
AL CELOR MAI BUNE BASCHETBALISTE
In continuarea bogatei ac

tivități competitionale Ia bas
chet, azi joi si vineri se des
fășoară, in sala Victoria din 
Ploiești, turneul final al „Da- 
ciadei“ de performanță pen
tru echipele feminine. Onoa
rea de a se califica în turneul 
de elită a revenit selecționate

Inceplnd de azi, la Ploiești. |
na-—-»-—**

TURNEUL FINAL

lor județelor Bihor, Brașov, 
Prahova, Satu Mare, Vilcea si 
selecționatei municipiului Bucu
rești.

Meciurile încep azi de la 
ora 16, iar joi și vineri de la 
orele 8,30 și 16 (cite două reu
niuni pe zi).
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„U“ - UNIMOTO CESENA, MECI DE DEBUT 
jN „CUPA LILIANA RONCHETTI" LA BASCHET

ASTĂZI, ECHIPELE NOASTRE SUSȚIN 
NOI EXAMENE ÎN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

Echipa feminină de baschet 
Universitatea C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca debutează în e- 
diția a 13-a a „Cupei Liliana 
Ronchetti" întâlnind azi, la 
Cluj-Napoca (ora 18), forma
ția Unimoto Cesena. Repre
zentanta Italiei în prestigi
oasa competiție s-a clasat 
pe locul 3 in ediția 1982—1983 
a campionatului peninsular și 
are în componență citeva jucă
toare de certă valoare, printre 
care internaționalele Claudia 
Baruzzo (1,92 m), Cristina
Tonelli (1,32 m), Mariella Me
lon (1,74 m), precum și pe 
Mary Gwyn (1,87 m), provenită 
din S.U.A.

După C.M. pentru arme cu aer comprimat de la Innsbruck

„VIITORUL ESTE DE PARTEA TIRULUI DE EA 10 m 
Șl NOI TREBUIE SĂ PROCEDĂM ÎN CONSECINȚĂ" 

— opinează V. VINTILĂ, secretarul F. R. Tir
La întoarcerea delegației 

de trăgători români care a 
participat la cea de a treia e- 
diție a Campionatelor mondia
le de tir redus, desfășurată la 
Innsbruck (Austria), secre
tarul federației de specialitate, 
Vasile Vintilă, ne-a furnizat 
citeva amănunte asupra a- 
cestei competiții :

Competiția mondială de 
la Innsbruck a pus in eviden
ță interesul deosebit pe care 
marea majoritate a federa
țiilor naționale din lume il 
acordă în ultimul timp pro
belor de tir redus și mai cu 
seamă probei de pușcă 10 me
tri, care va deveni olimpică 
incepind din 1984. Numărul

Pentru acest joc, clujen- 
cele vor prezenta următorul 
lot : Magdalena Pall, Virgi
nia Popa, Gheorghifa Bolovan, 
Annemarie Kirr, Gabriela 
Kiss, Mariana Bădinici, Suza- 
na Sandor, Sibille Lukas, Eli- 
sabeta Czegledi, Heidemarie 
Schuster, Mariana Bagiu, Car
men Costanașiu, Gabriela 
Mărgineanu și Gyongy Szolosy. 
Antrenor : N. Martin.

Partida va fi condusă de ar
bitrii G. Avalishvili (U.R.S.S.) 
și Gh. Horvath (Ungaria). Jo
cul retur va avea loc miercuri 
5 octombrie, la Cesena.

participanților a constituit un 
record pentru astfel de com
petiții — aproape 500 —, iar 
nivelul rezultatelor a fost 
excepțional : in 8 probe in
dividuale și pe echipe s-au în
registrat 3 noi recorduri ale 
lumii. Autori : Marlies Helbig 
(395 p', la pușcă, senioare), echi
pa R. F. Germania (1164 p, la 
pușcă senioare), echipa U.R.S.S. 
(1147 p, la pistol seniori). A- 
dăugind faptul că ceilalți 
cîștigători slnt din Franța, 
Suedia, (pușcă, pistol),'am enu
merat totodată și principalele

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag. 2—3)

Astăzi, pe trei fronturi, re
prezentantele noastre în Cu
pele europene susțin man
șa a Il-a a primului tur.

In Capitală, Dinamo Bucu
rești va primi replica echipei 
campioane a Finlandei, Kuusysi 
Lahti (în tur, 1—0 în favoarea 
dinamoviștilor bucureșteni). La 
Split, in Cupa U.E.F.A., Uni
versitatea Craiova (învingă
toare în manșa I cu 1—4)) va 
întîlni formația locală, Ilajduk, 
iar la Graz, tot în Cupa 
U.E.F.A., echipa , Sportul stu
dențesc va evolua în compania 
formației austriece Sturm, 
victorioasă, la București, cu 
scorul de 2—1. Iată, în rîndu- 
rile care urmează, amănunte 
despre pregătirile si for
mațiile probabile pe care le 
vor alinia cele sase echipe.

in Cupa Campionilor Europeni

DINAMO - KUUSYSI LAHTI
Campioana noastră pornește ca favorită, dar replica 

finlandezilor nu trebuie ignorată
Stadionul din Șoseaua Ștefan 

cel Mare va găzdui astăzi 
după-amiază, cu începere de la 
ora 15, partida retur dintre e- 
chipele Dinamo București și 
Kuusysi Lahti. După cum se 
știe, în prima confruntare din
tre aceste echipe, campioana 
noastră a reușit să obțină o 
prețioasă victorie, cu scorul de , 
1—0, prin golul "înscris în re
priza secundă de Dragnea. Pri
vită prin prisma acestui rezul
tat favorabil din prima manșă, 
partida de astăzi ar putea părea 
total lipsită de dificultate pen
tru echipa bucureșteană. Desi
gur, avantajul realizat la Laliti 
oferă dinamoviștilor mari șanse

■ Imagine de la antrenamentul 
stadionul Dinamo.

de calificare în turul următor 
al competiției. Dar deplina lor 
fructificare depinde, totuși, de 
ceea ce se va întîmpla în me
ciul de azi, care nu trebuie 
nicidecum tratat ca o simplă 
formalitate pentru „unsprezece- 
le“ dinamovist.

Așa cum limpede s-a desprins

In Cupa 
(Continuare in pag 2-3)

U. E. F. A.

HAJDUK SPLIT - UNIVERSITATEA CRAIOVA
Craiovcnii — deciși să lupte

cu toatâ dăruirea pentru calliicarc

echipei finlandeze efectuat pe 
Foto : N. DRAGOȘ .

din primul joc, disputat la 
Lahti, campioana Finlandei este 
o echipă destul de incomodă, 
deosebit de ambițioasă șl tena
ce, bine pregătită nu numai pe 
plan fizic, capabilă să pună 
probleme oricărei adversare. Ea 
s-a dovedit o valoroasă repre
zentantă a Unui fotbal (cel 
finlandez) aflat în cert progres 
și în plină cursă de afirmare.

Faptul că, deși învinsă cu 
două săptămîni în urmă pe te
ren propriu, campioana Finlan
dei n-a venit totuși la Bucu-

Constantin FlRANESCU

Primele concluzii la eșecul luptătorilor de greco-romane

PREGĂTIRE
KIEV, 27 (prin telefon). Ca 

orice mare competiție, și recent 
încheiată ediție a campiona
telor mondiale de lupte greco- 
romane a avut ca punct final o 
frumoasă festivitate de pre- 
miere, în care cei 30 de lau- 
reați și-au primit medaliile. Am 
urmărit cu amărăciune această 
festivitate, deoarece NICI 
UNUL dintre reprezentanții 
tării noastre nu a urcat pe 
podium. Și aceasta pentru pri
ma oară după 21 de ani, adică 
de Ia ediția din 1962 a C.M., 
desfășurată la Edmonton ! E- 
chipa noastră s-a situat pe 
un loc periferic, în clasamen
tul pe națiuni, tinde a ocupat 
locul 8, cu numai 10 puncte, ca 
urmare a obținerii celor două 
locuri IV si a celor două locuri 
V, restul luptătorilor români 
ieșind din cursa pentru meda
lii încă din primele tururi !

Cum se explică situația nega
tivă, neașteptată, Ia un sport

NEOMOGENĂ, FĂRĂ FORȚĂ SPECIFICĂ,
POTENȚIAL REDUS, MULTE ERORI

care din 1958, de la C.M. des
fășurate la Budapesta, a con
tribuit Ia palmaresul mișcării 
noastre sportive cu 13 me
dalii de aur, 19 de argint și 24 
de bronz obținute la „mondia
le" ? Răspunsul este cu atit 
mai greu de dat cu cit nu mai 
departe decît anul trecut, la 
C.M. de la Katowice, unde e- 
chipa prezentată a fost în pro
porție de peste 80% aceeași ca 
la Kiev, bilanțul- luptătorilor 
români a fost de 5 medalii, 
dintre care una de aur, trei de 
argint si una de bronz. Cum 
se explică „accidentul" de la 
Kiev, unde au fost prezenți toți 
medaliații de la ediția prece
dentă și unde specialiști cu 
reputație mondială anticipau 
că sportivii români candi
dează cu șanse certe la meda

lii la 7—8 categorii ? Desigur 
că cei mai îndreptățiți să dea 
primele explicații sînt antre
norii principali si medicul 
lotului, cărora le-am cerut 
— firește — părerea în această 
privință. Iată - răspunsurile 
primite :

ION CORNEANU (antrenor 
coordonator al lotului) : „Noi 
sîntem primii interesați să gă
sim cauzele reale ale acestui 
insucces. Cred că înainte de 
toate sînt necesare noi si seri
oase investigații privind capa
citatea de efort a componenților 
lotului. Eu rămin la părerea 
că hiptătorii români au fost 
astfel pregătiți să poată

Dan GÂRLEȘTEANU

(Continuare in pqg. a 4-a)

SPLIT, 27 (prin telefon). „O- 
perațiunea Split" a început 
marți, o dată cu sosirea echipei 
Universitatea Craiova în orașul 
gazdă al jocului retur cu e- 
chipa iugoslavă Hajduk. La 
Split ne-a întimpinat o veri
tabilă vară, termometrul a ur
cat pină la 30 de grade, iar 
apa Mării Adriatice îmbia la 
o baie în toată regula. La fel 
de aprinsă este și atmosfera 
partidei reputatei formații locale 
Hajduk în compania echipei 
române, cate -deține în momen

STURM GRAZ-SPORTUL STUDENJESC
Formația bucurcștcană intilncștc o adversară 

în fermă enclcnfă
GRAZ, 27 (prin telefon). în 

această toamnă, fotbalul urmea
ză să cîștige puncte prețioase 
în disputa sa cu hocheiul pen
tru primul loc în clasamentul 
popularității în rîndul amatori
lor de sport din Graz. Pentru 
că. dacă echipa locală, foarte 
adulată la un moment dat. 
este pe punctul de a retrogra
da din prima divizie a cam
pionatului de hochei austriac, 

tul de față o înaltă cotă pe 
plan internațional.

ÎN TABARA CRAIOVEANA. 
Am găsit jucătorii pe deplin co
nectați la greul examen de 
miercuri seară. „Sîntem într-o 
formă bună, am jucat tot mal 
bine de Ia meci la meci In 
campionat si cred că sîntem ca
pabili să realizăm si Ia Split o 
partidă „tip U.E.F.A." — iată

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag. 2-3)

balonul rotund, in schimb, pro
mite mari satisfacții, în dispu
ta pentru titlu pe care Sturm o 
duce cu reputatele formații 
vieneze F. C. Austria si Rapid, 
mai ales că gazdele noastre de 
azi conduc fără înfringere in 
clasament. iar victoria cu

Radu URZICEANU

(Continuare în pag 2-3)

Acest însorit sfirșit de 
septembrie îndeamnă la 
mișcare in aer liber, la ac
tivități sportive de masă, la 
alergări de cros îndeosebi, 
așa cum -ilustrează și ima
ginea noastră, înregistrată 
la deschiderea anului spor
tiv școlar al elevilor din 
sect jiul 3 al Capitalei, care 
a avut loc pe baza de sport 

' și agrement „Voinicelul".

Foto-: D. NEAGU



FINIȘ SPECTACULOS IN TURNEUL
UNIVERSITAR DE ȘAH

Azi, festivitatea
Un finis deosebit de strins și 

spectaculos au oferit între
cerile din cadrul turneului 
international universitar de 
șah al României, dotat cu tro
feul „Politehnica ’83". înain
tea ultimei runde, desfășu
rată aseară, nu mai puțin de 
patru concurenți se prezen
tau cu șanse la primul loc. 
După înfrîngerea suferită, de 
fostul lider, Ovidiu Foișor, 
in fata lui Aurel Urzică, în 
runda a 8-a, lucrurile s-au 
complicat in fruntea clasa
mentului. polonezul Jerzy 
Bany luind conducerea cu o 
Jumătate de punct avans față 
de cei doi, cărora li s-a alătu
rat și Adrian Negulescu, sin
gurul neînvins dintre români. 
La intrarea în ultima ..li
nie dreaptă", plutonul frun
tașilor se prezenta astfel : Bany 
7,5 p, Urzică, Foișor și Negu
lescu — toți cu cite 7 p.

Nici la sfîrșitul zilei, rezolvă
rile in clasament incă nu apă
ruseră. Principalele întîlnlri ale 
rundei a 11-a, ultima, s-au în
trerupt după cele cinci ore de 
joc regulamentare. în partida- 
derby Urzică—Bany, primul de
ține avantaj de doi pioni. Nu
mai unul în plus are Negules- 
eu în finalul cu Miluț, iar Foi-

„POLITEHNICA ’83“
de închidere

șor și Dumitrache au Întrerupt 
cu material egal pe tablă, al
bul avind însă piese mai active, 
întrerupte si partidele Bereehet 
— Lau și Baciu — Pekarek. O 
singură rivalitate tranșată, Giu- 
rumia clștlgind în fața oaspete
lui francez Santo Roman.

Iată rezultatele înregistrate 
în ultimele zile : runda 7: 
Bany—Fekarek 1—0. Miluț— 
Foișor 0—1, Baciu—Santo Ro
man 0—1. Urzică—Dumitrache 
1—0, Berechet—Giurumia 0—1, 
Negulescu—Lau remiză ; run
da 8 : Lau—Baciu 1—0, Santo 
Roman—Miluț 0—1. Foișor— 
Urzică 0—1, Dumitrache— 
Berechet. Pekarek—Giurumia 
și Bany—Negulescu remize ; 
runda 9 : Negulescu—Pekarek 
1—0. Giurumia—Dumitrache 
0—1. Baciu—Bany 0—1. Miluț— 
Lau 0—1. Berechet—Foișor 0—1, 
Urzică—Santo Roman remiză ; 
runda 10 : Negulescu—Baciu 
1—0, Lau—Urzică 0—1, Santo 
Roman—Berechet 1—0. Bany— 
Miluț și Foișor—Giurumia re
mize. Pekarek — Dumitrache
1—0.

Azi dimineața, in sala Arhi
tectura, reluarea ultimelor par
tide Întrerupte și festivitatea 
de închidere. (RD. VJ

La debutul noii ediții a Diviziei „A“ de popice ’

DOAR 0 SINGURĂ ECHIPĂ FEMININĂ |
ÎNVINGĂTOARE ÎN DEPLASARE

A început noul campionat di
vizionar de popice, competiție ia 
oare participă 44 de formații fe
minine și masculine, in prima 
etapă a turului, echipele gazde, 
mai ales la femei, s-an ținut... 
tare, pierzlnd doar un singur 
Joc (Olimpia București, la Vo
ința Ploiești), în timp ce Ia băr
bați trei formații au reușit vic
torii in deplasare (Aurul Baia 
Mare, campioana tării, Laromet 
București, nou promovați, și 
Gloria București). Dar lată re
coltatele etapei inaugurale :

FEMININ • U.T. ARAD — 
VOINȚA TIMIȘOARA 2273—2244 
p.d. (scor individual 4—2). Cele 
mal bune rezultate le-au obținut 
Maria Bessenl — 412, respectiv 
Emilia Ebet — 405. (N. Străjan
— cores p.). • OLIMPIA BUCU
REȘTI — VOINȚA PLOIEȘTI 
2334—2377 (3—3). Noua promo
vată. Olimpia, nu este Încă o 
echipă omogenă. fapt pentru 
care a pierd'st. Cele mal bune 
jucătoare au fast Elena Luca 
(O) — 4:4 și Mir.eia SCtoăilă 
(V) — 418. (N. Ștefan — coresp.) 
• HIDROMECANICA BRAȘOV
— VOINȚA TG. MUREȘ 2482— 
2417 (3^—2^). Sextetul brișoveac 
a jnens" excelent, reuștr.d on 
nou necord al arene*. pe echipe 
(v.r stew. tar la kxlivtckxa'. Bo- 
seznarie Peter (448) a obținut nr. 
record persoctal. Din echipa 
campioa-2 «-a remarcat Mii 
Szaax ca Ut pzL (C. Gruia —

CONCURSUL REPUBLICAN DE ATLETISM AL JUNIORILOR III

coresp.). • CABPAȚ1 SINAIA
— VOINȚA GALAȚI 2256—2249
(4—2). Partidă viu disputată, In 
care gazdele, nou promovate In 
„A", au făc_t față valoroaselor 
lor adversare. Principalele jucă
toare au fost Niculina Dobre — 
416, respectiv Elena Radu — 392, 
(V. Feldman — coresp.) e VO
INȚA ORADEA — C.F.R. TG. 
MUREȘ 2255—2097 (5—1). Oră-
dencele, eu toate că au cîștigat 
la scor, au jucat slab (Olga Psl- 
has — 401, iar Silvia Berlnde, 
componenta lotului național, a 
doborât doar 389 de popice). (I. 
Ghisa — coreșp.). • C.S.M. RE
ȘIȚA — VOINȚA ODORHE1 
2441—2435 (3—3) ' • VOINȚA
BUCUREȘTI — PETROLUL 
BAICOI 2444—2392 (5—1). * LA
ROMET BUCUREȘTI — RAPID 
BUCUREȘTI 2475—2368 (5—1) «
CONSTRUCTORUL GHERI.A — 
ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
2421 — 2400 (4—2) 0> GLORIA
BUCUREȘTI — METROM BRA
ȘOV 2551—2463 (5—1).

MASCULIN' 0 ELECTROMU
REȘ TG. MUREȘ — AU
RUL BALA MARE . 5334—5395 
(3—3). Partidă de mare lup
tă. hi care băimărenlt au 
fost fel fruntea disputei, el for
mfeed o echipă mai omogenă. 
Cei mal preziși jucători au fost 
I. Hosu — 923 și Juniorul J. Fe- 
kete — 907 de .’a gazde. Al. Nas- 
zodl — 956 și T Bice — 922 de 
la oaspeți. (L Păoș — coresp.). 
• CONSTRUCTORUL GALAȚI
— OLIMPIA BUCUREȘTI 5079— 
«971 (3—3). Gălățenii au cîștigat 
relativ ușor, cu toate că la 
bucureșten! au evoluat doi po
picari din lotul național. Cele 
mai multe popice le-au doborât 
C. Marin (O) — M3 șl G. Covă-

(Voința Ploiești) I
sală (O — 868. (I. Siriopol — I
coresp.). e METALUL BOMAN I
— GLORIA BUCUREȘTI 4965— ■
5082 (1—5). • VICTORIA GUBAN 
TIMIȘOARA — CONSTBUCTO- I 
RUL TG. MUREȘ 4747—4691 (3—3). |
Ambele divizionare au obținut 
rezultate modeste, datorită nea- • 
eomodării eu pistele auto- I 
matizate ale alenei Voința, I 
unde a avut loc jocul. Prin ci pa- • 
Iii realizatori : V. Popa — 893 
respectiv, L. Moldovan 834. (St. I 
Marton — coresp.). • INDUS- I 
TRIA S1RMEI CIMPIA TURZI1
— METALUL HUNEDOARA ,
4970—4891 (4—2) fi C.F.R. CON- I
STANTA — LAROMET BUCU- I 
REȘTI 4902—4925 (4—2). Meciul
dintre cele două echipe promo- ■ 
vate acum In Divizia ,,A“ a fost I 
câștigat, pe merit, de Laromet. • 
care a avut mal multe rezultate 
Individuale superioare, ca, de I 
pildă, ce.1 al lui L. Pop — 910. ■ 
De la feroviari s-a remarcat | 
doar 1 Frigea, cu 834. (Gh. Dra
gan — coresp.). • CHIMPEX a 
CONSTANTA — CARPATI SI- | 
NAIA 5013—4923 (5—1) • RUL- |
MENTUL BRASOV — VOINȚA 
BUCUREȘTI 5296—5038 (5—1) • a
PROGRESUL ORADEA — CHI- I 
MICA TlRNAVENI 5284—4946 | 
(4—2) e C.F.R. TIMIȘOARA — 
TEHNOUTILAJ ODORHEI 5151— a 
5107 (5—1). Ș

★ 1
Echipele Electromureș Tg. Mu

reș aiu susținut două jocuri a- I 
micale la Budapesta, cu forma- I 
țMe KObănyai Sârgyâr, pe care ’ 
le-au cîștigat : la femei cu . 
2444—2356 p.d. (prima jucătoare I 
a fost Maria Martina — 440), iar | 
la bărbați cu 5458—5165 (cel mal 
bun. popicar fiind ULe Hosu — ■ 
934).
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Cum se organizează un con
curs atletic (.zonă" de juniori 
m, deci nu de «maximă Impor
tantă") In provincie T Iată între
barea care ne-a dus la Rlmnlcu 
Vllcoa. la ultima etapă a concur
sului republican. la care au 
participat echipele județ dor Ar
geș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, 
Teleorman și Vîlcea. Stadionul 
.1 Mal- — altfel arătos, cu gazo
nul terenului de fotbal ca o ma
să de biliard, cu o nouă tabelă 
(electronică) de afișaj — n-a 
prea fost o gazdă bună pentru 
micii atleti. Pista nu mal are de 
mult nici culoarea si nici cali
tățile zgurel, fiind mal degrabă 
un pSmînt negricios impărtlt In 
culoare. Instalațiile de concurs 
lasă de dorit (saltelele de la să
ritura în înălțime părtnd de-a 
dreptul o grămadă de zdrențe). 
Aceste amănunte, care ar trebui 
să dea altora de gindlt. n-au 
fost luate in seamă de atleti. 
care ne-au oferit un concurs a- 
greabil, convinglndu-ne că atle
tismul este frumos, prin luptă 
la orice nivel. Indiferent de 
vlrsta sau valoarea competitori
lor. Și chiar în condițiile In care 
Întrecerea n-a prea semănat cu 
un concurs organizat in Bucu
rești, pe rekortan. cttiva atlețl 
ne-au retinut atentia cu rezulta
te apropiate de ode mal bune 
performante obținute ne plan na
tional la categoria de vtrstă 
Valentin Bobeș (Vîlcea) a aler
gat 100 mg In 13.9, colegul său 
Constantin Popescu a reușit 9.3 
(In serie) la 80 m și 23,7 la 200 
m. Cristian Ene (Argeș) a reali
zat 2:56,5 la 1 000 m obstacole. 
Ionel Uscata (Vilcea) a alergat 
9:28,3 — pe căldură mare — la 
3 000 m. Stelian Măceșan (Dolj) 
a aruncat 48,90 m la disc. Geor
ge Tudor (Argeș) 56,20 m la su
liță. El, si alti colegi al lor me
rituoși. Angela Grigore (Vilcea). 
Alina Ghinolu (Vilcea), Liliana 
Șfetcu (Argeș). Mariana Boblea 
(Gorj), Denisa Zavelcă (O'.t). 
Dragoș Popescu (Dolj) Adrian 
Minu (Argeș) etc., se vor între
ce cu premlantli celorlalte zone 
Ia sfîrsltul săptămînll viitoare, 
la Craiova, la etapa cu invitați 
a concursului republican. (VI. M.)

Desfășurată la sfîrsitul săptă
mânii trecute pe stadionul .Re
publicii" din Capitală, etapa a 
IV-a a concursului republican al 
Juniorilor III ne-a arătat dteva 
lucruri bune sub aspect canti
tativ (întrecerile s-au bucurat de 
o numeroasă participare — 30 de 
concurent! Ia lungime băiet! !),

dar mai ales calitativ. Astld. o 
promisiune se anunță Jan 

Ungureanu (n. 1968), dev la CSS 
7 Dinamo al fostei recordmane 
la aruncarea sufitei Ioana Pecec 
care a cîștigat eu rezultate foarte 
bune două probe (83.M m la so
lită. 14,80 m la greutate), coo- 
curînd bine la alte două (41 <2 
m la disc, locul doi. 23.9 la IM 
m. primul in serie). Un alt ttnăr 
bine dotat este Ion Ltvîu Ga
briel (n. 1968. antrenat de prof. 
C. Musat la Viitorul), care a etș- 
tlrat aruncarea ciocanului la • 
diferență puțin obișnuită MA4 
m. față de 37J8 m locul dot 

S-au mal remarcat dubla 
tgători al probelor de sprtet.

Alexandra Gatjesru (CSU IEFS) 
>tj la 86 m si 25.4 la 230 m si 
Crisuan Hering (Lie. 87) — »X 
respecstv 23.4 : semlfcndlMul
Gheerghe VaireTld (Voința) — 
3B8.4 la 8K t= și la 3 «X
m. Florina Neder (Vtitoru:) — 
12.» la SS mx șl M.S te 3BS m g. 
Alte ientitate : FETE : 3M 
Amalia Tosder (CSS t»e> 2X8 3 : 
lungime : Izabda lenescu (CSS 
5) SJ4 m ; 2 M» m : IC.euL-na Ra- 
du (KetaluD i«4 7 BAIFTT :
disc : Dar. Mateeseu (MetaluD
Hfei m ; lungime : Bărvin Po
pa (Css fl A3S ■ : titeW» : 
Dan Deîezeanu (CSS *> LM sa. 
prăjină : Tiberin Vbrt2â (CSS P 
2.80 m. (Acdi VILARAJ.

FRÎNE ÎN... COLABORARE

DUPĂ C. M. PHTRU ARME CU AER COMPRIMH
(Urmare dm puc I)

forțe actucle ak tirului redus 
din Uime. Sd mei tdcug ci 
trăgătorii eAinezi cu fâc-t 
mari progresa ți d Indonezia, 
Japonia, Arabia Saviiti au 
prezentat delegații complete 
de trdgători, fapt care c- 
testă marea rdsplndire a a- 
certui sport in continente pină 
acum absente din aria marii 
performante la tir".

— Ce ne puteți spune des
pre valoarea reprezentanților 
noștri in această competiție ?

— Anul acesta s-a reino- 
dat firul — întrerupt o creme 
— al partieipdnlor romi- 
neții la competițiile de tir 
redus la cel mai înalt nivel 
Au participat doar 5 put
eați, dintre care 4 foarte ti
neri : Daniela Toader, Con
stantin Stan, Ion Jo!d:a, Flo
rin Cristofor, lor adăugindu-li- 
se consacrata Eua Olah. 
Am urmat această orientare in 
ideea ca dintre acețti țintași să 
pregătim cel pufin un repre
zentant pentru J.O. de la 
Los Angeles, capcbU de e 
realiza rezultate bialte, ți 
mai mulți pentru ediția din 
1968.

— Rezultatele inregrslrate 
(Toader, locul 28, cu TH p : 
Olah. 30. cu 390 p. din 70 de 
coccurer.te ; Stan 14, cu 579 p ; 
Joldea. 53 eu 505 p ; Cristofor. 
59. eu 5S3 p. din 78 de coocu- 
reați) ce apar insă explicabile 
doar prin prisma tinereții au
torilor lor. înclinăm să cre
dem că trebuie Iurte măsuri 
ferme, ample, de vitalizare și 
la noi a tirului redus.-

— lntrvclt tirul redus este 
tirul c itcrului, Ha 1983, ți 
proba de pistol 10 m rc de- 
re-a, drpi toate probabil.tipie, 
oUmp-.ci !), rom proceda la 
o stârni de misu-i menite 
sd dezvolte acest sport p 
la noi. Printre -ele: cvi^ni 
ample de st'ecțze i* țeoh, sus
ținute dc toate secțiile di» 
tari ; extinderea sezonului de 
tir redus U iutregul a* com- 
petiționcl, inclusiv la ta: 
ianuarie ; mărirea numărului 
de sta-tzri o.lciale de la 8—4, 
pini acum, la peste 10 Bt cx»l 
1S84 ; spor.rea eforturilor, în
ceput» deja, de a confecționa 
In țară o serie de materiale 
defie.tare, (diabclo-zri fa pri
mul rirtd) ; pregătirea In con
diții optime a unei delegații 
complete pentru C. E. din Un
garia, în 1984.

De dtiva ani este evidentă 
preocuparea federației de spe- 
cialtt-'.te pentru promovarea 
tinerilor motocicKștl partici
pant: la campionatul republi
can de viteză pe șosea. Do- 
i»da cea mai eJomentă : noi
le clase — 50 cmc „Mobra“ 
tacepltori si 90 cmc . Sport” 
introduse in programul oom- 
petiponal și deschise atft bă
ieților. cit și fetelor.

Mo-todcLsmul a atras ln- 
tetdeauna pe tineri. cursele 
la claseie menționate fiind 
cele ma. populate. Dar cfți 
dir.ue alergătorii talentati. 
dornici de afirmare, au pre
luat ștafeta, devenind ..schim
bul de inline” at rrxriociciis- 
hlor ftnsrtari T Puțini, foar
te puțini- Stot o serie de 
cauze care au dus la exls- 
»«ița unui număr redus de 
concurenți la ctasele superi
oare (de la 125 Ia 500 cmc). 
Una dintre de Insă nedume

rește cel mal mult șl anume: 
LIPSA DE COLABORARE In 
procesul pregătirii motoarelor 
pentru concurs. Să concreti
zăm.

Se știe că vitezlștil pilotea
ză numai motocudete .Jmbă- 
trinlte”. pe care le recondi
ționează prin munca de a- 
telier, iar cei mai ingenioși 
reușesc chiar să le. sporeas
că... caii putere, apropiindu-le 
de mașinile competitive. Din 
păcate, unii dintre alergăt/'- 
cu un bogat bagaj de cu
noștințe mecanice nu împăr
tășesc din experiența lor co
legilor mai tineri. păstrind 
ca pe un bun propriu ulti
mele noutătl în materie. Cum 
poate fi altfel explicată ac
tuala situație, cînd îți jurul 
cunoscuților motodcliști-in- 
structori ' Kalman Birtalan 
CI.R.A. Tg. Mureș), frații Io
nel și Petre Pascotă (Pro
gresul Timișoara). Petre
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Vineri 30 septembrie,

0 ^IIĂ TRAGLftf A HCURSiltOll IA 1010!
Vreți să fiți spectatori la meciul de fotbal Cehoslovacie 

— România din 30 noiembrie a.c. î Tragerea Loto de vi
neri 30 septembrie vă oferă această posibilitate. După 
efectuarea celor două extrageri obișnuite, in cadrul cărora 
se pot obține autoturisme „Dacia 1300" și mari suma de 
ban., se vor extrage încă două numere din totalul de 90 ; 
pent u variantele de 25 lei, achitate sută la sută, care vor 

aceste două numere, indiferent de ordinea ieșirii 
-- -f atribui excursii de zece zile tn R. S. 

ș'ovacă, inclusiv biletele de intrare la meciul mențio- 

reșpșctiy, 16 septembrie, au fost înregistrate peste 40 de 

tonte sume de bani. încercați sâ obțineți șî dv. succese ase
mănătoare. Joi 29 septembrie este ultima zl de oartîcÎDare !

conține <
lor din urnă, se vor
Cehe?' - • • ■ ________  _____________
nat. La primele două trageri similare, desfășurate la 2 șî,

cs. c-l c'e ciștiguri, în afara celor în autoturisme și impor*

E

. IJoi 29 septembrie este ultima zi de participare !

CAMPION A TUL NA JIONAL DE PENTA TLO,
Sala .Universitatea din Timi

șoara a fost gazda celei de a 
doua probe din cadrul cam
pionatului național de pentat
lon modern, care se desfășoară 
in frumosul oraș de pe malul 
Berii. Cum era de așteptat, 
scrima a produs destule... seis
me In clasamentul general, ea 
aduclnd Ia conducere pe Dragoș 
Pătrui (Steaua D și pe Cornel 
Cotoriuan (C.S.S. Timișoara), 
dar diferența de puncte dintre 
cei doi este neînsemnată, ast
fel ■ că se așteaptă in continua
re o luptă strinsă pentru întiî- 
elate, în aceasta fiind angajat 
și bucurețteanul Lucian Țintea 
(Steaua I), aflat la numai 10 p 
de primul clasat.

Cu 29 de victorii, Dragoș Pi
ti»! $i Eugen Virag (C.S.S. 
Timișoara) și-au asigurat victo-

ria la scrimă, dar disputa a fost 
echilibrată pe tot parcursul 
probei. Pe echipe, proba a fost 
dominată de pentatloniștii de la 
C.S.S. Timișoara, care i-au de
vansat pe cei de la Steaua cu 
peste 100 p.

REZULTATE: proba de scri
mă — individual : 1—2. Dragoș 
Patru i și Eugen Virag 29 v — 
1105 p, 3. Cornel Cotoșman 28 v 
— 1070 p, 4. Lucian Țintea 27 
v — 1035 p, 5. Ladislau Horga 
(C.S.S. Timișoara) 26 v — 1000
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Io nr. WJOO.MAJ
12J0U W83 eu de k> IOMS Pitești
MJJ0O.-WB3 cu Svrare de ta IOMS Timițcoro 

ta ar. «Q KB3
3.000/1985 cumpărători din iod. Stbta 

ta ar. UOȚȚI963
SXOOyioes cu Uvro-e de ta IOMS Reșlțo 

te ar. 2.100,3963
2.300,1962 cu Wvro-e de fa IOMS leș» 

te nr. 3.000,”1963
ta ar. 2jt30,'i9ei
ta nr. «S11963
ta nr. 900/1963
ta nr. 2 500/1963
ta nr. SCH983

Vinzărle șe efectueoză rn funcție de ttocvl de autoturisme jl capa- 
eitatea de Iwrore a fiecărui magazin. Pen4r<j rid-canea autoturîsmukii-de 
bo ott magazin deci! ce4 de înscriere este necesorâ adresa de transfer 
de !a magazinul unde i-a efectuat înscrierea.

In cazul în care «tocul de outoturisme va permite, în ultimele z’le 
ale funii prezente’e devansări se pot majora, dar vor opera tot nwKH 
pinâ fa 30 septembrie a.c.

APROAPE 100 DE ESEUR
în întrecerea primei serii lan

valorice a campionatului Di- sili
viziei „A“ la rugby s-au In- cea
scris, în cele șase etape dispu- xaJ
tate pînă acum, 96 de eseuri. RoJ
Dintre realizatorii lor — 58 paJ
la număr — cei mal eficace Pr>jl
sînt VASILE ION (Farul) 5, 1. 1
Sorin Fuicu, Florică Murariu 
(Steaua), Gheorghe Varga și 
Mihai ilolban (Farul), cu cite Gr1
4, Costică Florea, Gheorghe Tin
Vărzaru, (Steaua), Sergiu Ga- den

ADHIMSTRATIA »E STAT LOTO P
ClȘTIG URILE CONCURSULUI
PRONOSPORT DIN 25 SEPTEM

BRIE 1933
Categoria 1 (13 rezuSlale) :

5 variante 100% a 8.1&3 lei și 104 
variante 25% a 2.040 lei ;

Categoria 2 (12 rezultate) : 157 
variante lM°/9 a 251 lei și 3-550 
variante 25% a 63 lei ;

Categoria 3 (ti rezultate) :
1-544 variante 100% a *40 lei și
34.170 variante 25% a 10 lei.
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anunțate 
și jucă- 
Hormano

Brașov — Autobuzul București T 
O. Ștreng (Oradea), Unirea Ale- 
xandrlA — Chimia Tr. Măgurele: 
L Tănase (Tîrgoviște).

România 
Iugoslavia 
Cehoslovacia 
Grecia

a sosit 
Si marți

l

a Simbăta trecută, la 
Oradea, cel care au ve
nit mal din vreme la 
stadion s-au... săturat 
de goluri.

• In par- 
Tg. Mures, 

Ha
in

Cele trei jocuri vor fi 
mise Ia radio pe programul I

inițial simbălă șl 
~A“ i

PROMPTA A „TRIBUNEI-. Spre sfiitul portr- 
Oradoo, dintre F.C Bihor p Jitii PeFofonl, 
era net favorabil gazdelor (4—1). t-o produs

IN C.E. DE

»

$ ®

Șl DE DUMINICĂ A DIVIZIEI „B“

tivul Cîrstea. 
tlda de Ia 
portarul ploieștean 
ralambio a apărut 
echipă după aproape un

bucureșteni va fi. deci : 
M. Mihail, Cazan. 
Munteanu II — 

Munteanu I, 
Sandu,

---- „1 duminică, toate meciurile clapei a 
se vor disputa slmbătă, Incepind de la această

UM.A.S.A. st. Ga.; 
Gaz metan 

Carpați ' Mfrșa : D. 
(Timișoara),, FXJd.

Nemai- 
victorie ar 
noastră ca 

grupei. Iată 
clasamentul :

I

reflectoarelor. Antre- 
și secundul 

Constantin Ardeleana au

1.
2.
3.
4.

s-au...
Au văzut în

A DIVIZIEI „A“.r.

Astăzi, la Kladovo

(Urmare din pag. 1)

Întrecut cu 4—3 pe Ro- 
Palouseura, deși nu a 
* • — cei

Kau-
Tornval)

LAHTI
usysj a 
vanienl 
putut folosi patru dintre 
mai buni jucători ai ei: 
tonen, Pekonen și “ 
(accidentați) ș Anunen (sufe
rind de gripă). în funcție de 
reușita recuperării acestora, 
pină la ora meciului se va sta
bili și componența „unspreze- 
celui“ din Lahti, care — In 
linii mari — ar putea fi, așa 
cum ne spunea după antrena
mentul de ieri după-amiază 
antrenorul Voutilainen, același 
din partida tur : Korhonen — 
Kumpulainen, Kautonen, Torn- 
vall, Pekonen — Kalio, Remes, 
Anunen — Makela, Kousa. Kai- 
vonurmi.

Avertizați • asupra posibilită
ților de joc ale echipei oaspe, 
precum și a ambiței ei de re-

vanșâ, campionii noștri privesc 
cu toată seriozitatea confrunta
rea de astăzi, pentru 
orice surpriză de felul 
care cupele europene 
lipsă.

Ei s-au pregătit cu _ _ 
doresc — după cum ne-au măr
turisit — să ofere propriilor 
suporteri, ca și celorlalți iubi
tori ai fotbalului, nu numai sa
tisfacția unei noi victorii, ci și 
pe aceea a unui joc bun, spec
taculos, ambele pe măsura po
tențialului superior de care dis
pun și a diferenței de valoare 
care ii distinge — totuși — 
de partenerii lor finlandezi.

Așa cum am anunțat și in 
numărul de ieri al ziarului, dl- 
namoviștii au unele indisponi
bilități care afectează compar
timentul. ofensiv al echipei. Cu

toate" eforturile depuse, V. Ra
du nu s-a putut reface de pe 
urma accidentării sale, astfel 
că — la fel ca și In cazul lui 
lamandi — folosirea sa in me
ciul de azi este exclusă. Incert 
rămine Nemțeanu, care după 
antrenamentul de ieri diminea
ță acuza In continuare dureri 
produse de întinderea suferită.

In aceste condiții, formația 
probabilă pentru meciul de azi 
ar fi următoarea ; Moraru — 
Rednic, Andone, Nicolae, I. 
Marin — Mulțescu, Movilă, 
Custov — Dragnea, Augustin, 
Orac.

Reamintim că partida — pe ca
re televiziunea o va 
mite în direct — va 
dusă de o brigadă 
tri din Cipru, avîndu-1 la cen
tru pe V. Afxentiou.

Astăzi, la Kladovo, este pro
gramată prima partidă pe 
care echipa de juniori „Under 
16“ a țării noastre o susține în 
deplasare în cadrul celei de 
a doua ediții a Campionatului 

I Iocali- 
vizavi 
foarte 
întîl- 
Iugo-

NiVERSITATEA CRAIOVA
nei, la ora cind noi am jntîl- 
nit-o în stagiunea trecută a 
Cupei U.E.F.A. Ne lipsesc două 
piese importante, Bălăci si Cri- 
șan, dar cred că sîntem în stare, 
cu formația pe care o vom 
prezenta, să lapiăm cu bune 
șanse pentru calificare". Așa 
caracteriza antrenorul Constan
tin Oțet situația Universității 
Craiova cu puține ore înaintea 
loviturii de începere a jocului 
cu Hajduk Split. Craiovenij se 
vor prezenta, deci, cu Ștefă- 
nescu și Geolgău, în „ll“-le de 
începere, amlndoi restabiliți 
după accidentările suferite. în 
bună parte este refăcut si Cîr- 
țu, dar tehnicienii noștri au 
preferat să alinieze în echipa 
de start pe Geolgău alături de 
Cămătaru. Au făcut deplasarea 
Lung, Boldici — NegriîL Tili
hoi, Stetănescu, Ungureanu, 
Drînceanu — Țieleanu, Bel
deanu, Donose, Irimescu, Bîcu, 
Săndoi — Cămătaru, Geolgău, 
Cîrțu, A. Popescu.

ÎN TABARA IUGOSLAVA. 
Principalele noutăți în privința 
„distribuției" gazdelor sint re
intrările lui Slișkovici și Pesici, 
primul fiind considerat cel mai 
bun jucător de pe teren în 
partida de campionat cu Velez 
Mostar. „0—1 înseamnă foarte 
mult sau foarte puțin" — de
clara antrenorul P. Nadoveza. 
Meciul rămine foarte greu pen
tru că să învingi cu 2—0 re-

STURM GRAZ-SPORTUL STUDENȚESC

Portarul iugotlav SLmovici oprește un nou atac al echipei cra- 
iovene (Fază din meciul-tur dintre Unicereitatea fi Hajduk Split, 

Foto : V. POPOVICI-Craiova 
jucătorilor noștri care au ținut 
să-I efectueze exact la ora star
tului. 18 — ora locală (19 — 
ora noastră). Jocul va fi con
dus de o brigadă din Austria, 
avîndu-1 la centru pe G. Brum- 
meier.

Formațiile probabile ; HAJ
DUK : Simovici — Tucrov, Cop, 
Rozici, Miliuș — Slișkovici, So- 
lav, Zoran Vujovici — Cetiri 
— Zlatko Vujovici. Pesici. U- 
NIVERSITATEA : Lung — Ne- 
grilă, Tilihoi, Stefânescu. Un- 
gureanu — Ticleanu, Donose, 
Beldeanu, Irimescu — Cămăta- 
ru, Geolgău.

prezintă o performanță notabi
lă in fața unei echipe ca Uni
versitatea Craiova. Zoran V«- 
jovici spunea : „în sfîrșit, am 
reușit și eu să marches in cam
pionat, In partida eu Velez. 
Asta Îmi dă încredere eu vom 
obține calificarea in foarte 
greul meci eu echipa din Cra
iova care mi-a lăsat o exce
lentă impresie in jocul tur*.

Toate cele 55 000 de bilete 
puse in vinzare s-au epuizat. 
Stadionul Hajduk, care este o 
veritabilă capodoperă arhitec
tonică in materie, a găzduit 
marți seară un antrenament al
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Avel-

european B. în micuța 
tate de peste Dunăre, 
de Drobeta Tr. Severin, 
tinerii noștri tricolori 
nesc echipa similară a ____ 
slaviei, aceeași care le-a dat 
o replică deosebită cu o lună 
în urmă la Alba Iulia, cînd 
partida s-a încheiat la egali
tate. 1—1.

Va fi, deci, un meci foarte 
greu pentru jucătorii antrenați 
de Nicolae Belizna si Dumitru 
Lică, care, printr-o mobilizare 
exemplară — cum au fă
cut-o în primăvară la Ga
lați si Medgidia — prin mare

ambiție, dăruire si concen
trare, pot recupera punctul 
pierdut la Alba-Iulia. 
vorbind că o 
propulsa echipa 
mare favorită a 
cum se prezintă

a 
plasarea la Kladovo : Voicilă, 
Leu. Avasicii, Zamfir, Chivii, 
Monda, Hie, Kiss, Șandru, Năs- 
tase, Pistol, Proșteanu, Naghi, 
Henzel, Har.șani, Sekely. Parti
da de la Kladovo, condusă de 
arbitrul albanez Kotheria, va 
începe la ora 14,30 (15,30 ora 
României).

CA .Tlrgoviște — Dunărea 
CS.U. Galați : R. PETRESCU
(Brașov) — D. Ciolan și A. Ni- 
oolescu (ambii din Pitești).

Dinamo — FU. Baia Mare : 
V. ANTOIU — S. Rotă rescu (am
bii din lași) și C. Gheorghe 
(Suceavă).

Universitatea Craiova — Stea
ua : S. NECȘULESCU (Tîrgo- 
viște) — M. Axente (Aradl) șl 
M. Ludoșan (Sibiu).

A A A. Tg. Mureș — FX. Olt : 
L CRAdVNESCU (Rm. Vîlcea) 
— M. Man (Cluj-Napoca) șl Gh. 
Toth (Afud).

Rapid — F.C. Bihor : CR. TEO
DORESCU — I. Neagu (ambii dia 
Buzău) șl C. Gheorghiță (Brăila).

Politehnica lași — Corvinu-1 : 
I. VHLEA — C. BÎUan și D. Dră
cea (toți din Craiova).

F.C. Argeș — S.C. Bac&u : N. 
DXNESCU — Gh. Constantin șl 
A. Mițami (toți din Rm. Vîlcea).

Jiul — Chimia Rm. Vîlcea : R. 
MATEI — V. Alexandru și V. 
Angheloiu (toți din București).

Petrolul — Sportul studențesc: 
I. IGNA (Timișoara) — L. Sălă- 
jan (Satu Mare) și I. Ghergîieitt 
(Baia Mare).

2—1 în debutul acestei ediții 
a Cupei UEFA promite si sa
tisfacții pe plan european. Su
porterii echipei lui Fraydl 
vor umple, probabil, miercuri 
seara, tribunele stadionului 
Liebenau (15 000 locuri), mai te
les că in recenta etapă de cam
pionat formația lor a în
registrat scorul zilei : 6—1 cu 
Favorit A.- C. Viena. în acest 
meci, in care adversarul de 
miercuri al Sportului studen
țesc 
rea 
mai 
fost 
vul 
celelalte 
fostul jucător al Iul Ferencva- 
ros Budapesta, Szokolai (gol- 
geterul echipei) si interna
ționalul austriac Jurtin, a- 
ceștiă din urmă fiind și auto
rii golurilor din partida-tur. de 
Ia București. în afara celor trei 
jucători amintiți, o impresie 
bună au lăsat-o duminică mij
locașii Thonhofer si Breber, 
care au acționat neobosit pe 
parcursul întregii partide, 
remarcindu-se atît in apărare, 
cit și prin jocul lor constructiv 
în atac. Mulțumit de forma 
11-lui care a jucat duminică, 
antrenorul Fraydl ne-a »- 
nunțat menținerea aceleiași 
formule de echipa si pentru re
turul cu Sportul studențesc, a- 
dică : Saria—Schauss, Pichler, 
Steiner, Teirer—Thonhofer, Bre
ber. Huberts—Bakota, Szokolai, 
Jurtin. De remarcat că nu va 
juca mijlocașul Marko

a jucat excelent (aprecie- 
aparține presei locale), cel 
bun jucător al echipei a 
extremul dreapta, iugosla- 
Bakota, autor a 4 goluri, 

fiind înscrise de

lino 1, Pisa — Genoa
X ; VI. sampdorta — Florentina 
1, X ; vn, Torino — Roma. 1. X ; 
VIII. Udlnese — Verona 1 ; IX. 
Ataian a — Cesena X ; X. Pes
cara — Como X, 2 ; XI. Unirea 
Focșani — F.C. C-ța 1 ; XII. 
Comalr. Cv. — Progresul X ; xin. 
C.FJl. Ciuj-N. — U.T.A. 1.

Tragerea obișnuită Pronoex- 
pres de astăzi, 28 septembrie 
1983, se desfășoară toceptod de 
la ora 15,30 In sala clubului spor
tiv Progresul din București, str. 
dr. stalcovlcl nr. 42 ; numerele 
câștigătoare vor fi transmise ha 
selcviriune la ora 14,50 șl la ra
dio in cursul serii.

nav. Oarecum incertă este 
și folosirea lui Jurtin, ușor ac
cidentat. Rezervele 
sint portarul Konrad 
toril de cîmp Binder, 
Si Grossinger.

Sportul studențesc 
aici la ora prinzului 
după-amiază a făcut un antre
nament pe . stadionul Lle- 
benau, unde se va desfășura in- 
tilnirea. cu începere de ia ora 
20,30, ora Bucureșțiulul, la lu
mina 
norul Ion Voica 
său 
condus un antrenament de ■- 
proximativ 60 de minute, ur
mărit cu mult interes de nu
meroși ziariști si fotorepor-

teri. A Interesat in mod deose
bit felul cum se prezintă Fană, 
ușor accidentat la ultimul 
antrenament din țară, cel 
de luni după-amiază. în cazul 
in care medicul Florin Brătilă 
nu-și va da avizul favorabil, 
Pană va fi înlocuit cu Terheș. 
Formația probabilă a studen
ților
Speriata - 
Iorgulescu, 
Pană (Terheș), 
Serbănică, Hagi 
Coras-

Partida va fi condusă 
Vasaras (Grecia).

SERIA A D-a : Metalul Bucu
rești — Avlntul Reghin : M. StA- 
nescu (lași). ROV A Roșiori — 
L P. Atuznmiu Slatina : L. Șchio
pa (Focșar.:). CTcmlca Tkr.ă- 
venl — Dinamo Victoria Bucu
rești : A. Gheorghe (P. Neamț), 
Nltramonla Făgăraș — Șoimii 
UA. Sibiu : Gr. Macavei (Deva), 
Constructorul Craiova — Progre
sul-Vulcan București : Fl, Po
pescu (Ploiești), Automatica 
București 
R. Nlcoară (Tulcea).
Mediaș — 
Buciumau

SERIA A ni-a : Olimpia Safai 
Mare — Minerul Motru : A. Po- 
rumboiu (Vaslui), Minerul 1M- 
peni — „U“ Ciuj-Napoca : 8U
Pantellmoiiescu (BoMcștl-Scă- 
lenl), CJ-'.R. Caransebeș — Meta
lurgistul Cugir : M. Lăzărescu 
(București') , Politehnica Timi
șoara — Someșul Satu Mane s 
V. Tîtorov (Drobeta Tr. Seve
rin), Rapid Arad — CJ.R. Timi
șoara : I. Tărcan (jReghin)s In
dustria sîrmel C. Turzil — CJS.M. 
Reșița : D. Petrescu (București), 
Gloria Reșița — Minerul Cavnlc: 
L. Ciucu (București), Armătura 
Zalău — Aur ul Brad : N. Rain ea 
(Bîrlad), Steaua C.F.R. Cluj-Na
poca — U.TA. : M. Nieulescu 
(BucureșU).

■ MECIUL DINAMO VICTO
RIA BUCUREȘTI — F.C.M. BRA
ȘOV, restantă din etapa a t-a 
a Diviziei .B“ (seria a 12-a), se 
va disputa milne, pe stadionul 
Dinamo din Capitală (ora 15). șl 
va fi condus, la centru, de Cx. 
Teodorescu (Buzău).

g

i
I

INTRE VESTIAR SIa
campionatului! a Bine 
a jucat la Oradea sl 
Bălută, extrema de... bu
zunar a echipei din Pe
troșani. El ar fi meritat

REPLICA 
del de Io 
cînd scorul---- ------- --- ------ ,----- „ . .. .
un mie Incident, core puteo oveo lne& urmări destul de 
grave. Ce s-a Intjmplot I Un spectator de la tribima I 
o reușit după., mari eforturi — pentru că se afla tner-o 
stare foarte avansată du ebrietate — să arunce o sttcid 
spre teren. Stieta a căzut Kngă. gardul împrejmuitor, fără 
să pună pe cineva In pericol, dor atunci a apărut spon
tan replica adwărațil 
primire pe turbulent Șl ... 
genelor de ordine l-a uuhrat de Io o... 
pe Olah Ștefan, bucătar - L._‘_ _ .2 J

or ipectatori, oare l-ou taoi la 
numai Intervenția promptă o or- 

‘ . corecție severă
____  ____ _ ______r - unde credeți I - Io Fabrica 

de «pirt >1 bere dîn loco litote I Reținut, vinovatul va iu- 
porto acum rigorile legii. Dor merhâ *ă fie apreciată 
REPLICA PROMPTA a „tribunei* orădene, pentru că nu
mai așa pot fi eradiecte actele de netportivitote petre- 
cvte dincolo de perhnetruf 
d ioanelor noastre.

total 10: cinci marcate 
de echipa de speranțe a 
bihorenllor. patru de 
formația lui Grosu, goi 
geterul de anul trecut, 
sl unul de ex-arădeanul 
Cura, cel mal bun jucă
tor al Jiului. Goluri cite 
nu văzuseră In toate ce
lelalte patru etape ale

să fie evidențiat. Dar la 
primirea primului gol a 
protestat nepermite, fără... 
argumente, sl a fost 
sancționat cu un carto
naș galben, motiv pen
tru care a ieșit din 
grupul romarcaților «ta
pei. • Refăcut! după ac
cidentările suferite

perioada de pregătiri. 
AngheUnl sl Tudorel 
Stoica au evoluat, sim- 
bMă. în echipa de spe
ranțe. Așadar, ar fi po
sibilă reapariția lor în 
prima formație. Așa stlnd 
lucrurile, antrenorul Je
nei are probleme în al
cătuirea liniei de mijloc, 
pentru care candidează, 
acum. BaUnt, Petcu, 
Pușcaș, Majaru, Stoica sl 
Iovan. Intr-adevăr, greu 
de ales. • După presta
țiile din meciurile cu 
Sportul sl Politehnica 
Iași (dnd a jucat doar 
rfte o repriză), credem 
că Majaru are tot drep
tul la un post de titular 
pentru.» M de minute. 
• știți eare au fost re
zervele Politehnicii? Do- 
hot, TopoUnschl. Bondoc. 
C&nănău sl Lala, primii 
trei. Jucători foarte ți
neri, crescuți în pepinie
ra Ieșeană. • In meciul 
speranțelor de la Tg. 
Mures, a surprins infrîn- 
Aerea la scor (0—4!) a 
echipei Petrolul-LuceafS- 
rul, care se confundă cu 
naționala de juniori, a- 
ceea care a riștlgat, nu 
demult. Balcaniada din 
Grecia. Si mal mult a 
surprins însă, dincolo de 
jocul slab, gestul fun
dașului central Clrstca, 
care, cu 15 minute înain
te de final, când echipa

. lui era condusă cu î—0. 
si-a lovit adversarul fă
ră minge. Pa bună drep
tate, a fost eliminat. Pe 
cînd părăsea terenul, în
cerca să-si convingă 
coechipierii că— arbitrul 
a fost de vină! Din feri
cire pentru morala spor
tului, antrenorul Costică 
Toma a intervenit ca un 
adevărat pedagog sl l-a 
pus la punct pe nespor-

datorită 
accidentări. cl„. 

de formă din eta- 
IX-a a camplona- 
irecut. O pauză 
(de meditație) si

campionat. Nu 
unei 
lipsei 
pa a 
tulul 
lungă __ . . .
o reintrare promițătoare. 
• Deși a jucat bine, fun
dașul mureșean Jenei' nu 
■ fost remarcat pentru 
că a primit un cartonaș 
galben In min. M. Care 
cartonaș putea fi chjar 
roșu, dacă arbitrul

• Simbătă, tel maclul de ta Bacău, pe lingă aortooa- 
țul roșu arătat teri Șolman, arbitrul I. Crăciunezcu l-a
scos de trei ori șl pe cel galben. De flecare dotă pen
tru indisciplină șl nesportlxitate. Astfel, LI că - pentru ete
rnizarea faptului că a foit lovit ; Stoichiță — Intrudt. o- 
vertizat că nu a executat regulamentar repunereo min
gii In Joc de la morgiie. a aruncat cu mingea le pA- 
mint, tar C. Solomon — pentrr că la un contraatac pe- 
riculoe al tîrgovlștenilor a prins mingeo în mîinl (deci 
henț) șl apel a Hmls-o In tribune I Flecare dintre cei 
trei (ca tă nu mal vorbim de Șoimcm) s-a supărat. Pro
babil pe... regulament, pe aplicarea lui fără nici un ra
bat de conducătorul jacului. Mal bine s-ar ii supărat pe 
antrenorii ți conducători' celor două cluburi care, lată 
(eancțlunlle demonstrează), nu se preocupă îndeajuns de 
educația lor, nu Iau măsuri drastice față de cel ce în
calcă legWe tportlvltâții pe te.en. Cazul lui Șal man (co
pie la indigo a cartonașului 
său Penoff, Io ~

toțu arătat... coechipierului 
etapă Înainte) este grăitor.

Axente ar fi sancționat 
după regulament lovirea 
adversarului (Gălățeanu) 
fără minge. Atentle, Je-



Campionatele mondiale de lupte libere
i~ «u»x- i nriT-ii’n uwr.iwi»iiB^ irt.i<T^iWi.r.rr.)-TnraiwataB»y3Tari^it*,:wa»a»fltt4.

Competiții balcanice

ASTĂZI, FINALELE LA CINCI CATEGORII
KIEV. 27 (prin telefon). In 

Palatul sporturilor. întrecerile 
din cadrul Campionatelor mon
diale de lupte libere au intrat 
în linie dreaptă, miercuri fiind 
programate finalele la 5 cate
gorii (48 kg. 57 kg. 68 kg. 82 
kg. 100 kg). Fiecare reuniune 
este urmărită cu mult interes, 
localnicii fiind mari 
tori ai acestei sport 
puternici. Marți. în 
au figurat disputele 
patru la categoriile 
debutat luni, la acestea adău- 
gîndu-se si întrecerile din tu
rul 1 și 2 la categoriile 52 kg, 
62 kg. 74 kg. 90 kg și +100 kg. 
La categoria 48 kg. în turul 4, 
reprezentantul nostru Nicu 
Ilincu a pierdut prin descali
ficare meciul cu Kim Hwan 
(R.P.D. Coreeană), s-a clasat 
pe locul 3 în grupă și va C 
prezent în finala pentru_ locu
rile 5—6. La 
ghe Fodore 
fruntarea cu 
wek Dubkin 
(2—15). el fiind 
competiție.

în primul tur. la cat. 62 kg.. 
Traian Marinescu a cîștigat 
prin superioritate (15—2) la 
Kim Ku (R.P.D. Coreeană), o 
victorie asemănătoare (14—0) 
realizind si in turul următor 
în fata Ivi Alidad Dzidi (Af
ganistan). La rindul său, Clau- 
diu Tămăduianu (cat. 74 kg.) 
a debutat cu un insucces, pier- 
zînd prin descalificare (min. 
4.51) în fata lui Martin Knosp 
(R.F.G.). dar a ieșit învingător 
după-amiază în meciul cu Ke
rnel Brandford (Canartal pe 
care l-a întrecut cu 4—3. du
pă ce fusese condus cv 2—1 la 
repriză. In sfîrșit, Ion Ivanov 
(cat. 90 kg.) a cedat atît in 
întîlnirea cu turcul Hairi Scz- 
gin cu 5—9, ctt și în disputa 
eu campionul mondial al ca
tegoriei, Uwc Neuport, de

care a fost învins prin tus in 
secunda 25. după ce era con
dus cu 5—0. Ca urmare a aces
tor două lnfrîngeri. el a fost 
eliminat din competiție.

ECHIPELE ROMÂNIEI

admira- 
al celor 

program 
din turul 
care au

cat 82 kg. Gheor- 
a cedat in con- 
mongolezul Ze- 
Drin superioritate 

din
ier.

ALTE REZULTATE : cat. 48 — 
L. Biro (Ungaria) b.p. R. Weaver 
(S.UA.), ----- — “
moama 
late N. 
lă). R-
Eodrias ________ _
(U.R.S.S.) b.p. 3. Ivanov (Bul
garia) ; cal. « Kg — Z. Sa .oc
tal (UngarlâJ — b.p. E. Probst

cat S7 kg. — H_ To- 
(Japorda) b. superiori- 
Gambator (R.P. Monge- 
Tocre» (Cuba.) b.p. A. 
(Polonia), S. Betagazor

(R.D.G.). A Fadzaev <U.R.S.S.) 
b. superioritate A Kubiak (Po
lonia), D. McKay (Canada) b.p. 
Y. Rauhala (Finlanda), R. Cas- 
caret (Cuba) b.p. B. Boulandel- 
guer (R.P. Mongolă) ; cat. 82 kg 
— E. Kanberov (Bulgaria) b.p. 
J. Damian (Cuba), J. Logiinja (Ce
hoslovacia) b.p. D. Otto (R.D.G.); 
cat. too Kg — J. Stmlcko (Ceho
slovacia) b. superioritate T. 
Honda (Japonia), A Kadartsev 
(U.R-S.S.) b.p. G. Ianoev (Bul
garia), L Robotko (Ungaria) b. 
tuș L. Miranda (Cuba).

Dan GÂRLEȘTEANU

FAVORITE LA TENIS

DUPĂ TURNEUL DE „GRECO ROMANE"
(Urmare din pag. 1)

conrura la medalii in cadrul 
a 7 categorii.
bieetivulul | 
cred — si • < 
de care au 
componențit 
va zile înainte de plecare, ceea 
ce le-a diminuat mult potenția
lul fizic. Este cazul Ini St 
Rusu, Vasile Andrei lise Minți 
și Romaa Codreanu*.

Nerea Uzarea o- 
propus. este — 
consecință a gripei 
suferit citiră din 

lotului cu eite-

>r și numai U luptă- 
r români".
< CERNEA (antrenor) :
1 eă eforturile, noastre, 
tuturor, antrenori si lup- 
. nu s-aa mal- intilnit

Dr. NICOLAE PLOEȘTEANC 
(medicul Iotului) : -Echipa
a realizat pentru aceste cam
pionate mondiale • capaci
tate de efort mare. Sint date 
medicale obiective. La ple
care starea gripală a unor com
ponent! ai lotulni a fost ame
liorată și an existat premise 
pentru ca cei bolnavi lă se 
afle intr-o stare de finita te 
bună piuă Ia începerea con
cursului Cred ej • explicație 
principală a insuccesului • 
constituie slabul randament 
in lupta la parter Iată ee 
spune o Statistică a meciurilor 
pierdute de laptătorii noștri : 
din totalul de puncte realizate 
la parter, 71 au revenit adver-

Corespondență specială pentru ,,Sportul“
d

S. P. LIMOGES - CEA MAI BUNĂ ECHIPĂ
A BASCHETULUI FRANCEZ

Echipa de baschet .Saint P.er- 
re“ din Limoges, care va fi la 
29 septembrie si Ia 6 octombrie 
adversara formației bucure^teae 
Dinamo, în cadrul primului tur 
ai Cupei campionilor__
este. In mod incontestabil, mai - - -
din _ __ ____ J _ ____
nul trecut. Limoges a înregistrat 
un * _  __ 2__
mante, cîstigind campionatul na
tional. .Cupa Franței" $1 .Cupa 
Koraci". în finala căreia a dispus 
de echipa iugoslavă din Sibenlk. 
cea care, cu 
o intrecuse 
competiții.

Acum este 
că Limoges . ____ __ ____ _
dar jucătorii săi nu-și ascund 
intenția de a ajunge în faza fi
nală. Ei au. în această privință, 
toate mijloacele pentru a-jl 
dea realizate aspirațiile.

în perioada dintre vechiul

europeni. 
cea 

puternică formație franceză 
ultimii ani. Astfel, la sezo-
buchet splendid de perfor

un an mal înainte, 
in finala aceleiași

pentru prima oară 
participă la C.C.E..

ve-
________  si noul sezon, la Limogss au in

tervenit citeva noutăți importan
te. Astfel, vechiul international 
Andre Buffiere a Dârăsit echipa, 
lăsînd funcția de antrenor In 
miinlle lui Pierre Dao, care, la 
rindu-1. a renunțat, din acest 
motiv, la postul de antrenor a! 
renrezentativei naționale.

Jucătorul nr. 1 al echinei este 
americanul Edward Murphy, cen
tru al treilea sezon la Limoges.

PROGRAM INTERNATIONAL AL PUGILIȘTILOR ROMÂNI

lașul loc firesc Ș; că 
tivi deținători in 
unor înalte perfoe-

I

Tn programul international al 
boxerilor români figurează, - In 
perioada următoare, o serie de 
competiții importante, printre a- 
cestea fiind turneeul .TSK", din 
Berlin, la care au fost invitați 
pugilist! din Cuba. U.R.S.S.. 
Cehoslovacia. R.P.D. Coreeană. 
Venezuela. Bulgaria. Franța. Ita
lia, Kenya etc. Din tara noastră 
vor -participa Vasile Clobanu 
(catsg. semimuscă). Constantin 
Tițoiu (muscă). Nicolae Brînzei 
(semiusoară). Mircea Fulger 
(ușoară). Constantin Mihai (semi-

mijlocie). Ion Cîrtaa sau Mareei 
Marca (semigrea).

în continuare, la nivelul ju
niorilor. stat prevăzute două 
meciuri bilaterale ci echini R-D 
Germane (în deplasare), la Ti 
octombrie la Delitzech si pe 2S 
octombrie la Bautzen. Garnituri
le celor două țări se vor lnttl- 
ni și la seniori, cele două inrtl- 
nlri fiind 'găzduite de tara noas
tră (Galați și București).

In a doua decadă a lunii no
iembrie va avea loc în Grecia 
Balcaniada rezervată seniorilor.

HASKOVO, 27 (prin tele
fon). Pe cele opt terenuri ale 
„Tenis Clubului" din localitate 
vor începe miercuri întrecerile 
celei de a 24-a ediții a Cam
pionatelor balcanice de te
nis pe echipe, la startul cărora 
sînt prezenți jucători și jucă
toare din Bulgaria, Iugoslavia, 
Grecia, România si Turcia. 
Competiția, care trebuia 
debuteze 
marți 
răgaz 
rea 
nouă 
bază sportivă, care va fi inau
gurată cu prilejul BalcaniadeL 
Această neașteptată pauză a 
fost, utilă, totuși, pentru că 
sportivii au efectuat antrena
mente suplimentare de a- 
comodare, pentru a se pre
zenta la start in cea mai bună 
formă.

După cum se știe, reprezen
tativa 
niei - _
rita nr. 1 —'are în componența 
sa pe Florin Segărceanu. Du
mitru Hărădău, (care vor evo
lua la simplu) și Andrei Dîrzu 
(alături de FL Segărceanu la 
dublu). Principalii adversari 
se anunță a fi sportivii iugo
slavi dar șansele înclină de 
partea tenismanilor rornânL

România 
, care 
in cursul 

a fost amînată 
necesar pentru 
lucrărilor la 
și deosebit de

să 
zilei de 

cu o zi, 
termina- 

această 
frumoasă

masculină a Româ- 
consideratâ a fi favo-

Conform tragerii Ia sorți 
băieții vor întîlni, in ordine, 
echipele Turciei (miercuri), 
Greciei (joi), Bulgariei (vi
neri) și Iugoslaviei (duminică). 
Cunoscindu-la posibilitățile, 
sperăm că cei trei tenismani 
vor evolua la nivelul demon
strat și cu alte ocazii, 
ca ei să-și valorifice ' 
mum calitățile.

Echipa feminină — 
Romanov, 
(simplu), _ _______
(dublu) — va avea de susținut 
două partide dificile cu Bul
garia (în formație cu surorile 
Maleeva) și Iugoslavia (cele mai 
bune : Sabrina Goleș și Renata 
Sajak), veritabile derbyuri 
ale competiției. Desigur, in 
fața echipelor Turciei și Gre
ciei fetele noastre sînt indiscu
tabil favorite.

Programul echipei femini
ne prevede, în ordine, următoa
rele jocuri : Turcia (miercuri), 
Bulgaria (vineri), Iugoslavia 
(sîmbătă), Grecia (duminică).

Așadar, se anunță 
fruntări atractive, la 
tul cărora 
României, 
facția unor

Daniela 
surorile

la

cu

astfel 
maxi-

Lucia 
Moise 

Romanov

(vineri), 
Grecia 
se anunță con- 

atractive, la capă- 
sperăm ca echipele 
să ne aducă satis- 
frumoase victorii.

Ion GAVRILESCU

SPORTIVI DE RENUME LA STARTUL
ÎNTRECERILOR DE TENIS DE MASĂ

start 
(se-

antrenori : L. Gheorghiu și 
E. Băeioia.

La ediția precedentă, de la 
Izmir, fetele noastre s-au 
situat pe primul loc in toata 
probele (echipe, simplu, dublu), 
comportare pe care o dorim 
repetată la Ivongrad. De ase
menea. este de dorit ca si băie
ții să-șj valorifice la nivelul 
maxim potențialul de care

• în orașul bulgar Primosko 
s-a desfășurat un concurs 

—ai de tenis de 
masă. la care au luat parte e- 
etiipele de seniori și senioare 
ale t'LSS, Cehoslovaciei, 
Ungariei, R. D. G., Bulgariei 
4t două formații de cădeți din 
țara noastră. In întrecerea 
feminină, echipa noastră, for
mată din Kings Ldhr și Maria 
Bogoslov. s-a clasat pe locul 3, 
performantă obținută de Ktnga 
Lihr șj în proba de simplu. 
La masculin. echipa noastră 
(Călin Toma. Cristian Ignat) 
s-a situat pe locul 7.

FAZA DECISIVA IN CUPELE EUROTENE, PENTRU PROMOVAREA 
IN TURUI AL DO L£A

Banik Ostrava, Bayern Munchen, 
ci sf le cităm doar pe cele 
mal Importante. Misiuni dificile 
at reprezentantele țării noastre, 
Universitatea Craiova la Split șl 
Sportul studențesc la Graz

Uoeje tatgnărl stat șl ele pe 
-muchie de cuțit" : Ferencva- 
rea — Eindhoven (2—4), Gronin
gen — Atletice Madrid (1—21, 
.Aarhus — Celtic Glasgow (0—1), 
Steaua roșie — Verona (0—1), 
Honved Budapesta — Larissa

iu eătort al lovit pe Maradona,
ego Mara- la glezna piciorului
ircelona — tacit argentinianul a
In ziarul portat cu targa de pe teren, și
xxtibil cel apoi imediat internat la spital,
unei o pe- unde 1 s-a efectuat o operație
cum reia- di firm. Va mal fi el apt de joc,

« Presse, ta tcaU plenitudinea sa 7 Greu
ma— -.-io- de dat un răspuns, acum !
I. k> cam- Componentul echipei din Bilbao,
venit tot Goicoechea t are in orice caz

■■Na -i- pe c-:c:ș:::r.tă. Șl acest fundaș nu
urajată de este la prima abatere ! El î-a
ectul eu accidentat grav, in 1981, pe Bernd
așm Gol- Schuster și tacă pe alți înaintași
Bilbao l-a valoroși.

DIN AGENDA U.EFJL

in ten ționat, 
sting. așa 
fost trans-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX > TELEX • TELEX > TELEX • TELEX
ATLETISM • Proba jie mara

ton de la Vârșovia a fost eîstl- 
eată de atletul bulgar Stanlmlr 
Nenov, cronometrat pe 42,185 km
cu timpul de 2.24:17. La feminin, 
a cîștigat tînăra sportivă polo
neză Irena Maliborszka (18 ani) 
în 2.59:38. Au luat startul 2 104 
concurent!, dintre care 1 938 băr
bați. Ultima a trecut linia de so
sire. după 7.14:00 poloneza He

lena Opilovska în vîrstă de 75 ani.
HANDBAL • In turneul inter

national feminin de la Vilnius, 
echipa României a Întrecut cu 
scorul de 18—17 (7—5) selecțio
nata de tineret a U.R.S.S. Maria
na Oacă a fost din nou prin
cipala realizatoare a formației 
româna, Înscriind 9 goluri. în- 
tr-un alt joc. prima selecționată 
a U.R.S.S. a învins cu scorul de

21—13 (10—S) echipa Norvegiei.
MOTO • Cursa internațională 

de motociclism de la Stockholm 
a fost clstigată de americanul Bemle Schreiber (pe „SWM") 
urmat în clasamentul finpl de 
belgianul Eddie Lejeune (.Hon
da") si francezul Therry Michaud 
(,.SWM“). în clasamentul campio
natului mondial continuă să con
ducă Lejeune eu 141 puncte.

bexna, 27 (Agerpres). La tur
neul final al campionatului mon. 
dial de fotba’, ce va ti găzduit 
tn 19M de Mexic, vor ti prezen
te 14 echipe europene. s-a 
anunțat la sediul U.E.LA, de 
a Berna. Ia preliminarii vor 
participa. s-a adăugat. 32 dintre 
cele 33 de echipe naționale eu
ropene. singura absentă fiind 
Liechtenstein

Propunerea privind organizarea 
unul campionat rnxilal al ju
niorilor sub 11 ani, aparținind 
iui Joao Havelange, președintele 
f : 5 A a fost respinsă ta 
o»jnsul lucrărilor Comitetului exe
cutiv al U.ÎT.A. desfășurate la

europene.

Frankfurt pe Main. In cadrul 
ședinței s-a propus ca dată de 
începere a turneului final al 
campionatului mondial de fotbal 
din 19M, 30 sau 31 mal.

Pe de altă parte, un purtă
tor de cuvlnt al U.EJA. a de
clarat că In viitor Campionatul 
european de fotbal pentru ju
niori A se va disputa o dată 
la doi ani, șl nu în fiecare an, 
ca ta prezent. De asemenea, 
U.E.F.A. exprimă rezerve impor
tante în oe privește organiza
rea unei „Cupe Mondiale" re
zervate formațiilor feminine, ca 
șl față de o competiție similară 
tn sală.
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