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C. M. de lupte greco-romane

AÎN ZIUA INAUGURALĂ, I. DRAICA 3 VICTORII I
KIEV, 22 (prin telefon). — 

Așteptate cu un interes deose
bit, este vorba doar de 
mal important examen 
olimpic, actuala ediție a 
pionatelor mondiale de

cel 
pre- 

cam- 
„________  _____________ lupte
au debutat încă de miercuri 
seara, deci ceva mai devreme, 
cînd amabilele noastre gazde 
ne-au invitat la un frumos 
spectacol sportiv, desfășurat 
în Palatul Sporturilor. în pre
zența a peste 8 000 de spec
tatori. După această atractivă 
„uvertură." competiția mondia
lă a luptelor a intrat pe fă
gașul el obișnuit, joi dimi
neața avtad loc evenimentul 
atît de așteptat al tragerilor 
la sorți.

înainte însă de a intra în... 
hora emoțiilor legate de ca
priciile zeiței Fortuna am fă
cut o vizită la centrul de 
să. Am aflat că 
prezepti 136 de 
22 de țări.

După tragerile 
mult dectț nefavorabile pentru 
Nicolae Zamfir și Vasile An
drei) au început și primele 
confruntări, fiind programate 
întreceri la categoriile 48, 57,

la Kiev 
sportivi

la sorți

pre
stat 
dta

(mai

68, 82 și 100 de kg. Startul a 
fost dat la prima categorie 
unde Ilie Miuți, cel dinții 
luptător din delegația noastră 
care a intrat pe saltea nu ne-a 
adus, din păcate. satisfacție. 
întîlnindu-1 pe japonezul Sa
saki Fumikazu, Miuți a cre
zut că poate încerca victoria, 
chiar din primele minute. Si. 
în consecință, el a forțat ob
ținerea de puncte. Japonezul, 
foarte mobil și excelent tehni
cian, l-a contrat prompt, reu
șind „tușul" chiar dta primul 
minut. în continuare l-am ur
mărit pe Nicolae Zamfir (cat. 
57 kg). Spuneam mai înainte 
că el nu a fost favorizat de 
sorți. într-adevăr. ta primul 
meci Zamfir l-a avut ca ad
versar pe campionul mondial 
„en titre", polonezul Piotr Mi- 
chalik. La sfîrșitul primei 
reprize polonezul conducea cu 
3—2. el mărindu-și avantajul 
la reluare (4—2). După o fru
moasă execuție tehnică pentru 
care Zamfir a primit 3 puncte, 
iar Michalik doar 2, scorul a 
devenit 5—6. Luptătorului nos
tru îi mai era necesar doar 
un punct, pe care l-a reali-

X

zat. în final, ctad tacercînd o 
„fixare", polonezul a răspuns 
cu o... piedică, scorul deve
nind 6-—6. Victoria a fost atri
buită lui Zamfir, pentru că el 
a avut o acțiune de 3 puncte.

La cat. 68 kg, Ștefan Negri- 
șan a obținut o primă victorie, 
cam dificilă, cu 2—1, în fața 
canadianului Douglas Y ats. 
Ion Draica (cat. 82 kg) s-a 
impus fără dificultate în fata 
iul ~ - - — - - •
pe 
în 
tat
(3,5—0 puncte). De asemenea. 
Vasile Andrei (cat. 100 
l-a învins, prin 
pe cehoslovacul 
care-1 conducea
5).

în continuare 
Întrecerile turului al doilea la

Y. Buche (R. P. Chineză) 
care îl conducea cu 10—0. 

min. 4. ctad arbitrul a dic- 
victoria prin descalificare

kg.) 
descalificare, 

L. Boiko, pe 
cu 4—0 (min.

s-au disputat

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare In pag « «-«)

SIBIU, 
Continuă 
moașe ta 
localitate, 
final al „Daciadei" de perfor
mantă la baschet masculin. în 
partida inaugurală a zilei a 
doua, s-au întilnit selecționate
le județelor BIIIOR și IAȘI. 
Spre deosebire de prima zi, 
bihorenii, respectînd indicațiile, 
antrenorului Tr. Constantinescu, 
au pus stăpînire pe joc încă 
din start și, printr-o evoluție 
constant bună pe parcursul în
tregului meci, au realizat o 
victorie clară, la un scor con
cludent : 111—76 (58—27). Au 
marcat : Kosa 15, Dumitru 8, 
Rădulescu 6, Antochi 6, Ilie 33, 
Costta 7, Gelerț 18, Szabo 8 
(Bihor), respectiv Măgurean 
22, Dănăilă 15, Mihăilescu 10, 
Moisescu 17, Cilibiu 4, Anton 8.

Al doilea meci, desfășurat 
între selecționatele județelor 
CLUJ si CONSTANȚA, a fost 
de bună valoare tehnică și 
spectaculară. Jucătorii ambelor 
formații au reușit să ofere o 
întrecere de toată frumusețea, 
aplaudată cu căldură 
sistență. Clujenii 
trombă" si prin 
al acțiunilor — 
Barna și Rotaru 
mației) — s-au desprins pe ta
bela de scor, reușind o diferen
ță apreciabilă (18—3 in min. 5). 
A fost suficient, insă, ca spor
tivii de pe Somes să scadă 
tempoul șl constănlenii, recu- 
noscuți pentru cunoștințele și

22 (prin telefon), 
seria meciurilor fru- 
Sala sporturilor din 
prilejuite de turneul

de a- 
au început „în 
ritmul ridicat 
imprimat de 
(„piticii" for-

rutina lor, au revenit spec 
los. In min. 17 el s-au apr 
la un singur coș : 35—87. 
pauză, însă, 47—39 pentru
în continuare, clujenii au inCr 
pus ritmul care-i avantaja 
și în min. 35 : 87—73 in favoa" 
rea lor, scor care părea liniș
titor. Dar in min. 38. constăn- 
tenii s-au apropiat la numai 
două coșuri. Au urmat ultime* 
le minute în care a mai existat 
posibilitatea răsturnării rezul
tatului. dar era prea tîrziu. 
Scor final : 97—93 (47—39) pen
tru Cluj. Au marcat : Crăciun 
17, Aidea
Rotaru 8, , , _______
14 (Cluj), respectiv Cucoș 9, 
Radu 10,
24, Băiceanu 23, Moldovcanu 4, 
Spinu 14. Ambele partide au 
fost conduse foarte bine de N. 
Constantinescu (București) și 
R. StănCiulescu (Tîrgoviște).

în derbyul zilei, disputat în
tre echipele BUCUREȘTIULUf 
și SIBIULUI, gazdele au condus 
19 minute din prima repriză, ca 
urmare a unui joc axat pe ac
țiunile lui Bretz și Dăian, la 
care s-a adăugat eficacitatea lut 
Chirilă. Apoi bucureștenii au 
egalat, iar în repriza secundă 
— pe fondul oboselii sibienilor 
și al unui joc tot mai 
practicat de ei înșiși — 
distanțat și au cîștigat 
90—69 (44—42). Au arbitrat 
D. Oprea (Timișoara) și 
Guță (Craiova).

7, Barna 27, Ilea 10, 
Herbert 14, Nicoară

L. Cernal 9, Mănăili

bun 
s-au 

cu 
bine 

Al.

Paul IOVAN

Di Stefano și Maradona fafă in fată cu.. jucătorii noștri

Azi, miine și duminică, la Cluj-Napoca

FINALA CAMPIONATULUI
Municipiul Cluj-Napoca găz

duiește, începînd de azi și 
ptaă duminică, finala campio
natului național de oină. 
Pentru această fază s-au cali
ficat 10 formații : Recolta A- 
poldu de Sus (jud. Sibiu), E- 
nergia Rîmnicelu (Buzău), Tri
colorul Baia Sprie (Maramu
reș). Dinamo Tulcea, Lamino
rul Roman (Neamț), Dinamo 
București, Combinatul poligra
fie „Casa Scînteii“ București, 
Universitatea București, Tine
retul Crîngu (Teleorman) și 
Metalul Tîrgoviște.

„La această ediție a cam
pionatului național — ne spu
nea Dumitru Stoica, secretar 
responsabil al F.R. Oină — am 
adoptat o formulă menită să 
pună in valoare, fără nici un 
dubiu, echipele cele mai bine

ȘAHIȘTII DE IA UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
DEBUTEAZĂ lN „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"

NAȚIONAL DE OINĂ
pregătite din toate punctele 
de vedere. Astfel, primele 4 
formații din turneul de la 
Cluj-Napoca vor juca intre ele 
într-o competiție-iur la Călă
rași, în zilele de 1 Și 2 oc
tombrie, returul dispuiindu- 
și-I Ia București la 9 octom
brie, dată cînd echipei cîștigă- 
toare îi va fi decernat si titlul 
de campioană a României".

Măsura ni se pâre bine ve
nită. într-adevăr, echipa care 
va cîștiga campionatul va fi 
cea mai bună deoarece, pen
tru a intra în posesia titlului, 
ea va fi trebuit să treacă vic
torioasă peste cîteva etape.

Iată si arbitrii desemnați ca 
oficiali la turneul de la Cluj- 
Napoca : A. Cazacu, P. Istrate, 
C. Scripcăraș, Gh. Dumitrescu, 
C. Bărbulescu, D. Prunache, V. 
Bălin și I. Munteanu. (I. GV.).

spa- 
mai

...ALFREDO DI STEFANO. 
Un nume de rezonanță în 
fotbalul mondial. Marți, la 
intîlnirea cu „tricolorii", la 
Vigo, antrenorul Realului Ma
drid si al combinatei 
niole (care a reunit cei 
buni iucători ai momentului din 
fiecare formație iberică). s-a a- 
flat iarăși fată în fată cu fot
balul românesc, pe care l-a cu
noscut si ca jucător.

— .Cum apreciati actuala na
țională română ?

— O echipă foarte bună, care 
practică un fotbal în viteză, de 
tehnică deosebită. îmi place 
concepția de ioc a acestei for
mații a României, care are cîti- 
va iucători de mare perspectivă.

— Care dintre jucători v-au 
impresionat cel mai mult. la 
Vigo ?

— Jucătorul cu nr. 9 (n.r. Ga
bor). nr. 10 (n.r. Boloni). nr. 2 
(n.r. Rednic) si cei doi portari 
(n.r. Lung si Moraru). Știu că 
au lipsit cîtiva iucători de prim- 
plan. ca Bălăci si Cămătaru. 
ceea ce înseamnă că naționala 
României este si mai tare de- 
cît am simtit-o la Vigo. Faptul 
că „ll“-le oaspete a jucat foarte 
degaiat si cu ..efectivul valoric"

DI STEFANO

incomplet spune că există ti
neri dotati ta care merită să ai 
încredere.

— Ce ati apreciat cel mai 
mult în jocul echipei române î

— Stilul ofensiv, ce poate place 
mai mult unui fost... atacant ?! 
Echipa română a oferit un fru
mos ioc ofensiv, plin de fante
zie si idei. într-un ritm bun. 
Se vede că naționala română

MARADONA

antrenată de un fost ata
cant...

— Ce ati reproșa echipei ro
mâne ?

— Nu. reproșuri nu-mi permit 
să fac la o echipă tînără. în vi-

Mircea M. IONESCU

(Continuare in pag ?-3)

în derbyul Diviziei „A" de polo
: In zilele următoare, Capitala 
găzduiește un important eveni
ment șahist. EChipa campioană a 
țării, formația Universitatea 
București, debutează în actuala 
ediție a „Cupei campionilor eu
ropeni" la șah. întâlnind echipa 
clubului Buy Lopez, campioana 
Belgiei. Se va juca la sase mese, 
ta două runde, echipa învingă
toare urmînd să se califice pen
tru turul următor al competiției. 
Universitarii bucuresteni

LIBER

fizică 
direc- 
al a- 

moder-

DE SĂNĂTATE
ÎN AER

La Școala generală 
nr. 132 din Capitală 
(cartierul Rahova) o- 
rele de educație fi
zică înseamnă ținu
tă. disciplină, bună 
dispoziție. In imagi
ne. ..atelierul de lu
cru" al profesorului 
de educație 
Vasile Zahei. 
torul-adjunct 
cestei noi si 
ne școli bucurcștone. 

prezenta următoarea formație, în 
ordinea meselor : V. Stoica, M. 
Ghindă, C. lonescu, Tr. stanciu, 
V. Georgescu (căpitanul echipei), 
L. Vasllescu.

Prima rundă este programată 
duminică (ora 14). iar a doua 
luni (ora. 10). cu jucarea parti
delor întrerupte ta aceleași zile 
(orele 21, respectiv 17,30). Me
ciul Universitatea — Ruy Lopez 
Va fi găzduit la „Casa Univer
sitarilor" din str. Dlonisie Lupu.

DINAMO, VICTORIE CLARĂ: 11-8 CU RAPID
ORADEA, 22 (prin telefon). 

Turneul inaugurai al campiona
tului național de polo și-a consu
mat joi oel dinții derby, încheiat 
cu victoria limpede, convingătoa
re, a echipei DINAMO : 11—8
(2—2, 3—0, 3—3, 3—3) cu RAPID.

A fost un joc cu multe momente 
remarcabile, spectaculos în bună 
măsură, eu o primă repriză ten
sionată, ambele formații intrînd 
ta apă cu mereu renăscutele am
biții tn astfel de in.tîtailri. S-a 
înotat iute, fazele succediîndu-se 
captivant. Cu un șut neoruțător. 
Hagiu a deschis scorul, Gaiță e- 
galînd din lovitură de la 4 m. 
Ungureanu a readus pe Dinamo 
în avantaj, iar Chiriță a refăcut 
egalitatea. Șl s-a intrat în „sfer
tul" al doilea, când s-a hotărît 
de fapt, soarta meciului. A în
scris, în superioritate numerică. 
Hagiu, I-a imitat Ungureanu și, 
la 4—2 în favoarea campioanei, 
Arsene a executat un 4 m. apă
rat însă de Spînu. A fost un mo
ment psihologic, dinamoviștii 
distanțindu-se imediat la trei 
goluri (Hagiu, din șut de penali
tate). ta repriza a .treia, după 
golurile rapidistului lonescu
și al lui Hagiu, feroviarii s-au 
apropiat amenințător la un 
punct, prin reușitele lui lonescu 
și Niță, dar Hagiu și Ungureanu 
au replicat prompt, șutind „cu 
sete", imparabiJ. tn vreme ce 
Arsene a ratat din nou o lovi
tură de la 4 m. respinsă de a- 
ceastă dată de Tudor. Cu ca’m, 
Dinamo s-a îndreptat și in ulti
ma parte spre o victorie logică, 
înscriind prin Răducanu, Rus și 
Ș. Popescu, goluri frumoase, mal 
cu seamă ultimul la o combina

ție cu Răducanu, de partea cea
laltă fructificînd lonescu, Chiriță 
și Schervan, de asemenea prin 
realizări de efect. Nu încape diis- 
cuție, echipa antrenată de Iuliu 
Capșa și, în premieră, Dinu Po
pescu, a fost superioară, a jucat 
mai elaborat și mai exact, ară- 
tîndu-și și pentru acest sezon ve
leitățile. Să vedem ce va spume 
șl Crișul I Arbitrii R. Nichita și 
V. Goian s-au achitat tn general 
onorabil! de misiunea avută.

PROGRESUL a trecut de C.N. 
A.S.E. CU 11—8 (t—1 2—2. 3—3,
5—2), dar decizia în meci a ve
nit de abia în ultimul „sfert", fa- 
voritii avînd de furcă pînă atunci 
cu dirzenia și... promisiunile ti
nerei adversare în frunte cu Ru- 
jan, Balanov, Geambașu șl Tu- 
fan. Au marcat : Tătaru 6, FIo- 
rincescu 2, Mușat, Gh. Ion, Mă- 
descu (P). respectiv Balanov 3, 
Tufan 3, Geambașu 2. Arbitri : 
D. Paraschivescu și S. Stănescu, 

Categorica diferență de scor 
din partida următoare reflectă o 
netă superioritate valorică ară
deană. scutind de alte comenta
rii : CRIȘUL — I. L. TIMIȘOARA 
1.9—6 (4—1. 6—1. 7—1. 2—3) prin 
golurile lui Gordan 5, Costrăș 4.

Geo RAEȚCHI

(Continuare în pag 2-3)



O PE AGENDA FINALELOR
„CEFERIADA" cîada”, întrecerea oameJJ ——------- ----- -

„Ceferiada" — una dintre 
competițiile sportive de masă 
care angrenează, an de an, 
mii si mii de oameni ai mun- 
cii la practicarea diferitelor 
sporturi — a ajuns la cea de 
a Vil-a ediție. Jocurile finale 
ale întrecerilor din acest an 
au avut loc — în cadrul „Da- 
ciadei" — pe mai multe baze 
sportive din Constanta, la ele 
luînd parte peste 300 de con
curent!. femei și bărbați, din 
opt regionale C.F.R. și anu
me : București, Timișoara, Iași, 
Craiova, Galați, Brașov, Cluj 
și Constanta. între cîștigători 
s-au aflat : Craiova — tenis 
de masă (f+m) ; Timișoara 
(f) și Constanța (b) — popice; 
Galați — șah : Constanța (f+ 
m) — volei ; iar la atletism : 
Lakme Gașpar (Constanța). E. 
Radulescu (Craiova) — lungi
me ; Tunde Szasz (Cluj). M. 
Comșa (Timișoara) — greuta
te. Rodica Sas (Cluj) — 800
m. I. Matcoiu (București) — 
1500 m„

In clasamentul general final, 
pe regionale : 1. Timișoara. 2 
Constanța. 3. București. 4. Cra
iova. 5. Cluj (C. POPA și Gh. 
DRAGAN, coresp.).

„CUPA FORESTIERUL"

oamenilor 
muncii din instituțiile admi
nistrative de stat și consiliile 
populare — aflată la cea de a 
Vl-a ediție — a avut la start 
în etapa finală circa 100 
sportivi, care și-au 
șansele Ia patru 
volei, șah, tenis de cîmp 
tenis de masă. Primii 
în „Cupa Progresul" : 
Galați (f) si UPL (b) 
lei : Catinca Velcu
Iași) și G. Vulpe (IJTL Dolj) 
— șah ; Mihaela’ Dumitria 
(IJGCL Galați) și V. Gălușcă 
(CPI Botoșani) — tenis de 
cîmp ; Aritia Mihalcea (IJGCL 
Galați) și D. Ciobotaru (IJCE 
Iași) — tenis de masă. (Tele- 
mac SIRIOPOL,

„FESTIVALUL

CEA MAI TINARA MEMBRA A ECHIPEI
A ÎMPLINIT... UN AN!

După reușitele

de 
disputat 

discipline : 
si 

clasați 
IJGCL
— vo-
(CTCE

coresp.).

TOAMNEI"

La

to
pe

Bacăul a găzduit recent o 
interesantă finală pe țară do
tată cu „Cupa Forestierul". 
Inițiată si organizată de Comi
tetul Uniunii sindicatelor * din 
unitățile industriei lemnului, 
materialelor de construcții 
tilvicultură. In colaborare 
Consiliul județean al sindica
telor și C.J.E.F.S. Bacău, com
petiția. ajunsă la cea de a 
Vl-a ediție, s-a desfășurat pe 
gtadionul „23 August". Cu a- 
cest prilei. circa 150 de oa
meni ai muncii din 30 județe 
ale tării și municipiul Bucu
rești s-au întrecut (ca și In 
etapele preliminare) la aler
gări. sărituri și aruncarea 
greutății.

Cîștigători. 
fost : Ioana
— 100 m ;
(București) _
da Stroie (Bacău) — 
A. Anița (Vaslui) — 1 
C. Băncllă (București) 
gime; G. Trăistaru (București)
— greutate. în clasamentul 
făcut în final, pe județe: 1. 
M. București, 2. Vaslui, 3. Bacău. 
(Eugen TEIRAU. coresp.).

„CUPA PROGRESUL-

Si
CU

la individual, au 
Duță (București) 

Jeana Ciuchiți 
- lungime ; Mag- 

greutate; 
1 500 m : 

I — lun-

Timp de două zile, arenele 
sportive gălățene au găzduit, 
Intr-o organizare excelentă — 
asigurată de Consiliul jude
țean al sindicatelor ți 
C.J.E.F.S. Galati — întrecerile 
finalelor pe țară ale competi
ției de masă dotate cu ..Cupa 
Progresul". Inițiată In cadrul 
marii competiții naționale ,.Da-

întreceri spor
tive de masă din cadrul 
biadei. oamenii muncii din 
mai mare întreprindere 
transport a Capitalei au 
prezenți intr-o nouă competi
ție de anvergură — Festivalul 
toamnei, ediția I. desfășurată 
sub însemnele .JJaciadei". Ma: 
bine de 3 500 de participant! 
au ținut să ia parte la aceas
tă frumoasă întrecere sportivă 
de masă, desfășurată pe baza 
U.T.C. din Străulești. O 
trecere sportivă împletită 
cîntece și momente vesele, sus
ținute de cunoscuți cintăreți 
și actori bu curester.i. in frun
te cu Ștefan Tăpâiagă. 
scrimer de acum două dece
nii—

Competiția sportivă propriu- 
zisă a scos in relief buna pre
gătire a atletilor Remus Po- 
poviei (VRAC). Dumitru Ias- 
cu (Dep. B. Noi) si Ștefan 
Spinu (ETA Serban Vodă), cla
sați. In această ordine, in pro
ba de cros, a jucătorilor de 
tenis de masă Vasile Beruică 
(ETA Alexandria). Dumitru 
Parfenie și FI, Noaghe (am
bii de la URAC) si a fotbaliș
tilor de la ETA Titan și URAC 
(1—0 în finală pentru 
In cadrul Festivalului, 
maestru internațional 
Gheorghiu, component 
bului I.T.B.. a susținut 
multan la 20 de mese.

Inițiativa organizării 
ample acțiuni sportive 
masă, care aparține Consiliului 
sindicatelor din I.T.B. (pre
ședinte. D. Oprea) si asocia
ției sportive (președinte. 
Al dea), răspunde dorinței 
neretului si oamenilor muncii 
din această importantă între
prindere bucureșteană de a 
face eit mai multă mișcare, 
exercițiu fizic organizat de a 
petrece. în mod plăcut și util, 
o parte din timpul lor liber.

Așteptăm si din partea al
tor asociații sportive Initia
tive asemănătoare.

Tiberiu STAMA 
f

Ite-
cea 
te 

fost

In-
cu

fostul

primii), 
marele 
Florin 

al clu- 
un si-

acestei
de

K. 
d-

în acea dimineață nimic sen
zațional nu s-a netrecut în sala 
bătrinului parc cu arțari din str. 
dr. Staicovici. Fetele* au venit 
s-au echipat, au făcut antrena
mentul si apoi au Plecat.

Asa stau lucrurile zilnic, 
prima vedere.

O echipă de baschet are. 
tuși, o viată complexă. Jar
timpul verii, formația Progresul 
București — parcă mai mult ca 
altă dată. Poate nu atit pentru 
că are un nou antrenor. Bruno 
Gheorghevic». de 35 de ani. cel 
mai tinăr tehnician din Divizia 
„A“ : dorința lui de muncă este 
evidentă, de om responsabil, ca
re știe ,ce vrea si vrea să facă 
ce știe. Fetele sale s-au antre
nat de 10 ori pe săptămină fiind 
singura echipă divizionară care 
a lucrat din plin intr-o perioa
dă in care alții s-au aflat — incă 
— în concedii ..de menținere" 
la mare si mai rar la munte.

S-ar nutea chiar ca nici cele 
1 500 de aruncări la cos săptă- 
minale — deși înseamnă o nor
mă cam rar întîlnită pe melea
gurile baschetului nostru — să 
nu apară ca ceva ieșit din co-, 
mun. „Toate acestea — ni se 
spune — trebuie să conducă în 
noul campionat național. care 
va începe în curînd. Ia un ritm 
foarte susținut de joc si Ia o 
apărare deosebit de agresivă". 
Acum, cînd se muncește, .uneori 
din greu, intr-adevăr, nimic nu 
e ceva foarte aparte...

...Dar viata din vara care a 
trecut a echipei Progresul n-a 
însemnat numai muncă, numai 
scopuri ambițioase, cum ar fi 
depășirea. în fine, a „eternei" 
grupe 7—12. cu meciuri călduțe, 
cistigate — cele mai multe — 
dinainte de a începe. în vară 
s-a mai intimplaț^ceva printre 
baschetbalistele de la Progresul, 
între ele a venit o „veterană", 
o jucătoare care trage toată e-

china de tinere după ea Ia pre
gătire. care aleargă de două ori 
mai mult decît celelalte, pentru 
a-si reînnoda o tinerețe sportivă 
care, la 31 de ani. după un an 
de întrerupere, părea pierdută. 
Este Viorica Balaj-Ciocan. Ca 
vîrstă. cea mai apropiată coechi
pieră are 6 ani mai puțin.

Viorica n-a venit însă singură. 
La fiecare antrenament, dimi
neața si după-amiaza. este înso
țită la sală de fiica ei. Cristina, 
care a împlinit de curînd un an 
și două luni. Fetele o 
a fost acceptată ca o 
„membră" 
vrea să o aibă pe fetită, 
două ne zi. în preaima 
iubind-o se iubesc si se respec
tă mai mult ca oricînd INTRE 
ELE.

Nimic senzațional, intr-adevăr, 
în viata baschetbalistelor din 
str. dr. Staicovici. AȘA E NOR
MAL SA FIE !

Radu TIMOFTE

iubesc, 
nouă 

a echipei și fiecare 
o oră- 

ei. Si.

Un minut 
de&TlCA

OAMENI FARA...

Burta, septembrie 1983. Cea 
de a X-a ediție a .Cupei 
munților* — fir.alâ pe tară 
a .Daciadei*. Atmosferă de 
concurs. Echipe care pieacă, 
ectupe care sosesc.

Trecem, pe rir.d. pe la ta
băra fiecărui județ- Cete mal 
multe și-au grupat asocia
țiile «portve dia tudeț ta s- 
ceeași * ~
coc-urs Si la focul de tabără 
din fiecare seară. Doar la 
doljenl constatăm e fisură ta 
unitatea de monoEt care ar 
trebui să stringâ alături pe 
toți iubitorii muntelui : cei 
de la „Solii Băniei* au rezer
vat, ta tabăra Doijuiui.

tabără.

locuri si pentru ©orturile 
sportivilor „Peleudavei*. dar 
aceștia au refuzat. rtăzurosU 
să se așeze. Motivul ? Nu le 
plac ochii 
(tov. VirțU 
de la „Solii 
vor. totuși, să reprezinte. îm
preună. județul !

Trecem și pe la suceveni.
— Dumneavoastră nu concu

rați T am Întrebat, ’^âzinciu-l 
într-un repaus absoiut.

— Nn. pentru că a-am de
filat la deschidere. Nici noi, 
®ici cei de La ------ --------
■tad.

— De ce n-ați
— Pentru că _ 

nu ne-au dai firmă, 
pancarte, cu numele ,___
lui și ne-au purtai de eolo-

conducă torului 
Consun tinescu) 

Băniei*. Dar

Bistrița-Nă-

defilat T 
organizatorii 

adică 
județu-

La Brâila, incepind de duminicâ

FINALELE CAMPIONATELOR NAȚIONALE
Șl ALE „DACIADEI"

Incepind de duminică — în 
premieră la Brăila — si piuă De 
1 octombrie se vor desfășura 
întrecerile turneului final al 
campionatului national si al 
„Daciadel- la tenis, juniori și 
jtxitoere. Competiția este pro
gramată pe două categorii de 
vîrstă : 15—li ani finire 25 ri
a septembrie) și 17—1» ani ns 
septembrie — 2 octombrie). Fe
derația de specialitate si 
CJ.EJ.S. Brăila au luat toete 
măsurile pentru organizarea a- 
cestui adetărat maraton tenis s- 
tic rezervat scftimbului de mti- 
ne. întrecerile urrnfcd a C găz
duite pe 9 terenuri de zgură 
ale asociației sportive Spartacus. 
Si pe alte • suprafețe de la 
U.c.M. Ședința tehnică va a- 
vea loc la 6ediul CJ.E.F.S. Bră-

LA TENIS (juniori)
la

PANCARTE
colo, ca pe niște nechemați...

Am aflat că, pînă la urmă, 
biatritenli au trimis, totuși, 
un echipaj în concurs. Dar 
sucevenii s-au încăpățînat să 
nu ia parte, lipsind astfel 
Județul de puncte în cadrul 
„Daciadei", 
fiindcă nu 
te. (S-au 
moment, 
n-au avut 
țtoaeze).

Poate că la anul 
Suceava va trimite altă 
prezentativă.
De oameni 
meni care, cu sau fără pan
cartă. vor lupta cu abnega
ție si cinste pentru „culori
le* județului lor.

N-au concurat 
au avut... pancar- 
înscris în ultimul 
iar organizatorii 
timp să le confec-

iudețul 
“ re- 

Cu altă firmă, 
serioși. De oa-

Sever NORAN
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HANDBAL DIVIZIA
MASCULIN. Seria I (etapa a 

IV-a) : C.S.M. Borzești — Arc
tic Găesti 27—25, Calculatorul 
IIRUC București — Nitramonia 
Făgăraș 29—21, Moldosin Vaslui 
— C.S.U. Galati 32—30, Dada 
Pitești — Știința Bacău 20—23, 
A.s.A. Buzău — Universitatea 
București 20—20, Comerțul Con
stanta — Petrolul Tdeajen 
17—16. Etapa a V-a : Arctio Gă- 
ești — Petrolul Teleajen 25—24, 
Universitatea București — Co

la—14, Știința 
Buzău 
Dacia 
Făgăraș 

Vaslui 24—29, 
- Calculatorul

Seria a H-a 
Universitatea 

i — Șuiorul Baia Sprie 
Strungul Arad — Metalul 
20—17, Metalul Copșa 

- Tehr.ometal Timișoara 
Metalul Hunedoara 

Cluj-Napoca 30—29.

merțul 
Bacău
C-S.U. 
as—17.
Mcădosin 
Borzețti
București 19—17.
(etapa a IV-a) :
Craiova 
St—17, I 
Lugoj 
Mică - 
Jî—23, 1 
nirea ___ ____ ____„____ ______
Minaur n Baia Mare — Elec- 
tromures Tg. Mureș a—17, Unto 
Satu Mare — Voința Sebeș

rr

Constanța
— A.S.A.
Galați — 

Nitramonia

24—12, 
Pitești
C.S.M. 
IIRUC

• U-
H.C.

33—21. 1 
Voința 
roș — 
Napoca 
Mare 1| 
șoara 
22—14, 1
Strungul

FEMEN
IV-a) : j 
tila Plq 
vinești 
20—11, 4 
nâca Pu 
tea IEB 
Vaslui j 
Chimia I 
Focșani 
Etapa a 
24—15, d 
Precizia] 
nica — u

ARCAȘ

Noua ediție — 1983-1984 — a 
campionatului Di-vizdei „A“ de 
popice începe sîmbătă, cu dispu
tarea primei etape a turului. La 
întreceri participă cele mai bune 
40 de formații, dinXre care 20 
feminine, grupate, după criterii 
geografice, în patru serii. Dar 
iată cite va amănunte ale compe
tiției :
• O echipă este alcătuită dir. 

6 jucători, sau jucătoare, și 
dispută proba de 200 lovituri 
mixte (la bărbați) și 100 lovituri 
mixte (la femei).
• In Mecare echipă trebuie să 

Jo-ace doi juniori (pină la 23 de 
and), sau junioare, iar unul din
tre ei poate fi înlocuit cu un 
senior, sau senioară, dar numai 
după lansarea a cel puțin 50 la 
sută din bile.

• Limita de vîrstă la jucătorii 
divizionari este de 45 de ani, la 
femei și 50 de ani, la bărbați.
• Actualele echipe campioane 

sînt : Voința Tg. Mureș (f) și 
Aurul Baia Mare (m).
• Noile promovate în divise : 

■ Carpați Sinaia, Olimpia București,
Constructorul Gherla, C.F.B. Tg. 
Mureș (f), CF.R. Constanța, La- 
romet București, Industria sirmei 
Cîmpîa Turzii și Victori a-Guban 
Timișoara (m).

Iată loturile :
FEMININ — SERIA SUD — 

VOINȚA galați : Aristita Do
bre, Elena Radu, Maria Ciobo. 
taru, Pachî.ța Zăinescu, Angelica 
Variile, Elena .Chiriloiu, Carmen 
Pilaf, Maria 3ujor, Minei a CovaM, 
Co-n.sta.nța Vlad — antrenor, A- 
nastase Apostol.

METROM BRAȘOV : Viorica 
Botezatu, Emma Istvan, Chira 
Lupașcu, Eva Adam, Dorina Po
pescu, Tatiana Cărămidă, Con
stanța Tiutin, Lorena- Manea, 
Margareta Bodea, Mariaha Pos- 
to'ache — antrenor, Maria Blean- 
dă.

VOINȚA PLOIEȘTI : Aura Că- 
lăvie, Stela Godeanu, Poidxento. 
Gavrilă, Doina Lixandiru, Mairi- 
nela Ivan, Minela Mihăilă, Cort, 
stan,ța Constantin, Daniela Vin- 
tiloiu — antrenor, E'eonora loan.

voința bucurești : Elena 
Andreescu, Nineta Badea, Ma. 
riana Borta, Marilena Burcea, 
Mihaela Gavrilesou, Comelda Ig- 
natencu. Maria Josif-Nfcbifor.

START IN CAMPIONATUL DIVIZIEI
Elena Pană, Elisabeta Badea, A- 
drlana Sandu, Cristma Georges
cu — antrenor, Crista Sides.

RAPID BUCUREȘTI : Vasihca 
Pînțea, Ioana Doga.-j, Georgeta 
Anton, Etorta Anton, E3esa Gâ- 
man, Cristina Neagutov, lutla 
Za--ț, nor.ca FSIp. Maria Badea 
— antrenor, Teodor Buxea.

CABRAȚI SINAIA : Sonla Ște- 
făr.ică, Marițer-a Ser chec, Victo- 
rița Radu, Deasa FrățLă. Mari- 
lena Marina. Elena Ciocadeteă, 
Gabriela Clinei, Vasillca " 
eseu, Jțlculina Dobre — 
nor, Ion Iriminescu.

OLIMPIA BUCUREȘTI : ___
stanța Mircea Cornelia Grecescu, 
VaJerica Burlacu, Arta Dragomir, 
Bena Gheocghiș, Elena Luca, 
Nina Crăciun, Eler.a Radu, Geor- 
geta Station. Daniela Tone — 
antrenor. Cornelia Grecescu.

PETROLUL B.AICOI : Marieta 
Oprescu, Eler.a Vasile. Magdalea 
Turtei. Stela Bucur, LiXana Ne- 
Sreanu, Aura Pană, Elena Scar- 
lat, Florica Mânu, Lucia Ungu
reanul, Elena Roșu — antrenor, 
Cristian Păunescu.

GLORIA BUCUREȘTI: Ana Pe
trescu, Margareta Cătineanu, Oc
tavia Ciocîrlan, Florica Neguțoiu, 
Stela Bobîrnea, Ioana Bidirel, 
Niculina Tarolu, Jana Ivâruiș, 
Maria Dedu, Luciana Alecu — 
antrenor, Constantin Neguțoiu.

LAROMET București : 
Trandafir, Stela Andrei, 
Nichita, Bălașa Tănase,

Ma te
as tre.

Con-

Elena 
Elena 

____, ... Silvia 
Boboc, Rodica Pădurețu, Florica 
Laica, Mariana Gașpar, Daniela 
Rusu, Laura Andrei, Maneta 
Popa — antrenor,Elena Trandafir.

SERIA NORD — VOINȚA TG. 
MUREȘ : Marcela Cășvan, Ileana 
Mayos, Maria Poto. Maria Du- 
daș, Enlko Nagy, Daniela Cor- 
doș, Elisebeta Bonta, Elisabeta 
Albert, Maria Todea, Ildiko 
Szasz, Ana Szabo, Ana Gyeresl, 
Maria Albert — antrenor, Marga
reta Szemanyi.

CONSTRUCTORUL GHERLA : 
Elisabeta Racz, Silvia Borzasi, 
Ana Perekl, Beana Todică, Ana 
Mihâlta, Doina Tăgean, Cristina 
Sasmîreșan, EHsabeta Coșor, Ro
chea Coțor, Meldnda Naghi, Car
men Lebăda tu. Judii MUvali, Ma-

instructor, Iosifria Mureșan
Nagy.

C.S.M. REȘIȚA : Maria Zsizsîk, 
Dorina CQjocaru. Eugenia LAcă- 
tuțu. Maria lanoslga. Mariana 
Csepel. Floarea Stanca. Irina 
Nagy, Mariana Masea^ Rc<kca 
Boitaș*-. Maria Stanca. Metar-j 
LAcătușu — antrenor Constantin 
lordaehe.

HIDROMECANICA 
Mariana Constantin, 
lean. Adriana Hangan-j. 
dna Hfrdotu, Rosemarie Peter. 
Emilia Postăvarlu, Angela Stanei, 
Rodica Ștefan, Tu dori ța Tofan. 
Florica Zabaria — antrenor, Ma
rian Constantin.

U.T. ARAD : Melania Besenyi, 
Maria Cociuban. Emilia Pop. Ga. 
briela Pintea. Varvara Br^jan. 
Florica Hegei, Florica Neamțu. 
Eler.a Pescariu, Rodica Albu’.escu. 
Maria Tame — antrenor, Gheor- 
ghe Moisi.

CJ.R. TG. MUREȘ : Marioara 
Cîșmaș. Marcela Petrișor, Maria 
Butnariu. Marcela I run: aș. Roza. 
Ha Hampei, Ddiko Agavagosi. 
Aurora Rusu. Deana Ber.de — 
antrenor. Elena Chibelean.

ELECTROMURES TG. MUREȘ : 
Hona Seres. Rodica Bariu. Ana 
Făgăraș. Lona Bartha. Aure’fa 
Serdean, Maria Martina, Lenuța 
Cimpean. Melinda Demeter, Ana 
Oprea, Erica Oros. Agnes Csiszec, 
Maria Seres — antrenor, Sandor 
Seres.

VOINȚA TIMIȘOARA : Lenuța 
Bodea. Sanda Constandache. Ma
rioara Davițoiu, Elisabeta Drago
mir. Leontina Dumitrescu, Emilia 
Ebel, Anemarie Flohr, Ddiko 
Grozăvescu, Adriana Matac, Ma
ria Miohnik, Maria Olăeru, Mioa
ra Pitștean — antrenor, Ildiko 
Grozăvescu.

VOINȚA ODORHEIU SECUIESC: 
Maria Fereeici, Erzsebet Farkas, 
Ana Kiss, Rozalia Molnar, Eona 
Magyar:, Erzsebet Gyorfi, Ana 
Gergely, Margareta Abraham. 
Aranka Pall — antrenor, Iosif 
Vass.

VOINȚA ORADEA : Silvia Be- 
rinde, Olga Psiiias, Ibolva Ma the, 
Gyomgvi Meszkiros. Catalin Ro
ved, Elisabeta Szabo, Catalin

BRAȘOV :
Ana Arde-

Alexar.-

„A“ DE POPICE
Bogdi, VXentina Albuț. Elisabeta 
Zrma — antrenor. Alexandru 
Torok.

MASCULIN — SERIA SUD — 
RULMENTUL BRASOV : L Tm- 
mânar, P. Radu, Gh. Marin, FI. 
Gtuțâ, L Novac, Al. loaescu. E. 
CQBtacbe, C. Turcitu, L Xatiș. 
M. Prodan — antrenor, I. Lateș.

C.F.R. CONSTANȚA : L Frigea, 
V. Vizireanu, C. Frigea, C. An- 
tminescu, A Bucevsetri, L. Pîr- 
vuZ-escu, St. Postolache, N. Sot- 

St- Șerban — antrenor, G. 
Dinu.

metalul roman : i. T-'ron.
C. Iovu, A Fatiruc, I. Isciuc, M. 
Iscuc, M. Roman, D. Matei, I. 
Blsoc, V. Boldu — antrenor, Gh. 
Popa.

CHIMPEX CONSTANTA : V.
Don os, FI Mihăi'.escu, M. To- 
mescu. A. Marisoiu, P. Cojocaru, 
L Buzoi, L Istrate, S. Sekely, V. 
Chiper, D. Vasi — antrenor, FI. 
MihAilescu.

CONSTRUCTORUL GALAȚI : L 
Băiaș, C. Lebădă. G. Covăsală, 
V. Ivan, C. Silvestru. J. Pletosu, 
Gh. Zisu, D. Sabău, M. Codiță — 
antrenor, L Băiaș.

VOINȚA BUCUREȘTI : H. Ar-, 
dac, M. Bă Ies cu. C. Rădulescu,
D. Piștalu. C. Bănescu, I. Grigo- 
rescu, I. Păgidean, P. Purge, M. 
Nițu, I. Florian, I. Ovidiu — 
antrenor, P. Purge.

CARPAȚI SINAIA : Șt. Nicoa- 
ră, FI. Iriminescu, I. Șindrilaru, 
Ov. Vasile, I. Radu, A. Ștefăni- 
câ. V. Gheoarcă. C. Duricu. V. 
Dănescu, C. Cojocaru — antrenor, 
Șt. Vlăsceanu.

OLIMPIA BUCUREȘTI : Gr. 
Marin, Al. Tudor, C. Marin, 
Voieu. S. Belivacâ, N. Oroitoru, 
I. Loghin, N. Dumitru, C. Cer
nea, D. Constantin, A. Grecescu 
— antrenor, F. Popescu.

GLORIA BUCUREȘTI : Al. Că- 
tineanu, P. Boțogan, A. Marcu, 
T. Vasile, C. Stamatescu, M. An
drei. V. Ciocoiu, Șt; Gavriș, N. 
Tone, D. Cristian — antrenor, C. 
Cristea.

L.1ROMET BUCUREȘTI • L. 
Pop, D. Ștefămescu, C. Ștefan, 
P. Branchi, L. Taină. P. Ignaten- 
cu, Fl. M/usceleanu, M. Marin, C.

C.

Iancu. E NițA, M. Sabo — an
trenor, P. Trandafir.

SERIA NORD — ACRUL BAIA 
MAKE : I. Bice, Șt. Boarul, E. 
Gergely, Al Nas z-o di, Șt. Racoș, 
V. Stiaghi, M. Stocuttci, Gh. Vu- 
ță. Al. Mitre, I. Blcăușcă, L Vuță
— antrenor, R. Comat.

CONSTRUCTORUL TG. MUREȘ:
A. Bene, Fr Berecki, L. Bokor,
B. Bor, A Kilien, J. Kobucz, L. 
Moldovan. J. Magyari, P. Orban,
I. Szoveefi, A. Tamaș, J. VacLasi, 
AI. Zitinczki — antrenor, Fr. 
reckL

CHIMICA TIHNA VENI :
Szasz, A. Degi, V. Betea, T. 
rabaș, E. Salteleki, Șt. Matyas,
C. Bar.di, D. Barabaș, J. Koszeg- 
pal, Gh. Buluc, I. Grama — an
trenor, A. Degi.

PROGRESUL ORADEA : G. Ne- 
meti, N. Malciu, 
Szekely, Al. Roman,
J. Gondor, E. Maior, 
P. Ma’dța, V. Micuț, 
antrenor, I. Lang.

C.F.R. TIMIȘOARA : Gh. Niță, 
M. Matei, I. Vida, N. Luncan, M. 
Chirițoiu, C. Tesler, Șt. Neagu, 
M. Mescko, R. Petla, L. Cărbu- 
nescu. D. Căpățină — antrenor, 
L Holtz.

INDUSTRIA SÎRMEI CÎMPIA 
TURZII : i. Dudaș, C. Gavri- 
leseu. Șt. Balog. Al. Foganasi. C. 
Maier, I. Maier, R. Orfăteanu, M. 
Pop. i. Roșea, I. Su-cuturdean — 
antrenor, C. Donicfi.

ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ î 
Șt. Ordog, I. Fodor, I. Hosu, B. 
Fazekas, L. Siklodi, L. Seres, M. 
Farkas, A. Toth, G. Mureșan, I. 
Simon fi, V. Roman —- antrenor, 
I. Radovici.

METALUL HUNEDOARA : 
Popa, N. Timar, M. Torok, 
Craițer, N. Silaghi, Tr. Telnar, 
I. Ni-coa.ră, C. Zoi dea, P. Bulgaru, 
F. Szabo, D. Udeci, C. Călugăru, 
V. Nicoarâ — antrenor, N. Timar.

TEHNOUTILAJ ODORHEIU SE
CUIESC : F. Miklos, I. 
A. Rozsa, M. Balazs, I. 
I. Nagy, I. Szegedi, I. 
M. Fan.csa.15, D. Ma the,
— antrenor, A. Rozsa.

VICTORIA-GUBAN TIMIȘOARA: 
V. Chiș, Șt. Streangâ, V. Popa, 
I. Szeredi, E. Nyari, Gh. Lupu- 
lescu, Z. Ha-rtman, I. Erde’yi, ,P. 
Csorga, M. Juhasz. M. Sandu — 
antrenor, I. Szeredi.
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■ Cel mai muiți concurențl tn- 
fccriși au provenit de la C.S. Satu 
■dare (24), această pepinieră a 
■scrimei noastre fiind urmată de 
■Tractorul Brașov (15 coijourenți), 
[olimpia Craiova și C.T.A.S. (12), 
fc.s.S. Oradea (14), Dinamo și 
■Energia (10), aceste unități spor, 
[ti va — c.u excepția \celei orădene 
I— fiind și cele cane au avut cei 
■nai muiți con cu ren ți calificați 
kn faza eliminărilor directe. Ma
joritatea celorlalte secții prezente 
Ea această fază a campionatului 
Iau avut insă o comportare ștear
să, adeseori formală, reflect inel 
I— după cum ne-a spus prof. 
Ipoina Friscorniță, care răspunde 
pn cadrul federației de proble- 
pnele Juniorilor — slaba preocu
pare a antrenorilor șl profesooi- 
llor încadrați la respectivele sec- 
Iții. De remarcat prezența masivă 
|ln fazele finale ale floretlstelor 
Ide Ia Steaua (aatrenoare o. Sza- 
Ibo) și C.T.A.S. (Maria Teodoru), 
|a sabrerilor brașoveni (antrenori 
L. Rohony și M. Ticușan), a spa- 
dasinilor craioveni (antrenor D. 
Popescu) și floretiștilor sătmă- 
Ireni (lantrenoare E. Lengyel), de 
ha care scrima noas-tră așteaptă 
lin viitorul apropiat selecționabill 
de valoare, (p. sl.)

IVIZIA „A“ DE POLO
(Urmare din pag. 1)

Garofeanu 4, Fejer 4, Raț Me- 
saros (C), respectiv Mane* I, 
Sterpu 2, Andreescu, Grecu. Au 
condus V. Burde* și A. Czegeny.

In celălalt Joc, experiența a 
avut cîștig de cauză in fața tine
reții : VOINȚA CLUJ-NAPOCA 
— STEAUA »— 3 (1—1, 2—1, »—1, 
S—0), aportul lui Colceriu (5 go
luri) în obținerea victoriei fiind 
hotărîtor. Au mal punctat : Ol- 
pretean, Pop, Marcu (V), respec
tiv Fruth, Ad. Ion, Neagoe. Ar
bitri : B. Băjenaru șl K. Schilha.

Vineri au loc două etape, de 
Ia orele 8,30 și 15,30.

IV a și a V-
Sf. Gheorghe — Confecția Bacău 21—15, - - _ . .
17—16.
IV- a) :
structorul Baia Mare 16—20. CSM 
Sibiu — Voința Odorbel 28—15, 
Universitatea Farmec Cluj-Napo- 
ca — Constructorul Hunedoara 
amînat, Industria ușoară Ora
dea — Gloria Bistrița 27—18, 
Tricotextil Sighet — Chimia A- 
rad 23—15, Nitramonia Făgăraș 
— Textila Zalău 11—24. Etapa a
V- a: Constructorul Arad — Tex
tila Zalău amînat. Chimia — 
Nitramonia 17—13, Gloria — Tri- 
ootextil 25—22, Constr. Hunedoa
ra — Industria ușoară 17—11, 
Voința — Universitatea Farmec 
11—13, Textila Sebeș — CSM 
Sibiu amînat.

Carpatex — Relonul 
Seria a II-a (etapa a 
Textila Sebeș — Ccn-
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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„MECIUL ETAPEI" VĂZUT 
DE I. VOICA ȘI C. OȚET
• Sportul studențesc : o singură dilemă — fundașul dreapta
• Universitatea Craiova : șapte jucători incerți !

• SPORTUL STUDENȚESC. 
„Meciurile dintre noi si Univer
sitatea Craiova au fost de fieca
re dată foarte strinse. Sportul 
studențesc a cîstigat mereu pe 
teren propriu si sper să o facă 
și simbătă. Sint convins că cine 
va urinări partida, va avea ce 
vedea, va asista la un fotbal 
de calitate" — ne-a declarat an
trenorul Ion Voica. în cursul 
acestei dimineți Sportul studen
țesc îsi încheie ciclul săptămî- 
nal de pregătire în vederea me
ciului cu Universitatea Craiova. 
Joi au avut loc două antrena
mente. dimineață la sală, pen
tru menținerea mobilității si 
forței, iar după-anîîază altul 
complex (fizic, tehnic, tactic), 
pe stadionul Politehnica. îm
bucurător faptul că cei trei in
ternaționali (Iorgulescu. Coras 
și Hagi) s-au întors valizi din 
Spania si antrenorii pot trimite 
în teren cel mai bun „11“ al 
momentului. Singura dilemă 
pentru Ion Voica : postul de 
fundaș dreapta, antrenorul ..alb- 
negrilor". oscilînd între titula
rul M. Mihail si Munteanu I. 
autorul golului victoriei din me
ciul cu Steaua si al unei com
portări neașteptat de bune.

• UNIVERSITATEA CRAIO
VA are mari probleme de lot. 
Joi. într-o ponvorbire telefonică 
cu antrenorul Constantin Oțet, 
am aflat că în cursul acestei 
săptămini el a lucrat practic 
doar cu cinci jucători și 
anume cu Beldiei. Cirtu. Dono- 
se. Beldeanu si A. Popescu. 
Ceilalți au fost fie plecați în 
Spania (Lung. Țicleanu. Ungu- 
reanu. Irimescu si Geolgău). fie 
accidentați. Stefănescu. Tilihoi. 
Crișan. Bălăci. Negrilă si Că- 
mătaru au fost tot timnul la 
dispoziția doctorului V. Frîncu- 
lescu care încearcă să recupe
reze. pînă la ora jocului, măcar 
2—3 dintre indisponibili. în plus. 
Geolgău are si el ruptură de 
fibre musculare. Așadar. 7 jucă
tori sub semnul întrebării ! 
..Indiferent însă de ce formație 
vom putea folosi — spunea C. O- 
tet — faptul că se înfîlnesc do
uă reprezentante din Cupa 
U.E.F.A. mărește cota de interes 
a partidei, care înseamnă si o 
ultimă repetiție înaintea meciu
rilor retur de miercuri, de la 
Graz si. respectiv. Split. Chiar 
si în condițiile noastre grele, 
vom face totul să... spargem 
gheata si să obținem prima vic
torie în „Regie".

Opinii ale căutătorilor de talente
Eugen Popescu: ,,Diri€lîETĂȚI

PE FILIERA FAMILIE — ȘEOALĂ — ELIB“
Eugen Popescu este unul dintre ..bătrinii" noștri căutători de 

talente. Din 1964. deci de aproape 20 de ani. nu face, altceva 
decît să organizeze trialuri. să depisteze copii cu reale însușiri 
pentru cel mai îndrăgit dintre sporturi. Prin mîinile și.?, efor
turile lui au trecut pe rind Cornel Dinu. Bruno Grigore. Sava, 
Turcu, Economu, Pitaru, Isaia. proaspătul stelist Diaconescu și 
încă multi alții. ..Dacă ai o treabă cu el caută-1, la- orice oră, 
la stadion, că nu se poate să nu-1 găsești acolo" — îți spune 
orice simpatizant al clubului tîrgoviștean. Cunoaște bine pro
blemele fotbalului. Motiv pentru care îi dăm cuvîntul la rubri
ca noastră. ■

— Mi-a plăcut și-mi place 
munca pe care o desfășor. 
Pentru că mă număr printre 
antrenorii care iubesc mult 
copiii. Nu sint ei prea muiți 
acești antrenori, deși ar trebui 
să fie. dacă vrem cu adevărat 
să creăm o bază a fotbalului. 
De ce nu sint atrași tinerii 
tehnicieni spre centrele de co
pii și juniori se știe foarte 
bine și această problemă n-o 
mai discut. Eu la altceva 
vreau să mă refer. Două sint 
cauzele care fac tot mai mic 
debitul de talente ce urcă spre 
virful piramidei. Prima : lip
sa unei tehnologii adecvate 
desfășurării procesului de in

NU-I NICIODATĂ PREA TÎRZIU
...să atingi frumoasele culmi 

ale performanței fotbalistice. 
Ne "îndim la multe exemple 
de jucători de-ai noștri care, 
din motive diverse, nu au 
străpuns în fragedă vîrstă 
barierele afirmării. Dacă Do- 
brin, Dinu, Chitara, Balad, 
Geolgău — ca să cităm doar 
nume de primul ordin ale 
performanței — iar. în aoeate 
din urmă luni, Hagi, Mateuț 
sau Harsany au ajuns In e- 
chipe de Divizia .A“. unii 
chiar înainte de virsta ju
nioratului, au existat destui 
jucători care au sosit cu în
târziere pe scena Diviziei «A14. 
Și au recuperat timpul pier
dut. Și au făcut frumoase 
cariere internaționale. In 
fruntea listei no-astre îl pla
săm pe Constantin. Împreju
rări independente de voința 
sau de dorința celui ce a- 
vea să devină cu adevărat 
un profesor în ale fotbalu
lui, au făcut ca acest dotat 
conducător de joc să nu joa
ce până la 24 de ani în pri

ma divizie. Dar. apoi, a fă- 
cut-e cu o strălucire ce-1 
plasează între cei mai buni 
jucători ai fotbalului nostru, 
de multe ori internațional, 
creator de faze dar și reali
zator de marcă, dovadă cele 
trei titluri de golgeter pe 
care le-a cucerit. Dar cel 
care a fost excelentul fun
daș Lupe seu ? A îmbrăcat 
tricoul național la o virstă 
cind cei mai muiți sint ne- 
voiți să-1 abandoneze ! Și ce 
stup al defensivei noastre a 
fost el in sezoanele Mondia
lului mexican !

Avem „sosiri întârziate*4 si 
în sezonul care a început. 
Cazul cel mai tipic. Avăda- 
nei. De vreo 4—5 ani 6e tot 
vorbea că înaltul și masivul 
mijlocaș va pleca din orașul 
lui de baștină, Suceava, spre 
unul cu echipă de „A“. Ple
carea s-a tot amînat și A vă
danei ajunge în prima divi
zie, la Bacău, la 27 de ani. 
Nu-i nici acum târziu ca să 
împlinească așteptările, să

confirme atîtea și atâtea a- 
precieri frumoase culese cît a 
jucat sub culorile C.S.M.-u- 
lui suce^’ean. Mai sînt și alți 
jucători debutanți la vîrste 
care au trecut de granița 
(deloc sacramentală, cum au 
dovedit-o faptele) celor 20 de 
ani. Diaconescu (Steaua). Ta- 
maș (F.C. Bihor), Koncz 
(A.S.A.). L Popescu. Tiță, 
Rada, Sișcă (Rapid). Calia- 
nu. Galață (Chimia). Dumi- 
trache (Petrolul) și alții au 
urcat pe scena nr. la fot
balului românesc la vârsta 
maturității sportive, recoman
dați de ceea ce au realizat 
în echipe mai mici. Dar au 
venit cu ambiții mari. pe 
cane reușitele atâtor predece
sori ai lor. unii amintiți de 
noi. le pot face și mai pu
ternice. Niciodată nu-i tîrziu 
să te afirmi dacă muncești 
stăruitor, dacă lupți, dacă 
crezi în tine.

Eftimie IONESCU

struire, așa cum îl solicită ac
tualele cerințe. Necesitățile 
fotbalului au devenit tot mai 

, mari. în schimb instrumentele 
mele de lucru — și nu numai 
ale mele — au rămas mult in 
urmă, fiind complet depășite. 
Vechile strunguri din fabrici 
au dispărut de mult, acum a- 
vem din acelea ultramoderne, 
cu programare automată... A 
doua cauză privește relațiile in 
„triunghiul" familie-școală-fot- 
bal. Nici nu vă puteți imagi
na cite... discuții aprinse se 
petrec între acești trei factori, 
în unele situații s-a ajuns pur 
și simplu la dușmănie. Parcă 
ne-am afla intr-un război con
tinuu. Sigur că fiecare dintre 
părți iși are argumentele ei. 
Noi. cei de la fotbal, mizăm 
pe pasiunea copilului pentru 
sport, dar, odată cu creșterea 
lui și înăsprirea pregătirii, 
lucrurile capătă altă turnură.

• Am perfecta convingere că a- 
ceasta nu-i o problemă de ne
rezolvat. Competițiile juniorilor, 
ale speranțelor, pot fi organi
zate mai judicios pentru a se 
evita deplasările lungi și costi
sitoare. Școala poate și ea 
sprijini mai mult fotbalul, de- 
grevindu-i pe copiii din centre 
de multe activități obștești, 
pentru că. din păcate mai sint 
unii profesori depășiți de 
vremuri — care continuă să 
vadă in fotbal o activitate de
gradantă. Așa ceva este inad
misibil ! Și părinții copiilor 
ne pot ajuta mai mult. Unii o 
fac și rezultatele sint dintre 
cele mai bune. Pentru că și 
eu la rîndul meu ii ajut, fiind 
intransigent cu cei care nu-și 
văd de pregătire și învățătură.' 

O discuție cu Eugen Popescu 
despre problemele celor mici 
poate dura, cu folos, ore-n șir.

Laurenfiu DUMITRESCU

Priviri spre eșalonul secund

că printre învinsele sale se 
află arcașe fruntașe din Po- 
tbnia și R.D.G., considerate 
printre cele mai bune din Eu
ropa. în întrecerea similară 
a seniorilor. cîștigată de Z. 
Scibor (Polonia). cu 1265 p, 
Robert Tănase s-a clasat al 
5-lea, cu 1165 p.

ICA - UMOR* - 
DE LA PROGRESUL

pi sportiv Progresul din Capitală 
[1 de varietăți, intitulat „Tenis- 

spectacO'Muii fostul tenisman 
doc a invitat pe Ion Caramitru, 
himare, George Mihăiță, Radu 
limir Găitan, formația hnstrumen- 
Angela Similea, Mirabela Dauer, 
Si pe in.terpreții Cornel Constan- 
Miroea Baniclu, Mihaela Bustu- 

Vintiiă, Nicu Aiifantis. Comen-

>1e, simbătă și duminică, de la 
is de la clubul Progresul, din

»

cedrul competiției ..Ring Voința 
’83“, la cane iau parte unii din
tre cei mai buni boxeri din 
București și din diferite centre 
din provincie, reprezentînd 30 de 
secții de box. Azi de la ora 16 
are loc cea de a doua semifi
nală a Întrecerii (finalele sînt 
programate duminică la ora 10) 
în care sint programate citeva 
confruntări foarte echilibrate, în 
cadrul cărora vor evolua pugi
list! cunoscuți cum sint C. Ti- 
țolu (cat. 51 kg), FI. Tîrcomnicu 
(cat. 63 kg) Gh. Costel șl FI. 
Zamfir (cat. 71 kg), Fedea Pam- 
fil (cat. 81 kg) șl alții.

* APARIȚII NOI IN
Configurația clasamentelor ce- 

’ lor trei serii ale eșalonului se- 
Icund stabilită după consumarea 

a cind runde ne oferă prilejul 
de a constata unele fante inte
resante. Este vorba. în principal, 

Ide ambiția arătată de unele e^ 
chipe, socotite Înaintea startului 
ca avînd șansa a doua sau a I treia de a intra In lupta pentru 
promovarea în „A“ : Gloria Bu
zău (antrenor N. _ Lupescul — 
seria I, Carpați Mîrșa (H. Rats- 

Icher) — seria a II-a (cu un 
meci în plus fată de F.C.M. 
Brasov) si C.S.M. Reșița (D. Fi- 

Iriteanu) — seria a III-a. aceasta 
fiind singura formație din ..B“ 
care a acumulat punctajul ma- 

Ixim — 10 ! (Nici Gloria Buzău 
n-a cunoscut încă înfrîngerea. 
dar are numai 9 p. ca urmare a 
egalului de duminica trecută de Ila Suceava). Putinele etape dis
putate pînă acum nu au permis 
producerea unor evadări deciși- 

Ive. ierarhia actuală poate fi răs
turnată deoarece în plutoane se 
află echipe care doresc 6i sint I capabile să recupereze diferența 
de puncte. De exemplu. ÎN SE
RIA I. în imediata apropiere a 
liderului se găsesc Gloria Bis- 

(trita (I. Nunweiller) — o ..spe
cialistă" a locurilor 2—3 din ul
timele ediții, dar care acum are I aspirații mai mari : apoi F.C.M.
Progresul Brăila — ale cărei 
ambiții au crescut din vară, o- 
dată cu venirea la cîrma tehnică I a lui Fr. Zavoda. ÎN SERIA A I II-a. în ..plasa" fruntașei este 
un pluton format din sase e- I chipe. Printre ele două foste di
vizionare „A“. F.C.M. Brașov

„AVANSCENĂ»
(St. Coidum) si Progresul Vul
can (P. Gavrilă). cu loturi re
maniate substantial, cu +2 în 
„clasamentul adevărului" (ca Șl 
Șoimii I.P.A.) doresc să stopeze 
startul furtunos al lui Carpati 
Mîrșa. O primă confruntare di
rectă va avea loc duminică, cind 
Progresul Vulcan va întîlni pe 
Carpati Mîrșa. iar Șoimii I.P.A. 
va juca în compania lui F.C.M. 
Brașov. ÎN SERIA A III-a. 
..Poli" Timișoara (Em. Dem- 
brovschi) cu 7 p sl ,.U“ Cluj- 
Napoca (R. Vlad) cu 6 p în
cearcă să intre în tempoul im
pus de C.S.M. Reșița. Dar. deo
camdată. doar timișorenii au 
cîstigat trei puncte în deplasare. 
Alte două foste divizionare ..A". 
U.T.A. (G. Birău — F. Domide) 
și Olimpia Satu Mare (G. Both) 
au pierdut „plasa" fruntașelor.

în fiecare serie se mai găsesc 
însă formații care. în ciuda 
startului slab, pot iuca un rol 
important în stabilirea ierarhiei 
finale, deoarece oină la termi
narea competiției mai sint de 
disputat 29 de etape. Să exem
plificăm : F. C. Constanta (I. 
Ionescu — D. Antonescu) — pe
nalizată cu două puncte si cu un 
lot subtiat prin plecarea lui 
Hagi. Petcu. Sames si Lică — 
nu dorește să-si prelungească 
stagiul în ,.B“ ; C.S.M. Sucea
va (R. Cosmoc) — animată în 
fiecare an de gîndul de a urca 
pe prima scenă (în seria I) sau 
Dinamo Victoria București (C. 
Tească) care are. de regulă, 
proieete mari (seria a II-a).

Pompiliu VINTIlA

zibil Drogres. Cred că linsa de 
exnerientă a unor jucători tineri 
îi trădează în unele faze grele. 
Ou siguranță însă că meciurile 
internaționale îi vor căli si ne 
cei mai tineri.

— Credeți că actuala echipă 
română ar fi făcut față Ia „El 
Mundialul" dc anul trecut, din 
Spania ?

— E greu de snus dacă da 
sau nu. nentru că altele sînt 
datele nroblemei într-o competi
ție maraton, cu miză. Dacă ar 
fi să răsnund numai dună evo
luția de la Vigo. ei bine, atunci 
as zice că ar fi făcut față. Ori
cum. ar fi fost una din ..culo
rile" frumoase ale „El Mundia- 
lului".

— Acum, gindul acestei tine
re echipe naționale este să 
meargă vara viitoare la Paris, 
la turneu! final al campionatu
lui european.

— Cred că poate ajunge, nen
tru că este o echipă care atacă.

— Asta înseamnă că trebuie 
să cîstiee neapărat in Cipru...

— Dacă această echipă a în
scris două goluri la Vigo. com
binatei spaniole cu destule nu
me si doi portari de valoare, a- 
tunci. nu se noate “Să nu înscrie 
si în Cipru. Rămine să nu pri
mească gol acolo. Aici. Lucescu 
trebuie să fie atent, pentru că 
unele faze au demonstrat o a- 
numită nesincronizare între a- 
Dărători. Oricum. îl felicit ne 
antrenorul român pentru fru
moasa echipă aliniată la Vigo. 
unde aplauzele publicului n-au 
fost de circumstanță.

...DIEGO MARADONA, o altă 
stea jn fotbalul mondial. Am

încercat să-i smulg cîteva cu
vinte, la Vigo. S-a lăsat greu.

— Cum vi se pare actuala e- 
chipă a României, fată dc cea 
intîlnită Ia Rosario, acum un 
an. cind Argentina a învins cu 
1—0 ?

— Mai cu tupeu ! Mai cura
joasă ! Chiar dacă un meci a- 
mical nu spune întotdeauna to
tul despre o echină. mi s-a pă
rut că românii au acum o mai 
mare siguranță în acțiuni. Ei 
ioacă rapid si tehnic, nu tin 
mult mingea, ceea ce e mare 
lucru.

— V-a plăcut un jucător în 
mod deosebit în formația româ
nă ?

— Mi-a plăcut echipa. în ge
neral. M-a impresionat si spor
tivitatea ei. A fost sancționată 
cu penalty si nu a protestat. A 
fost condusă de două ori si nil 
s-a enervat. Iar atacurile au fosî 
foarte corecte. Ca iucător. nr. 9. 
mi s-a părut foarte bun. foarte 
tehnic.

— Nr. 9. Gabor, a fost o stea 
în Australia. la campionatul 
mondial de juniori de acum doi 
ani. adică după ce... Maradona 
se lansase ca mare iucător. cu 
o ediție in urmă. în aceeași 
competiție.

— Asta îl obligă foarte mult. 
In fotbal, aiungi repede sus. 
dacă ești talentat. Mai greu este 
să te menții la cota la care pu
blicul te dorește permanent 1

...Cîteva opinii din partea u- 
nor personalități ale fotbalului 
internațional. Naționala Româ
niei este astăzi o echipă cunos
cută în Europa. O echipă cunos
cută si apreciată !

• PRONOSTICURI... Pentru par- 
ticipanții la atractivul concurs 
Pronosport de la sflrșitul acestei 
săptămini redăm — ca sursă su
plimentară la inspirație — pro
nosticurile făcute de Gabriel 
Szecsi din București, un vechi 
și perseverent iubitor al con
cursurilor de pronosticuri spor
tive r I Inter — Torino 1, x ; 
II. Juventus — Napoli 1 ; III. A- 
velli.no — Udinese 1, x, 2 ; IV. 
Catania — Sampdor'a x ; V. Ro
ma — Milan 1 ; VI. Genoa —

ADMINISTRATEI DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORME WA
Lazio x, 2 ; vn. Verona — Pi&a 
1, x ; VIII. Fiorentina — Ascoli 
1 ; IX. Arezzo — Pescara 1 ; X. 
Cavese — Varese 1 ; XI. Șoimii 
— F.C.M. Brașov 1,2: XII. C.F.R. 
Tim. — Politehnica Tim. 2 ; XIII. 
C.F.R. Cl-uj-N. — „U“ Cluj-N. x.

• CIȘTIGURILE TRAGERII „EX
CURSIILOR* LA LOTO DIN 16 SEP
TEMBRIE. FAZA I - Cat. 1 : 1 vo

tantă 100% — autoturism Dacia 1300; 
cat. 2 : 2 variante 100% a 24.846 tei 
și 5 variante 25% a 6.212 lei ; cat.
3 : 6 variante 100% a 4.969 lei și 
41 variante 25% a 1.242 lei ; cat. 4: 
28 variante e 2.884 lei; cat. 5 : 
108,75 variante a 743 lei ; cat. 6 : 
223 variante a 362 lei ; cat. X : 
1.394,25 variante a 100 lei. Report la 
cat 1 : 426.542 lei. FAZA a It-â : — 

Cat. A : 27 variante 100% a 8.955 lei, 
în cadrul cărora o excursie de 10 
zile în R.S. Cehoslovacă cu ocazia 
meciului de fotba1 Cehoslovocîa — 
România și diferența în numerar. Au
toturismul „Dacia 13001* de la cat. 1, 
obținut pe un bilet jucat 100%, a 
revenit participantului NiCOLAE STAN 

din Brașov.

• TRAGEREA EXCURSIILOR 
La LOTO de astăzi, 23 septem
brie 1983, se televizează in direct 
Ineepind de la ora 17,25.

@ întrucît arbitrul Nicolae 
Rainea a fost delegat să con
ducă meciul amical dintre 
Israel și Uruguay de la Tel 
Aviv, partida dintre echipele 
A.S.A. Tg. Mureș și Petrolul 
Ploiești programată în cadrul 
etapei a V-a a Diviziei „A“ 
de fotbal, de simbătă va fi 
condusă de arbitrul Mircea 
Axente.

velli.no


CAMPIONATUL EUROPEAN DE VOLEI
Echipele noastră au pierdut pri
mele jocuri din turneele finale j 
0-3 cu formațiile R.D.G. (f) fi 

Greciei (m)

Ieri, după amiază, ta pa
tru orașe din R.D. Germană, 
s-a pășit ta cea de a doua 
etapă a campionatelor europene 
de volei (mi t), aflate la cea de 
a 13-a ediție și anume : desfă
șurarea turneelor finale pen
tru locurile 1—6 și 7—12. După 
cum se știe, reprezentativele de 
volei ale României, angrenate 
ta a-ceastă competiție continen
tală, s-au calificat în turneele 
1—6 (feminin) șl 7—12 (mascu
lin) .

Veștile primite aseară. refe
ritoare la meciurile susținute de 
către formațiile noastre nu stat 
deloc îmbucurătoare. Ambele re
prezentative au pierdut cu o—3 
primele meciuri susținute. Iată 
amănunte :

BOSTOCK. 22 (prin telefon). — 
In frumoasa sală de sport de 
4 500 de locuri din localitate — 
Sport und Kongreshalle — a 
început turneul echipelor femi
nine pentru locurile 1—6. Cu 
o surpriză : Ungaria — Bulgaria

------- ----------- REZULTATE TEHNICE------------------------
feminin : Ungaria — Bulgaria 3—0 ; R.D.G. — România 3—0 r 

UJR.S.S. — R.F.G. 3—0 (turneul 1—5) ; Cehoslovacia — Suedia 
3—1 ; Italia — Franța 3—1 (turneul 7—ia).

MASCULIN : Italia — Cehoslovacia 3—3 ; Polonia — R.D.G. 
3—1 (turneul 1—0,' ; Grecia — România 3—0 ; Ungaria — o'.a-izi 
0—3 (turneul 7—1'2).

PROGRAMUL ZILEI
TURNEELE 1—6. Feminin (Bostock) : România — Ungaria ; 

Bulgaria — UJt.S.S. ; R.D.G. — R.F.G. ; Masculin (Berlin) ; Po
lonia — Bulgaria ; U.R.S.S. — Italia ; Cehoslovacia — R.D. Ger
mană.

TURNEELE 7—12. Feminin (Cottbus) : Italia — Cehoslova
cia; Suedia — Polonia; Olanda — Franța; Masculin (Suhîț : Un. 
garia — România ; Grecia — Finlanda ; Olanda — Franța.

3—0 (1, 7. 9) ta numai 58 mi
nute de joc.

O mare decepție a constituit 
evoluția reprezentativei femi
nine de volei ta întâlnirea cu 
echipa B.D. Germane. Este drept, 
adversara echipei noastre se află 
tatr-o formă remarcabilă, joa
că modem si. nu este exclus, 
ca ea să-și dispute supremația 
ta voleiul european ou forma
ția. U.R.S.S. Aceasta însă nu 
justifică prestația fetelor noas-

Spartachiada națională a R. P. Chinez

TURUL CICLIST
SOFIA, 23 (Agerpres). — Cea 

de-a 8-a etapă a Turului ciclist 
al Bulgariei, d'sputată pe traseul 
Sliven — Haskovo, a prilejuit 
afirmarea cicliștilor români care 
au ocupat locul întâi in clasa
mentul pe echipe cu 8h*2:15. ur
mați de formațiile U.R.S.S. — 
8hi5:38. Bulgariei — 8hî5:3t etc. 
La individual pe primul loc a-a 
clasat Evpak (U.R.S.S.) crono
metrat pe distanta de IM km în 
2h52:56 (medie orară 40.473 kxn). 
In același timp 
au sosit Mircea 
cui 4 în etapă), 
(locul 7). Ionel______ .
stantin Căruțașu. In clasamentul 
general individual 
a trecut 
261155:3S, 
(Bulgaria) 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.)

AL BULGARIEI

4. 
s. 
«.

cu Învingătorul 
Bomașcanu (Io-, 
Cristian Neagoe 

G an cea si Coa

pe primul loc 
(RJ9.G.) —

de Hubenov 
14 s. Evpak 
43 s. Ciujda

Badtke 
urinat
— la

— la
— la 2:56. Primul etn

C.M. DE LUPTE GRECO-ROMANE
(Urmare din pag. 1)

cat. 48. 57 si 68 kg. N. Zam
fir (cat. 57 kg.) fiind liber, am 
urmărit doar pe L Miuți, care 
a fost întrecut prin superiori
tate de Markus Scherer (R.F.GJ 
Si a fost eliminat din compe
tiție. precum și pe Șt. S'egri- 
șan. care l-a avut ca adversar 
pe Istvan Peter (medalie de 
argint la precedenta ediție), 
in fața căruia a cedat (după 
ce a condus cu 3—0 *) la punc
te. Cu toate că în .n; 1 scorul 
era de 4—i, Peter a cîștigat.

TELEX • TELEX
AUTOMOBIL1SM • Pe circuitul 

de Ia Brands Hatch (Anglia) se 
va desfășura duminică Manele 
premiu al Europei pentru mași
nile de formula L penultima pro. 
bă din campionatul mondial al 
piloților, ta care conduce fran
cezul Alain Prost. Ultima probă, 
a 15-a, va avea loc la ÎS octom
brie pe circuitul de la Kyaiaml. 
• Cursa de la Brooklyn (Michi
gan) a revenit americanului Rick 
Mears care, la volanul unei ma
șini de oonstrucție specială 
,, Penske- Cos worth”, a realizat o 
medie orară record de 293,416 km.

BOX Ș Ia Sas Jose (Califor
nia), portoricanul Carlos de Leon 
și-a păstrat Udul de campion 
mondial (versiunea WBC) la ca
tegoria grea-ușoară, tavângtadu-1 
prin k.o. în repriza a 4-a pe me
xicanul Alvaro Lopez. în palma
resul lui de Leon (24 de ani) fi
gurează 35 de victorii, două me
ciuri egale și o înfrtagere • In 
această seară. La Richfield (Ohio), 
americanul Michael Dokes, cam. 
pionul mondial al categoriei 
grea (WBA), ișl va pune centura 
în joc m fața lui Gerrie Coetzee. 
Campionul este neînvins ‘ 
rieră (26 victorii, două 
egale).

TENIS • în turneul de 
Franc-jsco : McEnroe — ______
6—4, 6—1, Buehnlng — Teltscher 
6—1, 6—4, Scanlom — Fromm 7—5, 
6—2.

TENIS DE MASA • Rezultate 
din Liga europeană (divizia de 
elită) : la Budapesta : Suedia — 
Ungaria 7—0 ; la Slavonska Po- 
zega (Iugoslavia) : Iugoslavia — 
Cehos'ovacia 5—2 ; la Landau 
(R.F.G.) : R.F. Germania — Fran
ța 4—3 ; la Wroclaw : Anglia — 
Polonia 4—3,

TIR • La Innsbruck, în prima 
zi a campionatelor mondiale cu 
aer comprimat, proba 
a revenit ■ suedezului 
Skanaker cu 586 p, 
Aleksandr Melentiev 
585 p și Anatoli Egrișin ____ ___ _
583 p. Pe echipe : U.R.S.S. 1747 p, 
Suedia 1729 p, Franța 1725 p ; 
proba de pușcă a fost cîștlgată 
de Philippe Heberle (Franța) 
5*9 p, urmat de Iurl Zavolodkov 
(U.R.S.S.) 537 p șl Frank Ret- 
tkowskl (R.D.G.) 587 p. Pe echi
pe : Franța 1749 p. R.F. Germa
nia 1744 p, U.R.S.S. 1741 p.

avînd în ultimele 20—25 de
secunde o acțiune de 3 puncte, 

în reuniunea de seară sporti
vii români au avut evoluții di
ferite, pierzind in mod neaș
teptat unele tntilniri. astfel ci 
după trei tururi Ia aceste ca
tegorii numai Ion Draica (cat 
82 kg.) este neînvins. Iată însâ 
ultimele rezultate : TURUL n : 
La cat 82 kg. Ion Draica bale 
prin tuș (min. 3) pe Demeter 
Tanapoulos (Grecia) ; la cat 
100 kg. Andrei Dimitrov (Bul
garia) — Jocul in la ultima e- 
diție a C M, bate puncte pe 
Vasile Andrei ; TURUL III : la 
cat 57 kg Kamil Fatkulin 
(U.R.S.S.) bate clar la puncte 
(10—2) pe N. Zamfir ; la cat 
68 kg. St Negrițaa bate prin 
descalificare (min. 4.24) pe 
Antonio Lopez (Cuba), la cat 
82 kg Ioq Draica bate la punc
te (6—0) pe Klaus Miscn (Nor
vegia). iar la cat 100 kg. Vik
tor Avdicev (U.RAS) bate 
greu la puncte (2—0) pe Vasi
le Andrei.

Miine 
curs si 
ai tării

(cat.
kg.).

In ca- 
meciuri

la Sau 
Gilbert

de pistol 
Ragnar 

urmat de 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.)

★
(n.r. azi) intră in con- 
ceilalți reprezentanți 
noastre. • printre care 

campionul mondial $L Rusu
(cat 74 kg.). C. Alexandru 
52 kg). C. Cț* (cat 62 
Ilie Matei (cat 90 kg) si 
mao Codrean» (cat. +100 kg.). _

tre care au început meciul 
un trac de neînțeles, cu o lip
să de concentrare de pe urma 
căreia greșeau... totul : 
cil ta afara terenului, 
defectuoase, blocaj cu 
mișcare ta teren haotică, 
atacat din când in cînd.
grație Ioanei Liteanu. parcă sin
gura mal limpede șl mai sigu
ră pe forțele ei. în rest nimic 
da menționat. O astfel de evo
luție a dus. firește, la o tnfrta- 
gere rapidă, neașteptată : B. D. 
Germană — România 3—9 (3, S, 
7). In Întâlnirea arbitrată bi
ne de B. Bays (Elveția) si B. 
Plerels (Belgia) a jucat forma
ția ; Doina Săvoiu, Fideli* Crl- 
țan. Mari* Enache, Speranța Gă- 
man. Mirela Popoviriu, Ioana 
Liteanu (an mai jucat : Carmen 
Cuejdeanu și Georgeta Iungu).

Veste neașteptată și ta" ceea 
ce privește comportarea repre
zentativei masculine a țării 
noastre care evoluează, la Suhl, 
în turneul pentru locurile 7—12. 
In primul med din turneul vă
zut de noi pe ecranul televizoa
relor din centrul de presă, e- 
ctilpa României a pierdut meciul 
cu Grecia cu 9—3 (11, 10, IS) I

Aurelian BREBEANU

ZHU JIANHUA 2, m,
NOD RECORD MONDIAL!

ridicarea ștachetei la 
dar a ratat cele trei

2.4 
iq

servl- 
p reluări 

fisuri. 
S-a 

doar

în concursul de atletism din 
cadrul celei de-a 5-a Sparta- 
chiade naționale a Republicii 
Populare Chineze, care se des
fășoară în aceste zile la Shan
ghai. Zhu Jianhua a stabilit 
ieri un nou record mondial la 
săritura în înălțime, cu perfor
manța de 2,38 m. Vechiul re
cord era de 2,37 m și fusese 
stabilit tot de el la 11 iunie, 
anul acesta, la Beijing.

în concursul de la Shanghai, 
Zhu Jianhua a trecut 2,38 din 
a doua încercare, după ce reu
șise succesiv 2,26 m, 2,30 m și 
2,34 m. Apoi, ca șl In con
cursul de la 11 Iunie, el a ce-

rut
m. 
cercări.

Născut la 29 mai 1963, 
La Shanghai, tnalt de 1,93 i 
și cîntărind 72 kg, Zhu Jiai 
hua a început practicarea atl< 
tismului la vîrsta de 11 an 
S-a remarcat ca un talent d< 
osebit al săriturii în înălțim 
în anul 1981, cînd a reușit (1 
6 iunie, la Tokio, în 
campionatelor de atletism all 
Asiei) 2,30 m. cu un centimei 
tru peste vechiul record națio] 
nai al lui. Ni Zhiquin. în LurJ 
iulie a aceluiași an a pârtiei] 
pat la Jocurile Mondiale Uni] 
versitare de la București, undi 
a cucerit medalia de argint cu 
2,25 m. după baraj. în decern] 
brie 1982, la cea de-a 9-a edi] 
tie a Jocurilor Asiatice de M 
New Delhi se clasează primii 
cu 2,33 m. nou record asiatiq 
După recordul mondial de 2,31 
m a fost considerat primul fa^ 
vorit la campionatele monj 
diale de la Helsinki, dar jenat] 
de timpul rece a sărit 
2,29 m clasîndu-se al 
Talent deosebit, cu o 
ușurință a desprinderii. 
Jianhua, al cărui 
pare a fi departe de 
confirmă prin acest nou record 
că este cel mai îndreptățit] 
candidat la depășirea barierei, 
de 2.40 m

chh

cadri

doar 
treilea 

mare 
Zhu 

potențial 
limităj

NUMEROASE MECIURI
OFICIALE Șl AMICALE

7 p (4 j) : 2. Portugalia 8 
(4 j), 3. Polonia 4 p (4 j), 
Finlanda 1 p “

ANGUA - 
0-1

Surpriză de 
Londra, ta 
Învinsă de Danemarca cu 1—0, 
prin golul marcat de Alan Sl- 

(mta. 37) din penalty-ul 
de arbitrul belgian 

Cel 80 000 de spectatori 
deziluziona ți de echipa 

schimb l-au aplauda* la 
parthleL pe oaspeți, care

(8 j).
DANEMARCA 
(0-1) I 
mari proporții._ __ ___________  La

gr. a 3-a : Anglia 
Danemarca cu

acordat
Bonnet
an fost 
lor ; in

au aliniat cea măi bună forma
ție. Astfel danezii au mari șan
se de calificare. Clasament : 1. 
Danemarca 9 p (5 4).
» P (« 4). 3. * ' *
Ungaria 4 p
• P (5 J).
NORVEGIA

_ . ... 2. Anglia
Grecia 5 p (S j), 4. 
(5 j). 5. Luxemburg

- ȚARA GALILOR
0-0

in gr. a 4-a. gazdele 
mai mult, dar adver- 

apărat excelent. In

veți* 4 p (5 j), 3. Iugoslavia 3 
(3 j). 4. Bulgaria 3 p (4 j).

IRLANDA DE NORD - 
AUSTRIA 3-1 (1-0)

La Belfast, ta gr. a 6-a, _ 
lauda de Nord a întrecut Austria 
cu 3—1. ușurtad drumul spre 
calificare— selecționatei vesț-
germane. care va susține toate 
meciurile acasă. Gazdele au fă
cut un med bun, marcând prin 
Hamilton (min. 2*). Whiteside 
trata. 63) și O’Neill (min. 89), 
respecta- Gasseâieh (min. 82). Cu 
acest pr.iej portarul nord-irlan
dez Pat Jennings (39 de ani) a

Ir-

fost selecționat pentru a 100-a 
oară și s-a retras din activita
tea compclițlonală.
1. Austria 9 p (6 j), 2. 
de Nord 9 p (6 j), 3. B.F. 
mania 5 p (4 j), 4. Turcia 
(5 j), 5. Albania 2 p (7 j).

ISLANDA - IRLANDA
0-3 (0-2)

în gr. a

Clasament:
Irlanda

Ger-
3 p

7-a,La Reykjavik, _  _
victorie meritată a irlandezilor, 
care au marcat princare au marcat prin Waddock 
(min. 17), Koblnson (min. 21) 
Walsh (min. 82).
Spania U 
(5 j). 3.
Islanda 3 
(5 j).

* IN
LIMPICE. 
Ungaria 1—2 
Spania 
Italia

Clasament : 
p (6 j). 3. Olanda 7 
Irlanda T p (« j), 
p (8 j), 5. Malta 2

st
1. 
P

4. 
P

O-PRELIMINARIILE 
La Atena : Grecia 

(1—1) ; Ovledo : 
Belgia 0—0 ; Genova : 

Portugalia 1—0 (0—0).
• MECIURI AMICALE. Neu

brandenburg ; B.D. Germană — 
Bulgaria (selecționate olimpice) 
i—0 <1—0). Au înscris : Zoetsche 
și Pilz; Bruxelles Belgia —Olan
da 1—1 (0—0). Au înscris Voordec- 
kers și Van Basten ; Glasgow : 
Scoția — Uruguay 2—0 (1—0).
Au marcat Bobertson din 11 m 
șl Dodds ; Vaesteras : Suedia — 
Cehoslovacia (echipe de tineret) 
0—2 (0—0). Aii înscris Bertalafl" 
și Ondra ; Havana (turneu pen
tru echipe de tineret) : în fi
nală : B.D. Germană — R.P.D. 
Coreeană 5—4, după loviturile de 
la 11 m. In alte jocuri prelimi
narii : Cehoslovacia — Cuba 
4—2 (2—1), U.R.S.S. — Polonia
3-2 (1-1).

a In Cupa Amerlcii. la Cara
cas. Venezuela — Chile 0—0. In 
această grupă (1) Uruguay s-a 
calificat în semifinale.
• In C.E. de juniori (sub 18 

ani). Luxemburg — Olanda 0—5 
(0-2).

• CI 11. VA DINTRE RECORDURILE
..WIMBLEDONULUI” : ctl mu hms meci, 
ta 1969, între americanii Pancho Gonzales 
șl Charlie Paearell a durat 5 ore si 12 mi
nute. pentru 112 jocuri ; Billie Jean Km; 
(S.U.A.) a susținut 214 mecuri avtad re
cordul de victorii : 99 la simplu. «3 la 
blu și 51 la dublu mixt. Ea deține, de 
altfel, și recordul victoriilor ta finale : C 
la simplu, 10 la dulău și 4 la dubiu mixt 
• NUMELE LUI Jonas Mackevicius (44 
ani), profesor la Universitatea din Vilnius, 
nu figurează ta nid un ghid al perfor
merilor olimpici. Șl totuși, ta 1900, ei a 
fost invitat la J.O. de la Moscova, fiir.d 
Învingător tatr-o importantă competiție de 
masă desfășurată in Lituania sovietică. în 
întâmpinarea Olimpiadei. In ultimii trei ani. 
acest doct<» ta economie, decan al Fa
cultății de cibernetică economică și finan
țe, a parcurs, pe jos. peste 10 000 de kilo
metri. Pentru rezultatele sale sportive ei a 
fost distins cu titlul de maestru al spor
tului din U.R.S.S. a PE STADIONUL O- 
LIMPIC din Munchen a avut loc zilele 
trecute întâlnirea dintre fotbaliștii lui Ba-

■ yem și cei ai. 11-lul reprezentativ, prile
juită de sărbătorirea lui Gerd Miiller. fai
mosul ..tunar” de acum cițiva ani al fot
balului vest-german. Miiller, care a evoluat 
șl la București, la meciul Steaua — Ba
yern, este în vârstă de 37 de ani. El a 
fost selecționat de 62 de ori ta reprezen
tativa țării, înscriind 68 de goluri. In ul
timii ani, Gerd Miiller a evoluat ta cadrul 
formației nord-americane Fort Lauderdale 
• NAVIGATORUL BULGAR Nikolai Geam- 
bazov a ridicat ancora, joia trecută, din 
portul Sozopol, La Marea Neagră. La bor
dul yachtului „Tangra”, de construcție 
specială, el a pornit la o călătorie în ju-

du-

vor fl. de asemenea. vindute 1 O dovadă 
a interesului de care se bucură fotbalul 
ta.......Țara bassebaUuhii” • O DOCTORIȚA
PSIHIATRA Marîyn Korzekwa, din Mont
real, mare pasionată de natație, a realizat 
recent o remarcabilă performantă traver
sând înot lacul Ontario (51,4 km) ta a- 
proape 21 de ore. în urmă cu cițiva ani 
ea a mat făcut aoeaslâ încercare dar. din 
cauza cețli, s-a rătăcit la U km de țărm 
Și a fost nevoită să abandoneze • IN IU
GOSLAVIA A APARUT „Ghidul olimpic”, 
pentru Jocurile Olimpice de la Sarajevo. 
Lucrarea are un tiraj de 100 000 de exem
plare. Ea cuprinde date Importante referi
toare la Iugoslavia, la Sarajevo și întreaga 
regiune învecinată, la istoricul „Olimpia-

delor albe” precum și regulile de bază ale 
disciplinelor sportive cuprinse în progra- ' 
mul Întrecerilor de anul viitor • CEL 
MAI RAPID ,.schimb” dintr-o ștafetă de 
4 X400 m a fost cei al sprinterului ame
rican Bon Freeman. La J.O. din 1968, în 
schimbul doi al echipei S.U.A. (cronome
trată în final cu 2:56,16 — record mondial) 
Freeman a fost înregistrat cu 43,2 s. și 
totuși lată că un alt alergător. Maurice 
Peoples, la Baton Rouge, în S.U.A., la 
9 iunie 1973, a fost cronometrat în 43,4, 
ceea ce înseamnă și mai puțin dacă avem 
in vedere că era vorba de o ștafetă de 
4X440 yarzl (400 y = 402,34 m) și că. în 
mod obișnuit, specialiștii scad 0,26 s din
tr-o performantă pe yarzl pentru a-i afla 
echivalența în metri ! a VI-L MAI REA
MINTIȚI pe Bobby Moore, fostul căpitan 
al reprezentativei engleze ciștigătoarea lui 
..World Cup” în 1966 ? El are astăzi 42 
de ani șl este antrenor secund al forma
ției Carolina Lightning, din campionatul 
nord-american. Din cauza accidentării mal 
multor jucători Moore a fost nevoit să-si 
reimbrace echipamentul de fotbalist si să 
evolueze în opt partide, din care echipa 
Sa a câștigat patru. Dar în toate meciurile 
el a jucat bine și chiar foarte bine. Bă
trânețe 7 Nicidecum... « JARMELA KRA- 
TOCHVILOVA este, indiscutabil, atleta a- 
nulul. Foarte interesantă ni se pare evo
luția rezultatelor 
hoslovace (n.
1972 — 55,0, 1973 
57,4, 1975 
1979. — !
1982 — 48,85, 1983 — 47,99 — record mondial!

ia 40-0 m ale atletei ce-
26.6.1951) : 1971 — 60.2.
— 56,0, 1974 — 55,5, 1975 
1977 — 53,3, 1978 — 51,09,

SI,41, 1980 — 49,46. 1981 — 48,61
53,1,

Romeo VILARA
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