
DE MÎINE, LA SIBIU, 
FINALELE BASCHETBALIȘTILOR

ba puțină vreme după in- 
i cheierea întrecerilor juniori

lor. a venit rîndul baschet- 
1 baliștilor seniori să își dispu

te întiietatea în cadrul tur
neului final al „Daciadeî" 

i de performanță. Dreptul de 
a evolua la acest turneu și 

Il-au cucerit, în urma des
fășurării fazelor prelimina
re, selecționatele județelor 

I Bihor, Cluj, Constanța, Iași. 
I Sibiu și cea a municipiului 

București.

Turneul are loc, la Sibiu, 
de mîine și pînă duminică

Finalele baschetbalistelor 
se vor desfășura intre 28 
septembrie și 2 octombrie, 
la Ploiești.

HtOUfIMU DIN fOAre fAMU. UNtp-VA I
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Marginalii la etapa a 4-a a Diviziei „A" de fotbal

Campionatele naționale și ale ,,Daciadei“ la gimnastică masculină

EMILIAN NICULA CONDUCE
EFICACITATEA CONTRAATACURILOR, TENDINȚA 

GENERALĂ A ECHIPELOR VIZITATOARE
DUPĂ EXERCIȚIILE IMPUSE • Oaspeții —11 puncte la activ • Atenție, crește numărul accidentaților!

REȘIȚA, 19 (prin telefon). 
După ce s-au întrecut mai 
Intîi fetele, la Deva, iată că 
în sala Polivalentă din locali
tate au început luni disputa 
pentru desemnarea campionilor 
tării și băieții. Ca și la fe
minin. titlul individual se va 
acorda aici pe baza execuțiilor 
cu exerciții impuse și liber a- 
lese. în timp ce ierarhiile pe 
echipe se vor stabili numai cu 
programul liber ales. Acesta 
este motivul pentru care luni, 
în prima zi a campionatelor 
naționale si ale „Daciadei“ la 
gimnastică masculină, am ur
mărit pe cei 14 concurent! 
care aspiră la titlul individual 
compus. în majoritate sportivi 
de la cluburile bucurcstene 
Steaua și Dinamo, dar și de Ia 
CSȘ Brașovia și Olimpia Craio
va. A fost un concurs in care 
componenții lotului reprezen

tativ s-au străduit să convingă 
brigăzile de arbitri câ și-au în
sușit bine ..lecția mondialelor", 
un concurs cu multe si îmbucu
rătoare reușite.

Emilian Nicula. liderul între
cerii, ev un avans de 4 zecimi 
fată de următorul clasat, după 
exerciții impuse, a debutat cu 
9,60 la sol, dar în schimbul 
următor Levente Molnar l-a 
devansat cu o zecime, grație 
notei de 9,75 obținută la inele. 
Apoi, cu 9,70 la inele. 9,60 
la sărituri. 9,70 la paralele și 
9.90 (cea mai mare notă din 
concurs) la bară fixă. Nicula 
s-a distanțat treptat, dovedin- 
du-se cel mai omogen pe cele 
6 aparate.

Așa cum era de așteptat, no-

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. 2-3)
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© Turneul inaugurai ai ediției 39 se dispută,

plaj (atît de mult așteptat) al 
toamnei. Să vedem ce s-a des
prins pregnant din aceste 
jocuri.

în primul rlnd, revirimentul

Această ® IV-a etapă a Di
viziei „A" a avut o semnifica
ție aparte: în afara numeroa
selor surprize înregistrate sîm- 
bătă, a coincis și cu primul cu

Iamandi încearcă .să-l depășească pe fundașul Pirvu. dezechilibrat 
de fenta dinamovislului (fază din meciul Rapid—Dinamo: 1—2) 

Foto : Dragoș NEAGU

echipelor oaspete, care, după 
etapa trecută (cind au acumu
lat 8 puncte), au adunat 11 pl 
Singurele două formații capa
bile să profite de avantajul te
renului propriu au fost Univer
sitatea Craiova și F.C. Baia 
Mare, ultima aflată la primul 
succes din acest campionat. 
Performerele etapei sînt Sport 
Club Bacău, învingătoare la 
Ploiești, cu toate că in ulti
mele 18 minute, prin elimina
rea lui Perioff. s-a aflat în in
ferioritate numerică, Șix Jiul, 
pentru prima dată victorioasă 
în fața Corvinului, pe terenul 
acesteia. „Semiperformerele" e- 
tapei sînt F.C. Bihor (la Iași), 
A.S.A. Tg. Mures (la Tirgo- 
viște) și F.C. Olt (la Galați) 
care au „remizat" in fața for
mațiilor locale.

Concluzia care s-a desprins 
din desfășurarea meciurilor 
este aceea că. în general, te
renul propriu începe să... piar
dă teren. Cu alte cuvinte, o

Gheorghe NERTEA

(Continuare ir> nno 1-3)

Aslă scară, dc la ora 20, la Vigo, iiitilnirc internaționala dc iotftal

dc miinc piuă
Reintră in actualitate si spor

tul cu mingea pe apă. Cam
pionatul cu numărul 39 debu
tează mîine prin turneul găz
duit la bazinul „Venus" din 
stațiunea 1 Mai. de lingă Ora
dea, puternic centru al polou- 
lui nostru. întrecerea primei 
serii a Diviziei „A" angrenea
ză opt echipe, in frunte cu 
campioana țării, Dinamo Bucu
rești, cu celelalte două forma
ții de pe podiumul preceden
tei ediții, Crișul Oradea si Ra
pid București Am numit, tot
odată, și „trio“-ul care își de
clară de pe acum ambițiile 
pentru ocuparea pozițiilor de 
onoare ale noului campionat. 
Alături de ele, prezențe cunos
cute — ale echipelor bucureș- 
tene Progresul și C.N.A.S.E. 
(cu o garnitură extrem de tî- 
nără) si a celei clujene Voin
ța —, dar și două nume mai 
mult sau mai puțin noi: Stea
ua București și Industria linii 
Timișoara. Orașul de pe Bega 
revine, astfel. In primul eșa
lon (in locul Aradului), in 
vreme ce puternicul club mi
litar și-a reînființat echipa de 
seniori, participind la compe
tiție, In linii mari, cu lotul na
țional de juniori ’66—'67, în
scris la ediția anterioară sub 
numele de Viitorul, în com
ponența căruia au figurat șap
te dintre juniorii Stelei. Desi

De ieri noapte
(Continuare in pag 2-3)

„RALIUL TURUL EUROPEI", 
ÎN ȚARA NOASTRĂ

r Cea de a 26-a ediție a com
petiției automobilistice „Raliul 
Turul Europei", la care iau 
parte concurenți din multe țări 
europene — între care și 
România — a intrat ieri noap
te, începînd de la ora 22, în 
țara noastră pe la punctul de 
frontieră Borș. Automobiliștii 
vor ajunge în Capitală (la Ho
telul „Flora") astăzi, în jurul 
orei 17. Mașinile vor rămîne 
— în parc închis — pînă mîi
ne la ora 7,30, cind se va ple
ca la Giurgiu și de aici spre 
Bulgaria. Iugoslavia, Italia, 
RF. Germania.

duminică, la Oradea
gur, este prematur să antici
păm o angrenare în lupta pen
tru locurile de frunte, dar nici 
nu credem că va trece prea 
mult timp pină la derbyuri 
gen Dinamo — Steaua, Crișul 
— Steaua sau Rapid — Steaua, 
dorința de afirmare a jucăto
rilor fiind egală cu cea a an
trenorului principal Gheorghe 
Zamfirescu (el va fi secondat 
de experimentatul Francisc 
Crișan), care dorește să-și fău
rească si în această postură un 
renume pe măsura celui avut 
ca jucător.

Mai presus insă de orice 
considerații privind șansele 
competitoarelor, trebuie să 
subliniem că ele au, fără ex
cepție, aceeași mare datorie — 
de a contribui la realizarea 
unui campionat de valoare mai 
ridicată decii pină acum, baza 
reabilitării poloului rom&nesc, 
rămas dator la Întrecerea con- 

(Continuare !n pag. 2-3)

Azi, la Rm. Viicea

STEAUA - DINAMO, DERBIUL
CAMPIONATULUI MASCULIN DL HANDBAL

RM. VÎLCEA, 19 (prin tele
fon). In Sala sporturilor din 
localitate s-a consumat etapa a 
10-a a campionatului masculin 
de handbal, etapă care prefi
gurează finalul turului întrece
rii șl tradiționalul derby din
tre Dinamo și Steaua, ambele 
neînvinse după aceste 10 etape.

STEAUA — H. C. MINAUR 
BAIA MARE 26—23 (16—11).
Meci de mare nervozitate in 
care s-au dictat 16 eliminări pe 
2 minute și două descalificări 
(M. Voinea — Minaur, pentru 
fault periculos și Covaciu — 
Minaur pentru proteste, în min. 
21 și respectiv 46), nervozitate 
amplificată și de unele decizii 
eronate ale arbitrilor. Victoria 
echipei Steaua este, și în tces- 
te condiții, absolut meritată. Au

LOTUL REPREZENTATIV INTR-UN NOU MECI 
DE VERIFICARE IN DEPLASARE

Adversara : selecționata jucătorilor profesioniști din Spania
VIGO, 19 (prin telefon). 

După 5 ore și jumătate de 
zbor, lotul nostru național a 
ajuns aici, la capătul Europei, 
la 655 km de Madrid, cu o în- 
tîrziere de... un an și două luni. 
Pentru că la Vigo, în acest port 
la Oceanul Atlantic, s-a disputat 
în vara trecută grupa I preli
minară din turneul final al 
campionatului mondial. unde 
au jucat, printre altele. Italia 
și Polonia, două reprezentative 
în fața cărora noua noastră 
echipă națională a obținut o 
victorie si o „remiză" (în ca
zul squadrei azzurra) și un re
cent egal la Cracovia, cu for
mația lui Piechniczek. Rezul
tate care au atras atenția, ca 
și cel de la Stockholm, pentru 
că invitația aceasta în Spania,

marcat : Stingă 12, Dumitru 7, 
Berbece 3, Nicolae 2, Daniel si 
Drăgănită — Steaua ; Mironiuc 
9, Flangea 7, M. Voinea 3, 
Gnand 2, Covaciu $i Rădulescu
— Minaur. Au condus cu gre
șeli D. Gherghișan ți C. Dra
gan — Iași.

DINAMO BUCUREȘTI — 
CONSTRUCTORUL ARAD 27— 
24 (15—10). Victorie mai clară 
chiar decît o arată scorul, deși 
replica arădenilor a fost peste 
așteptări. Au înscris : Gra- 
bovschi 6, Roșea 6. Bedivan 4, 
Mocanti 3,- Jianu 3, Durau, O- 
prea, Matei, Stefan, Dogărăscu
— Dinamo ; Istode 5, Vojlilă 5,

Hristache NAUM

(Continuare in d«o 2-SJ

pentru meciul anual cu selec
ționata jucătorilor profesioniști, 
o premieră pentru noi. și o re
cunoaștere a saltului realizat 
de tînăra echipă a României 
in arena internațională. Invi
tația de la Vigo înseamnă însă 
și un nimerit prilej de pregă
tire a „tricolorilor" pentru a- 
ceastă „fierbinte toamnă euro
peană" care numără si două 
jocuri foarte grele in deplasa
re, în Cipru și Cehoslovacia. 
Și cum în meciul de marți 
seara, ora 19 (20 ora Bucureș- 
tiului), pe stadionul Balaidos 
(capacitate 55.000 locuri), vor 
evolua, printre alții. în selec
ționata spaniolă. Maradona, 
N’Kono, Benito, Martinez,
Camacho, este limpede pentru 
oricine că testul se anunță re
dutabil pentru jucătorii noștri. 
Dealtfel, Mircea Lucescu de
clara că „acest meci de la Vi
go este binevenit, el asigurind 
o regularitate in inlilnirile in
ternaționale, ații de necesare și 
ca pregătire si ca stabilire e-

Mircea M. IONESCU

La a 5-a ediție a C. M. de rachetomodele

O MEDALIE DE BRONZ 
PENTRU SPORTIVII ROMANI

Startul in cea de a 5-a ediție 
a campionatelor mondiale de ra- 
ehetomodele, din Polonia, s-a 
dat pe micul și cochetul stadion 
din Nowy Szacs. pregătit săr
bătorește, unde citeva mii de 
spectatori au venit -ă-i aplaude 
Pe cel peste 100 de constructori 
prezent! alei din 9 țări — Bul
garia, Cehoslovacia. R.F. Germa
nia, Iugoslavia. Polonia. Româ
nia, Spania, S.U.A. sl Uniunea 
Sovietică., Momentele festive ale 
deschiderii oficiale au fost ur
mate de un adevărat miting a- 
vlatio. cu demonstrații de zbor

CURAJUL Dl A JUCA
Din nou internaționalii 

noștri sînt la drum. La un 
nou meci de verificare, în 
companie de elită. Pregătire 
prin jocuri riscante, pregătire 
prin curajul de a juca, fără 
teamă de rezultat. O optică 
nouă față de trecut, cind 
frica de eșec stăvilea orice 
confruntare. In această sea
ră, la Vigo, lotul reprezen
tativ nu va prezenta compo
nența cea mai bună, dar 
echipa de la această oră va 
intra pe teren să înfrunte un 
unsprezece foarte valoros, 
selecționata jucătorilor pro
fesioniști din Spania, în 
care figurează și Maradona.

Indiferent de rezultat, un 
cîștig de pregătire va exista 
in perspectiva singurelor 
două meciuri ale echipei Ro
mâniei care ne interesează in 
acest sfîrșit de an. Cu Cipru și 
Cehoslovacia în deplasare, 
de la care este nevoie de 
cel puțin trei puncte pentru 
calificarea la turneul final 
de la Paris, (a.n.)

cu avioane sportive, lansări do 
parașutiști. zboruri acrobatice e- 
xecutate de aeromodeliștl si— 
baterii de rachete care au înăl
țat in văzduh drapelele țărilor 
participante. întrecerile oropriu- 
zise s-au desfășurat oe micul 
aerodrom al aeroclubului din 
Losocim. la 40 de kilometri, o 
„palmă" de pămînt netedă in ju
rul căreia se înaltă ca niște tri-

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. a 4-a)
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tinentală de luna trecută. Vom 
urmări, de aceea, disputa 
gîndul la 
ale echipelor 
mul rînd a 
așteptînd un 
în evoluția

cu 
majore, 
în pri
se niori, 
calitate 

noștri 
de frunte, așa cum s-au an-

interesele, 
naționale, 
celei de 
spor de 

jucătorilor

gajat ei înșiși si antrenorii lor 
de la cluburi, Iuliu Capșa, Ion 
Alexandrescu sau Cornel Rusu, 
de pildă, promițîndu-ne întîl- 
niri spectaculoase și ambiții 
sporite din partea candidaților 
la loturi.

Iată loturile divizionarelor 
.,A“. cu mențiunea că există 
jucători cu situații neclarifi
cate :

PROGRAMUL 
TURNEULUI 
INAUGURAL

LOTURILE ECHIPELOR
DINAMO BUCUREȘTI. Antre

nor : Iulju Capșa. Lotul de ju
cători : 
cm, 74 
192—96), 
187—78). ___ ___ ...
Liviu Ră duca nu (29—181—81). Că
tălin Moiceanu (20—180—80). Vlad 
Hagiu (20—180—79) Cristian Dan 
(23—185—80). Dorel Ciobăniuc 
(23—180—78) Florian Ardelean u 
(21—186—75), Șerban Popescu (25— 
190—85). Mihai Zaharia (16—190— 
78). Daniel Ghită (18—17&—77). 
Zoltan Vamos (18—177—72). Flo
rin Dezmirean (23—180—75).

Doru Splnu 23 ani. 180 
kg). Mihai Tudor (25— 
Laurențiu Zaharia (20— 
Viorel Rus (31—184—95)

(31-180-84). Ladislau Sebdk (27- 
181—81), Dorin Colceriu (24—174 
—70). Gheorghe Kovacs (26—180— 
78). Dan Marcu (15—179—62). Er
nest Olpretean (24—179—73), Mir
cea Barițchi (20—181—64) Lucian 
Blaga (17-176—60). Attila Sztan- 
kovics (18—183—71), Sorin Pin tea 
(17—178—72). Alin Giurgiu (19— 
165—67). Liviu Pocol (25-180-81).

CRIȘUL ORADEA. Antrenor : 
loan Alexandrescu. Lotul : Csaba 
Kiss (28—180—78). Mihai Rada 
(23—185—80) Petre Rat (29—181— 
79). Ladislau Bone (27—176—80). 
Cornel Gordan (23—183—80). Ivan 
Fejer (28—181—79), Liviu Garo- 
feanu (29—183—80). Dorin Cos- 
trăș (24—182—77). Roberto Pantea 
(19—181—80), Zoltan Hies (19—181 
—79). Marius Ursuțiu (19—183— 
81), Francisc Kiss (17—181—75), 
Ladislau Meszaros (19—187—79) 
Sorin Duma (17—178—70), Gheor
ghe Kovacs (17—182—74). Gabor 
Indig (16—180—72).

PROGRESUL BUCUREȘTI. An
trenor : Alexandru Szabo. Lotul: 
Bcgdajn Crcțu 
Gheorghe Popescu 
Alexandru Munteanu 
82). Gheorghe Ion
Viorel Florin cescu 
Andrei Bârbulescu 
Ion Dingu (20—189—78),
Mușat (20—175—71) “
nes cu (20—177—73). Aristide Mâ- 
deseu (21—188—78). Earn 11 Tâtaru 
(21—185—82). Victor Boga (26--182 
—80). Florin Tudor (17—183—73). 
Daniel Geantă (18—173—70). Lu
cian Stafidov (17—175—72). 
nio Toma (18—176—76).

(23—187—84). 
(25—190—82), 

(34—186— 
(28—177—75), 
(24—180—73), 
(18—183—76), 

Liviu 
Eugen Ivă-

Auto*

RAPID BUCUREȘTI. Antrenor: 
Cornel Rusu. Lotul : Florin Sla
vei (32—184—83), Mihai Simion 
(24—190—81). Sorin Nicolae (21— 
190—80). Silviu Stănescu (18—190 
—74). Gheorghe Ilie '27—186—85). 
Petre Ciomirtan (24—190—83) Ga
briel Arsene (28—179—77), Iuliu 
Olao (34—191—83), Liviu Chiriță 
(22—181—79). George Gaiță (28— 
183—83), Răzvan Tufan (21—177— 
74). Sorin Jianu (22—181—74). Eu
gen Ionescu (24—183—79) — "
Tschiltsche (25—181—76). 
Schervan (27—190—83).
Vespe (20—160—81), Horia Nițâ 
(24—184—79), Mihai Ragea (18- 
188—79). Adrian Chesan (17—181 
—67).

C.N.A.S.E. BUCUREȘTI. j 
nor : Dumitru Teodorescu. 1 
Bogdan Rujau (18—176—74).__
tălin Dima (16—180—67). Bogdan 
Geambașu (17—178—67). Doru Ivan 
(17—133—79), Ladislau Balanov 
(16—180—68). Bogdan Tufian (16— 
173—67). Dorin Voicu (16—170—641. 
lonuț
Cornel Popa (16—179—74) Florin 
Chiru (16—180—71)
—180—76). Pavel Rusnac (16—179 
—70). Andrei Calmuc (16—17»—

Antre- 
Lotui: 
(. Câ-

Angelescu (15—177—*4).

Ion Ban <16

Emil
Adrian 

Mihai

STEAUA BUCUREȘTI. Antre
nori : Gheorghe Zamfirescu si 
Fnancisc Crișan. Lotul : Sorin 
Dlaconu (20—189—84). Paul Lisac 
(19—191—80), Zoltan Illes (20—180 
—73) Virgil Duculet (19—178—65). 
Florin Ilea (20—185—85). Cristian 
Ion (10—183—75). Adrian Ion (18 
—183—73). Cătălin Grancearof (17 
—179—70), Gabriel Geantă (16— 
175—70), Răzvan Nutu (16—174— 
66), Daniel .Fruth (16—177—65). 
Florin N‘t4 filț_132_73> Marian 
Neagoe (20—182—70), Comei An- 
gearu (18—177—70), Ton Ionescu 
(20—179—76).

VOlNfA CLUJ-NAPOCA. An
trenor : Arpad ȘarkadL Lotul : 
Stellan Scurei (35—138—86). Ga
bor Erdely (18—192—04), Ștefan 
Alexandru (25—182—79), Ioan Pop

RODITOR A CIȘTIGAT
Prezentat in cea mai bună 

formă de antrenorul său, V. 
Gheorghe, și condus de Simion 
așa cum cere o cursă pe 3200 m. 
Roditor și-a Învins net adver
sarii. Tot din această formație 
au mal învins Intim, care a do
vedit mari calități de miler, și 
Negrut, cu care I. Stolcescu a 
tăcut un frumos debuleu pe ul
tima sută de metri. Cealaltă 
cursă Importantă a zilei Crite
riul cailor de 2 ani. a revenit 
lui Tincuța. la a treia victorie 
consecutivă, recordul realizat de 
eleva lui I. Oană situtad-o tn 
fruntea generației. Tot din aceas
tă formație a cîstigat si tratele 
Tincuțel, Ti tu, care a dovedit 
mari resurse. Tuștoa, condusă cu 
mult brio de G. Suditu. a reușit 
după o sultă de bune performan
țe să-șl găsească cursa, iar Res
pect a completat cea de a doua 
victorie a formației T. Marines
cu. M. Dumitru, cu Junioara, a 
reușit intr-un frumos final de 
cursă să smulgă un cap lui 
Focșa (era cazul de fotografie). 
Talentatul D. Iorga a reușit o 
victorie muncită cu Odeon. 
Ka din acest an și marea 
priză a zilei, iar Toporas. 
zentat In bună formă de D. 
duță, a izbutit si ei prima 
torte din acest an

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Junioara CM. Dumitru)
133,7, 2. Focșa. Cota : ctet. 1.60,

pri- 
sur- 
pre-
To- 
vic-

Miine, ora 9 s Steaua 
I.L.T, Rapid — C.N. A.S.E., 
Dinamo — Progresul, Crișul
— Voința ; ora 16 : Voința — 
I.L.T., Crișul — Steaua, Di
namo — C.N. A.S.E., Rapid — 
Progresul ; joi, ora 16 : Pro
gresul — C.N. A.S.E., Crișul
— I.L.Tm Voința — Stivui», 
Dinamo — Rapid ; vineri, ora 
s : crișul — c.N. A.s.E., Di
namo — I.L.T., Voința — Pro
gresul, Rapid — Steaua ; ora 
16 : Voința — C.N. A.S.E., Ra
pid — I.L.T.. Dinamo — Stea
ua. Crișul — Progresul ; sim- 
bătă, ora 16 : Progresul — 
I.L.T.. Steaua — CJt. A.S.E.. 
Dinamo — Voința, Crișul — 
Rapid ; duminică, ora 9 : C.N. 
A.S.E. — LL.T., Progresul — 
Steaua, Rapid — Voința, Di
namo — Crișul.

Următoarele turnee : Bucu
rești, 5—9 octombrie ; Cluj- 
Napoca. 19—23 octombrie ; 
București 2—6 noiembrie ; 
Arad (CluJ-Napoca) 1—5 fe
bruarie : București, 29 februa
rie — 4 martie.

Iași...

06—178—6»). 
(16—180—76). 
(21—175— 7»». 
(28—181—81),

în campionatul de rugby după 5 etape

I

CLASAMENTE

Seria I Seria a II-a

153-7-

I re:
8.
I

76-66
57-42
60-53

strins cu Di-

55-
32-
45-
31-
41-
Z4-130

Mircea Paraschiv, același rugby st abil, iși deschide aripa (invizi
bilă in fotografie) sub privirile îngrijorate ale băimărenilor Ciol

pan și Pujină. (Dinamo — Știința Baia Mare 24—3)
Foto: D. NEAGU

74). Stellan Lăutaru <16—179—70), 
Adrian Măhăleanu <17—180—77).

INDUSTRIA LINII TIMISOAKA. 
Antrenor : Alexandru Cinteanu. 
Lotui : Petre Todorut (18—19S— 
••), Martin We^zpec&er (32—190— 
65). Sorin Grada (15—175—70). 
Eml Fărcoță <24—142—80). Ni- 
euiae Andxeescu (26—:ao—85). 
Consta-tin Manes (30—:»2—89)

Witigayer
Karpatt 

Mtmtesna

CAMPIONATELE DE GIMNASTICA MASCULINA
(Urmare din pag. 1)

tari bune au avtt și Valentia 
Pîntea, pe locul secund. Ro
mulus Bucuroiu și Dan Odor
hean, situați pe următoarele 
poziții. Pînă la ultimul schimb, 
pe locul 2 se afla Aurelian 
Georgescu, dar depunctarea de 
la sol (8.60) pare a-1 fi scos 
definitiv din lupta pentru 
.podium". Levente Molnar, de 
la care se așteaptă prestații 
bune la campionatele mon
diale. nu are pregătite cores
punzător exercițiile impuse, dar 
el are posibilitatea să recupe
reze în zilele următoare.

CLASAMENTUL, individual

CRITERIUL DE FOND

HI PIS M
ord. 8. Cursa a n-a : 1. Odeon 
(D. Iorga) 1:3L2. 2. Hamiison.
Cota : csșt. 17. ord. tacfi să. ev. 
130. Cursa a IlI-a : 1. Toooras 
(Toduță) 1x39.4. 1. Rudy. X Or- 
sina. Cota : cist. 4. ord. 14. ev. 
IM, ord- trip-4 167. Cursa a 
rv-a : 1. Tltu (Oană) 1:3.7. X 
Robust. 3. Sicomor. Cota : tist. 
3, ord. 15. ev. t. ord. trtcU 181. 
Cursa a V-a : 1. Roditor (N. Si
mion) 1:37,7. 1. Coos'- Cota : 
ctșt. 6, ord. 8, ev. 26. Cursa a 
VI-a : L Negrut (Stolcescu) 
1:26.8, 2. Sflioon. 3. Osvaîd. Cota: 
dșt. 3. ord. 20. ev. 36. ord. tri- 
PU 345. triplu 2-4—6 1064. Cursa 
• Vtl-a : L Tincuța (Oană)
1:28,4. 2. Sinea. 3. Meiir.te. Cota: 
ctșt. 2.60 ord. 13. ev. 80. ord 
triplă M37. Cursa a VED-a : L 
Tuștea (Suditu) 138.7. 2. Grăbit. 
8. Percutor. Cota ; cist. 31M. ord. 
închisă, ev. ÎL ord. triplă 36S. 
Cursa a IX-a ; l Imtaa (Simloc) 
1:284, Z. Simbol. X Horș. Cota: 
cișt. 11. ord. 46. ev. 38. ord. tri
plă 256, triplu 5—7—9 3083. Cursa 
a X-a ; 1. Respect (Marinescu) 
1:30,5. i. Cochet. Cota : det. 8, 
ord. 12, ev. S3.

A. MOSCU

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORME UĂ
mabi succese la îndemîna 

TUTUROR !

• As lăzi este ultima zl de 
procurare a biletelor cu nume- 
rcie preferate de dv. pentru tra
gerea obișnuită Pronoexpres de 
miercuri 21 septembrie 1983 — 
prilej de noi și mari succese la 
acest atractiv si avantajos sis
tem de joc o Agențiile Loto- 
Pronosport continuă vinzarea bi
letelor pentru tragerea Loto 2 de 
duminică 25 septembrie a.c., care 
oTeră, d? asemenea, posibilități 
de frumoa.se satisfacții a O ves
te plăcută pentru participant ii la 
loz în plic : a fost pusă în vîn- 
zare e n s unea specială limitată 
LOZUL TOAMNEI, cu ciștlguri

suplimentare acordate din fond 
special de Administrația de Stat 
Loto-Pronosport ! Participant!! au 
posibilități multiple de a obtir^e 
autoturisme ..Dacia 1300- *i mari 
sume de bani : 50.000, 16.000.
5.000 lei etc. ÎNCERCAȚI SA VA 
NUMĂRAȚI ȘI DV. PRIN'- 
MARII CÎȘTIGATORI LA SIS
TEMUL DE JOC PREFERAT !

ERATA : dintr-o regretabilă e- 
reare, ta cadrul rezultatelor o- 
mologării tragerii Pronoexpres 
din 31 august 1983, la categoria 
2 s-au anunțat 2 variante sfert 
câștigătoare a cite 41.654 Iei, ta 
loc de 3 variante sfert ciștlgă- 
toare a cite 27.769 iei, aparți-

DEOCAMDATĂ, ACEEAȘI IERARHIE
1. STEAUA, 2. DINAMO, 3. FARUL

compus, după prima zi : 1. 
Ni cula (Steaua) 58.00. 2. 
Pîntea (Steaua) 57,60, 3.
Bucuroiu (Dinamo) 57,35.

E. 
V. 
R.
4.

D. Odorhean (Steara) 57.30. 5. 
A. Georgescu (Steaua) 56.55. 6. 
Oct. Ionașiu (Steaua) 56.30. 
L. Molnar (Dinamo) 56.25.

Concursul continuă marți cu 
exercițiile liber alese pentru 
desemnarea campionului absolut 
și a cistizătoarei pe echipe.

După 5 etape în campionatul 
de rugby se pot trage anumite 
concluzii (desigur, nu definiti
ve). Astfel, tandemul bucureș- 
tean Steaua — Dinamo s-a și 
instalat ferm pe primele două 
poziții ale clasamentului, talo- 
nat fiind — ca de regulă in 
ultimii ani — de cea mai bună 
echipă provincială, Farul. Si
gur, plecarea liderului înaintă
rii constănțene Dumitru spre 
meleaguri bucureștene (Dina
mo) — el nu joacă deocamda
tă — 
jocului 
ceasta 
eșec... 
orașul 
un XV harnic, 
unde înaintarea duce greul jo
cului. In contextul anterioare
lor sale două bune evoluții în 
Capitală (meci

a contat în economia 
grămezii dobrogene, a- 

Inregistrind la Sibiu un 
neplanificat. Acolo, în 
de pe Cibin, activează 

bine construit,

namo si victorie netă la Spor
tul) surprinde, desigur, la mo
dul neplăcut, comportarea și 
înfrîngerea severă în fața 
Stelei. Așteptăm acum o grab
nică reabilitare. După cum tot 
realibilitare ne datorează și 
Sportul studențesc (5 înfri.i- 
geri din 5 meciuri!), care du
minică va juca acasă (în Tei) 
cu Universitatea Timișoara, e- 
chipa cu care antrenorul emerit 
Titi Ionescu încearcă o reveni
re in rîndul elitei. Noi acor
dăm în continuare credit celor 
două formații studențești, lă- 
sîndu-le larg deschisă calea a- 
pelului... Intre timp Politehni
ca Iași (cu P. Vizitiu si V. 
Gheorghiu la timonă) începe 
să evolueze mai aproape de 
condiția și sprijinul de care se 
bucură rugbyul la (D. C ).

1.
2-
3.
4.
5.
6.

STEAUA 
Dinamo 
Fa ruj C-ța 
Poli. Iași 
CSM Sibiu 
Șt. Petre șani 
Gr. Roșie 
Univ. Timiș. 
Șt. Baia M. 
Sp. stud.

5500 170- 52
5 5 0 0 84-36

4
2
2
2
1
1
1
•

5
9
9
5
4
5
4
I

0
1
•
0
1 
o

1
2
3
3
3
4
3
5

53
M
66
•7
58 
M
81

15
15
13
10
I
9
7
7
6
5

1.
3.
3.
4.
5.
C.
7.
8.

VULCAN 
Gl. PTT Arad 
T.C. Ind. Midia 
Rulm. Blrlad 
C.S.M. Suceava 
Poll. Cl.-Nap. 
Metal. Cugir 
Rapid Buc.

9. Rapid Buzău 
16. M.G. Olimpia

CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL
(Vrwzire din pag. I)

Jenei L Vasilaehe t, 
Deaea 2, Cemica — 
torul Au arbitrat D.
V. Erhan — Ploiești 

MINERUL CAVNIC 
NAMO BRAȘOV 33—34 
Revenită la potențialul 
mal echipa lui Cezar 
Ion Dm>c3 a dominat net intil- 
nirea și a ciștigat-o la un scor 
concludent. Realizatorii puncte
lor : Odae 10, Ignătes<u 5, Co- 
joearu 3. Iacob 2. Vintileseu. 
Feleean ți Chirva — Minerul, 
Nieolesca 8. Bota 5, Andreescu 
5, Mintiei 4, Miele 4. Chieora- 
ban 2, Bobea și Cian — Di
namo. Au condus foarte bine 
C. Căpățină și N. Ianeu — 
Buzău.

TRACTORUL BRAȘOV — 
INDEPENDENTA CARPAȚI 
M1RSA 24—35 (S—15). După
«ucccsul din față dinamoviști- 
lor brașoveni echipa d^n bCrșa 
a prins aripi și in meciul eu 
Tractorul Brașov a făcut o de
monstrație de handbal rapid, 
frumos și eficient, care * In
cinta t spectatorii O mențiune 
specială pentru Werner 
Stockl a cărui inteligență duce 
Ia fructificarea integrală a po
tențialului echipei Au marcat: 
Coman 14, Pașca S, Antal 2,

PROGRAMUL DE AZI (ULTIMA ZI A TURNEULUI)

KoUeth X 
Construc- 
Purici și

— DI- 
(14— H).
ei nor- 
Niea ți

ORA 
ORA 
ORA 
ORA
ORA 
ORA

M.M : Tractorul Brașov — Minerul Cavnic
11.15 : Belon Săvineștl — Independența Carpați Mirșa 
15,00 : Dinamo Brașov — Constructorul Oradea
16.15 : Universitatea CluJ-Napoca — Constructorul Arad
17,30 : Politehnica Timișoara — H.C. Minaur Baia Mare 
18,45 : Steaua — Dinamo București

I
I
I
I

Pro

nînd participant:k>r Bici Tudor 
(BâUe Herculane). Nlți Traian 
(Buzâu) și Csonzvai Alexandru .
(Cluj-Napoca).

CIȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPBES DIN 14 SEPTEMBRIE 
1933. Cat. 1 : 1 variantă loo’/t Au
toturism Daci* 1300 șl 2 variante 
25% * 17500 lei ; cat. 2 : 1 va
riantă 100% a 17.651 lei ți 10 ve- 
riante 25% a 4.413 lei ; cat. 3 : 
28,50 variante ■ 2.168 lei ; cat. *:
175.75 variante a 352 lei ; cat. I:
246.25 variante a 251 lei; cat. 6 :
7.633.75 variante a 40 lei; cat. 7:
188.25 variante a 200 lei ; cat. t:
3.423.25 variante a 40 lei. Report 
la categoria 1 : 273.303 lei. Auto
turismul Dacia 1300 (70.000 lei) a 
fost ctști’at de Etelca Megyeri 
din localitatea Oțelul Roșu, jud. 
Caraș Severin.

Paatcl’nton, Bondar, Horgieș, 
Curițiana și Folosea — Trac
torul ; Becicheri 10, Cornea 6, 
Matei 5, Reger 4, Paraschiv 3, 
Stikkl 3, Ciobanu 2, Tjlvic și 
Rău — Independența. Au arbi
trat foarte bine P. Cirligeanu 
și Tr. Popescu — București.

BELON SAVINEȘTI — 
CONSTRUCTORUL ORADEA 
22—22 (11—9)- Intîlnire cu 
final dramatic în care de 
16—21 Constructorul a ajuns 
conducă în ultimul minut 
22—21 ! Egalarea produsă
ultimele secunde ale partidei 
restituie Relonului o remiză pe 
care o considerăm echitabilă. 
Au marcat : Samson 7, Cosma 
<, Zaharia 5, Zăbavă 2, Iurea 
fi Condur — Relon ; Kapornay

un 
la 
R* 
CU 
în

6, Porumb 5, Zamfircscu 4, 
Croitorii 3, Popa 2, Cristaehc 2
— Constructorul. Au condus 
foarte bine Marin Marin și Șt. 
Șerban — București.

POLITEHNICA TIMIȘOARA
— „U“ CLUJ-NAPOCA 17—17 
(9—10). Am asistat la un meci 
de mare luptă, desfășurat sub 
semnul echilibrului pînă la ul
timele sale secvențe. Clujenii 
au condus in final cu 17—16, 
dar au fost egalați în ultimele 
secunde. Autorii golurilor : F61- 
ker 9, Bucățea 3, Cioroianu 2, 
Naghi, Knuff și Giurgea — 
Politehnica ; Avram 8, Pop 3, 
Bădosu 2, Petru 2, Țetcu, Jur- 
eă — Universitatea. Au condus 
bine Gh. Mihalașcu (Buzău) și 
AL Isop (Pitești).

I
I
I
I
I
I
I
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De la I. D. M. S
ta 30 septembrie a.c. autoturisme

livrare

pine ta nr. 10.500H 983
11.500/1983 
12.0DQM983
W.500/1983

cu 
cu 
cu

81 
șl

pînă ta nr. 60(11963
8l 4.O0O/1983 pt.

pînâ ta nr. 3.000/1983
|l 3.500/1983 cu

3.800/1983 cu
pînâ ta nr. 2.000/1983

|l 2.250/1983 cu
pînâ ta nr. 2.800/1983

M 2.650'1963
450/1983

M 900,1963
M 2.500/1963
M 50/1963

în funcție de

livrare 
livrare

Hvrare de ta FDMS Pitești 
livrare de ta IDMS Craiova 
livrare de ta IDMS Timișoara

cumpărătorii din Jud. Sibiu

de ta K3MS Reșița 
de ta IDMS Cluj

de ta K>MS tați
BAIA MARE
CLUJ
REȘIȚA
CRAOVA
TIMIȘOARA
IAȘI _ _____

Vinaârite se efectuează în funcție de 
cita tea de Hvrare a fiecărui magazin, 
de ta olt magazin decît cel de înscriere___ _ _______ _______ ___ _____
fer de ta magazinul unde sa efectuat înscrierea.

In cazul In care stocul de autoturisme va permite, în u bl mele z»> 
de funii prezentele de vans uri se pot majora, dar vor opera tot numai 
pînâ ta 30 sept. a.c.

Totodată informam cîștlgătorii C.E.C. de autoturisme că se pot pre
zenta pînâ ta 30 sept. a.c. ta magazinele auto IDMS ta ca-re s-ou pro
gramat, pentru ridicarea autoturismelor ta prezentare, în devans față 
ds datele programate.

stocul de _ ___ T._
Pentru ridicarea autoturismului 
este necesara adresa de trans- '

autoturisme ți capa-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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VERIFICARE A LOTULUI
kholm". Lipsește, din păcate 
și Bălăci, accidentările se cam 
țin de lotul nostru, pentru că 
n-au putut face deplasarea nici 
Ștefănescu și Movilă, în timp 
ce aici, doctorul Nicolae An- 
dreescu are probleme cu Geol- 
gău (întindere, simbătă. în me
ciul cu F.C. Argeș). Negrită 
nu s-a prezentat la lot, din 
motive necunoscute. In schimb 
a făcut deplasarea Balint.

M. Lucescu ne-a anunțat ur
mătorul „11“ cu care va în
cepe partida : Lung — Rednic, 
Iorgulescu, Andone. Ungurea- 
nu — Țicleanu, Boloni, Iri- 
mescu, Hagi — Gabor, Cortiș, 
in timp ce Di Stefano are la 
dispoziție următorul lot din 

. care va alcătui echipa N’Ko- 
no, Camacho, L. Ufarte, Sua
rez, Benito, Urquiaga Higinio, 
Antece, Enriche, Mesa, llontc- 
ro, Fenoy, Maradona, Marti
nez, Echeverria și Nacho. Me
ciul va fi condus de spaniolul 
Ramoz Marcos (arbitru F.I.F.A.).

i

îS

g
g

MAI E NEVOIE DE PLEDOARIE 0 problemă veche, neluată Încă in serios

PENTRU CUPLAJE ?

INTRA ATACURI LOR
vinul a ieșit in... pierdere, și 
care explică, pe undeva, pres- 

» tația la cote foarte scăzute a
1 întregii echipe, unde nici ex-
- periența internaționalilor Klein
, și Gabor n-a reușit să spargă
• „bariera" mediocrității genera-
• le. Aproape asemănător au stat
1 lucrurile și la Ploiești, unde
■ formația lui V. Mateianu a

atacat „orbește". Ce folos că 
1 Petrolul a păstrat mingea a-

proape întreg meciul dacă n-a
- avut pic de nerv la finalizare.

Un capitol neplăcut este a- 
cela al accidentărilor. La Cra
iova, după Bălăci și Crișan,

- încă doi jucători au devenit
i simbătă indisponibili; Cămăta-

ru gi Ștefănescu. La Dinamo 
s-a accidentat Iamandi, iar la 

1 Sportul studențesc — Hagi.
î Unii arbitrii sînt încă prea in-
î dulgențî față de unele atacuri
î neregulamentare. Ne-a demon-
- strat-o chiar Radu Petrescu,
t conducătorul jocului Rapid —
i Dinamo, mult prea indulgent,

la începutul partidei, cu atacu
rile periculoase.

g

I
g

I

în pofida ploii de 
duminică seara, pe sta
dionul „23 August" a 
fost o minunată seară 
de fotbal. 70 000 de iu
bitori ai jocului cu ba
lonul rotund din Capi
tală, cu îmbrăcăminte 
și zeci de mii de um
brele multicolore, săr
bătoreau parcă aniver
sarea a 30 de ani de 
la construcția prin 
muncă voluntară a ma
relui nostru stadion de 
67 500 de locuri pe 
bănci și reluarea după 
aproape trei ani a cu
plajelor bucureștene. 
Stadionul însuși a fost 
un spectacol și a de
monstrat marele apetit 
de fotbal al iubitorilor 
acestui sport.

Echipele bucureștene 
se dezobișnuiseră de 
cuplaje. Revenirea Ra
pidului în Divizia „A“ 
a reactualizat problema 
acestui gen de progra
mări pe care amatorii 
bucureșteni de fotbal 
au dovedit că nu l-au 
uitat. Fiecare echipă 
bucureșteană are sta
dionul său, cu mitul a- 
vantajului terenului 
propriu de joc, ceea ce 
determină aceste echi
pe să-și prefere sta
dionul, păgubind in a; 
celași timp mii si mii 
de amatori ai fotbalu
lui si chiar casieriile 
proprii. Intr-un sezon 
(tur sau retur de cam
pionat) sînt programa
te trei cuplaje bucu
reștene. în rest, fieca
re echipă bucureșteană 
joacă dc șapte ori pe 
stadionul propriu si de 
șapte ori in deplasa
re. încă de duminică 
seara mulți spectatori

se gindeau la ăl doilea 
cuplaj 
toamnă.
Steaua și Sportul 
dențesc 
23 octombrie a.c. 
pa a IX-a).

Știm că n-a fost 
ca F.R. Fotbal să de
termine cele patru e- 
chipe să accepte în u- 
nanimitate cuplajul. 
Așa cum e obiceiul in 
fotbalul nostru, echipe
le învinse duminică 
vor arunca vina si pe . 
cuplaj, dar reluarea 
cuplajelor s-a dovedit 
fructuoasă si dacă 
jocurile au fost sub ni
velul ambianței. din 
motive obiective și su
biective, 
vinșj că 
va mai 
pledoarie 
nuarea lor.

PREGĂTIREA MORALĂ
din acea dă 

Dinamo —

Rapid.
stu- 

la 
(eta-

ușor

sintem con- 
pe viitor nu 
fi nevoie de 
pentru conti-

Aurel NEAGU

S-a tot spus și s-a tot scris.
Pregătirea morală, „Înarmarea mo

rală" reprezintă un element de maxima 
importanță în lupta pentru victorie în 
meciuri grele (șl nu numai în ele). 
Or, fără să fii de meserie psiholog, 
intllneștl o sumedenie de perechi de 
meciuri care dovedesc că Ia capitolul 
moral — pregătire morală se navi
ghează adeseori ca Intr-o barcă fără 
vîsle... Victoria „adoarme" prea des 
luciditatea, tocește prea ușor spiritul 
realist, dimlnuînd periculos amenința
rea meciului care vine. Am putea da 
zeci de exemple dar ne mărginim 
doar la clteva. După superbul succes 
în fața campionilor mondiali (1—0 cu 
Italia), a urmat „dușul" care ne-a în
ghețat cu Cehoslovacia (0—1), ambele 
partide In campionatul european, am
bele partide pe teren propriu. Cazul 
Sportului studențesc. Se „plimbă" 
realmente la Oradea, surclasînd pe 
F.C. Bihor (4—1 !), urmează meciul din 
Cupa U.E.F.A. cu Sturm Graz („cine 
mal sînt și austriecii ăștia, nu au nici 
un 
și vine înfrtngerea (1—2) care 
lovit ca-n moalele capul,ui I 
Stelei, 
Două
A.S.A 
gcșul 
câtor!

.nume», le dăm ușor un 3—0—“), 
ne-a 

moalele capului I Cazul 
in acest debut de campionat, 

victorii foarte frumoase, cu 
(5—t) — la București șl cu Ar- 

(2—0) — la Pitești, echipa (ju- 
+ antrenori) nu simte perico-

lui unul med (de regulă toarte greu) 
cu Sportul stud_-nte.se șl pierde clar, 
ca urmare a replicii superioare a 
studenților, dar și a propriei evoluții 
slabe, dezlînate, subminate evident de 
un moral deficitar.

Morala e veche și rămine prea im
portantă ca să fie tratată in conti
nuare doar cu simple... adeziuni ver
bale („Da, aoeeta-1 adevărul. Nu am 
apreciat cum se cuvine... Nu am sim
țit pericolul... Am crezut că va ti nu 
știu cum și nu știu ce... etc. etc.“).

Nu facem nici o propunere în acest 
sens, dar am vrea să amintim că bra
zilienii — cu fotbalul nr. 1 în lume — 
n-or fi ei ohiar așa de nepriceput! 
dacă acordă o Importanță majoră pre
gătirii psihologice a partidelor (anga- 
jtnd chiar oameni de această specia
litate ia echipe). Brazilienii, argenti
nienii șl alții... Nu susținem că echi
pele noastre ar trebui să angajeze 
neapărat șl ele psihologi, dar un lu
cru este cert : antrenorii, conducerile 
tehnice — care nu uită să se intere
seze, uneori insistent și deplasat, des
pre arbitrul jocului ce vine — ar tre
bui să acorde maximum de atenție tu
turor mecturilcr 
psihologică, șl 
celor care vin
bile....

în pregătirea lor 
celor așa-zis ușoare și 
după victorii remarca-

Marius POPESCU

JUCĂTORII SĂ CUNOASCĂ
REGULAMENTUL DE JOC!

pri-Au fost două momente, duminică, in timpul , 
mei partide a cuplajului bucureștean, cind doi ju
cători cu vechi stagii de serviciu In Divizia „A", 
ne referim la Manea (Rapid) și Moraru (Dinamo), 
au dovedit că nu cunosc regulamentul jocului ! Și 
amtndoi și-au primit, prompt, pedeapsa : primul a 
fost sancționat cu cartonaș galben, iar Moraru poartă 
vina la deschiderea scorului de către Rapid, permi- 
țtndu-i acesteia să înscrie un gol cum rar se vede 
pe stadioanele noastre.

Dar cum s-au derulai „secvențele" respective ? fn 
prima repriză, Manea s a accidentat, a ieșit tn afara 
terenului pentru îngrijiri medicale și, fără a aștepta 
încuviințarea arbitrului, a intrat tn joc și s-a anga
jat Intr-un contraatac. Sancțiunea cu oartonaș gal
ben a fost firească, regulamentară.

După pauză, In min. M, Moraru a ieșit dincolo de 
careul de 16 m fi a luat mingea In mtini, deci henț, 
imediat sancționat dc arbitrul Radu Petrescu. Giu- 
leștenii au executat rapid lovitura, regulamentar, 
fără a mai aștepta fluierul conducătorului jocului. 
Așa cum ne-a confirmat și fostul arbitru internațio
nal Gheorghe Limona, membru al colegtului central 
al F.R.F., există o decizie din anul 1961, luată la 
Florența de forul internațional, decizie privind exe
cutarea loviturilor libere și prin care t-a hotărlt că 
echipele în atac, care au de executat astfel de lo
vituri, NU trebuie să aștepte fluierul arbitrului sau 
organizarea „zidului".

Iată că mai tint fotbaliști (fruntași!) care nu cu
nosc nici acum regulamentul jocului in care se con
sideră „ași" 1

Este de dorit ea fn cadrul haremurilor, 
jucătorii trebuie să le treacă tnainte de 
campionatului, să fie inclusă și norma 
consttnd din probleme de regulament.

pe care 
începerea 
teoretică,

Mircea TUDORAN
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I A IV-A A CAMPIONATULUI DIVIZIEI „C"
apei a V a (25 septembrie)

SERIA A lll-a
* Victoria Tecuci — Ancora Ga

lați 6—6 (5—0), I.M.U. Medgidia 
— Chlmpex Constanța 3—0 (1—0), 

’ Șoimii Cernavodă — Victoria T.C. 
- Galați 4—o (3—0), Progresul Isac- 
L cea — Chimia Brăila 3—3 (1—1), 

D.V-A. Portul Galați — Voința 
’ Constanța 1—2 (1—1), Arrublum
1 Măcin — Ș.N. Tulcea 3—0 (2—0),
’ Portul Constan,ța — Cimentul
5 Medgidia 1—0 (1—0), Laminorul
1 Brăila — Metalul Mangalia 0—0.

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
’ BRAILA 7 p (12—5), 2. Ș.N. Tul

cea 6 p (10—3), 3. Metalul Man
galia 6 p (6—3)... pe ultimele 
locuri : 15. Progresul Isaccea 2 p 

' (1—1«), 15. DVA Portul Galați 0 p
ț (3-9).

ETAPA VIITOARE : Laminorul Bră- 
, rla — Progresul Isaccea : S. Bălan 

(Călărași), Arrubium Macin — Voința 
Constanța : C. Ivănuș (Roman), An
cora Galați — Cimentul Medgidia : 
C. Dumitrescu (București), Ș.N. Tul
cea — Șoimii Cernavodă : S. Chivu- 
lescu (Buzău), Portul Constanța — 
Metalul Mangalia : M. Gheorghe
(București), Victoria T.C. Galați — 
Portul D.V.A. Galați : C. Fieraru 
(lași), Chimpex Constanța — Victoria 
Tecuci : P. Mihăilescu (Tîrgoviște), 

i| I.M.U. Medgidia — Chimia Brăila : 
T. Chelu (Giurgiu).

SERIA A IV-a

_ Minerul FUipeștii de Pădure — 
a Carpațl Sinaia 2—1 (1—0), Trac
ii torul Vlzlru — Rapid Fetești 2—1 

(2—0), A.S.A. Mizll — Victoria 
Lehliu 5—0 (1—0), Petrolul Brăila-

4 lanca — Chimia-Victoria Buzău
- 2—I (1—0), Petrolul Băicol — U- 
l, ni,rea Urzieeni 3—0 (2—0), Poiana
— Clmpina — Chimia Brazl-Ploieștl 

3—1 (2—0), Metalul Buzău — Vie
ți torta Tăndărel 2—1 (1,—0), Petro- 
„ Jul Berea — Carpațl Nehoiu 1—0

(1—0).E Pe primele locuri : 1. A.S.A.
i. MIZIL 8 p (9—1), 2. Poiana Cîm-
rș piua 8 p (12—5), 3. Carpați Ne-
e hoiu 6 p (3—II)... pe ultimele
n locuri : 15. Victoria Țăndărei 2 p
p (3—7), 1«. Unirea Urzicenl 2 p

(5—10).
r- ETAPA VIITOARE : Victoria Țăndâ- 
8 rei — Carpați Sinaia : P. Ciobanu
t- (Alexandria). Rapid Fetești — Meta- 
). Iul Buzău : T. Tânase (Tulcea), Car- 
: păți Nehoiu — Petrolul lanca : R.

ni Musai (București), Petrolul Bâicoi - 
:u A.S.A. Mizll : M. Scarlat (Constanța), 
rl Chimia Victoria Buzău — Petrolul 
'- Berea : C. Popa (lași), Victoria Leh- 
f Hu — Minerul Filipeștil de Pădure :

Gh. Filipeanu (București), Chimia 
. Brazi — Tractorul Viziru : M. Toncea 
e- bucurești). Unirea Urziceni — Poiana

Gnxpsna : E. Leca (Galați).

SERIA A V-o

Abatorul București — I.S.CJ.P. 
Ulmeni 2—0 (0—0), Constructorul 
Călărași — Danubiana București 
1—1 (1—1), Argeșul 30 Decembrie
— TehnomCtal București 5—1
(1—0), I.C-S.I.M. București — vii
torul Chlrnogi 7—0 (4—0), I.U.P.S. 
Cbitila — ViscofU București 1—0 
(1—0), Flacăra roșie București — 
F.C.M. Giurgiu 1-0 (0-0), Ș.N.
OUemța — Mecanică fină Steaua 
București 0—3 (0—1), Aversa
București — I.C.P.B. Bolintai 
Vale 2—3 (1—1).

Pe primele locuri : 1. MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 7 p 
(9—1), 2. Abatorul București 7 p 
(7—1), 3. I.C.S.I.M. București 8 p 
(U—3)... pe ultimele locuri : 13— 
15. Viseofil București 2 p (1—5), 
Ș.N. Oltenița 2 p (2—6), F.CM. 
Giurgiu 2 p g)—4). 16. Tehnometal 
București 1 P (3—7).

ETAPA VIITOARE : Mecanică fină 
Steaua București — Flacăra roșie 
București : D. Teodorescu (București), 
ISCIP Ulmewi - ICPB Bolintin Voie :
M. Cojocaru (Cîmpulung), IUPS Chi
ti ia — Viitorul Chimogi : Gh. Vîrjo- 
ghe (Brașov), Abatorul București — 
Tehnometal Bjcurești : G. Vlșinescu 
(București), 1CSIM București — Danu
biana București : I. Popescu (Bucu
rești), Constructorul Călărași — Ș.N. 
Oltenița : N. Barbu (Constanța), Vrs- 
cofH București — Aversa București :
N. Petria (București), Argeșul 30 De
cembrie — F.C.M. Grurghj : V. Straie 
(Moreni).

SERIA A Vl-a

Cimentul Fîeni — Cetatea Tr. 
Măgurele 4—2 (2—1), Electron tatul 
Curtea de Argeș — Flacăra-Auto- 
mecanlca Morenl 1—0 (0—0), Spor
tul muncitoresc Caracal — Dună
rea-Venus Zlmnloea 0—1 (3—0), 
Muscelul Cîmpulung — Petrolul 
Videle 3—0 (1—0), Electrica Tltu
— Chimia Găiești 0—0, Textila 
Roșiori de Vede — Dacia Pitești 
0—0, Recolta Stoicănești — Pro
gresul Corabia 3—0 (1—0), Știința 
Drăgăneștl Olt — Metalul Mija 
1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. SP. M. 
CARACAL 8 p (11—1), 2. Mus
celul Cîmpulung 7 p (9—1), 3. 
Flacăra Moreni 6 p (7—1)... pe 
ultimele locuri : 14—15. Chimia
Găiești 2 p (3—7), Textila Roșiori 
2 o (0—4), 16. Dunărea zimnlcea 
2 p (2-11).

ETAPA VIITOARE : Muscelul Cimpu- 
lung — Sportul muncitoresc Caracal : 
I, Floricel (Brașov), Petrolul Videle
— Metalul Mija : I. Radu (Craiova), 
Flacăra Moreni — Progresul Corabia: 
M. Daraban (Cisnădie), Recolta Stoi- 
cănești — Electronistul Curtea de Ar
geș : A. Loțan (Rm. Vilcea), Dacia 
Pitești — Cetatea Tr. Măgurele : C. 
Negru (București), Dunărea Venus 
Zimnicea — Știința Drăgănești : A 

Bălăcescu (Tg Jiu), Electrice TKu — 
Textila Roșiori : V. C«nușe (Constan
ța), Chimia Găiești — Cimentul Fienl; 
G. Tutunaru (Drabeta Tr. Severin),

SERIA A Vll-a

C.S.M. Drobeta Tr. Severin — 
Celuloza Drobeta Tr. Severin 4—2 
(1—1), Metalul Mihăești — Viito
rul Drăgășanj 5—0 (3—0), Elec-
troputere Cralov* — CJ.R. Cna- 
tova 2—0 (1—0), Dunărea Calafat
— Lotru Brezei 4—1 (3—0), Pe
trolul Ticlenl — Jiul Rovinari 
3—0 (2—0), Metalurgistul Sadu — 
Progresul Băl'eștl 1—0 (0—0), Ar
mătura Strehata — Mecanizatorul 
Simian 2—1 (1—1), Diema Orșova
— Pandurii Tg. Jiu 3—1 (2—0).

Pe primele locuri : L DIERNA 
ORȘOVA 5 p (3—4). 2. C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin 5 p (8—4) — 
penalizată cu — 1 p, 8. Metalul 
Mihăești 5 p (7—3)... pe ultimele 
locuri : 15. Celuloza Drobeta Tr. 
Severin 3 p (3—8), 16. Pandurii 
Tg. Jiu 0 p (3—5) — penalizată 
cu — 4 p.

ETAPA VUTOARE : Dunoreo Calotei
— Viitorul Drâgâșoni : F. Stoicescu 
(Pitești), Progresul Băl iești — Etec- 
troputere Craiova : N. Mitu (Călan). 
Pandurii Tg. Jhj — Metalurgistul Sodu: 
L Longodor (Cugir), Jiul Rovinari — 
Mecanizatorul Simian : F. Tomicefc 
(Lugoj), Armătura Strehata — Lotru 
Brezoi : V. Cimpian (Titnișoora),
C. F.R. Craiova — Celuloza Drobeta 
Tr. Severin : G. lonescu (Plătești), 
Diema Orșova — Metalul Mihăești : 
M. Nisif (Reșița). C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin — Petrolul Treiere : V. Chiron 
(lugoj),

SERIA A VIII-a

Minerul Ghețar — Minerul Pa- 
roșenl 2—2 (0—1), Daci» Orâștie
— Minerul Moldova Nouă 3—1
(0—1), Victoria Cătan — Minerul 
Amina 3—1 (3—0), Metalul Oțelu 
Roșu — Constructorul Timișoara 
2—0 (2—0), Minerul Certej — M-j- 
reșul-Explorări Deva 3—4 (1—3), 
UJd. Timișoara — Metalul Bocșa 
1—0 (0—0), Mlperiil-Ștunța Vul
rom — Mecanica Orăștie 3—1 
(1—0), Minerul Oravița — Mine- 
rul Anlnoasa 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MURE
ȘUL DEVA 7 p (7—3), 2. Mine
rul Paroșenl 8 p (9—4), 3. Con
structorul Timișoara 5 p (7—3)... 
pe ultimele locuri : 15. Minerul
Oravița 2 p (2—7). 16. Metalul 
Oțelu Roșu 2 p (3—9).

ETAPA VUTOARE : Mureșul Explo
rări Deva — U.M. Timișoara : F. Tă- 
bircâ (Rm. Vilcea), Minerul Certej — 
Minerul Ghelar : V, Băleanu (Dro
beta Tr. Severin), Metalul Oțelu 
Roșu — Minerul Aninooso : E. Bușoiu 
(Caracal), Minerul Moldova Nouă — 
Minerul Știința Vulcan : I. Măceșanu 
(Fllîași), Constructorul Timișoara — 
Dacia Orăștie : M. Druță (Cisnădie), 
Minerul Paroșeni — Minerul Anina :
D. Mladin (Craiova), Mecanica Orâș- 
ite — Victoria Că lan : M. Băcioiu

(Tg. Mureș), Metalul Bocșa — Mine
rul Oravița : V. Naghi (Oradea),

SERIA A IX-a

Silvan ia Cehu Silvaniei — în
frățirea Oradea 0—1 (0—1), Uni
rea Sinnicotau — Unirea Tom
natic 2—0 (1—»), Unirea Valea jul 
Mlhai — Oțelul Or. dr. Petru 
Groza 5—2 (3—0), Minerul Săr- 
mășag — C-F.R. Arad 2—0 (2—0), 
Voința Oradea — Minerul Șun- 
culuș 1—0 (1—0), Strungul Arad
- Bihoreana Marghita 2—0 (1—0), 
Rapid Jibou — Șoimii Llpova 
4—1 (2—0), Minerul Or. dr. Pe
tru Groza — Victoria Ineu 2—0 
(0-0).

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 7 p 0—2), 2. Unirea 
Sînnicotau 6 p (8—6), 3. Șoimii 
Llpova 4 p (11—6)... pe ultimele 
locuri : 16. Oțelul Or. dr. P.
Groza 2 p (5—9), 16. Bihoreana
Marghita 2 p (3—8).

ETAPA VHTOARE : Minerul oraș dr. 
P. Grozo — Unireo Valea lui Mihai : 
Z. Szilaghi (Satu Mare), Silvana Ce
hu Silvaniei - Minerul Sărmășag : 
E, Major (Luduș), înfrățirea Oradea
- Victoria Ines. : L Magda (Timi
șoara), Minerul Suncuiuș — Strungul 
Arad : Gh. Simcso (Hunedoara), Ra
pid Jibou — Unirea Tomnatic : I. 
Csoregi (Miercurea Ciuc), C.F.R. A- 
rod — Oțelul oraș dr. P. Groza î 
G. Nan (Sibiu), Bihoreana Marghita
- Voințe Oradea : M. Moholea (Chij- 
Napocc), Șoimri Lipova — Unirea Sîn- 
nicelau Mare : I. Voicu (Tg. Jiu).

SERIA A X-a

Bradul Vișeu — C.EJd. Cluj- 
Napoca 3—0 (2—0), Olimpia Gher
la — Chimia Tășnad 5—2 (4—1), 
Minerul Bata Sprie — Minerul 
Bălța 1—1 (0—1), CUPROM Baia 
Mare — Minerul Băluț 1—0 (1—0), 
CXL. Sigbet — Minerul Bala 
Borșa 4-0 P—O), Sticla- Arieșul
Turda — Oașul Negrești 3—0 
(0—0), Unio Satu Mare — Victo
ria Cărei 1—6 (0—«). Lăpușul Tg. 
Lăpuș — Unirea Dej 2—1 (1—0).

Pe primele locuri : L STICLA 
TURDA 8 p (11—0), 2. Bradul VI- 
șeu 8 p (8—6), 3—5. Oașul Ne
grești 5 p (7—4), Unirea Dej 5 p 
(8—5), CJ.L. Sighet 5 p (5—2)... 
pe ultimele locuri : 14—15. Chimia 
Tășnad 2 p (5—8). Minerul Băiuț 
2 p <2—5), 16. Olimpia Gherla 
2 p (7—11).

ETAPA VIITOARE • Chimia Tășnad
- Victoria Cărei : T. Rotar (Ocna
Mureș), Oașul Negrești — Bradul Vț- 
șeu : A. Săvulescu (Arad), CEM Ciuj- 
Napoca — Olimpia Gherla : M. Bum
bul (Oradea), Minerul Baia Borșa — 
Sticla Arieșui Turda : I. Mathe (Re
ghin), Unirea Dej — Minerul Băiuț : 
Gh. Pirvu (SI. Gheorghe), Unic Satu 
Mare — Minerul Baia Sprie : G. Mun- 
teanu (Arad), Lăpușul Tg. Lăpuș — 
Cuprom Baia Mare : R. Abraham
(Zalău). Minerul Băița — C.I.L. Si
ghet : A. Grama (Bistrița).

SERIA A Xl-a l

Metalotehnica Tg. Mureș — O- 
țelui Reghin 2—3 (1—1), Șurianul 
Sebeș — Mureșul Luduș 3—3 
(3—0), I.M.I.X. Agnita — Metalul 
Sighișoara 2—0 (1—0), Mecanica 
Alba Iulta — Unirea Ocna Sibiu
lui 1—0 (0—0), Textila Năsăud — 
Unirea Alba Iulia 0—0, Minerul 
Rodna — Electromureș Tg. Mu
reș 0—0, Inter Sibiu — Foresta 
Bistrița 2—0 (2—0), Metalul Alud
— Soda Ocna Mureș 5—0 (4—0).

Pe primele locuri : 1. META
LUL AIUD 7 p (9—1), 2. Electro
mureș Tg. Mureș 5 p (8—1), 3—4. 
Mureșul Luduș 5 p (8—5), Oțelul 
Reghin 5 p (7—4)... pe ultimele 
locuri : 15. Foresta Bistrița 2 p 
(2—8), 16. Textila Năsăud 2 p 
(1-7).

ETAPA VIITOARE : Foresta Bistrița
— Soda Ocna Mureș : S. Martinescu
(Rădăuți). Oțelul Reghin — Mureșul 
Luduș : F. Fechete (Baia Mare), E- 
leetromureș Tg. Mureș — Metalul 
Alud : C. Popovici (C. Turzil), Uni
rea Alba Iulia — Inter Sibiu : I. Jilian 
(Caransebeș), Minerul Rodna — Me
canica Alba Iulia : D. Ardeleanu 
(Satu Mare). Șurianul Sebeș — Meta
lotehnica Tg. Mureș : C. Furfea (Ti
mișoara), Textila Năsăud — IMIX Ag
nita : I. Galiș (Oradea), Unirea Ocna 
Sibiului - Metalul Sighișoara: G.
Schianu (Rm. Vilcea).

SERIA A Xll-a

Viitorul Gheorghenî — Textila 
Prejmer 1—0 (0-0), Chimia Or. 
Victoria — Minerul Baraolt 2—1 
(0—0), I.C.lJd. Brașov — Celuloza 
Zămeștl 5—2 (2—1). Electro Sf. 
Gheorghe — Precizia Săcele l—< 
(0—0), Torpedo Zămeștl — Mi
nerul Bălan 0—1 (o—1), Mobila»’ 
Măgura Codlea — Tractorul Bra
șov 1—2 (0—1), Mureșul Topllța
— Unirea Cristuru Secuiesc 3—0 
(1—0), Metrom Brașov — Utitar. 
juj Făgăraș 3-1 (2-0).

Pe primele locuri : X. TRACTO
RUL BRAȘOV 7 p (10—2), 2. Vii
torul Gheorgheni 7 p (7—2), 0.
Electro Sf. Gheorghe 6 p (6— 5)„T 
pe ultimele locuri : 14—15. Celu
loza Zămeștl 2 p (5—ia), Textila 
Prejmer 2 p (2—9), 16. Torpedo 
Zărnești 0 p (1—9).

ETAPA VIITOARE : Mureșul TopKța
— Minerul Baraolt : C. Zolotușcă
(Ploiești), Minerul Bălan - Viitorul 
Gheorgheni : I. Nistor (Comănești), 
Unirea Cristuru Secuiesc — Electro 
Sf. Gheorghe : I. Fasole (Ploiești), 
Tractorul Brașov — Metrom Brașov; 
T. Stănescu (Amara), Textila Prejmer
— Mobite-Măgura Codlea : J. Tăta- 
lescu (București), Utilajul Făgăraș
— Chimia oraș Victoria t Gh. Wilhelm 
(București), Precizia Săcele — IGM 
Brașov : P. Vancea (București), Ce
luloza Zărnești — Torpedo Zămeștl I 
A. Radu (București).

Rezultatele ne-au fost tr»n«- 
mlse de corespondenții noștri vo-' 
luntari din localitățile respective.



Campionatele europene de volei
\

V»

Dupj trei zile de întreceri — 
disputate in șase orașe din 
R. D. Germană — s-a încheiat 
prima etapă a celei de a 13-a 
edilii a campionatelor europene 
de volei : întrecerile pe grupe 
(3 feminine și 3 masculine). 
După cum se știe, între cele 24 
echipe reprezentative pre
zente la startul C. E. erau și 
cele ale României. O firească 
satisfacție ne-au produs. așa 
cum speram, fetele care, cu 
două victorii. împotriva Ceho
slovaciei si Olandei — după 
jocuri frumoase, de bun nivel 
tehnic — și-au asigurat un loc 
în turneul final rezervat echi
pelor ce se vor clasa pe locu
rile 1—6 in acest campionat. O 
performantă care deschide 
voleibalistelor 
spectiva 
ierarhiei 
zentativa 
așteptat 
cheie-, < 
parte la 
rile 7—12.

Iată acum, 
de a treia zi

COTTBUS, 
Deconectate, 
frumoasa victorie 
nică. 
prezentativ 
leibalistele 
rat dinainte ciș 
Olanda, 
avut urmări ne

la fel de bine ca în meciul cu 
Cehoslovacia. De astă dată, pe 
fondul unei deconcentrări, au 
abundat greșelile tehnice. r>e- 
permis de multe. Semnificativ 
apare faptul că merită a fi e- 
vidențiatâ o singură jucătoare 
— Daniela Drăghici — care

SUCCESE ALE CMACIȘTIIM $1 CAUOIȘTIIOU DE IA STFA0A

care 
noastre 

intrării in 
europene, 
masculină 

— pierzind 
cel cu Italia, va lua 
turneul pentru locu-

per- 
elita 

Repre- 
— ne- 
.meciul

din cearelatăr
de concurs :
19 (prin teleiaa) 
neașteptat, după 

de dumi-
obținuiă împotriva re- 

:i Cehoslovaciei, vo- 
noastre au conside- 

igata partida cu 
Si aceasta, firește, a 

dorite asupra e- 
voluț ei formației noastre atit 
in primul set — în special — 
cit și in întreaga partidă, in
tr-o intilnire decisivă pentru 
calificarea in turneul final 
locurile 1—6. Olandezele, dor
nice să obțină un r 
rabil. care să igno 
Iul hîrtîei*. au lupt, 
nar. fiind, neaștept 
mode. Cu Karoli 
(nr. 14) intr-o fc 
bună ele au reușit 
primul set si să... piardă alte 
două la 14 ! Scor final: Româ
nia — Olanda 3—1 (—15, 14, 7, 
14). O partidă care putea fi 
ciștigată mult mai ușor, dată 
fiind valoarea jucătoarelor 
noastre raportată la adver
sare. cu condiția să se fi jucat

Io:

•zele.

REZULTATE TEHNICE
Masculin. Cehoslovacia — 

Olanda 3—2 (8, 8, —13, —6, S). 
Bulgaria — Ungaria 3—1 (6, S, 
—8. 0). U.R.S.S. — Finlanda 
3—1 (—18, 7, 8, 11). Polonia — 
Italia 3—1 (13, 14, —2, 14). R.D. 
Germană — Grecia 3—1 (11, 
10, —8, 9). Italia — Franța 3—1 
(—14, 9. 7, 7). —----- -- ~
landa 3—0 (13, 10. 6).

Feminin. Bulgaria — 
Germania 3—0 (». 10, 11). Un
garia — Italia 3—0 (11, 6. 3). 
Potonia — Franța 3—1 (8, 13, 
—B, 2). VUSS. — Olanda 
3—0 (4, 8, S). R.D. Germană — 
Sued a 3—0 <», 3, ») .România 
— o.anda 3—1 (—S. 14. 7. 14). 
RFC — Franța î—0 (H. 5, 
2). R.D. Germană — Ungaria 
3—• (!«. 10).

DUPĂ DESFĂȘURAREA ME
CIURILOR — PE GRUPE — 
din prirhete trei rite ale CB. 
de volei, s-au cataCcat pentru 
turneele 1—6 următoarete re
presentative : feminin — Bul
garia. RF. Germania (grupa 
D. r.lSS, Komănîa (gr. a 
n-a, Ungaria și R.D. Ger
mană (gr. a in-a) ; mascu- 
ira — (R.S.S., Cehoslovacia
(y. D. Polonia, Italia (gr. 
a U-a . R-D. Germană, Bulga
ria (gr. a III-a).

Tumeeie finale se vor d_s- 
puta intre zilele de £—25 sep
tembrie ja Rostock (1—șl 
Ckxtbus (1—12) — pt. fete.
Bertin (1-61 și Suhl rt—’-2».

Finlanda — O-
R.F.

face parte din grupa jucătoa
relor tinere, puțin experimen
tate.

Indiferent de evoluția din 
acest meci — soldat, să nu ui
tăm. cu victorie — fetele noas
tre, in frunte cu antrenorii S. 
Ch iriți si V. Moșescu merită 
felicitări. Ele și-au făcut dato
ria într-o grupă foarte grea, 
calificîndu-se pentru turneul 
1—6.

Aurelian BREBEANU

0. LUDWIG (R.D.G.) A CI$TIG AT TOUR DE L'AVENIR
Cea de-a 21-a ediție a cursei 

cicliste Tour de l’Avenir s-a în
cheiat la Martigues (Franța) ou 
victoria lui Olaf Ludwig (HO. 
Germană). Ultima etapă, a 15-a, 
Vitrolles — Martigues (73 km) a 
fost cistigată de Paul Wellens 
(Belgia) in lh46:30. care l-a În
trecut la sprint pe francezul 
Christian Levavasseur. Plutonul 
condus de Castaing (Franța) si 
Ludwig a sosit după 7 secunde. 
Etapa a 14-a. Nimes — Vitnolles 
(136,5 km), i-a revenit lui Vin
cent Bardeau (Franța) ta ShaiiZS- 
In clasamentul final, Olaf Lud-

wig a fost urmat de Jean-Fran- 
qoU Chaurin (Fraața) la 3:31, 
Maarten D uc rot (OlanOa) la 4-jrr.

★
SOFIA. 19 (Agerpres). Etapa a 

5-* a „Turului Bulgariei*. Var
na — Burgas (134 km) a revenit 
bulgarului Veselia Hubenov ta 
3h3S 39. Cu primul pluton, la 11 
secunde, au sosit cscUstli ro
mâni Mircea Rorr.așcanu (locul 
6). Ionel Gancea si Constantin 
Căruțașii. In clasamentul gene- 
mi conduce sovieticul Baranov- 
skt

CAMPIONATELE
(Urmare din pag. 1)

bune dealuri cu livezi, sfirsind 
in pilcuri de păduri, cadru na
tural care a pricinuit mart ne
cazuri competitorilor. acestea 
fiind adevărate capcane pentru 
modelele purtate de vtat la mare 
depărtare. Programul a începu* 
cu clasa S 3 A (rachetomo- 
dale cu parașută) si de la pri
mele lansări lupta a fost deose
bit de strinsă. Cu toate că ploaia 
și vlntul in rafale, care au pur
tat multe rachete spre zonele 
Împădurite, din cel 27 de ooncu- 
renți 18 au realizat lansări ma
xime (180 sec.), printre care si 
sportivii români Ion Catargiu si 
Dorin Torodoc. In următoarele 
două lansări, insă, doar sportivii 
sovietici și cehoslovaci au reușit 
să învingă capriciile vremii, nrin- 
tr-o bună organizare a recupe
rării modelelor. După două lan
sări de baraj, pe primul loc s-a 
situat A. Miturev (U.R.S.S.) și 
A. Bepa (Ceh.), cu maximum de 
puncte — 1380. Deosebit de dis
putată a fost proba S 6 A. ra- 
chetotnodele cu panglică, unde 
și-au spus cuvintul motoarele, 
dar și experiența de concurs. 
Sportivii noștri (juniorul Mircea 
Boșcoianu. un autentic talent si 
exemplu de bună pregătire, Do
rin Torodoc și Ion Butușan) au 
abordat. însă. întrecerea cu calm 
și primii doi s-au impus cate
goric, intrind ta baraj pentru 
Primul loc. In prima lansare de 
baraj rachetele lor n-au urcat, 
Insă, prea sus. au intrat intr-o 
zonă cu descendențe și el au fost 
nevoit! să se mulțumească cu 
locul 7 (Boșcoianu) și 8 (Toro
doc). locuri onorabile, care au 
urcat echipa pe treapta a treia 
a podiumului de premiere (me
dalie de bronz), unul din cele 
mal frumoase succese modellste 
românești din ultima vreme. Tit
lul de campion a revenit bul
garului I. Pavlov. In clasa SIE,

SUHI., 19 (prin telefon). Re
prezentativa masculină de vo
lei a României a susținut astăzi 
în compania echipei Poloniei, 
o partidă de o deosebită im
portanță, de rezultatul căreia 
depindea calificarea în sex
tetul fruntaș al continentului. 
Performanța dorită era insă po
sibilă numai în cazul unei vie-, 
torii cu 3—0 sau 3—1, deoarece 
Italia a întrecut Franța cu 3—1 
(—14, 9, 7, 7). Meciul volei
baliștilor noștri a avut accente 
dramatice : primul set a fost 
cîștigat cu 15—13, următorul a 
fost cedat la 11 ; cel de-al trei
lea a revenit la 18 voleibaliști
lor români, care însă nu au 
mai avut puterea sâ-1 cîșiige și 
pe următorul, cedat la 10, ceea 
ce, practic, 
calificării.
România -
—11, 18, —10, —10).

în organizarea clubului Stea
ua, pe lacul Snagov s-a desfă
șurat ..Memorialul Vasile Ni- 
coară“ la caiac-canoe, la între
ceri participînd, alături de 
sportivii clubului bucureștean, 
o selecțională' a armatei italie
ne. S-au desfășurat 10 probe 
pe distanțele de 500 m si 1000 
m, 7 ciștigate de gazde, 3 
oaspeți, de la Steaua 
nut victorii: K* 500 și 
Marius Firfirică; K 4 
m: E. Bîrlădeanu —
— Iacob — Ionescu,;
500 m: Nicolae Mihăescu; C 1
— 1000 m: Mihail Timofte; C2

— 500 m: Timofle — Cobza- 
rencu, C 2 — 1000 m: I. Lu
ca — Gh. Simiocenco.

★

însemna 
Rezultat
Polonia

ratarea 
final : 

2—3 (13,

Cornel RJMNEA

de 
ou obți- 
1 000 m:
— 1000
Frigioiu
C 1 —

La Praga s-a desfășurat o 
regată internațională de caiac- 
canoe la care au luat parte 
sportivi din cluburile militare 
din unele țări socialiste. Spor
tivii de la Steaua au obținut 
trei victorii, prin: N. Mihăescu 
(CI — 500 m), M. Ionescu — 
I. Frigioiu (K 2 — 500 m) și 
M. Ionescu — I. Frigioiu — E- 
Bîrlădeanu — I, Axente (K 4 
— 500 m).

PUGILISTII JUNIORI ROMÂNI ÎNVINGĂTORI ÎN POLONIA
In Localitatea Dok>n«sEâ Sluipsk 

a-a ctesfâșurat uin important tur
neu pugilistic international re
zervat juniorilor. La întreceri au 
participat șl opt boxeri români,

patru dintre ei cucerind locul În
tâi : Rudei Obreja la cat. ușoară. 
Panaât Tudor la cat. semignea» 
Miklos Palsz la cat. grea sl Do
rin Răcaru la cat. suiper-gnca.

TRĂGĂTORI ROMANI LA C. M. DE TIR REDUS
La Campionatele mondiale 

de tir redus, care Încep astăzi 
la Innsbruck (Austria), sînt 
prezenți și cițiva trăgători 10- 
m&ni. Iată lotul tării noastre:

Ion Joldea, Florin Cristofor, 
Constantin Stan, Daniela 'loa
der și Eva Olah. (Cu toții vor 
concura la proba de pușcă 10 
metri).

JOCURILE MEDITERANEENE
Italia ciștigătoare—neoficială—a competifiei

«i

pu- 
din-

Brahim Brahimi 
Azab Faik (Egipt), 
Aboulham (Siria) 
Todtaco (Italia) ; 
Gamal e. Koultil 
Lusicsa Si
SaLn Karaittaon (Turcia) si Mus- 
tapha Kbocbote (Algeria) : eat: 
*4 kg : Abdeihak Achik (Maroc) 
b.p. Tala: el Shawa (Siria). 3. 
Abder.ta Belta. (Algeria) si Vic
tor Dobas-romd (Iugoslavia) : 
eat. 57 kg : Noureddine Boughai- 
ml (Tunisia) b.p. Dragan Kono
valov (Iugoslavia). 3. Mohamed 
Maaraoui (Maroc) și Said Azae- 
diae (Algeria) ; cat. 6» kg : Mus- 
tpha Fedti (Maroc) b.p. saehmet 
Demir (Turcia). 3. Kocstadi Si
res (Grecia) și Mohamed Mer- 
saal (Egipt) : eat. 6M kg : fixXfi 
BSelkhlr (Tunisia) b.p. Mrtko 
Puzcuici (Iugoslavia). 3 Jeer
Ghazzal (Stria) $i Alt Bessad 
(Algeria) ; cal. Ct kg : Kbema-s 
Refai (Tunisia) b.p. Lictaao Bro
ne (Italia). 3. Abderrahlm T as■ 
ctiira (Maroc) șl Srsen M_rcre-

nic! (Iugoslavia) ; cat. 71 kg : 
Abdeilah Tibazi (Maroc) b.p. 
Ahmet Candas (Turcia). 3. Chris- 
tphe Tiozzo (Franța) și Romolo 
Casamonica (Italta) ; cat. 75 kg: 
Raouf el Baiiri (Tunisia) b.p. 
Husseta Kurdieh (Siria). 3. Ha
mid Hadi (Maroc) șl Musret 
Redzepi (Iugoslavia) : cat. 81 kg: 
Mustapha Moussa, (Algeria) btab. 
I Mohamed Elssaș-ed (Egipt). 3. 
Antonio Mar.ifredini (Italia) b.p. 
Abdessatar el Bahri (Tunisia) ; 
cai. Șl kg : Mohamed Bouchiche 
(Algeria) b.p. Ar.geio Musone 
(Italia). 3. Khaled Himly (Egipt) 
M Dzer.'det Peci (Iugoslavia) : 
BASCHET : finala pentru locuri
le 1—8 : Iugoslavia — Italie
77—75.

Clasamentul final oe medalii
aur argint bronz total

Halta 32 44 142
2. Franța M 44 34 117
S. Spanta 11 2 S 49
4. lugosta-.ria 11 11 19 53
i. Greci* 11 :• 13
t. Tmeia 11 5 14 »
T. Maroc 21 (1-t54-D. 3. Egipt 21
a+»+». 9. Algeria 14 ft+3+7).
M. 1 (4+1+». U. Siria
3 i. 12. 3 D

ACTUALITATEA IN TENIS
Hilton Head Island. Ia aceas

tă localitate dm Carolina de 
Nord s-a încheiat duminică un 
turneu internațional rezervat 
exclusiv probei de dublu mixt 
și intitulat, tocmai de aceea, 
„cuplurile lumii in 1983*. La 
startul competiției a fost pre
zent șî cuplul româno-britanic

MONDIALE DE RACHETOMODELE
rache toptan- radio-comandate,
sportivii noștri nu au concurat. 
Proba a tact rișteșată detașat 
de americani. In proba S t C — 
racbetoptar.e etastoe rrii M -noas
te* (Dâscâlesra, Toxta. Catar ti o) 
avea șanse mal mari decât po
ziția ocupată ta ctasamsn — lo
cul 4 pe echipe — dar ectrunea 
de recuperare a medetetor n-a 
fost eficientă. Proba a foot do
minată de bulgari, dar la indi
vidual titlul a foot ciștteat de 
I Taborski (Cehoslovacia).

Fără Îndoială, cele mai spec
taculoase și mai revelatoare pri
vind ..eiisa* ooncurentUce ten*, 
modelele care încearcă să repro
duc* fidel rachete adevărate 
(S S C d S T), de la „Sotaz*- 
urt ta „Saturn--uri. ori naveta 
spațială ..Columbia' — vedete 
ale aeronauticii pașnice. Apara
tele stat cotate ta stand «1 la 
zbor. In ambele probe s-au de
tașat sportivi bulgari. lansările 
constituind momentul de vlrf al 
mondialelor. La s 5 C noi am 
concurat cu doi ____ 1..
Petre Nicolae și Florian Lutlc
— care s-au clasat pe locurile 16. 
respectiv 19, iar la S 7 Petre 
Nicolae, singurul nostru repre
zentant, s-au situat pe locul 12, 
cu „Soiuz 30*. La altitudine au 
câștigat bulgarii prin A. Atana
sov. Iar la S 7 gazdele, care n-au 
reușit să se Impună în celelalte 
probe, au obținut e medalie de 
aur prin M. Twardowski, cu 
,, Ariane".

Pentru rachetomodeliștii noștri 
(prezentă ta general bună, tinînd 
seama de palmaresul adversari
lor!), ca și pentru federația de 
specialitate — reprezentată de 
Laurențiu Cupșa, vicepreședinte 
șl Dumitru Cerchezan, secretar
— mondialele au constituit un 
fructuos schimb de experiență- 
dar mal ales prilejul de a con
stata că se cer depuse mal -mu 
eforturi pentru dezvoltarea șl 
răspindirea acestui sport. In sfîr-

format din Hie Năsâase si en
glezoaica Ja Dorrie. hvoluind 
excelent aceștia s-au calificat 
In finala 
obținut o 
6—7. 7-5. 
americane 
Stockton.

La Bănie. In vestul 
pa țărmul Atlanticului, la La 
Baule s-au desfășurat campio
natele Franței, de la care au 
absentat principalii favoriți, 
Noah și Leconte, aflați la 
Brisbane pentru meciul Austra
lia — Franța din Cupa Davis. 
Campionii 19S3 bărbați: Thie
rry Talasae -v Pascal Portes 
6—1, 6—4, 6—2; femei: Natha
lie Herremana — Catherine

turneului unde au 
aplaudat* victorie cu 
6—3 In fața 
Anne Smith

perechii 
și Dick

Franței,

sportivi

cinice : S3A — 
(VAS-SI 1 M» 
(Cehă 13S» p, 

(Ceh.) 1 US O— 
(Rom.) 444 p...

L
». 
a.

IL

D.

134» p. 3. Pokmi* 502 p. S4A :
k J. Pavlov (Bulg.) 7S» P. L
V. (UJLS^.) 721 P. 3.
o. (UJUS.S.) CT7 P-- T.
M. BoseotahU (Rom.) MT p. 4.
D. Torodoc (Rom.) 544 p._ 19.
Ion Butașas. rRoca.) p. Pe e-
ciiipe : 1. U.IUS^ 1 •« p. 2.
Bulgaria lrt p. 1 Rocnâma 1 
p. S4C : 1. J. Taborski (Ceh.)
2 3B0 p, 2. A. Marinos (Haig)
1 «00 p, 3. S. Ilin (VBBB.) IM 
p... 8. G. Toxta (Rom.) M» P— 
1». L Catargiu (Rom.) 444 p. 17. 
L Dăscălescu (Rom.) WT p. Pe
UB.SA. 1874 p. 3. Cehoslovacia 
1531 p, 4. România 15X7 p. S5C:
1. T. Atanasov (Bulg.) 1331 P.
2. K. Dobeev (Bulg.) 1271 p. 3. 
A. Rose (S.U.A.) 126» p„. 16. P. 
Nicolae (Rom.) 1 038 p... 19. F. 
Lutic (Rom) 873 p. Pe echipe : 
1. Bulgaria 3 873 p, 2. S.u
3 579 p, 3. Cehoslovacia 3.5L2 
p... 8. România 1901 p. ST î 1. 
M. Twardowski (Pol.) 870 p, 2.
5. Gerencer (Ceh.) 867 p. 3. P. 
Kanev (Bulg ) 854 p... 13. P. Ni
colae (Rom.) 742 p. Pe echipe : 
1. Bulgaria 2 532 p, 2. Polonia
2 526 p, 3. Cehoslovacia 2 458 p...
6. România 742 p.

1. J.

echipe: 1. Bulgaria 218» p, 
---------- 187» p. " _ - *

.Dallas* 
Andres(Texas), e< 

Gomez (23 
americanul 
6-7, 8—1. 
turneu, pe 
ciștigă acest talentat jucăXr.

Prag* Frantisek Pala (33 de 
ani), care timp de 13 ani a lost 
component al echipei reprezen
tative, a fost numit antrenor 
federal !n Cehoslovacia

Fotbal
I -meridiane

CAMPIONATE NAȚIONALE
OLANDA (et. 7) : Eindhoven — 

Volendam 3—1, Deventer — Sit- 
tard 3—2, Dordrecht — Den Bosch 
1—3. Sparta Rotterdam — Ut
recht 6—1. Excelsior Rotterdam
— Tilburg 0—1, Kerkrade — 
Zwolle 7—3, Alkmaar — HeLmond 
3—1. Ajax — ~ 
Groningen — 
samentul : 1.
13 p, 2. Roda
3. Feyenoord
17. D.S. ’79 Dordrecht 3 p, 18. 
Helmond Sport 2 p.

SPANIA (et 3) : Betis — Ma
laga 2—0. Valladolid — Real So- 
ciedad 4—1, Gijon — Cadiz 2—1. 
Mallorca — F.C. Barcelona 1—4, 
Osasuna — Atletico Madrid 
1—2. Espanol Barcelona — Se- 
vlila 1—0. Real Madrid — Va
lencia 0—1. Athletic Bilbao — 
Salamanca 6—3, Murcia — Za
ragoza 0—0. Clasamentul : 1. At
letico Madrid 6 p, 2. Murcia 5 p, 
2. Valencia 5 p... 17. Osasuna 1 P,
18. Cadiz 0 p.<

AUSTRIA (et. 5) : Rapid — 
Innsbruck 5—1, Austria Salzburg
— Sport club 0—0, Austria Vien*
— Fav AC 2—1. Veit ■■ ■
5—0 “ ’ —
Look 
stadt 
ker 
1. Austria Viena 9 p, 2. Sturm 
Graz 9 p. 3. Rapid Viena 7 p,
4. SC Eisenstadt 7 p. 5. Gak
7 p... 15. Sport club 2 p, 16.
5. C. Neusiedl 0 p.

IUGOSLAVIA (et T) : Steaua 
roșie — Hajduk Split 2—0. Novi 
sad — Partizan 3—0. Sarajevo — 
Pristina 6—9. Olimpia Ljubljana
— Rijeka 1—2, Mostar — 
3—6 Zenlca — Titograd 1—1, 
dar Skoplje — Tuzla 3—0, 
Jek — Zeiezniciar Sarajevo 
Dinamo Zagreb — Vlnkovcl 
Clasamentul : 1. Rijeka 10 
Velez Mostar șl Hajduk 
> p, 4. Sarajevo. Steaua 
Belgrad. Buducnost Titograd, 
Sloboda Tuzla. Partizan Belgrad 
și Pristina I p... 
Ljubljana 4 p, 18. 
greb 3 p.

grecia (et. 3) : Panathtaaikos
— A-galeo 1—4, Heraklis — Doxa
1—4. Aris — Larissa 2—1. AEK— 
EUir. .kog 5—1. Series — Of” 2—2. 
Apollon — Katamaria 1—0. Cla
samentul : 1. Parathlnaikoe «1
Heraklis 6 p, 3. Pack 4 p (2 j), 
Asa Arta șl ApoUon 4 p... 14. 
Yanntaa, Katamaria și Algalo» 
• P-

FINLANDA (et. 4) : Haka — 
Ilves 1—4, Hjk — Tps 4—1, Ops 

2—3. Clasamentul : 1.
p, X Hjk 22 p. 3. Tps 
Haka 19 p. 5. Kuusyst

Feyenoord 8—2 ! !, 
Haarlem 1—2. Cla- 
Ajax Amsterdam 
JC Kerkrade 11 p. 
Rotterdam 11 p...

Neusiedl 
Gak — Klagenfurt 0—0,
- Sturm Graz 0—0. Eisen-
- Weis 2—1, Admira Wac- 

Linz 3—3. Clasamentul :
2.

— Kpv 
Ilves ZS 
1» P. 4.
16 p.

roș io

17. OUmpia 
Dtaamo Za-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Crosul .Bude 

Pravo*. la Praga : seniori — 11.4 
km : L Viktor Ci-umakov (URSS) 
Z3:M. X Lralxmir Eesacek (Ceti.) 
tala. 2. Joachim PLnhero 
(Port.) la 9 i ; ternei: 2JS0 km: 
L GabrieBe Metaei (HDG) «J», 
X. Olga Krentser (URSS) la 6 a, 
3. Elena Malinina (URSS) la 13*

AUTOMOBILISM • Cures d« 
1MI km de ta Brands Hatch a 
fest câștigată de perechea brita
nică Derek Warwick (pitot de 
-formula I 8 Si John Fitzpatrick 
cu o medie orară de 16247 km. 
Pe locul <icA, Ickx — Mass (Bel
gia — RFG) la un tar. Lidesul 
C.E. este belgianul Ickx a Cam
pionatul european al munților, la 
Tarragona, * ----- *— ------ - ‘ "
1. Herbert 
die orară
Lla gostera ______ __

BASCHET • Turneu ma&culiin 
la Turku : L Bulgaria 6 p, 2. 
Suedia 4 p. 3. Finlanda 2 p, 4. 
Arabia Seudită 0 p.

JUDO • Turneul internațional 
de la Varșovia : cat. 86 kg : 1.

Kurczyna (Pol.), 2. Hanc (Pol.),' 
cat 96 kg : Cogilșașvili (URSS), 
2. Szepesl (Ungaria), cat. +95 kg: 
Ozsvar (Ungaria). 2. Klbadza» 
lkteo (URSS).

Președintele Comitetului O- 
ltaipic Britanio, sir Denis 
Follows (75 ani) a decedat 
slmbătă, la locuința sa, de la 
Londra. Follows a fost multă 
vreme secretar al federației 
engleze de fotbal si a deținut 
un rol important 
zarea lui „World 
1966.

ta organi- 
Cup“ in

in nordul Spaniei ■ 
Stenger (RFG) — me
de 94,62 km, 1. Juan 
(Spania).

Ie Mans aKABTING • La
avut loc C.M. de karting, for
mula 126 cmc câștigată de italia
nul Mike Wilson, înaintea suede
zului Forsman șl a francezului 
Boulineau.

MOTO • La Espoo, in Finlan
da, C.M. de trial : 1. Eddy Le— 
jeunde (Belgia) 89 p, ’. Philippe 
Berlatler (Franța) 106 o. 3. 
Thierry Michaud (Franța) 106 p
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