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P. TITILENCU (Torpedo Zărnești) - ÎNVINGĂTOR
ÎN PRIMA ETAPĂ A „TURULUI ROMÂNIEI" LA MOTOCICLISM 3

GALAȚI. 15 (prin telefon).
Orașul de la Dunăre a primit 
cu viu interes pe cei aproape 
60 de alergători care au luat 
startul in prima etapă a „Tu
rului României" 'a motociclism 
organizat de C..\.E.F.S.. C.C. al 
U.T.C. si F.R.M. în cinstea a- 
niversării a 40 de ani de la

găzduită de stadionul ..23 Au
gust* din Capitală. concuren- 
ții din cele 13 cluburi si aso
ciații sportive s-au angajat in 
primul test pentru cucerirea 
titlurilor de campioni repu
blicani de regularitate si re
zistentă atit la individuaL dt 
Si pe echipe disputindu-si In-

— Slobozia — Brăila — Galati 
(259 km). Timpul destul de 
cald, precum si circulația In
tensă au constituit impedimen
te pe care multi concurenti nu 
au putut să le depășească a- 
cumulind la posturile de con
trol orar puncte penalizare, mai 
ales pe porțiunea dintre Brăi
la și Galati. De la intrarea in 
municipiul Galati si oină la so
sire (in fata hotelului Dunărea), 
alergătorii au fost intimpinati 
de nui de spectatori, admira
tori ai sportului cu motor. 
După calculele preliminare, 
corpul de oficiali a indicat ur
mătoarea ordine in etapa inau
gurală : P. Tîtileneu, E. Mulner 
(ambii Torpedo Zărnești). S. 
Stelian. D. Ciuraru. G. Brato- 
viei (toti de la I.M.G. Bne.) si 
Tr. Botoș (LHASA Sf. Gheor
ghe) doar primul reușind să 
sosească fără puncte penali
zare.

Joi are loc etapa a II-a pe 
ruta Galati-Tecuci-Birlad-Vas- 
lui-Iași (249 km)

S. NICOLESCU-coresp.
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marți 14 au- 
18. între su

tele de oameni care aș
teaptă emoționați aterizarea 
avionului sosind de 
Angeles cu olimpicii 
un grup compact ne 
atenția prin numărul 
soanelor care-l compun, ca 
ți prin faptul câ grupul stă 
oarecum de-o parte, retras... 
Pe lingă grupulețele obiș
nuite de trei-patru oameni, 
grupul de 14 inși la care ne 
referim pare aproape o de
legație...

In fond, asta și este. O 
„delegație de suflet" venită 
special din comuna 
județul Galați, să aștepte 
singur om. Pe Nicu Vlad. 
al comunei gălățene de 
malul Șiretului.

Despre comuna Piscu 
auzit de curind și la Los An
geles. La 5 august, compu
terele olimpice de la sala 
Universității Loyola Mary- 
mount transmiteau în întrea
ga lume marea ispravă a 
băiatului născut la Piscu - 
România. Lo categoria semi
grea, halterofilul Nicu Vlad 
ciștiga in chip strălucit me
dalia de aur, un „aur" înso
țit de 3 recorduri olimpice și 
3 recorduri naționale. Excep
țională performanță I

In onoarea ei și de dra
gul „băiatului lor", la Piscu 
s-a format o „delegație 
ad-hoc" de 14 oameni, ma
ma, Niculina Vlad, țărancă 
cooperatoare, tata, Gheorghe
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Vlad, muncitor la C.F.R. Băr
boși, doi frați, unchi, mătuși, 
prieteni, primul profesor de 
educație fizică al lui Nicu, 
Petrea Dumitrei. Toți cu flori 
în brațe și cu bujorii emo
ției în obraz. II așteptau 
- fericiți și mindri foc — pe 
„eroul lor de la Los Ange
les", pe cel care a făcut din 
comuna Piscu un „nume 
limpic", ce va sta la loc de 
frunte în toate anuarele 
specialitate.

...Stau de vorbă cu Nasta- 
sia Mihai, primarul comunei 
gălățene Piscu. „Nici nu vă 
puteți închipui ce mîndri sîn- 
tem cu toții, 6 700 de suflete, 
cite are comuna, de băiatul 
nostru Nicu Vlad ! Prinși toa
tă ziua cu munca la cîmp, 
unde am obținut de pe acum 
rezultate bune, la grîu de 
pildă, vestea cu băiatul lui 
Vlad a apărut ca un curcu
beu strălucitor și ne-a făcut 
pe toți fericiți. Vă închipuiți 
ce a fost pe noi zilele aces
tea. Ai noștri lucrau de zor 
la cultura mare și toți vor
beau de isprava lui Nicușor. 
Abia așteptăm să vină aca
să să-i facem o primire pe 
cinste. Că merită I"

Un mare campion, un tî- 
năr minunat plecat dintr-o 
comună minunată, de oameni 
harnici, frumoși la chip și la 
suflet, 6 700 de oameni, ță
rani. muncitori, oameni vîrst- 
nici, tineri, copii, cu toții mîn
dri de consăteanul lor ajuns 
un faimos „olimpic*.

Marius POPESCU
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M otocicliștil participant la „Turul României*, printre care s-au a- 
flat și citeva fete, au pornit de pe stadionul „23 August" din Ca
pitală din minut, in minut Prima plecată in cursa București' —> 
Galati a fost Doina Popescu (C.S.T.A. Buc.), cu nr. de concurs 63.Foto : D. NEAGU

Eliberare și a celui de al 
XIII-lea Congres al partidu
lui.

După deschiderea festivă.

tîietatea într-o probă de înde- 
mînare contra-timp. după care 
s-a dat startul în etapa 1. des
fășurată pe distanta București

BOXERII „OLIMPICI" IN PROGRAMUL 
GALELOR DE LA DINAMO

Iubitorii sportului cu mănuși 
din Capitală vor avea prilejul 
să urmărească trei gale de box 
din cadrul marii competiții do
tate cu „Cupa a 40-a aniversa
re". întrecerile vor fi găzduite 
de parcul sportiv Dinamo : vi
neri două reuniuni, la orele 
16,30 și 19 ; duminică, ora 10. 
Așa cum ne așteptam, pe afi
șele celor două reuniuni de vi
neri (duminică vor boxa în
vingătorii' între ei) figurează 
pugiliști dintre cei mai buni 
din tară, „capete de afiș“ fiind, 
desigur. • reprezentanții noștri la

turneul olimpic de box de la 
Los Angeles. în frunte cu me
daliatul cu bronz, Mircea Ful
ger.

Din programul primelor două 
gale, amintim in primul rînd 
meciul Mireea Fulger — Flo
rian Tîrcomnicu, care, sîntem 
siguri, ne va oferi si de data 
aceasta o partidă spectaculoasă, 
la „ușoară". „Pana* Nicolae 
Talpoș va încerca să demon
streze In fata campionului ca
tegoriei. Costin Siancu, că este

(Continuare in pag. 2—3)

PENTATLONIȘTII DE 
S-AU DISTANȚAT ÎN

întrecerile pentatlonistilor in 
cadrul „Cupei a 40-a aniver
sare* se apropie de cfîrșit, 
miercuri după-amiază desfă- 
surindu-se cea de a treia pro
bă. înotul, la bazinul „23 Au
gust*.

Cele sase lungimi de bazin 
(300 m) au prilejuit o dispută 
strînsă între sportivii de la 
Steaua si Olimpia, cei de la 
Politehnica Industria Linii Ti
mișoara cedînd pasul. în prim- 
planul competiției s-a aflat 
stelistul Dan Groza, care a 
înotat în 3:19,9 (1276 p)._ dar, 
cu toate acestea, datorită evo
luției de la călărie si scrimă, 
nu a putut urca între fruntașii 
clasamentului generat Dintre 
cei aflat! pe primele sase locuri 
ale clasamentului, doar Lucian 
Țintea — care a trecut in 
frunte —. Marian Gheorghe si 
Cezar Răducanu au avut o 
comportare bună la înot, ast
fel că. după trei probe, ierar
hia generală a suferit citeva 
modificări, ceea ce face ca

LA STEAUA 
CLASAMENT

disputa la tir si 
cros să devină cu 
atît mai intere
santă. între primii 
trei clasați — ste- 
iiști L. Țintea, D. 
Pătrui. M. Gheor
ghe — existînd o 
mică diferență de 
puncte.

în ceea ce pri
vește disputa pen
tru primul loc la 
echipe. 
Steaua 
tantat 
500 p. 
care îi 
pentru 
probe, 
decisiv 
beneficiat de doi sportivi între 
fruntași — M. Gheorghe. L. 
Țintea —. în timp ce timișo-

formația 
I s-a dis- 
la aproape 
un avantaj 
creează un 

abordarea
Steliștii 
datorită faptului că au

Dan Groza 
de inot

suport sigur 
ultimelor 

s-au detașat

Emanuel FANTANEANU

(Continuare In pag. 2—3)

ANI DE PUTERNICĂ AFIRMARE

A VOLEIULUI ROMÂNESC
Poate cel mai popular și mai 

accesibil. în forma sa simplă 
dintre jocurile sportive. în tara 
noastră, voleiul — sport al se
colului 20 — a avut o Istorie 
insignifiantă in cei 25 de ani 
ai începuturilor sale, din 1919 
pină la Eliberare. Practicat în 
cercuri restrînse. in acest răs
timp. voleiul nu s-a putut a- 
firma nici la nivel de perfor
manță. Dar. încă din primii ani 
ai vieții noi. cînd activitatea 
sportivă în general a încetat 
să mai fie apanajul unor gru
puri restrînse. cînd masele largi 
au căpătat dreptul firesc de a 
beneficia de acest mijloc de 
invigorare și sănătate, voleiul 
a devenit jocul cu — poate — 
cea mai mare audientă, sute 
de mii de tineri si vîrstnici pu
țind să-1 practice sub forma 
sa populară. Din rindul acestor 
mase largi de practicanti aveau 
să se ridice . curind și mari 
performeri, iar voleiul româ

nesc să progreseze simțitor. Un 
sport care se potrivește de mi- 
Dune spiritului românesc, un 
sport al fanteziei și rapidității 
de gîndire găsea terenul fertil 
al afirmării internaționale. Ju
cători și jucătoare de valoare 
au apărut încă din primii ani, 
cum au fost C. Herold. D. Me- 
dianu, P. Erdely, N. Dragomi- 
rescu, G. Constantinescu. V. Io- 
nescu, P. Dinu, Livia Thomas, 
Magda Niculescu, Coca Raianu 
și alții, care au adus și pri
mele performante internaționa
le. in campionatele balcanice.

Dinamo și Steaua au oferit in ultimii 20 de ani o pasionantă 
concurență, stimulatoare pentru voleiul nostru masculin...

Treptat. însă, voleiul româ
nesc a cunoscut o și mai pu
ternică ascensiune pe scara va
lorilor internaționale, o dată cu 
creșterea continuă a condițiilor 
materiale de practicare a Iui 
de către toti cei care îl în

drăgeau — din ce în ce mai 
multi — și aveau talent și ap
titudini. Primele campionate

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

(Steaua II), ciștigătorul probei 
Foto : Ion MIHĂICA

CELE MAI VALOROASE 
ECHIPE DE BASCHET 
EVOLUEAZĂ În SALA 

RAPID
Reinainlre, în sala Rapid din 

Capitală, cu cei mai valoroși 
baschetbaliștl — băieți șl fete — 
din țara noastră I Prilejul este 
oferit de atractivele turnee din 
cadrul „Cupei a 40-a aniversare* 
la care iau parte — de vineri 
pînă duminică — primele patru 
echipe clasate la ultima ediție a 
campionatelor naționale. Este vor
ba de formațiile masculine Stea
ua, Dinamo (care, cu această o- 
cazle, vor reedita tradiționalul 
lor derby, duminică, la ora 13), 
I.C.E.D. și Rapid și de cele femi
nine Universitatea Cluj-Napoca< 
Olimpia, Voința și Politehnica 
București. Amatorii de baschet îl 
vor revedea astfel pe Costel Cernat, 
Dan Niculescu, Iulian Carpen, 
Mihai Caraion, Magdalena Pali, 
Romela Cristea, ștefania Borș, 
Maia Zidaru și pe cellaLați frun
tași ai acestui sport. Menționăm 
că întrecerile constituie șl un 
prilej de verificare a componențl- 
lor loturilor reprezentative — 
masculin și feminin — aflate cu 
puțină vreme înaintea partici
pării la turneele de calificare 
pentru campionatele europene.

Programul meciurilor din sala
Rapid : vineri, de la ora 9 : Vo
ința — Olimpia (f). Dinamo — 
Rapid (m) : de la ora 1TJ» : „U”
— Politehnica (f) Steaua — 
I.C.E.D. (m) : simbătă, de ta ora 
15 : Politehnica — Olimpia (f), 
Dinamo — I.C.E.D. (m). Voința
— „U* (O Rapid — Steaua (m); 
duminică, de la ora 6.30 : Voința
— Politehnica (f). Rapid — 
I.C.E.D, (m). Olimpia — „U* (f). 
Steaua — Dinamo (m).
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ADUNAREA FESTIVA CONS

ÎNTRECERILE FOTBALISTICE 
ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE

Of MÎINE Uliii m INIRfîERE 

FmiAțll SĂRITRRIERR ÎN APĂ

„ZILEI PRESEI ROMANI

Astăzi, interesante cuplaje In Capitală

pe stadioanele „23 August4* și Progresul
Competiția fotbalistică dotată 

cu „Cupa a 40-a aniversare" a 
continuat ieri prin partidele 
disputate la Brăila. Iată rezul
tatele înregistrate :

Gloria Buzău — Politehnica 
Iași 3—1 (2—0). Au marcat 
State (min. 32), Șumuianschi 
(min. 44) și Niță (min. 82) 
pentru învingători, respectiv 
lluțu (min. 50) pentru învinși: 
Chimia Rm. Vîlcea — F.C.M. 
Brasov 6—2 (2—1). Au înscris: 
Verigeanu (min. 18, 43, 48, 50), 
Catrina (min. 52) si Iancu Din
tru vîlceni Danielescu (min. 28) 
Si A. Vasile (min. 78) pentru 
brașoveni. Ultimele iocuri sint 
programate vineri cu începere 
de la ora 16.30 cînd învinsele 
(Politehnica Iași — F.C.M. 
Brașov) si învingătoarele (Clo- 
ria Buzău — Chimia Rm. Vîl
cea) se vor întilni intre ele. 
(N. COSTIN — coresn).

La București au Ioc astăzi 
noi partide din cadrul intere
santei întreceri. Astfel, pe sta
dionul „S3 
de la ora 
mătoarele

Metalul 
țese (speranțe) și Rapid — Di
namo Victoria București. ~‘ 
bâtă. tot pe stadionul 
August" din Capitală, in 
gram cuplat se vor întilni 
ele învinsele din jocurile 
astăzi (in deschidere) și învin
gătoarele (în meci — vedetă)

Tot astăzi, pe stadionul Pro
gresul cu începere de la ora 
16. în cadrul aceleiași compe
tiții. se vor disputa intilnirile : 
Autobuzul — Steaua Mecanică 
Eină și Progresul Vulean — Au
tomatica.

Miine va începe și competiția 
care se desfășoară Ia Baia 
Mare. Programul cuprinde cu 
începere de la ora 16.30. parti
dele : F.C. Olt - S.C. Bacău 
sl F.C. Baia Mare — A.S.A. Tg. 
Mureș.

Și la Tîrgoviște in organiza
rea C.J.E.F.S.. Dîmtxjvița. se 
va disputa (pe stadionul Mu
nicipal) o competiție la care 
participă divizionarele _B“ și 
„C“ din județ. Primele jocuri 
sint programate vineri, de la 
ora 15.30 : Metalul Mija — 
Chimia Găesti și C. S. Tîrso- 
viște — Avicola Crevedia. în 
ziua de 22 augus: se vor în
tilni învingătoarele și învinsele 
între ele.

Fruntașii celei mai specta
culoase ramuri a natației — 
săritorii de la 
intră, de mîine. 
pentru „Cupa » 
sare" și pentru

trambulină — 
în întrecerea

40-a 
titlurile 

campioni naționali, 
■sint programate la 
Tineretului din Capitală si vor 
dura pînă duminică după- 
amiază. la ele urmind să ia 
parte întreaga elită a acestui 
sport, printre concurenti aflîn- 
du-se Luiza Nicolaescu, Felicia 
Cîrstea-Pintea. 
kacs. Ruxandra 
Pirjol. Andreea 
Oprean. Adrian 
Cherciu. Cornel 
trache. Călin Hila șa 

Programul celor trei 
este următorul : 
la ora 9.30 si de la 
: trambulină 1 m; 
ora 10,00 ; trambulină

aniver- 
de 

Disputele 
Ștrandul

Cristina Sza- 
Hociotă. Ileana 
Dragomir. Dan 

Si
Pop.

Cătălin 
ion

zile

Pe-

August*, cu începere
16. vor avea Ioc ur- 
meciuri :
— Sportul studen-

Sim- 
-23 

pro- 
între 

de

BOXERII „OLIMPICII"
(Urmare din pag. 1)

pretendent la titlu. ÎI vom ve
dea si pe -semigreul" găiătean 
Georgică Donici in 
lui Tudor Panait. De 
în program. Viorcl 
Rudei Obreja. Ioana 
cu Nicolae Brinzei
Iași), iar Otjreja cu Mihai Con
stantin (Farul). Atragem aten
ția si asupra întilnirii -greilor* 
Dorin Răcaru (Dinamo) — Ion 
Cernat (Steaua)... După cum 
se poate vedea, gale pugilistice 
de mare interes, care vor aduce 
în jurul ringului un mare nu
măr de spectatori.

compania 
asemenea 
Ioana si 
va boxa 
(Nicotină

de
vi-întreceri 

neri, de 
ora 16,00 
simbătă.
3 m băieți, ora 16,00 ; " plat
formă fete ; duminică, ora 
IOA0 : trambulină 3 m fete, 
ora 16,00 : platformă băieți.

MECIURI ATRACTIVE LA TENIS
Terenurile de tenis din parcul 

Progresul au cunoscut, o deo
sebită animație ieri dimineață. 
Aproape o sută de sportivi din 
Capitală si din țară ocupaseră 
toate terenurile încă de la pri
ma oră. astfel că pină la prinz 
la secretariatul concursului se 
adunaseră multe rezultate. Con
form clasamentului F.R. Tenis 
Si în urma rezultatelor obținute 
la competițiile desfășurate în 
acest an organizatorii (arbitru 
principal Tănase Florea, secre
tar de concurs Die Tnrcu) au 
stabilit următorii tavoriți : mas
culin : L. Bucur. A. Dirzu. Cr. 
Ștefănescu. E. Hnat. L. Ursu- 
ieanu. Ov. Pavel. M. Vanță, 
Ad. Popovici. D. Antonescu. A. 
Leonte și D. Pop ; feminin : 
L. Romanov. D. Moise. M. Ro
manov I. Trocan. A. Dănilă, 
T. Sălăjan. M. Radu. C. Po
pescu. O. Pop. M. Totoran. G. 
Medveș și A. Gheorghe.

Meciurile zilei inaugurale au 
fost de bun nivel. Dorința de 
afirmare în „Cupa a 40-a ani
versare" a tinerilor tenismani. 
aflați acum pe aceleași tablouri 
cu consacrații (L. Bucur. A. 
Dirzu. Daniela Moise. Ileana

au 
la 

In
in

îs Miercuri dimineața a avut loc în Capitală 
g adunarea festivă consacrată .Zilei presei ro- 
g mâne". Organizată de Consiliul ziariștilor, a- 
$3 dunarea a reunit redactori șefi, redactori și 

corespondenți ai presei centrale și periodice, 
ai Agenției Române de Presă Agerpres și 
Radioteleviziunii, activiști de partid și de 
stat, ai unor organizații de masă și obștești, 
muncitori tipografi.

în continuare, s-a desfășurat Simpozionul 
dedicat celei de-a 40-a aniversări a revoluției 
de eliberare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă și Congresului al XIM-lea 
al Partidului Comunist Român cu tema „Con
cepția tovarășului .Nicolae Ceaușescu despre 
presă și rolul ziaristului în societate, teme
lia întregii activități gazetărești în țara 
noastră. Presa, factor activ de mobilizare a 
oamenilor muncii în transpunerea în viață a 
politicii interne și externe a partidului și 
statului nostru".

în încheiere, participants la adunarea fes
tivă și la simpozion au adoptat. într-o at
mosferă de puternică angajare patriotică, o 
.................................................   ' i NICOLAE

2

0 mosferă de puternică angajare
0 telegramă adresată tovarășului _________

CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 
g Comunist Român, președintele Republicii So- 

cialiste România. în care se spune :
§ In numele ziariștilor, al tuturor 
g

g
g

SPECTACULOASE ÎNTRECERI 
ALE CICLIȘTILOR JUNIORI
Pe pista velodromului Dina

mo au început Întrecerile „Cu
pei a 40-a aniversare", care au 
oferit întreceri spectaculoase, și 
performante notabile. în seriile 
probei de viteză, juniori mari, 
au concurat perechile : M. Cleo
nic (Dinamo) 13,5 sec. — C. 
Balea (C.S.Ș. 1) ; G. Merescu 
(C.S.Ș. 1) 13,4 — M. Stan (C.S.Ș. 
2) ; D. Trocan (Dinamo) 12,5 — 
G. Neagu (C.S.Ș. 1) : S. Dine 
(C.S.Ș. 1) 14,0 — C. Dumitres
cu (C.S.Ș. 2) ; AL Boerescu 
(C.S.Ș. 2) 13,0 — Cr. Ivancea 
(C.S.Ș. 1) ; în urma recalifică
rilor. și-au mai cîștigat dreptul 
de a merge mai departe M. 
Stan și Gh. Neagu. Sferturile 
de finală au adus la start pe; 
rechile : M. Cleonic 14,3 — 
Ivancea ; D. Trocan 13,0 — 
Neagu : G. Merescu 13,2 — M. 
Stan ; S. Dine 13,4 — Al. Boe
rescu. în semifinale. M. Cleo
nic a cîștigat cu 13,4 în fața 
lui S. Dine, iar G. Merescu 12,4 
(cel mai Imn timp din concurs) 
l-a învins pe D. Trocan. Finala 
mică : D. Trocan 13,0 — S. 
Dine, iar finala mare M. Cleo
nic 12,7 — G. Merescu. CLA
SAMENT : 1. Mihai Cleonic
(Dinamo), campion național, 2. 
Gabriel Merescu (C.S.Ș. 1), 3. 
Dorel Trocan (Dinamo).

Lă startul probei de 500 m 
cu start de pe Ioc, juniori mici, 
s-au prezentat 16 concurenti ; 
Cristian Mihălțeanu 
36,2 sec. a cîștigat și 
republican, urmat de 
lecsiu (Dinamo) 37,3 
Cîrlan (Stirom) 37,5.

Proba de viteză, juniori mici, 
a adus la start 18 cicliști. în 
serii, au cîștigat C. Mihălțeanu 
(Olimpia) 12,2 ; M. Alecsiu (Di
namo) 14,3 ; V. Stoian (Olim
pia) 13,2 ; S. Chiosolu (C.S.Ș.

1) 13,2 ; M. Paraschiv (Dinamo) 
13,4 si R. Cîrlan (Stirom) 13,5 ’, 
în recalificări si-au cîștigat 
dreptul de a evolua în sferturi 
de
P. 
de

Trocan. Daiana Samungi etc.), 
ca si timpul foarte frumos 
creat ambianța întilnită 
campionatele naționale. Din 
trecerea băieților, partida
care s-au intilnit M. Comănescu 
(Progresul) și I. Nițu (C.S.Ș. 
Slobozia) a reținut atenția în 
mod deosebit prin dorința tînă- 
rului si mai puțin experimen
tatului Nițu de a se ridica la 
valoarea partenerului. A reușit 
doar ca stil d? joc. Comănescu 
a cîștigat cu 6—3. 6—1. în cele
lalte partide din turul I s-au 
inregistrat rezultate 
D. Dobre — P. 
6-4. I. Șesu — 
6—2, B. Badiu 
6-0 5—7. 6—2
O. Florea 6—1. 6—1. Din între
cerea feminină se cer eviden
țiate junioarele Daiana Samungi 
și Monica Pecheanu. într-un e- 
vident progres. De asemenea* 
consemnăm faptul că Floren
tina Curpene (de la Metalul 
Tîrgoviște. antrenor I. Stănescu) 
își continuă ascensiunea începu
tă cu numai un sezon in urmă. 
Rezultate din primul tur : M. 
Pecheanu — F. Stan 6—4. 6—2, 
G. Popa — E. Năstăsescu 6—0, 
6—0. M. Voinea — S. Ștefănes
cu 7—6. 6—1. C. Roman — Cr. 
Voinea 6—1. 6—3. C. Taloș — 
Fl. Cocan 6—3, 6—3. D. Samungi
— D. Voinea 6—0.6—1. M. Buciu
— M. Raicovici 6—1. 6—4. FI. 
Curpene — A. Rozor 6—0. 6—0. 
M. Stoicescu — R. Ștefanache 
6—4. 4—6. 6—3.

Azi programul începe la ora 9. 
cu meciuri din turul II mascu
lin și feminin.

Ion GAVRILESCU

normale :
Niculescu 6—4. 
D. Pipoș 6—2.
— FI. Sipoș 
S. Gorgan —

C. 
G.

(Olimpia) 
concursul 
Mihai A- 
și Robert

P. 
V.

finală S. Stoica (Stirom) și 
Santa (Olimpia). Sferturile 
finală : C. Mihălțeanu 12,7 

S. Stoica : M. Alecsiu 13.3 — 
Santa ; S. Chiosolu 13,0 — 

M. Paraschiv 13.3 
semifinale : C.

M. Paras- 
13,5 — 

în finala mică

Stoian,
R. Cîrlan ; 

Mihălțeanu 13,7 
chiv ; M. Alecsiu 
Chiosolu ; 
Chiosolu a cîștigat cu 12,9 
fața lui M. Paraschiv. iar 
finala mare C. Mihălțeanu 
învins cu 13,3 pe M. Alecsiu. 
CLASAMENT : 1. Cristian Mi
hălțeanu (Olimpia). ciștigător 
sl concursului republican. 2. 
Mihal Alecsiu (Dinamo), 3. Sei- 
din Chiosolu (Olimpia).

Proba de 1000 m cu start de 
pe loc, juniori mari, a adus la 
start 31 de cicliști. Au condus 
pe rînd. ca timpi realizați. G. 
Gheorghiu (Voința), V. Pavel 
(Voința). G. Merescu (C.S.Ș. 1). 
C. Ioniță (C.S.$. 1). M. Cleonic 

. (Dinamo); în penultima alergare 
a luat startul L. Kovacs (Voin
ța Arad), avînd un ritm de 
rulaj constant foarte bun. el 
a realizat un timp excelent. 
1:09,9. la numai 5 sutimi de 
secundă de recordul categoriei, 
deținut din anul 1968 de Geor
ge Negoescu; ultimul care a 
luat startul. C. Popa (C.S.Ș. 1). 
deși a realizat timp bun, nu a 
putut ocupa decît locul 3. CLA
SAMENT : 1. Ludovic Kovacs 
(Voința Arad) 1:09,9, ciștigăto- 
rul „Cupei a 40-a aniversare" 
și campion național, 2. Mihai 
Cleonic (Dinamo) 1:12,5. 3. Cos- 
tcl Popa (C.S.Ș. 1) 1:13.0.

PENTATLONIȘTII DE LA STEAUA
(Urmare din pag. 1)
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Horațiu SIMA

renii au avut doar în C. Ră- 
ducanu omul de bază. La nn- 
dul lor. timișorenii nu mai 
pot pierde locul secund în cla
samentul general, avînd. de a; 
semenea. un mare avans fata 
de celelalte echipe. De notat, 
totodată, si comportarea meri
torie a reprezentanților clubu
lui Olimpia în proba de înot, 
remareîndu-se Alexandru Gro- 
zescu si Gabriel Ciocan.

rezultate tehnice : înot, 
individual — 1. Dan Groza (Stea
ua U) 1 276 p (3:19,9), 2. Marian 
Gheorghe (Steaua I) 1 252 p 
(3:22,6), 3. Alexandru Georgescu
(Olimpia) 1216 p (3:27,4), 4. Lu
cian Țintea (Steaua I) 1196 p 
(3:29,4), 5. Gabriel Ciocan (Olim
pia) 1192 p (3:30,3), 6. Cezar 
Răducanu (Politehnica) 
(3:32,4) ; echipe — 1. Steaua II 
3 556 p, 2. Steaua I 3 352 p, 3. 
Olimpia 3 484 p, 4. C.S.Ș. Timi
șoara 3 440 p, 5. Politehnica—In
dustria Linii Timișoara 3 264 p. 
Clasament general (după trei 
probe), individual — 1, Lucian 
Țintea 3 362 p, 2. Dragoș Pătru 
(Steaua I) 3 332 p, 3. Marian 
Gheorghe 3 258 p. 4. Cezar Rădu
canu 3 236 p, 5. otto Wermescher 
(Politehnica) 3152 p, 6. Alexan
dru Grozescu 3 092 p ; echipe — 
1. Steaua I 9 952 p, 2. Politehni
că Industria Linii Timișoara 
9 472 p. 3. Steaua n 8 916 p, ‘ 
C.S.Ș. Timișoara 8 464 p, 5. 
limpia 8 446 p.

Astăzi, în ultima zi, au 
Întrecerile la tir (de la ora 9, 
ligonul Tunari) și cros (ora 
parcul I.O.R.).

1196 p
Cezar

1176 p

4. 
O-
loc 
po-

17,

In numele ziariștilor, al tuturor celor ce 
militează pe iărimul publicisticii revoluțio
nare din Republica Socialistă România. ne 
manifestăm satisfacția deosebită și mîndria 
patriotică peniru tot ceea ce poporul român 
a înfăptuit, sub conducerea partidului, a 
dumneavoastră personal, in perioada istorică 
inaugurată de Congresul al IX-lea, pentru 
orizonturile înnoitoare pe care hotărîrile a- 
ccstuia le-au deschis procesului de construire 
a noii orînduiri.

Fără egal în istoria neamului românesc, 
remarcabilele infăptuiri ale acestei perioade 
— numită cu deplină indreptățire „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" — poartă pecetea incon- 
fundabilă a gindirii creatoare și faptei dum
neavoastră 
pe care il 
a pasiunii 
energii cu 
patriei noastre socialiste, pentru creșterea ro
lului și prestigiului ei in viața internațio
nală.

In spiritul orientărilor și îndemnurilor dum
neavoastră. mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ziarele și revistele, radioul și te
leviziunea din România își fac un titlu de 
mindrie din a reflecta mărețele realizări în
făptuite de poporul nostru sub conducerea 
partidului, profundele prefaceri revoluționare 
de ordin politic, social și economie din anii 
construcției soeialisie. și îndeosebi din ulti
mele două deeenii, din a înfățișa izbinzile și 
năzuințele, idealurile luminoase ale oameni-

novatoare, a spiritului militant 
promovați în întreaga activitate, 
revoluționare și impresionantei 
care acționați pentru propășirea

g
3

năzuințele, idealurile luminoase ale 
lor muncii de Ia orașe și sate.

Folosim prilejul acestei adunări 
rești pentru a ne exprima deosebita 
și profunda recunoștință fată de 
Elena Ceaușescu, eminentă personalitate a 
științei și culturii românești, față de contri
buția adusă, din inalta sa funcție politică. 
Ia sprijinirea si îndrumarea permanentă a 
presei și Radioteleviziunii române.

In climatul de puternică efervescență crea
toare în care .întregul popor se pregătește

sărbăto- 
pretuire 
tovarășa

să intimpine cu noi și sfl 
muncă aniversarea actull 
August 1944 și lucrările J 
Congres al partidului, rS 
dineul inimilor noastre. tl 
ziunea fierbinte și via sl 
iorica hotărirc a Plenarei 
vind realegerea dumncal 
Congresul al XlII-lea. ij 
de secretar general al îl 
Român — vibrantă exprel 
comuniștilor, a întregului 
pregnantă a încrederii nrl 
lui nostru în politica intl 
nală a partidului, tn del 
treaga națiune, vedem il 
chezășia infăptuirii fermii 
rice care vor fi adoptatei 
(ia întăririi continue a il 
veranității noastre națio! 
neabătute a României pel 
lui și comunismului. I 

Ca activiști ai partidull 
litico-idcologic. ne angaja 
in viitor, cu toată consecl 
larg cunoscută politica J 
tului, pentru a asigura cal 
cii, fără deosebire de nai 
tățeiiii țării să înțeleagă I 
acestei politici și rolul hl 
vine în înfăptuirea ei, pel 
întărirea și mai puternici 
gului popor in jurul pari 
timp, presa română consl 
siune a sa dintre cele ml 
răspundere aceea de a cxd 
bine cunoscute in țară șil 
iica externă a României I 
tivcle și propunerile sale I 
oprirea cursei inarmărilorl 
zarmare, in primul rind I 
cleară. salvgardarea păcii J 
nică a tuturor problemei] 
astăzi omenirea, punin^J 
energice pe care dun^H 
tovarășe Nicolae Ceauș^| 
tor al idealurilor de libel 
dență. de pace și progres 
pretutindeni, le desfășura! 
legerii, prieteniei și coiab 
națiunile lumii.

Conștienți de inalta răsp 
cinile încredințate presei 
construcție socialistă, sinte 
mind strălucitul dumneavi 
muncim astfel incit ziarel 
televiziunea să contribuie 
cindă Ia mobilizarea tutur 
giilor creatoare ale națiun 
peniru realizarea neabătul 
de dezvoltare economică ț 
inarmînd pe toți oamenii 
popor cu concepția revolt 
lui, cu orientările dumne. 
cu minunata perspecfhLi 
românești pe noi c jwffl a 
cum este ea prefigurată î 
dului.

Cu același prilej. în ho' 
mură a Casei Scînteii a i 
poziție intitulată „Presa 
aniversare a libertății pa 
niri ale socialismului în
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au Început meciurile de verificare

Primele partide amicale la Constanța, Bacău, Rm. Vî
In primele zile ale lunii sep

tembrie se vor disputa jocurile 
inaugurale ale unor noi ediții din 
campionatele naționale de hand
bal (masculin șl feminin). Pri
mele partide sint programate în 
disputa echipelor feminine la 2 
septembrie, urmind ca formațiile 
masculine să-și Înceapă întrece
rea la 13 septembrie. Recent, in 
Capitală la Complexul sportiv „23 
August", toate cele 24 de echipe 
de Divizia „A* (cîte 12 pentru 
fiecare competiție) au fost pre
zente Ia trecerea normelor de 
control, un examen dificil, dar 
foarte necesar, care obligă cele 
mai bune ecliipe de handbal din 
țara noastră să abordeze princi
pala întrecere a calendarului com- 
petițional intern cu o pregătire 
generală bună și făcută la timp.

După terminarea acestui prim 
„examen", multe din formațiile 
fruntașe au și susținut primele 
meciuri, firește, de verificare.

BACAU. în organizarea clubu
lui „Știința", Sala sporturilor din 
localitate a găzduit „Cupa a 40-a 
aniversare", atractivă competiție 
de handbal feminin, la startul 
căreia s-au prezentat 4 formații,

dintre care S participante la cam
pionatul Diviziei „A". Clasamen
tul arată astfel : 1. Știința Ba
cău 6 p (cu Mureșul Tg. Mureș 
38—21, cu Confecția București 
30—20 șl cu Relonul săvineștl 
29—16) : 2. Confecția București 3 p 
(cu Mureșul Tg. Mureș 21—21, cu 
Relonul Săvineștl 26—22) ; 3. Mu
reșul Tg. Mureș 2 p (eu Relonul 
Săvineștl 20—20) ; 4. Relonul Să- 
vinești 2 p. Golgetera competiției 
a fost Rodica Grigoraș (Confec
ția) cu 32 de goluri, urmată de 
Mariana Oacă (Știința Bacău) cu 
22 de goluri. (L. MANDLER — 
coresp.)

CONSTANȚA. Timp de 3 zile 
s-a disputat a Il-a ediție a „Cu
pei Hidrotehnica" la handbal fe
minin, organizată de asociația 
sportivă cu același nume. Clasa
ment : 1. Rulmentul Brașov
(14—12 în meciul final cu Hidro
tehnica Constanța) ; 2. Hidroteh
nica Constanța ; 3. TEROM Iași ; 
4. Selecționata de tineret a ora
șului Constanta. (GH. DRAGAN — 
coresp.).

RM. VlI.CEA. o interesantă în
trecere feminină de handbal a 
avut loc recent în localitate, cu 
participarea a 5 echipe, dintre

care 4 d 
dlnea fir 
Vtlcea ( 
Ploiești 5 
cu CFR 
greșul Bt 
tila Doro 
Craiova ;
5. Textili 
— coresp

BAIA J 
disputat 
verificare 
Mare și 
bele jocu 
H. C. Mii 
(21—11) îl 
a marcat 
vinși Iac< 
al doilea 
lurt pent 
— 6 peni 
CRIȘAN

ADMINISTRAȚIA Df STAT I0T0 PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Tragerea obișnuită PKONO- 

expres de astăzi 15 august 1984 
va avea loo la ora 17,15. In sala 
clubului sportiv Progresul din Bu
curești, str. Dr. Staicovici nr. 42.' 
Rezultatele vor fi radiodifuzate la 
ora 19 (pr. H), la ora 23 (pr. I), 
precum și joi dimineața la ora 
8,55 (pr. I). Numerele respective 
mai pot H aflate și de la servi
ciul telefonic de informații spe
ciale : 051.
• Rețineți cîteva din caracteris

ticile tehnice ale tragerii spe
ciale LOTO 2 de duminică 19 au
gust : .se efectuează 7 extrageri 
în 3 faze, cu un total de 32 de 
numere ; cîștigurile se acordă pe 
18 categorii ; se atribuie auto
turisme „Dacia 1300", excursii în 
R. P. Ungară, bani ; în cadrul 
fiecărei faze extragerile sint „le

gate" ; se poate ciștiga și cu 1 
numere din 6.
• Duminică 19 august nu va 

mai avea loe obișnuitul concurs 
săptăminal PRONOSPORT, urmă
torul fiind programat abia dumi
nică 26 august, cu meciuri din 
prima etapă' a noului campionat 
al Diviziei B. Un motiv în plus 
ca și „pronosportiștii" să se ori
enteze către * tragerea specială 
LOTO 2.

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 15 AUGUST 1984. Extrage
rea I: 24 22 34 29 8 6 ; extrage
rea a Il-a : 31 18 15 12 7 17. 
Fond total de cîștiguri : 848.487 
lei, din care 19.578 lei, report 
la categoria 1.

Pe'Jfc. 
telimon 
patru zi 
tului re 
teză-juni 
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JUNIOi
C.S.A. S1 
Doina Ig 
riana Za. 
3:23.7. F 
antrenor-, 
făcut o <



z

z

4

z
z

g

ucccse
de la 83 
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obare, ade- 
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P.C.R. pri
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Comunist 

nței tuturor 
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Nicolae Pantea:

! F.C.M. U.T.A. VA MĂRI TEMPOUl 
PENTRU A REVENI 

LA PORȚILE DIVIZIEI „A"

Din temele campionatului

meniul po- 
ilităm, și 

ntru a face 
i și a sta- 
menii mun
te, toți ce- 

obiectiveie 
care le re- 
eontribui la 
ității între- 
În același 
rept o mi- 
tante și dc 

face tot mai 
hotare poli
te. iniția- 
ctive pentru 
erea Ia de- 
rmare nu- 
onarea trai- 

confruntă 
acțiunile 

stimate 
it promo- 

>i indepen- 
opoarelor de 
«piritul înțe- 
între toate

pentru sar
da operă de 
ăriți ca. ur- 
exempiu, să 

istele, radio- 
măsură cres- 
elor și ener- 
;tre socialiste 

programelor 
iiă a patriei. 
!ii, întregul 
ă a partidu- 
■ă înnoitoare, 
•ărji, societății 
igrWtSui. așa 
gramul parti -
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Ultima ispravă a fotbalului 
arădean datează de la începu
tul anilor ’70. După ce U.T.A. 
a urcat „muntele Feyenoord" 
prin talentul și strădaniile unui 
mănunchi de jucători ca Do- 
mide Broșovschi, Pojoni, Le- 
reter, Axente, echipa orașului 
a tot coborît. treaptă cu treap
tă, pînă ce a ajuns pe la 
mijlocul eșalonului secund, de
venind tot mai... apatică. „Bă- 
trîna doamnă" s-a retras din 
prima linie, iar celelalte echi
pe arădene s-au complăcut în 
mediocritate. în toamna anului 
trecut, in cadrul unei analize 
apărute în coloanele ziarului 
nostru. Gheorghe Ivan, vicepre
ședinte al clubului U.T.A.. 
sublinia că. atîta timp cit nu 
se vor lua măsuri organizato
rice radicale, nu se va putea 
ieși din impas. Si iată că, nu 
demult, problemele fotbalului 
arădean au fost serios dezbă
tute de factorii compeienți, și 
acela i interlocutor din toamna 
lui ’83 ne-a informat că s-au 
pus bazele clubului orășenesc 
F.C.M.-XJ.T.A.. al cărei pre
ședinte a șî devenit- Și. la club 
nou. antrenor nou. Nieolae 
Pantea. cu care am stat dc 
vorbă pe îndelete.

— Am venit la Arad din două 
mari motive, ne-a spus el. Mai 
întîî, pentru că sînt legat su
fletește de aceste locuri, deoa
rece am jucat la U.T.A. intre 
1964 și 1966. In al doilea rind, 
pentru că s-a înființat noul 
elub, promitindu-mi-se tot spri
jinul și luîndu-se deja primele

măsuri pe care le consider a fi 
de bun augur.

— Despre ce măsuri e vorba?
— Cele care vizează condițiile 

necesare obținerii performanței, 
pornind de la baza materială 
si terminind cu rezolvarea pro
blemelor personale ale jucăto
rilor.

— Mai concret, se poate ?
— Iată, se știe că stadionul 

U.T.A. este unul dintre cele 
mai vechi din tară. A fost prost 
întreținut. Acum se lucrează la 
reamenajarea vestiarelor și a 
tribunelor. Gazonul e foarte 
bun. dar trebuie să-l menținem 
așa. Se fac eforturi apoi ea toți 
jucătorii să fie încadrați Ia în
treprinderi ale orașului, conform 
pregătirii lor profesionale. S-a 
găsit, de asemenea, înțelegerea 
necesară ea tot ce are mai va
loros județul ea fond de jucă
tori să fie bine cernut șî con
centrat la Fotbal elub muncita- 
resc-U.T.A. Aradul nu-și mai 
poate permite luxul să-și iro
sească forțele, așa că dintre 
jucătorii Ini nu va mai pleca 
nici unul.

— Nici Tirlea ?
— Nici Tirlea. deși pe el an 

Pus ochii eîteva cluburi. El 
nici nu-i copt pentru a juca, 
să zicem, intr-o cupă europea
nă. Și apoi, să știe toată lumea. 
Țîrlea nici nu vrea s-audă 
să părăsească echipa in care a 
jucat și tatăl său. dispărut atit 
de prematur. Cu Tirlea deci și 
cu alți eîțiva tineri talentat! ea 
el vom căuta să readucem fot
balul arădean la porțile Divi
ziei „A".

— Care sint acești tineri ?
— Nădăban, Labu. Cigaa. Țu- 

cudean. Vuia. Vinătoru. Bodi, 
Bubela. încercăm să-l repunem 
pe picioare pe Vaezî — mult 
timp accidentat —, să facem din 
Lavaș ou demn urmaș al lui 
Ducadam să zgindărim orgo
liul lui Lupău. Csnrdaș si Gal. 
Sint eu toții băieți receptivi și 
dornici de a munci. M-am con
vins de acest fapt la Moneasa. 
unde am mărit mult tempoul 
pregătirii fizice, pentru a pu
tea apoi iuti jocul si a face 
din . Bătrina doamnă" • apri
gă— -domnișoară* F.CJC-U.T.A.! 
E un moment bun. favorabil, 
vum face totul să uu-l ratăm.

— Cum vede noul antrenor 
al noului dub discuta Dentru 
promovare din seria a III-a ?

— Mai dură si mai echilibrată 
deeft in anii trecuti. A oleeat 
-Poli” Timișoara, dar a venit 
Gloria Bistrița. „U" este foarte 
puternică. C.S.M. Reșița foarte 
combativă. Tar noi vrem să ne 
jucăm cartea noastră. Repet 
ceea ee am spus eind am venit 
aici, la Arad : F.C.M.-U.T.A. 
trebuie să regăsească drumul 
fostei echipe campioane. să 
joace fotbal, un fotbal ofensiv, 
spectaculos, care să fie apreciat 
de toată lumea. Indiferent că 
va promova sau nu.
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lala Mare : 34—24 
ul med (Mironluc 
uri, iar pentru In
și 26—20 (14—7) în 
VIironluc — 9 go- 
3. Minaur șl Odae 
aerul Cavnlc). (A. 
sp.)

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

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI
ETAPA I (duminica 26 august)

— Partizanul Bacău
— Olimpia Rm. Sărat
— C.S, Botoșani
— Chimia Fălticeni
— Metalul Plopeni
— C.S.M. Suceava
— Petrolul Ploiești
— F.C.M. Prog. Brăila
— Dunărea C.S.U. Gl.

Oțelul Galați 
FEPA 74 Birlad 
Prahova Ploiești 
A.S. Mizil 
F.C. Constanța 
C.F.R. Pașcani 
Ceahlăul P. Neamț 
Metalul Mangalia 
Unirea D. Focșani

ETAPA A ll-a (duminică 2 septembrie) 
Petrolul Ploiești 
F.C.M. Prog. Brăila
Chimia Fălticeni 

Dunărea C.S.U. Gl. 
C.S.M. Suceava 
Partizanul Bacău 
Olimpia Rm. Sărat 
C.S. Botoșani 
Metalul Plopenl _ _

ETAPA A III-a (duminică 9 septembrie) 
Prahova Ploiești 
C.S. Botoșani 
Oțelul Galați 
FEPA 74 Bîrlad 
Metalul Mangalia 
Chimia Fălticeni 
A.S. Mizil 
C.F.R.. Pașcani 
Unirea D. Focsani ____ _______

ETAPA A IV-a (duminica 16 septembrie) 
Dunărea C.S.U. Gl. 
Unirea D. Focșani 
Olimpia Rm. Sărat 
C.S.M. Suceava 
Ceahlăul P. Neamț 
F.C.M. Prog. Brăila 
F.C. Constanța 
A.S. Mizil 
Petrolul Ploiești _

ETAPA A V-a (duminica. 23 septembrie) 
Olimpia Rm. Sărat — Metalul Mangalia

— C.S. Botoșani
— Chimia Fălticeni
— Petrolul Ploiești
— A.S. Mizil
— Dunărea C.S.U. Gl.
— F.C.M. Prog. Brăila
— Unirea D. Focșani
— Ceahlăul P..Neamț

OMUL DE GOL, UN... GOL 

CARE POATE FI UMPLUT
Se vorbește tot mai mult 

despre nevoia de „oameni de 
gol”. Semn că, acolo. în față, 
există... multe goluri. Goluri 
care se cer acoperite prin pre
zența atacanților cu apetit ofen
siv. Tema nu-i nouă, nu-i nici 
numai a noastră. Să ne amintim 
doar „lecția de ineficacitate" a 
olimpicilor brazilieni în finala, 
cu formația francezi, de Ia Pa
sadena. în fața a peste o sută 
de mii de spectatori. Franța n-a 
avut farmecul ofensiv al băieți
lor din țara lui Pele. dar a fost 
mai realistă. demonstrînd în 
„europenismul" său că problema 
omului de gol o poate rezolva 
Echipa. Ar fi una dintre soluții. 
Una care, firește, poate fi va
labilă și pentru fotbalul nostru.

Sigur, optimiștii ar putea spu
ne că nu trebuie să ne alar
măm. din moment ce golgeterul 
nostru. Coraș. are tot atitea 
goluri (20) cit golgeterul cam
pionatului italian... francezul 
Plalini. Numai că Platini a de
monstrat la Euro ’84 că este cu 
adevărat golgeter de talie mon
dială. mai cînd nu mai puțin de 
9 goluri, record al turneelor fi
nale 1 Pesimiștii ar putea pleca 
de la golul (singurul !) marcat 
la „europene” de golgeterul 
nostru. Coraș. Adevărul se află 
insă dincolo de extreme. Nu a- 
vem încă un om de gol de ca
libru in fotbalul nostru, dar e- 
xistă premise. Căm>larT» înseam- 
nă un nume in fotbalul euro
pean și nu numai pentru golul 
de la Stockholm, și nu numai 
pentru meciul de la Lisabona... 
Boloni. om de linia a doua, 
golgeterul naționalei in prelimi
narii... Coraș. golgeterul țării, 
autorul unui gol. cu fosta cam
pioană europeană, de mare spec
tacol... Augustin, golgeterul Iui 
Dinamo, autorul unor goluri de 
mare frumusețe. în campionat 
și în Cupa campionilor euro
peni— Gabor, cîndva mare spe
ranță... Hagi. Balint. Tulba. Lă
cătuș. Lasconi. Bolba. Sertov. 
„tînăra gardă" dotată. făcută 
pentru a înscrie cit mai multe 
goluri... Nemțeanu, Turcu, Cîm-

pcanu, Grosu, Radu II, Cioacă, 
Tcrhcș, Fanici, Cîrțu, Văetuș, 
cîndva marcatori de temut, as
tăzi la „ora revanșei" fa
ță. de ei înșiși... Pre
mise ar fi deci. Ele se cer 
însă valorificate. Prin aportul 
personal, prin „mintea** antreno
rilor. care trebuie să găsească 
postul potrivit $1 tactica nime
rită pentru fiecare, prin JOCUL 
DE ANSAMBLU AL ECHIPEI. 
Pentru că important este să se 
rezolve problema MICULUI IN 
ATAC. Aici există golul cel 
mai mare. în campionatul tre
cut am înregistrat încercări de 
soluționare a jocului în atac. 
Fie prin angajarea în ofensivă 
a tuturor jucătorilor de cîmp 
(a se vedea desele intercalări 
ale lui Iorgulescu. Negrită. Un- 
gurcanu. Munteanu II. Biiliini, 
Sameș, Moiecanu. Cărpuci. Pre
da, Bumbescu. Zare, Cățoi ș.a.), 
fie prin ..alimentarea" perma
nentă cu mingi de gol a unor 
cupluri. Campionii, spre exem
plu. au oferit un foarte pro
ductiv tandem Augustin-Drag- 
nea. cu 31 de goluri în contul 
campionatului (primul 16. al 
doilea 15). Craiovenii au $1 ei 
o pereche ofensivă (Cămătarii 
17 goluri. Cîrțu 11). Sportul stu
dențesc a oferit o variantă 
Coraș (20) — M. Sandu (9) bine 
gindită tactic. Steaua l-a pre
zentat pe Lăcătuș (13). lingă 
care au apărut cînd Pițurcă 
(10 goluri in total), cînd Cîm- 
peanu (9). Este una dintre va
riantele la modă. Pentru că Ju
ventus a mizat pe Platini, dar 
i-a fos> de real folos si Rossi 
(cu 13 goluri). Udinese l-a avut 
pe ®co (19 goluri), lingă care 
a pendulat un Virdis (10). Și 
exemple ar mai fi. Importantă 
rămîne insă revizuirea JOCU
LUI ÎN ATAC a tuturor echi
pelor noastre, fortificarea mij
loacelor de exprimare în ofen
sivă. Cînd acestea vor fi îm
bunătățite. atunci și problema 
oamenilor de gol va fi soluțio
nată.

Mircea M. IONESCU

DIVIZIEI „B“, EDIȚIA 1984-1985, seria i

— A.S. Mizil
— Oțelul Galați
— FEPA 74 Birlad
— Prahova Ploiești
— Ceahlăul P. Neamț
— F.C. Constanța
— C.F.R. Pașcani
— Unirea D. Focșani
— Metalul Mangalia

— F.C.M. Frog. Brăila
— Petrolul Ploiești
— F.C. Constanța
— Partizanul Bacău
— Dunărea C.S.U. G*.
— Olimpia Rm. Sărat
— Metalul Plopenl
— Ceahlăul P. Neamț
— C.S.M. Suceava

— C.F.R. Pașcani
— Partizanul Bacău
— C.S. Botoșani
— Otelul Galați
— Chimia Fălticeni
— Metalul plopenl
— FEPA 74 Birlad
— Prahova Ploiești
— Metalul Mangalia

F.C. Constanța 
C.S.M. Suceava 
Metalul Plopeni 
C.F.R. Pașcani 
FEPA 74 Birlad 
Partizanul Bacău 
Oțelul Galați 
Prahova Ploiești

ETAPA A Vl-a (duminică 30 septembrie) 
C.S. Botoșani ~
Metalul Plopeni 
Prahova Ploiești 
Chimia Fălticeni 
Partizanul Bacău 
Metalul Mangalia 
Dunărea C.S.U. Gl.
A.S. Mizil 
FEPA 74 Birlad

ETAPA A Vii-a (duminică 7 octombrie) 
Unirea D. Focșani 
Ceahlăul p. Neamț 
C.S. Botoșani 
Petrolul Ploiești 
F.C.M. Prog. Brăila 
C.F.R. Pașcani 
F.C. Constanța 
Dunărea C.S.U. Gl. 
Olimpia Rm. Sărat
ETAPA A Vlll-a (duminică 14 octombrie) 
Ceahlăul P. Neamț 
Prahova Ploiești 
Partizanul Bacău 
Chimia Fălticeni 
Oțelul Galați 
C.S.M. Suceava 
Metalul Mangalia 
FEPA 74 Birlad 
Unirea D. Focșani

— C.S.M. Suceava
— Unirea D. Focșani
— Petrolul Ploiești
— C.F.R. Pașcani
— Ceahlăul P. Neamț
— F.C. Constanța
— Oțelul Galați
— Olimpia Rm. Sărat 
—*F.C.M. Prog. Brăila

— Metalul Mangalia
— A.S. Mizil
— FEPA 74 Birlad
— C.S.M. Suceava
— Chimia Fălticeni
— Oțelul Galați
— Prahova Ploiești
— Metalul Plopeni
— Partizanul Bacău

— Olimpia Rm. Sărat
— Metalul Plopeni
— Dunărea C.S.U. Gl.
— C.S. Botoșani
— Petrolul Ploiești
— F.C.M. Prog. Brăila 
— A.S. Mizil 
— C.F.R. Pașcani 

___________ ,__ — F.C. Constanța 
ETAPA A IX-a (duminică^ 21 octombrie) 

F.C. Constanța 
Metalul Mangalia 
Metalul Plopenl

— C.F.R. Pașcani
— C.S.M. Suceava
— Chimia Fălticeni

—wgw—»——f—ww—m—
Campionatul de canotaj viteză — juniori

F.C.M. Prog. Brăila 
A.S. Mizil

— Ceahlăul P. Neamț 
— Unirea D. Foc am
— Prahova Ploiești
— Partizanul Bacău
— Dunărea C.S.U. Gl.
— FEPA 74 Birlad

(duminică 28 octombrie)

Olimpia Rm. Sărat 
C.S. Botoșani 
Petrolul Ploiești 
Oțelul Galați

ETAPA A X-a
C.S.M. Suceava
Dunărea C.S.U. Gl. 
C.F.R. Pașcani 
Olimpia Rm. Sărat 
Prahova Ploiești 
C.S. Botoșani 
FEPA 74 Birlad 
Partizanul Bacău 
Chimia Fălticeni

Metalul Mangalia 
A.S. Mizil

— Metalul Plopeni
— F.C.M. Prog Brăila
— Petrolul Ploiești
— Unirea D. Focșani
— Oțelul Galați
— A.S. Mizil
— Ceahlăul P. Neamț
— Metalul Mangalia 
— F.C. Constanța

ETAPA A Xl-a (duminică 4 noiembrie)
— C.S. Botoșani
— FEPA 74 Birlad

Ceahlăul P. Neamț 
F.C.M. Prog. Brăila 
Unirea D. Focșani 
Prahova Ploiești 
Metalul Plopeni 
Dunărea C.S.U. GL
Partizanul Bacău

— F.C. Constanța
— Petrolul Ploiești
— Chimia Fălticeni
— C.F.R. Pașcani
— Oțelul Galați
— Olimpia Rm. Sărat
— C.S.M. Suceava

ETAPA A XII-a (duminică 11 noiembrie)
Ceahlăul P. Neamț — Unirea D. Focșani
Petrolul Ploiești 
A.S. Mizil 
Oțelul Galați 
C.S.M. Suceava 
F.C. Constanța 
Chimia Fălticeni 
C.F.R. Pașcani
Metalul Ploneni

— Olimpia Rm. Sărat
— F.C.M. Prog. Brăila
— C.S. Botoșani
— Prahova Ploiești
— Dunărea C.S.U. GL
— Metalul Mangalia
— Partizanul Bacău
— FEPA 74 Birlad

ETAPA A Xlll-a (duminică 18 noiembrie)
Unirea D. Focșani 
F.C.M. Proe. Brăila 
FEPA 74 Bîrlad 
Olimpia Rm. Sărat 
Petrolul Ploiești 
Metalul Mangalia

— C.F.R. Pașcani
— F.C. Constanța
— Prahova Ploiești
— Oțelul Galati
— Chimia Fălticeni
— Ceahlăul P. Neamț

GATA FRUMOASA, CU MULȚI CONCURENȚI LA START
â lacului Pan- 
ssfășurat. timp de 
ecerile Campiona- 
1 de canotaj vi- 
impetiția, care a 
1 vîslașl din toate 

din tară, a stat rfaliștilor, ..schlm- 
al acestui sport 
toți specialiștii 

tru. Cursele au 
cu starturi în 
uri prelungite,
l bune echipaje 

peste mulți ani, 
prezenta la marile 
onale.

4+1 VISLE — 1. 
(Liliana Chichifoî, 
urora Trif. Ma- 
1. Daniela Boboc) 
tinerele eleve ale 
colae Gioga au 
umoasă reușind —

lntr-un final strîns — să depă
șească puternicul echipaj al 
C.s.ș. 2 Constanța (3:24,3) ; 
8+1 — 1, Dinamo 3:10,9, 2. C,S.$ 2 
Constanta 3:13,0, 3. C.S.Ș. 1
București 3:18,9. Canotoarele de 
la Dinamo au ocupat primul loo 
și în finala de 4+1 RAME (R. 
Moroianu, E. Alecu, A. Burlibașa. 
C. Gherase, L. Gheorghe) 4:18,8 
— antrenori Mihai Barcan. Flo
rin Grigore ; 2 VÎSLE — 1. 
C.S.Ș. 2 constanta (V. Necula, 
G. Ispas) 4:07,6 — antrenor Vir
gil Ștefăncscu ; 2 RAME — 1.
Dinamo (A. Barabaș, S. Nită) 
4 :27,8 ; SIMPLU — 1. Anișoara 
Bălan (Dinamo, antrenor loan 
Dospinescu) 4:42,0. Vicecampioana 
mondială de anul acesta de la 
Jonkoplng (Suedia) a evoluat la 
înălțime depășindu-șl fără emo
ții principalele adversare — 2. 
Daniela Stret (S.C. Bacău)

4:54,1, 3. Herta Anițas (Voința
Timișoara) 4:59,0.

JUNIOARE II : 4+1 RAME -
1, C.S.Ș. 1 București (J. Balcan- 
giu, N. Bosoc, Z. Popescu. T 
Măgureanu, E. Radu) 3:10,4, 2. 
Dinamo 3:13,2 ; 2 VÎSLE — 1.
C.S.Ș. Constanța (G. Romașeu. 
C. Popa) 3:20,3 — antrenor Va
lentin Șarchizian ; 2. . C.S.A.
Steaua 3:28 3, 3. Voința Timi
șoara 3'29,0 : SIMPLU — 1. A.
Cionca (C.S.Ș. „Poli* Tim.) 
3:28,5, 2. G. Soare (Metalul) 
3:39,4, 3. L. Rotar (C.S.Ș. „Poli" 
Timișoara) 3:42,3 ; 4+1 VÎSLE — 
1. U.T.A. 3:09,8.

JUNIORI I : 2+1 — 1. Lot na
țional (loan Snep. Dragoș Neagu, 
Iulian Saclielarescu) 5:29.1. Echi
pajul campion mondial, vara a- 
ceasta în Suedia, a trecut linia 
de sosire fără să forțeze. Pe 
locul 2 — C.S.S. Triumf 5:33,0 :

4+1 RAME — 1. Lot național 
(Dobre. Crăciun, Zoican. Durcă. 
Sachelarescu) 4:52,0 : 2 VISLE — 
1. C.S.Ș. Triumf (Ciocoi. Rădu- 
lescu) 5:06,1 ; 2 F.C. — 1. C.S.Ș. 1 
Buc. (Mititiuc Robu) 5:21.5 : 
SIMPLU — I. Marius Curelea 
(Lot național) 5:25.2. 2. Eugen
Ciof (C.S.Ș. Marina Orșova) 
5:55,7 ; 4 RAME F.C. — 1 Lot 
national (Zapodeanu. Tănase 
Zamfir. Cristina) 4:44.5 : 4 VÎSLE 
— 1. Lot national (Davidel Dor- 
dea) 4:36,9 : 8+1 — 1. Lot natio
nal 5:08,9, 2. C.S.Ș. Triumf
5:20.5.

JUNIORI II (primi , clasați) : 
4+1 RAME — C.S S. Marina Or
șova 3:32 0 : SIMPLU — C.S S.
Deva 3:51.3 : 1 VISLE - C.s.s. 
Triumf 3:?9.9 : 4+1 V»ST.E -
C.S.Ș. 2 Constanta ta-tsș

Vasile TOFAN

— C.S.M. Suceava
— Metalul Plopeni
— A.S. Mizil

Dunărea C.S.U. GL 
C.S. Botoșani 
Partizanul Bacău ___
ETAPA A XlV-a (duminică 25 noiembrie) 
C.F.R. Pașcan' 
Partizanul Bacău 
Oțelul Galați 
Metalul Plopeni 
C.S. Botoșani 
F.C. Constanța 
Prahova Ploiești 
A.S. Mizil 
FEPA 74 Birlad

ETAPA A XV-a
Chimia Fălticeni 
Dunărea C.S.U. GL 
Unirea D. Focșani 
C.S.M. Suceava 
Metalul Plopenl 
Ceahlăul P. Neamț 
Metalul Mangalia 
Petrolul Ploiești 
F.C.M. Prog. Brăila _________

ETAPA A XVI-ci (duminică 9 decembrie* 
F.C. Constanța 
C.F.R. Pașcani 
Chimia Fălticeni 
Ceahlăul P. Neamț 
FEPA 74 Bîrlad 
Olimpia Rm. Sărat 
Prahova Ploiești 
Oțelul Galați 
Unirea D. Focșani

— F.C.M. Prog. Brăila
— Petrolul Ploiești
— Chimia Fălticeni 
— Ceahlăul P. Neamț 
— Dunărea C.S.U. Gl.
— Olimpia Rm. Sărat 
— Unirea D. Focșart 
— C.S.M. Suceava
— Metalul Mangalia 

(duminic- 2 decembrie)
— Prahova Ploiești
— A.S. Mizil
— FEPA 74 Eirlaă 
— Olimpia Rm. Sărat 
— Partizanul Bacău
— Oțelul Galați 
— C.F.R. Pașcani 
— F.C. Constanța
— C.S. Botoșani

— A.S. Mizil
— Metalul Plopeni
— Dunărea C.S.U. GL
— C.S. Botoșani
— C.S.M. Suceava 
— F.C.M. Prog. Brăila 
— Partizanul Bacă 
— Metalul Mangalie 

___________ ,__ — Petrolul Ploiești 
ETAPA A XVII-a (duminică 16 decembrie) 
F.C.M. Prog. Brăila “ ‘ “ “
A.S. Mizil 
Metalul Plopeni 
Partizanul Bacău 
Metalul Mangalia 
Petrolul Ploiești 
C.S.M. Suceava 
C.S. Botoșani 
Dunărea C.S.U. GL

— Unirea D. Focșani
— Otelul Galați
— Olimpia Rm. Sărat
— Chimia Făltieeni
— Prahova Ploiești
— FEPA 74 Birlad
— F.C. Constanța
— C.F.R. Pașcani
— Ceahlăul P. Neamț

• ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• F. R. FOTBAL ȘI CENTRUL 

DE PERFECȚIONARE organizează 
azi și mîine cursul de perfecțio
nare cu antrenorii principali din 
Diviziile „A" și „B".
• ASTĂZI, LA ORA 17, sta

dionul Dinamo va găzdui un a- 
tractiv joc amical Intre echipele 
Dinamo și Petrolul Ploiești.
• POLITEHNICA TIMIȘOARA —

UNIVERSITATEA CRAIOVA 3—1 
ÎN CADRUL „TROFEULUI TIMI
ȘOARA”. Disputată luni șl marți 
cea de-a IV-a ediție a „Trofeului 
Timișoara" a revenit echipei Cor- 
vinul Hunedoara. In ultima zi 
Politehnica Timișoara a Întrecut 
ne Universitatea Craiova cu 3—1 
<2—1). prin golurile marcate de 
Oancea 'min. 10) Manea (min. 13) 
si Anebel (min. 71). respectiv Un- 
"itreanu tmin. 1). Tată celelalte re
zultate : Politehnica Timișoara — 
corvinuî 1—1 (1—1). Au înscris
Rozesan I (min. 28) — ..Poli",
rotocaru (min. 2) — corvlnui :
r’„t vprsitatea Craiova — Fiind 
uptlevo (Iugoslavia) 6—0 (3—0),

punctele semnate de Cîrțu 
I «nln 20 27 41). Bîcu (min. 53
I din 11 m). Marius (min. 55) și

Cioroianu (min. 68) ; Corvlnui — 
Elind 6—0 (4—0) : Mateuț (min. 
20. 29). Gabor (min. 31. 37), Văe
tuș (min. 62, 83) sînt realizatorii 
golurilor. Clasamentul competi
ției : 1. Corvinu! Hunedoara 3 P 
(7—1) ; 2. „Poli” 3 p (4—2) ; 2. 
Universitatea 2 p, 4. Elind 0 p. 
Cupa pentru golgeterul turneului 
a revenit craloveanulul Cîrțu (3 
goluri) ; pentru gel mal tehnic 
jucător lui ȘL Anghel („Poli”) ț 
pentru cel mal bun portar lui 
S. Lung (Universitatea), iar Cupa 
fair-plav lui Rădici Svoboda (E- 
lind). (C. CRETU — coresp.).

« F. C. BAIA MARE — GLORIA 
BISTRIȚA 2—1 (1—0), prin golu
rile înscrise de Laiș (min. 42) șl 
Sepi (min. 75). respectiv Radu 
(min. 88). (A. CRIȘAN — coresp.).
• LA SLATINA, în organizarea 

C.J.E.F.S. Olt. este în curs de 
desfășurare „Cupa a 40-a aniver
sare". Ia care participă divizio
narele „B“ și ..C” din județ, 
adică : I. P. Aluminiu Slatina, Sp. 
muncitoresc Caracal, Recolta 
Stoicănești, știința Drăgănești-Olt 
șl Progresul Corabia. (CR. BU- 
GHSA — coresp.).



înaintea ultimelor runde

DOUĂ LIDEBE ÎN TURNEUL INTERNATIONAL 
FEMININ DE ȘAH AL ROMÂNIEI

• Ovidiu Foișor învingător in Turneul

prieteniei
BĂILE IIERCULANE, 15 (prin 

telefon). Poate că acum, cînd 
au mai rămas trei runde pînă 
la încheiere. Turneul interna
țional feminin de șah al Româ
niei a și trecut de momentul 
decisiv al întrecerii. Acumu- 
lind puncte prețioase în runda 

la 10-a și la încheierea partide- 
,lor întrerupte, cele două puter
nice reprezentante ale șahului 
sovietic. Nana Ioseliani și Ele
na Ahmîlovskaia, s-au distanțat 
în fruntea clasamentului și este 

-lesne de presupus că măcar 
una diitre ele va rămine In 

-postură de lideră și după gon
gul- final. Ioseliani a cîștlgat o 
-interesantă partidă de luptă la 
Glaz. reușind’ un scor de 4,5 p 

-din 5 posibile, ceea ce reprezin- 
1ă ‘un procentaj foarte ’ ridicat. 
Elena Ahmîlovskaia a avut trei 
partide’de lichidat în numai 24 
de . ore. Ea a remizat doar cu 
Elisabeta Poli.hronîade, dar le-a 
învins pe . Gertrude Baumstark 
‘și pe Gabriela Olărașu, tn ulti
ma fiind drept miză chiar șefia 
clasamentului. Tînăra Gabriela 
Olărașu famine însă mai de
parte în plutonul fruntaș, căru
ia l s-a alăturat acum și Petra 
Feustel cu care ă remizat în 
această a 10-a rundă.

■Au fost multe partide de ma
re luptă în cea de a zecea re-

ACTUALITATEA LA TENIS
în turul al doilea 
feminin. Martina 
întrecut-o pe Pas- 
cu 6—2. 6—2. iar 
a dispus de Pea- 
6—2, 6-2.
In cadrul turneu- 

contînd pentru

MAHWAK. 
al turneului 
Navratilova a 
cale Paradis 
■Pam Shriver 
nut Louie cu

TORONTO, 
lui masculin. 
..Marele premiu Volvo", france
zul Henri Leconte l-a eliminat 
pe brazilianul Casio Motta co 
4—6. 7—6. 7—6. iar Shlomo
Glickstein (Israel) a dispus de 
Paul McNamee (Australia) cu 
6—1. 6—4. Alte rezultate : Slo
bodan Zivojinovici (Iugoslavia) 
— John Lloyd (Anglia) 6—3,
6—2 Hans Schwaier (R.F.G.) —

ANI DE PUTERNICA AFIRMARE A VOLEIULUI ROMANESC
(Urmare din pag. 1)

naționale, organizate Incepind 
din 1949. au impulsionat per
formanța. echipele României în- 
scriindu-se in plutonul frunta
șelor pe plan continental și 
mondial, la începutul anilor *50 
aflindu-se în aceste mari com
petiții Pe poziția imediat ur
mătoare podiumului. Dar asal
tul lui se anunța..- Si echipa 
națională masculină ajungea 
vicecampioană europeană. In 
1955. învingînd pentru prima 
oară puternica reprezentativă 
sovietică. Ponova. Crivăț. Ro
man. Mediana. Rusescu. Derzei, 
Apostol. Răducanu. Claici. Mi- 
iroi, Chezan și alții obțineau o 
victorie de prestigiu Împotriva 
unor faimoși voleibaliști ai vre
mii. cum erau atunci sovieticii 
Reva, Scerbakov. Cesnokov, 
Mondzolevski și ceilalți- pier- 
zînd doar în fata noilor cam
pioni continentali, voleibaliștii 
Cehoslovaciei. în rindul cărora 
figurau nume 1a fel de cele
bre : Paulus. MusiL Lazniek* 
etc. Consacrarea definitivă în 
elita mondială avea să vină un 
an mai tîrziu. cînd ambele 
noastre echipe naționale si-au 
pus. la Paris, o serioasă candi
datură la titlul de campioane 

■ale lumii. Si ambelor *e-a lip
sit foarte nutin pentru a se 
vedea încoronate cu taurii izbîn- 
zii băieții antrenorului emerit 
Gh. Petrescd (cărora li se a- 
dăugase Gh. Corbeanu) au 
spulberat în primele două se- 

' turi (15—3. 15—11) pe cei ce 
aveau să devină campioni mon
diali. cehoslovacii, si conduceau 
cu 5 puncte în următorul dar 
au scăpat printre degete titlul 
suprem : ta rindul lor. fetele, 
pregătite excelent de Gîcu Con- 
stantinescu si Miron Georgescu, 
le-au condus pe campioanele 
lumii, voleibalistele sovietice, 
cu 2—0 la seturi. Natalia To-

balcanice
uniune. Marina Pogorevici a 
învins-a pe Liu Shelan (aflată 
într-o pasă proastă), iar Viorica 
Ionescu pe Juanna Jagodinska. 
Ligia Jicman a cîștigat la Mar
tina Keller, în timp ce derbyul 
timișorencelor Dana Nuțu și 
Gertrude Baumstark s-a înche
iat remiză.

Așadar, tabelul cu cele 14 
competitoare, după 70 de parti
de jucate, este acum complet. 
Iată ordinea punctajelor înain
tea rundei a 11-a :

Ioseliani și Ahmîlovskaia 7,5, 
Olărașu, Feustel 6, Nuțu și Io
nescu 5,5, Polihroniade și Jic
man 5, Baumstark, Pogorevici, 
Glaz 4,5, Liu Shelan, Jagodins
ka 3,5, Keller 2,5.

între timp s-a încheiat con
cursul masculin, Turneul prie
teniei balcanice. Jucătorii lotu
lui nostru reprezentativ, ali
ntați în concurs de antrenorul 
Em. Reicher, s-au situat la înăl
țime. Primul loc a fost ocupat 
de Ovidiu Foișor cu 7 p (din 9 
posibile), urmat de compatrioții 
săi A. Urzică 6,5 și C. Ionescu 
5 p. în continuare, cu același 
punctaj, dar cu un coeficient 
S.B. inferior s-au aflat T. Ll- 
verios (Grecia) și K. Ănghelov 
(Bulgaria).

Radu VOIA

Steve Denton (S.U.A.) 6—4. 7— 
6. Stefan Simonsson (Suedia) — 
Tim Mayotte (S.U.A.) 7—6, 7- 
6. Joachim' Nystrom (Suedia) — 
Grant Connell (Canada) 6—4, 
6—3.

PARIS. Situația ta zi in cla
samentul „Marelui premiu Vol
vo" : L John McEnroe 1980 p 
(6 turnee). 2. Ivan Lendl 1 682 p 
(8). 3. Jimmy Connors 1 653 p 
(8). 4. Andres Gomez 1 600 p 
(13). Henrik Sundstrom 953 p 
(15), Mats Wilander 858 p (7), 
Tomas Smid 819 p (16) etc. La 
dublu : Edmondson-Stewart 325 
p. Fleming-McEnroe 225 
Flach-Seguso 222 p etc.

P.

j:

dorovschi. Doina Corbeanu. Ti
neta Pleșoianu, Cornelia Mo- 
rarn. Florina Teodoreseu și ce
lelalte trecind pe lingă o mare 
victorie— Dar. deși n-au cisti- 
gat atunci titlurile. echipele 
noastre au stirnit admirația lu
mii voleibalistice.

Panoplia voleiului românesc 
avea să se îmbogățească mereu, 
cu fiecare competiție europea
nă Și mondiali mai ales echi
pele de băieți aflindu-se întot
deauna printre cele care pre
tindeau titlurile. Sub îndruma
rea tehnică a unor iscusiți teh
nicieni. In frunte cu Gbeorgbe 
(Gică) Petrescu, Nicolae Murs- 
fa, Nicolae Sotir. Jean Ponova, 
Florin Balaiș. George Eremia 
ș-a. reprezentativele masculine 
ale tării s-au aflat mereu intre 
protagoniste, de cele mai multe 
ori pe una dintre cele treci 
trepte ale podiumurilor. Spor
tivi de faimă mondială ca Ber
zei. Corbeanu Micul eseu. Fe- 
raria. PI or—. Drigaa. Udiștea- 
no, Schreiber. Stamate. Tirliri, 
Iorga. Oros. Dnmănoiu. N. Pop. 
Girleano etc. etc. i-au adus 
mari izbinzi. incepind cu titlul 
european din 1963 și tei 
cu prima medalie olimpică — 
obținută la Moscova, in 1980 — 
șl cu titlul 
tar in 1981.

în această 
plie. un loc 
și triumfurile 
Sene. Cine poate uita de Rapid, 
de șapte ori finalist in C.C.E. 
și de 3 ori cîștigător al presti
giosului trofeu, instituit in 1960. 
prima echipă europeană care a 
cucerit definitiv Cupa (in 
Sau de celelalte echipe 
nești de club care i-au 
nuat glorioasa tradiție : 
mo. mai ales, care avea 
cerească tot de trei ori Cupa 
campionilor (intrind ta rindul 
ei in posesia definitivă a tro
feului aflat în dispută, in 1981.

linind

mondial universi-

prestigioasă pano- 
de frunte îl ocupă 

in cupele euro-

1965)? 
româ- 
conti- 
Dina- 

să cu-

VICTORII ALE ATLEȚILOR ROMÂNI 

ÎN CEHOSLOVACIA
FRAGA, 15 (Agerpres). — 

în prima zi a concursului in
ternațional de atletism pentru 
juniori de la Praga, sportivii 
români au obținut trei victorii 
prin Lenuța Rață — 4:20,01 la 
1500 m, Romeo Zamfir ~ 
9:08,04 la 3000 m obstacole și 
Teodor Havriliuc — 3:48,48 la 
1500 m.

In proba de aruncarea suli
ței, concurentul român Jean 
Ungureanu s-a situat pe locul 
doi, cu 68,72 m.

• Echipa braziliană Botafogo, 
care se află In turneu tn Iugo
slavia, a jucat cu F. C. Zagreb, 
pe care a învins-o cu 3—2 (1—1). 
prin golurile înscrise de Valroir,

O fază din meciul amical dintre Bayern Munchen — Intemazionale 
Milano (1—1). Doi foțti colegi de echipă fată in fată : Augenthaler 
(Bayern — in stingă) ft K. H. Rummenigge (acum la Inter).

Telefoto : A.P. — AGERPRES
(Bayern in stingă) ți K. H.

Rocha si Guedea. respectiv Vu- 
kadinovici șl Dos Santos (auto
gob.

• Olandezul Cheu ta Ling va 
juca, in noul sezon, in campiona
tul Franței, fiind legitimat de că
tre echipa Olympique Marseille.
• Cîțiva jucători vest-germani 

slnt lndisponibiU pentru citeva e- 

la Palma de Mallorca) si o 
dată Cupa cupelor ? Sau de fi
nalele susținute de Steaua (din 
păcate, ratate) ? Sau de victo
riile recente realizate în Cupa 
balcanică de Explorări Baia 
Mare, Silvanii Simleu Silvaniei 
și Dinamo ?

Toate succesele voleiului ro
mânesc. fără excepție, au fost 
obținute in
ca
Pe 

anii socialismului, 
urmare a avintului uimitor 
care l-a cunoscut acest sport, 
si toate calelalte. in ultimii 
de ani.

Un bilar.t al medaliilor — 
peste o sută (dintre care circa 80 
după 1965) — cucerite in cora

le internaționale oficiale 
CAL C.L. Jocuri Bal- 

. CAL universitare, cupe

40

petiți 
(J.O.

Si balcanice)

in acest 
nostru ti- 
5 și mai 
: 35 me-

sport, ale talentatului 
neret. zestrea putea 
bogată si valoroasă) 
dalii de aur. 47 de argint și 24 
de bronz. Un palmares frumos 
și care obligă în viitor—

TELEX • TELEX > TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX > TELEX • TELEX
CA1AC-CANOE • Competiția 

tradițională denumită „maratonul 
arctic", desfășurată în regiunea 
TomiojokL la granița dintre Sue
dia și Finlanda pe distanța de... 
537 km s-a Încheiat cu succesul 
următorilor sportivi : K 1 — Mar
cus Keller (Elveția) 43.04:29. K2 
— Jurgen Gerlach și Tony Frijon 
(R.F.G.) 41.43:53 și K1 femei — 

Ulrlka Depp (R.F.G.) 53.06:04.
CICLISM • Turul Belgiei, pro

logul (5.8 km). desfășurat la 
Harelbeke l-a adus primul tricou 
galben belgianului Jean-Luc Van- 
denbrouck? cronometrat in 7:24,91. 
A fost urmat de olandezul Gerrie

Alte rezultate : masculin : 
săritura în lungime : Delonge 
(R.D. Germană) 7,87 m ; 400 m: 
Mares (Cehoslovacia) 49.09 ; 
100 m : Leahme (R.D. Germa
nă) 10,92 ; Săritura cu prăjina: 
Suhareu (U.R.S.S.) 5,20 m ; fe
minin : 400 m garduri : Diana 
Ivanova (Bulgaria) 58,65 ț 
aruncarea greutății : Alla Kiri
lova (U.R.S.S.) 16,07 m ; sări
tura in inălțime : Ina Danne
berg (R.D. Germană) 1,84 m ; 
100 m : Natalia Potapova 
(U.R.S.S.) 12,09.

etape. Astfel. Dieter Honess (Ba
yern Miinchen) suferă de o În
tindere de ligamente la coapsa 
stingă. Iar portarul aceleiași for
mații, belgianul Jean Marie Pfaff, 

se află In convalescență In urma 
unei operații de hernie.
• Formația Bora Juniors, care 

se află într-o mare criză finan
ciară. va efectua totuși un tur
neu în Europa. Fotbaliștii argen
tinieni vor juca la Barcelona 
(21—22 august) in continuare, la 
San Sebastian șl Sevilla. Apoi ei 
vor evolua tn Grecia, Franța șl 
în Italia. Turneul lor se va în
cheia la 14 septembrie.
• Campionatul Finlandei a con

tinuat cu etapa a 16-a. Cea mal 
mare surpriză a fumlzat-o forma
ția Ilves care a dispus, în de
plasare, de Haka Valkeakoski cu 
5—1. Să mai adăugăm și că Haka

Carnet extern
- I4 FEMEILE SINT

Slnt unele îndeletniciri, ca și 
unele discipline sportive, con
siderate a fi un fel de apa
naj al bărbaților. Numind lor, 
foarte mare cu cite va decenii 
in urmă, devine cu fiecare 
an mereu mai mic.

Himalaia, cu piscurile sale 
cele mai înalte da pe pămint. 
a (ori o atracție pentru ne
numărate expedifH. exclusiv 
masculine. In ultimii ani ți-au 
încercat forțele și femei alpi
niste. Unele dintre ele au Și 
reușit. Recent, un cuplu de 
alpMțti. Liliane și Maurice 
Barrard. au încheiat cu suc
ces ascensiunea celor tlîs m 
al lui S'anpa-Parbai. unul din
tre virturUe cele mai ..exi- 
aente~ ale masivului htmala- 
ian. Este pentru a doua oară 
ci cei doi soți izbutesc «d 
ur=f un vtrf de peste IMt m. 
tn 1911 ei au atins virful lui 
Gasherbrum II. tot In Hima
laia. și acum se gindesc la— 
Everest

Mariana Lucescu a fost pri
ma femeie antrenoare de rug
by, sport eminamente mascu
lin. Și cînd te gîndești ctți 
mari ruobyști de-ai nost’i au

^.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

Knetemann (7:31,37) șl belgianul 
Ludo Peeters (7:32,40) • Etapa a 
șasea a Turului Slovaciei a re
venit Iul Miroslav Sykora (Ceho
slovacia) cu 4.36:20 pe 193 km. El 
este șl liderul clasamentului ge
neral cu 23.51:44. urmat la 2 s de 
Vladimir Dolek (Cehoslovacia) și 
la 10 s de Jens Heppner (R.D.G.)

ȘAH • Fostul campion mondial 
Tigran Petrosian a încetat din 
viată, la Moscova, în virstă de 
55 de ani. tn urma unei lungi și 
grele suferințe. Petrosian a fost 
unul dintre cei mai reputați șa
hiști sovietici. Mare maestru din 
1952, el a obținut titlul suprem

MARILE COMPETIȚII

ALE HALTEROFILILOR
Congresul Federației interna

ționale de haltere a stabilit 
programul viitoarelor competi
ții de anvergură în acest sport. 
Astfel. Campionatele mondiale 
de seniori vor avea loc în 1985 
la Soldertâlje (Suedia) și in 
1986 la Djakarta (Indonezia), 
iar „Europenele" de seniori se 
vor desfășura anul viitor la 
Katowice și în 1986 ia Karl- 
Marx-Stadt.

este lidera clasamentului cu 24 
de puncte, cite are șl Ilves, dar 
cu un golaveraj inferior 1 Alte 
rezultate : H.J.K. Helsinki — 
T.P.S. 3—2, Keps — Rops 2—3, 
K.V.P. — P.P.T. 3—2, Kups — 
Koparlt l—o. Kuusysi — M.P. 3—0.

• La Lahti s-au Intîlnit echi
pele de juniori ale Finlandei șl 
Suediei. Victoria a revenit tine
rilor fotbaliști suedezi 
prin golul marcat de 
mln. 35.

cu l—o, 
Buhr in

S.V. șl-a• Echipa Hamburger ___ _
Întărit formația cu trei jucători 
de peste hotare. După ce au fost 
legitimați norvegianul Soler, sco
țianul McGhee, acum a fost a- 
chizițlonat și fostul internațional 
belgian Plessers, fost la Stan
dard Ltage. Acesta din urmă fiind 
suspendat de echipa din Llâge, 
nu va avea drept de joc, la Ham
burg, decît după 1 ianuarie 1985.

• tn curind va Începe campio
natul Elveției. Presa din această 
țară . indică drept favorită pentru 
primul loc in clasamentul final 
echipa Servette Geneva, care be
neficiază de numeroși jucători 
de valoare : Favre, Decastel 
(ambii au evoluat In Franța, în 
sezonul trecut) Internaționalul 
belgian Benquln, olandezul Kok, 
Burgener. Barberis șt Brigger.

• Internaționalul danez Boent- 
ved va fi supus unei operații pe 
creier, după care nu se știe da- 
că-șl va mal putea relua activi
tatea competițională.

editU ale 
europe:.. , 
clasament.

• După cele 29 de 
„Cupei campionilor 
U.E.F.A. a alcătuit un 
ta care figurează 50 de formații 
participante la această competiție. 
Punctele cele mal multe le-au a- 
cumulat Real Madrid — 182. ur
mată de Benfica Lisabona — 122 și 
Ajax Amsterdam — 98. Dinamo 
București se află pe locul 22, 
înaintea unor formații cunoscute 
ca Borussia Monchengladbach, 
Hamburger S.V., Partizan Belgrad, 
Nottingham Forest, Leeds 
C. F. Barcelona, Dynamo 
etc.

United. 
Berlin

• In meci amical : 
Bremen — West Ham 
2-1 (2-1).

Werder 
United

LA ÎNĂLȚIME!...
deprins de Ia Mariana secre
tele unui «pori, cu atitea se
crete, iți poți da seama că ea 
a contribuit cu ceva — și nu 
cu puțin l — la progresul a- 
cestei frumoase discipline. Da
ci ar fl si-l numim doar pe 
Mircea Paraschiv, actualul că
pitan al tricolorilor, și ar fi. 
credem, suficient...

Acum, la Jocurile de la Los 
Angeles, in cea mai dificilă 
întrecere a călăriel, la proba 
completă, femeile s-au aflat 
de asemenea, la inălțime. A- 
mericanca Karen Stives a cu
cerii medalia de argint. Ea 
s-a aflat in vecinătatea celei 
de ,aur". pină cu, doar, două 
obstacole înaintea încheieri, 
parcursului, cînd a doborit o 
bară fadlittnd astfel victoria 
neo-zeetandezului Mark Todd 
Pe podium, a treia a fost o 
englezoaică Virginia Holgate. 
De altfel, la această probă a 
probelor au luat startul 13 
concurente, adică aproape o 
treime din totalul competitori
lor...

3
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Romeo VILARA
$

între anii 1963 și 1969. A fost de 
patru Ori campion al Uniunii s - 
vletice, tn anii 1959, 1961, 1969 și 
1976 • în turneul internațional de 
șah de la Pollanița Zdroj (Polo
nia). după 9 runde, ta 
clasamentului se află 
(U.R.S.S.) și Lukacs :

• cu cite 6,5 p. Maestrul 
Dan Bărbulescu, care ta 
a 9-a a
(R.F.G.),
5 p. La 
participă
oana mondială Maia Ciburdanid-
ze.

fruntea 
Zaicik 

(Ungaria) 
român 
runda 

remizat cu Kinderman 
se află pe locul 7 cu 
acest turneu masculin 
ca invitată și campi-


