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Campionatele naționale $1 ale „Daclafci

la gimnastici lcminini

LUPTĂ STRlNSĂ PENTRU TITLU

LA INDIVIDUAL COMPUS
DEVA, 16 (prin telefon). Așa 

cum ne așteptam, finalele cam
pionatelor naționale și ale 
„Daciadei" la gimnastică femi
nină au Început azi (n.r, ieri) 
Sn Sala sporturilor din locali
tate sub semnul unei lupte e- 
chilibrate și de mare specia-, 
culozitate, cu același interes 
fiind urmărită atît cursa „In 
trei" dintre Lavinia A cache, 
Ecaterina Szabo gi Laur» Că
tina pentru în ti ie ta te la Indi
vidual compus, cit șl disputa 
pe echipe, în care C.S.Ș. nr. 7 
Dinamo șl C.S.Ș. Onești por- 
neau cu șanse aproximativ e- 
gale. Programul de exerciții 
impuse de astăzi (n_r. ieri) a 
fost prezentat, mal ales de 
componentele lotului reprezen
tativ, cu multă siguranță yt 
precizie si socotim că nu aa 
fost deloc exagerate numeroa
sele note da 9,98 șt 9,95 pe 
care brigăzile de arbitra le-an 
acordat Ne-a făcut plăcere să 
constatăm că, fată de evoluți
ile de acum două săptămlnl, 
din meciul amical cu Olanda, 
gimnastele noastre fruntașe an 
Înregistrat remarcabila plusuri, 
mal ales la capitolele execuți
ilor tehnice și prezentării artis

tice. Aceasta constituie o pre
misă favorabilă pentru aborda
rea ca multă încredere în for
țele proprii a apropiatelor 
campionate mondiale de la Bu
dapesta.

Lavinia Agacbe a realizat 
note da 9,90 la toate probele 
(39,60 la total), în, timp ce Eca
terina Szabo a debutat cu 9,83 
la sărituri, a- continuat cu 9,95 
la bîrnă S paralele șl a În
cheiat cu 9.90 la sol (39,65). O 
frumoasă revelație a fost in a- 
ceastâ primă ri de întreceri tt- 
năra al talentata dlnamovistă 
Laura Cu tina: 9,80 la birnă. 
9,90 la soi, 490 la sărituri 4 
9,75 la paralela (3935). Intre 
acesta trei gimnaste credem că 
se va da simbătă după-amlază 
lupta pentru titlul da campioa
nă absolută a țărfl.

La echipe, după „impuse" 
eonduea CĂș, T Dinamo cu 
18330, urmata de C.S.Ș. Onești 
ai 184,90 «I OS. Petrolul Plo
iești cu 179,40.

Simbătă. concursul continuă 
eu exerciți IIa liber alese. Iar 
duminică dimineața finalele pe 
aparate.

Constantin MACOVS

Finalele campionatului de călărie — seniori

DOI CAMPIONI DECIȘI DE- CRONOMETRU)
SIBIU, 16 (prin telefon). în

trecerile finale ale campiona
tului național șl ale „Daciadei” 
la călărie (dresaj si obstacole), 
rezervate seniorilor se apropie 
de sfîrșit.

La categoria semimljlocie s-au 
prezentat la start 46 de concu- 
renți, mulți dintre ei demon- 
strind o bună pregătire. Cum

DUMITRU FLORIN
VELEA STOICA

tajarea s-a făcut la cronome
tru, bucureșteanul avînd <m 
doar 8 sutimi (!) mal puțin.

REZULTATE : L Dumitru Ve
le» (Steaua) cu Jan 4 p (38,6 s) 
— campion național și al „Da- 
ciadei”, X Gruia Deac (C.S.M. 
Sibiu) cu Stindard 4 p (39,4 s), 
1 Ion Popa (Steaua) cu Li
niștea S p — după baraj, 4. 
Petra Ionescu (A.S.A. Cluj- 
Napoca) eu Păcală 3 p, 5. E- 
nacha Boiangiu (Olimpia) cu 
Port Said 4 p (81,8 a), 8. Otto 
Fablch (Dinamo) cu Lăstun 
4 p (833 «)•

Șl la categoria mijlocie, de
partajarea s-a făcut apelîn- 
du-se tot la cronometru, după 
baraj Florin Stoica (Steaua) cu 
Ficus și Otto Fablch (Dinamo) 
cu Baical termlnlnd fără gre
șeală. Avantajul a fost de par
tea călărețului de la Steaua, 
care a rămas, astfel. In posesia 
titlului

REZULTATE : L Florin Stol-
era de prevăzut, in prim-plaa 
a-a situat campionul de anul 
trecut al categoriei, maestrul 
sportului Dumitru Velea (Stea
ua). cu Jan, dar victoria sa 
a fost obținută la capătul unei 
dispute extrem de strînse. După 
efectuarea parcursului de ba
raj, la care au mai participat 
Gruia Deae (C.S.M. Sibiu) cu 
Stindard și Ion Popa (Steaua) 
cu Liniștea, D. Velea și sibia- 
nul s-au aflat la egalitate de 
greșeli (4 p), astfel că depar-

ea (Steaua) cu Ficus 0 p (38,7 
s) — campion național și al 
.Daciadei”, X Otto Fabich (Di
namo) cu Baical I p (41,8 s), 
X Alexandru Bozan (C.S.M. Si
biu) cu Matroz 16 p — după 
baraj, 4. Cristian Grigore (Di
namo) cu Bellami 8 p, 5 Ale
xandru Iavorovschl (Timiș Iz- 
vin) cu Zeița 13 p, 6. Romulus 
Pașcovschi (C.S.M. Craiova) cu 
Corint 15 p.

întrecerile continui
Iile IONESCU — coresp.
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Astăzi și miine, etapa a 4-a In Divizia „A“ de fotbal

CAPUL DE AFIȘ: CUPLAJUL INTERBUCUREȘTEAN
• Neînvinsă, Politehnica I 

așteaptă in Copou pe— golge- 
teriri campionatului trecut, oră- 
deanai Grosu • Ungă Tumul 
Chindiei, gazdele se tem de 
șutul hii Boloni, dar speră in 
prima lor victorie • Derbyul 
județului Hunedoara, ca de 
obicei, o partidă echilibrată * 
Mateiana va forța „reduta" 
băcăuană pentru a nu pierde 
la „adevăr*  • Invingătoarea 
lui Hajduk Split, azi ta fața 
contraatacurilor lui— Dobrin
• La Galați, Dunărea la 
concurență cu Oltul • Băimă- 
renii, la a treia apariție pe te
ren propriu, încearcă să... spar
gă gheața și să ciștige in fața 
Chimiei • Rapid va căuta să 
pună campionilor mai multa 
probleme decit Kuusysi Lahti—
• Derbyul de pe stadionul 
„23 August" - deschis oricărui 
rezultat, deși „alb-negrii" vin

după „dușul Sturm*
CLASAMENTUL

f. STEAUA 3 2 1 0 ft—1 1
2— 3. Sportul stud. 3 2 1 0 7—1 5

Dinamo 3 2 1 0 6—0 S
4. F.G OH 3 1 2 0 4—2 4
5. Jiul 3 2 0 1 4—4 4
ft. Universitatea 3 1 1 1 4—1 3
7. Politehnica 3 0 3 0 1—1 3

ft—10. Chimia 3 1 1 1 2—3 2
S.Q Bacâa 3 1 1 1 2—3 2
Rapid 3 1 1 1 4—5 3

11. A.S.A. Tg. Mureș 3 1 1 1 3—5 3
12. F.G Argeș 3 1 0 2 3—4 2
13. Corvinul 3 0 2 1 2—3 2
14. GS. Tlrgoviște 3 0 2 1 2—4 2
15. F.G Bihor 3 0 2 1 2—5 2
14. Petrolul 3 1 0 2 4—0 2
17. F.G Bala Mare 3 0 2 1 1—5 2
W. DunAraa GS.U. 3 0 1 2 1—5 1

INVITAȚIE

iXMinw PROGRAMUL JOCURILOR 
S1MBATA i 

POLITEHNICA - F.G BIHOR 
CLUBUL SPORTIV - A3A.

JIUL

Ploiești 1 
Craiova i 
Galați 1 
Baia Mare

- S.C.
- F.a
- F.G
- CHIMIA RM. V1LCEA

BACĂU 
ARGEȘ 
OCT

g Ml
$ fitgeviște i 

Hunedoara : CORVINUL 
meci televizat 

PETROLUL 
UNIVERSITATEA 
DUNĂREA C.S.U.
FOTBAL CLUB

DUMINICA t
- DINAMO 

„23 August*  — ora 15
- SPORTUL STUDENȚESC 

„23 August" — ora 17
Ș Toate meciurile programate simbătă se vor disputa de 
Ș ora 17.

București :

București

RAPID
Stadion 

STEAUA
Stadion

la

Secvenfi din ultima Intllnire Steaua — Sportul studențesc:-Tur- 
cu. urmărit de Chihaia, in plină acțiune

PE STADIONUL
După doi ani și Jumătate te reiau tradi

ționalele cuplaje interbucurețtene.
Sintem siguri ci iubitorii fotbalului bucu- 

rețtean — ți nu numai ei — nu vor lipsi, 
miine, din tribunele marelui stadion „23

„23
August*  unde vor

AUGUST"
_ __________ • vedea pe mulți dintre in

ternaționalii consacrați ți pe unii d ntre ju- 
cătorii-speranță ai fotbalului românesc. 

Vă invităm, deci, miine pe stadionul „23 
August*  I

‘ Astăzi, in 6 orașe din R. D. Germana, start in C. E. de volei

MARELE OBSTACOL
BERLIN. 16 (prin telefon). 

Simbătă, în șase orașe din 
R. D. Germană, se dă star
tul în cea de a 13-a ediție a 
campionatelor europene (femi
nin si masculin) de volei. Com
petiția continentală stîmeste 
un interes deosebit în rîndu- 
rile iubitorilor de sport de aici 
si este prezentată oe soatU

PENTRU ECHIPELE NOASTRE -ML!

CIT MAI MULTI ADEPTI AI EXERCIȚIULUI FIZIC,
PRACTICANT! CONSECVENȚI AI SPORTULUI!

Obiectivul fundamental al 
mișcării noastre sportive — cu
prinderea maselor largi de oa
meni ai muncii de la orașe șl 
sate, a întregului tineret al 
patriei în activități sportiv- 
recreative, în competițiile din 
cadrul „Daciadei" — impune o 
permanentă dezvoltare și di
versificare a acțiunilor menite 
să -contribuie la o eficientă e- 
ducație fizica a populației, la 
dezvoltarea armonioasă a tine
rei generații, la întărirea sănă
tății întregii noastre națiuni. 
Aceste deziderate cu profund 
caracter umanitar trebuie să se 
reflecte tot mai pregnant in 
preocuparea factorilor cu atri
buții și răspunderi pentru ela
borarea unui bogat program de

activități de masă, care să a- 
tragă un număr sporit de cetă
țeni pe terenurile de sport. In 
acest sens, conducerea partidu
lui nostru, personal tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, prin 
prețioasele indicații cuprinse tn 
Mesajul adresat anul trecut 
Conferinței P« țară a mișcării 
sportive, a pus în fața tuturor 
activiștilor din acest domeniu 
sarcinile de înaltă responsabi
litate politică si civică ce le 
revin în stimularea si intensi
ficarea activității de educație 
fizică, sport si turism, de de
pistare si selecție a tinerilor 
cu aptitudini pentru sportul de 
performanță. „Pe primul plan 
trebuie pusă desfășurarea unei 
puternice mișcări de masă pen-

Culcndarul competițiilor sportive de masâ

pe anul 1931 din cadrul „Daciadei" (pag. 15 6)

tru antrenarea întregului tine
ret — incepind cu copiii, eu 
pionierii și elevii, cu studenții, 
eu tineretul din întreprinderi 
ți instituții, de la orașe și sate 
— la practicarea exercițiilor 
fizice, a sportului și turismu
lui. Trebuie să se acționeze in 
așa fel tacit să se asigure cu
prinderea în mișcarea sportivă 
a celor mai largi categorii 
de cetățeni”, arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Marea noas
tră competiție națională „Da- 
ciada", organizată din inițiativa 
secretarului general al parti
dului, oferă un cadru adecvat 
transpunerii în practică a a- 
cestor obiective importante.

Calendarul competițiilor spor
tive de masă din cadrul ediției 
a IV-a a „Daciadei" — elaborat 
de C.N.E.F.S., împreună cu or
ganizațiile si departamentele cu 
atribuții în mișcarea sportivă 
și cu federațiile sportive si a- 
probat în ședința Comitetului

largi în presa scrisă si în emi
siunile de radio si televiziune. 
Se apreciază că sălile de sport 
din capitala R. D. Germane, 
din Rostock. Cottbus. Schwerin, 
Suhl si Erfurt vor fi luate cu 
asalt în cele trei zile cît durea
ză întrecerile din grupele pre
liminare. La această cotă ridi
cată de interes contribuie de
opotrivă popularitatea făcută 
de multă vreme competiției, dar 
si miza superioară a actualei 
ediții, care adaugă ambițiilor 
stimulate de o clasificare cît 
mai bună în ierarhia europeană, 
ne cele ale obținerii dreptului 
de participare la viitoarele 
Jocuri Olimpice. După cum se 
Știe, atit campionatul masculin, 
cît si cel feminin acordă celei 
mai bine clasate (excentînd e-

chipele U.R.S.S.. campioane o- 
limpice) ..pașapoarte" pentru 
Los Angeles /84. In plus, cam
pionatul masculin mai acordă 
următoarei clasate dreptul de 
participare la turneul de cali
ficare la J.O.

Toate Cele 24 de participante 
(12 feminine si 12 masculine) au 
BOSit Dină ioi la Berlin. de 
unde au fost preluate de orga
nizatori si conduse în orașele 
care găzduiesc grupele prelimi
nare. unde li s-a creat, posibili
tatea de efectuare a obișnuitelor 
antrenamente de acomodare cu 
sălile de ioc. între acestea, si 
reprezentativele tării noastre.

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. a 2-a)

(Continuare in pag. a 6-a)

Ultimul antrenament al voleibalistelor noastre înainte de ple
carea in R. D. Germană. In prim-plan ; Maria Enache ți Doina 
Săvoiu. Foto : Dragoș NEAGU



Campionatele europene de baschet (f)

AZI Șl MilNE, ULTIMELE PARTIDE
MISKOLC, 16 (prin telefon). 

Prima parte a campionatelor 
europene de baschet feminin 
l-a încheiat la Miskolc si Za- 
laegerszeg după dispute inte
resante, multe dintre ele de 
un bun nivel tehnic si specta
cular. In general, favoritele au 
avut acces în grupa de elită 
pentru locurile 1—4, dar nu au 
lipsit nici surprizele Astfel, e- 
chipa Poloniei — clasată pe 
locul secund la ultimele două 
ediții ale C.E. — se află în 
grupa pentru locurile 5—8 !, la 
fel ca si cea a Cehoslovaciei, 
nelipsită de regulă din eșalonul 
fruntaș al formațiilor de pe 
bătrinul continent.

Din păcate, printre cele care 
■u produs surprize (neplăcute) 
a-a aflat și selecționata țării 
noastre, care va participa la 
întrecerile grupei pentru locu
rile 9—12. In mod evident, bas
chetbalistele pregătite de N. 
Martin s-au prezentat sub ni
velul la care au evoluat în 
ultima vreme. In mod deosebit 
în meciurile cu selecționatele 
Iugoslaviei si Olandei jucătoa
rele noastre au fost de nere- 
cunoscut, avind evoluții mo
deste, cu fluctuații supărătoare 
Chiar pe parcursul aceleeași în- 
tîlniri. Cauze sînt, desigur, mai 
multe, dar apreciem că prima 
ți cea mai însemnată o consti

ECHIPELE JUDEȚELOR MUREȘ Șl CLUJ PE PRIMELE LOCURI LA JUNIORI
lor In care primele 3 clasate au 
fiost stabilite la cosaveraj. Au câș
tigat competiția baschetbalistele 
județului Cluj, care au înregistrat

in Sala aporturilor din Tg. Mu
reș s-au disputat finalele ..Dacia- 
del*  la baschet juniori si ju
nioare.

La băieți au cî$tiga.t tinerii 
baschetbaliști din județul Mureș," 
care au avut o comportare meri
torie reușind să câștige toate 
partidele susținute, majoritatea la 
•coruri concludente. LATA RE> 
ZULTATELE : cu Arad 121—47 
J64—25), cu Constanța 106—85 (58— 
36), cu Bihor 120—57 (58—32), cu 
Argeș 9-8—57 (57—27) și. fin fina
lă. cu echipa municipului Bucu
rești, 96—82 (47—40). CLASAMENT: 
L Mureș 10 p, 2. București 9 p, 
3. Ar-ad 7 p. 4. Constanța 7 j>, 5. 
Bihor 6. Argeș 5 p, Antre
norii îasic și A. Madaros au
•fvut 1 dispoziție următorii ju
cători : V. Pa seu, 1. Lucaci. 8. 
Tacacs, A. Borbely, L. Sici oui. I. 
Haller, M. Szep, F. Szabo, L 
Bebreteny. A. Szente.
Foarte eohiiibnată, dlispu-ba fete-

STARTUL DIVIZIEI
echipe de baschet oare 
„focul*  ediției 11983—

Poamele 
fetiră in ___ __ w__ _____
liW-î a campionatelor republicane 
•Im pârtiei pante u Divizia fco- 
llară și de jundori. De mîlne fi 
până La. 2 mai W8-1 (dnd vor avea 
toc ultimele partide &>e turnee
lor finalei), cele mai bune for
mații de juntotri și junioare ale 
J&rii vor lupta, pentru califi canea 
Sn turneul die elită (Sa oare vor 
taa parte primele două echipe 
tflc fiecare serie) și apoi pegutru 
tttdurile de camptoattie. Pină 
aeunci, liișă, Iși vor die,pută In-, 
tHetatea următoairele echipe : 
BAIEți, «eria I : C.S..U. Brașov, 
&S.Ș. Tlrgoviște, C.S.Ș. Tg. Jiu, 

c. „Boilyai*  Tg. Mureș, CJSJ?. 
BSbiu, C.S.Ș. Deva, C.S.Ș. Brlașo- 
vla. cjsjș. Me>dlaș ; seria a n-a : 
C.S.Ș. Arad, C.S.Ș. Univensittaea 
Timișoara, CJS.Ș. 2 Oradea, C.SJȘ. 
Sata Mare, C.SJȘ. Viitorul Uni- 
VerslitaȘea duj-Napoca, CJSJȘ. 1 
Orariraa, Uc. Gherla ; seria a 
Bl-a : C.S.Ș. Craiova, C.S.Ș. 4
I.C.EJX  Bmeurești, C.S.Ș. Steaua, 
Campațl grup 8 Construcții Bucu- 
oeștl, C.S.Ș. Rm. vnoeai, CJ3.Ș. 1- 
București, C.S.Ș. Ploiești ; seria 
a rv-a : C.S.Ș. BrăMa, Dd-namo 
Buonrești, C-S.Ș. 1 Constsmița, 
C-S.Ș. Unirea lași, Ltoeul „A. T.*  
Botoșani, C_S.Ș 2 Sportul ata-

meURSUL JUNIORILOR Șl COPIILOR
LA TENIS DE MASĂ

In sala sporturilor din Craio
va s-a desfășura etapa finală a 
Concursului republican de ju
niori n și copii pe echipe la te
nis de masă, competiție desfășu
rată în cadrul „Daciadei*.  Au 
fost Întreceri frumoase, viu dis
putate, mulți dintre midi spor
tivi dovedind reale calități pentru 
acest sport.

REZULTATE : fete — cat 10—12 
ani : 1. MILMC CPL București 
(antrenor V. Dumitrescu), 2. U- 
nirea Tricolor București, 1. 
C.S.M. Cluj-Napoca; cat. 13—14 
ani : 1. MILMC CPL, 2. Metalul 
C.S.S. Rm. Vîleea» 3. Înfrățirea 
Tg. Mureș ; băieți — cat. 10—12 
ani : 1. C.S.M, Cluj-Napoca (an
trenori : F. Paneth, ML Bledea),
2. Pionierul I Craiova, l Pio
nierul II Craiova : cat. 13—14 
ani ; 1, Universitatea Craiova 
(antrenori V. Bălan, M. Boboci- 
că) 2. C.S.M. Cluj-Napoca, >. 
Pionerul Craiova. 

Sportul

tuie scăderea interesului bas
chetbalistelor pentru pregătire, 
în urma clasării foarte bune 
din Canada. Ele au uitat că 
participarea la campionatele eu
ropene este tot atît de impor
tantă. Această optică s-a do
vedit, firesc, dăunătoare.

în urma partidelor prelimi
nare, clasamentele jn cele două 
Serii se prezintă astfel : „A" :
1. Iugoslavia 10 p, 2. Ungaria 
9 p, 3. Polonia 3 p, 4. Olanda 
7 p, 5. România 6 p. 6. Spania
5 p ; „B“ : 1. U.R.S.S. 10 p,
2. Bulgaria 9 p, 3. Italia 7 p, 
4. Cehoslovacia 7 p, 5. Suedia
6 p, 6. R. F. Germania 6 p.

In continuare, meciurile din 
cadrul celei de a 19-a ediții a 
campionatelor europene de bas
chet feminin se vor disputa la 
Budapesta, după următorul pro
gram : SÎMBĂTĂ : grupa *> —12: 
Spania — Suedia si România
— R. F. Germania ; grupa 5—8 : 
Olanda — Italia si Polonia — 
Cehoslovacia ; grupa 1—4 : Un
garia — U.R.S.S. si Iugoslavia
— Bulgaria.

Duminică, formația țării noas
tre va întîlni reprezentativa 
Suediei. După cum se știe, re
zultatele înregistrate în serii 
■e iau in considerare în gru
pele finale de la Budapesta.

Dumitru STĂNCULESCU

următoarele rezultate : cu Mureș 
92—32 (50—41), cu Satu Mare 95— 
57 (47—37), cu Constanta 85—77 
(47—38), ou Covasna 67—57 CM— 
37), cu VUcea 74—75 (33—30). An
trenorul Horta Pop a Solos It ju
cătoarele : Aurora Dragoș, Maria 
Vigh, Angela Moldovan, Ioana 
Crișan, Ildiko Manasses, Simona 
Morar, Maxghit Vereș. Ttinde 
Enyedi, Elia Dragoste, Gătită 
Cîmpeanu, Claudia Buracu. Mi
rela Tigânaș. CLASAMENT : 1.
Cluj 9 p, 2. Vîleea 9 p. 3. Mureș 
9 p, 4. Constanta 7 p, 5. Covasna 
6 p. 6. Satu Mare 5 p, Coșgeterii 
competiției, Aurora Dragoș (Cluj) 
și Cătălin Chioreanu (Argeș). Cei
mai tehnici jucători : EUsabeta
Bernard (Covasna) și Vasile Pas*  
eu (Mureș).

Constantin ALBU-coresp-

ȘCOLARE Șl DE JUNIORI
dențesc Politehnica București, 
1.1c. ntatematică-fizlcă Constanta; 
FETE, seria I : C.S.Ș. Viitorul 
Utaiveraitatea Ciuj-Napoca, C.S.Ș. 
Dej, C.S.Ș. Devia, CJS.Ș. Mediaș, 
C.SJȘ. Brașovia, Crișud Oradea, 
CJS.Ș. Voința Gheorghesii ; seria 
■ B-a : C.S.Ș. Mobila Satu Mare, 
CJS.Ș. Metalul Salonta, C.SJȘ. 
Craiova, C.SJȘ. Universitatea Ti
mișoara, C.S.Ș. Sibiu. Comerțui 
Tg. Mureș, C.S.Ș. 1 Oradea, C.SJȘ. 
3 oradea ; seria a ni-a : Olim
pia București, C.SJȘ. Tlrgoviște, 
C.S.Ș. Călărași, C.S.Ș. 1 Sporitul 
studențesc Politehnica București, 
CJSJȘ. Galați, Voința București, 
CS.Ș. Rm. VUcea. C-SJȘ. 1 Con
stanța ; seria a IV-a : C.S.Ș. Foc
șani, CJSJȘ. Bacău, CJS.Ș. 4 
LEFJ3. București, CJSJȘ. Unimea 
Iași, Progresul București. C.S.Ș. 
Botoșanii, C.S.Ș. Plofești, C.S.Ș. 
Carpațl Si. Gheorghe.

CONCURSUL DE ATLETISM PENTRU JUNIORI II
Astăzi șl miîine, in mal nvu&te 

orașe din țară ee desfășoară eta
pa a 5-a a concursului republican 
de juniori n la atletism. Este 
penultima etapă a acestei com
petiții adresate reprezentativelor 
de Județ (și cluburilor din Bucu
rești) , ultima etapă, cu invitați, 
or-mlnd sâ albă k» peste două 
aăptămini la București. Iată ora
șele în care au loc concursuri as
tăzi șl mfine șl echipele partici
pante. ZONA I, Zalău : Bihor, 
Bistrița. Cluj, Maramureș, Mureș, 
Satu Mare. Sălaj ; ZONA a U-a.

„CUPA CONSTRUCTORILOR DE MAȘINI" LA ȘAH
Suita marilor competiții șa- 

histe interne continuă. între 
18 și 30 septembre. asociația 
aportivă „Vulcan" organizează 
în Capitală un mare festival 
sub titulatura ..Cupa construc
torilor de mașini*.  Se vor dis
puta 6 turnee (sistem elve
țian), masculine si feminine, 
de categoria a n-a, categoria 
I si categoria candidat de 
maestru pentru obținerea unor 
clasificări superioare. Jucăto
rilor din provincie H m asi
gură cazarea, iar masa ta re
gim de restaurant-cantină po- 
«vtatt normelor ta eteom Bar-

AIIIOMOBILLLOR Dt EPOCĂ-
Mașinile vor parcurge distanța 

București - Sinaio

SImbătă, o competiție sportivă 
legată de... amintiri : „Raliul au
tomobilelor de epocă”, initial ps 
distanta București — Sinaia. 
Concurentele (mașini Înscrise la 
două categorii de concura s 
„născute*  pină In 1930 șl intre 
1930—1940) se vor aduna, slmbătă 
17 septembrie, in fața Gării 
Bucuresti-Obor, la ora 12 de 
unde, tncepînd de la ora 13,01 
ae va da plecarea, din minut In 
minut. După controale orare la 
Otopenl, „pauze” da cite 30 mi
nute la Ploiești șl Cîmpina. pri
mul echipaj va ajunge în Si
naia la ora 17,45 (in fața hote
lului Caraiman). A doua zi. du
minică 18 septembrie, intre orele 
10—20, mașinile din concurs (25), 
plus altele, vor fi expuse in par
cul din centrul stațiunii. Luni 19 

/septembrie, o scurtă paradă, la 
ora 11. apoi întoarcerea în Bucu
rești

CAMPIONATELE BALCANICE DE TENIS

PENTRU SENIORI Șl JUNIOR)
Ediția din acest an a Cam- 

Dlonatelor balcanice de tenis re
zervate seniorilor si senioarelor 
va avea loc, în perioada 26 sep
tembrie —* 2 octombrie, la
Haskovo (Bulgaria). Au fost de
semnați pentru a participa la a- 
ceastă importantă competiție : 
Florin Șegărceanu, Andrei Dîrzu 
sl Dumitru Hărădău (antrenor 
AJexe Bardan) și Lucia Roma
nov, Maria Romanov, Daniela 
Moise sl Florența Mihai (antre
nor Ștefan Georgescu). In corpul 
de arbitri a fost invitat si repre
zentantul nostru, ing. Mihai 
Algiu.

Competiția similară pentru ju
niori și junioare va fi găzduită 
de orașul Ankara, urmînd a face 
deplasarea In Turcia (20—24 sep
tembrie) : Alice Dănilă, Teodora 
Tache și Monica Radu (antrenor 
Aurel Segărceanu). precum șl 
Dorcl Pop, Mihai Vanță și Marius 
Comănescu (antrenor Teodor 
Frunză).

„RING VOINȚA"

LA A IIA EDIȚIE
Săptămîna viitoare, iubitorii 

talelor de box au motiv să fie 
satisfăcut!. Clubul sportiv Voința 
București organizează de marți 
20 septembrie pînă duminică 25 
septembrie a Il-a ediție a tur
neului de box MRing Voința*.  în
trecerile vor avea loc pe stadio
nul Voința din Capitală (capătul 
tramvaiului 5), cu participarea 
putilistilor fruntași.

START ÎN C.
(Urmare din pag. 1)

cea de băieți sosind cu dteva 
zile mai înainte, ca urmare a 
invitației gazdelor de a susține 
meciuri de antrenament si veri
ficare in compania echipei R.D. 
Germane. în aceste zile de ul
time finisări. antrenorii W. 
Schreiber și C. Chițigoi au cău
tat să remedieze pe cit posibil 
o serie de deficiente semnala
te cu prilejul turneului de la 
Odesa. să pună echipa în for
mă. știind că adversarii din

Deva : Alba, Arad. Caras Severin. 
Hunedoara, Sibiu, Timiș ; ZON 
am-a: Alexandria: Argeș, Dolj. 
Gorj, Mehedinți, O4t, Vîleea, Te
leorman ; ZONA a IV-a : Brașov: 
Brașov. Buzău, Covasna. Dîmbo
vița, Harghita, Prahova ; ZONA 
a V-a, Tulcea : Brăila. Călărași, 
Constanța, Galați. Giurgiu. Ialo
mița. Tulcea ; ZONA a Vl-a, Su
ceava : Bacău, Botoșani, Iași, 
Neamț. Vaslui. Suceava. Vranoea.

In București (zona a VH-a). con
cursul iiioepe azi la ora 16, iar 
duminică la ora 8,30.

ticipantil se vor prezenta avind 
asupra lor carnetul de legiti
mare (cu viza la zi), un ceas 
de control li o garnitură de 
șah. Taxa este de 100 lei. Șe
dința tehnică li tragerea la 
sorti vor avea loc în zhyi de 
18 septembrie, ora 11, ta sala 
clubului I.T.B. din atr. Lips
cani.

Informații suplimentare se 
pot obține la telefonul 13.76.35 
(clubul I.T.B.), între orele 
10—14 și 17,30—21,30 sau la te
lefonul 23.27.34 ftov. Petre Tă- 
nase). între orele 20—22.

Cărți noi

STEAUA SNAGOVULUI
Întotdeauna, despre marile 

personalități ale sportului 
■-au icris cărți, fiecare autor 
că u tind sâ scoată in eviden 
tâ — intr-o formă cit mal 
artistică, dt mai... palpitantă 
— valențele .subiectului*,  
traiectoria lui pe orbita suc
cesului. O astfel de carte este 
al cea dedicată admirabilei 
Sanda Toma, sugestiv intitu
lată .Steaua Snagovului” gi 
semnată de Adrian Vasiliu.

»In Sportul scria că pot de
veni o candidata pentru J.O.*.  
A devenit campioană. Nu nu
mai olimpică. Ci si mondială 
Si europeană. Șl medaliată a 
atitor si atltor regate ale ca
notajului internațional. Pen
tru că istoria succeselor San
dei Toma — scrisă cu nerv, 
cu vervă, cu candoare si abi
litate — n: poartă pe mai 
toate meridianele si paralelele, 
pornind din ștefănestli Boto
șanilor.

In această carte, statisticia- 
nul recunoscut al natatlel si 
sporturilor pe apă. Adrian Va
siliu. ne convinge, cu argu
mentele reportajului si poves
tirii cu farmec, că dorința de 
victorie a constituit sl con
stituie constanta unei inimi

0 PREMIERĂ EDITORIALĂ
.Sportul celor cinci «por

turi*  — pentatlonul modern, 
are, în sfîrșit, prima «a lu
crare de amploare. Era nece
sară pentru a umple un «ol 
într-un sport care are la noi 
trei decenii de dnd oameni 
pasionați i-au pus bazele. E- 
vldent. cel care a scris-o nu 
putea fi altul decit cunoscu
tul specialist Ion Mureșanu. 
a cărui activitate de decenii 
a fost răsplătită cu recunoaș
terea internațională «i care 
sl-a văzut munca încununată 
si prin volumul recent apărut 
în editura „Sport-Turism*.

Veritabilă enciclopedie a a- 
cestui sport, lucrarea, prin 
investigația originală a pro
blemelor în dezbatere, pe fon
dul .unui solid fundament ști
ințific, constituie o contribu
ție de prestigiu la bibliogra
fia sportivă românească, fiind, 
totodată, si o premieră edi
torială mondială în acest do
meniu. Această primă lu
crare originală despre pentat
lonul modern răspunde inte
gral si la un înalt nivel ne
voii de informare — istorică, 
organizatorică, tehnică, meto
dică, medicală etc. — a an
trenorilor sl sportivilor, a tu
turor celor interesat! în ge

Alte apariții : George CHIBIȚA, „Educație prin jocuri de 
mișcare*  ; Octavian BANAȚAN, „Banca de gimnatică*  (exer
ciții, ștafete șl parcursuri aplicative) ; Zoltan DEMETER- 
KRDEI, „Badminton*.

. DE VOLEI
sruioă sint de valoare ridicată, 
dealtfel. Dentru voleibaliștii ro- 
nâni primul adversar va fi o 
idevărată piatră de încercare. 
[Italia reprezentînd o forță con
siderabilă In momentul de fată.
Există în rîndul echipei noastre 
și credința Intr-un debut „cu 
dreptul", dar si conștiința că va 
fi foarte grea întîlnirea cu 
„squadra azzurra". Căpitanul 
echipei. Laurențiu Dumănoiu, 
■e arăta destul de optimist, de
clari nd că „echipa noastră este
alcătuită din jucători cu mare 
experiență. care au susținut 
sute de meciuri Internationale ; 
prin urmare, cred că este în 
puterea noastră să ne mobili
zăm plenar, să evităm mai ales 
discontinuitatea în concentrare 
Si. astfel, să trecem cu bine 
primul mare obstacol". Obstacol 
în legătură cu care antrenorul 
principal ne spunea că. odată 
trecut, ar însemna un adevărat 
balon de oxigen oare ar lansa 
echipa spre turneul final si 
spre podium. Dar nld urmă
toarele „obstacole" (Franța — 
duminică si Polonia — luni) nu 
ni se par mai Dutin importante. 
Lotul voleibaliștilor noștri cu
prinde ne Dumănoiu, Grîleanu, 
Enescu. Tutovan, Mina, Ionescu, 
Căta-Chițiga. Vrîncut. Stolan. 
Dascălu gi Ion.

Fetele au sosit si de la Cott
bus. unde au adversare valo
roase în grupă : U.R.S.S., Ceho
slovacia si Olanda. Deși pentru 
calificare în turneul fruntașelor 
echipa noastră trebuie să se 
claseze. în această puternică 
campanie. De unul din primele 
locuri, există speranțe de izbin- 
dă. mizîndu-se în primul rînd 
oe un rezultat favorabil In fata 
echipei cehoslovace. De care vo
leibalistele românce au intrecu- 
t-o In ulitma confruntare (în tur
neul de la Varna) cu 2—L A- 
propo de sansele de calificare 
din grupa de la Cottbus, antre
norul bulgar Vasil Gospodinov 
ne spunea : „Meciul România 
— Cehoslovacia va decide a 
doua calificată. alături de 
UJt.S.S.. în turneul final pen
tru locurile 1—&. Cred că a-

care a bătut si bat» pentru 
sportul românesc. Fraza, flu
entă, curgătoare, cu meandre 
largi, dar si cu adinclmi ne
bănuite. conduce abil citito
rul într-o fermecătoare ‘plim
bare pe .apele*  succeselor 
marii noastre campioane.

.As dori ea povestea San
dei să pătrundă cit mai adine 
In inimile celor care iubesc 
sportul, ale celor care doresc 
să devină oameni. Sănătoși sl 
curajoși, căliți pentru viață*  
— scrie autorul In finalul 
cărții. Este ceea ce fără În
doială a sl realizat.

neral de fenomenul sportiv de 
la noi.

Pentatlonul modern româ
nesc si-a adus in decursul ce
lor trei decenii de existentă 
contribuția la zestrea de me
dalii a sportului românesc. 
Cartea -iui Ion Mureșanu își 
poate aduce aportul la con
tinua desăvîrsire a sportivilor 
si antrenorilor, în drumul lor 
spre obținerea unor perfor
manțe tot mai valoroase.

Emanuel FANTANEANU

Simbătă, 17 septembrie, 
masculin — gr. I : u.R.SJS.
— Olanda, Finlanda — 
Cehoslovacia ; gr. a U-a : 
Polonia — Franța, Italia
— România ; gr. a Bl-a : 
R.D. Germană — Ungaria, 
Grecia — Bulgaria ; femi
nin — gr. I : Polonia — 
RF. Gcnmania, Franța — 
Bulgaria ; gr. a B-a : 
U.R.S.S. — România, Olan
da — Cehoslovacia ; gr. a 
III-a : R.D.G. — Itoiia, 
Suedia — Ungiaoa ; dumi
nică 18 septembrie, mascu
lin, gr. I : Olanda — Ce- 
bosilovaolia, UJ5.S.S. — 
Finlandia ; gr. a B-a : 
Franța — România, Polo-
uoid, — xlcui.kx , a *i*  <*  •
Ungaria — BuCgaria, 
R.D.G — Grecia ; feminin 
— gr. I : R.F.G. — Bulga
ria, Polonia — Franița ; gr. 
a II-a ; România — Ceiio- 
slovajcia, U.R.S.S. — Olan
da ; gr. a III-a : Italia — 
Ungaria, R.D.G. — Suedia.

La actuala ediție a C.E. 
KU fost desemnați sâ ofi
cieze : B. Nagel, F. Rich
ter, G. Scjede, Ch. Giinther 
(RJ3.G.), V. Ranghel, R. 
Farmuș (România), K. 
Taskov, I. Panteleev (Bul
garia), 3. F. Marty, R. 
Quintan (Franța), Mc De 
Saeger, R. Vos (Olanda), 
G, Ribizsar, L. Kiss (Un
garia), M. Visconti, G. Sig- 
nudi (Ttiaida), S. Kosmecki, 
J. Siiwka (Polonia), J. Ko- 
valik, K. Ditinger (Ceho
slovacia), F. Cers, O. Ko
valenko (U.R.S.S.), A. 
Pothoff (Suedia), E. Schulz 
(R.F.G.), L Kalpaktsoglu 
(Grecia), precum șl arbitri 
neutri : Bays (Elveția), Ira 
(Tumcla), Mflhle (R.F.G.), 
Plerets (Belg)a), RlcKs 
(Danemarca) țl Tomfci 
(Sugostavia).

ceasta va fi România, deoarece 
toți factorii pregătirii pledează 
în favoarea ci". Să sperăm. 
Antrenorii S. Chiriță si V. Mo- 
sescu au la dispoziție iucătoar- 
rele: Maria Enache. Doina Să- 
voiu. Mirela Popovicîu, Ioana 
Liteanu, Fidelia Crișan. Geor- 
geta Lungu, Ileana Berdilă. 
Speranța Găman. Carmen Cuej- 
deanu. Mirela Pavel si Daniela 
DrăghicL



SPORTIVII ROMÂNI-ÎN FAȚA CELUI
EXAMEN COMPETIJIONAL AL ANULUI 

între 22 și 29 septembrie, la Kiev, se vor desfășura Campio
natele mondiale de lupte greco-romane si libere, fără îndoială 
cea mai importantă competiție a anului In această disciplină, 
considerată, totodată, „repetiția generală" Înaintea Jocurilor 
Olimpice de la Los Angeles. Pentru că. Intr-adevăr, in inter
valul rămas pînă la J.O. ierarhiile ce vor fi stabilite la „mon- 
<Uale“ nu vor putea suferi modificări. spectaculoase.

Echipele reprezentative ale României pentru această ediție ■ 
campionatelor mondiale îsi continuă, în prezent, pregătirile, cu 
dorința de a-și îndeplini obiectivele propuse, de a cuceri noi 
poziții fruntașe. în numărul de astăzi — ultimele impresii, 
opinii si amănunte din cele două loturi.
GRECO-ROMANE: „Va fi foar
te greu, dar trebuie să lup
tăm pentru medalii la toate 

categoriile I"

Nu sint, deloc, ușoare an
trenamentele ! Mai ales cele 
de „greco-romane”. conduse 
de antrenorul emerit Ion Cor- 
neanu si colaboratorii lui — 
Ion Cernea, Nicolae Pavel, Sl- 
tnlon Popescu, Eugen Hupcă, 
dr. Nicolae Ploeșteanu. Totuși 
— dovadă a unei excelente 
pregătiri fizice — pe fetele 

O nouă victorio pentru Ștefan Rusu ! îi dorim cit mai multe 
fi la campionatele mondiale de la Kiev Foto : Dragoș NEAGU

băieților nu citim, ca altădată, 
oboseala. Indici obiectivi ne 
confirmă, dealtfel, că acum, 
cu numai cîteva zile înaintea 
plecării la Kiev, toti sportivii 
dispun de o mare capacitate 
de efort. Ceea ce este foarte 
bine. Pentru că. ne reamintim, 
anul trecut, la „mondialele” 
de la Katowice, o asemenea 
capacitate de efort, la care, 
firește, s-a adăugat o ridicată 
pregătire tehnico-tactică. i-a 
Înlesnit lui Ștefan Rusu dru
mul spre titlul suprem si altor 
luptători accesul la medalii : 
Nicolae Zamfir, Ion Draica, 
Vasiie Andrei (argint) si Ște
fan Negrișan (.bronz). îndrep
tățite. așadar, gindurile pe 
care ni le împărtășesc, si a- 
cum, marii noștri campioni. 
Am spune t „gînduri de po
dium”. Ne bucură să aflăm 
că ele au și... girul specialiș
tilor. „La Kiev, pe terenul 
propriu al luptătorilor sovie
tici, a căror forță este bine
cunoscută, va fi mai greu ca 
la Katowice — ne spune re
putatul tehnician Ion Cornea- 
nu. Dar majoritatea băieților 
noștri au, la ora actuală, po
sibilități de a lupta pentru 
medalii. Pentru „aur” : Ștefan 
Rusu, Ion Draica și Vasiie 
Andrei. Pentru „argint” si 
„bronz” : Constantin Alexan
dru, Nicolae Zamfir, Constan
tin .Uță, Ștefan Negrișan... De 
la posibilități la... medalii mai 
este însă un pas foarte impor
tant, foarte greu !“. Așa este, 
dar ne gîndim că. întotdeauna, 

ACTUALITATEA IN HOCHEI

este bine să se pornească de 
la obiective „maxime”, nu da 
la cerințe minimale care, e- 
ventual. să ..acopere” ulterior 
unele nerealizări I Mai mult, 
într-o asemenea cursă pentru 
medalii credem că ar putea in
tra șl Ilie Miuți, campionul 
mondial de juniori (considerat 
un element de perspectivă 
pentru Jocurile Olimpice de 
anul viitor), pe care l-am a- 
plaudat recent la campiona
tele balcanice de la Bucu
rești. (sau— Gheorghe Ber- 
eeanu), precum si Hie Matei,

revenit — din cita am aflat — 
la un bun nivel de pregătire. 
Nu spunem că luptătorii noș
tri vor cucerj medalii la toate 
cele 10 categorii de greutate. 
Dar ei au ȘANSE reale să 
realizeze o asemenea perfor
mantă si, degi. DATORIA să 
facă totul pentru a valorifica 
la MAXIMUM talentul și pre
gătirea lor I »
LIBERE : Cu dorința de a face, 
intr-adevăr, un pas important 
(ți necesar) pe drumul redre

sării
în mod realist, nu putem 

achita, din păcate, un tablou 
la fd de optimist si la lotul 
de lupte libere. Actualul co
lectiv tehnie (Ion Crisnic. Pe
tre Coman. Alexandru Geantă, 
dr Gheorghe Stoiciu) are in 
pregătire un lot mai puțin 
valoros, evident, cu mai puți
ne șanse de afirmare la cam
pionatele mondiale. Știm că, 
după „europenele” de la Bt- 
da^gsta. s-a renunțat la servi
ciile unor luptători (Vasiie 
Pușeașu, Gheorghe Bircu, An
drei Iankc)', știm că — excep- 
tîndu-i pe Aurei Neagu si Ion 
Ivanov — lotul de „libere” cu
prinde în prezent mai mulți 
tineri (Nicu H:ncu, Trai n 
Marinescu, Claudiu Tămădula- 
nu, Gheorghe Fodorea — sau 
Dumitru Chiru —, Gheorghe 
Broșteanu), clar ESENȚIALUL 
a rămas • O VALOARE DE 
ANSAMBLU RELATIV MO
DESTĂ ! Lotul de lupte li
bere. antrenorii si sportivii

• Echipa Steaua a plecat pen
tru un stagiu de pregătire ha 
Moscova. Hochehștil militari vor 
efectua antrenamente ha clubul 
Ț.S.KA. până ta ziua de 23 sep
tembrie, cdnd se vor nelratoarce 
ta Capitală. A făcut deplasarea 
întregul lot de cane dispune in 
acest moment echipa noastră 
campioană, printre care : portarii 
Netedu șl Szlgeti, fundașii Ioniță, 
Justinian, Popescu, Pogăeeanu, 
Batea, atacențU Cazaca, Vasiie 
Huțan, Hălăucă, Nlstor, Gerczuly, 
Chlriță, Olinici, Jumătate, Ungu
rean u ți Udrea, precum 0 ju
niorii Dala șl Gliga. Antrenorii 
echipei stat Ion Gheorghiu șt 
Anton Crlșan.

• Nict nat a Început bine se
zonul șl — iată — au șl fost dic
tate primele sancțiuni. De pildă 
au fost scoși CHn totul reprezen
tativ Doru Tureanu șt Gh. Huțan, 
amibfl de la Dinamo, precum șl 
George Justinian (Steaua), pen
tru diferite abateri. Au mat fost 
sancționați cu avertismente pu
blice jucătorii : E. Antal, L An-

MAI IMPORTANT
și-au propus să se întoarcă de 
la campionatele mondiale cu 
1—3 medalii (si 10—13 puncte), 
dar realizarea acestui obiectiv 
(care ar Însemna, totuși. un 
pas important pe drumul re
dresării luptelor libere) de
pinde mal ales de cftiva spor
tivi : Aurel Neagu (decanul 
da virată al lotului), Traian 
Marinescu si Claudiu Tămădu- 
linn_. Ce mult ne-am bucura 
ca si alti sportivi să fie pre
zent! in lupta pentru medalii! 
Cum ar fi, de exemplu. tâ
nărul Nicu Hîncu, campionul 
european al juniorilor de anul 
trecut, de ta Leipzig...

Cu alt prilej, ne exprimam 
părerea că la lotul de lupte 
libere ar trebui pus. printre 
altele, un accent mai mare pe 
pregătirea psihologică, pentru 
că unii sportivi se consideră, 
parcă, dinainte... învinși t Or, 
valoarea primește valențe a- 
tunrf cînd este Însoțită de 
AMBIȚIE sl DĂRUIRE !

Don GARLEȘTEANU

Mâine, in etapa a V-a a Diviziei „AM de rugby

AVANTAJUL PARE SĂ SURÎDĂ GAZDELOR
Etapa a V-a a campionatului 

Diviziei „A” de rugby pare să 
fie favorabilă formațiilor gaz
de. Partida cea mai echilibrată 
se anunță a fl cea dintre Steaua 
și C.S.M. Sibiu, echipa oaspe 
fiind revelația etapei prece
dente, cind a întrecut destul 
de detașat (17—8) pe Farul. E 
drept, în orașul de pe Cibin— 
Interesantă se arată a fi și 
partida dintre Știința Petroșani 
și R.C. Sp. studențesc, în care 
„alb-negrii” sint deciși să-și 
stopeze șirul de Infringed din 
acest campionat.

în seria a Il-a, o misiune 
mai dificilă pare să aibă Rapid 
in fața rugbyștilor din Clnj- 
Napoca, „specialiști în partide 
in deplasare” (a se vedea vic
toria din prima etapă asupra 
Rapidului Buzău : 19—15).

STEAUA, 
CEA MAI TÎNĂRĂ 
ECHIPĂ DE POLO, 
ÎNAINTEA PRIMULUI 

STARE.
Sportivii profită din plin de 

vremea încă bună. Poloiștii, 
spre pildă, pregătesc a-'ară. în 
aer liber, noul campionat care 
începe sâptâmîna viitoare prin 
turneul de la Oradea, un cam
pionat al speranțelor de revi
gorare a sportului cu mingea 
pe apă. în București, la Ștran
dul tineretului, în bazinul din 
dreapta sectorului săritorilor, 
lucrau ieri poloiștii de la Pro
gresul, antrenorul Ale andru 
Szabo afl.ndu-se in căutarea 
celei mai bune formule pentru 
,.șaptele“ de bază. Dincolo. în 
bazinul mare, avea loc un an
trenament ca oricare altul $1, 
totuși, cu o semnificație a- 
parte—

tal, Gereb, Bogoș și Bartiui «le 
la S.C. Miercurea CLuc), de ade
menea pentru abateri disdp’J- 
ntare. S-a cerut cluburilor n»- 
pectlve să apbce tuturor celor 
menționați sancțiuni admlnâstre- 
tive. ceea ce s-a yi reaiixat. Este 
Oe așteptat ca aceste prime sanc_ 
țlund să constituie un mijloc de 
educare a celor care — cum ve 
vede — mat ara încă nevoie de 
aseimenea... „Jecțfl*.

• După cum am anunțat, echi
pa reprezentativă a României a 
luat parte la „Cupa Sovietski 
Sport-, o tradițională competiție 
internațională de hochei, unde an 
de am stat prezente puternice 
echipe de cirub din liga de eiltâ 
a campionatelor sovietic și ceho
slovac. Această participare a ju
cătorilor români la o astfel de 
puternică întrecere are ca prin
cipal scop verificarea potențialu
lui echipei, al unor tineri ju
cători, în condițiile unor partide 
de mare dificultate. Iată bilanțul 
realizat : cu Sokol Kdiev 3—t, ou 
Traktor CeMabtnsk 4—9 (ambele 
din prima parte a clasamentu
lui ligii de elită a campionatului 
sovietic), cu TJ Gottwaldow 4—18 
(locul IV In campionatul ceho
slovac), cu Sibir Novosdibdrsk 
*—• 0 cu Spartak Moscova
(locul secund In liga de etitiU 
0—li. în pofida acestiui ultim re
zultai, mult mal slab decta cele
lalte, noul cuplu de antrenori ai 
echipei reprezentative, K, Pană 
șl L Gheorghiu, s-a arătat, ta 
gene nat, satisfăcut de test. Să spe
răm câ „satisfacția” va ft con
firmată de rezultatele viitoare.

C. PARASCHIV [Dinamo], LIDER ÎN „CUPA CIBO” LA CICLISM
BRAȘOV, M (prin telefon). 

Joi după-amiază, in Cupa CIBO” 
a avut loc o cursă contratimp 
individual. 20 de kilometri, spre 
Zizin, contlnd pentru etapa a 
3-a a acestei importante com
petiții cicliste. A ciștlgat Sergiu 
Oprescu. de la Muscelul Câm
pulung. cronometrat tn 37:16 
min.. urmat de purtătorul tri
coului galben. C. Parasehlv, 
de la Dinamo, si A. Antal de 
la CIBO. la 8 și, respectiv, 10 
secunde. Etapa de vineri, dis

Df MÎINE, IA ML VÎLCEA, TURNEOL DERBUHlftOII
Campionatul maoniPn da hand, 

bri. Divizia „A”, ediția a 2S-U, 
* ajuna ta pragul ftaijutul 
nutui l Mlloe. ta Sal*  sporturi
lor din Bm. Vficea, Încep» des
fășurarea ultimului turneu al ta- 
ruiuK cei de ai IV-lea. Timp de 
trei zile, duminică, luni 0 marti, 
vom asista la 1» meciuri, deca- 
shwe pentru Ierarhia turuiul 0 
pentru formarea celor două 
grupe valorice. După cum se ștte, 
ta tunul ai doilea si camgtiona- 
tuluX echipele vor evolua ta două 
grupe (b—< 0 7—12), conform te- 
rartilel turului, urmtad să joaoe 
după sistemul fiecare cu flecarei 
tur-oetur.

Turneul de ta Bm. VKcea este, 
de fapt, un turneu al derbyuri- 
hor. Duminică este programat 
meciul Dlnamo București — HA 
Mlnaur, luni partida H.C. Mlnaur 
Bala Mare — Steaua, Iar marți 
derbyul dertjyu ritma, talttalrea 
Steaua — Dlnamo București.

O luptă nu mal puțin acerbi 
vor oferi 0 partidele oe se vor 
disputa Intre echipele dtn sub
solul clasamentului, candidate 
la retrogradare. Beton savineptl 
— Tractorul Brașov, Constructo
rul Oradea — Minerul Carale, 
Tractorul Brașov — Independența 
Carpațl Mtrșa, Beton SăvtiieșU —

PROGRAMUL ETAPEI
SEBLA I
București 1 STEAUA — C.S.M. SIBIU 

stadion Steaua, o<ra 10, arta. Gh. Huștiu (Bucj
București : DINAMO — ȘTIINȚA CEM1N BAIA MARE 

stadion Olimpia, ora 10,30. L Vaslllcă (Buc.)
Iași : POLITEHNICA — UNIVERSITATEA TIMIȘOARA

stad. Tlnexietulul. ora 9, șt. Bădulescu (BucJ
Constanța : FARUL — R.C. GRIVIȚA ROȘIE 

stadion Farul, ora 9,30, P. Ionescu (Buc.)
Petroșani : ȘTIINȚA — R.C. SPORTUL STUDENȚESC 

stadion Știința, ora 10, Stoica Manea (Slbtu)

SERIA a n-a
București : RAPID — POLITEHNICA IB FEHR. CLUJ-NAPOCA 

stad. Parcul Copilului, ora 9, Gh. Bănceanu (Buc.)
București : VULCAN — METALURGISTUL CUGIR 

stad. Tineretului IV, ora 9^0, V. Cbirondojan fCț»)
Suceava : C5.M. — RAPID BUZĂU

teren Unirea, ora 9,», V. Marinescu (BucJ
Arad ; GLORIA PTT — MAȘINI GRELE OLIMPIA

stad. asorta, ora 9J0, Gh. Votate» (BuzâuJ
Năvodari : T.C. END. MIDIA — RULMENTUL BÎRLAD 

teren Chimia, ora 10,30, St. Crăci un eseu (Bne.)

Echipa de polo Steaua, din non in bazin!
Pe Nuțu, Grancearof, pe fra

ții Cristian si Adrian Ion, pe 
Niță, Geantă sau Fruih jj știm 
mal de mult jucînd sub culo
rile Stelei său în loturile na
ționale de juniori. Pe alții — 
Lisac, Ilea, Oprișan, Diaconescu, 
și așa mal departe — îi cu
noaștem la fel de bine, dar îi 
vedem întîia oară pregâtin- 
du-se laolaltă cu cei de mai 
înainte. După cum numele Iui 
Gheorghe Zamfirescu — antre
norul tinăr care a reușit deja 
unele rezultate — nu mai are 
nevoie de prezentare, insă și 
el face un cuplu de premieră 
cu respectabilul, apreciatul teh
nician Francis» Crișan. Iată, 
deci,'o seama de elemente sub 
semnul inedituluL Pentru că, 
ieri, antrenamentul la care ne 
referim, rfnd antrenorul Zam
firescu nu a ezitat să intre și 
el în apa pentru a exemplifica 
la concret, reprezenta una din
tre ședințele de pregătire ale 

putată pe ruta Brașov — Fă
găraș — Brașov, a fost intere
santă pe ultimii M de kilome
tri, în care muscelenli S. O- 
prescu 0 M Nicol eseu au eva
dat din pluton, primul ciștigînd 
dealtfel etapa la sprint. A în
registrat. pe cei 118 km. 3 h 
07:43 La un minut 0 19 sec 
a sosit primul grup, condus de 
Zsolt Lorincz de la Torpedo 
Zărnești. în clasamentul gene- 

continuă Să conducă C. Pa- 
raschisi

înaintea disputării acestor mo
duri de vtrt, Ierarhia Diviziei 
masculine „A” arată astfel :

L DINAMO
3. Steaua
1. HjC. Mlnaur
1. jPoti” Hm.
9. Dlnamo Bv. 
I. Conotr. Ar.
7. Mln. Carento
8. Ind. Mlrsa
K „U” CS-Nas». 

19. Constr. Or. 
U. Tract. Bv.
11. Bel. Siv.

1110 250—171 M
» a 0 0 239—195 M
S S 0 0 245—UP. M 
till 174—170 IB
S * 1 3 1W—186 Bl
1114 186—177 13
1311 197—2C3 B4
3 3 0 3 Ml—XI» 14
9 3 0 0 IM—196 13
I 1 » I 109—207 n
8 10 7 ia»—238 a
0 10 7 S74—21O a

Foto: V. BAGEAC 
unei noi echipe : printr-o ho- 
tărire demnă de toată lauda, 
puternicul club sportiv central 
ai Armatei a reînființat forma
ția de seniori, secția de polo 
de la Steaua exisiînd acum la 
toate treptele performanței, 
după mai bine de zece ani, 
„pauză” în care activitatea ca 
copiii șl juniorii nu a contenit, 
și încă cu rezultate dintre cela 
mai bune ! Federația de spe
cialitate a înțeles să sprijin» 
pe deplin noua echipă (cu con
vingerea că sprijinul va fl, cît 
de curînd, reciproc—), înscri- 
ind-o în campionat în locul lo- 
tuluL de juniori, care a activat 
la ediția precedentă sub numele 
de Viitorul.

Tînăra formație, cu jucători 
intre 16 și— 20 de ani (I), tși 
dorește să contribuie la un su
flu nou în poloul românesc. 
Ceea ce așteaptă toată lumea 
acestui sport.

Geo RAEȚCHI

are lor etapaSimbătă
a 5-a, pe ruta Brașov — 
Rîșnov — Fundata — Rîșnov 
— Poiana Brașov, cu sosirea 
pe stadion în jurul orei 13. iar 
duminică dimineață, de la ora
9,30, circuit pe Strada de Mij
loc din Brașov (70 km).

Carol GRUIA — eoresp.



CALENDARUL COMPETIȚIILOR SPORTIVE DE MASĂ
PE ANUL 1984 DIN CADRUL „DACIADEI

î. PERIOADA DE IARNĂ
SANIE

„CUPA PIONIERUL" 
Categoria 11—14 ani — clasele 

V—VIII

— etapa pe clasă și scoală,
pînă la : 22.1

— etapa pe localitate, pînă la :
29.1

— etapa pe județ Si munici
piul București, pină la : 12.11

— finala pe țară : Vatra Dor-
nei 20—26.11
„SĂNIUȚA DE ARGINT"

Categoria 14—19 ani (toate ca-, 
tegoriile de tineri). Ed. » XVI-a
— etapa pe asociație sportivă,

pînă la : 22.1
— etapa pe comună, centru de

comună, orașe, municipii ei 
sectoarele din municipiul 
București, pînă la : 5.II

— etapa pe iudet Si municipiul București, pînă la: 19.11
— finala ne tară : Sinaia

3—4. III

SCHI
„CUPA U.T.C." — PROBE DE

FOND
Categoria 14—19 ani (toate ca
tegoriile de tineri) si peste 19 
ani (tineri din mediul rural). 

Ed. a XV-a

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 15.1

— etapa pe comună, centru de
comună, orașe, municipii si 
sectoarele din municipiul 
București, pină la : 22.1

— etapa pe județ Si munici
piul București, pină la : 5.II

— finala pe tară : Păltiniș
18—19JI

„CUPA U.T.C. — PROBE 
ALPINE ' 

Categoria 14—19 ani (toate ca
tegoriile de tineri). Ed. * XV-a 
Participă județele : Alba. Arad.

Bihor, Bistrița-Năsăud. Bra
șov. Covasna. Caras Severin, 
Cluj, Dîmbovița Gorj. Har
ghita. Hunedoara, Mehe
dinți. Maramureș. Neamț, 
Prahova, Suceava. Satu Ma
re. Sibiu. Timiș. Vflcea șl 
Vrancea.

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 15.1

— etapa pe comună, centru de
comună, orașe, municipii si 
sectoarele din municipiul 
București, pînă la : 22.1

— etape pe județ, pină la : 5.H
— finala pe tară : Păltiniș

16—19.n
„CUPA PIONIERUL- — LA 
BIATLON, SCHI FOND ȘI 

TIR
Categoria 11—14 an! — clasele 

V—vin
— etapa pe clasă și școală, ptnă

la : HJ
— etapa ne localitate, ptnă la 5

29J
— etapa pe județ si mtmlcF-

Btul București, pînă la :
tin

— finala pe țară : Vatra Dor
uri ș 30-2S.I1

-CUPA U.T.C.- LA BIATLON 
Cateroria 14—19 tuf (tineri din 
aaaiauOe tehnico-aplieative 

visători de munte)
etapa pe cercuri tehnie-r- 
■pBcative. ptnă ta t IU 

>• ataca pa Iudet rfofi Ia : 
un

— finala pe tară : Păltiniș
23—a.n

„CUPA U.G.S.R.- — SCHI 
FOND ȘI ALPIN

~- etapa pe localitate, pfnă la 1 
29.1 

“- etapa pe Iudet si munici
piul București 5—12.11

— finala pe țară : Vatra Dor-
■ei 23—26.11

FESTIVALUL PIONIERESC 
DE SCHI 

Categoria 11—14 ani — clasele 
v—vin

— finala pe tară : Băișoarea —
CJnj 11-42.11

„CUPA PIONIERUL" LA SCHI 
ALPIN

Categoria 11—14 ani — clasele 
V—VIII

— etapa pe clasă și școală,
pină la : 22.1

— etapa pe localitate, pină la :
29J

— etapa pe județ, pînă la :
12.11

— finala pe tară : Vatra Dor-
nei 20—26.11

DINAMOVIADA

— etapa pe cerc gi asociație
sportivă, pînă la : 29.1

— finala pe tară : Păltiniș
februarie

CONCURSURILE SPORTIVE 
ȘI APLICATTV-MILITARE DE 
IARNA M.AP.N. — PROBE 
ALPINE, TRIATLON, PA

TRULĂ, PLUTON

— etapa pe subunități și uni
tăți. pînă la 29.1

— etapa Pe mari unități și
garnizoane : 29.1—26.11

PATINAJ
„CUPA U.T.C- LA PATINAJ 

VITEZA
Categoria 14—15 ani (toate ca
tegoriile de tineri). Ed. a VI-a

— etapa pe asociație sporti’-ă.
pină la : 24.XII.1933

— etapa pe comună, centru de
comună, orașe, municipii si 
sectoarele din municipiul 
București, pină la : 8J

— etapa pe iudet Si municipiul
București, pină la : J5.I

— finala pe tară : Miercurea
Ciuc 28—29.1

NOTĂ:
— In perioada de iarnă se 

vor organiza festivaluri ale 
sporturilor de iarnă, serbări ale 
zăpezilor si alte manifestări 
sportive de masă.

— In toate județele tării se 
vor organiza crosuri pe schiuri 
sub denumirea «maratonul să
nătății-. cu participarea tutu
ror categoriilor de virstă.

— Pe toate patinoarele arti
ficiale se vor organiza specta
cole si carnavaluri pe gheață.

II. PERIOADA DE VARĂ

ATLETISM
CAMPIONATUL PE ECHIPE 

AL ȘCOLILOR GENERALE 
Clasele V—Vin

— etapa pe clasă și «coală,
pină la : 1.XII.1983

— etapa pe localitate si sec
toarele din municipiul Bucu
rești. pină la : 15.IV

— etaoa pe iudet si municipiul
București : 21—22.IV

— etapa interjudețeană :
5—«V

— Zona I — la Oradea (parti
cipă județele : Satu-Mare, 
Maramureș. Sălaj. Bihor).

— Zona a H-a — la Reșița (par
ticipă județele : Arad, Hu
nedoara. Timiș, Caraș-Seve
rin).

— Zona ■ III-» — la Tg. Mu
reș (participă județele : Al
ba. Onj. Bistrița-Năsăud, 
Mureș).

— Zona a IV-< — J» Miercurea 
Ciuc (participă județele : 
Brașov, Covasna, Sibiu, Har
ghita)

— Zona a V-a — la Rm. VB- 
eea (participă județele: Dolj. 
Gorj, Mehedinți. VBoea).

— Zona a VI-a — ța Alexan
dria (participă județele : Argeș, Dîmbovița, Otl, Te
leorman).

— Zona a VII-» — la Giurgiu 
(partidei Județele : Buzău, 
ialomița. Prahova. Giurgiu).

— Zona a Vm—» — la Brăila 
toartidpă județele : Con
stanța. Călărași Tulcea, 
Brăila).

— Zona a IX-a — la Focșani 
(participă județele : Bacău, 
Galați. Vaslui. Vrancea).

— Zona a X-a — la Suceava 
(participă județele : Su
ceava, Neamț, Botoșani, 
Iași).

— Zona a XI-a — la M. Bucu
rești (participă câștigătorii 
celor 7 sectoare).

— finala pe tară : Zalău
16—17. VI

„CROSUL PIONIERILOR" 
Categ. 11—12 ani si 13—14 ani, 

clasele V—Vin
— etapa pe clasă și școală.

Pînă la : 8.IV
— etapa pe localitate și sec

toarele din municipiul Bucu
rești. pină la : 22.IV

— etapa pe iudet si municipiul
București, pină la : 13.V

— finala pe tară : Sf. Gheor-
ghe 26—27.V

„CROSUL TINERETULUI”
Categoria 15—16 ani, 17—19 &nl 
*1 peste 19 ani (toate catego
riile de tineri). Ed. a XVII-a

— etapa pe asociație sportivă,
pină la : 25.HI

— etapa pe comună, centru de
comună, orașe, municipii si 
sectoarele din municipiul 
București, pînă la : 8.IV

— etapa pe județ si municipiul
București, pînă la : 22.TV

— finala pe tară : Sib«u 11V
PENTATLONUL ATLETIC 
ȘCOLAR — INDIVIDUAL 

Categoria 14—19 ani. (toate ca
tegoriile de tineri). Ed. a XVI-a

— etapa pe asociație sportivă,
ptnă la : 29.IV

— etapa pe comună, centru de
comună, erase, municipii si 
•ectoarele din municipiul 
București, pină la : 6.V

— etapa pe iudet si municipiul
București. Pină la : 27.V

— finala pe țară
Reșița : 9—10. VI

CONCURS ȘCOLAR DE SE
LECȚIE (PENTRU TINERII

DIN MEDIUL RURAL) 
Categoria 14—15 ani (106 m 
plat și grentale. m+f) și 16—17 
ani (greutate și 800 m — fete, 
greutate si 1504 m — băieți). 

Ed. » VI-a

— etapa pe asociație sportivă,
pină la : 6.V

— etapa pe comună pină la :
27.V

— etapa pe județ și Sectorul 
agricol Ilfov, pină la : 10.VI

— finala pe tară : Slatina
23—2!. VI

CONCURSUL DE ȘTAFETE 
AL ELEVILOR 

Categoria 14—19 ani (elevi). 
Ed. a VIII»

— etapa pe asociație sportivă,
pină la : 29.IV

— etapa pe comună, centru de
comună, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București, pină la : 6.V

— etapa pe iude; ei municipiul
București, pină la : 27.V

— finala pe tară : Reșița
9—10. VI

CROSUL TINERILOR MUN
CITORI (ȘTAFETA m + f)

— etapa pe asociație sportivă :
l.HI —29.IV

— etapa pe iudet si municipiul
București : 6—13. V

— finala pe tară : Alba Inii»
26—27.V

„CROSUL TIPOGRAFILOR”

— etapa pe asociație sportivă :
LVH—30JX

— finala pe tari : București
4. XI

CAMPIONATUL ȘCOLAR 
PENTRU ELEVII DIN M.L

CHIMICE

— etapa pe scoală, pină Ia :
1&XL1983

— finala pe minister : Ploiești
4—5.V

„CUPA UN.CAP- — CON
CURSUL NAȚIONAL SĂTESC

— etapa de masă pe unitate 
șt localitate, pînă la: 29.IV

— etapa de masă pe consiliile
— ud ce agroindustriale, ptnă

ta : LV
— etapa pe județ. Pină la :

13.V
— finala pe tară : Călărași

26—27.V
„MARȘUL FACTORILOR 

POȘTALI”

— etapa pe asociație sportivă :
LIII— 29.IV

— etapa pe iudet si municipiul
București : 3—10. VI

— finala pe tară : Alba Iulia
23—24.VI

„VOINTIADA fetelor- la 
CROS (INDIVIDUAL)

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 1JV

— etapa pe județ si municipiul 
București, pină la: 22.IV

— finala pe tară : Ploiești 6.V 
NOTA :

Pentru aplicarea măsurilor 
speciale aprobate de Plenara 
CJÎ.E.FB. și a prevederilor 
Programului de dezvoltare in 
toate Județele tării se vor or
ganiza acțiuni pentru redresa
rea atletismului :

— întreceri la diferite probe, 
ta nivelul .asociațiilor sportive ;

— divizii locale, pe munici
pii. orașe (sectoarele din M. 
București) la diferite probe și 
categorii de vîrstă. sistem tur- 
retur care să cuprindă mai 
multe etaoe de-a lungul între
gului an ;

— acțiuni speciale de selec
ție etc.

ALPINISM
ALPINIADA VINATORILOR 

DE MUNTE (M.Ap.N.)

— etapa pe subunități și uni
tăți ; 1.V-30.VI

— finala pe țară ; Vatra Dornel
17—22.VII

CONCURS DE VERIFICARE IN 
ȘCOLILE ALPINE (CADRE)

— etapa de iarnă ; Munții Fă
găraș 19—31111

— etapa de vară : Munții Bu-
cegi 21.V.—2.VI

AUTOMOBILISM
RALIUL FEMEII

— etapa pe comune, centre de 
comune, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București, pină la : 30.X1983

— etapa pe județ și munici
piul București :

1.XI.1983 —19.11.1984
— finala pe țară: Tg. Mureș

10.III
RALIUL ECONOMIEI

— etapa pe județ și municipiul
București : l.IV—26.VIII

— finala pe țară: Brașov
8.IX

CONCURS DE INDEMlNARE

— etapa pe asociație sportivă, 
cerc A.C.R.

1.XI.1983—31.V.1984
— etapa pe comune, centre de

comune, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București, pînă la : 29.VII

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : 26.VIII

— finala pe țâră : București
29.IX

CONCURSUL 
MAȘINILOR DE EPOCA

— etapa de zonă : București ț
Tg. Mureș ; Tg. Jiu 9.1—29.V

— finala pe țară, iunie In zo
na raliului Dunării.

„CONCURS INTERUNIVERSI- 
TAR DE RALIU"

— etape pe centre universitare
— 5 etape : Cluj Napoca,
Iași, Pitești, Sibiu, Timișoa
ra. 9.1—26.VIII

— finala pe țară : Cluj-Napoca
15.IX

BASCHET
FESTIVALUL NAȚIONAL PIO
NIERESC DE MINIBASCHET

Categoria 8—1# ani și 11—13 ani. 
clasele UI—VI

— etapa pe asociație sportivă,
localitate și sectoarele din 
municipiul București, ptoă 
ta : UI

— etapa pe județ și municipiul
București, pină la : 27.V

— finala pe țară : Sibiu
18. VI—2,vn

„CUPA U.T.C."
Categoria 14—19 ani băieți (toa

te categoriile de tineri).
Ed. a IV-a

— etape pe asociație sportivă,
pină la : 8JV

— etapa pe comună, centru de
comună, orașe, municipii șl 
sectoarele din municipiul 
București, pină ta : 15.TV

— etaoa pe județ și municipiul
București, pînă la : 29.IV

— etapa interjudețeană : 5—6.V
— Zona I la Focșani — parti

cipă județele : Bacău, Brăila, 
Botoșani, Buzău, Călărași, 
Galați, Ialomița, lași, Tul
cea, Vaslui.

— Zona a Il-a, la Ploiești — 
participă județele: Argeș, 
Constanța. Dîmbovița. Dolj, 
Giurgiu. Olt. Vrancea, Te
leorman. Viloea, M. Bucu
rești.

— Zona a IlI-a, la Sf. Gheor- 
gbe — participă județele : 
Alba. Arad, Brașov, Bistri- 
ța-Nâsăud, Cluj, Harghita, 
Prahova, Neamț, Sibiu, Su
ceava.

— Zona a IV-a, la Arad — par
ticipă județele : Bihor, Co- 
vasna, Caraș-Severin, Gorj, 
Hunedoara, Maramureș, Me
hedinți, Mureș, Satu Mare, 
Sălaj, Timiș.

— finala pe tară : Tg. Jiu
26-27.V

CANOTAJ
„CUPA M.E.I."

— finala pe țară : București
13—14.V

CICLISM

„FLOAREA PRIETENIEI" 
(EXCURSIE CICLOTURISTICA)
Categoria 11—14 ani (m+f), cla

sele V—VIII
— etapa pe județ și municipiul 

București, la forumurile ju
dețene și al M. București

18.IV-15.VII
— etapa republicană : la Foru

mul Național 1—15.VHI

FOTBAL
„CUPA PIONIERUL- 

Categoria 9—12 ani — clasele
III—VI

— etapa pe clase și școală :
— turul pînă la : 20.XI.1983
— returul pînă la : 6.V

„CUPA PIONIERUL" 
Categoria 13—14 ani — clasele 

VII—VIII

— etapa pe clase și școală, pînă
la : 6.V

— etapa pe comună, centre de
comună, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București, pină la : 20.V

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : 27.V

— etapa interjudețeană: 8—10.VI
— Zona I, la Iași — participă

județele : Bistrița-Năsăud,
Botoșani, Iași, Neamț, Su
ceava.

— Zona a II-a, la Vaslui —
participă județele : Bacău,
Galați, Harghita, Vaslui,
Vrancea.

— Zona a III-a, la Călărași — 
participă județele : Brăila, 
Buzău, Constanța, Ialomița, 
Tulcea, Călărași.

— Zona a IV-a, la Tirgoviște — 
participă județele : Dîmbo
vița, Giurgiu, Prahova, Te
leorman, M. București.

— Zona a V-a, la Rm. Vîloca — 
participă județele : Argeș, 
Dolj, Gorj, Olt, Vîlcea.

— Zona a VI-a, la Drobeta Tr. 
Severin — participă județele: 
Arad, Caraș-Severin, Hune
doara, Mehedinți, Timiș.

— Zona a Vil-a, la Zalău — 
participă județele : Bihor, 
Cluj, Maramureș, Satu-Mare, 
Sălaj.

— Zona a VIH-a, la Sf. Gheor- 
ghe — participă județele s 
Alba. Brașov, Covasna, Mu
reș, Sibiu.

— filiala pe tară, Vaslui
19—22. VH

Categoria de virstă 15—16 ani 
(elevi născutl după 15 septelm- 

brie 1967)

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 29TV

— etapa pe localitate, pînă ta 1
30. VI

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : 15.VII

Categoria de vîrstă 17—18 an! 
(elevi născuțl după 15 nolens-'

brie 1965)
— etapa pe asociație sportivă,

pfnă la : 17. VI
— etapa pe localitate, pină tet:

15. VII
— etapa pe județ și municipiu!

București, pînă Ia: 29.VH
CAMPIONATUL ȘCOLAR PEN
TRU ELEVII DIN M. I. CHI

MICE

— etapa pe școală, pînă la :
15.X1.1983

— etapa interjudețeană :
13—17.in

— finala pe minister: Pitești
6—10.VI

GIMNASTICA
CAMPIONATUL ȘCOLILOR 

GENERALE
clasele III—VI

— etapa pe școală, pînă la :
29J

— etapa pe localitate : 1—29.n
— etapa pe județ și municipiul



S'*** ”1’- .Buzău- Călărași, Galați, Ialomița. Iași, Tulcea, 
Vaslui.
Zo-na a II-a, la Ploiești — 
Participă județele : Argeș, 
Constanța, Dîmbovița. Dolj Giurgiu, Olt, Teleorman, VII- 
oea, Vrancea, M. București

— Zona a III-a, la Sf. Gheor- 
gne - participă județele: Al- 
ba Arad. Brașov. Bistrița- 
Năsaud, Cluj, Harghita, 
Neamț, Prahova, Sibiu, Su- 
cea va.

— Zona a IV-a, la Arad — par. 
tacipă județele : Bihor, Co
vasna, Caraș-Severin, Gorj 
Hunedoara, Maramureș, Me-

Satu-Mare.
Sălaj, Timiș.

— finala pe țară : Tg. Jiu.
26—27.V

campionatul școlar 
pentru elevii din 

M. I. CHIMICE

— etapa pe școală, pînă la :
15.X1.1983

— etapa interjudețeană,
— 2—LIV

— 22—24.IH 
finala pe minister,

15—17.V 
băieți, Rm. Vilcea 24—25.V

ÎNOT
„CUPA PIONIERUL*  

Categoria 8 ani — clasa a H-a
etapa pe județ și municipiul 
București, pînă la : ijv

— finala pe țară : Reșița
14—15.IV

„CUPA U.T.C.- 
(CONCURS NATIONAL 

DE SELECȚIE)
Categoria 14—15 ani (toate ca

tegoriile de tineri)

~ ^a?a, pe asociație sportivă, Pînă la : 26.vin
etapa pe comună, centre de 
comună, orașe, municipii șl 
sectoarele din municipiul

— 5“cure?ti>. Pînă la : 9.IX
etapa pe județ și municipiul 
București, pînă la : 23.IX

— finala pe țară : Baia Mare
6—7.X

DINAMOVIADA

~ Si asociație
sportitva. pină ja : 30.1X

— nnala pe țară : Timișoara
octombrie

JUDO
„CUPA U.T.C*  

(FESTIVALUL SPORTURILOR 
„TEHNICO-APLICATIVE) 
Categoria 14—20 ani (toate ca
tegoriile de tineri). Ed. a V-a

~ . P* 2 ^curi tehnico-apucative, pînă la : 17 VI~^apar)Pe judet Si munici
piul București, pînă la :

, 15.VII
finala pe țară : București

3-5. VIII

DINAMOVIADA

~ P* 2 <2erc 52 asociațiesportivă, pînă Ja : 25.XI
— finala pe țară : Arad

decembrie

FESTIVALUL PIONIERESC 
„ . DE JUDO
Categoria 9—16 ani si 11—12 ani 

(clasele III—IV)

finala pe țară : București.23—25.XII

KARTING
FESTIVALUL SPORTURILOR 

TEHNICO-APLICATIVE 
Categoria 14—20 ani (toate ca
tegoriile de tineri). Ed. a V-a

— etapa pe cercuri tehnico-a-
plioeitive, pînă la : 17.VI

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : 15.VII

— finala pe țară, București.
3-5.  VIH

„CUPA DE PRIMĂVARA*
— etapa pe orașe, municipii, 

sectoarele din M. București :
6.X.1983—29.1.1984

— etapa pe județ șl M. Bucu
rești : 4.II—31.III

— finala pe țară: Cluj-Napoca.
13—14. IV

„CUPA DE TOAMNA*
— etapa pe orașe, municipii,

sectoarele din 
București :

— etapa pe județ 
ul București :

municipiul
5.V—29.VII 

și municipi- 
4.VIII—30.IX

finala pe țară : Galați.
5—6.X

LUPTE
„CUPA UNCAP" 

concursul national sătesc de 
lupte greco-romane

— etapa pe centru de lupte 
și consiliu inlercooperatisit, 
pînă la : 5.II

— etapa pe Județ, pînă p jj
— etapa interjudețeană ^__ng
— Zona I, la Focșani — par

ticipă județele: Bacău Bo
toșani, Buzău, Iași, Neam», 
Suceava. Vaslui, Vrancea.

— Zona a H-a, la Pitești —
participă— județele : Argeș,
Dîmbovița, Dolj, Gorj, Me
hedinți, Olt, Teleorman. Vil-

— Zona a III-a, la Galați —
participă județele : Braila,
Călărași, Constanța, Galați, 
Giurgiu, Ialomița. Prahova. 
Tulcea Sectorul agricol nfov.

— Zona IV-a, la Miercurea 
Ciuc — participă județele : 
Bistrița-Năsăud, Brașov, Co
vasna, Harghita, Mureș. Ma
ramureș, Satu Mare, Salaj.

— Zona a V-a. la Cluj-Napoca
— participă județele : Alba, 
Arad, Bihor, Caraș-Severin, 
Cluj, Hunedoara, Sibiu, Ti
miș. „ ,,— finala pe țară : Zalau.

2—4.ni
CAMPIONATUL ȘCOLAR PEN

TRU ELEVII DIN 
M. I. CHIMICE

— etapa pe școală, tfMta
— finala pe minister : Gh.

Gheorghiu-Dej 1—2.II

MODEUSM
„CUPA U.T.C.*  

aero, auto, navo și rachetomo- 
dele 

FESTIVALUL SPORTURILOR 
TEHNICO-APLICATIVE 

Categoria 14-28 »nl (toate e*  
tegorîile de tineri). Ed. a

— etapa pe cercuri tehnico-apB-
eative, pînă la : 1Ț-»1

— etapa pe județ și mumaptal
București, pînă Ja : 15.VH

— finala pe țară : Bncl^^U^in

CONCURS REPUBLICAN DE 
AUTO, AERO, NAVO ȘI RA- 
CHETOMODELE DOTAT CU 

„CUPA ROMÂNIEI*

— etape pe județ și municipiul
București, pînă la : 1XV.

— finala pe țară : Craiova,

TROFEUL „H. COANDA*  PEN
TRU PIONIERI ȘI ȘCOLARI

— etapa pe școală : ta vacanța 
de primăvară.

— finala pe țară : Puaoas*-
Dîmbovița. 8—10.VI

TROFEUL „MIRCEA*

— etapa pe asociație sportivi
pînă la : „ 19. VIII

— finala pe țară : Constante-*

„CUPA VOINȚA*
aero, auto, navo si rachetomo- 

dele
a) aeromcdele si rachetomo- 

deie :
— etapa pe asociație sportivă,

pînă la : ~ 8 v
— finale pe tară : Deva.^^

bl navomodele :

-StaT 860018116
-finala pe tară: 

c) auiotnodeîe :

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 2.IX

— finala pe tară :- Arad.
9.IX

CUPA MINISTERULUI EDU
CAȚIEI ȘI INVAȚAMINTULUI

In tabără națională „Școa
la și Cosmosul*.  Tirgoviște,

20—31 .VII

MOTO
MOTOCICLETE MOBRA 
categoria pînă Ia 21 ani, 

clasa 54 cmc.

— etapa ne județ si munici
piul București, pînă la :

i5.vn

OINĂ
„CUPA PIONIERUL*  

categoria 11—14 ani. clasele 
V—VIII.

— etapa pe localitate,
pînă la : 20.V

— etapa pe iudeț și munici
piul București, pînă lă :

17.VT
— finala pe țară : Mangalia.

25. VII—5.VIII

„CUPA U.T.C.*
categoria 14—19 ani (pentru 

tinerii din mediul rural).

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : l.VII

— etapa pe comună și centru 
de comună, pînă la :

15. VII
— etapa pe județ și Sectorul 

agricol Ilfov, pină la :
29.VII

— etapa interjudețeană :
11—12. VIII

— Zona I. la Călărași
— participă județele : Brăila,

Bacău. Dîmbovița. Con
stanta. Galati. Giurgiu. Ia
lomița. Prahova. Tulcea. 
Vrancea și Sectorul agricol 
Ilfov.

— Zona a II-a la Tirgoviște
— participă județele : Argeș. 

Brașov. Călărași. Dolj. Gorj, 
Olt. Mehedinți. Sibiu. Te
leorman, Vilcea.

— Zona a III-a la Cluj-Napoca
— participă județele : Alba, 

Arad. Bihor. Caraș-Severin, 
Mureș. Hunedoara. Maramu
reș. Satu-Mare. Timiș. Să
laj.

— Zona a IV-a la Bacău
— participă județele : Buzău, 

Bistrița-Năsăud. Botoșani, 
Covasna. Cluj. Harghita, 
Iași. Neamț. Suceava. Vas
lui.

— finala pe țară : Orșova,
20—21. VID

„CUPA U.N.C.A.P.*

— etapa pe consiliu unic agro
industrial. pînă la :

29.VI
— etapa pe județ. Pină la :

s.vn
— etapa interjudețeană :

18—19. VIH
— Zona I. la Iași
— participă județele : Bacău, 

Botoșani. Iași. Neamț. Su
ceava. Vaslui. Vrancea.

— Zona a II-a la Slobozia
— participă județele : Brăila, 

Buzău. Călărași. Constanța. 
Galati. Ialomița. Tulcea.

— Zona a III-a la Cărei
— participă județele : Bihor, 

Bistrita-Năsăud. Cluj. Ma
ramureș. Satu-Mare Sălaj.

— Zona a IV-a la Tirgoviște
— participă județele : Argeș, 

Dinbovita. Dolj. Giurgiu, 
Olt. Teleorman, Sector a- 
gricol Ilfov.

— Zona a V-a la Deva
— participă județele : Alba,

Arad. Caraș-Severin. Gorj,
Hunedoara. Timiș. M che
dinți.

— Zona a Vl-a
— participă județele : 

Covasna. Harghita. 
Prahova, Sibiu. Vilcea.

— finala pe țară:
Tulcea 31.VIII—2.IX

ia Sibiu 
Brașov, 
Mureș,

DINAMOVIADA
— etapa pe cerc și asociație 

sportivă, pînă la :
24. VI

— finala pe țară : Fălticeni,
iulie

ORIENTARE 
TURISTICA

„CUPA U.T.C.” 
categoria 14—2# ani (toate 

categoriile de tineri). 
Ed. a V-a,

— etapa pe cercurile tehnico-
aplicative. pină la : 17.VI

— etapa pe județ si munici
piul București, pină la :

îs. vn
— finala pe tară : București.

. 3—5.VTH

CONCURSUL REPUBLICAN 
UNIVERSITAR

— etana pe centru universitar,
pînă la : 29.IV

— finala pe tară : 11—13.V
VOINȚIADA

orientare pe schi
— finala pe tară :

20—21.11
VOINȚIADA 

___(etapa de vară)
— etapa pe iudet si munici

piul București, pînă la :
6.V 

—, etapa interjudețeană :
2. VI—30.VI

— Zona I. la M. București
2.VI

— participă iudetele : Argeș, 
Brăila. Buzău. Călărași, Ca
raș-Severin, Constanța, Dîm
bovița. Dolj, Gorj. Giur
giu. Ialomița, Olt. M. Bucu
rești. Teleorman, Tulcea, 
Prahova. Mehedinți. Vilcea.

— Zona a II-a la Iași
16. VI

— participă județele : Bacău. 
Botoșani. Galati. Iași, 
Neamț Suceava. Vaslui, 
Vrancea.

— Zona a III-a la Tg. Mureș
30.VI

— participă iudetele : Arad, 
Alba. Bihor. Brasov. Cluj, 
Covasna, Bistrița-Năsăud, 

Hunedoara, Sibiu. Sălaj, 
Mureș, Timiș, -Satu Mare, 
Maramureș. Harghita.

— finala pe tară : 
Ploiești 20—22.IX

„CUPA ORIENTARIST 
COMPLET"

— concurs pentru ridicători 
hărți de orientare :

8—14.IV
— etapa cursă lungă :

3.XI

„ZIUA ORIENTĂRII 
TURISTICE"

Toate județele :
8.IV și 21.X

PARAȘUTISM
CUPA U.T.C.

LANSĂRI DIN AERONAVA 

categoria peste 16 ani (toate 
categoriile de țineri). 

Ed. a Vil-a

— finala pe tară : Pitești.
29. VIII—2.IX

POPICE
„CUPA U.N.C.A.P.*

Concursul național săiesc

— etapa de masă pe unități #1 
localități, pînă la : 28.X

— etapa pe consilii unice agro
industriale. pină la :

18.XI
— etapa pe județ, pină la :

25.XI
— finala pe țară : București.

7—9.XII

VOINȚIADA

— etapa pe județ si munici
piul București, pînă la :

15. vn
— finala pe tară : Tg.,. Mureș

26—28. Vn

„CUPA U.G.S.R.*

asociație sportivă :
l.V—30.V 

orașe si municipț^ 

județ Si munici-
23.vn-25.vm

— etapa pe

— etapa pe

pe— etapa
piui București _________

— finala pe tară : Tg. Mureș^

ȘAH
„CUPA SĂNĂTĂȚII" 

(echipe mixte)

— etapa pe asociație sportivă s
7.1-31.111

— finala pe țară : Arad.
27—29.IV

„CUPA SINDICATELOR DIN 
PRESA*

— etapa pe asociație sportivă ’.
l.VI—29.VH

— finala pe țară :
București AVII

CAMPIONATUL ȘCOLAR 
PENTRU ELEVII DIN 

,M L CHIMICE

pe scoală, pînă la :15.XI.1933— etapa
— etapa interjudețeană :

13—16.11
— finala

Piatra
pe minister : 
Neamț

25—28.IV

„CUPA PIONIERUL*  

categoria 9—10 ani - 
clasele III—IV

— etapa pe clasă si școală,
pînă Ia : 5JI

— etapa pe localitate, pînă la :
îxn

— etapa pe iudet si munici
piul București, pînă la :

i9.n

TENIS DE CIMP
„CUPA PIONIERUL*  

categ. 11—12 si 13—14 
clasele V—VIII

— etapa pe clasă și 
pînă la :

— etapa pe localitate, 
pînă la :

— etapa pe iudet si 
piui București, pînă

— finala ce tară : Costineștl.”• A

ani

școală,
30. VI

15. VII 
munici- 
la :

3i.vn

„CUPA U.T.C.*
categoria : 15—16 și 17—19 ani 
(toate categoriile de tineri). 

Ed. a Xl-a.

— etapa ne asociație sportivă,
pînă la : 29.VII

— etapa ne comună, centru ds 
comună. orașe, municipii, 
sectoarele din municipiul 
București, pină la :

12. VIII

— etapa pe județ Si munici
piul București, pină la :

26. VIII
— finala ce țară : București.

7—9.IX
CUPA U.T.C. — la badminton, 
categoria 14—19 ani (toate ca
tegoriile de tineri). Ed. a Vl-a.

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 16.IX

— etapa pe comună, centru de
comună, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București, pînă la : 30.IX

— etapa pe iudet Si munici
piul București, pînă la :

14.X
— finala pe țară : Tg. Mureș,

27—23.X

CUPA UASCR 
LA BADMINTON

— etapa pe centru universitar,
pînă la : 15.1

— finala pe țară: București
11—12.11

TENIS DE MASA
„CUPA PIONIERULUI" 

categoria 11—12 și 13—14 ani, 
clasele V—VIII.

— etapa pe clasă si scoală, 
pînă la :

29.1
— etapa pe localitate, pînă la:

19.11
— etapa pe județ Si munici

piu] București, pînă la :
n.in

— finala pe țară : Focșani.
23—25.III

„CUPA U.T.C.*  
categoria 14—19 ani (toate ca
tegoriile de tineri) și peste 19 
ani (pentru tinerii din mediul 

rural). Ed. a XII-a

— etapa pe asociație sportivă, 
pfnă la :

29.1
— etapa pe comună, centru de 

comună, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București, pină la :

i2.n
— etapa pe județ Si munici

piul București, pină la :
25.III

— finala pe tară : Buzău.
7—8.IV

„CUPA CENTROCOOP"
— etapa de masă, pînă la :9.1X
— etapa pe iudet si munici

piul București, pînă la :
14.X

— finala pe tară : Vaslui.
17—18.XI

TIR
FESTIVALUL SPORTURILOR 

TEHNICO-APLICAȚI V E 
— eateg. 14—20 ani (toate cate
goriile de tineri). Ed. a V-a.
— etapa de masă în cadrul 

centrelor de pregătire a 
tineretului pentru apărarea 
patriei, odată cu executarea 
ședințelor de tragere. m xrr

— etapa pe iudet si munici
piul Eucuresti. pînă la^

București.
3—5.VIII— finala pe tară :

DINAMOVIADA

— etapa ne cerc și asociație
sportivă, pînă la : 27.V

— finala pe tară : București.iunie

„CUPA ARMATEI" LA TIR 
(intre secțiile de tir din liceele 

militare M.Ap.N.)

— etapa pe subunități si uni
tăți. pînă la : 24.X

— finala pe tară : București.- •*  A -CXT

TRiNTA
CAMPIONATUL NAȚIONAL 

SĂTESC DE TRÎNTA

categoria 14—19 ani (pentru ti
nerii din mediul rural). 

Ed. a XVI-a

— etapa pe asociație sportivă;
pînă la : 14.X

— etapa pe comună, centru de
comună, pînă la : 28.X

— etapa pe județ și Sectorul 
agricol Dfov. pînă la : 18.XI

— finala pe tară : Botoșani.
1—2.XII 

l.VI—29. VII

TURISM
EXPEDIȚIILE „CUTEZĂ

TORII" (pentru pionieri — ca
tegoria 11—14 ani.

l.VII—31.VIII

(Continuare în pag. a 6-a)



CALENDARUL COMPETIȚIILOR SPORTIVE DE — etapa Pe ludet 
piui București :

sl municl-

— finala pe tară :

PE ANUL 1984 DIN CADRUL OACIADEI
5—12. VIII 

Reșița.
1—2.IX

4*

AMICII DRUMEȚIEI

— etapa pe centre de pregătire 
a tineretului pentru apăra
rea patriei, pină la :

w1
volei : Slatina.

---- finala pe țară : Padina
30.VIII—1.IX

TROFEUL F.R.T.A. PENTRU 
FORMAȚIILE SALVAMONT 

(ȘI SEMINAR)
Brașov 3—6.X

F.R.T.A.

8.IV 
muni ci
ta :

22.IV
finala pe tară : Focșani.

etapa pe iudet st 
piui București, oină

tenia

tenis
șah

de masă
de eimp
Vaslui.

16—17.VI 
Tg. Jiu.

29—30. IX
Oradea.

8—9.IX
6—7.X

VOLEI
CAMPIONATUL ȘCOLAR DIN 

ȘCOLILE GENERALE

— etapa pe 
pină la :

— etapa pe
asociație

ÎNTRECERILE SPORTIVE 
ALE COOPERATORILOR 

HANDICAPAȚI FIZIC 
ta atletism, popica șt toata 

da mart.
»—XVI

— etapa pe județ M munici
piul București, ptaă la :

«.vn
— finala pe tară : Ploiești.

7—«AX

.CUPA __ _
TKU LUCRATORII DIN I.A.8. 
81 CONSILIILE POPULARE 
ta volei 
tenis de

etapa

PROGRESUL- PEN-

(m+f), șah (m+fi, 
eimp (m+fi. tenis da 
masă (m+f).

de masă

pe județetapa 
piui București

UI—30.IV 
•i municl-

localitate, ptaă la t
LVI

— etapa pe județ și rminicipkd 
București : 4—10.VI

CAMPIONATUL ȘCOLAR PEN
TRU ELEVELE DIN M. L 

CHIMICE

ACȚIUNI PENTRU TRECB- 
RRA NORMELOR DIN CA
DRUL COMPLEXULUI PO

LISPORTIV „SPORT Șl 
8ĂNĂTATE-

permaneot

— etapa
— etapa

— finala

pe școală, pină ta :
15.XI-1882 

interjudețeană :
24—25LI

pe minister : București
11—1XV

III. ALTE ACTIVITĂȚI nr. COPE PE RAMUU

— etapa pe zonă
8—13.V

finala pe tară
27. V.—LVII 
Tg. Murea.

7—8.VU
CONSTRUCTORULU1" 

fin+fi. popica (ml, ta-

LH—3LIH 
Si munid-

8—29TV

finala pe tart I

Șl ÎNTRECERI sportive DE PRODUCȚIE

DE MASA DIN CADRUL
tinerii *1 aaaesfl 

din întreprinderi ri 
instituții).

„DACIADEI"
CUPA CONSTRACTORULUI

DE MAȘINI"

„CUPA MINERULUI” 
ta atietism (m+fi. testa 
state (m+f), șah (m+fi. 

ptos (m+fi. volei (ati. 
handbal (m).

CONCURSURILE SPORTIVE ȘI 
AFLICATIV-MILITAKE DE 

VARĂ — M.ApJi. *'

ta atletism (m+f) 
(m+f), handbal l

— etapa pe județ 
pita București :

1JV—31.V
Si rmmici-

atletism, gimnastică, judo, înot, ------ a,,
piu-'

baschet, handbal, volei, 
triatlou militar, patrulă, 

ton, duel de foe
— etapa pe ronț

finala pe țară:

10—24. VI
Bala Mare.

23—29 Vn 
„CUPA METALURGISTULUI" 
ta atietism (m+fi. handbal 
țm). popica (m), volei (m+fi. 
— etaoa de mart :

— finala pe tară

XVI—29. Vn

„CUPA CHIMISTULUI*  
la handbal (m), popice (m+f), 
șah (m+f), tenis 

(m+f), volei
etapa de masă
etapa pe județ 
piui București :
etapa pe zonă

finala pe țară

ta

de masă 
(fi.

1.1—31JH 
Si munici-

8—15.IV
6.V—24.VI

Ploiești
8—0. EX

„CEFERIADA"
volei, atletism, tenta de ma

să, popice, șah (m+f)

— etapa de masă : LIII—31.V
— etaoa oe județ ta municipiul

București : 27.V—10.VI
— etapa pe zonă : 15. VII—5. VIII
— finala ne tară : Brașov

8—0JX

23—24. VI
de mart
22—23. IX

„CUPA PETROLISTULUI*  
ta atletism (m+fi, handbal 
Cm), tenis de eimp (m+f), volei 

(m). șah (m+fi

— etaoa de mart :
Lvn—3Lvrn

— etaoa ne județ si municipiul
București : 9—23DC

— finala Pe tară : Tg. Mureș
29—30.IX

„CUPA ENERG ETICIANULUI" 
ta atletism (m+f), șah (m+f), 
tenis de eimp (m+f), handbal 

(m), volei (m)
masă : 

iudet sl
i.v—31. vn 
municipiul 
5—26.vm

9—23.IX

„CUPA COMERȚULUI*  
Ia șah, popice, tenis de masă, 
cros, concurs de indeminare 

(m+f)
masă : LV—31.Vin 
iudet si municipiul 

9—23.IX 
tară : Predeal

27—28.X

— etaoa de
— etapa pe

București
— finala pe

V. ACJIUNILE DE

SELECȚIE A TALENTELOR

PENTRU SPORTUL

DE PERFORMANTA
GRĂDINIȚE 

pentru copii de 4—6 ani
i

sporturi de iarnă
februarie 

sporturi de vară
iunie

SCOLI SI LICEE 
pentru tineri intre 7—18 

mal, iunie, octombrie.
sal

ÎNTREPRINDERI 
ȘI INSTITUȚII 

pentru elevii școlilor profesio
nale si tinerii muncitori

mal si octombrie
COMUNE, ORAȘE,

MUNICIPII 
pentru copil si tineri

mai si iunie
NOTA i

a) licee militare
— etapa pe subunități și unități:

1.IV—XV
— finala pe tară : Craiova

7—1XV
b) școli militare de ofițeri *o-  

tivi :
— etapa pe subunități și uni

tăți : 1.IV—1XV
— finala pe țară : Constanța

21—27.V
c) școli militare de maiștri și 

subofițeri :
— etapa pe subunități si uni

tăți : LIV—27. V
— finala pe țară : Mediaș

4—10. VI
d) unități de instrucție :
— etapa pe subunități și unități:

1JV—«.V
— etapa pe mari unități si co

mandamente : 7.V—18. VI
— finala pe țară : Lugoj

19—24. VI

.CUPA FORESTIERULUI*  
ta box (m), atletism (m+f), 

și popice (m+f)

flAVI vru 
municipiul
LV., 

î.vn—î

— atletism: Oradea
— popice : Fleoj

22—29. VH
2—XIX

-CUPA LUCRATORILOR DIN 
AGRICULTURA ȘI INDUSTRIA 

ALIMENTARĂ*
la popice (m+f), eaiac-eaaoe 

(m+f), box (m) și volei (m+f)

zonă 
tară : P. Neamț 

6—7JC

— în toate județele si loca
litățile se vor organiza lunar șl 
săptămînaL crosuri de masă 
sub deviza ..Aleargă pentru să
nătatea ta*,  cu participarea 
tuturor categoriilor de virstă I

— în toate județele țării se 
vor organiza serbări si repri
ze de gimnastică pe stadioa
ne. iar cu prilejul închiderii șl 
deschiderii anului de tnvătă- 
mînt se vor organiza serbări 
cultural-sportive :
— Cu prilejul zilei de 1 iunie 
In toate județele și localitățile 
țării se vor organiza acțiuni țd 
Întreceri sportive specifice co
piilor.

€IT MAI MULTI ADEPTI AI EXERCIȚIULUI FIZIC, 
PRACTICANTI CONSECVENȚI AI SPORTULUI!

(Vrmart dta pag. D

CUPA „DACIADA*  PENTRU 
CEA MAI BUNA ACTIVITATE 
ȘI BAZA SPORTIVA (M.Ap-NJ

masă

— etapa oe subunități, unități șl 
instituții de invățămint : 

1.IV—30.VI

COMPLEXUL APLICATIV 
.PENTRU APĂRAREA 

PATRIEI*

— etapa de
— popice
— volei

— etapa pe 
București
— popice
— volei

— etapa pe zonă
— volei

— finala pe țară :
— popice : Baia

județ

1JI—31. ni
1.VH-31.VH1 

Si municipiul
15.—29.IV
15—23.IX

7—23.X

caiac-canoe
Categoria 11—14 ani — clasele 

V—Vin, etapa de iarnă — box : Galați
— volei : Pitești

Mare
19—20.V

Tulcea
11—IX VIH 

15—16.EX 
10—11JCI

Executiv al C.NJELF.S. din Sl 
august 1983 — reflectă preocu
parea pentru racordarea hil ta 
cerințele exprimate in Mesaj 
șl ta obiectivele Planetul de 
dezvoltare a activității de edu
cație fizică și spori pe peri
oada 1981—1985, pentru asigu
rarea unei bogate activități 
competiționale cu caracter per
manent la nivelul unităților 
sportive si al localităților, pen
tru realizarea unui sistem com- 
petițional local — care să «si
gure cu precădere consolidarea 
sporturilor prioritare, nomina
lizate in Program, dezvoltarea 
sporturilor tehnico-aplicative. a 
turismului de masă e cirlo- 
turismului —. pentru stimula
rea activităților de tradiție tn 
fiecare județ, pentru îmbună
tățirea activității in rindurile 
școlarilor, prin organizarea 
campionate ale acestora la 
ferite ramuri de sport, cu 
tape pe școli, localități si 
dețe etc.

Calendarul este îmbogățit și 
prin competițiile organizate, 
prin tradiție, de diverse orga
nizații si departamente cu a- 
tribuții cum sînt : Cupa U.T.C. 
la mai multe ramuri de sport, 
cupele U.GJ3.R., U.N.C.A.P.,
UCECOM, U.A.S.C.R.,

sănătate*  
aceste 
masă 

multă 
elîml-

de 
di-

ju-

— etapa interjudețeană, ptnă
la : 22.XII.1983

— finala pe țară : Brașov
5—10-1

„CUPA
INVAȚAMÎNT-CULTURA*  

la volei (m+f)

COMPLEXUL APLICATIV 
„PENTRU APĂRAREA 

PATRIEI”

cate?. 11—14 ani elasele 
V—Vin — etapa de vară

— etapa de masă :
1—30.XII.19S3
Si municipiul 

1J—LV 
6—27 V

— etapa pe județ 
București :

— etapa pe zonă _ ___
— finala pe tară : Constanța

15—17.V7

.Cupa Pionierul*.  Dinamovia- 
dele si Concursurile sportive si 
apUcattv-militare de iarnă șl 
de vară ta diverse discipline, 
Crosul tineretului Crosul pio
nierilor. Săniuța da argint etc. 
De asemenea, se are in vedere 
organizarea unul număr sporit 
de acțiuni necompetiționale : 
centre de inițiere in patinaj, 
schi. înot. centre de întreținere 
pentru femei, extinderea prac
ticării gimnasticii la locul de 
muncă, trecerea normelor com
plexului -Sport și
etc. Se impune ea toate 
manifestări sportive de 
să fie organizate cu 
grijă, astfel incit să fie 
nate o serie de neajunsuri e-
vidențiate pină acum, iar efi
cienta activităților să crească 
sensibil

După cum se știe, competiția 
națională «Daciada*.  sub gene
ricul căreia se înscrie întreaga 
activitate competițională de 
masă, nu va programa in 1984, 
la cea de a 4-a ediție, finale 
pe tară. Tocmai de aceea cre
dem că este cazul ca toți cei 
ce lucrează în domeniul spor
tului de masă rt-șî concentreze 
eforturile pentru amplificarea 
activității ta nucleele de bază, 
alcătuind calendare locale care 
să asigure caracterul perma
nent al practicării exercițiului

fizic și sportului de către mase 
tot mai
Fiindcă 
rindurile 
plinirea 
depinde 
sură de 
ticarea 
exercițiului fizic.

Dat fiind faptul 
se Împlinesc 40 de 
eliberarea țării de 
nația fascistă, marele jubi’eu 
va genera ample manifestări 
sportive omagiale pe tot cu
prinsul tării. Acestea constituie 
un bun prilej de intensificare 
a activității în toate unitățile' 
sportive, in toate colectivele de 
oameni ai muncii, de îmbogă
țire a calendarului, un bun pri
lej de a spori substanțial nu
mărul adepților mișcării. Este 
de datoria tuturor activiștilor 
pe tărimul sportului să elimine 
din munca lor deficiențe adea 
constatate — ca formalism, ac
tivitate sporadică, festivism — 
organlzind la parametri supe
riori toate competițiile prevă
zute ta calendarul central, pre
cum și în cele locale, să rea
lizeze o nouă calitate ta acest 
important sector al activității 
sociale, cu implicații deosebite 
asupra dezvoltării armonioase, 
sănătății șt vigorh națiunii 
noastre socialiste.

largi de cetățeni. 
eficiența sportului în 
populației, deci inde- 
misiunii sale sociala,' 
in cea mai mare mă- 
continuitatea in prac- 

formele asub toate
că în 1984 
ani de la 
sub domi-

HIPISM MIINE, CRITERIUL DE FOND
— elaoa oe centru si

detașament : 23—30.IV
— etapa pe localitate :

1—15.V
— etapa pe iudet și 

municipiul București :
16—30.V

— etapa interjudețeană :
1—1XVI

„CUPA 
INDUSTRIEI UȘOARE*  

la atletism (fi. handbal (fi, vo
lei (fi, popice (fi

finala ne tară :
Agafton — Botoșani,

27. VII—8. vm
V •

COMPLEXUL APLICATIV 
„PENTRU APĂRAREA 

PATRIEI*

— etapa de masă : 1J—31 .III
— etapa pe județ si municipiul

București: 15—22.IV
— etapa pe zonă : 20. V—3. VI
— finala pe tară: Si bin 23—24. VI

„CUPA SĂNĂTĂȚII*  
la volei (m+f), tenis de masă 
(m+f), tenis de eimp (m+f). 

șah (m+fi

categoriile 15—16 ani, '1—II 
ani si 19—20 anl (toate cate
goriile de tineri). Ed. a XI-»

etapa da masă : 1.11—31.111
etapa pe județ șl municipiu!
București : 15—22 IV
etapa pe zonă : 27.V—1.VII

— finala pe țară :

Miji.«- uaiLuuertia. 
mul din Ploiești 
Criteriul de fond 
anul 1983. Drobâ 
distanta de 3200 
alergare anuali 
tantft. care va ______ __mal focidist trâpaț al nostru. Se 
vor Întrece, printre alții. Copist 
Catren. Roditor. Krauss, victoria 
va reveni celui mai bine condus 
De acea stâ distant! Tot ta a- 
ceastâ reuniune se va dlSDut» sl 
Criteriul cailor de 1 ani. în care 
«e vor întrece cel ma! bun4 cal ai tinerel generații, inclusiv cmb- 
dionul Bon.

In privința reuniunii desfâsnra- te im dUDâ-amiaxâ. eonsemnAm 
victoriile formațiilor M StefA- 
nescu si RX Ntcolae, ambele ou 
cite două victorii. Prima a reu-

pc lUDtxiro- 
v» disputa 

al trăpașilor pe semi-clasici, pe 
m Este unica 

pe aceasta disci esem na pe oe'.

Ot ■« Învins*  cu Romite sl Reseda. aceste succese consolldîn- 
du-i pe M. Stetănescu ca lider 
autoritar al celor dou*  clasamen
te. Secundul a cistlgat cu Su
giuc. In principala curs*  a zi
lei. si cu Huzur, fiul Hlrondltel 
tnoeotnd a confirma clasa oe care 
o are. Siderala, puternic susținu
tă de R- Costic*.  a reușit cea de a Z a victorie consecutiv*,  be
neficiind ce-1 drept de apatia 
unora din adversarii eL Relativ, 
greșind mai puțin ca adversarii 
«ii. a reușit a*  cistige cea de a 
doua curs*  a I anilor Ibus. pu
țin scăpat tn handicap, a reușit 
Intr-un frumos final de curs*,  
cu 1 cal la sosire, s*  ctstiee. iar 
Klralina. conflrmind forma bună 
oe o are. a reușit sA-si găseas
că alergareaREZULTATE TEHNIC® : Curea 
1: l. Huzur (R.L Nlcolae) 1:44.}, 
X Hrenlta. Cota : ctst. 1, ord.

tnchla*.  Cursa a n-a : 1. Romlfa 
(Florea) lzZl.i. 1. Aida. Cota I 
cișt. 1.48, ord. 1. ev. 11. Cursa a 
in-a I 1_ Relativ (Oană) 1:38.3, 1. 
Portulaca. 1. Virtutea. Cota : dș*.  
1,48. ord. ÎS, ev. t, ord. triplâ 

so*.  Cursa a rv-a t k Reacția
(M. Stefanescu) 1MJL, i. Jep, *,  
lezna. Cota s dsL 138. ord. ta, 
ev. M. ord. triplă 178. Cursa a 
V-a: l siderala (Costică) lrtM, 
L Hemlon, 1. Ogășan. Cota: clșt. 
ÎL ord. îl, ev. U. ord. tripl*  788. 
Cursa a Vl-a : 1. Sugiuc (Molsta 
137A. *.  Sadiu. 1. Semenlo. Co
ta : dșt. 1,00. ord. 8. ev. 74. ord. 
triplă n, trttdu 14 8 128. Cursa 
a vn-a i l Ibus (N. Nlcdtas*  
1:31.X. X Persoana. Cota: cist. L 
ord. 8, e*.  H. Curea a vm-tl 
1. Klralina (Chlș) 1:33,9. 3. Ve
teran. Cota: clșt. 1.60. ord. 1, 
ev. L

A. MOSCU



Pe. leme de actualitate

AU Șl APĂRUI „CORIGENȚELF" CAMPIONATULUI
Subiectul nu e nou din pă

cate. pentru fotbalul nostru. B 
revine, ca un nedorit laitmo
tiv. mai cu seamă cind sooce- 
rul nostru se confruntă cv 
forte de primă valoare ale fot
balului european sau mondial. 
Asemenea verificări ale poten
țialului unor echipe au loc. în- 
tr-o proporție mult mai semni
ficativă. cînd e vorba de exa
mene în bloc, cum sînt cele 
programate acum cu regulari
tate de cupele europene. Atunci, 
•e poate spune, forța si valoa
rea unui campionat sînt direct 
verificate prin modul cum cio
burile fruntașe răspund la ma
rile solicitări ale jocurilor din 
competițiile continentale.

Am avut, miercuri, prima In- 
fttnire cu jocurile cupelor euro
pene din actualul sezon. Se poa
te afirma, ca o constatare ge
nerală. că cele trei etape dis
putate în campionatul nostru nu 
an contribuit. în măsura aștep
tată. Ia aducerea reprezentante
lor noastre Ia cota dorită a for
mei lor. Sigur, vor spune unii, 
au existat și turneele de pregă
tire si. asa cum s-a afirmat, a- 
ceste turnee au constituit si ele 
un mijloc de pregătire. Dar in
trarea în „focul competiției" se 
produce mai ales prin campio
nat, iar întrecerea noastră nr. 
1 nu se prezintă încă la cerin
țele impuse de severitatea, de 
nivelul partidelor oficiale. Un 
exemplu ilustrativ ar fi dife
rența între oeea ce a cerut echi
pei Sportul studențesc un meci 
tn deplasare în campionatul 
nostru si ceea ce i-a pretins o

partidă pe teren propriu in cu
pele europene. La Oradea. Spor
tul «tudentesc nu a avut pro
bleme cu F. C. Bihor, pentru 
ca numai cîteva zile mai tirziu 
să fie pusă în dificultate — 1» 
București — de Sturm Graz, Ia
tă una dintre „corigentele" cam
pionatului nostru apărută chiai 
la început de an competitional! 
Atîta vreme cit marea majori
tate a partidelor din campionat 
nu vor înregistra PLUSUL de 
valoare fotbalistică pretins de 
performanta internațională, doar 
eîteva intilniri atingind atribu
tele adevăratelor spectacole fot
balistice. formațiile românești 
tei implicit și loturile repre
zentative) vor fi obligate să su
porte o trecere prea bruscă si 
prea mare de la solicitarea din 
întrecerea internă la cea de pe 
plan extern. Prea multe jocuri 
se mai rezumă încă la atinge
rea cu mijloace extra-sportive, 
extra-fotbal. extra-regulament 
chiar, a unui modest rezultat pe 
tabela de marcaj 1 Dacă toate 
echipele noastre ar fi preocu
pate in Primul rînd de ioc. de 
fotbal, de a progresa de la eta
pă la etapă, apoi si aceste „co
rigente" ale campionatului a 
dispare. Si. implicit. Djvizia ..A 
Si-ar atinge scopul : perma
nent criteriu de verificare a Po
tențialului echipelor. principal 
mijloc de progres.

Eftimie IONESCU

In campionatul speranțelor

RAPID LIDER

CU PUNCTAJ MAXIM

fruiutea clasa- 
speranțelon, 

prezintă ast-

După a 3-a, echdpa an-
treniată de Emil Dumdtriu a ră
mas singură în 
menitului taUrecerii 
eliasam-ent cane se

1. RAPID 3 3 0 0 IA— 2 4
X Univ. Craiova 3 2 1 0 8— 2 5X CJ5. Urgoviște 3 2 0 1 10— 4 4
4. F.C. Bihor 3 2 0 1 0—14I. Dinamo 3 2 0 1 0—2 4
t. Jiul 3 2 0 1 4— 2 4
f. F.C. Argeș 3 2 0 1 >—3 4
8. FXî. Baia Mare 3 12 0 Ir- 0 4
•. Dunărea 3 111 5—3 3

€0. FX7. Olt 3 111 4—5 3
H. S.C. Bacâfti 3 10 2 T— • 222. Steaua 3 10 2 2— 3 2
13. Petrolul-Cuc. 3 10 2 2—3 2
W. Sportul stud 3 0 2 1 2— 5 2
J6. Chimia 3 14 2 >—4 2
24. A.S.A. 3 1 0 2 4—11 2
17. Corvintii 3 0 12 1—4 1
20. Poildtehnjca 3 0 0 3 J—13 4

CE AȘTEPTĂM DE LA UN. MULT AȘTEPTAT CUPLAJ
Mult an așteptat un cuplaj interbucureș

tean, mult i-aro dus dorul ! De ce ? Pentru 
că de atîtea ori „careul" echipelor Capitale’ 
ne-a oferit meciuri de neuitat, memorabile 
.meciuri mari", adevărate spectacole fotbalis
tice Ani în șir partidele „bucureștcnelor" ar 
fost autentice derbyuri — indiferent de situa
ția echipelor ia clasament 1 —, jucătorii dir 
Șos. Ștefan cel Mare, Giuleștl. Ghencea și 
din Regie (sau din str. dr. Staicovici) între- 
cîndu-se pe ei pentru a oferi generosului 
public a) Capitalei fotbal adevărat, de nivel 
cît mai ridicat, pentru a oferi dispute pasio
nante care nu o dată au sfidat si au răstur
nat „calculele reci ale hîrtiei".

Cuplajele interbucureștene au avut, se știe 
întotdeauna o mare încărcătură emoțională

Cuplajele interbucureștene au avut întot
deauna o inimă mare 1

De aceea, de cele mai multe ort; spectatorii 
lor au plecat mulțumiți de la stadion, co
mentând cu pasiune 
•ăptămini la rînd.

Inspirata inițiativă 
litate de a organiza 
are toate premisele 
de a fi încununată

jocurile, zile și chiar

a federației de specia- 
din nou aceste cuplaje 
obiective si subiective 
cu un succes deplin.

Mult simpatizate, echipele bucuieștene au o 
valoare recunoscută, trei sînt fruntașe ale 
fotbalului nostru, iar Rapidul caută să re
intre cit mai curînd pe magistrala... Rapi
dului de altădată, cînd jocul său spectaculos 
și eficace era o desfătare chiar si pentru 
nerapidiști Apoi, în rîndul celor patru echipe 
evoluează un număr mare de jucători de 
reală valoare, foști, actuali si viitori inter
naționali Prezenta lor înseamnă si ea o 
garanție valorică a partidelor de miine.

Ar mai fi problema arbitrilor. Firește, res
ponsabilitatea lor este mare. Cei ..doi Pe
trescu", recomandați de prestații anterioare 
bune, au ocazia să confirme impresia bună 
pe care au lăsat-o pină acum iubitorilor fot
balului nostru. Si pentru ei. ca si pentru 
jucătorii celor patru echipe, ca si pentru 
spectatorii mult așteptatelor partide — spec
tatori pe care-i dorim cit mai sportivi ! — 
primul cuplaj interbucureștean reprezintă un 
important examen.

Un examen pe care-1 
in numele fotbalului si

dorim trecut cu bine, 
de dragul fotbalului !

UN ZIMBET PE GAZON

STEAUA - SPORTUL
Hogi, fără protocol,
Lui iordache-i zice-n șoapte :
— Pariez că-ți dau un gol
Deși-t mic, eo foc cit., «apte.

Desene și oatrene de
Ai. CLENCIU

RAPID - DINAMO
Zice Sameș : fora mfJd 
Vc fi lupta dintre noi ;
Ol fi tu, cum zici MOVILA. 
Dar nici eu no-» mușuroi I

MIINE, IN DIVIZIA „B
O ETAPA A DERBY-URILOR

Intr-adevăr, runda cu nr. 5 a 
eșalonului secund poate fi soco
tită o etapă a derby-urilor, 
chiar dacă „capul de afiș" al 
seriei a doua (Dinamo Victoria 
București — F.C.M. Brasov) a 
fost aminat.

în seria I două partide atrag, 
in mod deosebit, atentia. Este 
vorba de meciurile de la Sucea
va si de la Bistrița, unde se 
vor întâlni principalele candi
date la șefia seriei. La Suceava 
formația locală CJS.M. va în
cerca să întrerupă șirul victo
riilor actualului lider — Gloria 
Buzău. Desigur că elevii lui 
Robert Cosmoc vor profita de 
avantajul terenului, dar Gloria 
a dovedit. în etapele anterioare, 
că știe să joace în deplasare si 
să speculeze toate greșelile ad
versarului. De asemenea, intn- 
nirea de la Bistrița, dintre Glo
ria si F. C. Constanta. este 
deschisă oricărui rezultat, de
oarece formația de pe Litoral 
dorește să Intre în plutonul 
fruntaș. iar Nelu Nunweiller

al ac- 
aedasi 
a echi- 
fruntea

speră intr-un insucces 
taalului lider si — în 
timp — printr-o victorie 
cei sale să treacă în 
clasamentului.

In seria a III-a. un meci de 
..zile mari" la Arad : U.T.A. — 
Politehnica Timișoara, ambele 
neîmpăcîndu-se cu gîndul că o 
a treia echipă. C.S.M. Reșița, 
s-a instalat în fruntea clasa
mentului. De aceea, amândouă 
doresc victoria si iubitorii fot
balului speră că vor asista 
miine după-amiază la un joc 
frumos, care să le reamintească 
de întâlnirile cînd atît U.T.A., 
cît si Politehnica activau pe pri
ma •cenă.

Toate partidele vor începe la 
ora 16. (P.V.).

ALTE REZULTATE DIN

„TROFEUL F AIRPLAY SPORTUL"
Etapa a m-a a DtLviziei „A" 

• cam „sărăcit- zestrea de puncte 
■> celor 18 ddvizionare an-grenale 
In competiția sporiivutâițld dotată 
©u „Trofeul fair-play Sportul*.  
Au ctoffiftrityuit atît ©ele 21 de car- 
tonaje galbene (cei mai mare 
număr de la începutul campiona- 
tUilni), cît și oele două cartonașe 
ro^il Cprlmele de ia start) pri
mite de Cojocaru (C.S. Tîrgo- 
vw?te) șl Basno (Chimia). Dda 
păioate, cazul an^ren-oru^ui oră- 
dean Ghu Dărăban txi a rămas 
stotgiular, sîmbătă secunidul pd- 
teștean C. Clrstea fiind scos «fin 
fe'uci'nta tereciiuhii și trimis ha oat- 
btae de arbitrul partidei F.C. 
Argieș — Steaua, abatere sanc- 
țkxnadă cu 10 pun-cte.

Nu vor juca tn ețapia a IV-a ______ ____ _ ______
galbene : Prepeliță, Eduard. M. Mihail, Aelenei și Ucfrică.

Clasamentul după trei 
este următorul :

IS. C.S. T7RGOVIȘTE

1— 5. DINAMO 290 ]
RAPID 3M
F.C. BAIA MARK 290
JIUL 390
PETROLUL SO

0—13. DUNĂREA C.S.U. 2K
YJC. argeș 95
POLITEHNICA IAȘI 265
UNIV. CRAIOVA 285
SjC. BAC AU 285
SPORTUL STUD. 285
FjC. bihor 385
CORVINUL 285

M. FjC. OLT 280
»—ie. STEAUA 275

AJ5.A. TG. MUREȘ 275
m. CHIMIA SB

pentnu cumul de două cartonașe

p.

Alte rezultate din etapa de joi 
a „CUPEI ROMÂNIEI" ta fotbal:

Minerul Aninoasa — Metalur
gistul Sadu 4—0 (2—0). Minerul 
Anina — Minerul Moldova Nouă 
•—1 (B—1). Lăpușui Tg. LApus — 
Mia. Baia Bocșa 4—3 Q—1), Danu- 
bdana București — Mecanica fină 
Steaua București 1—0 (0—0).
LO.B. Balș — Recolta Stol cănești 
3—3 (1—1). Lacul Ursu So vata — 
Viitorul Gheorghenl 0—1 (0—0),
Unirea Urzloeni — Viscoftl Bucu
rești 3—6 (1—0, 2-2, 2—2), Ote
lul Reghin — Mureșul Luduș 
»—< (0—0. 1—1. 1—1). Unto Satu 
Mare — Victoria Cărei 0—1 (0—1), 
Unirea Livezile — Dunărea Ca
lafat 2—1 (0—0. 1—1). A.S.A. Bu-

întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante București

ÎNSCRIERI pentru cursuri de ghizi
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RESTAU

RANTE BUCUREȘTI anunță că ta perioada 3—8 octombrie 19S3, 
tataie intre orele 12—1B, ta parterul hotelului Dorobanți se pri
mesc înscrieri pentru examenul de selecționare la cursurile 

‘ exeunsil interne cu turiști români,
selecționarea ghitalor-mcoțitoci emt urmă-

de ghizi-Unsoțltori
Condițiile pentru 

toarelie :
fi Vînsta munimă 
fi Studii medii 
fi înfățișarea agreabilă
Actele necesare : ce nene Ug>, oenttfloat de naștere (copie lega- 

MzaU), certificat de cazier (ta original,), act tie studii (copie 
teaailizatăț, recomaaxtane scrisă de la locul die muncă (pentru 
pensionare și casnice recomandarea se va da. de asociația de 
toca tar1), ultimul talon de pensie, adeverință din care- să 
rezulte retribuția neacbualizaîă, certificat die căsătorie (copie, 
pentru casnice), certificat medical (examen neurologic și OML), 
î fotografii, taxă de înscriere 50 lei.

14 aut. maocimâ G5 ani

Marius POPESCU

DIN NOU DESPRE AȘA-ZIȘII „OAMENI Df ORDINE"
La distantă doar de o săptă

mână după cazul de la Oravita. 
unde un asa-zis ..om de ordine" 
l-a lovit pe arbitrul de centru, 
iată că la Marghita. la meciul 
dintre echipa locală Bihoreana 
și Unirea Valea lui Mihaâ. din 
rindurile ..oamenilor de ordine" 
au pornit actele de huliganism, 
de data aceasta îndreptate nu 
asupra arbitrilor, ci a unor ju
cători ai formației oasne.

Lucrurile par incredibile ! 
Tocmai cei puși să ajute la des
fășurarea normală a meciurilor, 
fâcind prin aceasta un serviciu 
atât fotbalului, cît si echipei or
ganizatoare — expusă la sanc
țiuni aspre in eventualitatea 
producerii unor incidente — 
comit acte huliganice, inciți nd. 
astfel, uneori, si pe spectatori 1

Analizând oele petrecute la 
Marghita. Comisia de disciplină

a hotărit RIDICAREA DREP
TULUI DE ORGANIZARE PE 
TEREN PROPRIU. PE DOUĂ 
ETAPE. ECHIPEI BIHORENE, 
amendind-o totodată cu 10.000 
lei. Credem că. în asemenea ca
zuri. sancțiunile ar trebui să 
fie si mai drastice, chemînd Ia 
mai multă responsabilitate echi
pele organizatoare în alegerea 
oamenilor de ordine.

O AMENDĂ DE 2 000 DE LEI 
A FOST DICTATA SI ÎMPO
TRIVA ECHIPEI UNIREA VA
LEA LUI MIHAI, deoarece unul 
dintre suporterii ei veniti la 
Marghita a aruncat cu o sticlă 
în terenul de joc. Huliganul 
Covad Antoniu a fost, bineîn
țeles. amendat.

In aceeași ședință a Comisiei 
de disciplină. Basno (Chimia 
Rimnicu Vîlcea) si Cojocaru 
(C.S. Tîrgoviste). care se îm- 
brinciseră la executarea unei 
lovituri libere, au fost suspen
dau pe CÎTE O ETAPA. (J.B.).

„CUPA ROMÂNIEI"
zău — Victoria Gugești 8—5 (0—0, 
*-€. Q—0), Chimia-Viotoria 
Buzău — Petrolul Brăila-lan- 
ca 1—2 (0—1), Unirea Oradea — 
Bihoreana Marghita 3—0 (2—0),
Chimia Mărășegti — Viticultorul 
Pan du 2—0 (0—0), Constructorul 
lași — Șiretul Pașcani 1—0 (0—0). 
Minerul Vatra Dome! — A.S.A. 
dmpulung Moldovenesc 0—1 
(0—0), Voința Cpnstanța_ —
Chimpex Constanta 4—1 
Constructorul Călărași — 
Fetești 3—1 (1—0), F.C.M. 
gîu — LC.P.B. Bolintln 
0—2 (0—1), Minerul Baia de Aries 
— Mecanica Alba Iulia 2—0 (0—0), 
Victoria In eu — Minerul Or. dr. 
Petru Groza 8—9 (0—0, 2—2, 2—2).

DE LA F.R.F

LC.P.B.

<*-0).  
Rapid 
Giur- 
Vale

IDniNISTPAJlA DI STAT LOTO PRONOSPORT INfORMEAlA
NUMERELE EXTR.ASE

LA TRAGEREA EXCURSIILOR
LA LOTO DIN 16 SEPTEMBRIE 

1983

Categoria a 3-a : (11 rezulta
te) 241 variante 100% a 246 tei 
d 3641 variante 25% a 61 leL

FAZA L

Extragerea
87 9 72 85

Extragerea

I: 52 29 27 53

_ a
57 59 61 23 90
. FAZA a 11-a

73

U-a: 28 51 44

111-a : 11 24
Fond total < _ 

1.281.454 lei, din care 
tei report la categoria 1.

33

de cîștlgurî 5 
cane 361.967

ClȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 14 SEPTEMBRIE 1983
Categoria 1 : (13 rezultate) 6 

variante 25% a 26.211 lei ;
Categoria a 2-a : (12 rezulta

te) 7 variante 100% a 2.972 tei 
ta 226 varianta 25% a 743 lei.

• AST AZI — ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE I • La agențiile 
Loto-Pronosport se mal pot de
pune numai astăzi buletinele de 
participare la atractivul concurs 
Pronosport de dumincă 18 sep- 
tembre 1983 fi De asemenea, nu
mai astăzi se mal pot procura bi
lete cu numerele preferate de dv. 
pentru tragere*  excepțională Loto 
de mîlne, care va avea ioc în
ec pin d de la ora ÎS în cala cio
bului sportiv Progresul din 
București, str. dr. Stalcovlol ne. 41 ; numerele clștlgătoara vor fi 
transmise la televiziune șl radio 
tn cursul serii.

ta legătură cu sanctionarea ju
cătorilor cu cartonase galbene, se 
fac următoarele precizări :

a) jucătorii echipelor divizionare 
^A.‘ „B" „C" si speranțe oare au 
cumulat un număr de două carto
nașe galbene, indiferent de natura 
abaterii care le-a atras avertis
mentul, sânt suspendat! din oficiu 
o etapă la jocul imediat urmă
tor.

Jucătorii echipelor divizionare 
„A*  suspendați automat o etapă 
pot fi fotoslți la Jocul de spe
ranțe.

b) nerespectanea acestei preve
deri se sancționează cu penaliza
rea echipei in culpă cu 2 (două) 
puncte. în jocurile de campionat,- 
și cu pierderea Jocului (3—0) în 
jocurile de Cupă.

e) In afara acestor sancțiuni, Ju
cătorii, antrenorii și cluburile (a- 
sodațlile sportive divizionare stat 
sancționate conform hotărârii Bi
roului Executiv al C.N.E.F.S. nr. 
1M3 din 26 august 1932.

d) numărtfl cartonașelor ga-Vene 
cumulate de jucători se reportea
ză numai de la tur ta retur ta 
decursul unul an competitional ta 
nu de ta un campionat la altul.

fi Se reamintește cluburilor (a- 
■odațlllor) sportive divizionare ,,B” 
*1 hC" că ta cazul ta care nu folo
sesc cel puțin un junior, pe toa
tă durata partidei, var pierde jo
cul din oficiu ou 3—0.
• faoepând cu data de 1 eo- 

tombrte 1933, onjanlzatorfl marto
rilor de fotbal și arbitrii simt o- 
bUgațl să nu permită nfcă «mei 
persoane accesul ta incinta terenului de joc tară legitimație tto 
FJBJT.
• Se stabilește ea utam termen ds achitare a penafizărfior pnavfo 

sute la pcL 2 dta Botăitaea Biroului ComUeftuSut Itaecuttv al 
CJ4JUA. nr. U43 dtet 16 eetoto-u loz In puc

Sportul Pag a 7-a
AUTOTURISME
lOZlNMCf



TURUL CICLIST AL BULGARIEI
Cristian Neagoe pe locnl 4 în etapa a 2-a

© SOITA. Cea de a doua «to
nă a Turului ciclist al Bulgariei, 
desfășurată pe ruta Mlhallovgrad- 
Pleven. 146 km. a oferit o luptă 
sportivă de toată frumusețea. In
tre cel 65 de concurență. din opt 
țări, la care sl-au adus contri
buția și rutierii români, prezentl 
J,i multe din acțiunile Importan
te. In final, la Pleven, victoria 
a revenit. în această etapă, aler- 

.arului sovietic Oleg Ciujda, 
c ar.ometrat In 3.38:59 (10 s bo- 

Pavel 
3.39.04 

Jaskula
n (iciție). L-au urmat: 
y.rtvt'k (Cehoslovacia) 
'îs bonific.), Andrzej 

(Poțctnia) 3.39.06 (3 s boaiificj.
Fv locul patru a sosit ciclistul 
rtmân Cristian Neagoe, cronome-

START ÎN TURNEUL

STUDENȚESC DE ȘAH
in Capitală, s-a dat star- 

eddfia a 
studesi- 
maeștd

tul in cea de a HI-a 
turneului internațional 
țese de șah. Participă ______
internaționali șl maeștri din cinci 
țâri : Cehoslovacia. Franta. R. F. 
Germania, Polonia si România. 
In prima rundă, numai două 
Partide s-au Încheiat â'iol oaie 
5 ore de joc regulamentare : Half 
I.au (RJ.G.) l-a invine pe Sorta 
Giurumia. iar Adrian Neguleacu a 
câștigat la Aurel Urzică. între
rupte stat partidele O. Foișor — 
A. Pekarek (Cehoslovacia), M. 
Santo Roman (Franța) — D. Du- 
mltradie sl J. Beny (Polonia) — 
O. Berechet.

In paralel se c 
r.eu feminin, cu 12 
care se acordă 
estră.

întrecerile au 
bitectura din str.

loc In sala Ar- 
A cădem iei.

C. ,1. Dt „TOMfiOlFIIRI
NANTES. Australianul Peter 

Vizzard a cistigat recent cea de a 
sasea ediție a campionatului 
mondial de .montgolfiere*.  des
fășurată in apropierea localității 
franceze Nantes. Ediția din acest 
an a competiției (prima organi
zată In Franța) a avut loe cu 
prilejul aniversării bicentenaru
lui primului zbor al omului, cei 
al fraților Montgolfiere. La Între
ceri au luat parte 73 de temerari 
„piiotl*  reprezentind 2# de țări. 
Noul campion deține in palmares 
mai mult de 29oo de ere de zbor 
la bordul a diferite modele de 
baloane...

JOCURILE MEDITERANEENE
Sportivii italieni $1 lrancczl domină întrecerile

TELEX • TELEX

trai ia 3.39:09. ca si bulgarul 
Grozdaa Flllpov. In clasamentul 
general, pe primele locuri se 
găsesc x L Cluj da 7A7.13, X Dan 
Radtke (RXI.G4 74X7:1a, 3. Vladimir 
Baranovskl (UJLS.S.) 7.07:3X
• BOURG EN PEAGE. In 

țTour de 1‘Avenir*.  joi s-au de»*  
a

en
100

făsurat două etape. Cea de 
10-a, de dimineață (Bourg 
Peage-ChapeDe en Vercors. 
km), a fost ciștigată de ameri
canul Alert Grcwal in 2.47:49. 
L-au urmat : Christian Levavas- 
seur 2.48 .*23,  Falk Boden (R.D.G.) 
2.49:09, Llbor Matejka (Ceh), 
Charles Mottet (Franța) si Anto
nio Alves (Portugalia), in același 
timp. Etapa a 11-a a avut loo 
duDă-amlză, intre Chapelle en 
Vercors și Bourg en Peage. dar 
n-a măsurat declt 92,5 km: 1. 
Leo Williams (Belgia) 2.25:58, X 
Bernd Drogan (R.D.G.) 2.25:51.
3. Giocondo della Rizza (Ita.) 
2.25:52. Clasamentul general : L 
O lat Ludwig (R.D.G.) 30-58:18, X 
Jean-Francois Chaurin (Franța) 
30.59:19, 3. Maarten Ducrot (O- 
landa) 3L0Q:2X etc.

CASABLANCA, tn ziua a 82-*  
a Jocurilor sportive Meditera
neene au fost înregistrate rezuj- 
tatete : ATLETISM : lungime: L 
Dimitris Deâifotis (Grecia) 7,77 m, 
X Antonio Corgos (Spania) 7,75 
m, X Marco Piochl (Italia) 
7,74 m ; disc : r. Costas Geong»- 
kopoutos (Grecia) 62,58 m, X Mo
hamed Naguib (Egipt) 61,24 m, X 
Marco Martino (Italia) 58,72 n*j  
prăjină H, Patrick Abarta (Fran
ța) 5,55 m, 2. Serge Devour (Franța) 
5.30 m, 3. Mauro Barella (Italia) 
și Viktor Drechsel (Italia) 5,10 mg 
3000 m obst. : 1. Joseph Mafimoud 
(Franța) 8:1O,2S, 2. Domingo Ra
mon (Spaniâ) 8:19,60, 3. Francisco 
Sanchez (Spania) 8:20,67 ; 200 m: 
L Pietro Memnea (T.auia) 20,30, 
X Jean Boussemart (Franță) 20,41, 
3. Carlo Siniionato (Italia) 20,69 ; 
FEMEI : 200 m : 1. Rose-Aimee 
Bacoul (Franța) 22,67. 
Gaschet (Franța.) 22.97, 
Masufio (Italia), 23,12 ; 
L Sultana Saroudl 
16.01 m, 2. Simone 
(Franța) 16,36 m. 3. Souad Ma- 
lotBssl (Maroc) 15.30 m — record 
al Africii ; HANDBAL : finala

pentru locurile X—1 : lugosHenria 
— Algeria 17—la O—«), locurile 
3—4 : Spania — Tunisia 26—16 ; 
locurile 5—4 : Franța — Italia 
20—19, locurile 7—8 s Maroc — 
Turda 13—18, locurile 9—18 : Gre
cia — Dibla 23—W ; POLO : finala 
pentru locurile 3—I : Italia — 
Franța 3—a. meciuri de clasa
ment : Turcia — Malta 10—7, Gre
cia — Egipt 10—3. Clasamentul 2 
X Greda, 8. Tundă, 7. Egipt, 
Malta.

După 12 zile de întreceri, 
sarrscntul pe medialii

JOCURILE NAȚIONALE
SHANGHAI, In acest mart 

arap din R_P. Chineză (unul dintre 
cela mal mari din lume) se de»- 
fășoară. începînd de ieri, timp 
da două aăptămlnL marile com
petiții sportive din cadrul Jocu
rilor naționale, la car a vor Itxa 
parte clteva mH de concurență, 
la mal multe discipline.

între oaspeții de pesta hotare 
care asistă la aceste Întreceri da

I
2. Li li ane
3. Marisa 
gTeatate :

(G-necda)
Creau tor

ALE CHINEI POPULARE
anvergură se află si Juan Anto
nio Samaranch, președintele Co
mitetului Internațional OHmpfe. 
La sosirea sa, pe aeroportul din 
Beijing, președintele C.I.O, a 
declarat: «Lumea întreagă așteap
tă ca B.P. Chineză să trimită o 
echipă puternică la Jocurile O- 
D mp4 ce din 19*4,  de la Los Aa- 
ffeiei-.

0 COMISIE DE ANCHETA ANTI-DOPING
INDIANAPOLIS. Federația

r. ord—n mericanâ de atletism a 
anunțat constituirea unei comisii 
speciala care urmează să anche
teze cauzele -forfaitului" celor 
11 atleti din S.U.A la recentele 
Jocuri sportive Panamericane de 
la Caracas. După părerea unani
mă 
de 
au 
Iul

a observatorilor. absentele, 
ultimă ori. ale acestor atleti 
lost determinate de —con tro
snii-doping la care, eventual, 
fi putut fi supujl. SI pentru 

a nu risca—
Intre cel aleși tn comisia de 

anchetă a, afiâ si Willi, Banks, 
reeordmaniti S.U.A. In proba de 
triplusalt. atlet de o onestitate 
deosebiți.

Dar apropo de controlul anti
doping : potrivit hotărîrilor con
ducerii Federației americane de 
baschet, toți jucătorii si jucătoa
rele susceptibili a fi selecțio
nați in echipele olimpice ale 
S.U.A trebuie să se supună în 
prealabil unui astfel de controii

* (®+»+D.

L Italia M 38 X TTB
1. Fratața 30 34 23 89
X Spania Iff 1« M 98
4. iugoslavia IB 13 13 48
5. Grecia 7 e 11 X
<. Turda L0 i IM 28
T. Egipt ta (0+5+9). X Maree U».(24-3+6). I. Algeria ... 
«>. Liban 3 (14-2+00, XL Tunisia 4 
(0+0-HO. IX Siria 3 (0+ÎH-2J ctn.

STIVE CRAM Șl FATIMA WHITBREAD
CEI MAI BUNI ATLEP
BRITANICI DIN 1983

Sezonul competițional interna
tional al acestui an este departe 
de a se fi încheiat Si totuși, 
lată că in Anglia au si fost În
tocmite primele clasamente, re
zultate ale unor anchete publice. 
Astfel, ziariștii sportivi insulari 
i-au desemnat dretp cel ma buni 
atleti britanici ai anului 1983 pe 
semlfondistul Steve Cram (cam
pion mondial la Helsinki în pro
ba de 1500 m cu 3:41,59. Reamin
tim că anul trecut, la Atena, el 
a fost si campionul european al 
acestei curs?) $1 pe aruncătoa
rei de suliță Fatima Whitbread, 
medaliată cu argint la C.M. cu 
o performantă de 69.14 m.

începutul a fost deci făcut ! 
Cine urmează?-.

ATLETISM • Campioana moaJ 
dlală Grete Waltz a dstlgat cuxsal 
de -maraton*  redus (19 km), d 
Zilrlch, ta 1.02:5X I

BOX • Pugillstul americani 
Ray .Boom*  Mandnl sl-a apăra» 
cu succes titlul mondial (WBAjl 
la cat. ușoară, dispunlnd prin kq 
ta repriza a 9-a de peruanul 
Orlando Romero, ta gala de la 
Madison Square Garden. I

HANDBAL • In ziua a treia 
a turneului feminin, echipe da 
tineret, ds la Lelystad. OlandaJ 
au fost Înregistrate rezultatele q 
Franța — R.F. Germania 12—Ui 
(4—5), Danemarca — Israel 27— 
In clasament : L Franța 5 D (3 fu 
X R.F.G. 3 p (2 J), etc.

HOCHEI PE IAHBA a In eot»J 
tlnuarea turneului pe care-1 iii-j 
treprinde In Noua Zeelandă. se
lecționata Indiei a evoluat disk 
nou. la Auckland, ta compania 
reprezentativei țării. Oaspeții aa 
Învins cu 3—0 (1—0) • In cadrull 
turneului preliminar pentru -Cu
pa Europei*  — juniori, la Partaj 
Scotia a Întrecut Polonia cu 1—W

PENTATLON MODERN • Cor»- 
cursul de la Zielona Gora (Po
lonia) a .............................
Szatmary 
urmat de 
nia) 5477 
(UJt.S.SJ _________ ____
echipe a fost riștlgată de forme— 
țla Ungariei cu 15840 p, urmat*  
de Uniunea Sovietică ca 15737 m

SCHI • Lotul olimpie al Sue
diei. ta frunte cu Ingemar Sten-*  
mark și Stig Strand, sl-a Înce
put pregătirile la Vale SenaleO 
in Italia.

TENIS * Turneul feminin <ta 
ia, Tokio: rxrtndpato favorit*  
Chris Evert-Lloyd, a fost ellmW 
nată ta turul doi de Uaa Boih* 
der (S.U.A.) cu 7—X 4—8, S—4I 
Cathy Horvath — Maria Fernan-1 
dez 8—4, 7—8, Alicia Mouîton — 
Laura Arrays 6—L 7—8. Andrea 
Jaeger — Barbara Hallqutat 8—4. 
6—1 • La Dallas • Connors — 
Tony Giammalva 6—4, 6—4. TUn 
Gullikson — Denton 5—4, 7— 
S. Mayer — Mlchlbata 6—3, 5—t 
6—X Fitzgerald — R. Krishnan 
6—4, 3—6, 6—4 • La Palermo 1 
Arias — Orantes 6—4. 7—5. Clere

— Aguilera 6—0, 8—0, BarazzuX- 
tl — Bedel 6—3, 1—6, 6—3, Array»
— Rebolledo 2—6, 6—2. 6—0.

VOLEI • Meci amical, mascu
lin. la Poznan : Polonia — Fin
landa 3—0 (13. IX 11).

fost cîștisat de Lasztoj 
(Ungaria) cu 5489 pw 

Dariusz Kondrat (Polo- 
p si Serghel Kulikov 

5394 p. întrecerea pe

UN MECI DE BOX DE POMINA
nelnțeleglnd insă despre oe este vorba, 1-*  
trintât o dreaptă ta bărbie unuia dintre oa
menii Ini Taylor, care, evident, * căaut ca 
trăznâ*  : KO 1

Și mal taelnba oa artxitruL care totre tlms> 
Ișl revenue, să poată interveni eu ceva, câteva 
zed de spectatori aa trecut corzile ringului 
șl a taceput • păruială ta toată regula. De 
Mpt, nu chiar ta toată regula, old nimeni 
nu mal ștta cu cine se bătea I A fost nece
sară lnterveofia poliției pentru evacuarea rio- 
guluk aetM ca arbitrul Martin Tabor să poată 
anunța— victoria prin KO a lui Rafad Lopez l 
După care bătaia « oonttnuat, tn voie, ta 
sală »i mal apoi ta stradă— De data aceasta, 
ta*A  arbitra—

r. tîL

MULTE REZULTATE SCONTATE,
DAR Șl DESTULE SURPRIZE ÎN CUPELE EUROPENE

Bohemiam Praga a învia*  c» 
pnn golul înscris de Hruska, ta

De acum si pir.ă In vara anu- 
hM viitor, atenția iubitorilor fot
balului va fi atrasă si de cele 

pe 
echipe de cluburi, al căror start 
a avut loc miercuri. La dispute
le din prima manșă a C.CX, 
Cupei cupelor sl Cupel U.E.F.A. 
iau parte 128 de formații euro
pene, cea de a 1Z7-*  (Hamburg 
S.V.) fiind calificată direct tn 
turul următor.

Meciurile din această săptămâ
nă. urmărite eu mult interes de 
un mare număr de spectatori, au 
oferit. In general, rezultatele an
ticipate, cu excepțiile de rigoa
re. desigur. Mal întîi. au fost 
dteva rezultate care. înainte de 
orice, au surprins prin mărimea 
scorurilor : Inter Bratislava a 
realizat .recordul" acestei etape 
Invingînd, în deplasare. în Malta, 
ne Rabat Ajax cu 10—0. Tot în 
Malta, dar la La Valetta, sco
țienii iul Rangers din Glasgow 
au cîstlgat cu 8—n. Alte victorii 
categorice au obținut .afară*  
F.C. Barcelona (5—1) la Magde-

1—0 pe Fenerbahce, la 
mtn. 70. Teleloto : —

Salonik. Ia Plovdiv, cu Lokomo
tiv. intrîngerea cu 1—0 a faimoa
sei Internaționale din Mllanc ta 
fața echipei turcești Trabzoospoc. 
De reținut, de asemenea. fap
tul că formațiile vest-eerman» 
VfB Stuttgart si Werder Bremen 
n-au putut înving- acasă no 
Levsld-Spartak din Sofia (1—1) 
fi. respectiv, pe Malmoe FT 
a—i).

In sfirșlt, ar fi de reținut sl 
amănuntul. care ni se pare sem
nificativ. al victoriei doar ca 
1—0 (a marcat Reinhold Mathy, 
ta min. 32) a reputatei formații 
mQncheneze Bayern, ta deplasa
re. la Famagusta, cu Anarthosis. 
încă o dovadă că pe teren pro
priu fotbaliștii clprioti sînt foar
te greu de învins sl no-ana gta- 
dit. tocmai de aceea, la apro
piatul med al .tricolorilor*  noș
tri. In Cipru. în cadrul prelimi
nariilor campionatului european...

DE PRETUTINDENI

trei competiții continentale

AP-AGERPRES
burg (faimosul 
scris 3 goluri 
Sahtior Donețk 
blng. In Danemarca, Tottenham 
M—•> cu Drogheoa Utd (irlan
da) etc. Pe teren propriu. Ju
ventus Torino. decepționată. se 
Dare, de dublul Insucces al sezo
nului trecut (ta campionatul ita
lian sl in finala C.C.E.) a luat 
un start lansat, dștlgtad cu 7—• 
In tata Lechlel din Gdansk, după 
ce. cu dteva zile mal înainte. In 
campionat, dispusese și de AacoU 
tot cu 7—0 ’

Au existat, desigur. In etapa 
inaugurală si unele surprize, dte
va chiar de-a dreptul șocante, 
cum ar fi victoria Barcelonei cu 
5—1 la Magdeburg, cea a belgie
nilor de la Antwepen (4—1) la
ZUrich, a Lok.motive! din 
Leipzig (3—2) asupra Girondini
lor din Bordeaux, 
cestora din urmă, i 
sit de campioana < 
piakos din Pireu 1 
cu Ajax, victoria < 
alte echipe elene.

Maradona a in
consecutive !). 

(5—1) U Nyk&-

pe terenul a- 
scorul alb reu- 
Greciei. Olym- 
la Amsterdam, 
cu 2—1 a unei 

. PAOK din

• ta cadrul preliminariilor o- 
Umoice, In zona Asia-Oceania, la 
Tokio : Japonia — Taiwan 2—0 
<1—01.
• Portarul nord-irtandea Pat 

Jennings va fi sărbătorit miercu
rea viitoare, la Belfast, pentru ai 
100-1 ea joc al său In echipa na- 
țlonală. Aceasta se va tattaipla ea 
prilejul medului Irlanda de 
Nord — Austria din preliminari
ile campionatului european (gru
pa a 6-a).

a Brian Robson, căpitanul e- 
chlpei Manchester Utd, a fost 
accidentat In partida cu Dukla 
Praga. din Cur» cunelor. si nu 
va putea lua parte la U septem
brie la meciul Anglia — Dane
marca.*  partidă decisivă tn pre
liminariile C.E. (gruna a 3-a) El 
va fi înlocuit de coechipierul său 
de la Manchester. Ray Wilkins.
• Joao Havelar.ge. președintele 

F.I.F.A., a deolanat : „Atîta timp 
cit politica sa rle segregație ra
sială este menținută. Africa de 
Sud (a cărei federație a fost ex
clusă în 1976 din F.I.F.A.) nu va 
fi reprimită în forul »~7n
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