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SPORTIVII DE LA STEAUA 

AU CUCERIT AMBELE TITLURI
REȘIȚA, 20 (prin 
telefon). După 

două zile de între
ceri — cu exerci
ții impuse si li
ber alese —pentru 
desemnarea cam
pionului republi
can absolut și 
numai cu exerciții 
liber alese pentru 
stabilirea celei mai 
bune echipe a tă
rii, marți seara 
au fost premiați 
aici. în ' fața unui 
public numeros și 
entuziast. învin
gătorii campiona
tului național și 
ai „Daciadei" la 
gimnastică mas
culină.

In acest an am
bele titluri au re
venit sportivilor 
clubului Steaua, 
ciștigătoare pe me
rit la capătul unei 
întreceri în care 
maturitatea șî o- 
mogenitatea for
mației _s-au do
vedit decisive în 
obținerea titlului 
pe echipe. Dîrză 
și spectaculoasă 
a fost lupta la in
dividual compus, care a an
gajat mai ales componenți ai 
echipei campioane — Steaua. 
Chiar de la începutul concursu
lui de marți cu exercițiile li
ber alese, conducerea țn clasa
ment a fost preluată de Va
lentin Pintea cu două note de 
9.75 la inele si sărituri. Emilian 
Nicula a~ revenit destul de re
pede în frunte si nu a mai ce
dat întîietatea pină in final. 
Nu numai nota de 9,90 de la 
bară fixă — specialitatea 
gimnastului steiist — s-a do
vedit decisivă in realizarea 
succesului, ci în general, se 
poate spune că Emilian Nicula 
și-a găsit o ..cadență de mon
diale", a evoluat constant. cu 
remarcabilă siguranță și a 
obținut 'in succes care trebuie 
să-l stimuleze pentru evoluții 
și mai bune la apropiatele în-

Ancheta noastră MAI PUȚIN DE UN AN PÎNĂ LA J. 0. 
CUM VĂ PREGĂTIȚI PENTRU MAREA ÎNTRECERE?

Răspunde secretarul responsabil al r. R. Haltere, prol. Lazâr Baroga
Reprezentarea demnă a sportului românesc la J.O. de la Los 

Angeles — de care ne desparte mai puțin de un an — consti
tuie obiectivul primordial al întregii noastre mișcări sportive, 
pentru îndeplinirea căruia Comitetul Executiv al C.N.E.F.S. a 
stabilit măsvri pentru toate federațiile. Este cazul si federației 
române de haltere, al cărei secretar responsabil, prof. Lazăr 
Baroga. răspunde. în legătură cu aceasta, la cele două între
bări ale anchetei noastre :

1. Ce ati întreprins pînă în prezent pentru îndeplinirea hotă- 
rîrii Comitetului Executiv al C.N.E.F.S. si cu ce eficiență ?

2. Ce perspective intrevedeți halterofililor români la întrece
rea supremă a anului 1981 ?

1. Federația noastră acordă o 
deosebită importanță pregătirii 
sportivilor fruntași si îndeosebi 
celor de la cluburile Steaua. 
Rapid, Olimpia si asociația 
sportivă Chimpex Constanța 
Componenților lotului olimpic 
li se asigură condiții optime 
de pregătire, pe baza unor pla
nuri riguros alcătuite — dezbă
tute și aprobate de Comisia 
olimpică — mărindu-se volu
mul de antrenamente, intensi
tatea acestora .— si creîndu-se, 
în același timp, un climat fa
vorabil obținerii unor perfor

ASTĂZI, PRIMELE DOUA ETAPE IN CAMPIONATUL DE POLO
Cea de a 39-a ediție a cam

pionatului Diviziei „A“ de 
polo-seria I începe astăzi. Tur
neul inaugural, din stațiunea 
„1 Mai" de lîngă Oradea, pro
gramează în prima zi două 
etape. Dimineața, de la ora 
9. au loc meciurile Steaua — 
I.L. Timișoara, Rapid Bucg- 
rcșli — C.N. A.S,E. București, 
Dinamo — Progresul si Crișul 
— Voința. Dintre ele. jocul de 
deschidere al campionatului se 
anunță cel mai disputat, în 
celelalte Dinamo. Crișul și 
Rapid avînd prima șansă.

EMILIAN NICVtA

treceri de la Budapesta. Va
lentin Pintea a confirmat aici
recentul succes de la Los
Angeles, aflindu-se în per
manență in prim-planul lup
tei pentru titlu. Pe poziția a 
treia. Dan Odorhean, ale că
rui eforturi din ultima vre
me subliniază o dată in plus 
marile lui rezerve. Exercițiul 
său la sol a fost notat cu 9.80. 
fn disputa pe echipe. Steaua 
s-a aflat în permanentă la con
ducere, a acumulat constant 
puncte și s-a distanțat conside
rabil în final realizînd o victo
rie netă in fața tradiționalului 
partener Dinamo București. 
Iată componenta noii echi-

Constantin MACOVEI

(Continuare în pag 2-3)

manțe cit mai valoroase. Mun
ca specialiștilor s-a axat pe 
eșalonarea unor etape de pre
gătire, în care forma spor
tivă să ajungă progresiv la pa
rametrii înalți. Am avut în 
vedere promovarea unor ele
mente tinere, cu perspective, 
chiar juniori, ca de pildă Do- 
rel Mateeg (C.S. Onești), Nicu 
Vlad (Rapid Buc.), Constantin 
Urdas (Olimpia) ș.a. Pînă acum 
rezultatele acestor juniori ega
lează sau depășesc unele re
corduri ale seniorilor! Putem 
afirma că în ultima perioadă

In programul după-amiezii. 
care începe la ora 16 : Voința
— I.L.T., Crișul — Steaua. Di
namo — C.N. A.S.E.. și Rapid
— Progresul, crimele echipe 
sint favorite.

Mîine, în meci-vedetâ se 
întîlnesc Dinamo și Rapid, în 
cel dinții derby al noului cam
pionat.

Să sperăm că. de la bun în
ceput. fruntașele sporlului nos
tru cu mingea pe apă se vor 
angaja într-o Întrecere a mult 
doritului și necesarului salt 
de calitate 1

raOlETMl DIM TOATE fAlttte. UNIȚl Va I
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Joc frumos fi scor satisfăcător obfinut de fotbaliștii noștri la Vigo

stticjmn spaniolA-lotul româniei: u (zi)
• Amarillo, Boloni, Maradona (11 m) și Coraș, autorii 
golurilor O Pentru atribuirea trofeului „El Corte Ingles" 
au fost executate suplimentar penalty-uri: 4-2 pentru 

gazde. Au ratat Gabor și Andone.
VIGO, 20 (prin telefon). Lo

tul României a făcut marți sea
ră o bună și aplaudată parti
dă în compania Selecționatei 
jucătorilor profesioniști spanioli, 
terminînd la egalitate, 2—2 
(2—1), cu valoroșii lor parte
neri de întrecere. „Un rezultat 
just și O foarte bună echipă 
română” a declarat după parti
dă celebrul Di Stefano, antre
norul selecționatei spaniole.

Partida Începe Intr-un ritm 
susținu*  șl prima mare ocazie • 
au fotbaliștii noștri (min. 7 bară 
Coraș). După două minute gaz
dele deschis scorul : Ungureanu 

o mince In

VIGO, 20 (prin telefon). Lo
tul României a făcut marți sea
ră o bună și aplaudată parti
dă în compania Selecționatei 
jucătorilor profesioniști spanioli, 
terminînd la egalitate, 2—2 
(2—1), cu valoroșii lor parte
neri de întrecere. „Un rezultat 
just și o foarte bună echipă 
română” a declarat după parti
dă celebrul Di Stefano, antre
norul selecționatei spaniole.

Partida Începe Intr-un ritm 
susținut și prima mare ocazie • 
au fotbaliștii noștri (min. 7 bară 
Coraș). După două minute gaz
dele deschis scorul : Ungureanu 
pierde o minge In colțul careu
lui, Lopez Ufarte tl depășește pe 
Iorgulescu, centrează șl AMA
RILLO Înscrie ou capul : 1—0.
Lung intervine salvator (mia. 11 
șl 16) la acțiunile iul Maradona. 
In min. 20 N'Kono stopează o 
acțiune periculoasă a echipei 
noastre care egalează in min. 25 : 
Gabor este faultat la 20 de me
tri de poarta adversă, tot el exe
cută scurt la BOLONI eare șu
tează necruțător : 1—1. După ce 
Amarillo ratează două bune si
tuații (min. î« ți Î9), gazdele re
iau din nou conducerea in min. 
11 : MARADONA pătrunde fa ca
reu, Iorgulescu 11 faultează și 
internaționalul argentinian trans
formă penaltyul : 2—1.

După pauză formația noastră 
Începe bine jooul. tn min. 5C Au
gustin ratează singur cu porta
rul, apoi Moraru apără un peri
culos șut al. lui Maradona. Ur
mează o perioadă aplaudată de 
spectatori aparținind formației 
noastre care obține tn mod logic 
egalarea. Mln. 67 : o pasă lungă

s-a realizat o colaborare mai 
strînsă cu Centrul de medicină 
sportivă si Centrul de cercetări 
științifice. în scopul asigurării 
unei asistențe medicale optime 
și a unei munci planificate în 
mod riguros, fapt care a dus 
pînă acum la rezultate din ce

Ion OCHSENFELD

(Continuare In oaa Î-J)

Final fierbinte in turul Diviziei „A“

de handbal masculin

STEAUA-2119 CU DINAMO BUCUREȘTI- 
CAMPIOANĂ DE TOAMNĂ, NEÎNVINSĂ!

RM. VILCEA, 20 (prin tele
fon). în Sala sporturilor din lo
calitate a luat sfîrșit; marți 
seara, turul ediției a 26-a a 
Campionatului masculin de 
handbal, Divizia „A". Apogeul 
turneului vîlcean l-a constituit 
derbyul derbyurilor, meciul 
Steaua — Dinamo București. 
Elevii antrenorilor Radu Voina 
și Otto Telman au satisfacția 
de a fi terminat neînvinși, de
venind campioni ai primului 
tur, cu maximum de punctaj : 
33 ! Steaua este urmată pe 
podiumul primei părți a între
cerii de Dinamo București (31 
p) și H. C. Minaur Baia Mare 
(29 p).

a lui BoISni tl găsește demarcat 
pe CORAȘ care pătrunde irezisti
bil șl șutează fără replică in un
ghiul lung. Mal notăm interven
țiile excelente ale lui Moraru din 
finalul tatllniril (mta. 80 și 85) 
la acțiunile foarte periculoase 
Întreprinse de Amoros.

La sfârșitul meciului, pentru a- 
trilbuirea trofeului ,,E1 Corte In
gles*.  organizatorii au propus fie 
tragerea la sorți fie executarea 
de penaltyuri. S-a căzut de a- 
cord pentru executarea de lo
vituri de pedeapsă. Selecționata 
spaniolă a transformat patru 
(Cundl, Montero, Suarez, Marti
nez) iar formația noastră două 
(au marcat B618nl. șl Irlmescu, 
au ratat Gabor șl Andone).

Mircea M. IONESCU

Muncă, sport, educafie

COSTICĂ OlAfiU — UN CAMPION Âl DÎR7FNIII!
Anul acesta, la 

C.M. de caiac-ca- 
noe din Finlanda, 
Costicâ Olaru a 
cucerit două me
dalii: aur în pro
ba de canoe sim
plu 500 m șî ar
gint jn cursa de 
1000 m. Dar anul 
trecut, la C.M. de 
la Belgrad, n-a 
cucerit nici o me
dalie.

— Pe ce loc ai 
venit anul trecut 
Costicâ Olaru, in 
proba care acum 
ti-a adus medalia 
de aur?

— Pe locul 7. Si 
dacă mai ''priveam 
lung după adver
sarii care mă tot 
depășeau, soseam
ultimul. Erau impetuoși, cu a- 
proape două capete mai inalțl 
decît mine, iar eu — mic: la 
propriu si la figurat.

— Erai la prima participare 
la un campionat mondial, pri
mul contact cu marii perfor
meri ai acestei probe. Cum 
de-ai „crescut" așa, dintr-o 
dată?

— M-an înălțat — treaptă cu 
treaptă — munca, ambiția, do
rința de a învinge. Deprinde-

STEAUA — DINAMO BUCU
REȘTI 21—19 (11—9). Atmosfe
ră de mare derby, cu peste 
3 000 de entuziaști spectatori în 
tribune, cu două echipe în for
mă maximă, hotărîte să-și ad
judece victoria, cu un arbitraj 
imparțial.

Prima parte a reprizei I este^ 
dominată de Steaua care con
duce cu 5—2 în min. 11, apoi 
este însă egalată la 7» (în min. 
20) și la 8 (23), pentru ca în 
final să se detașeze din nou : 
11—8 (29). Este rezultatul ex-

Hristoche NAUM

(Continuare tn pap a 4-a)

Stadion Bala id os ; teren excelent j 
timp frumos ; spectatori — circa 
25 000. Șuturi 14—17 (pe poartâ l 
9—12). Comoro : 3-0. Au marcat x
AMARILLO (min. 9) și MARADONA 
(min. 41 din penalty,), respectiv, 
BOLONI (min. 25) și CORAȘ (mta. 
47).

SELECȚIONATA JUCĂTORILOR PRO
FESIONIȘTI DIN SPANIA : N’KONO 
(min. 46 Fenoy) — Urucuiada (min. 
75 Maeno), ARTEQUE, Higilio, CA- 
MACHO (min. 46 CUNDI) — Enriqua 
(min. 60 Naclo), MONTERO. Marti
nez — Amarillo (min. 75 Benito), MA
RADONA (m>n. 60 Suarez), Lopei
Ufarte (mln «4 Amoeoc).

LOTUL tSPBCENTATIV ; LUNG 
(min. 46 MGSARU) - REDNIC, An
done, Iorgulescu (min. 75 iovan), 
Ungureanu — Țicleanu (min. 72 Ba
ling). BOLONI, Irimescu (mln. 44 
KLE'rN), Hagi (min. 46 Augustin) — 
GABOR, CORAȘ.

A arbitrat foarte bine Ramos Mar
eea (Spania).

rea de a lupta, de a birui eu 
orice preț, o căpătasem do 
acasă. Cînd eram elev mă du
ceam pe baltă, după lemne. 
Luam barca tatei, vîsleam 5—4 
kilometri pe Somova, îmi ale
geam .adversarul" — un 
trunchi mare de salcie usca
tă — după care începea lupta. 
Sărea toporul ca din cauciuc!

Vosile TOFAN

(Continuare tn pag ?-3)

IIPIÂTORII ROMhl -
IA CAMPIONATELE MONDIALE

DE IA KIEV
între 22 și 25 septembrie, in 

Palatul sporturilor din Kiev, 
se vor desfășura campionatele 
mondiale de lupte greco-roma- 
ne. In vederea participării la 
această importantă competiție 
preolimpică. echipa noastră re
prezentativă, pregătită de un 
colectiv tehnic coordonat de 
antrenorul emerit Ion Cornea- 
nu, a plecat, ieri, la Kiev Au 
făcut deplasarea, în ordinea 
categoriilor: Ilie Miuți, Con
stantin Alexandru, Nicolae 
Zamfir, Constantin Uță, Ștefan 
Negrișan, Ștefan Rusu (cam
pionul mondial al ediției tre
cute. de la Katowice), Ion 
Draica. Ilie Matei, Vasile An
drei si Roman Codrcanu. Lup
tătorii de la stilul „libere" ur
mează să plece la Kiev. de 
asemenea pentru a participa la 
campionatele mondiale (26—29 
septembrie), in cursul zilei da 
sîmbătă.



„PAȘI DE VIAȚA LUNGA"u

ÎN PARCUL TINERETULUI
Mai multe generafii de iubitori

ai alergării, la intrecere
In Par- 

Capitală. 
4 a or- 
„Dacia-

Duminică dimineață, 
cui tineretului din 
C.E.F.S. al sectorului 
ganizat — sub egida 
dei" — întreceri de cros si de
marș deschise tuturor catego
riilor de vîrstă. Reuniunea in
titulată „ALEARGĂ PENTRU 
SĂNĂTATEA TA" a început, 
cum era firesc, cu o repriză 
de încălzire în turul liniei de 
start. Ion Baboe, în formă, 
la aproape 70 de ani, forța 
ușor alături de alti foști cam
pioni la cros si marș. Geor
giana Medeșan. de joi 15 sep
tembrie elevă în clasa I la 
Școala generală nr. 190, alerga 
ceva mai tare. în tempoul ca
tegoriei ei de vîrstă. CROSUL 
MICILOR ATLETI. MARȘUL 
$1 CROSUL VETERANILOR 
3e desfășurau pe același cu
loar al dragostei pentru miș
care, pentru sport 1

In întrecerea feminină.
70 de ani. a 

profesoară de 
Gheorghe (pen- 

ani. invingă- 
în proba de 

8

la
tategoria peste 
dstigat fosta 
chimie Elena 
sionară. 72 de 
toare 
4 km 
ani a
Blaga 
clasa _
rală nr. 190).
40—44 ani (cros) a ieșit vic
torios fostul campion național 
la 10 000 m. Ovidiu Lupu, iar 
la categoria 60—64 ani a tre
cut primul linia de sosire fos
tul antrenor al acestuia, Fer-

detasată ___
marș). La categoria 
învins pioniera Florina 
(premiantă. acum în 

a Ii-a la Școala gene-
La categoria

di nan <1 Moscovici (C.S.M. Baia 
Mare), recordman al țării 
tinerețe. în diferite probe 
fond si semifond.

întrecerile — „PAȘI 
VIATĂ LUNGA" — av 
urmărite cu interes. Pe ; 
lași culoar al Tinereții 
bătrînețe alergau : Viorel 
sarion (cat. 50—54 ani), direc
tor la Institutul de fizică si 
tehnologie a materialelor, pre
ședintele asociației sportive a 
Centrului național de fizică ; 
Gheorgbe Bogdan (cat 55—60 
ani), muncitor la Întreprinde
rea de vagoane Arad, de trei 
ari consecutiv cîstigător al 
„Crosului veteranilor" la cate
goria respectivă ; Iile Dobres- 
cu si Gbeorghe Nieolae (a- 
mîndoi cat peste 70 de ani), 
primul învingător în cursa de 
8 000 m. ultimul, robust.- atlet 
(„N-am tușii în viața mea!"). 
Apoi, campioanele la diferite 
categorii de vîrstă (oricvm. 
peste 45 de ani) Anrica Bn- 
zatu, Maria Boicu, Lucia Ra
du. Olimpia Lupn etc.

A fost o reuniune frumoasă, 
cu mulți competitori de mare 
ambiție, cu multi atleti din di
ferite generații, o întrecere 
în care viitorii performeri au 
retinut — sperăm — ținuta 
mîndră. sportivă, a foștilor 
campioni, -curajul voința, fair- 
play-ul lor.

in 
de

DE 
tost 

ace- 
firi 
Vi-

Vasile TOFAN

CONCURSUL REPUBLICAN DE ATLETISM
Timpul nu tocmai favorabil 

pentru o intrecere atletică (sâm
bătă — căldură moJeșltoare, du
minică — dimpotrivă, ploaie rece 
și măruntă, de toamnă) poate fi 
doar un pretext, dar nu și o 
explicație reală pentru sumede
nia de rezultate mediocre si sub-

ANCHETA NOASTRĂ
(Urmare din paQ. 1)

In ee mai bune. Voi mai subli
nia faptul că In rîndurile sporti
vilor fruntași am asigurat o 
mai mare ordine si disciplină, 
eliminînd din Iotul național 
elemente certate eu etica si e- 
ehitatea socialistă, care puneau 
interesele lor personale mai 
presus de îndatoririle pe care 
le aveau de îndeplinit pentru 
■ se afirma pe plan interna
tional Printre aceștia se nu
mără Mobin Șelc si Vasile Ște
fan de Ia Chimpex Constanta 
fi Pavel Petre de Ia URBIS. 
Odată cu intensificarea muncii 
educative, vom continua să 
sancționăm exemplar pe cei 
care — oricît ar fi de valoroși 
din punct de vedere al per
formanțelor — nu muncesc po
trivit cerințelor și nu respectă 
Ordinea «j disciplina.

2. Bilanțul din acest an fl pu
tem considera pozitiv Cele 
peste 50 de recorduri națio
nale de seniori corectate în 
Ultimul timp exprimă progrese 
remarcabile, promițătoare pe 
plan mondial. Printre aceștia 
vom evidenția în primul rind 
pe Dragomir Cioroslan (Olim
pia), care a progresat cu 15 
Kilograme intr-un singur sezon. 
K ciștigat două etape in Cupa 
Mondială („Panonia" din Un
garia șj „Dragonul de argint" 
din Tara Galilor) ocupind in 
prezent, cu 355 kg la cat. se- 
mlmijlocie, locul 4 în clasa
mentul general al acestei im
portante competiții. Mai avem 
Și alți halterofili cu perspecti
ve pentru J.O., ca Gheorghe 
Mattei (C.S. Onești). Virgil Do- 
ciu, Petre Becheru, Vasile 
Groapă (Steaua), Gelu Radu 
(AS. A. Tg. Mureș), Ștefan Taș- 
nadi (Clujeana) ș.a. Selecții se
rioase, ca si examene definiti
ve ale promovării în lotul care 
va pleca la Olimpiadă vor con
stitui marile întreceri din acest 
an și din cel următor, pri.itre 
care campionatele mondiale de 
la Erevan (20—30 noiembrie) și 
campionatele europene din 
Spania, programate în aprilie 
1984. După părerea mea — în 
condițiile îmbunătățirii si mai 
mari ale actualelor performan- 

un număr de 5—8 halte
rofili români se pot 

pe primele sase, 
unii pot candida

„CUPA FARUL- LA

COSTICÂ OLARU - UN
(Urmare din pag. I)

te -
J.O. 
care 
dalii.

clasa la 
dintre 

la me-

O biruiam, insă! Urma eăratul, 
împinsul, trasul prin mîlul in 
care te afundai pină la glezne. 
Nu ceda ea, nu cedam nici eu! 
Cind o vedeam acasă, după 
alțj kilometri de mers pe apă, 
eram fericit că izbutisem să 
înving. Pe atunci, eeea ee fă
ceam, nu știam că se cheamă 
„antrenament complex". Mi-a 
explicat mai tîrziu antrenoarea 
Ana Marinescu. Dumneaei m-a 
selecționat, m-a adus din So
mova Aa C.S.Ș. nr. 2 Tulcea.

TURNEUL DE ȘAH „POLITEHNICA 83“
Patru runde s-au consumat 

in turneul internațional stu
dențesc de șah din_ Capitală, 
dotat cu trofeul __
-83", anunțfnd o luptă 
strînsă pentru primele 
ale clasamentului. Deocamdată, 
in frunte sînt trei concvrenți, 
la egalitate de puncte, unul 
din reprezentanții tării noas
tre. Otiliu Berechet, împărțind 
conducerea cu oaspeții Ralf 
Lau (R.F.G.) și Jerzy Bany 
(Polonia), toți cu cîte 3 p. La 
numai jumătate de .punct de 
aceștia se află Aurel Urzică — 
2.5 p. iar 2 p (și cite o par
tidă întreruptă) au campionul 
nostru national Ovidiu Foișor 
și cel universitar Adrian Ne- 
gulescu.

Iată rezultatele înregistrate : 
runda 1 : Santo Roman (Fran
ța) — Dumitrache 0—1. Bany 
— Berechet remiză. Foișor — 
Pekarek (Cehoslovacia) între
ruptă ; runda a *-•  : Pekarek

.Politehnica 
foarte 
locuri

întrecerile celor
în două centre din tară, 

la Că Umăr, ești si Eforie Nord, 
s-au desfășurat turneele finale 
ale campionatului național de 
șah pentru categoriile de ju
niori si copil Av luat ’parte, 
în total. 476 de concurent! și 
concurente. în cele șase grupe 
de întrecere. S-a jucat în ..sis
tem elvețian", pe distanta a 
9 runde. Iată noii campioni si 
ocuoantii celorlalte locuri De 
podium. în ordinea categori
ilor :

JUNIORI I (68 concurenți): 
1. Al. Constantin (Petrolul 
Ploiești) 74 p ; 2. L Cosma 
(A.E.M. Timișoara) 7 p : 3.
Ov. Ungur (C-S- Hercule Băile 
Hercjlane) 7 p.

JUNIOARE I (38) : 1. Ga

AL JUNIORILOR II
Sima (CSS 7 Din.) ; 1K
mg: Mariana Ocnă (Viitorul) 
UJ ; M» mg : Marmeia Căprar 
(CSS <) S7J ; lungime: Came
lia Jiamj (CSS ta») sja m : tnU- 
ține : Găi-a Astafe: (CSS J 
Steaua) 1.64 ca ; greatale : Jana

RAPID Șl C. S. Ș.
— Miluț 0—1. Urzică — Baciu 
1—0, Giurumia — Bany 0—1, 
Dumitrache — Lau 0—1. Foi
șor — Santo Roman 
rechet — Negulescu 
runda a 3-a : Santo 
Pekarek 0—1, Bany 
trache 1—0. Baciu — 
0—1, Miluț — Urzică 
Lau 
lescc 
runda a 4-a : Berechet — Mi- 
luț 1—0, Giurumia — Baciu 
1—0, Pekarek — Urzică. Du
mitrache — Negulescu. Foișor
— Bany și Santo Roman — 
Lau remize.

In turneul feminin după 4 
runde. conduce Carmen Butt 
(Automatica), cu 3,5 p, urmată 
de Lavinia Popescu și • Maria
na Nechifor (amîndouă Poli
tehnica) — 2.5 p.

întrecerile continuă în sala 
Arhitectura, după'-amiaza de 
la ora 15. Joi este zi de pau
ză. (RD. V.).

1—0, Be- 
remiză : 

Roman — 
— Dumi- 

• Berechet 
0—1. 

Foișor remiză. Negu- 
Giurumia întreruptă : 

Berechet

CAMPIOANE LA P

MAI TINERI ȘAHIȘTI
briela Olărașu 
București) 
Popescu 
rești) 6,5 
doamnei 
64 p.

JUNIORI
Navrotescu
7.5 p ; 2. D. Văsieșu 
Tg. Mureș) 7.5 p ; 
firescu (C.S.S.
6 5 p.

JUNIOARE n (104) : 1. Cris
tina Bădulescu (I.T. București) 
8 p ; 2. Otilia Ganț_ (C.S.Ș. Ti- 
mișara) 7 p ; 
găroiu (Petrolul

COPII. Băieți 
Ambrus (C.S.Ș. 
șov) 74 p ț 2.

(Universitatea 
7.5 p ; 2. La vini a 
(Politehnica Bucu- 
p ; 3. Roxana A-
(Pe troici Ploiești)

li (124) : 1. C. 
(C.S.Ș. Unirea Iași) 

(C.S.Ș. 
3. B. Zam- 

1 București)

3. Rale ca 
Ploiești) 
(88) : 1. 

Brașovia 
Z 

(CS.Ș. Tg. Mureș) 7,5 p ; 
D. Moldovan (Sparta Mediaș) 
7 p. Fete 
(Voința 
74 p ; 2.
cvlatorul 
Daniela Mânu 
iești) 7 p.

Ste- 
7 p. 

E.
Bra- 

Cziprian 
3.

(54) : 1. Rozalia Acs 
Odorheiu Secuiesc) 
Luminița Radu (Cal- 
București) 7,5 p ; 3. 

(Petrolul Plo- 
I

S-au încheiat întrecerile cam
pionatelor naționale de ju
niori la polo. Titlul la juniori 
I a fost cucerit de echipa Ra
pid București, care a totalizat 
12 p în turneul final organi
zat la Oradea. Ea a obținut 
următoarele rezultate : 
cu C.S.Ș. 1 București, 
cu Viitorul Cluj-Napoca. 
cu Rapid Arad, 16—6 cu 
ința Cluj-Napoca. 7—4 
C.N. A.S.E.-C.S.Ș. 2 București. 
13—4 cu Crișul Oradea și 6—7 
cu Dinamo București. Un fru
mos și convingător succes al 
formației antrenate de Petre 
Chețan și Constantin Vasiliu 
compusă din S. Stăncscu, B. 
Tufan. M. Ragea, D. Stamate, 
A. Rădulescu. A. Chetan. A. 
Ganciu, I. Angelescu, D. Voi- 
eu, R. Tăranu, B. Mirciu. 
Pe locurile 2 și 3 s-au clasat 
Dinamo București si Rapid A- 
rad, dar trebuie așteptată o- 
mologarea rezultatelor. deoa

7—3 
10—3
7—4
Vo- 
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Rapid București, noua campioană 
nostru

S. BABII (Steaua) Șl ELENA MACOVEI (Dinamo
.NAȚIONALELOR- DE JUNIORI

Două au fost evenimentele 
principale puse in lumină de 
desfășurarea Campionatelor na
ționale si a finalelor „Daciadei" 
de tir pentru Juniori, desfășu
rate timp de mai multe zile la 
poligoanele Tunari si ■ Dinamo 
din Capitală.

Ar fi, în primul rind, de no
tat progresele substanțiale pe 
care acest adevărat șef al ge
nerației tinere. Sorin Babii, le 
efectuează In continuare. După 
medalia de bronz, ciștigată re
cent la . Campionatele europe
ne, tinărul trăgător reușește, 
iată, un nou record național al 
categoriei, in proba de pistol 
liber, cu 565 p, rezultat
i-ar fi adus, acum două săp- 
tămini. titlul continental.. O- 
datâ cu acest rezultat. Sorin 
Babii devine unul dintre cei 
mai autorizați pretendenți la 
un loc în delegația trăgători-

.are

TRIATLONUL DE FORȚA Șl CULTURISM
demonstrație: printre altele 
In premieră pe tară 
renta re In grup, ce s-a bucurat 
de un deosebit succes.

Câștigătorii concursului
: cat. 70 kg —

o pre-

Farul >0 p; 2. 
p ; 1. TEROM

_ . __________________ de cul
turism : cat. 79 kg — C. Mihăi- 
lescu (Farul Constanta) : cat. 76 
kg — A. Costache (Rapid Bucu
rești) ; cat. 82 kg — N. Giurgi 
(Meta’.oietm'.ca Tlrgu Mureș) . 
cat. S3 kg — P. ciorbă (C.F.R. 
Iași) : cat. peste 88 kg — E. Kan
tor (Rapid Oradea). Pe echipe : 
1. Farul X p; 1 Rapid- Buc. 
& p ; 1. Rapid Oradea 16 p.

lor noștri pentru*  Jocurile O- 
limpice din 1984. Dar, o dată 
acceptat acest fapt, e necesar 
să 1 se asigure, in continuare, 
acestui junior talentat (desco
perit șj crescut la U.T. Arad, 
cizelat la Steaua, de antreno
rul emerit Teodor Coldea) con
diții optime de pregătire si un 
calendar adecvat de competiții. 
Opinăm. în această ultimă idee, 
că ar fi fost chiar mult mai 
utilă pentru Sorin Babii pre
zența sa la „mondialele" de 
aer comprimat, de la Innsbruck, 
care se desfășoară în aceste 
zile, decît alinierea la startul 
„naționalelor" de juniori pe 
care le-a dominat cu autorita
te: o confruntare mult mai pu
ternică și un eventual rezultat 
bun Ia un campionat mondial, 
posibil in acest vîrf de formă, 
ar fi constituit cîștiguri mai 
substanțiale pentru talentatul 
trăgător.

Cel de-al doilea „personâj 
principal" al campionatelor ju
niorilor trăgători a fost Elena 
Macovei, cîștigătoare la fel de 
detașată a probei de pistol stan
dard cu 584 p, rezultat superior 
cu două puncte celui cu care 
albaneza Kola a ciștigat la 
C.E.! De astă dată, Elena a 
tras o excelentă manșă a doua 
(297 p!) de viteză, urmind e- 
xemplul sorei sale, Maria Ma
covei, autoarea acelui „300 din 
300“ de senzație de la Tunari 
Si dinamovlsta, pregătită de 
Ștefan Petrescu, se anunță în 
progres și n-ar fi exclus ca și 
ea să aibă un cuvînt de 
în sezonul olimpic care 
mează.

spus 
ur-

CAMPION AL DiRZENIEI!
Ana Marinescu-Sirotenco 

a fost crescută la cunoscuta 
școală a caiacului și canoei de 
la clubul Steaua. Despre mun
ca. dăruirea si priceperea ei în 
a depista tinere talente, doar 
două nume: Costică Olaru și 
Angelin Velea, campioni mon
diali vara aceasta la Tampere.

— Apropo: eînd m-a aliniat 
— după înălțime — alături de 
ceilalți eaiaeiști si canoiști, 
eram ultimul „Nu-i nimic, 
mi-a spus antrenoarea, poți fi 
și primul. Depășești pe multi 
în dîrzenie, putere de muncă

și de luptă". Nu după mult 
timp eram la clubul Steaua. 
Apoi în lotul reprezentativ al 
tării, alături de marele Patzai- 
chin, exemplu de conștiincio
zitate si modestie. Pentru C.M. 
de Ia Tampere m-am pregătit 
sub îndrumarea antrenorilor 
Gheorghe Simionov si Filip 
Serghei. Vizam medalia de aur 
in proba de 1 000 m. Am ieșit 
pe locul 2. A doua zi am luat 
startul jn finala de 500 m. 
Vroiam doar să înșir — ea pe 
balize — toți adversarii în ur
ma mea. Am izbutit.

— Pentru J.O. de la Los An
geles ce vizezi?...

— Medalii în ambele probe 
de canoe simplu!

REZULTATE TEHNICE: 
toi 10 m, junioare: 1. 
Macovei (Dinamo) 376 p, 2. Do-
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CAMPIONATELE DE GIMN
(Urmare din pag. 1)

pe campioane : Emilian Ni- 
cula. Valentin Pintea, Dan O- 
dorhean, Aurelian Georgescu, 
Octavian Ionașiu $j Adrian 
Căpățînă. Pe locul 3 o selec
ționată alcătuită .din tineri 
sportivi de la C.S‘Ș. Sibiu și 
Gheorgheni. CLASAMENT in-
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DE EA JOCUL ATIfTIC IA CEE BRUTAL
E 0 CALE ATÎT DE LUNGĂ...

Fotbalul actual a devenit, prin ne
contenita perfecționare a pregătirii pe 
toate planurile, inclusiv fizic, a jucă
torilor, o luptă fără răgaz si menaja

mente. Mal cu seamă la nivel international. în numeroasele
competiții oficiale lnter-reprezentative sau lnter-cluburi. Jocul 
bărbătesc, de total angajament, dar ÎN LIMITELE regula
mentului. constituie o caracteristică. Nici nu se mal poate 
vorbi astăzi de posibilitatea râmîneril In aria Înaltei perfor
manțe fără o pregătire fizică generală exemplară, singura 
care asigură armele, calitățile necesare actualului fotbal de • 
mare angajament. Sînt lucruri pe care doar le reamintim 
pentru că de adevărul lor nu se mai îndoiește nimeni.

De la acest joc bărbătesc, atletic, în torță sl pînă la cel 
brutal, periculos, dur, există însă o mare distanță, o graniță 
așezată chiar de regulament ! Din păcate, așa cum constatăm 
în ultima perioadă de timp, mulți Jucători fruntași din fot
balul nostru trec prea repede peste limitele Jocului corect, 

nu rămine fără urmări, foarte re-
halul nostru trec prea 
regulamentar, fapt care 
gretabile.

Așa cum semnalam și
jucătorilor accidentați în__
mal din lotul reprezentativ ___ ..______ ______________ ___
acelea ale lui Ștefănescu, Cămătaru, Balacl, Movilă, absent! 
din jocul de ieri al „tricolorilor" de la Vlgo. Alte mai vechi 
sau mal noi accidentări atrag și ele atenția asupra intensifi
cării atacurilor n^regulamentare. vizînd, de multe ori. piciorul 
adversarului. Iamandi. Vlad, Nicșa. Angbelinl. Lunca. Stoica, 
Halea, Sava, Cioclrlan, Gtagu, Mia. Cojocaru (Rapid) lată nu
mai eițiva dintre fotbaliștii indisponibili mai de multă vreme 
sau trecu ți pe tușă In actualul campionat pentru că unii dln- 

bărbătesc 
special fl 
studențesc 
de multe 
în loc ea

In numărul nostru de Ieri, numărul 
ultimele etape este Îngrijorător. Nu- 

înregistrăm Indisponibilități ca

tre adversarii lor au depășit acea limită a jocului 
către fotbalul dur. periculos, nesportiv. Un caz 
reprezintă șl foarte tlnărul jucător al Sportului 
Hagi. Anihilarea acestui înzestrat sportiv se face, 
ori, prin suite de faulturi, prin atacuri periculoase, 

lui direcți să-și facă un punct de cinste din a-1 
prin mijloacele permise de regulament, printr-o 

întrecere sportivă. Nu este mai puțin adevărat că 
SE DOVEDESC ȘI EI DE MULTE ORI INGADUI- 
ACTELE DE DURITATE, DE BRUTALITATE, amî-

104 p. 
pușcă 
(C.T. 
Bui-

?unov 
Stea- 
04 p,
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adversarii 
neutraliza 
adevărată 
arbitrii 
TORI CU_______  __ _______ _ _ .
nind scoaterea cartonașelor galbene sau roșii oină in momente 
In care nici acestea nu-;t mai ating scopul.

înțelegînd să luăm atitudine și noi. cronicarii sportivi. îm
potriva jocului incorect, periculos, dur. nu-i vom mai re
marca pe acel Jucători care au primit cartonașe galbene
(de cele roșii nid nu mal vorbim), chiar dacă ei au avut 
prestații bune și foarte bune în joc. Sperăm ca si această ■ po
ziție să fie un Îndemn la o și mal atentă observare a regu
lilor sportivității $1 ale articolelor regulamentului. Mai amin
tim șl faptul, deloc minor, că arbitrajul International permite 
Jocul bărbătesc, atletic, dar nu face nici un fel de concesii 
depășirii acestui fotbal in care forța trebuie utilizată in spi- ‘ ' .... ..... corccte a duelurilor

corporală a adver-
ritul regulamentului. în scopul ciștlg&rii 
pentru balon șl nu periclitînd integritatea 
sarului, scotindu-1 din joc.

O temă nu doar de meditație, ci, mai 
pentru factorii direct implicați : federație, 
arbitri, conducători de cluburi șl asociații.

ales, de ACȚIUNE. 
Jucători, antrenori.

Eftimie IONESCU

ÎNTRE VESTIAR
• Cea mai frumoasă fază 

a meciului Universitatea — 
F.C. Argeș s-a derulat In 
min. 64. dnd Cîrțu, venit In 
viteză de pe partea dreaptă 
paralel cu poarta, a reluat 
direct, dar mingea a trecut 
„milimetric" peste bară. 
25 000 de spectatori au... gus
tat faza. Putin mai tirziu 
Insă, supărati pe ratările ce
lui mal tehnic jucător cralo- 
vean, antrenorii C. Otet si 
N. Ivan l-au Înlocuit cu un 
debutant : mijlocașul Săndoi 
Cit timp l-o mai trebui, 
oare, oelul clasat pe locul 
doi în întrecerea de mul tre-' 
cut a golgeterilor pentru a-și 
regla tirul 7 Poate' la Split 
unde, a spus Cirțu. „Univer- 
sitata nu va pierde", a La 
pauza medului de la Craio
va am făcut un sondaj ful
ger printre cei aflat! la ușile 
vestiarelor echipelor, antre
nori. conducători, jucători de 
rezervă : a fost sau n-a fost 
fault la primul penalty 7 Toți*  
cel din tabăra gazdelor s-au 
...abținut, iar ceilalți își poa
te imagina oricine cum au 
comentat decizia arbitrului. 
• Politehnica Iași a resim

atlt de necesară ..minte lim
pede" care să ordoneze jocul, 
în plus, Simlonaș a Intrat 
primul în panică, nu a putut 
să-și mențină calmul, a ri
postai de citeva eri la unele 
faulturi de joc, a gesticulat

dintre cei mai buni iucători 
ai săi era juniorul O. Gri- 
gore. Toți li vedeau e fru
moasă carieră In fotbal. A- 
cum. mal bine zis de un an. 
Grigore este printre cei mal 
slabi. De ce oare 7 Slmbătă

In alb
• Infrîngerec e apăsătoare se suportă greu, mai ales cind 

echipa In cauză — șl gazdă, cum a fost Petrolul - coboară 
pe ultimul loc In clasament lată de ce se cuvine să eviden
țiem publicul (care i-a aplaudat pe învingători, fotbaliștii din 
Bacău, la ieșirea de pe teren) și pe conducătorii clubului plo- 
:eștean. care, acolo, la vestiare, stringeau, in mod sportiv. 
miinile^ conducătorilor lui S.C. Bacău fără a incerco să gă
sească un țap :$pășitor. Mai mult, ou apreciat că arbitrul 
merită calificativul maxim, pentru că nu ®f a fost de vină 
că echipa a pierdut. De v’nă ou fost jucătorii.

Poate că acest exemplu, DE SPORTIVITATE, DE DEMNITATE 
*a fi urmat și de acei conducători de echipe, oameni de ordine sau 
jucători care îl admonestează pe arbitri sau pe partenerii de 
întrecere pentru câ au îndrăznit să cîștîge. Cum s-a intîmplat 
pe la Brad sau, mai de curînd, la Oravița și Marghita. *

la nereușitele elevilor-coechi- 
pieri a Trednd peste insa
tisfacția egalului cu £,C. Bi
hor. un spectator aflat lingă 
masa presei se confesa la 
sfirșitul medului : „Nu am 
pierdut nici o partidă șl a- 
vcm cea mai bună apărare.

ÎN NEGRU
• Epilog regretabil ta meciul de Ic Tîrgoviște, ta Ieșirea 

echipelor de pe teren. Nemulțumit de prestația lui O. Popescu, 
antrenorul Ion Cîrciumârescu o venit, cu pași repezi, în Intim- 
pinarea acestuia și, in văzul „tribunelor**,  l-a tras de pâr și 
l-a bruftuluit

Să vezi și să nu crezi I O fostă, nu de mult, apreciată 
extremă să recurgă ta un asemenea gest reprobabil față de 
unul dintre Jucători, întâmplător și el o aripă. .

Cu ce o fi fost mal slab O Popescu deeît mulți dintre 
< coechipierii tal ? Ce anume l-a supărat Intr-atît în evoluția 

. lui O. Popescu îneît antrenorul n-a mai putut să aștepte pen
tru o explicație civilizata ta vestiare, demnă de un tehnician- 
pedagog ? Un proaspăt antrenor principal la o divizionară „A“, 
cum este Ion Cîrciumârescu, trebuie să manifeste răbdare față 
de un jucător tină-, aflat, de puțină vreme, în pregătirea sa. 
Așa cum dă dovadă conducerea clubului față de antre
nor, core, tînăr și lipsit de o experiență corespunzătoare pri
mului eșalon, a greșit șl el, sîmbătă, de pildă, trimițînd In 
teren - pentru un joc ccosâ - un „11“ cere cuprindea nu 
mai puțin de șase fundași : Lică, Ene, Agiu, Pitaru, Gh. Du
mitrescu și Silviu Dumitrescu...

Desigur, Colegiul central de antrenori a! F.R.F. va avea un 
cuvînt de spus.

țit, sîmbătă, din plin absenta, 
antrenorului de pe bancă. 
Secundul Simlonaș, care se 
ocupă, împreună cu Anton, 
de pregătirea echipei, era în 
teren șl cu toate eforturile 
făcute nu a putut ti acea

am primit doar un gol". Iată 
însă și cealaltă fată a me
daliei : nid o victorie, cel 
mai slab atac (nu mai este 
Nemțeanu...). eu un singur 
gol marcat. • Clnd Petrolul 
evol'J3 in Divizia .d3“. unul

el ar fi trebuit schimbat la 
pauză și nu Cojocaru 1 a Tî- 
năra echipă Pctrolul-Luceafă- 
rul. în fapt echipa națională 
de juniori, se bucură de o 
mare simpatie la Ploiești. Ju
niorii au început să se simtă 
tot mai bine pe gazonul plo
ieștean șl. sîmbătă. au tăcut 
o partidă excelentă, pentru 
care au fost aplaudați la 
scenă deschisă. Cineva spu
nea că mal bine ar f! ră
mas juniorii să ioace sl al 
doilea med. cel de Divizia 
„A", cu S.C. Bacău. Intere
sant este faptul eă doi din
tre juniori. N. Pană sl Radu, 
ambii atacantl. sînt de la 
Petrolul I A Clnd îi merge 
jocul. Șoștr e cuminte. Har
nicul mijlocaș băcăuan r cu
noscut ca un adevărat colec
ționar de cartonașe galbene. 
Sîmbătă însă el a fost prin
tre cel mal disdplinati ju
cători. Poate U convinge șl 
pe Penoff că e mai bine așa. 
deeît să se ia la hartă cu 
arbitrii sau cu partenerii de 
joc. a în ultima perioadă 
Petre Vinolca. medicul Cor- 
vinului Hunedoara, a avut 
destule probleme de rezolvat 
Pe lingă refacerea lui Nicșa. 
accidentat din campionatul 
trecut, a mal avut de lucru 
cu Vlad. Klein și Văetuș. 
Klein a reintrat sîmbătă tre
cută. iar ceilalți speră să-si 
reia cit mal curlnd locul In 
formația hunedoreană.

Sl GAZON-
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CUPLAJUL INTERBUCUREȘTEAN IN DATE STATISTICE
Pentru a reda o Imagine cit 

mal completă a raportului de 
forte existent duminică în cele 
două • partide ale cuplajului in- 
ter-bucureștean, am apeiat la 
înregistrările statistice, urmărind 
modul cum au manevrat în atac 
cele patru combatante șl cum 
s-au încheiat acțiunile lor ofen
sive derulate in jumătatea de 
teren adversă.

RAPID — DINAMO. Numărul 
acțiunilor de atao — materiali
zat finalmente si pe tabela de 
marcaj — a fost favorabil dlna- 
moviștilor cu 117—64. la pauză 
64—49. Situația celor șase sec
țiuni a rite 15 minute este ur
mătoarea :

min. 1—15 : 19—20
min. 16—30 : ie—21
min. 31—45 :: 14—23
min. 46—eo : ie—21
min. 61—75 : 17—17
min. 76—90 : 16—15

Deci dlnamoviștii au avut a- 
vantaj în patru „sferturi de 
oră", rapidiștil In unul singur, 
iar un „sfert" a fost egal.

Cum s-au Încheiat ' acțiunile 
celor două echipe 7 Rapid : 9
prin șuturi (Ion Ion 3. Avram 2, 
Damaschln, Petruț, Sameș si 
Rada — cite 1), 15 prin centrări 
nefinalizate. 20 prin pase greșite, 
4 prin preluări greșite. 17 prin 
faulturi ale adversarului (cele 
mal multe fiind comise de An- 
done 5, Rednic 4. L Marin 3), 
27 prin deposedări, 1 prin henț

și 1 prin ofsaid ; Dinamo : 11 
prin șuturi (Rednic. Dragnea șl 
Augustin — cite 3, Mulțescu, 
Nemțeanu, Custov șl Tăinar — 
rite 2. Nlcolae 1), 10 prin corner, 
22 prin centrări nefinalizate, 16 
prin pase greșite, 6 prin pre
luări greșite. 11 prin faulturi 
ale adversarului (cele mai multe 
fiind comise de I. Popescu, 
Plrvu, Mineri șl Avram — rite 
1), 30 prin deposedări. I prin 
ofsaid și 1 prin henț.

STEAUA — SPORTUL STU
DENȚESC. Scorul acțiunilor e- 
fensive a fost favorabil steliști- 
lor cu 110—84. ja pauză 61—41, 
avantaj doar cantitativ, deoarece 
studenții s-au dovedit mai efi
cienți în planul execuțiilor teh
nice, acest spor Calitativ condu
cted spre o victorie meritată. 
Situația pe .jferturl" este urmă
toarea :

min. 1—15 : 17—10 
min. 10—30 : 13—14 
min. 51—46 : 21—17
min. 46—60 : 16—15 
min. 61—75 : 30—14 
min. 76—90 : 50-14

Avantaj Steaua in când „sfer
turi", Iar Sportul studențesc 
doar ta unul singur. Să vedem 
cum au încheiat cele două echi
pe acțiunile lor de atac. Steaua: 
10 prin suturi (Petru 3. Clmpea- 
nu 2, Pușcaș, Plțurci, lovap, 
Fodor șl Tătăran — cite 1). 9 
prin corner. 23 prin centrări ne
finalizate, 24 prin pase greșite.

3 prin preluări greșite. 12 prin 
faulturi ale adversarului (cele 
mal multe fiind comise de Mun- 
teanu II. Șerbănică, Muntcanu I 
șl Pană — cite 2), 26 prin depo
sedări șl 1 prin ofsaid ; Sportul 
studențesc : 10 prin șuturi (Co- 
raș. Șerbănică. Hagi și Muntca
nu II — cite 2, M. Sandu ei 
Munteanu I — cite 1), 4 Prin 
corner, 13 prin pase greșite. 14 
prin centrări nefinalizate, 2 prin 
preluări greșite. 9 prin faulturi 
ale adversarului (cele mal multe 
fiind comise de Fodor sl lovan 
— cite 2). 32 prin deposedări.

Adrian VASILESCU

N.R. Dintr-o eroare de corec
tură, datele apărute ta ziarul 
de luni la caseta tehnică a me
diului Steaua — Sportul studen
țesc au fost inversate, cele reale 
fiind : Steaua — 10 șuturi (2 pe 
poartă). 9 eomere ; Sportul, stu
dențesc — 10 șuturi (8 pe poar
tă), 4 eomere.

«neri tpecTATom la nAtenjt Ol fotbal

CEHOSLOVACIA -ROMÂNIA
c io nai £mbuii igas > 3

TRAGERILE EXCURSIILOR

septembrie 1983

Variantele de 35 M 
(100%), care conțin 
cele 2 numere din 90 
extrase la laxa a ll-a, 
OBȚIN EXCURSII DE 
10 ZILE PENTRU ME
CIUL DE FOTBAL CE- 
HOSOLVAC1A - RO
MÂNIA.

La laxa I, obișnuita, 
se atribuie clțtigurl In:

• AUTOTURISME 
„Dacia 1300*  • MARI 
SUME DE BANI

ULTIMA ZI DE PAR
TICIPARE - joi, n 
septembrie 1963.

ȘTIRI
• ARBITRU MECIURILOR E- 

CHIPELOR NOASTRE IN CUPE
LE EUROPENE. Partidele de 
miercuri 28 septembrie ale for
mațiilor noastre ta cupele euro
pene vor fi conduse de urmă
torii arbitri : Dinamo — Kuusysi 
Lahti : V. Afxentiou (Cipru) ; 
Sturm Graz — Sportul studen
țesc : L. Vasaras (Grecia) : Haj- 
duc Spilt — Universitatea Cra
iova : G. Brummeier (Austria).

• ARBITRI ROMANI IN CU
PELE EUROPENE. Pentru jocu- 
rile-retur din cupele europene, 
U.E.F.A. a delegat două brigăz: 
de arbitri din tara noastră. Ast
fel, meciul Spartak Varna — 
Mersin (Cupa U.E.F.A.) va fi 
arbitrat de un trio oompus din 
R. Petrescu — S. Necșulescu, P. 
Balaș, iar tatilnirea Omonia Ni
cosia — TSKA Sofia (C.C.E.) va 
fl oondusă de următoarea briga
dă : D. Petrescu — V. Antohi, 
O. Ștreng.

• ARBITRII MECIURILOR E- 
CHIPEI OLIMPICE. F.I.F.A. a 
anunțat că' meciul dintre echi
pele olimpice ale Olandei si Ro
mâniei (programat la 5 octom
brie in Olanda) va fi arbitrat de 
Lamo Castillo (Spania), iar jo
cul dintre selecționatele olimpi
ce ale României și Italiei (26 oc
tombrie. probabil la Brașov) va 
fi condus de B. Dotchev (Bul
garia). Tot in preliminariile o- 
limpice, o brigadă de arbitri din 
țara noastră (I. Igna — D. Pe
trescu, M. Niculescu) va condu
ce meciul Israel — Portugalia 
(programat la 30 octombrie).

ARBITRII ETAPEI DE SlMBĂIĂ A DIVIZIEI „A"...;
Corvinul Hunedoara — F.C. 

Baia Mare : M. Stoenescu ; M. 
Llcă (ambii din București.) șl I. 
Tărcan (Reghin) ;

Steaua — Politehnica Iași ; Fl. 
Popescu ; I. Cot (ambii din Plo
iești) și S. Pantelimonescu (Bol
dești-Scăenl) ;

A.S.A. Tg. Mureș — Petrolul 
Ploiești : N. Hainea (Blrlad) ; V. 
Curt (Medgidia) și A. Porumboiu 
(Vaslui) ;

Chimia Hm. Vllcea — Rapid : 
A. Gheorghe fP. Neamț) ; D. 
Buciumau (Timișoara) sl I. Vlr- 
lan (Gh. Gheorghiu-Dej) ;

Sportul studențesc — Universi
tatea Craiova : Al. Mustățea ; A.

Nioolescu (ambii din Pitești) și 
I. Tănase (Tîrgoviște) ;

F.C. Bihor — Jiul Petroșani : 
R. Petrescu (Brașov) ; S. Necșu
lescu (Tîrgoviște) 91 P. Balaș 
(București) ;

Dunărea C.S.U. Galati — Dina
mo : Cr. Teodorescu ; N. Go- 
goașe (ambii din Buzău) și M. 
Georgescu (Constanta) ’■

S.C. Bacău — C.S. Tîrgoviște: 
I. Crăciunescu ; Gh. Constantin 
(ambii din Rm. Vîlcea) si V. 
Măndescu (București) s •

F.C. Olt — F.C. Argeș : D. Pe
trescu (București) ; V. Antohi 
(lași) și O. ștreng (Oradea).

...Șl DE DUMINICA A DIVIZIEI „B“
SERIA I : F.C.M. Progresul

Brăila — Dunărea Călărași : E- 
Pătrașcu (București), F.C. Con
stanța — Delta Tulcea : M. Stă- 
nescu (Iași). Unirea Dinamo 
Focșani — Gloria Bistrița : M. 
Niculescu (București). C.S.M. 
Borzești — Olimpia Rm. Sărat : 
V. Dobrescu (București). Gloria 
Buzău — Unirea Slobozia : L. 
Mâerean (Brașov). Chimia Făl
ticeni — C.S.M. Suceava: S. 
Rotărăscu (Iași), Prahova Plo
iești — Ceahlăul P. Neamț : C. 
Corocan (Reșița). Oțelul Galati 
— Metalul Plopenl : M. lonescu 
(Pitești), Partizanul Bacău — 
C.s. Botoșânl : L. Pantea (Bucu
rești).

seria A n-a : Progresul-Vul- 
can București — Carpati Mîrșa: 
L Igna (Timișoara), Șoimii IPA 
Sibiu — F.C.M. Brasov : C. 
Gheorghe (Suceava), ROVA Ro
șiori — Nitramonia Făgăraș : M. 
Nlcolau (Bacău). Metalul Bucu
rești — Automatica București : 
M. constantinescu (București), 
Chimia Tr. Măgurele — Gaz me-

tam Mediaș : C. Drulă (Tg. Jiu), 
I.P. Aluminiu Slatina — Chimica 
Tîmăvenl : I. Gheorghe (Brăi
la). Dinamo Victoria București
— Autobuzul București : L. Ciu-
cu (București). Constructorul 
T.C.I. Craiova — Unirea Alexan
dria : C. Manda (Reșița).
I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe — Avln- 
tul Reghin: V. Plrvu (Constanta).

SERIA A IlI-a : Aurul Brad
— Ind. sîrmei C. Turzil : N. Voi- 
nea (București), Someșul Satu 
Mare — Olimpia Satu Mare : I. 
Moraru (Cimpina), C.F.R. Timi
șoara — Politehnica Timișoara : 
1. Velea (Craiova), Minerul Cav- 
nic — Minerul Lupenl : N. Di- 
nescu (Rm. Vîlcea). Metalurgis
tul Cugir — Armătura Zalău : 
C. Bitlan (Craiova), Rapid A- 
rad — U.T. Arad : T. lonescu 
(București). Steaua C.F.R. Clu.i- 
Napoca — .,U“ Cluj-Napoca : J. 
Grama (București), C.S.M.) Reși
ța — Gloria Reșița : R. Matei 
(București), Minerul Metru — 
C.F.R. Victoria Caransebeș : M. 
Dragu (Galati).

ADMINISTRAȚIA de stat loto pronosport INFORMEAZĂ
• AȚI JUCAT NUMERELE 

PREFERATE 7 După cum s-a 
mai anunțat, vineri 23 septem
brie 1983 va avea loc a treia 
tragere Loto la care, pe lingă 
obișnuitele clstlgurl în autoturis
me „Dacia 1300“ sl mari sume de 
bani, se pot obține si excursii 
de 10 zile ta R.S. Cehoslovacă, 
prilejuite de meciul de fotbal 
Cehoslovacia — România (30 no
iembrie a.c.). Excursiile, ta ca
drul cărora se asigură si bile
tele de intrare la med, vor fi 
atribuite variantelor de 25 lei. 
achitate sută la sută, ca're con
țin cele două numere din to
talul de 90, extrase la faza a 
n-a (după efectuarea celor două 
extrageri obișnuite). Se reamin
tește că excursiile pot fl trans
mise altor persoane, ta cazul ta 
care ci.știgătorll acestora nu pot 
face deplasarea respectivă.

• C1ȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 18 SEP
TEMBRIE. Cat. 1 (12 rezultate):
1 variantă 100»/„ a 50.000 lei si 
8 variante 25% a 12.500 lei ; cat.
2 (11 rezultate) : 24 variante 100°'» 
a 3.350 lei șl 170 variante 25% 
a 837 lei : cat. 3 (10 rezultate) : 
151 variante 100% a 492 iei și 
2.112 variante 25% a 123 lei. Re
port la cat. 1 t 35.625 lei. Deoa
rece posesorul variantei întregi 
câștigătoare la categoria 1 a uitat 
să-și menționeze datele persona
le pe verso talonului I, este ru
gat să le comunice de urgentă 
Centralei Administrației de Stat 
Loto-Pronosport, anexînd șl ta
lonul ni al respectivului buletin.

a TRAGEREA OBIȘNUITA 
PRONOEXPRES de astăzi, 21 
septembrie 1983, se televizează 
In direct lnceplnd de la ora 
16,50.



Campionatele europene de volei

ÎNCEP ÎNTRECERILE DIN-TURME FINALE
Echipa feminină a României — la Rostock (locurile 1-6),

SPORTIVI ROMÂNI ,
LA CONCURSURILE

cea masculină la
COTTBUS, 20 (prin telefon). 

S-a încheiat deci, după trei zi
le de întreceri, actul I al celei 
de a 13-a ediții a Campionate
lor1 europene de volei, mascu
lin si feminin. Se apreciază 
aici, in cercul specialiștilor, că 
în această etapă, a disputelor 
pe grupe (3 feminine si 3 mas
culine) s-au înregistrat doar 
două surprize. Prima, recalifi
carea în turneul 1—6 a echipei 
feminine a Poloniei, care a 
fost întrecută, e drept la seta- 
veraj, de formația R.F. Ger
mania. Cea de a doua surpri
ză este socotită ratarea califi
cării de către echipa masculi
nă a României. Eveniment ne
așteptat mai mult pentru lu
mea voleiului, mai puțin pen
tru noi. care știm că băieții nu

Suhl (locurile 7-12)
Se va porni in turneu cu in- 
frîngerea de 1—3 din meciul 
cu U.R.S.S., iar adversarele — 
Bulgaria, R. F. Germania, Un
garia si R- D. Germani — sint 
redutabile. Optimismul ar fi 
justificat numai" cu condiția ca 
fetele noastre să joace in 
TOATE meciurile ca în cel cu 
Cehoslovacia. Adică să se rea
lizeze concentrarea necesară, 
mobilizarea pe întreg parcursul 
partidei (nu ca fa meciul cu 
U.R.S.S.. de pildă, cind s-a 
realizat numai un set excelent), 
iar jucătoarele să fie constan
te. Fidelia Crișan, Mireta Pa- 
poviciu. Ioana Liteanu, Doina 
Săvoin, Maria Enacbe au jucat 
bine... pe rînd, șl nu ta toate 
meciurile. O impresie foarte 
bună a lăsat, atit cit a jucat,

PREOLIMPICE
DE CAIAC-CANOE Șl CANOTAJ

Pe lacul Cassitas, de lingă 
Los Angeles, se vor desfășura 
la sfirșitul acestei săptămîni 
concursuri preolimpice de ca- 
iac-canoe și canotaj la care 
participă și sportivi români, fn 
întrecerile de caiac-canoe pro
gramate joi si vineri vor par
ticipa canoiștii Ivan Patzaicbin 
— Toma Simionov (C 2) și 
Costică Ola ru (C 1). iar la ca
notaj feminin vor Concura e- 
chipajele Rod rea Arba — Elena 
Horvat (2 rame) și Elisabeta 
Oleniue — Marioara Ciobanu 
(2 vîsle).

PE ULTIMA LINIE DREAPTĂ, LA FINIȘ...

ULTIMELE REZULTATE DIN 
GRUPE

I
MASCULIN : Ungaria —

Grecia 3—1 (—10, 8. 4, 10), 
U.R.S.S. — Cehoslovacia 3—0 
(12, 7, 10), Bulgaria — R.D. 
Germană 3—0 (11, 3, 8)

FEMININ : Polonia — Bul
garia 3—2 (11, —13. 9. —9. U). 
U.R.S.S. — Cehoslovacia 3—6 
(4. 14 S). Italia — Suedia
3—0 («. «. 12).

CLASAMENTE 
Feminin

GRUPA A : L Bulgaria S p 
(setaveraj 8:3). X R.r. Ger
mani* * 1 p (8:4). 3. Poloni*  
5 p (7A). 4. Franța 3 P <!*■

BASCHET • La oompetiția 
dotată cu „Cupa William Jones’, 
caro se va desfășura In Argen
tina vor lua parte rase ec»r->- 
Cantu șl Milano (Italia). Pena- 
rol (Uruguay). Monte Libano 
(Brazilia), Obras Sanitarîas (Ar
gentina) șl Univ. Oregon (SUA)
• La Limassol, to Cipru. Ae! 
Limassol — Aris Salonic 49—108 
to preliminariile C.C.E.

CICLISM • Olandeza Mieke 
Havlk a corectat recordul mon
dial pe 100 km. în sală, reall- 
zînd 2h31:M,43 (v.r. 2h40:52.20
Olga Sidorenko — U.R.S.S. 
2. IX. 1982 la Moscova).

FOTBAL • Campionatul eu
ropean feminin, la Roma • Ita
lia — Elveția 2—0 (2—0). tn gru
pa a 3-a, Italia conduce cu 10 
P. urmată de Franța 6 p. Elveția 
4 p șl Portugalia 2 p • Cupa 
America, grupa I, la Caracas :

GRUPA B : 1. L.K.5.*.  « p 
0:1). 1. Români*  5 t> (7:4). 
3. Cehoslovacia 4 o <3:0. A 
Olanda 3 p (1:0.

GRUPA C ! L BJ). Genu

ni 8 p (9:0), X Ungaria 3 p 
(6:3), 3. Italia 4 p (3:0. A 
Suedia 3 p (8:0.

Masculin
GRUPA A : 1. U.R.S.S. ( p 

(1:1). X Cehoslovacia 3 p*  
(6J). 3. Finlanda 4 p (4:6). 
4- Olanda 3 p (3S).

GRUPA B : 1. Polonia 8 p 
(IS). X Italia 1 p (7*).  X 
Români*  4 p (1*.  4- Franța 
» P (»*•

GRUPA C1 L Bulgaria I p 
(1:1). X XD. Germană 1 p 
(6:4). A Ungaria 4 p Nrt). 
A Grecia 3 p (3:0.

echipele aubUntete s-as ca
lificat pentru turneele finale, 
locurile 1—6 : Roitot*  cfeml- 
oefcăalte «rvoiuează la Coctbui 
(femtato) *1  Suhl (maaeuîln) 
le turneele pentru locurOe 
7-42.

TURNEUL DE ȘAH

DIN POLONIA
VARȘOVIA. 20 (Agerpres). — 

In runda a Vl-a a turneului 
internațional feminin de la 
Bydgoszcz (Polonia), maestre 
româncă Mariana Bădici-Io- 
niță a câștigat la Stefka Savo- 
va (Bulgaria). în timp ce par
tidele Luiza Honfi — Marion 
Heinze, Ana Jurcinska — Eva 
Ka-akasz, Katarina Cearskaia 
— Eva Nagrosdska și Lidia 
Turcinovizz — Elisabeta Kowal
ska i-au încheiat remiză. In 
clasament conduce Eva N'a- 
grodska (Polonia) cu 4J puncte.

La 1 mai 1982, Ia Hunedoara, 
reprezentativa României întllnea 
echipa Ciprului (3—1) inaugurind 
astfel seria celor 116 jocuri din 
cadrul preliminariilor Campiona
tului european ’84, al cărui 
start l-au luat 32 de echipe re
prezentative de pe continent. A- 
ceste formații au fost repartiza
te. ta baza tragerii la sorți. în 
cadrul a șapte grupe, formațiile 
câștigătoare Împreună cu cea a 
Franței, țara organizatoare, ur- 
mtad să ta parte Intre 12 și 27 
iunie 1864 1*  turneul final, pro
gramat in mat multe localități : 
Paris, Lens, Nantes, Lyon, Saint 
Etienne, Strasbourg, Marsilia.

Ptaă acum a-au desfășurat 76 
de partide, pin*  la sttrgitul a- 
nului urmtad a ae disputa res
tul de 46. Firesc, deci, ca intere
sul milioanelor da Iubitori al 
fotbalului să ae Îndrepte acum, cu 
prioritate, către aceste 46 de 
jocuri, fiecare dintre ele avlnd 
un caracter decisiv în lupta ca
lificării.

Sezonul de toamnă ’83. od al 
finisului, a debutat la 7 sep
tembrie, cind au fost înregistra
te rezultatele : Norvegia — Bul
garia 1—2 la Oslo și Olanda — 
Islanda 3—6 la Groningen, dar 
iată că astăzi stat programate 
nu mal puțin de sase partide, una 
mal interesantă ea cealaltă, dar 
fiecare ta parte foarte impor
tantă pentru configurația clasa
mentului grupelor respective. 
Iată situația la zi a „pneUml- 
narliloc’. Înainte locurilor de 
astăzi :

GRUPA A H-A : Portugalia — 
Finlanda, 1*  Lisabona.
L UJkJA 4 3 16 9—17

Mal stat de jucat : 12.X. Iugo
slavia — Norvegia, 16.XI. Bul
garia — Țara Galilor, 14.XII. Ta
ra Galilor — Iugoslavia. 21.XH. 
Iugoslavia — Bulgaria. O grupă 
In care, după cit se pare, due
lul — direct șl Indirect — din
tre Tara Galilor șl Iugoslavia va 
decide formați*  calificată.

GRUPA A V-A 
hoslovacla, la 
1. _ * • 
2.
3.
4.
5.

Suedia — <
Stockholm.

6 4 11 7— 2 »
5 2 3 0 12— 5 7
6 3 12 10— 5 7
6 0 3 3 3- 6 3
6 0 2 4 3—17 3 

jucgt ! 13.X. Ita- 
12.XI. Cipru — 

[. Cehoslovacia —
- Ro- 
Cipru.

Ce-

Români*
Cehoslovacia
Suedia 
Italia 
Cipru 

Mai sint de 
lia — Suedia. 
România. 16.XL _______
Italia, 30.XI. Cehoslovacia 
mânia, 22.XH. Italia — ...___
O grupă cu situația tacă depar
te de a fl citușl de puțin lămu
rită. Teoretic, disputa Cehoslovaci*  .

GRUPA A VI-A
România va fl hotăritoare. 

Irlanda da

R.F.G.

Nord — Austria, la Belfast.
1. Austria 5 410 13— 1 9
2. Irlanda de Nord 5 3 11 4-3 7
3. R.F. Germania 4 2 11 5—2 5
4. Turcia 6 113 3—10 3
5. Albania 7 0 2 5 3—12 3

Mai sint de jucat î 5.X. R.F.G.
— Austria, 12.X. Turcia — Ir-

s-au pregătit așa cum ar fi 
trebuit pentru această întrece
re continentală.

Fetele noastre, fericite (s-a 
realizat obiectivul propus •- 
cestei formații tinere: califica
rea în turneul 1—6). împreună 
cu antrenorii S. Chiriță și V. 
Moșescu s-au îmbarcat astăzi 
în autocar și au plecat spre 
alt oraș. Rostock pentru a par
ticipa la Întrecerea celor mal 
bune echipe feminine de volei 
din Europa. După cum ne-au 
mărturisit ele speră să cuce
rească o medalie la aceste CE. 
Noi le-o dorim, insă va O greu.

tinăra Daniela Drăghici. exce
lentă ia blocaj. în apărare, con
tribuind substantial si la efici
enta. atacurilor. Așteptăm mt>K 
mai mult de la cele două ju
cătoare ‘nalte Mirela Popovîclu 
și Fiâetia Crișan.

Ce ne-a arătat ta special jo
cul din grupe? Ci este rretnea 
voleiului ta viteză, ta care ro
bii coordonatoarei (de genul 
Kiritoret dta formația U numii 
Sovietice sau (Tmnijntas din 
cea a Ungariei) a crucut la 
mod denseba

AureGoa BîtSEANV

UN NOU DOPING ?
NEW YORK (Agerpres) — 

Boxerul pcofeaioaut Mustafa 
Hireeh* este suspectat de • 
forai mal puțin obișnuită de 
doping, utilizau ta meciul vic
torios. de ia La*  Vegas. împo
triva fostului campion mnn di
al la categoria mijlocie. Wil
fred*  B-aitez. Analiza efectu
au după meci a coagulantului 
folosit pentru rănile la arcadă 
a stabilit că produsul respectiv 
conținea un procent dublu de 
adrenalină decit cel permis de 
regulament. Suspiciunea ofici- 
alttoe a fost determinată si de 
faptul că fostul adversar al lui 
Marwia Hagler suferă prea 
dese răniri la arcade, iar ma
nagerul său se pare că a găsit 
această metodă mai subtil» de 
a folosi un drog ce poate fi 
inoculat in timpel tratamentu
lui efectuat chiar pe ring.

Mai «tat de jucat: 8-X. U.R.S.S. 
— Poicela. 38JL Potenta — Por
tugal*.  UJn. Portugalia — 
1>'X.SX Ca 3 sunete avans si eu

mat convenabil rc- 
MTtedeâ poate fi 

ea mar« favorită a

GRUPA A HI-A ; Anglia 
■nrimsTL*.  la Londra.

L Anglia 
L Dmemin*
3. Grecia
4. Ungari*
8. Luxemburg

8 3 3 8 16— 3 8
4111 8—4 7
1111 S— 8 3
8 3 6 3 15—12 4
I I I I 5—25 8

Mal stat de jucat : U.X. Un
garia — Anglia. Danemarca — 
Luxemburg, ttx. Ungaria — Da
nemarca. lt-XL Grecia — Da
nemarca. Luxemburg — Anglia. 
:xil Grecta. — Ungaria. M.XII. 
Greci*  — Loxemburg. Șl totuși 
echipa AagSef râmlna .number 
1- •

GRUPA A IV-A : Norvegia — 
Tara Gailtoe, ta Oslo.
L Tar*  Galilor 
X Norvegia
X Ingoatavta 
4. Bulgaria

nu 8—4 s
4 113 6—6 3
3 111 6—T 3
4 113 4-5 3

landa da Nord, 2«.X.
Turcia. 16.XI. R.F.G. — Irlanda 
de Nord. Turcia — Austria, 20.XI 
R.F.G. — Albania. Avlnd toate 
cele 4 meciuri de susținut pe te
ren propriu. In mod teoretic, 
prim*  șansă o are echipa R.F. 
Germani*,  campioană europeană 
in 1986, in Italia.

GRUPA A VII-A
Irlanda, la 
L Spania 
X Olanda
3. Irlanda
4. Islanda 
6. Malta

Mai sint 
landa — Olanda, 16.XL Olanda 
— Spania. Irlanda — Malta. 
17.XH. Olanda — Malta. 21.XIL 
Spania — Malta. Cu un șlnguz 
Joc, foarte greu, ta deplasare, 
la Olanda, dar cu un altul, cu 
Malta, aproape o formalitate, a- 
casâ șl, ta plus, cu patru puncte 
avans. ~ 
mare*

Islanda
Reykjavik.

11— 5

jucat: de
Olanda, 16.XL 

Irlanda —

Spanda este 
favorită a

★ 
ta grupa I

acum, firesc, 
grapei.

Doar ta grupa I astăzi este zi 
de odihnă, programul viitor fiind 
următorul : 12.X. Scoția — Bel- 

Germană — Elveția, 
Elveția — Belgia. 16.XL 

R.D. Germană — Scoția. Situație 
complicată. Chiar dacă Bel
gia. actuala Uderă, are două 
meciuri grele „afară-, ea rămtne 
totuși principal*  -favorită.

4
4 
4

_____  4
EL dar să vedem 

aduce oede șase 
tăzi !„.

R.D.

L Belgia >
X Elveția
3. Scoția
4. R.D. Germană

4 0 0
1
2
3
ne 
de

1 2 
1 1
0 1 
oe

locuri

10—4 8
4—5 4
6—7 3
2—6 1

vor
as-

DIVIZIA „A“
(Urmare din pag. I)

celentei evoluții a portarului 
Nieolae Munteanu și a luci
dității in atac, al folosirii mo
mentelor clare de aruncare la 
poartă. Campioana țării. Stea
ua, suportă insă greu diminua
rea efectivului. Eliminarea lui 
Stingă în min. 32 o aduce de 
la 11—9 la 11—12 în min. 34. 
pentru că nu rezistă presingului 
excelent efectuat de dinamo- 
viștl în defensivă. Se repetă 
aproape identic istoria și in 
minutele 44 și 46 cind. la eli
minarea lui Ștefan Birtalan, e- 
levii antrenorilor Ghițâ Lieu și 
Valentin Samungi trec la cir- 
ma jocului, ajungînd de la 
14—14 Ia 16—11 Ultima parte 
a meciului ne aduce in 'ață o 
echipă Steaua dirză, laoorioasâ. 
mobilizată la maximum pentru 
o victorie care să-i aducă tit
lul de campioană a primei părți 
a campionatului. Deși condusă 
cu 17—15 (in min. 51) și cu
18— 17 (53), Steaua are puterea 
să egaleze (în min. 55) și să 
conducă intr-un final care a 
ridicat in picioare tribunele :
19— 18 (în min. 57), 20—19 (60) 
și să încheie victorioasă cu 
21—19 printr-o cursă extraordi
nară a lui Vasile Stingă, cu 
un gol de zile marî. Felicitări 
campionilor, felicitări învinșilor 
pentru partida de mare finețe 
pe care ne-au oferit-o în acest 
derby. Au marcat : Stingă 7, 
Berbece 6. Niculae 5, Petre 2, 
Dumitru 1 (să-i numim și pe 
ceilalți autori ai victoriei : 
Munteanu — Mirică, Drăgăniță, 
Daniel și Birtalan) — pentru 
Steaua ; Durau 5, Dogărescu 4, 
Roșea 4, Grabovschi 3, Oprea 2, 
Omer 1 — pentru Dinamo 
București. Au arbitrat foarte 
bine Marin Marin și ștefan 
Șerban (București)

H. C. MINAUR BAIA MARE 
— POLITEHNICA TIMIȘOARA 
31—27 (16—11). Deși deosebit
de important pentru studenții

DE HANDBAL
timișoreni (o victorie i-ar fi 
putut aduce ta grupa 1—6), me
dul s-a desfășurat intr-o notă 
de deplină sportivitate, de lău
dabil fair-play. a rfștigat me
rituos H. C. Minaur, cu un 
lot mai omogen, mai valoros 
și, evident, mai experimentat, 
dar evoluția Politehnicii a fost 
la Înălțime, deseori și ea aplau
dată pentru fazele frumoase șl 
rapide pe care le-a creat. Au 
marcat : M. Voinea 9, Mirooine
6. Flange*  8, Oros A Covaci« 4. 
Porumb 2 — pentru H_ C. Mi
naur Baia Mare ; Felker 15, 
Nagy 5. Arghir S. Voieu 1. 
laneoriei 1, CWaiana L Io
nesco 1 — pentru Politehnica 
Timișoara. Au arbitrat bine 
C. Căpățină și N. laaeu (Bu
zău).

MINERUL CAVNIC — 
TRACTORUL BR.AȘOV 29—2» 
(11—9). Dună ce a condus 
confortabil (27—20 In min. 50). 
Minerul s-a complicat în final, 
dind posibilitate partenerului 
să se apropie amenințător. 
Au marcat : Odae 9. Cojocaru
7. Iaeob 8. Rigan A Vintiles- 
cu 2, Feleean 1, respectiv 
Bondar 13, Holgyes A Coman
3. Schmidt 3. Andrei 2. Folo
sea 2, Graneea L Av arbitrat 
bine D. Purică si V. Erban 
(Ploiești).

INDEPENDENTA CARPAȚl 
MÎRȘA — RELONUL SĂVI- 
NEȘTI 25—20 (11—7). Conti- 
nuîndu-și seria evoluțiilor bu
ne handbaliștii din Mîrșa au 
obținut a treia victorie în a- 
cest turneu, calificindu-se pen
tru grupa I—6, ceea ce repre
zintă un succes deosebit. Au 
înscris : Becicheri 7, Ilornea 7, 
Matei 4, Paraschiv 3. Ciobanu 
3, Stock] 1. respectiv Zaharia 
11, Iurea 3, Marin 2. Zăbavă 
2, Cosma I, Samson 1. Bun 
arbitrajul cuplului Gh. -Miha- 
lașcn (Buzău) — Al. Isop (Pi
tești).

DINAMO BRAȘOV — CON
STRUCTORUL ORADEA 22—15 
(10—7), Dinamoviștii brașoveni

MASCULIN
au d; minat net tarea, do- 
• edmd j-se superiori ta ambele 

ale jocului. Și ei si-*a  
Câștigai, grație acestei viețprii. 
nn loe in grup*  de elită. Au 
marcat : Nicoleseu 7. Mintiei 
4, Micle 4, Andreesra î, Chi- 
eambaa 2, Beta 1. Ciaa 1 — 
pentru Dinamo Brașov ; Po
rumb A Croitoru L Pop» î, 
Cristache 2. Kapornay 2 —
pentru Constructorul Oradea. 
Au arbitrat satisfăcător D. 
Gherghisaa si C. Drăgaa (lași).

CONSTRUCTORUL ARAD - 
UNnURSITA URA • CLUJ-NA- 
POCA îi—19 (7—6). Meci de 
mare luptă, cu numeroase tare 
palpitante, ta care echipa din 
Arad t-a dovedit mai omoge
nă. mai liiridă. mai stăplnă pe 
ea. Victorie meritată a arăda- 
nilor. care au condus cu 16—13 
ta min. 46. cu 18—14 (49) și 
ru 20—16 (55). Au înscris : 
Deacu C, Vasilache 8. Kolletb
4. Vejtilă 2. Istode 1. Ioneseu 
1 — pentru Constructorul A- 
rad : Avram 7. Petru 3 Patl 
3, Rădpsu 2, Țetcu L Pop L 
Căldare 1. Jurci 1 — pentru 
Universitatea. Au arbitraj sa
tisfăcător ȘL Georgescu și AL 
Virtopeanu (București).

stop-cadru DORINA VACCARONI
Șapte campionate utondtate 

sase ficate pt ta fine, o me
dalie de aur așteptau ta tot 
acest timp I Șl «ceartă mede- 
Ue a ren» aâ tneunuoeze fiu- 
moaaa vtrsj a » de primă- 
vert ta primăvara anului 1SC3 
cind. la Budapesta, la C.M. de 
tineret. Coretista Dorina Vac- 
carool a urcat pe cea mal 

| tnaitâ treaptă a podlum-iui.
Iar ulterior. Ia Stadt-HalJe. 
dia Viena. trumoma Coeetis- 
U Italiancă, ou chip șl alură 
de stea de cinema (născută La 
24 septemorte 1963, la Veneția.

\ 1.66 m șt 66 kg), a dovedit
dia pita promițătoarele sate 
calități. dobtadind eurama 
suprem*  de taur! șl Ia aam- 
p:an**eta  moudăata de seniori.

Ctnd acum șaae ană lnțeaae 
pentru p-lzna dată ta lumea 
mare a scrimei, printr-o fru
moasă coincidentă tot 1*  Vie
na. era o fetiți de 14 ao’. În
soțită permanent de mama ei 
(ca *•  acum dealtfel h. unu! 
intre ooptal-ter.biS M rele- 
bruăot maeetru de scrimă de 
ta etetul Ota Mestre. Di Rosa 
împreună ou Mauro Numa 
Andrea și Marco BoreRa. A- 
eeasta ae petrecea te un an 
după ce succesul (uescontal 
de unăi) a! Coretistclui Fabio 
Do! zotto la J.O. 1976, de 1a 
MontreaL anunț» nita de 
succese a tinerilor scrimerî 
ftafienl In .marile eombetifi 
Interna țl or ale. Dorina Vacca-

TELEX • TELEX
Venezuela — Uruguay 1—3 (0—0) 
• Campionatul european de că
deți grupa I, la Blackburn : 
Anglia — Islanda 4—0.

GIMNASTICA • La Sofia a 
avut loc totîtolrea dintre echipe
le masculine ale Bulgariei șl 
Marii Britanii 568,65—563 n. La 
individual compus, pe primele 
tocuri gimnaștll bulgari Borislav 
Hutov 114,70 p șl Plamen Pet- 
kov 114,60 p.

handbal • Turneu masculin 
dotat cu „Cupa Dunării’, la Bu
dapesta: Raba Eto — A.S.K. Ltaz 
(Austria) 33—25 * (14—13) • Com
petiție feminină la Malmoe : 
S.u.A. — Danemarca 21—20 !. 
Norvegia — Suedia 18—14.

HOCHEI PE GHEAȚA e A În

ronl a crescut, s-a Lansat, și-» 
tnscria numele in palmaresul 
ceter mai prestigioase compe
tiții. orie de categoria A, oare 
punctează la Cupa Mondial» 
(pe care * și dștigat-o In a- 
oest an), dar l-a lipsit tocmai 
medalia de aur la un campio
nat mond'aă tn probele Irdl- 
viduale. Pentru că anul tre
cut. pe „teren propriu’ la 
Roma, a doblndit Împreună 
cu squadra azzurra locul I in 
proba pe echipe. Ediția din 
acest an a „mondialelor,*  de 
tineret era ultima La care tșl 
mal putea încerca șansele 
înainte de a trece în rlndul 
senioarelor. Și a făcut-e cu 
brio, dobtndlnd atit titlul 
mondial la tineret, cit sl cel al senioarelor l

tn acest an. la Viena. Do
rina Vaccaro ol, lnvirgătoare 
tn finală tn fața coechipierei 
sale Carola Ciconetti (8—s l), 
a adus din nou o victorie ita
liană tn această probi după 
36 de ani Irer.a Camber fiind 
predecesoarea sa oe lista cam
pioanelor mondiale. Campioa
nă a Europei tn noiembrie 
1962 și acum dublă campioană 
mondială Dorina Vnccaronl 
aliaj de preț Intre inteligență 
pe planșă, calități fizleg șt o 
mare dexteritate a mlinll 
(este studentă la Belle-Arte) 
se anunță aa mare favorită a 
floretei feminine a Jocurile 
Olimpioe dta 1984 

ceput al 36-lea campionat al 
U.R.S.S. : Ț.S.K.A. Moscova — 
Sokol Kiev 5—3. SKA Leningrad
— Traktor Ceâiablnsk 0—1, Hi- 
mik Voskresensk — Aripile so
vietelor Moscova 4—1, Dinamo 
Riga — Sibir Novosibirsk 6—1.

TENIS • Richmond (Virginia): 
Kathy Jordan — Anne Hen- 
ricksson 6—1, 6—2, Wendy White
— Susan Mascarin 6—3. 6—3 •
San Francisco : fiind accidentat, 
Connors s-a retras de la tur
neul „Transamerica*  (este posi
bilă chiar o Intervenție chirurgi
cală la piciorul drept). From — 
Borowlak 3—6. 6—1, 8—4. R.
Krishnan — Lapldus 6—3, 6—3 
• Geneva: Solomon — Forget 
6—4, 6—2. Wtodhal — Ostoja 7—6, 
6—3, NystrBm — Gurfeta 6—L' 
6—3, Sundstrdm — Simonsson 
6—4. 7—6, Brown — Edwards
6—3, 6—4.
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