
laegerszeg — Csepel 1—0. Clas 
meatul : 1. Dozsa U.ipesti 7 p. 
Vasas 1 p, 3. Baba Et3. Gy8r 
Tatabanya 1 p.

SUEDIA (et. 20)-i AIK — El 
borg 1—1. Gefle — Hammai 
1—0. IFK Gbteborg — Malmoe 6- 
Halmstad — Oester 3—2, Mjaell 
— Braga 0—1, Oergryte — Hai 
ken 7—0. Clasamentul: 1. AIK 
o. 1. Malmoe 26 p. 3. Oester SS


