
VIZITA DE LUCRU 
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA 

ELENA CEAUȘESCU,
ÎN JUDEȚUL CLUJ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună eu tovarășa Elena 
Ceaușescu au continuat, 
miercuri, vizita de lucru in ju
dețul Cluj.

Vizita de lucru in municipiul 
Cluj-Napoca a inceput la cea 
mai importantă unitate indus
trială a județului — Combina
tul de utilaj greu.

Tovarășul Nicolie Ceausescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu an 
vizitat, apoi. Liceul indus rial 
nr. 9 din Cluj-Napoea. unitate 
de învătămînt în care se pre
gătesc cei ce, după absolv're. 
vor munci în atelierele si sec
țiile Combinatului de utilaj 
greu din Iocalita'e.

Vizita de lucru pe care 
varășul Nicolae Ceaușescu 
întreprinde. împreună eu 
varășa Elena Ceaușescu. in
dețul Cluj a inclus și o puter
nică bază de cercetare și pro
ducție — filiala Institutului de 
cercetare științifică si 
rie tehnologici pentru 
mente energetice.

In continuare a fost
Facultatea de mecanică a In
stitutului politehnic din Cluj- 
Napoea — unitate reprezenta
tivă a invățămîntulni 
superior românesc.

Vizita de lucru in 
dustrială Someș-Nord 
cipiului Cluj-Napoca 
nuat la secția specializată 
producerea marinilor 
filaturi a întreprinderii 
rea**, cea mai mare 
producătoare de mașini 
din tara noastră.

De-a lungul traseului 
bătut de coloana oficială, 
la „Unirea' . .
prinderea de porțelanuri ..Iris**, 
următorul obiectiv vizitat, mii 
de clujeni fac o entuziastă ma
nifestație de 
tovarășului 
și tovarășei 

în cursul 
varășul Nicolae 
tovarășa Elena Ceaușescu 
fost oaspeți ai municipiului 
Dej, localitate ce s-a înscris, in 
ultimii ani, pe verticala dez
voltării industriale.

lo-

to- 
ju-

in-ine- 
echira-

vizi'a'.ă

Amintindu-și eu profundă re
cunoștință de precedenta vizită 
la Dej a conducătorului parti
dului și statului nostru, în 1970, 
cind au fost abordate probleme 
legate de dezvoltarea și confi
gurația ulterioară a 
cetățenii 
transilvan 
rea eu 
Ceaușescu 
toare.

Bucuria de 
ia 
tă 
pe 
pină ta platforma industrială, 
s-a regăsit deplin in urarea : 
.Ceaușescu, fiu iubit, in Dej 
bine-ai venit !**.

A fost vizitat Combinatul de 
celuloză și bîrtie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
îndreptat, intr-o mașină des
chisă, spre Combinatul de pre
lucrare a lemnului din Gherla, 
următorul obiectiv vizitat.

Cea de a doua zi a vizitei de 
lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu 
varășa Elena Ceaușescu. 
județul Cluj a reprezentat

orașului, 
acestui municipiu 
au așteptat intilni- 
tovarășul Nicolae 

ea pe o mare sărbă-

mijlocul 
atit ta 
inlrtpil

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAflE FIZICA Șl SPORT
■______________________________

I ANUL XXXIX - Nr. 10 500 | ‘ 4 PAGINI - 50 BANI | Joi 15 leptembrie 1983 |

DOUĂ VICTORII Șl 0 ÎNFRÎNGERE ÎN PRIMA MANȘĂ
A CUPELOR EUROPENE INTERCLUBURI DE FOTBAL

C.C.E KUUSYSI LAHTI - DINAMO BUCUREȘTI 0-1 (0-0)

Cupa U.E.F.A.: UNIVERSITATEA CRAIOVA-HAJDUK SPLIT 1-0 (0-0)
SPORTUL STUDENȚESC - S. K. STURM GRAZ 1-2 (1-0)

de toamnă" a început 
ieri după-amiază.

infringere, acesta este

pen-„Cursa europeană 
tru fotbalul nostru

Două victorii și o 
lanful primei manșe a turului inaugural, 
cele două victorii, cea a dinamoviștilor, obținută 
in deplasare, in fața unui adversar ambițios, dar 
firi .Jtrmi", echivalează, credem, cu calificarea. 
La rindul ei, victoria craiovenilor, obfinuti In

bi- 
Din

final, după asalturi continue, trebuie neapărat 
dublată de un rezultat bun in returul de ta 
Split. Cit despre singurul eșec, cel al Sportului 
studențesc, el ne reamintește, din păcate, ji alte 
partide cind echipele noastre s-au considerat în
vingătoare... la pauză. Rămine ca la 28 septem
brie (cind se dispută partidele retur), studenții 
să forțeze reabilitarea.

iNVINGIND PE MERIT LA LAHTI (1-0),

tehnic

zona in- 
a muni- 
a conti- 

in
pentru 
„Uni- 

unilate 
textile

■!ră-
____ __________ de
Si Pină la între-

dragoste si stimă 
Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu. 
după-amiezii, 

Ceaușescu
to
ți 

au

to- 
in 
o 

continuare rodnică a dialogu
lui eu oamenii muncii de pe 
aceste locuri. In unitățile in
dustriale. de cercetare științi
fică si de invățămint, care au 
avut marea cinste de a avea 
ca oaspeți pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, au fost abordate, in 
profunzime, probleme ale acti
vității consacrate realizării, in 
condiții bune, a sarcinilor pe 
care ie au. 
valoare ce 
entările și 
fost date 
concrete pentru activitatea vi
itoare. Fc întreg parcursul vi
zitei. oamenii muncii din uni
tățile județului au exprimat 
hotărîrca de a face totul pen
tru realizarea sarcinilor pe care 
le au în acest an și pe între
gul cincinal.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
in județul Cluj continuă

DINAMO PRIVEȘTE.
LAHTI. II (prin telefon).
Campioana noastră, Dinamo, a 

cîștigat pe merit acest meci cu 
un ritm bun și o replică neaș
teptat de puternică din partea 
gazdelor, rapide și viguroase. 
Dinamovișțiî au fost mai maturi 
și dacă finalizarea ar fi fost 
tratată cu mai multă concen
trare, atunci scorul putea fi 
mai mira in favoarea forma
ției noastre. Bara lui Andone 
din min. 17, „capul* lui Au
gustin (min. 36) și cele două 
situații din repriza secundă 
cind dinamovișțiî au ajuns sin
guri față în 
finlandez ar

SPRE TURUL II
în susținerea afir
mai sus. Dinamo a

față cu 
putea fi

portarul 
primele

argumente 
mației de 
dominat intîlnirea, iar victoria 
obținută îi deschide drumul 
spre calificarea în turul II al 
C.C.E.

La începutul partidei, iniția- 
titiva aparține echipei gazdă, 
care în minutul 9 il obligă pe 
Moraru la două 
foarte oportune mai 
de la șutul periculos i 
Kaivornurmi. cind i 
bucurestean deviază 
in corner. Peste numai 
minute, 
este destul de tăioasă, funda
se 1 Rednic punîndu-1 în difi-

intervenții 
ales cea 
al lui 
portarul 
balonul 

i două 
replica dinamoviștilor

KUUSYSI 0
DINAMO 1 (0)

Stadion Central sportiv Lahti ; te
ren a*aivelat pe alocuri ; timp plo
ios ; spectatori — circa 1.000. Șuturi: 
14-12 (pe poartă : 7—7). Corner* i
11-5 A marcat : DRAGNEA ' ’ "*

KUUSYSI : Korhonen - 
nen. Kautonen, TORNVALL, 
- KALIO, Remes, Annunen - Maketa 
(min. 71 RIHc), Koussa. Kaivomormt.

DINAMO : MORARU - REDNIC L 
Marin ANDONE, Stineseu - MOVI
LA (m:n. 40 DRAGNEA), Mulțescu, 
AUGUSTIN, Custov — Nemțeonu, la- 
mandi.

A orbitrot foarte bine
(Suedia).

(min. 49).
Kumkulol- 
PEKONEN

Ulf Eriksson

Korhonen. 
își arată

cultate. pe portarul 
Fotbaliștii finlandezi 
cunoscutele calități atletice, re-

Constantin FIRANESCU
(Continuare in 1-3)

Concluziile de mare 
s-au desprins, ori- 
indicațiilc ce au 
reprezintă direcții

AVANTAJ MINIM PENTRU UNIVERSITATEA (1-0),
DAR DRUMUL CALIFICĂRII RĂMINE DESCHIS
CRAIOVA. 14 (prin tele

fon). Marea arenă craioveană 
a cunoscut din nou atmosfera 
pasionantelor jocuri din sezo
nul trecut creind o ambianță 
extraordinară unei partide de 
mare echilibru, de o mare an
gajare. Universitatea Craiova 
a realizat o victorie mult mai 
prețioasă decit această minimă

1 (0> 
0

excelent î

Timp de trei zile, la Deva

FESTIVALUL GIMNASTICII FEMININE
Echipa reprezentantă - Ia ultina rcpctific generală înaintea „mondialelor"

Timp de trei zile, de vineri 
pină duminică. Sala sporturi
lor din Deva găzduiește un au
tentic festival al gimnasticii, 
cele mai bune sportive ale țării 
disputindu-și aici titlurile de 
campioană absolută, pe echipe 
și pe aparate la gimnastică 
sportivă. Conform programului 
stabilit de federația de specia
litate, vineri după-amiază, de 
la ora 16, se va desfășura con
cursul cu exerciții impuse, sîm- 
bătă după-amiază, de la ora 
15.30, exercițiile liber alese, iar 
duminică dimineață, de la ora 
10, finalele pe aparate.

Nu vor lipsi din competiție 
gimnastele din lotul olimpic, 
care se pregătesc pentru apro
piatele campionate mondiale de 
la Budapesta, si reprezintă un 
punct de interes major evo
luțiile Ecaterinei Szabo, Lavi- 
niei Agacbe, Mibaelei Stânuleț, 
Cristinei Grigoraș, surorilor 
Camelia si Simona Renciu, cu 
programele pe care ele le-au 
pregătit pentru campionatele 
mondiale de peste o lună. Va 
fi, de asemenea, interesant să 
urmărim prestațiile unor tinere 
gimnaste care s-au evidențiat 
in recente tntilniri internațio

nale. Drecum Laura Colina, Li
liana Bălan. Lenuța Rus ș.a.

în întrecerea pe echipe vor 
fi prezente formații bine cu
noscute pe plan national, intre 
care C S.Ș. Sibiu, actuala cam
pioană a tării. C.S.Ș. Onești, 
C.S.Ș. nr. 7 Dinamo. C.Ș.O. 
Baia Mare, C.S.Ș. Triumf, Pe
trolul Ploiești.

Anticipăm o luptă echilibrată 
atit în disputa pe echipe, cit 
și la individual compus între 
componentele lotului șl, firește, 
am dori, In perspectiva „mon
dialelor*, ca nivelul întrecerii 
să fie cit mai ridicat.

CALAREJUL FLORIN STOICA (Steaua), CAAAPION LA „UȘOARA
SIBIU, 14 (prin telefon). Fi

nalele campionatelor naționale 
și ale „Daciadei“ la călărie 
(dresaj și obstacole) rezervate 
seniorilor au continuat cu proba 
de obstacole, categoria ușoară.

La start s-au prezentat 61 
de concurenți, dar, din păcate, 
această „abundență** a fost doar 
de suprafață, deoarece, după 
prima manșă, 38 dintre spor
tivi au abandonat, au fost re
trași de către antrenori ori au 
fost eliminați pe parcurs. Acest 
lucru dovedește o slabă pre
gătire pentru probă a majori
tății călăreților, ceea ce ridică 
un mare semn de întrebare a-

supra calității muncii desfășu
rate la unele cluburi, a for
malismului de care au dat do
vadă unii antrenori. Și, dacă 
acest lucru s-a întîmplat la 
categoria ușoară, ne întrebăm 
ce va fi la categoriile mari, 
unde parcursurile sînt mult 
mai dificile.

La sfirșitul manșei a doua, 
pentru desemnarea campionu
lui a fost nevoie de un par
curs de baraj. Evoluînd precis, 
cu siguranță, stelistul Florin 
Stoica cu Baltag a reușit să-și 
devanseze adversarii — Dumi
tru Velea (Steaua) cu Ian și 
Gruia Deac (C.S.M. Sibiu) cu

Selim — și să intre jn posesia 
titlului, pentru prima oară la 
această categorie.

REZULTATE : 1. Fiorin Stoi
ca (Steaua) cu Baltag Op — 
campion național si al ,Dacia- 
dei**, 2. Dumitru Velea (Stea
ua) cu Jan 4 p (46,5 s), 3. Gruia 
Deac (C.S.M. Sibiu) cu Selim 
4 p (50,2 s) — după baraj, 
4. Paul Mazilu (C.S.M. Iași) 
cu Fanion 4 p, 5. Ion Vescan 
(C.S.M. Sibiu) cu Balans 4 p 
(85 s). 6. Otto Fabich (Dinamo) 
cu Lăstun 4 p (92,7 s).

întrecerile continuă.

Ilie lONESCU-coresp.

diferență de un goL Pentru că 
acest succes i-a solicitat un
efort maxim, a obligat-o să
lunte pină la epuizare, pină în 
ultimele secvențe ale întilnirii. 
Suplinind handicapul absentei 
a trei niese de bază (Stefă- 
nesen, Bălăci. Crișan). dar si 
De acela ai unei mai tirzii in
trări in Dotentialul normal, a- 
ceastă formație cu adevărat 
reprezentativă Dentru fotbalul 
românesc * reușit să găsească 
Dină la sfîrsit mijloacele sore 
a învinge, fie si pentru o sin
gură dată, un 
feet dus la 
Hajduk Split 
nizîndu-se din 
cu multă exactitate în apărare 
si lansind contraatacurile în

UNIV. CRAIOVA 
HAJDUK SPLIT

Stadion Central j teren 
timp feerie călduros ; spectatori — 
circa 40 003. Șuturi : 19—3 (pe poartă: 
9-5) Camere : 3-5 A marcat GEOL- 
GAU (min 86).

UNIVERSITATEA : Lung - NEGRILĂ. 
TILIHOi Donose, Ungureanu — Ți- 
cleonu <min. 73 A. Popescu). Beldea- 
nu. GEOLGAU. IRIMESCU - Clrtu, 
CAMATARU

HAJDUK > SIMOVICI - Cukrov, 
COP PC-ZICI. Miliuș — Bursac (min. 
86 Bogdanovel). SALOV, Zoran Vu- 
iovkr CELICI — Zlatko Vujovicî, Vu- 
'ic‘

A arbitrat «itisfăcător Michel Vau- 
trot (F-onto)

Cartona» galbene : COP, Z. VUJO- 
Via. NEGRILA.

dispozitiv per- 
punct. numit 

Oaspeții, orga- 
orimul minut

care sînt recunoscuti Ca maeș
tri. au dat o replică demnă de 
renumele fotbalului iugoslav si

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag 2-3)

LA REVEDERE VACANȚĂ,

BUN GĂSIT ȘCOALĂ!
A intrat în tradiția școlii românești ca ziua de 15 sep

tembrie să marcheze startul in noul an de învățâmînt — 
primar, liceal $1 universitar. Este un moment plin de emo
ție pentru milioane de copii si tineri care pășesc în sălile 
de clasă și ateliere, in amfiteatre și laboratoare, cu bucu
ria nestăvilită de a avea asigurate — prin grija partidului 
și statului, personal a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al partidului, președintele Republicii — 
condiții minunate spre a-și insuși cele mai noi cunoștințe 
științifice și de a fi astfel în pas cu exigențele vieții con
temporane.

în vastul arsenal educațional al școlii românești, educa
ția fizică și sportul au fost consacrate ca mijloace impor
tante în creșterea unor generații capabile să facă fată cu 
succes cerințelor și exigentelor actuale Si de perspectivă, 
ceea ce si explică de ce lecțiile de educație fizică fac 
parte din programa curentă a tuturor instituțiilor de invă- 
tămînt, incepînd cu unitățile preșcolare, iar activitățile 
sporliv-educative sînt incluse in calendarele competitio- 
nale ale tuturor organizațiilor de pionieri, tineret, ale con
siliilor asociațiilor studenților comuniști din institute 
de învătămînt superior. Ceea ce se dorește cu fer
mitate în novl an de învătămînt este ca SI EDUCAȚIA FI
ZICA SĂ REALIZEZE O NOUA CALITATE. SUPERI
OARA !

Așa cum s-au angajat la recentele consfătuiri pe specia
lități. profesorii de educație fizică pot și trebuie să-și

(Continuare in pag 2-3)



BUCUREȘTENII Șl CLUJENII 
ȘI-AU ÎMPĂRȚIT TITLURILE
Campionatele republicane de 

orientare turistică (seniori — in
dividual și ștafetă) s-au desfă
șurat, în acest an, In Pădurea 
Țintea, din apropiere de Plopeni 
(Prahova), pe un teren prea pu
țin frămîntat, care n-a convenit 
îndeosebi celor obișnuiți cu dife
rențe mari de nivel. Vremea a 
fost frumoasă, iar solul tare, 
oferindu-se astfel condiții ideale 
de concurs. De data aceasta, 
posturile de control au avut ar
bitri, ceea ce a dus la nerepe- 
tarea greșelilor de la campiona
tele similare din anul 1932.

Traseele, bine alese (trasator 
dr. Nicolae Stroescu), au fost 
comparative cu cele de ia cam
pionatele mondiale de orientare, 
desfășurate, de curind, in Unga
ria : la fete s-a alergat pe 8500 
de metri, iar la băieți — pe o 
«stanță de peste 12 000 m. Deși 
Dădurea. avea numeroase lumini
șuri, găsirea posturilor de con
trol a pus probleme chiar și ce
lor mai experimentați concurer.ți.

La start s-au prezentat cîști- 
gătorii fazelor județene. Am no
tat, mai ales, reprezentative ale 
Cluburilor Voința din diferite lo
calități (Cluj-Napoca, Craiova, 
Zalău, Sibiu, Miercurea Ciuc, 
Arad etc.), ceea ce atestă, incă 
O dată, dragostea pe care spor
tivii din cooperația meșteșugă
rească o au pentru acest fru
mos ,.sport al pădurilor". Nu au 
lipsit de la start nici cluburile 
băimăreine Maratex șl Știința, 
nici Danubius Galați, intrat, doar 
de cîțiva ani, în elita acestui 
sport.

Lupta pentru cîștigarea titluri
lor de campioni republicani s-a 
dat îndeosebi între reprezentanții 
Clubului sportiv universitar 
București și orientariștii clujeni, 
de la Voința De remarcat că. in 
Ierarhia finală, la individual, 
C.S.U. a avut, șl la masculin, și 
ta feminin, cite doi reprezentanți 
pe podium, adică Intre primii 
trei. Titlurile au fost împărțite

între București și Cluj-Napoca. 
La băieți a câștigat clujeanul 
Pavel Gllgor, campion balcanic 
in acest an (mai, 1983, Bulgaria), 
iar la fete, cea mal bună a fost, 
de departe, bueureșteanca Nina 
Maiorescu. La ștafetă, aceeași si
tuație : clujenii au cîștigat proba 
maseupnă iar bucureștencele (o 
combinștâ a cluburilor C.S.U., 
Locomotiva' și Voința) pe cea fe
minina.

— Sînt fericită că, împreună cu 
soțul meu, Gabriel Maiorescu, 
care a ocupat locul doi Ia indi
vidual masculin, am adus puncte 
prețioase Bucureștiulul, ne spu
nea Nina Maiorescu, campioană 
la individual feminin și „schim
bul hotărîtor" la ștafeta femi
nină. Poate că nu va trece mult 
și vom putea să luăm și noi 
parte la o ediție a campionatelor 
mondiale. După cum l-am văzut 
alerglnd, sînt sigură că Pavel Gli- 
gor s-ar fi clasat între primii 
zece din lume.

— Și el are aceeași părere des
pre dumneata, l-am răspuns noi. 
cu convingerea că, la această 
oră. Nina Maiorescu este cea 
mai bună orter.taristă din 
România.

REZULTATE TEHNICE : Femi
nin, individual : 1. NINA MA
IORESCU (C.S.U.) campioană re
publicană. î. Natalia Deconescu 
(ȘtHnta Petroșani), 3. Gabriela 
Racu (C.S.U.) ; masculin : 1. PA
VEL GLIGOR (Voința Cluj-Na
poca) campion republican, 2. Ga
briel Maiorescu (C.S.U.), 3. Gelu 
Costin (CS.V.). Ștafetă, feminin :
1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI (Ni
na Maiorescu, Paula Chiuriea. 
Mariana Băzăvan, Dorina Nimi- 
gean), 2. Arad, 3. Craiova ; mas
culin : I. CLUJ-NAPOCA (Vomta: 
Pavel GHgor, Volcu Plain, 
Szalial Zoîtan, SzSes Dezideriu).
2. București (C.S.U.). 3. Bala 
Mare.

Sever NOR AN

DEOCAMDATĂ, SCRIMA ȚINE FIRMA!
ClND SCRIMERH AJUNG Să 

abă performante cu ecou inter
național. iar fotbaliștii intră în 
anonimat, interesul publicului se 
deplasează ca atare. Cum altfel 
am putea interpreta, atunci, fap
tul că în Satu Marc am văzut pe 
panourile de popularizare a spor
tivilor locali mai multe fotografii 
ale scrimerilor. Iar in vitrine mai 
multe cupe cîștigate de aceștia 
decit practicantil jocului cu ba
lonul rotund. „Se va schimba a- 
cest raport atunci clnd fotbaliștii 
de la Olimpia vor ajunge In fi
nala unei competiții continentale, 
așa cum au făcut In acest an 
floretistele de la C.S. Satu Ma
sei». l-am întrebat pe sătmăreni. 
„Chiar și atunci clnd fotbaliștii 
vor reveni în „A-i, ni s-a răs
puns laconic, demrmstrlndu-nl-se 
că întotdeauna fotbalul local a 
beneficiat de clemență. . DEO
CAMDATĂ. INSA, C.S. SATU 
MARE furnizează majoritatea 
floretiste’or din lotul național, în 
timp ce F.C. Olimpia pierde, cu 
o consecventă demnă de o cau
ză mai bună, pe teren propriu, 
meciuri importante! 9 CANDI
DAȚI OLIMPICI Si 12 sportivi de 
cat. I numără secția de scrimă 
a clubului sătmărean. „Dar, din
colo de aceste cifre — ne spune 
Emil Tcrebcsi, președintele C.S„ 
Satu Mare — se află o activitate 
non-stop in sala noastră de seri- 
mi». și inopinat, intr-o zi in 
care cel mai buni scrimei săt
măreni se aflau pentru refacere 
la Băile Felix. In cadrul lotului 
reprezentativ, iar juniorii tocmai 
plecaseră la Oradea, pentru pri
ma fază a campionatului repu
blican. am sosit, la orele durii- 
miezu. la sală. MAESTRA EME
RITA SUZANA ARDELEANU. 
una din „Corețele de aur" ale 
României, acum antren oare la 
C.S. Satu Mare, punir.du-și cu
noștințele si pasiunea pentru 
scrimă în slujba creșterii viito
rilor performer!. preda o lecție 
La mijlocul a peste M de copii 
(fioretisti si floretiste. evident). 
In timp ce Ervin Kerekeș, spa
dasin încă în activitate. lucra cu 
viitorii purtători al ecusonului

La finalele republicane și ale „Daciadei“ de judo —seniori

CONFIRMĂRI, DAR Șl SURPRIZE NEPLĂCUTE!

clubului in întrecerile diviziona
re. „Nu lucrezi cu prea mulți 
copii deodată?", am intrebat-o pe 
Suzana Ardeleanu. „In aceste zi
le trebuie să mă ocup și de gru
pele Evey Lengyel șl ale Iuditei 
Haukler. plecate eu juniorii la 
campionat. Copiii au nevoie de 
coutinuitate, mai ales acum, In 
vacantă, cind vin zilnic la două 
ședințe de pregătire». Iată, deci, 
„secretul" reputatei scoli sătmă
rene de scrimă! IN CONSTRUC
ȚIE, STADIONUL DE ATLETISM, 
în principal cu forțe locale. Aco
lo, in cartierul Carpațl, la mar
ginea Sătmarului, unde se va 
înălța, după cum zic localnicii, 
un nou cvartal de blocuri pen
tru personalul muncitor al marii 
Întreprinderi Unlo, l-am cunoscut 
pe inginerul Vasile Veber, de la 
1UTIFPEC Satu Mare, care con- 
tribue la ridicarea acestei baze 
în calitate de specialist si acti
vist obstesc (fiind președintele 
secției de atletism). Stadionul va 
avea o pistă atletică de 400 m — 
cu 8 culoare, ce va fi In custo
dia C.S. Satu Mare, si un teren 
regulamentar de fotbal, gazonat, 
folosit de A.S. Unio. După ce a 
fost rezolvată problema drenaju
lui si a puțurilor absorbante, a- 
cum se lucra la infra si supra
structura pistei. PINA LA INAU
GURARE („in vara viitoare», 
ne-a spus inimosul și intrepri- 
dul cm de sport Emil Terebesi), 
l-am găsit pe atleți pe pista sta
dionului Olimpia. sub suprave
gherea antrenorului Emil Pop. 
„Speranțe? Sprintera EnikS Bre
lan. de 15 ani. si semifondistul 
Constantia Codreanu, 21 ani. care 
anul trecut a fost selecționat In 
echipa națională pentru Crosul 
Balcanic*,  ni-1 recomandă antre
norul. TOT LA STADIONUL 
OLIMPIA, sub tribune, insă, în 
Încăperi gospodărite cu grijă 
per.tru a valorifica tot spațiul 
disponibil, mereu insă sub ame
nințarea igraslel și a apei care 
se infiltrează <Cn tribune, luptă
torii. Mai bine spus. 39 de copii 
ti juniori. 20 sătmăreni, sub su
pravegherea antrenorului Fran- 
eise Szabo și a instructorului Ion 
Borbeiy. jj 19 constănțenl. de Ia 
CI. sp. sc. 2. conduși de... Adria
na onțerescu. soția cunoscutului 
antrenor C. OCțerescu. .molipsi
tă" de pasiunea acestuia pentru 
sportul luptelor. Constăntenii În
torceau vizita sătmărenilor din 
această vară, intr-un util si pil
duitor schimb de experiență, cu
noscute fiind rezultatele luptăto
rilor litoralului-

CE ECHIPE MASCULINE VO
• Luptă aprigă pentru treptele podi 
ți in ediția a 13-a • Vor izbuti romă

După ce am trecut în revistă 
situația voleiului feminin euro
pean In ajunul competiției 
continentale, astăzi încercăm 
dOeva considerații asupra între
cerii masculine care Începe, de 
asemenea, sîmbătă fa R. D. 
Germană. Reamintim mal tatii 
componența celor trei grupe 
preliminare ale C.E. în care au 
fost repartizate echipele califi
cate (12) pentru această fază 
finală. In grupa I (la Erfurt) 
se întrec echipele U.R.S.S., 
Cehoslovaciei, Olandei ȘI Fin
landei, în grupa a H-a (la 
Suhl) formațiile Poloniei, Româ
niei, Italiei șl Franței, iar ta 
grupa a IH-a (la Berlin) se află 
echipele R.D. Germane, Bulgariei, 
Greciei si Ungariei. Specialiștii 
consideră că, spre deosebire de 
C.E. feminin, unde există o preg
nantă omogenizare valorică, la 
masculin formația U.R.S.S., deți
nătoarea titlurilor de campioană 
olimpică, mondială și europeană, 
se distanțează valoric de toate 
celelalte si nu va putea fi ta. nici 
un chip detronată. Intr-adevăr, 
experimentata garnitură a Iul 
Viaceslav Platonov, în frumte cu 
Zaitev, Loor, Pancenko, Sap eg a, 
Dilenburg, Dimitrienko si ceilalți 
va fi greu de contracarat. în 
spatele acesteia, la distanță, pal
tonul se mai omogenizează, dar 
nu atît încât să nu descifrăm 
ușoare detașări, relevate și de 
sezonul pregătitor. Creșteri Im
portante de potențial au marcat

Ieri a părăsit Capitala 
Si reprezentativa feminină 
de volei a țării noastre, cu 
direcția Berlin, de unde 
astăzi va pleca la Cottbus, 
unde urmează să susțină 
meciurile din grupa preli
minară, întâlnind în ordine 
echipele U.R.S.S. (slmbă- 
tă). Cehoslovaciei (dumini
că) si Olandei (luni). An
trenorii S. Chiriță și V. 
Moșescu au deplasat lotul: 
Maria Enache, Doina Să- 
voi u, Mir da Popo viciu, 
Ioana Liteanu, Fidelia 
Cri șan, Speranța Găman, 
Ileana Berdilă, Georgeta 
Lungu, Daniela Drăghici, 
Carmen Cuejdeanu și Mi- 
rela Pavel,

votnl 
prod 
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De-a lungul celor patru zile aie 
finalelor campionatelor republica
ne Șt ale „Daeiadei- de judo-se- 
niori au evoluat pe cele două ta
tami ins-talate în sala de atletism 
de la Complexul sportiv ,.23 Au- 
„ Z,. Capitală cei mai buni
judoka din tară. Seniori sau juni- 

dintre aceștia din 
Îmbrăcat chiar tri- 

campion — stelis- 
Nagy, și n-au fost 

i pe 
—----- — această e-

a cuceri onorantele

gust" <tin

ori (unul 
urmă a 
coul de 
iul Stefan ____
putini aceia care au urcat 
podium) au luptat la areas
ffitte pentru _______ .
titluri naționale, dar și pentru a 
Mitra In vederile selectxxnenrilor 
care vor alcătui echipa repre
zentativă pentru apropiatele cam- 
Pțonate mondiale de la Moscova 
p3—ÎS octombrie). Cu topi — 
pînă și titularii de pină mai ieri 
al_ unor categorii de greutate — 
știau că finalele de la București 
țveau să-l desemneze nu nuraa; 
Pe campioni, ci $1 pe acei care 
Vor concura Ia ..mondiale".

Firește, atenția ne-a fost în- 
dreptată îndeosebi spre sportivi: 
uln lotul republican care se pre

tase deja după un plan stab- 
de federație, sub conducerea 

ui colectiv de tehnicieni. Mul- 
(fintre ei au dat sattefactie de- 

. Ne referim la Mihai Cioc, 
tegoria grea) învingător pri: 

(înainte de limită) în toa- 
meciurHe pe care le-a susbata 

unică Ja aceste fl-
Ilwe), la tin-ărul (ai de ani) __

an (semi ușoară). care l-a de- 
de titlu pe reputatul Ju- 

Ipka Constantin Niculae, la Ju- 
ștefan Nagy (ușoară), carr.- 

la seniori deși abia a îir.- 
1B ani, kk Mircea Frăției 

tatijlocie), care din cele < 
ii susținute a câștigat 5 prin 
si una la puncte, dar cu 
ul maxim (7 p), și la se- 

ȘligreuJ Costel Nifticâ, un cam
pion care a luptat tot mai bine 
«s la un med la altul. Au nud 
Ooncunat bine si alți component: 
ai lobului, deși n-au reușit să 
îmbrace tricourile de campion: : 
Gwfioxghe Dani (superușoară).
George Ciuvăț (semiușoară) șl ta- 
g-,0 oarecare măsură semigreul 
Vasile Anton.

Junior*!  Ștefan Kagv. rrreistts finalilor de leniort
Foto; L BĂNICA

BUN GĂSIT ȘCOALĂ
(Urmare din pag. 1)

Costin CHIRIAC

Poul SIAVESCU

„CUPA ROMÂNIEI»

LA TIR CU ARCUL
S-a desfășurat ja București 

„Cupa României" la tir cu areul, 
eempetiție interesantă, mal cu 
seamă prin prisma faptului că 
peste o săptâmlnă, la Iași, vor 
a-rea loc Campionatele naționale 
ale discipline:. „Repetiția*  gene
rală organizată rrieăe trecute la 
fticurești, pe terenul special 
„Olimpia- din parcul Herăstrău a 
fost reușită, atit ca organizare 
cit și ca rezultate. In primul 
rtpd trebuie remarcată perfor
manța de 1259 p la simplu FTTA, 
reuș.u de multipla campioană a 
țarii Aurora C3tin. Un outsider, 
Adrian Călin, s-a impus cu rele 
SSS6 p «le sale M categoria se
niorilor. al doilea clasat, mult 
mal consacratul R. Tănase, râmî- 
alnd fa urmă M 35 de puncte. 
Să evidențiem frumoasele reușite 
•le tinerelor arcașe de la C.SĂ 
Rădăuți, câștigătoare, prir. Maria 
Prelipceaa p Marinei*  Gttlan, la 
cete două categorii de Junioare, 
mici p mari. Rădăuții se afirmi 
«fir ce fa. ce mai mult ca un al 
doilea centru puternic al tinerei 
generali <!e arcași, «lături de 
Arrowa.

REZULTATE TEHNICE: aeniori: 
■ A Călit: Voința Satu Mare) 

IMS p, 3. R Tănase (Steaua) 
HM p, 3. V. SUneacu (Petrolul) 
1153 p ; senioare t I. Aurora Chin 
«Sveaua) 1259 p, ă Dorina Da
mian (Minerul Aalnoasa) 1200 p. 
3. Terezia Preda (Sănătatea Tg. 
Mureș. EM p ; juniori I : 1.
T. E eseu (CSM lași) 10«5 p, 3. 
t. M-boci ritraeru!) 958 p, 3. I. 
Masei «CSM Iași) M3 p ; Junioare 
1:1- Mar A Frefcpeean (C.S.Ș. 
Rliloți) IMS p. 3. Angela Ște
fan rMzaercl) 1138 p. 3. Gabriela 
Cmsan (Voința Sem Mare) wa p; 
Juniori n : 1. V. Habian (Mine
rul) 1437 p. J. N. Jega (Minerul) 
955 p, 3. T. Andrioaei (CSM Iași) 
•Mp; Junioare H : 1. Găbriela 
Ghlan (CSȘ Rădăuți) 966 p, 2. 
Dc na Enache (CSM Iași) 888 p, 
3. Lăcrămioara Măn.uș (AS A 
Cluj-Napoca) 828 p.

echipele Poloniei si Cehoslovaciei. 
La prima se face simțită reveni
rea la direcția tehnică a lui Hu
bert Wagner, cei ce a condus for
mația de acum 9 și respectiv 7 
ani la titlurile mondial și olim
pic. în jurul celui ce atunci era 
socotit primul trăgător <al lumii, 
Tomasz Wojtowicz, antrenorul 
Wagner a conturat un sextet pu
ternic închegat, îsn care se îmbi
nă experiența și rutina celui nu
mit. ale lui Lasko $i Drzyzga, cu 
forța și elanul unui Klos, Golec, 
Martyniuk sau Rychlicki. La fel 
a reușit noul antrenor cehoslovac 
Duș an Melișek să îmbine fructuos 
în echipa sa experiența cu tinere
țea, Engă veteranii Frielozny, No-

„Cupa Prietenia" la box :
• lin semnal de al

educă o contribuție mult mai directă, mai concretă U an- 
gt cnarea elevilor și studenților în practicarea exercifiiior 
fizice, a sportului, a turismului de masă, în toate acțiu
nile organizate sub însemnele „Daeiadei", inițiind con
cursuri și competiții chiar din primele ore de clasă, la dis
cipline larg accesibile masei de tineri, cu precădere Ia 
atletism, gimnastică și înot, la jocuri sportive. în același 
timp, va trebui intensificată acțiunea de inițiere și selec
ție a copiilor în diferite ramuri de sport, de propulsare a 
elementelor dotate in secțiile de performantă ale unor clu
buri. Stă în puterea profesorilor de educație fizică de a 
realiza toate aceste obiective.

Cu asemenea gînduri, urarea cît mai multor reușite — 
Ia școală și în sport — în noul an de învățămînt I

„CUPA CIBO" LA CICLISM
BRAȘOV. 14 (prin telefon). 

Miercuri a Început tradiționala 
competiție cidistă „Cupa CIBO". 
La startul primei etape. Brașov 
— Rupea — Brașov, 120 km, s-au 
aliniat 50 de rutieri din 11 clu
buri și asociații sportive. Primul 
loc în secvența dc debut a re
venit lui Costiță Paraschiv (Di- 
namo) cu 3h 01:40, urmat La 21 
de secunde de Gh. Lăutaru (Dl- 
nemo).- In 33 s de Valentiii Con—

stantinescu (Dinamo) șl la 35 s 
de C. Ologu (Met. Plopeni), O. 
Tudorache (CSS 1 Buc.) si I. O- 
prea (Met. Plopeni). Etapa a 
doua se dispută joi «Umineață 
pe ruta Brasov — Codlea — Rîș- 
nov — Predeal — Brașov. 70 km, 
iar cea de a m-a, contratimp 
individual 20 km pe șoseaua spre 
Zizin, joi după-amiază.

~ ' Carol GRUIA — coresp.

România, ca țară organizatoa
re a celei de a XVILI-a ediții 
a «Cupei Prietenia" la box. a 
avut dreptul de a înscris în com
petiție două echipe. Neavînd 
sportivi la categoria supergrea, 
colectivul de antrenori format 
din Eugen Furesz, ion Vasilov, 
Iosif Mihalic și Ion Pintea a pre
zentat 22 de pugiliști. După curn 
se știe, tinerii noștri sportivi au 
cucerit două locuri I prin Rudei 
Obreja (ușoară) și Micloș Paisz 
(grea), 3 locuri doi și 3 locuri 
trei, cei doi câștigători lăsând o 
excelentă impresie tuturor celor 
care au urmărit întrecerile. Azi 
ne vom ocupa de ceilalți pugl- 
li$ti români prezenți pe ringul 
gălâțean.

In afara învingătorilor, din re
prezentativa țării noastre eu mai 
corespuns doar foarte puține ele
mente. Desigur Oureja si Paisz— 
așa cum remarcau majoritatea 
Specialiștilor — dnt pugiliști de 
excepție, capabili de performan
te notabile pe ringurile marilor 
ccmnetîțn. Dar, in afara lor, am 
mai remarcat doar cîțiva tineri 
care slnt capabili, printr-o pre
gătire atentă, continuă, fără ra
bat de la ordine și disciplină, să 
obțină rezultate bune In fața 
unor adversari redutabili. Astfel, 
celălalt greu român înscris pe 
lista participanților, Dorin Răca- 
ru (elev al antrenorului Ion Să- 
năte«cu, din Drobeta Tr. Seve
rin , a demonstrat frumoase ca
lități). în partida lui cu sovieti
cul S. Umirbakov (finalist al cate
goriei), severineanul a fost între
cut greu la puncte, după o lup
tă echilibrată, în marea majori
tate a timpului, si doar lipsa de 
experiență a tînărului sportiv a 
făcut să nu urmărim o finală ro
mânească la această categorie. 
Răcaru are viteză în execuția 
loviturilor, se deplasează bine în 
ring, iar cind va acumula mai 
multă forță de lovire va deveni 
un greu de temut. Dintre cei
lalți candidați la consacrare în 
acest sport, au arătat că dispun 
de resurse si posibilități de pro
gres Daniel Măeran (muscă) — 
învins de câștigătorul categoriei, 
— Roman Acuarele (ușoarăi. Va- 
sile Damian (mijlocie mică) șl... 
cam atît.
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iropene de volei

PENTRU LOS ANGELES?
tj spre Olimpiada ’84, Dumănoiu,
2 Girleanu, Enescu, Ionescu, Mina.

C'ăta-Chițiga, Dascălu $i ceilalți 
jucători, care se află de cîteva 

■e zile în R.D. Germană (unde au
r susținut meciuri amicale si an-

trentamente comune cu echipa ță- 
[- ril gazdă), trebuie să cbea totul.
C să lupte cu ambiție si curaj pen
ii tru â depăși echipe care rîvncsc
le (și obțin) câștigul de cauză în ul-
k timul timp în compania alor no$-
a tri. în grupa a treia, din nou

două favorite nete : R.D. Ger
mană și Bulgaria, fiindcă e greu 

- de presupus ca Grecia (în pro- 
k gnes^ continuu, eliminînd 1a ca

lificările pentru C.E. echipa Iugo- 
r slavici) sau Ungaria să producă 

surprize.
Prin urmare, calculele hîrtiei ar 

h indica un turneu final pentru
P locurile 1—6 compus din U.R.S.S.,
r Cehoslovacia, Polonia, România
r (Italia) Bulgaria și R.D. Germa-
r nă. Un turneu final in care lupta
f se anunță aspră, animată de două
L mize importante : medaliile C.E.
L și perspectivele prezentei la
p Jocurile Olimpice pentru care
r doar echipa sovietică este deja
h calificată. Care vor fi celelalte
P două ce vor rămîne in cursa pen-
P tru Los Angeles ? Nu-i ușor de
I- spus...

E Aurelian BREBEANU
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După doi ani Jumătate

DIN NOU LA FRUMOASELE ȘI ATRACTIVELE ȘTIRI

CUPLAJE INTER-BUCUREȘTENE
O săptămlnă de fotbal pli

nă. Ieri au fost Cupele euro
pene. iar «îmbătă și duminică 
— jocurile etapei a 4-a a Di
viziei „A".

O etapă din care, fără îndo
ială. retine atenția confrun
tarea dintre echipele bucu- 
reștene. Ca un răspuns la in
teresul manifestat, chiar cele 
patru formații din Capitală au 
cerut — pentru frumusețea 
spectacolului sportiv, pentru ca 
toti iubitorii fotbalului să le 
poată urmări — să joace IN 
CUPLAJ pe cel mai mare sta
dion al tării.

Așadar, după doi ani si ju
mătate — din primăvara lui 
1981 — se reiau atît de pasio
nantele CUPLAJE INTER- 
BUCUREȘTENE, cu cele mai 
bune echipe pe care le are

PRIMA MANȘĂ A CUPELOR
iNVINGiND PE MERIT LA LAHTI (1-0),

DINAMO PRIVEȘTE...»

(Urmare din pag- I)

vin des în atac și în minutul 
14 mingea „se plimbă" peri
culos prin fata porții dinamo- 
viste. Cea mai mare ocazie 
o vor avea însă. jucătorii 
bucureșteni, în minutul 17,
cînd, după o combinație Mul- 
tescu — Custov. Andone șu-
tează puternic în bară ! Un
minut mai tîrziu, este • rîndul 
lui Movilă să expedieze un
sut de la distanță) care va fi 
retinut de portarul gazdelor. 
Inițiativa aparține, in această 
perioadă, echipei dinamoviste. 
care în minutul 36 reușește o 
frumoasă combinație, încheiată 
de Augustin cu o lovitură de 
cap. respinsă cu dificultate de 
portar în corner. în minutul 
40. Moraru iese excelent din 
poartă si rezolvă o fază peri
culoasă pentru apărarea dina- 
movistă. în același minut. Mo
vilă se accidentează si este 
înlocuit cu Dragnea.

Repriza a doua a partidei 
începe sub semnul unor atacuri 
foarte decise ale dinamoviș- 
tilor, care reușesc deschiderea 
scorului în min. 49: o frumoa
să acțiune a lui Augustin este 
finalizată de DRAGNEA: 1—0. 
După 3 minute, același Augus
tin creează o nouă fază peri
culoasă. dar țutează pe lingă 
bară. Urmează o perioadă de 

AVANTAJ MINIM PENTRU UNIVERSITATEA (1-0), 
DAR DRUMUL CALIFICĂRII RĂMÎNE DESCHIS

(Urmare din pag. 1)

de cartea de vizită a clubului 
din Split. Fată de inepuizabilul 
blocaj opus de oaspeți, Uni
versitatea Craiova a încercat 
atît învăluirile pe aripi, șutu
rile de la distantă cît și. spre 
final, arma care i-a adus vic
toria. combinațiile rapide și 
scurte pe frontul central al a- 
părării adverse. Chiar dacă 
Universitatea Craiova n-a fă
cut o partidă de mare spec
taculozitate. ea a demonstrat, 
in primul rînd. o tenacitate re
marcabilă' iar în al doilea rînd 
capacitatea de a fi încercat 
toate „antidoturile" posibile pen
tru a învinge defensiva adver
să. Sigur. 1—0 nu este o dife
rență pe deplin asigurătoare 
pentru calificare, dar ea repre
zintă totuși — bazîndu-ne pe 
experiența competițională a 
craioveniior, pe sigura reintrare 
a lui Ștefănescu și cea posibilă 
a lui Bălăci — un punct de 
plecare pentru întîlnirea retur 
de la 28 septembrie.

Din filmul partidei reținem 
următoarele secvențe mai im
portante. în min. 6 Irimescu 
este blocat în ultimă instanță de 
Rozici. Tot Irimescu (min. 10) 
va suta puternic pe jos, dar 
Simovici va fi la post. Bel- 
deanu luftează (min. 18) după* 1 * 
un dribling prelungit al lui 
Cîrțu. In min. 23 oaspeții au 
prima acțiune mai periculoasă 
prin Zlatko Vujovici, care șu- 
tează de la aproximativ 14 m 
peste poartă. Cinci minute mai 
tîrziu Simovici intervine la o 
puternică lovitură a lui Cîrtu, 
iar în penultimul minut al re
prizei Cop degajează de pe li

întrecerile de lupte ! Din păcate, 
ruos, din ce în ce mai frumos !... 
mice, un grup de tineri aproape 
a tot timpul cât au durat dispu- 
prde“ entuziastă, surprinzător de 
sport. Ne-a spius cineva : „Sînt 

kam dus în mijlocul lor, să-i 
p bine îndemnurile adresate, cu 
de tinerilor concurenți români, 

kaua de la
|eniți, drum de o noapte, tocmai 
organizată de C.S.Ș. 2 Constanța, 
luptători ai clubului constănțean.

Ltre ei, tineri de mare talent — 
Leanu, Romi că Mareș, frații Ionuț 
egrișan (despre ultimul vom mai 

k> treabă „aranjată* — ne «pune 
[orul care i-a descoperit pe Ion 
b, Ștefan Negrișatn (da, Nicolae e 

sau Sorin Herțea. Am căutat să 
la, la sfîrșit, copiii să poată vedea 
L cît 10 antrenamente ’...
comportarea lor, copiii constăn- 
peni cu adevărat dăruiți acestui 
zice exemplar, nu numai de pre- 

I Ce exemplu frumos !
Iar o secvență de tribună) pentru 

Nicolae Negrișan, ca re-și disputa 
plgarul Vasil Botev. Din tribună 
kegrișane, nu uita, astăzi vrem 
kbit de puternic, conducea însă
I Se părea că nu mai e nimic 
La de concurs. Ceî 19 copii con- 
I. Ei știu mai bine ce înseamnă, 
Lai la ea !), să ,,simți" că publi- 
tegrișan i-a auzit și i-a Înțeles 
honalului. Pentru că, după numai 
L eu un curaj neașteptat în luptă 
[nu mai credeam, s-a întâmplat : 
[în min 3 (!), devenind campion 
[vă mai spunem și ce a urmat ?...

Dan GARLEȘTEANU

• NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
14 SEPTEMBRIE 1982. Ex
tragerea I : 5 44 15 80 13 35 S
extragerea a D-a S 31 45 18 11 
37 38. Fond total de cîștiguri : 
1.104.955 lei. din care 316.523 lei, 
report la categoria 1.
• C1ȘTIGURILE TRAGERII 

EXCEPȚIONALE PRONOEXPRES 
— BOXEXPRES din 4 SEPTEM
BRIE 1983. FAZA I t Cat. 1 : 1 
variantă 100% „autoturism Dacia 
1300“ și 2 variante 25% a 17.500 
lei: cat. 2 : 1 variantă 100% a 
23.966 lei sau la alegere o excur
sie de 2 locuri în U.R.S.S. sau 
R.D. Germană si diferența ta 
numerar si 5 variante 25% a 
5.992 lei; cat. 3 : 2 variante 100% 
a 12.688 lei sau la alegere o ex
cursie de 1 loc ta U.R.S.S. sau 
R.D. Germană si diferența în 
numerar si 9 variante 25% a 
3.172 lei; cat, 4 : 23,75 a,.2.270 ici;

prima repriză, cînd ocaziile de 
gol nu i-au lipsit. Dar Șerbă- 
nică a ratat în min. 8 (Ia o 
fază creată de Marian Mihail), 
M. Sandu a alunecat in min. 
18, în poziția excelentă, iar
Iorgulescu a șutat slab la pe-
nalty-ul din min. 29 și Saria
a respins în corner. Șutul în
șelător, „cu pămîntul", al lui
MUNTEANU II, de la peste 20
de metri, care l-a derutat P“ 
Saria, a dus totuși la un 1—” 
pe care studenții il meritau la 
plecarea spre cabine.

După pauză, Sturm se arat" 
mai periculoasă. Totuși, 
min. 50, Munteanu II ratca • 
(el a fost cel mai periculos , 
atacant). Poate că la 2—0 alta 
era desfășurarea meciului. 
Sturm practică, în continuare, 
un marcaj „Care nu te lasă 
nici să respiri", contraatacă de
cis și șutul lui Bakota (min. 
65) anunță că oaspeții sint de
parte de a fi depus armele. în 
min. 75, SZOKOLAY (nemar
cat) trimite balonul de Ia 16 m, 
de pe dreapta, în colțul opus, 
egalind: 1—1. Pentru ca, după
7 minute, o cursă a fundașului 
Schauss să se termine cu o 
centrare clasică Ia JURTIN și 
acesta, liber, să reia cu capul: 
1—2. Gol care reduce mult 
șansele de calificare ale echi
pei noastre, care nu a găsit ieri, 
așa cum se aștepta, lovitura 
decisivă...

Radu URZICEAN'J

cat. 5: 48,75 a 1.106 lei: cat. 6: 
370 a 100 lei; cat. 7 : 5.799, 25 a 
40 lei. FAZA A n-a : cat. B : 
1 variantă 100% a 16.686 lei sau 
o excursie de 2 locuri la alegere 
in U.R.S.S. sau R.D. Germană sl 
diferența ta numerar și 4 varian
te 25% a 4.172 lei ; cat. C : 8,25 
a 4.045 lei; cat. D: 42,25 a 790 
lei; cat. E : 80 a 417 lei; cat. F: 
3.048 a 40 lei. Autoturismul „Da
cia 1300“ de la cat. 1 a fost ob
ținut de KAPRONCZAI ATTILA 
din Dej, județul Cluj.

* IN ATENȚIA PARTICIPANT1- 
LOR! Datorită orelor Urzii la 
care s-au încheiat unele meciuri 
din cadrul cupelor europene la 
fotbal, cuprinse ta programul 
concursului Pronosport de iert, 
rezultatele nu au putut fi. re
cepționate în timp util, astfel ta- 
cît acestea vor fi publicate mii- 
ne 16 septembrie, tar câștigurile 
sâmbătă 17 septembrie 1963.

Capitala. Si se reiau cu dotă 
jocuri de mare interes : RA
PID — DINAMO și STEAUA 
— SPORTUL STUDENȚESC, 

recomandate de tradl- 
rivalitatea sportivă cu- 

de valoarea echipelor 
ales, de startul exce- 

Sportul 
Insert*  
pentru

Meciuri 
tie. de 
noscută.
Si. mai 
lent luat de Steaua.
Si Dinamo, care s-au 
din plecare în lupta 
titlu, si chiar de Rapid care 
are poziția cea mai bună din
tre noile promovate. Mai mult, 
două dintre aceste 
jucat chiar ieri în 
ropene. ceea ce dă 
și o cotă de nivel... 
nai, disputarea

formații au 
Cu pele eu- 

cuplajului 
interna țio- 
meciurilor 

duminică oferindu-le celor 
două echipe o necesară si bi
nevenită zi în plus de refa
cere.

SPRE TURUL II
joc echilibrat, cu o luptă 
strînsă la mijlocul terenului. 
Un moment dificil pentru echi
pa dinamovistă se produce în 
min. 59, cînd apărarea bucu- 
reșteană rezolvă însă situația, 
în minutul 63 scorul putea de
veni 2—0 pentru Dinamo: Nem- 
țeanu pătrunde impetuos, îl 
driblează si pe portar(I), dar 
intră intr-un unghi dificil, de 
unde ii deschide pe Iamandi, 
al cărui șut este reținut de 
Korhonen, în min. 68 a fost 
rîndul lui Mulțescu să iro
sească o nouă posibilitate de 
mărire a scorului, el trimițînd 
de la 6 metri (!) cu capul peste 
poartă. în min. TI se remarcă 
portarul Moraru, care rezolvă 
un atac al oaspeților, pentru 
ca. la numai cîteva secunde, 
portarul gazdelor, Korhonen, 
să blocheze curajos balonul Ia 
picioarele lui Nemțeanu.

Meciul este foarte aprins în 
final, în min. 81 fiind consem
nată cea mai mare ocazie de 
gol a gazdelor, Moraru inter
venind foarte spectaculos și 
inspirat la balonul expediat ru 
capul de Tornvall. Deși echipa 
gazdă a dominat în ultimele 10 
minute ale partidei, dinamo- 
viștii au știut să păstreze 
controlul jocului, asigurindu-și 
o victorie pe deplin meritată, 
care înseamnă, fără îndoială, 
un mare pas pentru califica
rea în turul II al C.C.E.

nia porții. După pauză craiove- 
neii sînt ceva mai insistent! în 
etac și în min. 50, Cîrțu este 
oprit dintr-o fază clară de gol. 
deși primise balonul de la ad
versar. în min. 52, Buraac reia 
periculos balonul cu capul la 
un corner. Apoi Lung intervine 
cu precizie, boxînd mingea la 
șutul plasat al lui Zlatko Vujo
vici (min. 60). într-o fază în 
care Salov plecase din ofsaid. 
Cea mai periculoasă ocazie a 
oaspeților o înregistrăm în min. 
66. cînd Zlatko Vujovici cen
trează si Bursac reia de la 6 
m spre poartă, dar Lung de
gajează cu piciorul în ultima 
clipă. De aici înainte va începe 
presiunea tot mai puternică a 
craioveniior la poarta lui Simo
vici. în min. 68 portarul iugo
slav plonjează inspirat Ia șutul 
lui Negrilă. La fel o va face 
patru minute mai tîrziu. cînd 
va interveni de două ari la 
șuturile lui Negrilă și reșpectiv 
Cîrtu. Presiunea exercitată1 de 
craioveni creste. Golul este 
parcă anunțat de faza din min. 
85. cînd Irimescu execută o lo
vitură liberă de la aproximativ 
25 m, Simovici nu poate decît 
boxa balonul și Cîrtu reia de 
la 8 m peste „transversală". 
Minutul 86, este minutul în
scrierii golului victoriei : o ra
pidă și spectaculoasă combinație 
în trei A. Popescu — Cîrțu — 
GEOLGAU se incheie cu un 
șut plasat al ultimului, care 
trimite balonul in plasă. 1—0 
pentru Universitatea Craiova și 
întregul stadion este un vulcan. 
Astfel s-a scris istoria acestui 
succes care a însemnat n^nt-u 
fotbaliștii noștri 90 de minute 
de luntă ao’-'gă. Așteptăm cu 

«s’ieran+a întâlnirea de R^l’ti

în acest timp. Steaua si Ra
pid si-a'J continuat pregătirile, 
pe care le vor relua Si Spor
tul (cu programul de recupe
rare de azi) și Dinamo, care 
se va înapoia de la Lahti în 
cursul acestei zile, toate ani
mate de dorința de a avea du
minică o comportare pe mă
sura așteptărilor. Pe stadionul 
„23 August" vor evolua multi 
dintre cei mai buni fotbaliști 
ai noștri si cu siguranță că 
tribunele vor fi pline, ca în 
zilele marilor meciuri interna
ționale.

Deci, duminică după-amlază. 
de la ora 15. ne vom da întil- 
nire la primul cuplaj inter- 
bucurestean al anului. Pînă1 a- 
tunci, însă, vom reveni cu 
vesti din cele patru tabere. 
(AL.C.).

EUROPENE INTERCLUBURI
SPORTUL STUDENȚESC, SUB AȘTEPTĂRI:

1-2 CU STURM GRAZ
Oaspeții din Graz și-au con

firmat, în partida cu Sportul 
studențesc, clasa pe care ne 
lăsa să o întrevedem postura 
lor de lideri (cu punctaj ma
xim) în campionatul Austriei, 
repurtînd (după ce au fost 
conduși 75 de minute!) o vic
torie la limită, 2—1, dar care 
nu poate fi contestată. Pentru 
că — fără a avea superioritate 
teritorială, atribut care ieri a 
fost de partea studenților — 
S.K. Sturm a arătat o mai bu
nă orientare In teren, o tehni
că superioară, mai multă com
bativitate și spirit de echipă 
și. mai ales, un plus de inci
sivitate în atac, unde- acțiuni 
purtate simplu dar agresiv au 
clătinat de multe ori o apărare 
bucureșteană neobișnuit de 
precară.

Făcînd această ultimă remar
că, intrăm în domeniul... slă
biciunilor arătate ieri de Spor
tul studențesc care, în ciuda 
bunelor evoluții din campiona
tul nostru, s-a poticnit neaș
teptat în fața unui adversar 
de peste hotare (cu o carte 
de vizită mai arătoasă), de- 
cepționîndu-și suporterii.

într-adevăr, jocul studenți
lor a fost slab. Chiar si în pri
ma repriză, cînd ei au condus, 
defecțiunile din jocul „alb- 
negrilor" (ritm lent, greșeli în 
momentele decisive ale atacu
lui, neglijențe în marcaj) au 
fost destul de evidente. Ele 
s-au accentuat după pauză, 
cînd — ca o consecință fireas
că, dar si pe fondul unei re
zistențe fizice în scădere a 
gazdelor — Sturm Graz a în
treprins acțiuni ofensive mai 
hotărîte, mareînd două goluri 
clare, pe contraatacuri purtate 
vioi și sigur.

Studenții ar putea invoca ne
șansa ratării unei lovituri de 
la 11 m, precum și duritatea 
apărării adverse (Hagl, cel mai 
tâm jucător bucureștean, a fost 
faultat aproape la fiecare ac
țiune), dar acestea nu scuză 
comportarea generală modestă 
a fotbaliștilor noștri, care toc
mai intr-un meci ea cel de 
ieri, intr-o capă europeană, 
trebuiau sj lapte mai molt, 
mai lucid, să-și confirme, de 
fapt, ascensiunea pe care o 
presupuneau rezultatele tor din 
nitima vreme.

Cum spuneam, Sportul a fost 
mai aproape de așteptări In

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

• AZI SE DISPUTA O NOUA 
ETAPA IN „CUPA ROMÂNIEI", 
competiție ce se desfășoară in ca
drul „DACIADEI". Sint programa
te 58 de meciuri. In care evoluea
ză divizionarele „C“ si 17 echi
pe din campionatele județene. Din 
cele opt divizionare „C“ bucu- 
reștene au mai rămas In compe
tiție patru — Flacăra roșie (joa
că ta deplasare, cu Petrolul Vi
dele). Danubiana, Mecanica fină 
Steaua (joacă între ele pe terenul 
primei echipe și Viscolii (joacă 
la Urzioeni. cu Unirea). Meciurile 
încep la ora 16.
• BILETELE DE INTRARE 

PENTRU CUPLAJUL INTER- 
BUCUREȘTEAN, care va avea loc 
duminică, pe stadionul „23 Au
gust" (Rapid — Dinamo și Steaua 
— Sportul studențesc), se pun ta 
vinzare, incepind de mtine. la 
casele obișnuite de la stadioanele 
„23 August", Republicii. Dinamo, 
Giulești, Sportul studențesc si Ia 
agenția C.C.A.

SPORTUL STUD. 1(1)
STURM GRAZ 2 (0)

Stadion Steaua ; teren foarte bun ; 
timp câlduîos ; spectatori — circa 
7 000. Șuturi : 17—8 (pe poarta 5-4). 
Corner*  * * * * * * * 7 : 6-3. Au marcat : MUNTEA- 
NU II (min. 31), SZOKOLAY (min. 
75), JURTIN (min. 82).

SPORUL STUDENȚESC : Speriata 
~ M. Mihail, Cazan, lorguleseo, 
MUNTEANU M - Pani, CORAȘ, Șer- 
bSnicâ — Terheț (min. 65 Bucurescu), 
M. Sandu (min. 60 Chlhaia), HAGI.

STURM GRAZ : SARIA - SCHAUSS, 
Pichler, Sterner, Feirer — THONHO- 
FER, Breber, Morlo (mln. 80 Huberts) 
- Balota, SZOKOLAY (min. » St<o- 
bl), Jurtin.

A arbitrat bine Sădii Deda ; la 
Mnie : A I. Papatia ți I. Kobilay 
(toți din Turca).

Cartonașe galbene : PICHLER, IOR- 
GULESCU, BREBER.



Turul aerian al Europei Succese românești la festivalul șahist „Turneul Acropole" IIIF CdDREANU ÎNVINGĂTOR

VICTORIE ROMÂNEASCA Șl IN ETAPA A lll-a
Cea de a treia zi de concurs 

a Turului aerian al Europei ne-a 
adus satisfacția unei a doua vic
torii românești. Deși scurtă, 135 
km, etapa Brașov (Ghlmbav) — 
București (Clinceni), i-a solicitat 
din plin pe concurenți, relieful 
frâmîntat „verifietnd- atît pregă
tirea pilotului, cit și a navigato
rului. De altfel, în cursul dimi
neții de marți, a existat o accen
tuată nebulozitate în zona monta
nă, ceea ce a impus o decalare 
a startului cu 4 ore.

Echipajul nostru, ing. Nicolae 
Conțu — Radu Ion Constantin,

JOCURILE MEDITERANEENE
CASABLANCA. Rezultate din 

ziua a 10-a a Jocurilor Medi
teraneene. ATLETISM, mascu
lin : 400 m : Canti (Fra.) 45.28, 
Llaster (Fra.) 45,79, 
(Iug.) 45,95 ; triplu : 
(Gre.) 16,70 m, Badinelli

pe un aparat BN-2 Islander, a 
evoluat excelent tn toate oele 
patru probe : regularitate (sur
volarea punctelor de control la 
altitudini și timpi dinainte Im
puși), navigație (stabilirea coor
donatelor unor obiective fixate), 
identificarea panourilor amplasa
te La sol pe traseu, precizie (ate
rizare tn careul marcat pe pistă). 
Cu un total de 260 p. plloțll 
români au dștigat detașat etapa, 
pe locurile următoare situlndu-se 
două echipaje din R.F. Germa
nia, L. Mdokel — I. Mockel 
240 p șl G. Stromberg — 
Pfeiffer 2« p.

Miercuri dimineața cele 66 
echipaje rămase în concurs 
luat startul pentru tronsonul 
București ; ' ‘
csabs (Ungaria), 
mînd 
odată cu 
(Udo).

H.

de 
au
4, 

(Clinceni) — Bekes- 
_ ’ . competiția ur

să se Încheie sîmbătă 
sosirea la Veneția

DANA NUȚU ÎNVINGĂTOARE!
La Atena s-a desfășurat fes

tivalul șahist devenit tradițio
nal, „Turneul Acropole". La 
actuala ediție, a IlI-a, con
cursurile principale. în sistem 
elvețian, au reunit 20 de jucă
toare și 30 de jucători, cu cla
sificări internaționale superi
oare, din Bulgaria, Iugoslavia, 
România, U.RJ5.S., Ungaria și, 
bineînțeles, tara gazdă.

Un succes remarcabil a fost 
repurtat, in turneul feminin 
principal, de maestra noastră 
internațională Dana Noțu, care 
a ocupat primul loc cu 9 puncte 
din 11 posibile. Ea a fost ur
mată de maestra internațională 
Maria Forabszky (Ungaria) 8'/i 
p, marea maestră Marina Pogo- 
revlci (România) 8 p, maestrele

internaționale Rimma Bilunova 
(U.R.S.S.) și Margarita Voiska 
(Bulgaria) cu 71/*  p. Danei Nuțu 
i-a fost conferit un premiu 
special pentru participarea la 
toate cele 3 ediții, din care a 
ciștigat două (in cea de anul 
trecut învingătoare a fost Ma
rina Pogorevici).

Turneul masculin i-a revenit 
marelui maestru bulgar N. Pî- 
devski cu 71/» p, urmat de L. 
Horvath (Ungaria) M.I., K. 
Gheorghiev (Bulgaria) M.I. și 
G. Lirindzakis (Grecia) M.F. cu 
7 p, M. Pavlov (România) M.I. 
și L. Barczay (Ungaria) M.M. 
cu cite 6*/i  p etc

IN CONCURSUL OE TIR

concursul internațional deIn
tir de la Budapesta, la care 
au participat tintași de la Du- 
kla Praga, Steaua București sl 
Honved, Ilie Codreanu a câști
gat proba de 
3X40 f, cu 1169 p 
genunchi a reușit 
mai mult decît la 
tele europene...), iar 
Stan s-a clasat pe 
doua la pușcă liberă 60 f.c. cu
598 p (rezultat cu care s-a cîș- 
tigat medalia de aur la „euro
pene" !). Atila Zahony (Hon
ved) și-a adjudecat întrecerea 
de pușcă liberă 60 te, cu
599 p.

pușcă liberă 
(la poziția 
10 puncte 
Campiona- 
Constantin 
poziția a

• FIȘIER > FIȘ'ER» FIȘIER * FIȘIER • FIȘIER# FIȘIER # FIȘIER • 
Ot — .... ~---------------------------------

Knapici
Mihas

_____ _____________________(Ita.)
16,59 m, Valetudie (Fra.) 16,33 

- - ' (Ita.)m ; ciocan : Urlando
69,64 m, Bianchini (Ita.) 63,o3 
m, Jimeno (Spa.) 67,16 m ; de
catlon : Vlasici (lug.) 7 440 p ; 
In serie la 200 m : Mennea 
(Ita.) 20,28 ; feminin : 400 m : 
Naigre (Fra.) 52,78, Rossi (Ita.) 
53,83, Campana (Ita.) 54,52 ; 
800 m : Thoumas (Fra.) 2:07,06, 
Ciolovici (lug.) 2:0734. Sket 
(lug.) 2:07,70 ; 3 000 m : Passa- 
mi (Ita.) 9:15,64, Mrsici (lug.) 
9:17,13, Fernandez (Spa.) 9 24.96; 
înălțime : Ewanje-Epee (Fra.) 
1,89 m, Bojovici și Lapajne 
(ambele lug.) 1,86 m ; BAS
CHET, masculin : Iugoslavia — 
Grecia 106—77 ; In semifinale 
vor juca : Italia — Grecia și 
Iugoslavia — Turcia; CI
CLISM : 1 km eu start de pe 
loc : 1. Baudino (Ita.) 1:07.95, 
2. Boyer (Fra.) 108.94. 1 Ham
za (Alg.) 1:1141 ; urmărire in
dividuală : 1. Colombo (Ita.) 
5:01.07, 2. Grisandi (Ita ) 5 «27. 
X Garcia (Fra.) 5:10^«; JUDO: 
cat. super-ușoară: Mariani (Ita.); 
cat. semi-ușoară: Rey (Fra.) 
HANDBAL, masculin: Tunisia— 
Libia 35—22; POLO, turneul pen
tru locurile 1—4 : Italia — Spa
nia 11—11. Iugoslavia — Franța 
9—6 ; locurile 5—8 : Turcia — 
Egipt 8—2. Grecia — Malta 
11—5 : FOTBAL’. Maroc — Li
bia 2—0 (2—0). Franța — Siria 
1—1 (0—0), Algeria — Tunisia 
1—0 (1—0) ; tn semifinale s-au 
calificat Maroc Egipt si Turcia. 
a 4-a semifinalistâ va fi trasă 
la sorți intre Grecia, Franța și 
Algeria ; RUGBY : finala :
Franța — Italia 26—12 (12—6) ț 
pentru locul 3 : Maroc — Spa
nia 10—3 (10-0).

Campionatele europene de baschet (f)

EVOLUIND SLAB, ECHIPA ROMÂNIEI

A PIERDUT MECIUL CU OLANDA:54-55!
joc. Pail a inserts și 54—53 
pentru România. dar cu S se
cunde înainte de final Blange 
i beneficiat de 3 arunci;:. În
scriind punctele victoriei. Miza 
ia constituie • scuzi pentru spor- 
tiTele noastre, rare au evoluat 
slab. Pall a fost o umbri a 
ceea ce este ea de obicei. Bor» 
de nerecunoseut tați de meciul 
anterior, iar celelalte jucătoare 
n-au corespuns, fn afară de 
Mariana Rid in ici, care, singu
ri, și-a făcut datoria. Au mar
cat: Bădinid 22. Pali 15. Gri- 
goraș 16, Biră 5, Popa 2 (au 
mai jucat Borș, Fillp. Hinda, 
Hoszu, Kiss. Ciubăncan). res
pectiv Blange 14, De Rider 12, 
Van de Lagemaak 11, ■ 
1». Stentz 2, Helvoort 4, 
Mee 2. Au arbitrat bine 
Gorbatov (U.R.S.S.) sl D.
Iler (R.F. Germania).

Se știe că In seria .,A“ 
pele Ungariei si 
candidează pentru 
1—4. cele ale Poloniei șj O- 
landei pentru 5—8, iar Româ
nia si Spania pentru 9—12. In 
seria -B*.  echipa Uniunii So
vietice este calificată in mod 
sigur m grupa 1—4, grupă la 
care mai candidează si repre
zentativele Bulgariei si Italiei, 
cea de a doua echipă califi
cată fiind decisă de ultimele 
partide, care au loc joL

Dumitru STANCULESCU

Keuer
Der 

O. 
Gel

echi- 
Iugoslaviei 

locurile

46 DE RECORDURI MONDIALE
(14 ALE IOLANDEI BALAȘ) LA ÎNĂLȚIME

ce Mi

*
Din puzderia de recorduri mondiale înregistrate anul acesta 

în atletism ne vom ocupa astăzi de cele ale săriturii to 
înălțime.

Anul acesta, după cum se știe, la „europenele*  de sală de 
La Budapesta, sovietica Tamara Blkova (n. la 21.12.1968, 17» cm, 
■ kg ; studentă ta pedagogie) reușise un impresionant salt 
la 2,43 m, cu un centimetru mal mult decît măsura recordul 
mondial ta aer Hber, al vest-german el Ulrike Meyfarth (n. 
43.1454 ; 144 cm, 71 kg ; studentă ta ed. fizică), campioană 
europeană **s  de ta Atena. încercările — nereușite de atunci 
— ale Ternarei ta 234 m an demonstrat posibilități cu totul 
remarcabile. Dar. un întreg sezon de concursuri tn aer liber, 
nu l-a adua atletei satisfacțiile așteptate, deși a ciștigat la 
Edmonton titlul mondial universitar (U»8 m), și apoi, la Hel
sinki. pe oet de campioană * lumii (1^1 m). Mal mult chiar, 
ta finala „Cupei Europei*,  de la Londra, Meyiarth a dștigat 
concursul cu 3,43 m, nou record mondial, pe care l-a egalat 
însă, imediat, Blkova. și din nou, una dacă nu chiar două 
încercări — nereușite — ale acesteia la 2,06 m, foarte, toarte 
aproape de Izbiadă.

După doar cfteva zile, la Pisa, Tamara Bikova, din prima 
tacercare, a trecut 2.04 m — ded un nou record mondial, 
după care ștacheta a fost ridicată la... 2.04 m t

Acest 2.64 m, care este, indiscutabil doar o simplă etapă 
și nicidecum punctul terminus, reprezintă al 46-lea record 
mondial al săriturii ta înălțime. Primul record oficial a măsurat 
144 m șl a fost stabilit In 1922 de americanca Voorhees. Eta
pele mal importante ale performanței supreme au fost atinse 
astfel :

deci un nou record mondial,

jo
1,43 m P. Green (Marea Brlta-.le) 1925
1.55 m Green 1926
1,44 m C. Glslof (Olanda) 1928
1,65 m J. Shiley (SUA) 1032
1,71 m Francine Blankere-Koen (Olanda) 1M3
1,75 m Iolanda Balaș (România) 1956
1,90 m BâlM 1958
1,86 m Balaș 1960
1,98 m Balaș 1961
1.95 m Rosemarie Ackermann (RDG) 1974
2,00 m Ackermann 1®77

Din cele 44 d.• recorduri mondiale, Iolanda Balaș- Soter a

Ș 
co

ce 
lu
u>

Ș

ș

•

CC cu
CO

a.

deținut oele mal multe (14), ea domlnind proba cu o auto
ritate suverană, așa cum n-a mal făcut-o încă nici una dintre 
celelalte recordmane I

In plină epocă de înflorire a stilului Cop care, orice s-ar 
spune, le-a adăugat tuturor săritoarelor mulțl centimetri 
unor rezultate obișnuite, ne amintim că Iolanda își realizase 
performanțele printr-o „foarfecă*,  de mult „ruginită*  șl 
uitată, totr-o groapă cu nisip, uitată șl ea, și pe o pistă 
de zgură, adesea, foarte sfărfmicioasă. Ce-ar fi făcut oare 
1011 dacă s-ar fi aflat astăzi în întrecere cu Tamara șl cu 
Ulrike, pe o pistă sintetică și aterizlnd pe o saltea de 
burete t

Romeo V1LARA

Comentariul sâriăminii
• 5E» # FȘ țg # p$iER # FIȘIER # FIȘ'ER # FIȘIER # F'ȘIER

PRIMUL TUR IN CUPELE EUROPENE DE FOTBAL
CONNORS ’100

Poate pentru ci și-a început cariera tn perioada 
a lui Iile Năstase, oarecum sub aripa ocrotitoare 
nostru campion, căruia i-a fost multi vreme cel 
prieten In tenis, poate pentru ci avea aceeași fire de 
frumos' ___ ‘ * v" .. .
un joc de superclasi, poate pentru c4 tn perioada de com
puterizare a tenisului (la oare a contribuit prin joc, devan- 
sindu-i pe Borg ți Lendl tn acei ,.hlt bard*  — lovește tare
— care a scos tenisul din epoca romantici) a rămas, ei. 
yankeul, un poet cu temperament latin. poate pentru toate 
acestea la un loc noi l-am apreciat pe Connor*  mai mult 
decît pe oricare din vedetele străine.

Connors are un loc aparte tn Istoria tenisului. Este, și as 
fi socotit întotdeauna, unul dintre cei mal mari. Palmaresul 
său suportă orice compara fie : de cinci ori dștigător ol oaas- 
pionatelor internaționale ate S.UA (Forest BtUs și apoi Flush
ing Meadow), și de alte două ori finalist, de două ori în
vingător Ut Wimbledon, dștigător al Masters-ulut etc, una 
peste alta 100 de turnee dștigate (ți Inel 2*  de finele Jucate).

Spectaculosul jubileu și l-a serbat duminică, bdttndu-l ca 
pe un junior pe implacabilul Lendl core aleargă tncă dupd 
un titlu de mare șlem (deși este, probabil, jucătorul cu cete 
mai multe turnee dștigate tn ultimii 1—3 ani), titlu de care 
părea, acum, cel mai aproape, tn paranteză fie spus. Lendl — 
deși încă foarte tinir la ZS de ani — pare sortit unui destin 
curio*  care nu i-a Iertat nici pe b'ărtase, nici pe B6rg: ffle 
a dștigat tot, cu excepția Wimbledon uita. B6rg are an pal
mares încă și mai bogat, dar din care lipsește titlnl de cam
pion internațional al S.U.A..,

La 31 de ani, Connors este un veteran nu prin dnii d 
prin numărul anilor de tenis lăsați tn spate. A fost contem
poran (și a dștigat turnee Importante) eu Năstase. cind fUe 
era cel mai bun. A strălucii și tn epoca care poartă numele 
Iul B6rg. l-a ținut piept lui McEnroe, iar acum tși apără 
pentru prima dată tn carieră un titlu major tn fafa oampio- 
nului de mtine Lendl întrecut net tn două finale trase la 
indigo. Cariera nu l-a fost lineară, d plină de urcușuri și de 
coborișuri, momentele de triumf alternlnd cu marile decepții. 
Farmecul ei este tn bună măsuri construit și de amănuntele 
din viața privată, mai cunoscută și mal discutată decil a 
oricărui tenisman : Connors — ucenicul lui Năstase, Connors
— „tutelat- de o mamă autoritară, fostă jucătoare de tenis, 
Connors — logodnicul tui Chris Evert (Idilă neîmplinită), Con
nors — soțul manechinului Pattl (scandal), Connors — tată, 
etc.

Pe teren i s-a prezis de multe ori sftrșttul. Dar a renăscut 
de flecare dată, adăugtndu-și noi mari vidortt, eu același 
talent, cu aceeași (unică) voință de a învinge, cu același tem
perament de luptător, cu același tenet din rărunchi, atll de 
specific și atit de omenesc.

„Jimbo- Connors a ajuns la IM de turnee dștigate. Un ju
bileu pe care ll admiră toți cei ce iubesc tenisul.

lert au avui loc meciurile tur 
cluburi. Pină La ora Închiderii ediției

de glorie 
a marelui 
mai bun 

.. ____  r___ _______ _______ „nebtm-
al courtsurilor, alternlnd giumbușlucuri copilărești cu

ale etapei taau gurale a ediției :983,’*4  to competițiile europene Inter, 
ne-au parvenit următoarele rezultate :

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Athlone Town — Standard Liăge
A.s. Roma — I.F.K. Giteborg
Fenerbahce Istanbul — Bohesnlaas Praga 
Rapid Viena — F.C. Names
TA K A. sofia — Omoala Nicosia
Dynamo Berta — Jeunesee Esch
Partizan Belgrad — Viking Stavasfier
Karasyol Lakfi — Dmaaao BneureșU
Dinamo Mtoak — G-sorii rț>pea
Baba Eto Gyfir — VUdegur
Leon Pozam — awaeete Btîbae

XT. calificată £reet to tarul doi 
w avea loe L*  M septembrie.

CUPA CUPELOR
Yxino — Lacfila Gdansk
ramag-ana — s .K_Bev t sa
greb — TjC. Por»
4L — Spartak Varna
Meta — Glaecow Ranger*
na — U1 peat Dmaa
ra — Haka Va keaknefc
Dea J — Sat dor Dmetk
— la M sepvsnbrie. ea excepția

loc Dukla Fraga — Manchester Und., Avenlr Beg- 
gea — Serveue Geneva, programate la 27 
brie.

septem-

Vladimir MORARU

CUPA U.E.FA.
— Aston Vil'a 1—0
— Inter Bratislava 0—16
— Real Madrid 3—2
— 1903 Copenhaga 5—6
— Steaua roșie Belg 1—•
— Honved B-pesta 2—6
— Elsborg (Suedia) »-«
— Cari Zdss Jena 0—6
— HJ.K He’slaki 2—•
— Anderlecht 0—3
— Laval (Fr nța) 0—0
— Tottenham 0—«
— Bayern Mdnchen 0—1
— Sturm Griz 1—2
— P.A.O.K. Salonic 1—2
— Hajduk SpUt 1—e
— Inter Milano 1—0
x la 28 septembrie, cu excepția

lei de ieri a venit șl- dezmin
țirea. Forul francez va susține 
candidatura Iul Jaqques Georges, 
actualul prim-vicepreședinte al 
U.E.F.A.

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

ATLETISM. c fa concursul ds 
la Jarrow (AagUa). Steme Cram 
a dștigat probe de o mill ta 
3 34.45. iar David Morcrofi pe cea 
de >*  m — 6:1633.

CICLISM. a Turul Câta tor iei, 
etapa a 4-a (Gerena — Manresa. 
SM km) — spaniolul Joee Redo a 
dat o vernablLI lovitură de tea
tru dstigtad etape penultimă a 
oompeeițlel ca un avans oooios 
de 4:41 asupra unul grup de I 
alergători șl de 7:1$ asupra gro
sului plutonului. El a devenit 
astfel, liderul clasamentului ge
neral urmat la 4:54 de Faustino 
Ruperea (Spania) sl la 4:54 de 
Gerard Veldschoiten (Olanda) W 
Dan Radtke (R.D.G.) a ristigat 
prologul Turului Bulgariei. la

Sofia : 14 M pe 73 km. Pe lo
curile următoare : Z OLee Ctaijda 
(U.R.S.S.) 10:14 și Vlad Baranov- 
sk! (UJlAS.) 16:14.

HANDBAL a Turneu de tine
ret (fete) La Gorssei (Olanda) : 
R.F.G. — Olanda 2S—U (12—5), 
Franța — Israel (senioarei 28—14 
(14—4) # Intre 45 șl M septem
brie va avea loc la Kaunas și 
Vilnius un turneu feminin cu 
participarea RD. Germane. Ro
mâniei. NorvegleL R.S.S Litua
niană si U R S.S Jl*  sl

ȘAH a Dună 10 runde în tur
neu: de la Poznan conduce Tho
mas Panz (R.D.G.) cu 4.5. urmat 
de Bernard (Polonia) 6 p, Belo- 
zyk șl Stern pin (Polonia) sl Jan- 
kovec (Cehoslovacia) S3 n.

TENIS # Al 32-lea turneu al 
Sidliei, la Palermo : Clerc —
Kerettc 7—5, 1—6. 6—2, Barazzuttl 
— Van der Merwe 6—2. 5—7, 6—3, 
Bedel — Gattiker 7—6. 6—3. a 
Dalas : S. Mayer — Bourne 6—1, 
6—2. Odizor — McNamee 1—6,
6— 3. 7—6, Winitsky — Giammalva
7— 6. 3—6, 7—5, Lewis — Alexan
der 6—4, 7—5, Tanner — Lapidus
6— 3, 6—7. 6—1, Teacher — Fromm
4—6. 6—1, 6—3. Gullikson — ‘ 
dams 6—3, 4—6. 7—5. Davis — 
Smith 7—6, 3—6. _
turneu feminin : Ivana Madruga 
Osses — Helen Park 6—4. 6—0, 
Nancy Yeargin — Emiko Okagawa
7— 5. 6—3, Kim Sands — Laura
Arraya 6—7, 6—1, 6—3. Alycia
Moutton — Lele Forwood 6—1, 6—2.

A- 
S. 
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