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Mline, la București, Split și Graz, echipele noastre joacă Jn...

ÎNTRECERE
Simbătă «1 duminică s-a des

fășurat sub egida „Daciadei” 
o amplă competiție de masă : 
.Festivalul sportiv al Silnicu
lui-. Tradiționala Întrecere, a- 
flată la a 9-a ediție, a reunit 
pe frumoasele baze sportive 
ale orașului Slănic Moldova 
peste 400 de tineri șl tinere, 
sportivi din județele Botoșani, 
Constanța, Neamț, Harghita, 
Tu ic ea. V rance a si Bacău. E-

DE MASĂ
formanță I Mai bine pregătita, 
mal organizate si mal eficien
te in atac, fetele de la Textili 
Buhuși au ocupat primul loc 
la handbal. Tînăra Anloaneta 
Tocu, muncitoare la întreprin
derea Textila Buhuși, a punc
tat de cele mai multe ori ; cU 

■siguranță că marea „Daciudă.” 
o va propulsa către perfor
manță. la una din echipele 
din primul eșalon al țării. Pa

RETURUL CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL
Au trecut două săptămlni da 

Ia mult așteptatul start In cu
pele europene și iată-ne In 
preziua partidelor revanșă, 
din primul tur.

Mîine, la BUCUREȘTI. 
fePLIT șl GRAZ, reprezentan
tele fotbalului nostru — Di
namo București, Universitatea 
Craiova șț Sportul studențesa 
•— Intîlnesc în meciurile ded- 
Blve pentru calificarea in turul 
al II-lea partenerele de la 14 
septembrie, Kuusysi Lahtt, 
Hajduk Split și, respectiv, 
Sturm Graz.

Tinînd seama de rezulta
tele din manșa I, fiecare med 
de mtlne are ..istoria” sa. învin
gătoare la Lahtl (1—0), echipa 
noastră campioană are, teo
retic sl practic, prima șansă *1

Iubitorii fotbalului de la noi 
nu se Îndoiesc nici o clipă că 
Dinamo nu fi-o va valorifica. 
Partida Insă trebuie tratată 
cu toată seriozitatea, Cupels 
europene oferind destule sur
prize. Așteptăm, deci, de la 
formația din Șoseaua Ștefan 
cel Mare un joc și un rezultat 
pe măsura posibilităților și 
ferenței de valoare față 
KuusysL

Cu gindul la frumoasele 
zultate obținute in precedenta 
ediție a Cupei UJE.F.A., Uni
versitatea Craiova va Intra pe 
stadionul din Split cu avan
tajul de un gol din prima 
partidă (1—0). Desigur, nu va 
fi deloc ușor, dar statem În
credințați că jucătorii era- 
lovenl vor face toate eforturile

di-
de

dovedi din nou cali- 
tehnico-tactice, evo- 
ambiția și dăruirea 
purtat de atitea ori

pentru a 
tățile lor 
iuind cu 
care l-au . 
spre succese ta grele confrun
tări internaționale. Hajduk 
Split este un nume de rezo
nanță. dar nu se află peste cota 
unor echipe ca Bordeaux (care a 
eliminat-o chiar pe Hajduk), 
Kaiserslautern sau Fiorentina.

tn sfirșit. Sportul studențesc 
va juca la Grag. Este un meci 
al reabilitării pentru fotba
liștii bucureștenl, învinși, sur
prinzător. pe propriul teren. 
Speriata, Cazau, M, Sandu sl. 
mal ales, actualii internaționali 
Coraș, Iorgulescu șl Hagi tre
buie să facă totul pentru o com
portare cit mal bună și — de 
nu? — pentru o victorie.

ce

Marginalii la etapa a 5-a a campionatului de fotbal

NEÎNVINS, OLTUL URCĂ-
—lingă trio-ul fruntaț Sportul-Dinamo-Steaua

Intr-o etapă lipsită de sur
prize (victorii in deplasare, sco
ruri de nimeni așteptate), ele
mentul cel mal interesant, la 
Si, ni se pare apariția in prim- 
plan a Oltului, echipă care a 
adăugat, parcă, tn aceasta •- 
dlțle, o angajare mal fermă șl 
o „ambiție la cub” peste recu
noscuta... ambiție de echi
pă mică cu inimă mare. Fireș
te, de acest urcuș încet șl si
gur, dobtadlt prin muncă fi 
mari eforturi, nu este tn nici 
un cai străin Florin Halagian. 
antrenor foarte capabil șf încă 
tinăr, tehnician care vrea să

obțină ai la Scornlcești rezulta
tele remarcabile pe care le-a 
obținut la PiteștL

Este desigur hazardat că 
facem de pe acum pronosticuri, 
dar parcă se adună mereu ele
mente noi care s4 conducă la 

ar putea 
clasa- 
oltean 
reale, 

pentru

concluzia că Oltul 
conta in lupta de sus a 
mentuluL Unsprezecele 
are, credem, argumente 
fotbalistice, nu numai . 
a tulbura liniștea „careului de 
ați” Sportul — Dinamo — 
Steaua — Craiova, dar chiar 
pentru a lua locul vreunuia 
djntre acești favortțl „la masă“.„

Coraș, unul dintre cei mai buni jucători de la Sportul studențesc, 
încearcă să-l depășească pe craioveanul Donose (Fazi din derbyul 
Sportul studențesc — Universitatea Craiova) Foto : Dragoș NEAGU

In „C.C.E.“ la șah VICTORIE LA SCOR
A ECHIPEI UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
Cu o victorie obținută 1> 

scor, șahiștii de la Universita
tea București au încheiat me
dul lor de debut in „Cupa 
campionilor europeni”. Dife
rența categorică prin care bucu- 
reștenii s-au departajat de 
adversarii lor, echipierii iul 
K.G.S.K. Ruy Lopez, din Gând 
(Belgia), se profilase Încă din 
prima rundă, încheiată dumi
nică seara tîrziu, după jucarea 
partidelor întrerupte. Campi
oana țării noastre lua avans 
de patru puncte, cu numai 
două remize consemnate tn 
suita celor șase confruntări de 
la mesele de joc. Mihai Ghindă 
a obținut cea de a patra vic
torie, adversarul său, Van de 
Winkele,. anunțînd că cedează

partida Încă înainte de ora de 
reluare, iar după aceasta au 
mai fost 
galitățile 
Leeuwen 
Meulders 
dar, scorul primei runde : 5—1 
pentru Universitatea București.

Runda a doua, disputată a- 
seară, n-a mai purtat carac
terul de dirzenie deosebită de 
la Începutul intilnirii. Echipa 
belgiană părea 
infrîngerea, care luase propor
ții si mai mari, 
stantin Ionescn 
rios în fața lui E. Van de Leeu-

înregistrate doar e- 
din partidele E. Van
— C. Ionescu și R.

— V. Georgeseu. Așa-

resemnată cu

după ce Con- 
tncheia victo-

Radu VOIA

(Continuare in pag. a i-a)

a-Care va fi — dacă va fi 
cest loc T Să așteptăm 
răspunsuri — In timp • 
părților interesate.

O impresie puternică 
fără Îndoială, in acest 
de toamnă, actualul lider, Spor
tul studențesc, „U”-le din Re
gie dtad — In sfirșit — impre
sia că vrea să joace la ciștig 
In toată „sesiunea" (să sperăm 
că si in cea de vară), nu numai 
In examenele do orgoliu. Ade
vărul este că Sportul se pre
zintă astăzi ca o echipă foarte 
solidă (omogenă si echili
brată era ți in campionatul 
trecut), care are In plus, față 
de anii trecuțL un lider de 
joc (Hagi) cum nu a mai avut 
de la regretatul Aurică Rădu- 
lescu, un atacant (Coraș) care 
crește de la zi la zi (confir- 
mindu-1 pe... Lucescu), va
lorile cunoscute ale echipei 
(Iorgulescu, Mircea Sandu, 
Cazan, Pană, Speriatu, Terheș, 
am putea cita cam toată forma
ția—) arătîndu-se dispuse să 
lupte pentru un premiu întîi

cele 5 
— ale

o face. 
Început

Marius POPESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Pe frumoasa bază sportivă a orașului Slănic Moldova — ambi
țioase întreceri de handbal, volei, tenis de cimp.-

rau finalistii acestei atrăgă
toare întreceri, cu faze preli
minare organizate pe asociații 
și localități, la care - au par
ticipat mii de competitori.

„Festivalul sportiv al Stani
cului” a fost totdeauna 
mos. organizat cu 
competență. Anul 
cuprins Întreceri 
handbal, tenis de 
pice, demonstrații 
tere, tenis de masă, la care au 
asistat sute de oameni ai mun
cii aflați la odihnă și trata
ment în această splendidă sta
țiune balneo-cllmaterică. Fi
nalele au plăcut, au reținut a- 
tenția pînă tn ultimul minut 
de joc — sportul de masă fă
cea „pasul* către cel de per-

fru- 
dragoste și 
acesta el a 

de volei, 
cimp, po- 

de box, hal-

ea, pe • colega ei Manuela 
Stan (clasa a X-a 1a Liceul 
industrial Buhuși). curajoasă 
si de neînvins tn poartă, sora 
cunoscutei handbaliste Lidia 
Stan de la A.E.M. Timișoara, 
de nenumărate ori în poarta 
echipei noastre naționale da 
handbal...

Slănic 
singurul 
renurile 
tru. cu urcă 

perfect 
duce

Moldova este poate 
oraș din țară cu te- 
aliniate în plin cen- 
tribunele care

către stradă. Se vede 
și de ia „peluza" care ____
spre izvoarele de apă mine
rală Si de la „tribuna" din

Vasîle TOFAN

(Continuare in pag *-3)

ECHIPELE DE BASCHET INTRĂ

IN „FOCUL" CUPELOR EUROPENE
• Azi, Steaua - Fenerbahce, la Istanbul ; miine la Cluj-Napoca, 
„U“ - Unimoto Cesena ; joi, In Capitală, Dinamo - C.S.P. Li
moges, echipa franceză fiind cițtigătoarea ultimelor două ediții 

ale „Cupei Koraci*

Trei dintre cele cinci echipe 
românești participante la cu- 
Dede europene la baschet sus
țin sâptămîna aceasta prime
le meciuri .Debutul îl face, 
chiar astăzi, formația Steaua 
care întîlneste. la Istambul, e- 
china Fenerbahce în 
Cupei cupelor. Arbitrii 
lui E. Dimitrov (Bulgaria) 
Z. Kurilici (Iugoslavia), 
turul va avea loc marți 
tombrie. la București, 
la Clui-Napoca. va fi 
baschetbalistelor de la Univer-

cadrul 
iocu- 

si 
Re-

4 oc- 
Mîine. 
rîndul

sitatea C.S.S. Viitorul să sus
țină partida inaugurală în ca
drul „Cupei Liliana Roncheti". 
Adversară îi este formația ita
liană Unimoto Cesena, iar ca 
arbitri au fost desemnați G. 
Avaiișhvili (U.R.S.S.) si G. 
Horvath (Ungaria) • • comisar 
F.I.B.A. : Alex. Dănilă. Re
turul se va desfășura miercuri 
5 octombrie, la Cesena. Cea 
mai atractivă întîlnire se va 
disputa ioi (sala Florea.sea. ora

(Continuare in pag 2-3)

la C. E. de basthet feminin, echipa României nu și a îndeplinit promisiunea

Ca și la precedentele ediții, 
campionatul european de bas
chet feminin, desfășurat recent 
la Budapesta, a fost dominat 
de reprezentativele cu foar
te bună pregătire tehnică și 
atletică, cu mai multe jucătoare 
cu talie Înaltă, cu conducătoa
re de joc de excepție, capabile 
nu doar să-și coordoneze echi
pierele, ci să și înscrie de Ia 
distanță, mai ales în „momen- 
tele-cheie“ ale partidelor di
ficile. Primul loc a fost cuce
rit — conform previziunilor — 
de selecționata U.R.S.S. tn- 
tr-o finală (cu tehnica, precisa 
și ambițioasa echipă a Bulga
riei) care a demonstrat, insă, că 
fără Uliana Semionova (2.10

«r 
deschisă. în clasa- 
final, pe celelalte 

fruntașe s-au clasat 
care se află de re- 

elita continentala a a- 
Bulgaria,

Uliana Semionova 
m) problema învingătoarei 
fi fost 
mentul 
locuri 
echipele 
gulă in 
cestui ioc sportiv 
Ungaria și Iugoslavia — forma
ții complete in componență și 
avînd totodată o pregătire 
adecvată prestigioasei compe
tiții europene.

Desigur. au fost înregis
trate și surprize, cele mai mari 
fijnd produse de evoluțiile sub 
așteptări ale formațiilor Ceho
slovaciei și tării noastre, am
bele cu prestații si rezultate 
anterioare care le indicau 
candidate la pozițiile ono
rante ale turneului european 
Referindu-ne la echipa Româ
niei, trebuie spus că ea a ve
nit Ia „europene" aureolată nu 
numai de prestațiile exce
lente avute la Universiadă, ci 
și la turneul de calificare pen
tru C.E. (disputat la Cluj-Napo
ca, unde a Învins și echipa 
Bulgariei), precum și la alte 
competiții internaționale neo
ficiale. Dar la Miskolc, unde au 
avut loc Întrecerile preliminare 
ale campionatului european, 
baschetbalistele românce au 
obținut tn seria A doar locul 
5, ceea ce le-a adus plasarea în 
modesta 
locurile 
la urmă

Ce a 
dere bruscă și nedorită a for
mei sportive a selechonatei 
române 7 Pentru a răspunde

semifinală pentru 
9—12 (obținînd pînă 
locul 9).
determinat această că-

trebuie să subliniem mai intîi 
că lotul inițial a fost compus 
din numai două jucătoare con
stant. competitive pe plan 
internațional : în primul rînd 
Magdalena Pall (a doua cla
sată în ierarhia coșgeterelor cu 
174 p, după iugoslava Jasmina 
Perazici — 185 p). apoi Mariana 
Bădinici. Celelalte jucătoare 
au început pregătirea acestui 
an de la o valoare mediocră si 
au atins un standard interna
țional numai datorită lanțului 
că au participat cu toată con
vingerea Ia procesul de pregă
tire dinaintea Universiadei. 
Ele au beneficiat !a Edmont >n 
de o formă sportivă temarca- 
bilă, concretizată in presta
țiile excelente și in cucerF- 
rea medaliei de argint.

Apoi ? Apoi fetele s-au 
crezut „cu sacii în căruță", 
n-au mai respectat ceea ce era 
absolut obligatoriu să fie 
respectat (volumul de muncă.

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag 2-3)



I

în „Cupa Steaua“ la tir In Divizia „A“

CORNELIU ION ÎNVINGĂTOR (598 p!) de rugby

LA PISTOL VITEZA DOAR DOUĂ
duminică s-au 
poligonul bucu- 

probele pen

Sîmbătâ si 
desfășurat la 
reștean Tunari . 
tru arme cu glonț din cadrul 
concursului internațional de 
tir dotat cu „Cupa Steaua". O 
frumoasă victorie a reușit 
campionul nostru Corneliu 
Ion, in proba de pistol viteză, 
el totalizind 593 p, cu o ex
celentă manșă — a doua — cu 
punctaj maxim : 300 de puncte. 
Dealtfel. si ta prima man- 
ță el a fost foarte aproape de 
această performanță, lui Cor
neliu Ion lipsindu-i foarte pu
țin (două gabarite neacordate 
de arbitri) pentru a acumula 
de asemenea 300 
Dintre celelalte 
trăgătorilor de 
Steaua trebuie 
cele realizate de 
la pistol liber, cu 564 p (pe lo
cul 2. M- Trușcă, 563 p) și de 
Silvia Kaposztay, la pistol 
standard, cu 583 p. Dintre tră
gătorii " oaspefi, o 
impresie a lăsat 
I. Fedikin, victorios 
liberă 3 X 40 f. cu 
juniorul bulgar S.
câștigător la pușcă liberă 60 Le. 
eu 595 p.

de puncte, 
victorii ale 
Ia clubul 
menționate 
Liviu Stan.

frumoasă 
sovieticul 
Ia pușcă 
1165 p și 

Nikolov,

REZULTATE TEHNICE, puș
că standard, 3 X 20 f, 
re : 1. J. Konekcinska 

2. A.
563 p, 1

549 p; 
f : 1. S.
567 p, 

(Steaua) 
L Marinov (ȚSKA 
p ; 60 f. e. : 1. S.

junioa- 
(TSKA 

Stereva 
A. Mo- 

pușjă 
Nikolov 

X M.
559 p. 

Sofia) 
Nikolov 

p, 2, M. Scelcunov 533 p, 3. 
Ilioiu (Steaua) 532 p ; pis- 
standard : 1.

583 p.

ECHIPE
Sofia) 567 p, 
(ȚSKA Sofia) 
had (Honved) 
liberă 3 X 20 
(TSKA Sofia) 
Scelcunov
1
557
595
M. 
toi 
(Steaua) 
(Steaua) 580 p, 
(Honved) 578 p 
66 t.c- seniori ;
(ȚSKA Sofia) 593 p. 1 L Fedi
kin (ȚSKA Moscova) 591 p, 3- 
L Temme (Vorwărts) 590 p ; 
pistol liber : L L. Stan (Stea
ua) 564 p. 2. M. Trușcă (Stea
ua) 563 p. 3. V. Tulaisis 
(ȚSKA Moscova) 561 p ; pistol 
viteză : L C. Ion (Steaua) 598 
p. 2. A. Ahmedov (ȚSKA Mos
cova) 597 p. î. M. Stan 'Stea
ua) 595 p. 4. A. Balogh (Hon
ved) 535 p. 5 G Calotă 
(Steaua) 595 p ; pușcă liberă 
3 X 46 f : L L Fedikin HSKA 
Moscova) 1165 p. 2. L Codrea- 
nu (Steaua) 1159 p. 3. A. Pau- 
lukonis (ȚSKA Moscova) 1157 p;

NEINVINSE'
STEAUA

ȘI DINAMO
S. Kaposztay
2. V. Sisoe 

3. A. Csanadi 
; pușcă liberă
1, G. Nehaev

Speetaculoasi 
angajare pen
tru balon in 
partida dintre 
R. C. Grivița 
Roșie și Știința 

Petroșani— 
Foto :
Dragoș NEAGU

I INTERESELE MAJO
I OBLIGA LA CALMj

I IN SPRIJINUL RE

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE TIR CU ARCUL
IAȘI (prin telefon). Modernul 

poligon de tir cu arcul de pe 
malurile Bahluiului l-a primit In 
haine de sărbătoare pe cei 
peste 108 de concurent! din 13 a- 
■ociatii sportive si cluburi, sosiți 
Ia ediția 1983 a camplonate-or 
naționale rezervate seniorilor și 
juniorilor. Concurentll au avut 
de înfruntat, mai eu seamă în 
prima zi. un vint puternic (50—6> 

Acestor condiții dificile de 
întrecere au reușit «4 le tacă 
fată, doar in parte, Aurari Chin. 
Victor Stănescu si Robert Tăna-
ae. De menționat excelentele con
diții organizatorice asigurate În
trecerilor de către CJEFS si mal 
cu seamă de CSM Iași, unitatea 
care are In administrare această 
frumoasă bază sportivă

REZULTATE TEHNICE, 
ni ori : 1. R Tănașe (Steaua)
p. 2 V. Stănescu (Petrolul)
P. 3. L Szatmari (Sănătatea 
Mures) 1025 f>. 4. A. Robit ._ 
Ilmpia) 1021 p. 5. V. Weszelowsrit: 
(Voința Sa tu Mare) 1029 p.6. A
Uritescu (Minerul Anir.oasa) 965 
p; echipe ; i Voința Satu Mare 
2397 p. 2. Minerul Aninoasa 2ST7 
p. 3. Olimpia 2711 p; senioare t 
L Aurora Chin (Steaua) 1057 n, 
2. Gabriela Cosovan (Vomta Ră
dăuți) 1032 p. X Daniela Robu 
(Olimpia) 992 p. 4. Dorina Da-

K)T4 
1051 
Te. 
(O-

L CâSn Dan (Voința

Alexandra NOUB-coresp.

I
I
I
I
I

Termini nd învingătoare la 
Constanța, ta fața Farului, 
Steaua si-a netezit drumul spre 

de toamnă al 
Diviziei „A“ 

drept că pină la 
cu Dinamo, din 
a turului, XV-le

titlul de lider 
campionatului 
de rugby. E 
marele derby.
ultima 
militar mai are de trecut două 
colocvii
Grivița Roșie si R- C. Sportul 
studențesc). <‘ 
vlștii nu sînt 
ta partidele 
cele eu R. C. 
țese si Farul 
gur. ta situația ta care adver
sarele celor două fruntașe ale 
rugbyului nostru vor face totul 
pentru a fi la înălțime, cum ar 
fi de dorit, mergind chiar pină 
la furnizarea unor surprize, 
ceea ce ar complica disputa 
pentru tatiietate si ar face și 
mai ' interesantă competiția..

De semnalat, din etapa a 6-x 
revirimentul Științei CFMTN. 
care întrece la scor pe sibieni 
fî al jSportuIuî”. la prima vic
torie ta campionat Un plus 
de... oxigen Înaintea unor 
meciuri grele este bineve
nit ! —
curajos al 
finut In 
proape 
de Ia 
prestație

pe cit se pare — se va decide, 
pină la urmă, titulara primu- 

" ' dacă clu-
ei un cu-

lui loc. Bineîrițeles, 
jenii nu vor avea si 
vint de spus . (t st.).

I
I

etapă

dificile (cu R. C.

dar nici djnamo- 
scutiți de emoții, 
care urmează. 
Sportul studen- 
Aceasta. desi-

n-aaClasamentul seriei
1. Gl. PTT Arad 6 4 1 1 80-52 15
X Rulm. Blrtad 6 4 0 2 72-45 14
>. Vulcan Buc. • 4 • 2 75-50 14
4. 1« Fet>r. C 3 1 2 16
1. T£. IND Mld a 6 3 0 3 M-»l 12
L CSM Suceava < 3 0 3 63-68 12
1. M.G. Olimpia • 3 • 4 60-71 10
L Rapid Buzâu C 2 • 4 53-69 10
1. Metalurgistul 1 3 0 4 61 -92 10

re Răpiri BUC. (114 »-« W I

AU LUAT SFIRȘIT
ÎNTRECERILE cupei

n RING VOINȚA ’83“

I
I

I
I
I

Înaintea 
_ este

De notat totodată Jocul 
ieșenilor, care l-au 

șah pe dinamoviști a- 
o 
ei.
pe

majorității 
muncii pe 
cei doi antrenori.
P Gheorghiu.

In seria a TT-a
marcat .duelul”
rts Pit Arad, Vuiean si Rul
mentul, echipe între care —

repriză. Așteptăm 
in continuare, o 
măsura talentului 

si a 
o desfășoară 
P. Vizitiu

jucătorilor
care

este de re-
dîntre GIo-

LA C.E. DE BASCHET FEMININ, ECHIPA ROMÂNIEI NU ȘI-A ÎNDEPLINIT PROMISIUNEA
(Urmare din pag. I)

dăruirea și disciplina la an
trenament, rigoarea antrena
mentului invizibil) ${ căde
rea a urmat în mod firesc. In 
plus, intre jucătoare au apă
rut disensiuni care au mă
cinat moralul echipei. Con
ducerea tehnică a lotului (Nl- 
eolae Martin — antrenor prin
cipal, Gabriel Năstase — an
trenor secund, dr. Martha Ba-

CUPELE EUROPENE
(Urmare din pag. 1)

17,30), ta cadrul QC.E., Intre 
Dinamo București și C.S.P. 
Limoges. Dinamovistii au o 
misiune deosebit de dificilă, 
deoarecere vor Intri ni o ad
versară cu o „carte de vizi
tă” imnresionantă : CLS.P. Li- 
xnoses este câștigătoarea - ui- 
fimelor două ediții ale „Cupei 
RadivoJ Koraci” (de fiecare 
dată in finală cu K K. Siben- 
ka). iar din lotul ei fac parte 
^țiva iucători nroveniti din 
S.U.A. Arbitru meciului de la 
București : G. Avalișhvili si 
G. Horvath. Returul se va dis
puta la 6 octombrie, la 14- 
moges.

Celelalte două echipe româ
nești vor debuta spre sfîrsitul 
lunii octombrie : în 6.C.E. la 
fete. Voința va luca cu 
Tungsram Budapesta (joi 27), 
iar In ..Cupa Radjvoj Koraci”, 
Ranld București va lntilni pe 
Maccabi Ramat Gan (miercuri 
26). Ambele partide vor avea 
loc în Capitală.

Aflate în fata upor între
ceri de prestigiu, reprezentan
tele României au datoria de 
• avea comportări ne măsura 
Încrederii acordate de • lup
ta cu toată ambiția pentru 
nrestafii cit mai bune eare să 
determine calificarea în etapa 
■uperioară a competițiilor.

roga — medie, George Chiraleu 
— antrenor coordonator) a se
sizat delăsarea jucătoarelor 
ta pregătire, dar nici ea și nici 
federația nu au reușit, să res
tabilească ' atmosfera favora
bili dinaintea Edmontonului 
In aceste condiții, nu a fost de 
mirare că la campionatul euro
pean Constanța Grigoraș. 
Virginis Pops, Mindies Cio
bănesc si Stefania Borș s-au 
dovedit utile doar din clod ta 
tind. Elena Filip, Gabriela 
Kiss si Camelia Htada au acu
zat Insuficienta refacere după 
indisponibilități de durată, 
iar Csills Hossza, Alexandrina 
Biră si Lucia Green au avut 
apariții episodice. Si dnd 
te gindești că numai cu două 
luni ta urmă aceste jucătoare 
(mai puțin Biră. care nu a fă
cut deplasarea) formau ia 
Edmonton O ECHIPA care 
smulgea aplauze șl— victorii 
datorită prestațiilor de ex
cepție !

Concluziile apar de la sine

«l ele nu onorează sportivele 
care au plecat Ia Miskolc cu 
promisiunea calificării In gru
pa de elită a campionatului 
european. Sintem 
Insă ej federația va 
cele petrecute ți 
măsurile ce se impun, 
portant este să ne _ 
la perspectivă, la completa
rea lotului eu elemente ro
buste — fizic șt psihic, capabile 
să întărească echipa națio
nală. astfel ca la „europenele” 
din 19E5 să se evite surorize ca 
acea de anul acesta. Este drept 
că. din păcate, elementele de 
perspectivă stnt puține la 
număr, dar ele există totuși și. 
atitea cite sint pot fi îndru
mate si pregătite pentru a 
completa un lot cane simte ne
voia promovării unor jucă
toare dornice de afirmare, 
in stare să ducă la bun sfirșit 
obiectivele unul sezon, chiar 
dară acestea stnt două, cu ni
vel maxim de importanță, cum 
s-a petrecut In 1933.

convinși 
analiza 

va lua 
Mai im-

gun dim ,

Stadionul Voința din Bucu
rești a găzduit duminică dimi
neața turneul de box .Ring Vo
ința ■83". Întrecere pugilistlcă de 
amploare, eare a angrenat pe 
parcursul a șapte reuniuni, 86 
de boxeri, reprezentlnd nume
roase cluburi si asociații sporti
ve din Capitală si din tară. Pe 
programul galelor au figurat bo
xei fruntași campioni sau fost: 
eamnioni al tăriL membri ai lo
tului reoubXcan. boxeri, eare prin 
nrestatia lor au ridicat nivelul 
triinie al gaieior. De remarcat că 
ta reuniunea finală. disputele 
Ion Stan (Dinamo) b-p. Viard 

' Ioana (Ctmpuiung Mused) aau 
Leontln Sandu (Prahova Plo
iești) b.ab. X Fiorin Stan (Di
namo) au cov.su tui t adevărate 
finale de campionat national. La 
reușita acestui turneu, o contri
buție în searr.nată și-a adus d 
corpul de arbttrl judecători erm- 

- duși de deleeaxul generai Petre 
Epureanu. Rezultate tehnice: D. 
Schiopu (Steaua) txp. R. Glol- 
tan (Voința). C. Tițolu (Dina
mo) b.p. R. Nistor «Xmpulung 
Musoei). Gh. Brumă (Rapid) b.p. 
S. Giurgiu (Vomta C!uj-Napoca), 
FL Zamfir (Voința) bab. X FL 
Tîreomnicu (Dinamo). Gh. Sl- 
mloc (Metalul) b. ab. X Gh. Te- 
rezea (Prahova Ploiești). D. Ma- 
ricescu (Steaua) b.p. L Moroitâ 
(Prahova Ploiești) M. Marcu (Box 
Club Brăila) b.p. L Cirlan (Box 
Club Galați) si In ed ma: dispu
tat meri al galei finale, la cate
goria grea. Petre Bornescu (Me
canică Fină București) b-p." Ale
xandru Mireea (Box Club Bră
ila)

Daniel DIACOVESCT". eoresp.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

HI PIS M
Reuniunea de duminică a fost 

dominată de formația S. Io
nesco. eare a cucerit patru vic
torii. Condus eu menajemente pe 
prima parte. Sufix a atacat Ire
zistibil pe a doua parte, dnd M. 
Manea a făcut eu el un adevă
rat— vid la sosire. Humor și 
Hamilton, prezentați te formă 
Si conduși cu răbdare de A. 
Nacu, au obțin ut frumoase vic
torii. iar Olăraș. care a bene
ficiat de descalificarea perfect 
justă a Clarei (a derobat la so- 
«ire, jenînd adversarii), a com
pletat lista celor patru învingă
tori. Tot in această reuniune ar
bitrii curselor au început să apli
ce regulamentul, deseallficind-o 
șl pe Gama pentru mers nere
gulat Formațiile G. Tănase și V. 
Gheorghe au obținut cite două 
victorii. Prima dintre acesta

Sezonul oficial dș toamnă, noul I 
de fotbal au început In luna al 
semnul priorității reprezentării I 
ționale a acestui sport, cu cea I 

popularitate la noi și în multe alte I 
acest prilej, conducătorii de club, anti 
jucătorii noștri și-au dat adeziunea lai 
cauză a calificării echipei naționale lai 
final al campionatului european de fl 
anul viitor, de la Paris, cit și pentru I 
bună poziție a echipelor românești 1 
europene. Angajamentele luate păreai 
ceasta lună septembrie, că vor fi doi 
deplinire. Echipele de bază ale Divid 
s-au remarcat prin buna calitate a -uri 
și poziții corespunzătoare in clasamenl 
cătorii lotului7 reprezentativ au înfruntai 
ma, eu bune 'aprecieri, un „unsprezece*]  
țional condus de antrenorul - Di Ștefai 
Ca primă vioară pe celebrul MaradonaJ 
ta cadrul jocurilor preliminare din gru 
a calificărilor din campionatul europa 
rezultat important s-a produs In favo] 
selor echipei României. Suedia a învi 
slovacia cu 1—0 și astfel concurentele 
noastre naționale ne pot oferi avantaj 
zultatele întâlnirilor lor, cum a fost 
Stockholm sau cum ar mai putea fi 
poli, la 15 octombrie, dacă Italia ar 
Suedia, șl chiar la Praga, la 16 noiema 
o eventuală remiză a Italiei cu Ceh

D ar, atunci ctnd augurii ne surîd I 
decît înainte.' în campionat se pi 
venimente care acționează contrai 
selor reprezentării internaționale. I 

relatat ieri cele petrecute slmbăta trei
meciul Sportul studențesc — Universita 
iova, de la București, care au culmina 
fiizul jucătorilor craioveni de a reluat 
cu unele atitudini" reprobabile produs® 
arbitru, chiar dacă acesta s-a aflat Ini 
Aceste manifestări au surprins si au 
nat cu atit mai mult cu cit pe teren a 
12 jucători din lotul reprezentativ. Des] 
misia de competiții si disciplină va an 
meinic cele petrecute In ședința obișnl 
joi si va asculta pe jucători si pe con 
de echipe la Înapoierea de la meciuri 
nute in cupele europene, urmlnd să d 

Măsurile ce vor fi luate rănita măs

neînvins, olt
(Urmare din pag. 1)

la care nu s-a gîndit, de fapt, 
niciodată temeinic din lipsă de 
maturitate. Nu este deloc 
exclus — ba chiar ar fi de do
rit I — ca Sportul studențesc 
promoția 1983—'84 să se ia cu 
adevărat în serios de la început 
pină la sfirșit.

Cu probleme grele, diver
se (indisponibilitățile — pe 
locul D, mal grele declt in alte 
dăfi. se confruntă Universitatea 
Craiova, căreia sîmbătă I «e 
poate reproșa o abatere de la 
regulament cu totul ieșită din 
comun (nereluarea jocului la 
1—2), de nescuzat — dilar dacă 
arbitrul a greșit — pentru o 
echipă de talia eL

Traiectorii apreciabile au 
in aceste etape S. C. Bacău (cu 
antrenorul 
revenit pe 
i-a afirmat 
foarte bună 
Tg. Mureș. __ ________
lui nostru internațional Băldnl 
Gjucătorul care nu iartă” 
— cum inspirat 11 caracteriza 
eralnicul-reporter N. Soare).

După dușul rece primit din

Cost i că Rădulescta 
meleagurile unde 

și a făcut o treabă 
cin dva) si A.SA. 
echipa valor osu-

o-

CAMPIONATUL DE PENTATLON MODERN
TIMIȘOARA. 2S (prin tele

fon). In localitate au Începui 
întrecerile din cadrul rampto- 
natului national de pentatlon 
modem. După desfășurarea 
probei de călărie primele 
locuri In cele două clasamente 
tint ocupate de : individual : 
L Sarin Fanl (C&$. Tlml- 
soara) pe calul Nero 1:174 — 
1190 o. X Sorin Coana (Stea-

ua II) pe calul Ringo 124,8 —
1 100 p. 3, Lucian Țintea (Stea
ua n ---------------
1 100 
2S38
î 925
2 918 i

pe calul Beduin 127,5 — 
echipe : L Steaua I 

2. Olimpia București 
3. C-S.R Timișoara

p :
p.
p.

p.
Marți este programată proba 

de scrimă, de la ora 9, In sala 
Universitatea.

partea 
In etJ 
jucat 
repriz 
neglijl 
fie -I 
senini 
noscufl 
tea a 
depășd 
cit o 
cu joi 
care a 
două 
nor si 
tov fa 
plineai 
țeanu)l 
a avui 
test
Gh^J 
lucru |

Surp 
căderii 
Jiului 
a 4-a 
formei

ASTJ 
pid. . 
stadion 
dlvlzlo; 
tr-un : 
pid.

hjgo 
nlori E 
la Klai 
tlda re 
le de ji 
Români 
tulul et 
mințim 
la Alba 
1—L

FORMAȚIA S. IONESCU-4 VICTORII
formații, conhrmînd revenirea de 
formă remarcată. • reușit să în
vingă cu Fondista. Intr-un final 
eu 4 cal la sosire, si cu For
midabil. un frumos Cu al ltd 
Godeanu. Cea de a doua for
mație sl-a adiudecat cele două 
curse Importante ale zilei, cu 
Roditor și Herlea. ambii conduși 
de talentatul D. Arsene. Tinărul 
D. Iorga și-a mal 
victorie cu Hematita. 
venit mal docilă in 
Lista Învingătorilor a 
pletată de Huzur, 
progres.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1 .Huzur (R.L Nicolae) 1:41 A 
~ : cișt. 1.60. ord.

1. Fondlsta 
Stația. Cota : 

Cursa a 
(Tănase) 
Hrenița. 
închisă. 
Cursa a

CD. _ Arsene)

„FESTIVALUL SPORTIV A

adăugat o 
eare a de- 
mina luL 
fost eom- 
ln frumos

X Racsa. Cota
28. Cursa a H-a 
(Tănase) 1:30,5. 2.___
cast 2,60. ord. #0, ev. 8. 
ni-a i L Formidabil 
1.39.1. x Albimta, 2. 
Cota : ctșt l,«o. ord.
ev. 10, ord. triplă 273.

TV-a ; l Herlea __ _________ _
1:38.0. 2. Jurjta. X Tufiș. Cota; 
tist IX
364. Cursa a V-a : L
(Nacu) 1J8J. X Jertfa. Cota: 
etst. 38, ord. 40. ev. 81. Cursa 
a VI-a ; i. sufix (M. Manea) 
1-23J. X F’.onia, 3. Hadeș. Cota : 
dat 4. ord. Închisă, ev. U5, ord. 
triplă 501 Cursa a VII -a t L 
Roditor (D. Arsens) 136J. X 
Sadău, 3. Toporaș. Cota : cișt 
X ord. 14. ev. )6, ord. triplă 123. 
triplu 2-4 6 1065 Cursa a VTII-a:
I. Humor (A. Nacu» 1:30,2, X 
Sincera. 3. Grâbit. Cota : cîșt
II. ord. închisă, ev. 63. ord tri
plă T4L Cursa a IX-a : L Olăraș 
(Nacu) 1:27.1 X Crișan. 2. Sim
bol. Cota : cist 20. ord. închisă, 
ev. închis, ord. triplă 1233, tri
plu 5—7—9 închis Cursa a X-a: 
1. Hematita (D. Iorga) 1:304, X 
Silicon. Cota : dst 3. ord. 0, 
530.

ord- 38. evX7.ord.tripla

ev.

ev.

A. MOSCU

(Urmare din pag. 1)

dreptul vilelor, ale modernelor 
hoteluri. In timpul Întrecerilor 
toată stațiunea este prezentă I 
Mal ales 1*  partidele-derby de 
volei ori handbal, susținute de 
„Victoria*
(antrenor, prof. Gh. Căpltanu, 
cele mai bune jucătoare — 
Nieolela Manoiache gi Brîn- 
dușa Miron). Voința Botoșani, 
Confecția Odorheiul Secuiesc 
(antrenor, prof. Ignacz Ta- 
maș), la meciurile de box cu 
sportivi de la S.C. Bacău, Tex
tila Buhuși și C.S.M. Borzești 
(antrenor, Mihai Fătrățeanu).

A fost o întrecere frumoasă, 
cu multi sportivi talentat! și 
ambițioși pe teren, o adevă- 

4zată sărbătoare a sportului

LAv. din Bacău

nostru 
ireproș: 
C-J.E.F. 
Lean al 
■prljinU 
a orgar 
a condt 
neare S

Cei n
— LI 
șahi, 3. 
Neamț, 
volei f 
Constan
— LB; 
stanța ; 
Constan 
șl Enac 
chips - 
3. Bacă 
Florenti 
Gh. Gh 
Gâlușcă

cov.su


BALULUI NOSTRU 

bl DEVOTAMENT 

INTERNAȚIONALE
I ' , *
I jucători, dar interesele fotbalului 
Iferi. Iată unde' se ajunge atunci 
rțidnează cu moderație si echilibru 
fotbalului.
Kitatca Craiova si Sportul studen- I Split și la Graz pentru a încer- 
L ceea ce s-a reușit' prea puțin la L s-a reușit deloc la București: I mențină avantajul fragil de. un 
Inii să Întoarcă soarta calificării. I din etapa a 5-a a campionatului 
Icelași tel si totuși...

Isfîrșithl toamnei. In ultimele zile 
li noiembrie, cînd vom . cunoaște 
Irezentativă din grupa a 5-a a pre- 
[lor campionatului european se va 
| (România,, Cehoslovacia sau Sue- 
Egatoriu ca in întreg fotbalul nos- 
taîeze de îndată un climat de calm 
li în sprijinul reprezentării inter- 
rotbalului românesc.
I. membrii biroului federal, dintre 
Iu răspunderi mari pe lingă clu- 
pducători ai cluburilor vor trebui 
[proape de echipe și jucători, nu 
|a jocurilor", ci pe întreg parcursul 
Prin discuții apropiate să convin- 
[de necesitatea adoptării unei ati- 
pie cu, interesele fotbalului în ge- 
ndemne să depășească Interesele, 
e. de club în favoarea echipei na- 
k comporte disciplinat, civilizat, eu 
in terenul de joc. să respingă vehi- 
Ihine si interesate ale unora din 
rar. în sensul că cineva ar avea 
lîpă sau alta.
pmentul ca toți cei ce lucrează în 
palului să Înțeleagă definitiv că, 
gi ne-ar fi performanțele fotbalu- 
ir putea tolera la infinit abateri de 
[terenurile de fotbal, de la actele 
kă, nesportive, ale jucătorilor. la 
[rlncipiale ale antrenorilor șl con- 
phipelor sau la greșeli grave de ar- 

trebuie să medităm cu toții.

Aurel NEAGU

I , Continuă criza de rezultate a 
I Petrolului și a Argeșului. Le
L așteptăm în replică...
[a Prețios punctul ciștigat în 
la deplasare de Rapid și chiar 
kt cel obținut de gălățent, care au
[- avut In fața lor o specialistă
[n a... „șahului etern" in de
ll- plasare. Nu vrem să facem
l- complimente de circumstanță,
L gratuite, campionilor, care —
[- beneficiind de un program
[r lejer în primele 5 etape — nu
L, au întilnit pînă acum un
Le adversar pe măsură. Echipa
L- este — o știm cu toții — mai
L- puternică, dar ni se pare util
k- să fie apreciată si ..clntărită"
k- mai exact după confruntări în
fu adevăr grele.
|n Pînă la etapa următoare,
țn toate gindurlle și speranțe-

le noastre se Îndreaptă la 
F miercurea internațională, la

cupele europene, cînd vom 
, fi cu toții alături de Dinamo,
L Craiova si Sportul, ECHIPELE

NOASTRE, ale tuturor Iubitori
lor fotbalului românesc. /

• ȘTIRI ® ȘTIRI
Pregătindu-se la Drobeta Tr. 

Severin, echipa antrenată de N. 
Belizna si D. Lică a Jucat dumi
nică în compania uni selecționa
te a județului Mehedinți • în fața 
căreia a cîstigat cu 2—1 prin go
luri!*  marcate de Năstase (min. 
62) si Henzel (min. 76). golul 
gazdelor fiind înscris de Jlanu 
din lovitură de la 11 m.

1. 
I <•F ♦
2. 
[ți

5 
X
iu

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT WTORNEAZA
• ASTAZI — ULTIMA Z3L DE 

PARTICIPARE ! Agențiile Loto- 
Pronosport mai pot elibera nu
mai astăzi bilete cu numerele 
alese de participant! pentru tra
gerea specială Pronoexpres- olim
pic de miercuri 28 ieptembrie 
a.c. în cadrul a «ase extrageri 
în trei faze, cu un total de 38 
numere, se oferă posibilități mul
tiple de a obține autoturisme 
.Dada 1300- (pentru I numere 
din primele 6 la faza a IH-aT), 
sume de bani variabile ri fixe 
(în frunte cu cele de 50.000 lei) 
si excursii în U.R.S.S. Bau R.P. 
Bulgaria. Biletele de 25 lei va
rianta au drept de cîștlgurl la 
toate extragerile. Se pot juca pe 
variante simple, variante combi
nate si combinații «cap de pod**,  
achitate sută la sută sau în cotă 
de 25 la sută. De asemenea» nu
mai astăzi mai pot fi depuse bu
letinele de participare la concur
sul Pronosport deosebit de atrac
tiv de mîine. cu meciuri din ca
drul cupelor europene la fotbal, 
în care sînt prezente si echipele 
noastre Dinamo București, Uni
versitatea Craiova si Sportul stu
dențesc.

NU OCnUTTI PTULE.TUL DE A 
VA NUMĂRĂ ȘI DV. MÎINE

MÎINf, fCHIPflf NOASTRE
SUSȚIN MANȘA A ll-a

Â TUBULUI I
ÎN CUPELE EUROPENE

CAMPIOANA FINLANDEI 
A SOSIT $1 S-A ANTRENAT 

IERI LA BUCUREȘTI
După cum se Știe. mtUie, ta 

București, se va dispulb. meciul 
retur dintre echipele Dinamo și 
Kuusysl Lahti, din cadrul Oi-pei 
campionilor europeni. învingători 
In prima partidă, susținută ta 
deplasare, dinamoviștil privesc, 
totuși, cu multă seriozitate noua 
confruntare cu campioana Fin
landei. Reîntors! .îmbăta seara 
de la Galați, ei au Început tacă 
de a doua zi pregătirile. Din pă
cate, rindurile lor stat subțiate 
de clteva IndlsponlMlitățl care 
afectează Îndeosebi linia de atac. 
Astfel, pe lingă taman dl (care 
are tacă pictorul ta ghips), au 
devenit incert! pentru partida 
de mltae Nemțeanu (care n-a 
evoluat nici la Galați, din cauza 
unei Întinderi) șt V. Radu {ac
cidentat ta meciul de simbătă). 
Doctorul Dumitru Tomescu de
pune eforturi pentru recuperarea 

acestora doi cBn urmă.
Fotbaliștii finlandezi an sosit 

ieri după-amlază la București si 
la puțin timp după aceea au 
efectuat un utșor antren ament 
de relaxare și acomodare pe 
stadionul Dinamo, Iar astăzi 
după amiază vor participa la o 
nouă ședință de pregătire.

Brigada de arbitri din Cforu 
este așteptată ta Capitală ta a- 
ceastă seară.

Meciul de rnîlne se va disputa 
pe stadionul Dinarno. cu Înce
pere de la ora H.

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
IN AJUNUL JOCULUI 

DE LA SPLIT
ta cursul dimineții urmează 

părăsească țara
ta cursul dimineții urmează să 

părăsească țara Universitatea 
Craiova care, mâine, va întâlni la 
Split formația locală Hajduk. 
Jucătorii craiovenl au efectuat 
antrenamente șl dumlndcă, și 
Itmi. ta privința situației jucă
torilor indisponibili. »e anunță 
probabilă reintrarea Iul Ștetă- 
neacu, cirțu și Geolgău, care au 
fost supuși, in uăthmele zile, 
imul intens tratament medical. 
Bălăci șl Crișaa oontlnuă șă e- 
fectues» tratamentul medical șl 
ședințe de pregătire Bore a 
atinge forma corespunzătoare 
meciumiloT oficiale.

De la Split nl s-a comunicat 
că ta formația lui Hajduk au 
redntr.1t. In etapa de campionat 
de duminică. Sllșkovid șl Pă
șiri, care l-au tatociriț pe Bur- 
sac șl, respectiv, Vullcl. Ie Spilt 
vremea este frumoasă șl ae con
tează pe un stadion plin, 
miercuri, la era 1». ora Bueu- 
restiului. «etnd va Începe par- 
tida Hajduk - Universitatea, 
întâlnirea va fi condusă. aea 
cum am mal anunțat, de un trio 
de arbitri din Atfâtria.

SPORTUL STUDENȚESC 
PLEACĂ AZI LA GRAZ

Studenții bucureștenl s-au an
trenat intens in aceste zDa. dOT- 
nid să albă • comportare cât 
mal bună ta jocul de miercuri, 
din Cupa UXJA, cu Sturm 
Graz.

ta cursul acestei dimineți. 
Sportul studențesc va pleca spre 
Viesva, de unde tji v» eontin.ua 
drumul spre Graz cu un autocar. 
Astă seară, studenții vor fac» tm 
antrenament pe stadionul pe oare 
ae va desfășura partida-rețur cu 
Sturm. Antrenorul Ion Voie, nu 
are problem» de Iot, toți jucă
torii fiind apțl de joc.

Adversara de miine seară a 
„alb-neerilor*.  Sturm Graz. tal 
oontinuă seria succeselor, rede
venind (dusă • Întrerupere de 
o săptămină) lideră a campio
natului austriac. Jurtin. Bakota 
șl ceilalți au repurtat duminică 
o victorie netă (S—1) ta fața 
lui Florisdorfer A.C. șl conduc 
ta clasament ou 11 puncte (din 
6 meciuri), Înaintea Austriei
Vlena (M puncte).

PRINTRE HARD CtȘTIGATORI 
LA SISTEMUL DE JOC PREFE
RAT !
• C1ȘTIGURILE TKAGERH

pronoixpres din n sep
tembrie. Cat. 1 : * variante 
»S% Autoturism Daria 1300 ; cat. 
1 : 1 variante W0% a K.tXI tel 
șl « variante * SMt itL ; cat. 
ș ; » variante 100% a M9t lei 
fn variante «5% a Mi tel ; ea*.

: 53.50 a K» iei ; eat I : a
ȘȘT Iei ; cat. • : â.TTIJO a • tel; 
eat. I : 1TO.50 a MO tel ; cat. t : 
â.«« a • leL Report eat. 1 : 
tot. 143 lei. Autoturismele Daria 
1300 a» fost obținute «te PREDA 
NICOLAE dta PSoleștl șl ZARCU 
ALEXANDRU «Jtn Tr. Măgurele.

DIVIZIA „C" - REZULTATELE ETAPE! A V-a
Programul și arbitrii ' etapei viitoare (2 octombrie)

SERIA I

Electro Bucecea — Unirea Să- 
veni 0—1 (0—0), Celuloza P. 
Neamț — Cristalul Dorohoi 2—0 
(1—0), Minerul Vatra Dornei — 
Avîntul Frasin .1—1 (0—0), Mine
rul Gura Humorului — Metalul 
Rădăuți 1—1 (0—0), Carpați Gă-
lănești — Zimbrul Șiret 2—2 
(0—2), A.S.A. Cîmpulung Moldo
venesc — Relonul Să vin ești 3—0 
(2—0), C.F.R. Pașcani — Lamino
rul Roman 1—0 (1—0). Cetatea
Tgr Neamț — Șiretul Pașcani
1—0 (0—0).

Pe primele focuri, în clasament, 
după etapa a V-<a : 1. AJS.A. CIM- 
PULUNG 8 p (8—0), 2—4, Meta
lul Rădăuți 7 p (7—3), Cetatea 
Tg. Neamț 7 p (8—4), Carpați 
Gălâneștl 7 p (9—5)... pe ulti
mele locuri : 15. Celuloza P.
Neamț 2 p (4—9), 16. Laminorul 
Roman 2 p (1—6).

ETAPA VIITOARE : Avîntd Frasin
— A/S-A. Cînipukhng : V. Dolha (Be-
clean). Crista lui Dorohoi — Minerul 
Gura Humorului : G. Dobre (Foc
șani), Metalul Rădăuți — Electro
Bucecea : S. Hlușcu (Focșanî), ZimA 
brul Șiret — Minerul Vatra Dornei : 
P. Buhai ău (Gh. Gheorghlu-Dej), 
Celuloza P. Neamț — Șiretul Pașcani: 
L Rus (Bacău), C.F.R. , Pașcani — 
Carpați Golănești : M. Dima (Rm. 
Sărat), Unirea Săveni — Cetatea Tg. 
Neamț : N. Meleghi (Vaslui), La
minorul Roman — Re-loniri Săvinești: 
C. Coconcea (Brăila).

SERIA A li-a

Metalul Tg. Secuiesc — Aripile 
Bacău 0—0, Victoria Gugești — 
Minerul Comănești 5—0 (4—0),
Petrolul Molnești — FEPA 74 
Bîrlad 3—0 (1—0), Proletarul Ba
cău — Letea Bacău 1—0 (0—0), 
Inter Vaslui — Viticultorul Pan- 
ciu 1—0 (1—0), Chimia Mărășeștl
— Voința-Gloria Odobestl 3—0 
(2—0), Luceafărul Adj ud — E- 
nergia Gh. Gheorghiu-Dej 2—0 
(0—^0), Constructorul Lași — Me
canica Vaslui 1—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. ARIPILE 
BACĂU 9 p (12—0). 2. Voința 
Odobestl 7 p (4—3), X Inter Vas
lui 7 p (8—9)pe ultimele 
locuri : 15. Minerul Comănești 3 
p (4—11), 16. Constructorul Iași 
2 D (2—7).

ETAPA VttTOARE : Chimia Mără- 
țeștf - Inter Vaskd : l. Deculescu 
(Câtârașl), FEPA 74 Bîrlad - Prate- 
tacul Bacău : I. Smuc (Suceava), E- 
nergia Gh. Gheorghiu-Dej — Victo
ria Gugești : A. Broscâțeanu (Bra
șov), Mecanica Vaslui — Luceafărul 
Adj ud : L Ștefan (Ploiești). Voința 
Gloria OdobeștI — Metalul Tg. ’Se
cuiesc : M. Calistru (Botoșani), Le- 
tea Bacău — Constructorul lași : 
C Cristea (București), Ari-piie Bacău
— Petrolul Moineșfî : T. Badea (Bucu
rești), Viticultorul Ponei u — Mine
rul Comănești : I. Andrei (Călărași).

SERIA A «la

Laminorul Brăila — Progresul 
Isaccea 1—0 (1—0), Arrubium
Mă cin — Voința Constanța 2—1 
(0—4), Ancora Galați — Cimentul 
Medgidia 4—3 (2—1), S.N. Tul-
cea — Șoimii Cernavodă 3—0 
(0—4), Portul Constanța — Meta
lul Mangalia 0-0, Victoria T.C. 
Galați — D.V.A. Portul Galați 
3—2 (0—1), Chimpex Constanța — 
Victoria Tecuci 0—1 (0—1). I.M.U. 
Medgidia .— Chimia Brăila 3—2 
(1—1).

Pe primele locuri : 1. Ș. N.
TULCEA 8 p (13—3), 2. Victoria 
Tecuci 7 p (11—4), 3. Chimia Bră
ila 7 p (14—8) pe ultimele
locuri : 15. Progresul Isaccea 2 p 
(4—17), 18. DVA Portul Galati
0 p (5—12).

ETAPA VU.TOARE : Chimpe» Con
stanța “ ȘoknFi Cernavodă: C. Bădă
ran (București), Victoria Tecuci — 
Portul Constanța : L Topciu (P. 
Neamț), Voința Constanța — Lami
norul Brăila : T. Lungu (Giurgiu), 
Cimentul Medgidia — Portul DVA 
Galați : L Leuștean (PHeștî), Vic
toria T.C. Galați - S>N. Tutoeo t 
L Roșu (P. Neamț), Chimia BrâHa
— Ancora Goioți : L Bratu (kxși). 
Metolul Mongolic — I.M.U. Medgi
dia : R. Muțat (București). Progre
sul teaccea — Arrubium Mocin : V. 
Tabără (Ptoleștf)

SERIA A IV-a

Victoria Tăn dârei — Carpați 
Sinaia 1—0 (0—0). Rapid Fe
tești — Metalul Buzău 1—0 (0—0), 
Carpați Neholu — Petrolul Brăila 
I«ca 1—1 (1—0), Petrolul
Băi col — A.S.A. Mizil 1—0 (1—0), 
Chimia — Victoria Buzău — Pe
trolul Berea 4 —1 (2—0). Victo
ria Lehliu — Minerul FDipeștil 
de Pădure 0—1 (0—0), Chimia
Brazi — Tractorul Viziru 4—8 
(2—0), Unirea Urziceni — Poiana 
Clmpina 0—0.

Pe primele locuri : 1. POIA
NA CIMPTNA 9 p (12—5), 2. Car- 
pațl Neholu 8 p (10—2). 3. A.S.A. 
Mizil 8 p (9—2)... pe ultimele 
tocuri : 15. Petrolul Ianca 2 p 
(5—9). 16. Tractorul - Viziru 2 p
(4—11).

ETAPA VIITOARE : Poiana Cmpina
— Minerul FW-ipeștii de Pădure : 
L Grigore (București), Petrolul Berea
— Petrolul Ianca : A. Renghel (Vas
lui), Metalul Buzău — Chimic Brazi: 
F. Tocder (Alexandria). Tractorul VI- 
rku — Victoria Țândărel : C. . Han- 
ganu (lași), A.S.A. Mirii — Carpați 
Nehoiu : G. Donicî (București), Ca-r- 
pa-ți Sinaia. — Chimia Buzău : N. 
Orghsdean (Ăgnîta), Unirea Urziceni
— Victoria LehHu : I. Codruț (Man
galia), Rapid Fetești — Petrolul 
Băicoi i D. yișinescu (TIrgovițte).

SERIA X V o

Mecanica fină Steaua București
— Flacăra roșie București 0—0,
LS.C.I.P. Ulmeni — I.C.P.B. Bo- 
lintin Vale 6—1 (1—0), I.U.P.S.
Chitila — Viitorul Chirnogi 2—0 
(1—0), Abatorul București — 
Tehnometal București 2—2 (2—0), 
LC.S.LM. București . — Danubia
na București 0—0. Constructorul 
Călărași — Ș.N. Oltenița 0—0, Vis- 
cofil București — Aversa Bucu
rești 2—1 (0—1). Argeșul 30 De
cembrie — F.C.M. Giurgiu 2—1 
(1—0).

Pe primele locuri : 1 MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 8 p 
(9—1), 2. Abatorul București 8 p 
(»—3), 3. I.C.S.I.M. București 7 p 
(11—3)... pe ultimele locuri : 15. 
Tehnometal București 2 p (5—9), 
16. F.C.M. Giurgiu 2 p (1—6).

ETAPA VIITOARE : Danubiana
București — IUPS Chitila : M. Oan- 
cea (Caracal), Viitorul Chirnogi — 
Flacăra roșie București : S. Oroveanu 
(Buzău), Mecanica fină Steaua 
București — Constructorul Călărași : 
N. lonescu (Craiova), Vîscofiil Bucu
rești — Argeșul 30 Decembrie : I. 
Crețu (Slatina), F.C.M. Giurgiu — 
Abatorul București : C. Drăguță (Pi
tești), I.C.P.B. Bolintin Vale — 
LC.S.I.M. București : D. Urmeș
(Brăila), Tehnometal București — 
Ș.N. Oltenița : D. Drâgulin (Con
stanța) , iSChP Ulmeni — Aversa 
București : I. Coman (Tîrgoviște).

SERIA A VI-a

Muscelul Cîmpulung — Sportul 
muncitoresc Caracal 2—0 (0—0)»
Petrolul Videle — Metalul Mija 
0—0. Flacăra-Automecanica Mo- 
reni — Progresul Corabia 3—1 
(3—0), Recolta Stoicănești — <^E- 
lectronistul Curtea de Argeș 2—1 
(0—1), Dacia Pitești — Cetatea 
Tr. Măgurele 2—1 (0—0), Dunărsa- 
Venus Zimnicea — Știința Dră- 
gănești Olt 3—0 (0—0), Electri
ca Titu Textila Ro
șiori 2—1 (1—1), Chimia Găiești
— Cimentul Fieni 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MUSCE
LUL CÎMPULUNG 9 p (11—1),
2—3. Flacăra Moreni 8 p (10—C), 
Sportul muncitoresc Caracal 8 p 
(11—3)..., pe ultimele locuri: 15. 
Cetatea Tr. Măgurele 3 p (7—9), 
16. Textila Roșiori 2 p (1—6).

ETAPA VIITOARE : Ștrința Drogă- 
nești — Recolta Stoicănești : A. Un- 
gureanu (Orșova), Cimentul Fieni — 
Electrica Tita t I. Covași (Urziceni), 
Petrolul Videle — Chimia Găiești : 

D. Momescu (Constanța), Metalul 
Mija — Muscelul Cîmpulung : L H- 
yes (Odorheki Secuiesc), Progresul 
Corabia — ^Electronistul Curtea de 
Argeș : D. Curcă (Tg. Jiu), Sportul 
muncitoresc Caracal — Textila Ro
șiori : V. Stanca (Oră știe), Cetatea 
Tr. Măgurele — Flacăra Moreni :
T. Bolovan (Drăgășani), Dacia Pi
tești — Dunărea Venus Zimnicea : 
A, Bobelniceanu (București).

SERIA A Vil-a

Dunărea Calafat — Viitorul 
Drăgășani 3—1 (2—0), Progresul
Băilești — Electroputere Craiova 
4—2 (1—1), Pandurii Tg. Jiu — 
Metalurgistul Sadu 4—0 (0—0),
Jiul Rovlnarl — Mecanizatorul 
Simian 1—0 (1—0), Armătura
Strehala — Lotru Brezoi 3—2 
(2—1), C.F.R. Craiova — Celuloza 
Drobeta Tr. Severin 0—0, Dierna 
Orșova — Metalul Mihăești 1—0 
(0—0). C.S.M. Drobeta Tr. Seve
rin — Petrolul Ticleni 3—0 (2—0).

Pe primele locuri : L C.S.M. 
DROBETA TR. SEV. 7 p (11—4)
— penalizată cu —1 p, 2. Dierna 
Orșova 7 p (L(F—4), 3. Dunărea 
Calafat 6 p (13—5)... pe ultimele 
locuri : 15. Metalurgistul Sadu 3 
p (2—8) ,16. Pandurii Tg. Jiu • p 
(7—5) — penalizată cu —4 p.

ETAPA VWTOARE : Metalurgistul
Sodu — Armătura Strehaia : C. Bă- 
lănescu (Timișoara), Petro toi Țlc’.eni
— GF.R. Craiova : D. Dumitroche
(Sibiu), CekHoza Drobeta Tr. Seve ■ 
rin — Jiul Rovtoari : M. Crișan (A- 
rad), Vwtorui Drăgășoni — Dierna 
Orșova : L Nicoară (Cuglr), Pan
dur*  Tg. Jiu - C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin : V. Rusu (Deva), Lotru Bre
zoi — Progresul Băilești : V. lekiu 
(Ctoj-Nopooo), Mecanizatorul Simkm
— Dunărea Calafat : L Me tea (AI ud), 
Electroputere Craiova — Metalul Mî- 
băești : T. Tuiu (Caransebeș).

SERIA A Vlll-a
Mureșul — Explorări Deva — 

UJd. Timișoara 2—1 (0—1), Mine
rul Certej — Minerul Gbe’-ar 4—0 
(2—0). Metalul Oțelu Roșu — Mi
nerul Aninoasa 3—0 (0—0). Mi
nerul Moldova Nouă — Minerul
— Știința Vulcan 2—0 (0-4), Con
structorul Timișoara*  — Dacia 
Orăștie 2—1 (0—0). Minerul Paro- 
șenl — Minerul Anina 2—0 (1—0), 
Mecanica Orăștie — Victoria Că- 
lan 1—0 (0—0). Metalul Bocșa — 
Minerul Ora vița 5—2 (2—0).

Pe primele locuri : 1. MURE
ȘUL DEVA 9 p (9—4), 2 .Mine
rul Paroșeni 8 p (11—4). 3. Con
structorul Timișoara 7 p (9—4)... 
pe ultimele locuri : 15. Minerul 
Aninoasa 3 p (2—7), 16. Minerul 
Oravita 2 n (4—12).

ETAPA VIITOARE : Minerul Oravita
— Minerul Certej : I. Kun (Oradea),
U. M. Timișoara — Minerul Paroșeni: 
I. Barna (Oradea), Metalul Bocșa — 
Mecanica Orăștie : M. Irimescu 
(Craiova), Dacia Orăștie — Metalul 
Oțelu Roșu : V. Onu (Predeal), Ma- 
reșul-Explorâri Deva — Victorio Că
lca : N. Bițin (Sa! onto). Mineral 
Aninoasa — Constructorul Timișoara: 
L Popa- (Arad), Minertrl-Știînța Vul
can — Minerul Ghelar : V. Bonțiu 
(Reghin), Minerul Anina - Minerul 
Moldova Nouă : G. Peptan (Onșova).

SERIA A IX-o
Minerul Or. dr.« Petru Groza — 

Unirea Valea lui Mihai 3—0 (3—0), 
Silva nia Oehu Silvan iei — Mine
rul Sărmăsag 2—0 (2—0), înfră
țirea Oradea — Victoria Ineu
3—0 (2—0), Minerul Suncuiuș — 
Strungul Arad 1—C (0—0), Rapid 
Jibou — Unirea Tomnatic 2—1 
(1—0), C.F.R. Arad — Oțelul ^Or. 
dr. Petru Groza 2—0 (0—0), Bi
horeana Marghita — Voința Ora
dea 4—1 (2—1). — s-a jucat la 
Salonta, Șoimii Strungul Lipova 
— Unirea Sînnic-olau 3—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 7 p (9—3), Șoimii 
Lipova 6 p (14—6), 3. înfrățirea 
Oradea 6 p (9—2)... pe ultimele 
locuri: 15. Unirea Valea lui Mi
hai 3 p (6—11). 16. Oțelul Or. dr. 
Petru Groza 2 n (5—11).

ETAPA VIITOARE : Unirea Tomna
tic — Silvania Cehu Si'lvaniei : R. 
Tobă (Drobeta Tr. Severin), Unirea 
Valea lui Mihai - Șoimii Strungul 
Lipova : B. Sarosi (CI-uj-Napoca), 
Strungul Arad — Minerul Sărmășag : 
A. Udvari (Sa tu Mare), Oțelul Or. 
dr. P. Groza — Rapid Jibou : M. 
Lupu (Cluj-Napoca), Bihoreana Mar
ghita — Minerul Or. dr. P. Groza : 
O. Ani (Sighet), Voința Oradea — ( 
Unirea Sînnicolau Mare : M. Mihafca ’ 
(Baia Mare), Victoria Ineu — C.F.R. 
Arad : P» Lizalc (Satu Mare), Mine
rul Suncuiuș — înfrățirea Oradea : 
M. Radu (Beclean).

SERIA A X-o
Chimia Tășnad — Victoria Că

rei 1—0 (0—0), Oașul Negrești — 
Bradul Vișeu 2—0 (0—0), C.E.M. 
Cluj-Napoca Olimpia Gherla 
1—2 (0—0), Minerul Baia Borșa
— Sticla-Arieșul Turda 1—1 (0—1), 
Unirea Dej — Minerul Băiuț 2—1 
(1—0), Unio Satu Mare — Mine
rul Baia Sprie 2—0 (0—0), Lăpu- 
șul Tg. Lăpuș — CUPROM Ba'a 
Mare 0—0, Minerul Băița — C.I.L. 
Sighet 0—0.

Pe primele locuri : 1. STICLA 
TURDA 9 p (12—1), 2. Oașul Ne
grești 7 p (9—4), 3. Unirea Dej 
7 p (lQr-6)... po ultimele locuri :
15. C.E.M.Cluj-Napoca 3 d (4—7),
16. Minerul Băiuț 2 n (3—7). •

ETAPA VIITOARE : Cuprom Baia 
Mare — Olimpic Gherla : Z. Bodo 
(Tg. Mureș), Victoria FIUT Cărei — 
Minerul Băița : I. Munteanu (Timi
șoara), Bradul Vișeu — Chimia Tăș- 
ned : L. Porach (Suceava), C.E7M. 
Cluj-Napoca — Lăpușul Tg. Lăpuș :
V. Luncanu (Hunedoara), Sticla-Arie- 
șud Turda — Unio Satu Mare : S. 
Radar (Tg Mureș), Minerul Băiuț
— C.I.L Sighet : H. Lencu (Alba 
Mia), Oașul Negrești — Unirea Dej: 
C. Bușu (Bistrița), Minerul Baia 
Sprie*  — Minerul Baia Borșa: R. Hu- 

zoni (Jibou).

SERIA A XI-a •
Oțelul fteghin — Mureșul Luduș 

3—0 (1—0), Foresta Bistrița — So
da Ocna Mureș 3—0 (1—0). Elec- 
Iromureș Tg. Mureș — Metalul 
Aiud 2—1 (2—0), Unirea Alba
Iulia — Inter Sibiu 3—1 (2—1),
Minerul Rodna — Mecanica Alba 
Iulia 3—1 (1—1), Șurianul Sebeș
— Metalotehnica Tg. Mures 2—1
(0—1), Textila Năsăud — I.M.I.X, 
Agnita 0—1 (0—1), Unirea Ocna
Sibiului — Metalul Sighișoara 
3—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. ELEC-
TROMURES TG. MURES 7 p 
(10—2), 2. Metalul Aiud 7 p 
(10—3), 3. Unirea Alba Iulia 7 d 
(8—6),.. pe ultimele locuri : 15.
Metalul Sigliișoara 3 d (4—9), 16, 
Textila Năsăud 2 p (1—8).

ETAPA VIITOARE : Mureșul Luduș
— Electronureș Tg. Mureș : D. Căpâ-
țîneanu (Rm. Vîlcea), Soda Ocna 
Mureș — Textila Nâsâud : S. Is- 
trate (Reșița). Unirea Alba Iulia — 
Mineral Rodna : E. Gidea (Craiova), 
Metalul Sighișoara . — Șurianul Se
beș : O. Pal (Dej)1, Metalotehnica 
Tg. Mureș — Foresta Bistrița : T. 
Nanu (Tg. Jiu), Inter Sibiu — Meca
nica Alba Mar I. Șandor ’(Arad), 
OteM Reghin - Unirea Ocna Si- 
bMu< : L David (Sf Gheorghe), 
IM1X Agnita — MetaM Aiud : M.
Neogoe (Rm. Vîlcea).

SERIA A XJI-a

Mureșul Toplița — Minerul Ba- 
raolt 3—0 (1—0), Minerul Bălan — 
Viitorul Gheorgheni 1—1 (0—6),
Unirea Cristuru Secuiesc — E- 
lectro Sf. Gheorghe 1—1 (1—1),
Tractorul Brașov — Metrom Bra- 
icv 2—0 (0—0), Textpa Prejmer
— Mobila-Măgura Co dl ea 3—0 
(0—0). Utilajul Făgăraș — Chi
mia Or. Victoria 2—0 (1—0). Pre- 
eizia Să cele — I.C.I.M. Brașov
2—0 (1—0). Celuloza Zămești — 
Torpedo Zărnești 0—0.

Pe primele locuri :1. TRACTO
RUL BRASOV 9 p (12—2), 2. Vi
itorul Gheorgheni 8 p (8—3), X 
Electro Sf. Gheorghe 7 o (7—6)... 
pe ultimele locuri î 15 Celulozâ 
Ză/mești 3 p (5—12), 16. Torpedo 
Zărnești 1 n (1—9).

ETAPA VIITOARE . Celuloze Zgr- 
nești — Metrom Brașov : N. Dcbre 
(București), IC IM Brașov - Unirea 
Cristuru Secuiesc : N. Dumitrescu
(București), Textila Prejmer — Chi
mia oraș Victoria : I. Ungureanu 
(București), Electro Sf. Gheorghe — 
Torpedo Zărnești : E. Otgon (Bucu
rești), Tractorul Brașov — Mureșul 
Topî'ița: P. Peana' (București), Mi-4 
nerul Bălan — Precizia Săcele : 
L Pascu (Clmpina), Minerul Baraolt
— Utilajul Făgăraș : P. Roșalâ (Plo
iești), Mobila-Măgura Codl-ea — 
Viitorul Gheorghepi : L Lupaș
(București).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.



AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE C.M. DE LUPTE LIBERE »c ori fliiîninîca.

KIEV. 26 (prin telefon). In 
Palatul sporturilor au conti
nuat Întrecerile Campionatelor 
mondiale de lupte, la start 
prezentîndu-se acum eancvren- 
til de la „libere". Reuniunile 
primei zile au fost urmările 
cu mult interes. In tribune »- 
fltndu-Se un mare număr de 
spectatori. Delegația sportivilor 
noștri se prezintă la start ca 
5 debutanH — Nicu Hîncu, 
Costln Dănăilă. Claudia Tămă- 
duianu, Gheorghe Broșteanu, 
Gheorghe Fodore —, el trebu
ind să facă față unor luptători 
experimentați, cu un bogat 
palmares.

Ziua de luni a fost rezervată 
primelor tururi la categoriile 48, 
57, 68, 82 și 100 kg, pe saltele 
intrind și sportivii noștri N. 
Hîncu, A. Neagu, C. Dănăilă, 
Gh. Fodore și Gh. Broșteanu.

în tururile 1 si 2. progra
mate dimineață, luptătorii ro
mâni au susținut 8 întUnirl. 
cîștigînd 5 și pieEztnd 1 Cea 
mai bună comportare a avut-o 
tînărul Nicu Hîncu. la cat 
48 kg., autorul a două fru
moase victorii. în primul 
meci. N. Hîncu l-a Intilnlt pe 
bulgarul AH Mehmedov, cam
pion european (1983) și vîce- 
campion mondial (1982). După 
cum începuse întîlnirea. se 
părea că sportivuT bulgar va 
obține un succes facil, el con- 
ducînd pînă In mln. 4,45 cu 
11—0. Din acest moment. însă, 
Hîncu a avut o revenire de-a 
dreptul senzațională, a execu
tat un tur de cap, acțiune 
continuată cu o imediat fixare 
a adversarului în pod. după 
care a urmat o spectaculoasă 
victorie prin tuș ! Succesul a 
fost repetat si En întîlnirea cu 
Japonezul Irie Takasl. pe care 
Hîncu l-a învins la puncte: 
8—4. După 13—12 la puncte

PRELIMINARII IN COMPETIȚIILE 
EUROPENE DE HANDBAL
In cadrul preliminariilor com

petițiilor continentale lnter-cHl- 
buri la handbal au fost înregis
trate rezultatele :

BARB ATI : Cupa campionilor 
europeni ; Oslo : Kolbotn — VI- 
kingur Reykjavik 20—1» (13—»);
Pojo : Karis (Finlanda) — Aar
hus (Danemarca) 31—29 (13— IX)
81 returul, in același oraș, Karls 
— Aarhus 26—23 (9—15). S-a ca
lificat deci Karls: Trieste : C5- 
vinls Trieste — Zofingen (Elve
ția) 20—22 (12—11). Cupa capelor 
(retur); Sjundea: Sjundea (Fin
landa) — Frendensbo- ’ Oslo 24—41 
(15—12). In tur a ciștis tot Fren- 

densborg cu 29—36, c. tstfdU 
calificat : Teramo : Wampum
Tenamo (Italia) '— Union Bey- 
noise (Belgia) 20—1» (7—fi ; 
Salonic : Vop Thessaloniki — Di
mitrov Sofia 16—26 (6—12) ; Cupa 
federației (retur): Sittard : Sfi- 
tardia (Olanda) — Obpsala Oslo 
25—2» (15—13). învingătoare sl te 
tur cu 16—17 echipa norvegiană a 
obțin ut calificarea.

FEMEI : Cupa campionilor eu
ropeni : Bordeaux : Bordeaux 
Etudlants Club — Bascbarage 
(Luxemburg) 24—11 (11—1).

AGENDA SĂPTĂMiNII
n. IX LUPTE : campionatele r—nitirtr de w* ta gwe; 

tenis : Concursuri lctercațtooal-e te .Atena fbărbațo șt 
Phltederpr.ia (femed). ptei la IX ; BASCHET : »«faa 
in cadrul varului is-umlor Cupei cepelor.

38. IX FOTBAL : Meciuri ta cadrul primei manșe — letarrt — 
a competipllor europene toter-clu buri ; BASCHET : Me- 
ciwri tn cadrul lfelmBcr Cupei RoncSbec* — feraec F ta 
Cupa Koraci — bărbați.

29.IX BASCHET : Meciuri ta prima manșă — cur a C.CJt ta 
femei și ta prelirnta ariile C.CX. la bărbap.

SO LX fotbal : Tragerea la sorți a mediir. or din turul dea 
al competițiilor europene inter-duburi. la Zurich : te
nis t Meciuri ta cadrul „Cupei Da-.-ls" seratfu-tele: Aus
tralia — Franța la Sydney șt Suedia — Argentina 1a 
Stockholm ; finala zoneloe europene „A’ : Elveția — 
R.F. Germania, ..B* : lugoetaw-te — Vr.garte ; zo
nei americane : Brazilia — Ecuador : zone! mte-
tioe : Japonia — Indte ; baraje pentru grapa moextate: 
Cehoslovacia — UUSS. Maree Britacte — Or e q®. 
nemarca — Indonezia, frtarula — S.UJL

2. X AUTOMOBILISM : Raliul Saa Rert». ta cadrai C M

ATLETISM a La Bergen (Nor
vegia), Cupa Mondială la mar» 
(Trofeul Lugano) s-a încheiat 
cu victoria echipelor R.P. Chine
ze (feminin) șî U.R.S.S. (masco- 
lln). Proba feminină de 1» km 
a fost oiști gata de Yoag Ja 
(R.P. Chineză) In 43:13,4. ta 
timp ce la 50 km primul s-a cla
sat mexicanul Raul Gonzales 
31145:36. urmat' de Serghel lung 
(U.R.S.S.) 3h4S:26 șl Viktor Do- 
rovskl (U.R.S.S.) 3h49:46. Clasa
mentul general combinat (mascu
lin + feminin): 1. U.R.S.S. 231 
D. 2. Italia 189 p, 3. Mexic 14» 
p. a Cea de-a 5-a ediție a mara
tonului de la Montreal a fost 
dștlgată de etiopianul Kobede 
Balcha (32 de ani) tn 2hlO:OS, 
urmat de Peter Pfltzlnger 
(S.U.A.) 2hl2:33 șl Jacky Box-
berger (Franța) 2hl2:55. Bachaa 
mai fost învingător în 197» șl 
1981. La feminin, prima s-a cla
sat Lyzanne Busslere (Canada) 

ta meciul cu Berndt Bobrik 
(&D.G.), reprezentantul nos
tru la 57 kg. Aurel Neaga, a 
fort învins prin tus (mln. 
1,10) de campionul olimpic al 
categoriei, sovieticul Serghel 
Belogroiov. Lm 68 kg. Gh. Dă
năilă a cedat in ambele con
fruntări : prin superioritate 
(0—14) la Sigmund Kelewitz 
(Australia) și la puncte (3—11) 
la Zoltan Szolontay (Ungaria), 
fiind eliminat din competiție. 
O victorie dară (8—3) a reali
zat Gh. Fodore. 1* cat 83 Kg, 
In fața iugoslavului Ceda Nl- 
kolovski. ca 81 Gh. Broșteanu. 
la 100 kg. tn întîlnirea cu 
Japonezul Tamon Honda, dar 
el are adversari foarte pu
ternici In serie..

în reuniunea de după-amiază 
au continuat disputele din tu
rurile II și IIL Sportivii noștri 
au mal susținut 6 întilntri, dar, 
spre regretul nostru, doar tn 
una singură a fost consemnată 
victoria. Ea a aparținut iul Gh. 
Fodore (cat 83 kg) care l-a 
învins prin diferență de puncte 
(11—2) pe Japonezul Hldeinghi 
Nagasima, după ce a cedat 
însă, în turul doi, la Damiaa 
Hose (Cuba). După comportarea 
bună din primele tururi, N. 
Hîncu n-a mai putut trece în 
turul III de polonezul Jan Fa- 
landis, în fața căruia a cedat 
la diferență de puncte. Cum 
anticipam, Gh, Broșteanu (cat 
100 kg) n-a putut face față 
următorilor adversari, fiind în
trecut pe rînd. de Ghiorghi 
Ivanov (Bulgaria) la puncte 
(0—3) Si de Aslan HaJarteev 
(U.R.S.S.), prin superioritate în 
repriza a n-a (mm. 3,14), te
șind din competiție. La riadul 
său, A. Neagu (cat 57 kg) »-a 
accidentat la gleznă in medul 
cu bulgarul Stefan Ivanov, dic- 
tindu-se abandon medical, ceea 
ce l-a scos din concurs.

Alta rezultate : cai. tl kg — 
L. Mro (Ungaria) b. tu» C. Goe- 
zajes (Aibă), A Dor-a (VRSB) 
bp. J. Batsalkhane (R-P Mata- 
gote), J. Fatandls (Potente) p. 
eu porto rttete Llan Dxdaote fflUP. 
Chineză) ; c»t. 57 kg — R. Bor
neo (Cuba) b. tuș H. Parte 
(RJ.G.), S. Ivanov (Bulgaria» 
b. tu» Guen Khvan (B.PJ). Co
reeană), S. Beloglazov (URSS) 
b. tuș L SaJoctal (Ungaria) ; 
cat Ct k» t K. Pen ev 
rta) b. deseaUftea re K. Probat 
(RXIXÎJ, N. Karr CS.UJL) b. 
superioritate F. Podlecek (Iugo
slavia), R. Kasfcaret (Cobai 
bp. D. Maoey (Canada) ; cat 
IM kg : G. Mncev (Hu -garte) 
bp. B. Gerke (tLD.GJ, A Ha- 
dartsev ruRSS) b tu» M. Qa- 
ctu (Turda:.

Don GARLEȘTEANU

CLASAMEME FINALE
Clasamente finale In cea Se a

ropene fir voiei :
MASCULIN. L U.K.S.5. cam

pioana europeană. 2. Poterua. 1. 
Bulgar-J. 4. Rafia. 5. Ceti calo va
ria. I R.D. Germani. 7 Fin
landa. S. ROMANIA. I. Gem», 
li. Olanda. ÎL Ungaria. 12. Fran
ța.

FEMININ. L B-D Germani — 
campioană europeană. 1 U.R.S.S.

TELEX «TELEX
în îbX .-M. • Orxanizatorxi pel
in el a
diale. disputate în august ta He:- 
ainki. au anunțat un benefica 
da »4 milioane de mârd finlan
deza (aa fost cheltui» tt.5 mi
lioane. vetutucle rezultate dla 
vlnzarea biletdor dfrîndu-aa ta 
S3 de milioanfe). • Ugandezui 
John Akll-Bua, campion olimpic 
ta 4M mg tn 1F72, ta Miinchen. 
Sl fost recordman mondial (47.M) 
sl-a anunțat intenția de a reve
ni pe piști la 2» de ani. dup» 
o Întrerupere de trei »nt. • Ma
ratonul din Berlinul occidental a 
fost dstigat de belgianul Karei 
Dsmont în 2hl3:37.

AUTOMOBILISM a TurulFro»- 
td. contind pentru C.K de 
Hurl, a fost dstieat de francezii 
FrequeHn — Fauehilie (.Opel 
Manta").

TINERII NOȘTRI ȘAHIȘTI ÎNVINGĂTORI
România — Bulgaria (j) 11-9

Ieri dimineața, la Eforie 
Nord, a luat sCrșit întîlnirea 
internațională amicală de »ah 
între echipele de juniori 
(pînă la 17 ani) ale României 
A Bulgariei După cele două 
tururi, disputate intr-o notă de 
deosebită dîrzenie. întrece
rea e-a Încheiat cu victoria 
reprezentanților țării noastre. 
Ia scorul de 11—9.

Condurt la patra puncte di
ferență după prima zi (3—7), 
oaspeții au refăcut din handi
cap printr-o mal bunj presta
ție In cel de al doilea tur. 
Cele mal bune performanțe in
dividuale din cadrul echi
pei noastre an fost obținute de 
L Cosm* si Cristina Bid a lese*, 
eare au clștigat fiecare, ambe
le partide disputate.

Ana BALCANIADA Dt ȘAfl
între 2 si 8 octombrie, la 

Băile Herculane. se desfășoară 
întrecerile din cadrai Balca
niadei de sah. Competiție tra
dițională. care a alune la oea 
de a 15-a ediție, turneul bal
canic va reuni la start edxl- 
Prte Bulgariei. Greciei. Iugo
slaviei. Turdei M HomărdeL 
Conform prevederilor regula
mentului. se dtarată tn oara- 

un concura masculin fia 6 
mese de iod. unul temtaln 
fls două mese : o senioară ri o 
Junioară), precum și unul re
zervat îuniorilor Ga 4 mese), 
întrecerile var avea loc tn «*- 
ISe complexului hotelier Dia
na din localitate.

TURUL CICLIST
RoBinld, m Unii. >c locul trei

ÎN C. E. DE VOLEI
X Ungaria. 4. Bulgaria, 5. R.F. 
Gern-.ar.ta. «. ROMANIA. I. Ita
lia. t. Po'pnla. t. Cehoslovacia, 
lk Frar.ta. ÎL Olanda. 12. Sue
dia.

MÎINE. RETURUL 
IN CUPELE EUROFENE

Miercuri după-amiază 5! seara 
au loc meciurile retur din pri
ma etapă a cupelor europene. 
Astfel, vor fl desemnate formați
ile eare se califică în turul al 
do£ea. Reamintim că tragerea la 
sorți pentru jocurile d_n etapa 
secundă a competițiilor va avea 
loc vineri, la Zurich. Partidele 
acestea vor fi programate la 1> 
octombrie si 3 noiembrie.

CAMPIONATE
FRANJa («. 11): Toulon —

Auxerre 1—0. Laval — Bordeaux 
•—L Monaco — Nancy 1—1, Nan
tes — Strasbourg 1—L Tou'.ou»e
— Rouen 2—». Parte St. Germa tn
— Basfia 1—*. Lens — Nimes 5—f,
Brest — Lille 1—L St. Etien
ne — Soctiaux 1—». Merz — Ren
nes *—1 In clasament conduce 
Bordeaux c* 1* t*. urmat» de 
Acxerr. sf Monaco eu efte I» » 
Pe uRlmeie locuri : "Soehaux,

BASctteT » Cum lntercoatl- 
neatali a fiat risUgată. la Bue- 
noa Ama. de Obraz SanMrtaa 
SArgentma). »»—H (44— 3» tn fi
nal» eu Jolly Cura. Alte rezul
tate : Simac Milano — Universita
tea Oregon »—75. Penarol Mon
tevideo — Mocte Llbano (Brazi
lia) in—M. » La Copenhaga, 
în primul tur al C.C.E.: Vlby 
Aarhus — Maccabț Tel Aviv 
23—145.

BOX * La Ostrava s-a înche
iat .Memorialul Prohaska". In 
fincategoriei pan», sim Ge 
n (R.PJ3. Coreeană) l-a între-, 
cut ta puncte pe Costln Stancu. 
tar la senugrea. Quintana (Cuba) 
a crfitlgst ta fața lui Mlhal 
PascaL

șah • In turneul de la Virșeț 
(Iugoslavia). Mlhal Șub» a eîs- 
ttgat Întrerupta din runda a 
6-a cu iu goala vul Bielajae sl se 
află pe locul H cu 14 n. Con
duce Agzamov (U.R.S.S.) eu I ».

Iată rezultatele tehnice : 
ROMANIA — BULGARIA 
11—9. Masculin s Larion — 
Kolev 0—3 ; Marin—Malinov
1.5- 9,5; Constantin—Dimitrov 
1-4 ; Ardeleanu—Vasiiev 0,5 
—1,5 ; Coama—Dascalov 2—0 ; 
Navrotescu—N Acolo v 1—1 (scor 
general : 3,5—2,5 ; 2.5—3,5 ; 
6—6). Feminin ; Bolcu—Vita- 
nova 1—1 ; Ganț—Daskalova
1.5— 0,5 ; Bădulescu—Doikova 
3—0 ; Șușnea—Peieeva 0,5—1,5 
(3J5—0,5 ; 1.3—2Ji ; 5-3).

In c.c.e. de șah
(Drmart din pag. 1)

wea. firesc, au urmat citeva 
remiza firă Istoric, in ordinea 
meselor : V. Stoiea — B. De 
Bruyeker, Van de Winkele — 
M. Ghindă, P. Mauqroy — T. 
Stanei* si V. De Buck — L 
Vasileseu. Ultima partidă, cea 
la care evoluau Vasile Geor
geses (cu albele) șl R. Meul- 
ders, a fost singura de durată, 
dar st aceasta s-a încheiat cu 
rezultat egal, după întrerupere. 
La finele rundei a doua, șa- 

români dștigau cu 3,5—

In rezultatul general al întll- 
niril. Universitatea București 
Latreea pe K.G8.K Ray Lopez 
re 8> - J A O victorie frumoasă, 
eare califică echipa noastră 
campioană In turul secund, al 
competiției șahiste europene 
inter -duburi.

AL BULGARIEI

Bomascanu. animator al Întrece
rii. kl-a confirmat valoarea, con
tribuind decisiv la clasarea re
prezentativei noastre pe un loc 
fruntaș.

Etapa a 12-a, disputată contra- 
mnometru Individual, pe 13,209 
km. a revenit Iul Radtke (RDG) 
îa 14-JL tar etapa a 13-a. Bla- 
goevgrad — Sofia (100 km) a fost 
rimtată de Htibenov în 2h50:39. 
Pe locurile » sl. respectiv, 1», 
Ia tratași timp cu Învingătorul, 
au so*it Cornel Nlcolae șl Mir
cea ■ nani jean a. Clasamentul fi
nal Individual : L Hubenov (Bul
garia) — 3»h49 34 ; 2. Radtke
(RDG) la 1 I, 1 E vpak (URSS) 
ia Sl. M. Romascanu a-a cla
sat pe locul ». la 7:46, I. Gancea 
a ocupat locul 11, iar C. Căruța- 
su locul 20. Clasamentul general 
pe echipe: L URSS — 119h37:09 ; 
2. Bulgaria ta 11:46; 3. România 
ta l»:40: 4. R. D. Germană ta 
20:5»; 5. T-S.K.A. Sofia : 6. Se
lecționata Sliven ; 7. Selecționa
ta sindicală a Bulgarie! ; 8. Po
lonia; ». Cehoslovacia : io. Iu
goslavia ; 11. Belgia.

lieu, Toulon șl St. Etienne cu 
cîte S p, Rennes 6 p.

BULGARIA (et. 6) : Ț.S.K.A.
Sofia — Slavia 2—0, Levskl 
Spartak — Șumen 3—0. Botev — 
Lokomotiv Sofia 3—0. J-S.K. 
Spartak — Hașkovo 2—0, Bela- 
Sița — Cernomoreț 2—1, Lokomo
tiv Plovdiv — Beroe 3-0.- Etar — 
Cerno More 3—0, Trakla — Sla
via I—L In clasament conduc 
Ț.S.K.A, gl Levski Spartak co 
cite IT p, urmate de Botev și 
Șumen — cite I p. Pe ultimele 
Jocuri: Hașkovo 3 p, Cerno More 
2 P-

SPANIA (et. 4) : Malaga — 
Espanol 2—L Valencia — Betis 
Sevilla 3—1, Real Socledad — 
Real Madrid 1—3. Cadix — Va- 
ladolld 5—L Zaragoza — Gijon 
4—k Salamanca — Murcia 2—2, 
CJ . Barcelona — Atletic Bilbao 
4—01 Atletico Madrid — Mallorca 
3—L F.C. Sevilla — Osasuna 3—0. 
tn clasament conduce Atletico 
Madrid cu » D. urmată de Va
lencia 7 p, Marcia * p. CJ. Bar- 
relona 5 p. Pe ultimele locuri : 
Cadiz » o. Osasuna 1 p.

Dte»o Maradona a fost ope
rat duminică noaptea, tn urma 
accidentării ta glezna piciorului 
sting, ta medul cu Athletic Bil
bao si va tl Indisponibil 4 lunii 

OLANDA (et 8): Tilburg — 
Sparta Rotterdam 1—1. Zwolle — 
Excelsior Rotterdam 1—0, Hel
mand — Eindhoven 1—5 I, Sit
tard — A.Z. ’ 67 Alkmaar 0—6, 
Haarlem — Ajax 3—3. Utrecht — 
Dordrecht 3— L Volendam — Ker- 
krade 1—1, Feyenoord — Deven
ter 2—0. Denbosch — Groningen 
0—4. în clasament, pe primele 
locuri : Ajax 14 o. Feyenoord 13 
o. Eindhoven sl Kerkrade — dte 
12 p. Pe ultimele locuril: Excel
sior Rotterdam sl Dordrecht — 
dte 2 p, sl Helmond 1 p.

V.R.SJ. (et 31) : Ț.S.K.A. — 
Spartak 1—1, Dinamo Kiev — 
Zenit 2—î, Metal ist — Pahta- 
knr 1—0. Torpedo Moscova —

la Iltișhino
CAMPIflVîllU BAlCIRICf 

Dt UNIS (seniori)
Inceplnd de azi, la Baskova* 

la Bulgaria, se dă startul îa 
cea de a 24-a ediție a Campio
natelor balcanice de tenii, 
rezervate seniorilor și senfr» 
oarelor. Loturile țării noas-1 
tra — care au plecat în Bul
garia duminică seara — Sint 
formate din următorii sportivi I 
masculin — Florin Segărceanuș 
Dumitra Hărădău și Andrei 
Dîrzu, antrenor fiind Alexa 
Bardan ; feminin — Luci» 
Romanov, Daniela Moise, Ma
ria Romanov și Florența Mihai. 
Antrenor : Ștefan Georgescu.

Competiția — care se va în
cheia duminică — va fi găz
duită de terenurile de zguri 
ale complexului sportiv 
„Haskovo“. In pitorescul o- 
raș, intr-o zonă liniștită șl 
deosebit de frumoasă, sin» 
cazate (motelul „Klokotnița") 
toate delegațiile țărilor par
ticipante : Bulgaria, Greci»,
Iugoslavia, România și Tur
cia.

ACTUALITATEA LA TENIS
• Belntxă Borg ? Potrivit re

latărilor presei engleze este po
sibil ca Bjorn Borg sâ-sl iaci 
reintrarea anul viitor și sâ par
ticipe la 4 ori 5 mari turnee din 
cadrul „Marelui premiu-Voivu“, 
inclusiv la cel de la Wimbledon. 
Există Insă o singură condiția 
— dar esențială! — pe care o 
pune fostul mare campion: aceea 
de a nu fi obligai să joace îa 
calificări!
• Chris Evert-Lldyd mai joacl 

încă doi ani în martie competi
ții. după care se va dedica vieții 
de familie. „Doresc să mă retrag 
din tenis Ia virsta de 30 de ani* 
a declarat faimoasa jucătoare 
americancă.
• Rezultate înregistrate in tur

neele de la sfirșitul săptămînll 
trecute : Bordeaux : semifinale 2 
Juan AguLlera (Spania) — Fer
nando Luna (Spania) 6—4, 6—a, 
Pablo Arraya (Peru) — Miroslav 
Meclr (Cehoslovacia) 6—4, 1—0*
8—0. finala: Arraya — Aguilera 
7—5, 7—5; Geneva : semifinale :
Henrik Sundstrdm (Suedia) — 
Guillermo Vilas (Argentina) 6—3, 
7—5, Mats Wilander (Suedia) — 
Anders Jarryd (Suedia) 1—6, 6—4. 
6—2, finala : Wilander — Sund- 
strflm 3—6, 6—1, 6—3; Majadahon- 
da (lingă Madrid): semifinale : 
Jose Higueras (Spania) — Ma
nuel Orantes (Spania) 7—5. 7—5» 
Jose Luis Clerc (Argentina) — 
Victor Pecci (Paraguay) 3—6, 6—2» 
6—2, finala : Higueras — Ciena 
4—6, 6—4. 6—2, 6—2 ; San Fran
cisco : finala: Ivan Lendl (Ce
hoslovacia) — John McEnroe 
(SUA) 3—6, 7—6. 6—4; Richmond 
(turneu feminin): finala : Rosa
lyn Fairbank — Kathy Jordan 
6—4, 5—7, 6—4; Harkov (campio
natele U.R.S.S.): finale : Serghel 
Leonjuk — Aleksandr Zverev 
6—4, 7—5, 1—6, 1—6, 6—3 ; Elena 
Eliseenko — Svetlana Cerneva 
6—4, 7—5.

Dinamo Moscova’- 2—1, Jalghicis
— Cernomoreț 2—1, Dinamo 
Minsk — Nistru 0—0, Ararat — 
Nefici 1—0, Torpedo Kutaisi — 
Dinamo Tbilisi 2—2. în clasa
ment conduce Dniepr cu 43 p, 
urmată de Spartak 41 p — 
ambele cu' cite 30 jocuri, apoi 
Dinamo Minsk 36 p (29 j), 
Zenit 36 p (30 j). Pe ultimele 
poziții : .. 17. Torpedo Kutaisi 
19 p (31 j) 18. Nistru 19 p(31 j). 
Campionatul va fi întrerupt pî
nă la 14 octombrie din cauza 
partidelor din cupele europene 
și a unor competiții oficiale ale 
reprezentativelor U.R.S.S.

ANGLIA (et. 7) : Aston Villa 
—Southampton 1—0, Arsenal — 
Norwich 3—0, Everton — Bir
mingham 1—1, Ipswich — West 
Bromwich 3—4, Leicester — 
Stoke 2—2, Manchester Utd. —'■ 
Liverpool 1—0, Nottingham Fo
rest — Lutton 1—0, Sunderland
— Coventry 1—0, Watford — 
Tottenham 2—3, West Ham — 
Not» Coutny 3—0, Wolver
hampton — Queens Park 0—4L 
Pe primele locuri : West Ham 
18 p, Manchester Utd 15 p, 
Southampton și Liverpool cu 
cîte 14 p. Pe ultimele' locuri— 
20. Stoke 4 p, 21. Wolverhamp
ton 2 p, 22. Leicester 1 p.

SCOȚIA (et. 5) : Aberdeen
— Dundee Utd. I—2, F.C. Dun
dee — Celtic Glasgow 2—6 !, 
Hibernian — Motherwell 2—1. 
Glasgow Rangers — St. Johns
tone 6—3, St, Mirren — Hearts 
0—1. în clasament conduc 
Dundee Utd, și Celtic cu ette 
10 p. pe ultimele locuri : 9.
Dundee 1 p, Johnstone 0 p.
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