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La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului 
Român, președintele 
cii Socialiste România, luni di
mineață, a început vizita de 
stat în Republica Socialistă 
România a tovarășului Li Xi- 
annian, membru al Comitetului 
Permanent al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, pre
ședintele Republicii Populare 
Chineze.

Ceremonia întimpinării 
tului oaspete a avut loc 
Palatul 
mosferă 
(eristică 
politice, 
bucureșteni au făcut 
lor Nicolae Ceaușescu 
Xiannian o călduroasă 
festare de stimă și prețuire, au 
ovaționat îndelung pentru prie
tenia româno-chineză, tlind 
glas deplinei satisfacții cu care 
este așteptată noua intilnire 
dintre cei doi conducători, 
convingerii că ea va da un 
nou impuls adâncirii și extin
derii raporturilor bilaterale.

Ora 10,90. In aplauzele și o- 
vațiile miilor de locuitori ai 
Capitalei, aflați tn Piața Repu
blicii, tovarășul Li Xianniao 
este salutat cu prietenie si cor
dialitate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

A urmat ceremonia intimpi- 
nării înaltului oaspete.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Li Xiannian 
răspuns cu prietenie 
manifestări de stimă 
re ale bucureștenilor 
Piața Republicii.

★
Tovarășul Li Xiannian. mem

bru al Comitetului Permanent 
al Biroului Politie al C.C al 
P. C. Chinez, președintele Re
publicii Populare Chineze. a 
făcut, luni dimineața, o vizită 
protocolară tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general a) 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia- 
lisie România.

Cu acest prilej a avut 
într-o ambiantă caidă, i 
nească, un prim schimb de pă
reri, premergător convorbirilor 
oficiale.

Președintele Republicii Popu
lare Chineze a inmînat con
ducătorului partidului și statu
lui nostru volumul „Nicolae 
Ceaușescu, Opere 
1983", apărut în 
Editura Poporului

★
Luni. 27 august, la 

Republicii au început ______
birile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge-

Comunist 
Republi-

Republicii, intr-o 
sărbătorească.

marilor
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Si prețui- 
rflati in
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pricte-

alese 1981 — 
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din Beijing.

Palatul 
convor-

neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovară
șul Li Xiannian. membru al 
Comitetului Permanent al Bi
roului Politie al C.C. al P. C. 
Chinez, președintele Republicii 
Populare Chineze.

In numele conducerii de 
partid si de stat chineze, to
varășul Li Xiannian a adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
invitata de a efectua, Împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
o vizită in Republica Populară 
Chineză.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acceptat cu Plă
cere această invitație.

în cadrul convorbirilor — 
care au continuat si in cursul 
după-amiezii aceleiași zile — 
a avut loc o informare reci
procă cu privire la activitatea 
si preocupările actuale ale 
celor două partide

Convorbirile se 
într-o atmosferă de 
tenie si înțelegere

★
In cadrul unei 

care a avut loc 
Republicii, tovarășul 
Ceaușescu, secretar general 
Partidului 
președintele 
liste România, i-a inminat to
varășului Li Xiannian. mem
bru al Comitetului Permanent 
al Biroului Politie al C.C. al 
P.C. Chinez. președintele 
Republicii Populare Chineze, 
Ordinul „Steaua Republicii So
cialiste 
eșarfă, 
plinirii 
pentru 
dusă Ia dezvoltarea relațiilor 
de prietenie si colaborare din
tre Republica Socialistă Româ
nia si Republica Populară 
Chineză, la promovarea cauzei 
generale a socialismului, păcii 
si colaborării Internationale.

După laminarea înaltei dis
tincții. tovarășii Nicolae 
Ceausescu si Li Xiannian și-au 
strins miinile eu prietenie, s-au 
îmbrățișat.

In cadrul 
răsii Nicolae 
Xiannian au

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
ceilalți tovarăși 
solemnitate I-au 
deosebită căldură 
Li Xiannian.

★
Luni seara, tovarășul Nicolae 

Ceausescu, secretar general 
Partidului Comunist 
președintele Republicii 
liste România, a oferit 
neu oficial in onoarea 
sulul Li Xiannian. membru al 
Comitetului Permanent al Bi
roului Politie al C.C. al P. C. 
Chinez, președintele Republicii 
Populare Chineze.
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75 de ani, 
deosebită a-

ceremoniei. tova- 
Ceausescu si Li 
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Socia- 
un di- 
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in așteptarea startului Diviziei
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CUPA A 40-a ANIVERSARE", 0 AMPLA MANIFESTARE OMAGIALA,>

CARE A REAFIRMAT POTENȚIALUL SPORTULUI ROMANESC

Steaua și Dinamo au oferit un frumos spectacol bascbetbalistic 
in finala „Cupei a 40-a aniversare1* Foto : D. NEAGU

Viața sportivă a tării a fost 
marcată in aceste zile de un 
eveniment de excepție, cu 
profunde implicații în activita
tea generală a sportului româ
nesc : participarea tuturor per
formerilor la întrecerile „Cupei 
a 40-a aniversare", amplă ac
țiune care a prilejuit competi
torilor omagierea marelui act 
istoric de la 23 August 1944 și. 
în același timp, manifestarea 
dragostei nețărmurite fată de 
partid, de secretarul său gene
ral, tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU, pentru grija con
tinuă de a crea mișcării sportive 
excelente condiții materiale în 
vederea afirmării în arena inter
națională. Pentru toți participan
ts, printre care s-au aflat si 
cei 94 de medaliați ai Jocurilor 
Olimpice de la Los Angeles, a- 
ceastă competiție a constituit 
un motiv de mîndrie patriotică, 
de angajare, dc autodepășirc, în 
vederea obținerii unor rezultate 
de valoare, care să se adauge 
celor realizate pînă acum.

Organizarea „CUPEI A 40-A 
ANIVERSARE" — la care și-au 
dat concursul Consiliul 
pentru Educație Fizică 
Comitetul Central al 
Tineretului Comunist.
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor. Ministerul Educa
ției și învătămîntului. celelalte 
organizații de masă si obștești

cu atribuții în domeniul spor
tului — a fost o trecere în 
revistă a tuturor disciplinelor 
(unele contopindu-se cu cam
pionatele naționale), o excelen
tă propagandă pentru sport 
dacă avem tn vedere că la 
București, Pitești. Buzău. Cra
iova. Deva, tntr-un cuvînt în 
toate localitățile-gazdă, mii de 
spectatori au venit să-1 urmă
rească pe concurenti. să-i a- 
plaude pe învingători. în frun
te cu cel care ne-au adus ma
rile satisfacții la Los Angeles.

A fost, așadar, o veritabilă 
gală a sporturilor — atletism, 
gimnastică, box, caiac-canoe, 
călărie, baschet, volei, tir, inot, 
tenis, handbal ș.a. —, la ca-

patul căreia am consemnat mi 
numai participări de valoare, 
ci. tocmai ca o consecință, re
zultate deosebite, care vorbea# 
de la sine de potențialul spor
tivilor 
buna 
miilor 
Szabo 
înaltă 
finală 
posibile (!). ea fiind secondat! 
cu mult succes de colegele sale 
Lavinia Agache, Simona Păuca. 
Laura Cutina, care au îneîntat, 
la rîndul lor, așa cum au fă
cut-o și în concursul olimpic. 
Medaliat cu aur la campiona
tele europene de juniori cu pu
țin timp înaintea acestei com
petiții; înotătorul Robert Pinter 
a avut, din nou. o prestație 
foarte bună, clasîndu-se nu nu- , 
mai primul în mai multe probe, 
dar realizînd și noi recorduri 
naționale. Pe apele lacului Bas- 
cov, Ivan Patzaichin și Toma Si- 
mionov au demonstrat aceeași 
vitalitate, iar echipajele olim
pice de canotaj. în frunte cu 
Valeria Racilă, au reeditat pe 
lacul Pantelimon cursele de aur 
de Ia Casitas. Desigur. inși 
numărul performantelor de va
loare este cu mult mai mare. 
„Cupa a 40-a aniversare" stimu- 
lînd energiile, ambitionîndu-i 
pe sportivi.

Alături de recordurile națio
nale. de rezultatele de bună va
loare consemnate în majoritatea 
disciplinelor. „Cupa a 40-a ■-

Emanuel FĂNTĂNEANU .

noștri. despre foarte 
lor pregătire. In fata 
de spectatori. Ecaterina 
a avut o evoluție da 
clasă, care i-a adus tn 
40 puncte din tot atîtea

(Continuare tn pag 8—3)

FRUMOASA COMPORTARE A JUNIORILOR
ROMANI LA CAMPIONATELE EUROPENE

DE LUPTE DE LA LODZ

„A" la fotbal

National 
și Sport, 

Uniunii 
Consiliul

• FI. loniță „argint”, V. Serdean și Al. Ballay

COMBATIVITATEA, CALFA DE ACCES SPRE FOTBALUL MARE
Campionatul cu nr. 67 începe 

duminicâ Campionatul, despre 
care se spune mereu că trebuie 
să fie barometrul și (în același 
timp) stimulatorul fotbalului 
nostru. în general, acestea sînt 
cuvinte care însoțesc întot
deauna zilele premergătoare 
startului. Din păcate, de cele 
mai multe ori. campionatul nos
tru își vede (curînd) foarte li
niștit de drum, urmînd un ti
pic în care primul simptom 
este o insuficientă combativi
tate.

Mai mult ca orieînd. campio
natul din acest an al primei 
Divizii poate să-și îndeplineas
că rolul. Pentru că. în această 
toamnă, echipa națională are 
un singur meci oficial (12 sep
tembrie, cu Irlanda de Nord, 
la Belfast) și apoi o lun
gă perioadă de întrerupere, 
timp în care se așteaptă o 
concentrare a energiilor centru 
realizarea necesarului plus da 
calitate care să facă fată difi
cilului program din 1985, ciad 
echipa națională, angajată in 
preliminariile pentru Mexic, va 
susține, cu mijloace — sperăm 
superioare — nu mai puțin de 
șapte jocuri — cu Anglia, Ir
landa de Nord, Finlanda sl 
Turcia.

Ce ar putea face campiona
tul primei Divizii pentru fot
balul nostru în general si pen
tru echipa națională, adică pen-

Plusul de combativitate înseamnă a ataca mai mult, iar atacul 
creează frumoasele faze de poartă, ca aceasta din imaginea de fată.

tru reprezentarea națională, in 
special ?

Răspunsul este destul de sim
plu : campionatul nostru are 
nevoie de mai multă combati
vitate. O combativitate care sa 
elimine falsa idee că forțele 
trebuie drămuite pentru... ce u 
urma.

Așteptăm de Ia apropiatul 
campionat în primul rînd acest 
plus de combativitate, al cărui 
model ne-a fost oferit de jo
cul Danemarcei, al Franței, al 
Portugaliei (în semifinală) și nu

numai al lor la recentul turneu 
fingl al campionatului european. 
Acest pluș de combativitate va 
trebui să modifice finalmente 
raportul de forțe dintre com
partimentele echipelor noastre 
de club. în care, de cele mal 
multe ori. apărarea joacă de 7, 
linia de mijloc de 6. iar înain
tarea de 5. ca să nu coborlm 
șl mai mult cota. Iar statisti-

loon CHIRILA

(Continuare in pag. 2—3)

La Lodz (Polonia) s-au În
cheiat campionatele europene 
de lupte ale juniorilor (17—18 
ani). După ce. la finele com
petiției de greco-romane. am 
consemnat frumoasa comporta
re a tinerilor sportivi români 
Cătălin Tudose (cat 52 kg) șl 
Nicolae Nițoiu (cat 56 kg), — 
medaliați cu „bronz* — iată 
că și la Întrecerile de ..libere" 
desfășurate de vineri pînă du
minică — reprezentanții noștri 
s-au numărat printre protago
niști la mal multe 
greutate.

Dintre 
mai bun 
Florinei 
cărui evoluție, 
tehnic și spectacular, 
nanim apreciată de 
ca și de specialiștii prezent! la 
întreceri. El a obtinut o serie 
de victorii care i-au asigurat 
primul loc tn grupă, a luptat 
bine și tn finala „mare", dar, 
întrecut Ia limită, a trebuit să 
se mulțumească cu medalia de 
argint Cu rezultate remarca-

categorii de

luptătorii 
rezultat 

Ioni» (cat 
de

români cel 
l-a obținut 

56 kg), a 
bun nivel 
a fost u- 
spectatori,

FLORIN EL IONIȚA

bile au concurat. în compania 
unor adversari puternici, și Vio
rel Serdeăn (cat. 31 kg) si

(Continuare in pag a 4-a)

DE AZI, NOI STARTURI COMPETITIONALE
„CUPA U.T.C.* 

LA RADIOAMATORISM
„MĂNUȘA LITORALULUI* 

LA BOX

Cei mal buni ra Iioamatorl, 
cîștigătorl al fazei județene, se 
reunesc astăzi la Buzău pentru 
a lua parte la finalele pe țară 
ale tradiționalei competiții de 
masă „Cupa U.T.C.", Întrecere 
care se desfășoară sub genericul 
„Daciadel“, tn organizarea C.C. al 
U.T.C., în colaborare cu Federa
ția de radioamatorism șl Comi
sia județeană Buzău de specia
litate. La startul competiției fi
nale, care se desfășoară la cele 
două probe — telegrafie sală și 
radlogoniometiie de amatori —, 
participă concurenti din toate 
județele Și din municipiul Bucu
rești. întrecerile se încheie joi.

mănuși 
turiști 
malul

Iubitorii sportului cu 
din Constanța, numeroșii 
aflat! tn aceste zile pe 
însorit al Mării Neg.-e vor avea 
prilejul să urmărească întrece
rile tradiționalei competiții p’J- 
gilistice „Mănușa Litoralului". 
Incepînd de azi șl pînă dumini
că, Sala sporturilor din Constanța 
va găzdui galele celei de a 
13-a ediții a tradiționalei compe
tiții. Reuniunile vor avea loc in 
flecare zi de la ora 18. Vor 
tlclpa boxeri de 
buri șl asociații 
țară, precum șl 
Iugoslavia, R.D. 
cla și Bulgaria.

la 23 de 
sportiva 

puglllșU 
Germană,

par
ei u- 
din 
din 

Tui—



FAIMA SPORTIVA
A ALBACULUI LUI HOREA

pe locul 6 la Daciada de iarnă '9 „La schi-fond nu ne prea
Întrece nimeni"... • Din Albac. la Divizia „A

ECHIPA ROMÂNIEI, MEDALIE DE ARGINE
ÎNPRIMAPROBĂLAC.E.DERACHEEOMODELE

de formația Bulgariei

La Mamaia, incepînd d

Curtea Scolii generale din Al
bac, satul în care s-a născut 
Horea, conducătorul răscoalei 
de la care se împlinesc, in cu
rând. 200 de ani. Ne apropiem 
de luna septembrie, dar fur
nicarul care a domnit in aceas
tă curte întreaga vară, continuă. 
Stat școlari veniți din Galați 
și Brăila. în tabără. Tabere pe 
care, de aproape zece ani. le 
conduce profesorul de educație 
fizică Iancu Pleșa.

Despre acest profesor am au
zit la diferite concursuri spor
tive de iarnă, din cadrul _Da- 
dadei" : la Vatra Dorn ci. Izvo
rul Mureșului, la Brașov sau 
Sibiu, unde copiii dta Albae. 
pregătiți de acest profesor, au 
cucerit locuri fruntașe.

— Iată aici, ne spune Iancu 
Piesa, arătîndu-ne o statistică 
publicată ta ziarul „Unirea", 
punctajul obtinnt de județul 
Alba. Din cele 513 pnncte. 253 
au fost obținute de copiii mei. 
din Albac. (Ori de 
vorbește despre elevii 
fesorul spune „copiii 
testînd. si ta acest 
gostea pe care le-o 
Datorită acestui punctaj, jude
țul nostru s-a clasat pe locul 6 
la eea de a treia ediție a „Da- 
eiadei" de iarnă.

Dar frumoasele rezultate spor
tive ale albăcenilor nu s-au o- 
prit aici. La tradiționalul con
curs „Crosul pionierilor", din a- 
eest an. ei au „prins" (expresia 
Ii aparține profesorului Pleșa) 
locul 4 pe tară, Iar mai tîrziu 
la concusul de selecție pentru 
elevii din școlile generale si li
ceele dta mediul rural. Vasile 
Pașca a obținut locul 1 la sprint 
(100 m), iar Elena Negrea, la 
lungime fete — locul 6.

— Vasile Pașca nu s-a lăsat, 
ne spune Lenuța Negrea. A 
ieșit primul și la cros. Acum 
B așteptăm să vedem ee va 
face la Iarnă. Ia schi fond. Că 
noi, cel din Albac, sîntem renu
mit! la fond. La „Cupa U.T.C.", 
de la Semenic, din acest an, 
am trimis trei băieți și toti trei 
an luat medalii. Nicolae Neag, 
ta categoria peste 19 ani, • de
venit chiar» vedetă. S-o făcut 
■n afiș, al «Daciadei", Iar Nicu 
al nost* ti pe afiș, ta fată. (Le- 
nuța voia să apună „ta prim- 
plan). La schi fond au ne prea 
Întrece nimeni. Că noi. de miei 
topii venim ta școală eu ochiu
rile, că ni-s casele depărtate de 
emirul satului.

Privesc spre casele răsptodi-

cite ori 
săi. pro
niei". a- 

fel. dra- 
poartă).

te pe dealuri și văd drumeagu
rile care se scurg spre vatra 
satului, unde în fata primăriei 
se află bustul lui Horea. Pe aces
te meleaguri cresc și viitorii 
sportivi.

Pentru iama aceasta, profeso
rul Iancu Piesa pregătește alți 
tineri, viitori medaliat! ai „Da- 
ciadei".

— Noi am încerca si 1* sa
nie, ne spune interlocutorul 
nostru, dar n-avem pirtie. Să
nii avem. Măcar de s-ar putea 
face una ca Ia Abrud, 
juta si noi. Așa cum 
cut cu terenurile din 
scolii.

Privesc, din nou. spre 
curte, unde stat trasate terenuri 
de handbal, de minifotbal. de 
volei, de tenis de timp. Pe toa
te — un furnicar de copii.

— Dacă pleacă de aici eu 
dragoste pentru sport, pentru 
mișcare, apoi încă e un ciștig. 
ne spune profesorul Piesa. Iacă 
așa, de pe aceste terenuri Alba- 
cui a cules o recoltă bună : 
pe Ion Buta. medaliat eu ar
gint Ia Havirov (Cehoslovacia). 
Ia europenele de haltere, pe vo
leibaliștii Victor Chezan și Tra
ian Corches. ambii in echipele 
divizionare „A" din Baia Mare, 
pe luptătorul Nicolae Codrea...

Pe pereții încăperii ta care 
ne-a primit 
am zărit o 
me. frumos 
oprit la cea 
la concursul 
rilor". Desigur, imediat ne-am 
întrebat : „ce legătură are a- 
cest concurs cu... sportul ?“

— Copiii mei au cîștigat lo
cul intîi Ia 3 din cele 6 probe 
ale acestui concurs, ne spune 
profesorul Pleșa. Au cîștigat la 
probele sportive, pentru că a- 
cest concurs este în primul rind 
o întrecere sportivă, Ia care se 
adaugă si proba de „desfășurare 
de luptă", în care se întind, cu 
repeziciune, furtunele pentru 
apă. Au cîștigat la ștafetă 6X80 
m. la pista cu obstacole și Ia 
100 m plat, prin Petru Joldeș.

Privesc. încă o dată, prin 
geamul încăperii, spre curtea 
școlii unde ecpiil veniti ta ta
bără fac sport. Apoi privesc 
spre interlocutorul meu. Are 
trăsături aspre, care trădează 
hotărîre și dirzenie. așa cum au 
moții dta Albac si copiii lor. 
realizatorii atîtor frumoase suc
cese pe linie sportivă.

Am a- 
am ti- 

curtea

această

profesorul Piesa 
mulțime de dlplo- 

înrămate. Ne-am 
mai nouă, primită 
„Prietenii pompie-

Sever NORAN

SUCEAVA, 27 (prin telefon). 
Prima zi a întrecerilor din 
cadrul Campionatelor europene 
de rachetomodele, care se des
fășoară ta localitate, cu parti
ciparea unor reprezentative din 
șase țări (Bulgaria, Cehoslova
cia, Polonia, U.R.S.S., R. F. 
Germania și România), a fost 
deosebit de agitată. După ce a 
plouat toată noaptea, peste 
aerodromul „Salcia", care găz
duiește competiția zburau nori 
la joasă înălțime, batea vintul 
și era frig. In cele 12 corturi 
domnea însă febra ultimelor 
pregătiri : verificarea modele
lor pentru proba zilei — S 6 A, 
rachetomodele de durată cu 
oanglică. Intr-un salon special 
amenajat al aeroportului s-au 
depus machetele (S 5 C si S 7) 
pentru măsurători la stand.

La ora 14. a țîșnit racheta 
verde : s-a dat primul start 
(se efectuează 3 lansări). Spec
tacolul era captivant în difu
zoare : p3—2—1 — start
Micile fuzee ceva mai lungi 
decit niște creioane, spintecau

văzduhul cu șuierături ascuțite. 
După prima lansare. 12 din cei 
15 concurenți au realizat 
timpul maxim de zbor — 
120 sec., printre aceștia aflta- 
du-se și sportivii noștri Marian 
Coșoveanu, Dorin Torodoc și 
Petre Nicolae.

In startul nr. 2, tensiunea a 
crescut. Din cei 15 concurenți. 
numai 7 au mai fost cronome
trați cu punctaj maxim. Din 
echipa noastră -r- Coșoveanu și 
Torodoc. Ultima 
multe schimbări 
Realizînd lansări 
Gheorghi Lulevt 
gov au urcat echipa pe primul 
loc cu 1507 p. Formația Româ
niei a ocupat locul secund cu 
1462 p, urmată de Cehoslovacia 
cu 1319 p. La individual, 
locurile 1 și 2 G. 
T. Pragov (Bulgaria), 
Kuzmin (U.R.S.S.) 507 
M. Coșoveanu 497 p. 6 
rodoc 492 p... 9. P.
476 p.

întrecerile continuă.
Viorel TONCEANU

lansare a adus 
și surprize, 

bune, bulgarii 
și Tasko Pra-

pe 
și 

V.
5. 

To-

Lulevt
3.
o...
D.
Nicolae

La Mamaia, tn atmosfera 
încă estivală, și-au dat întîlnire 
peste 60 de tenismani și tenis- 
mane. De mîine. titap de cinci 
zile, pe frumoasele terenuri de 
la complexul balnear, de odih
nă și tratament „Pelican", spor
tivii juniori se vor întrece în 
turneul international devenit 
traditional. „Este o competiție 
cuprinsă in calendarul Federa
ției internaționale de tenis — 
ne spunea Florența Mihaî, se
cretara responsabilă a F.R.T. — 
ea contînj pentru acordarea de 
puncte în vederea alcătuirii 
clasamentului mondial al ju
niorilor. Se înțelege, deci, că 
ambițiile t or fi mari...". $i-au 
anuntat participarea concurent! 
din Bulgaria. Ungaria, Ceho
slovacia. R. D. Germană, Aus
tralia, R. F. Germania. Suedia 
și din alte țări. Dintre juniorii 
români vor evolua la turneul

ECHIPA ROMÂNIEI ÎNVINGĂTOARE
IN PRIMUL JOC CU BASCHETBALIST» BULGARI

Au marcat : Nieulescu. 33. 
Cemat 17. Ardelean 14. Brăniș- 
teanu 13. Vinereanu 10. Iones- 
cu 10. Ermurache 6. Opșitaru 
4. Constantin 2. Netolitzchi 2 
pentru România respectiv D. 
Borisov 16. Botev 14. Stoev 10. 
Kolev 13. Manolov 10. II. Bo
risov 8. Spasov 9. Kostov 9. 
Au arbitrat I. Kovacev (Bulga
ria) si E. Szilveszter (Româ
nia).

Marti, de la ora 18. are loc 
a doua întîlnire.

Dumitru STANCULESCU

TG. MURES, 27 (prin tele
fon). După aproape două luni 
de la precedentele sale jocuri, 
reprezentativa masculină de 
baschet a României a susținut 
Drimul său meci de verificare 
din seria celor trei programate 
în compania echipei Akademic 
Varna, clasată pe locul 3 în 
clasamentul bulgar. De la în
ceput trebuie să menționăm că 
oaspeții nu s-au complăcut în 
postura de sparring-partner, 
ci au ripostat cu calitățile spe
cifice baschetului bulgar. în pri
mul rînd prin tenacitate în apă
rare. dar mai ales, prin ritm ra
pid si aruncări precise de la dis
tantă. Tn aceste condiții, sportivii 
români au trebuit să ia de la În
ceput jocul în serios, dar si așa 
tabela de scor indica în min, 
7 egalitate (16—16). iar în min. 
29 : 77—76 pentru oaspeți, după 
care lotul român a preluat 
conducerea si a obtinut punc
tele necesare victoriei, datorită 
unor reușite contraatacuri. si 
mai ales unui plus de concen
trare în apărare. Scor final : 
112—95 (61—51). pentru Româ
nia la capătul unui meci spec
taculos. in care acțiunile ofen
sive au avut cursivitate si mul
tă eficientă, dovadă fiind în a- 
cest sens si cele 207 puncte 
înscrise de ambele echipe.

pasiunea fierbinte

„CUPA A 40-a ANIVERSARE", 0 AMPLĂ MANIFESTARE OMAGIALA
(Urmare din poc D

niversare" a constituit gl u 
prilej de materializare a nor 
Initiative valoroase, aaa earn a 
fost, spre exemplu, organizarea 
celui dinții .Tur al României* 
la motociclism, ampla competi
ție omagială avted «4 din acest 
punct de vedere o influentă 
deosebită asupra dezvoltării ge
nerale a unor discipline.

S-au aflat ta concurxuri nu
meroși sportivi eansncratt eu 
rezultate dintre cele nani bune 
la marile competiții, laureat! al 
campionatelor mondiale ai eu
ropene. la Jocurile Olimpice, 
fiecare dornic de a-și înscrie 
intre trofeele cucerite și pre
țioasa medalie a tovtagătoriloi 
In „Cupa a 40-a aniversare", ea 
o prețioasă răsplată pentru e- 
forturile care se fac ca sportul 
românesc să cunoască o dezvol
tare continuă. Alături de marii 
noștri performeri, au concurat

insă, si numeroși tineri dornici 
de a se afirma, de a dovedi 
că sportul românesc beneficiază 
Si pe mai departe de sportivi 
talentati de un „viitor" capabil 
să preia ștafeta și s-o ducă cu 
succes mai departe : Gh. Popa. 
L. Maoteanu, D. Murărețu, A 
Czanka (haltere) M. Hutuleae 
Gh. Cosita, FL Diaconescu. L 
Rjșnaveaaa (lupte). Iulia Ma- 
teescu. C. Negrea. C. Ponta 
(înot) Celestina Papa, Simona 
Bartoloti (gimnastică). Daniela 
Castlan. Gabriela Mihaleea. An- 
rnstta Barba (atletism) g-a. Nu
mărul talentelor care promit 
care pe parcursul .Cupei a 40-a 
aniversare" s-au afirmat ea vi
itori 
poate 
sigur, 
ni se
mai faptul 
competiție
tuit nn excelent stimulent, a- 
dueînd in prim-planu! perfor-

mantei o serie de sportivi cu 
certe calități.

„Cupa a 40-a aniversare", reu
nind la start sportivi din a- 
proape 30 de discipline, perfor
meri de marcă și tinere talente 
a constituit omagiul fierbinte al 
sportivilor tării, care, prin per
formante de valoare, și-au ex

primat recunoștința pentru mi
nunatele condiții oferite prac- 
____ .___ ___ de 
care rezultatele obținute ta ul- 

nu

tieanților sportului. fără

perfcrmer! to care se 
avea 
mult 
nare

încredere este de
mal mare. Ceea ee 
important este toc- 
eă această ampli 

omagială a consti-

timele două decenii 
ar fi fost posibile. Sportul ro
mânesc ți-a reafirmat potenția
lul de eaze dispune, tehnicienii 
Si sportivii angajindu-se. ală
turi de ceilalți oameni ai mun- 
eii. U obțină si pe mai de
parte succese de prestigiu ta a- 
rena internațională, ea • ur
mare firească a grijii perma
nente manifestate de partid, și 
de stat pentru dezvoltarea miș
cării de educație fiziei și spori 
in patria noastră.

R.l. NICOLAE (cu Cornișon) A ClȘTIGAT „CRITERIUL 3 ANILOR*' Hî PIS M

Una din cele S „zone" ale 
campionatului de oină, re
zervat liceelor agro-indus- 
triale, a avut loc pe terenul 
de sport din Mal» Mare, 
comună situată in apropiere 
de Craiova. Directorul li
ceului de profil din această 
așezare dolj ană, Aurelian 
lonete. un om cu părul că
runt, dar viguros, energic 
și optimist, a fost președin
tele comisiei de organizare 
a întrecerilor. El a finut 
să i primească personal pe 
oaspeți, echipele de oină 
din județele Hunedoara. 
Mehedinți ți Gorj. 
Urarea de 
venit" rostită 
lumină în 
și căldură în 
flet a fast 
toată lumea.
concursului, sportivii și ar
bitrii au fost invitați si vi
ziteze ferma, sălile de curs, 
laboratoarele, camerele in
ternatului eu mai multe ni
veluri. Peste tot domnea bu
na rinduială și un vădit 
spirit gospodăresc, mindria 
școlii eonstituind-o crescă
toria speciali de cocoși, cu 
aproape 20 de rase. „De 
citva timp, ne-a mărturisit 
directorul, ne-a plecat pro
fesorul de educație fizică. 
Asta nu înseamnă însă că 
la noi nu se mai face sport. 
In lipsa lui cei 5 pedagogi 
— Constantin Mitruțoiu. A- 
lexandru Dicu, Silvia Cum- 
pânașu, Violeta Bănică și 
Marin Udrică — au devenit 
animatori și mal înfocați ai 
activităților de pe terenuri
le de handbal, fotbal, volei, 
baschet și tenis. Necazul a 
fost altul : In calitate 
organizatori trebuia să 
prezentăm și cu echipă 
oină și nu aveam. Pe vre
mea mea, altfel se juca oi-

..Bun 
cu 

ochi 
su-

Impunind cursei o trenă rapidă, 
R.l. Nicolae, cu Cornișon, șio adju
decat „Criteriul cailor de 3 ani", In 
final nedind nici o speranță adversa
rilor, deși printre ei se aflau Bon 
șl Tincuța. Tot formația R.l. Nicolae 
a ciștigat ș* cele 2 alergări rezervate 
minjilor, cu Ama, care șl-a îmbună
tățit recordul carierei cu 3 secunde 
sttuindu-se astfel în fruntea genera
ției, șl Altina, Invingătoore Ic luptă 
mare cu Geniu. Toți col 3 învingă
tori au fosf prezentați Intr-o formă 
deosebită In această reuniune alfe 
trei formații ou obținut cite două 
victorii: I. Oană. O. Popescu șl F. 
Pașca. Primo cu Vigu, core a reușit 
un nou record ol carierei (tlnărâl 
Dumitrescu ovind mari mărite In o- 
coastă performanță) șl cu Relativa 
In cu.-sa rezervată emotorftor, H. 
$erbcn. beneficiind de ososM delco-

tuo« cum o lost condus pe linie 
dreoptă Io sosire. Crișan; cea de 
a doua o învins cu Sulițoș, Intr-un 
frumos fi noi de cursă, botindu-l pe 
Toporcș prematur 
șl cu Draga, sosită 
fațo Jigăl care s-a 
un scurt galop la 
formația F. Pașcă a 
ultimele douâ curse __ _ __ _ .
co, cu ttnărul Costeanu la timonă, 
a reușit o frumoasă cursă de aștep
tare si Hematic la more luptă cu 
Donielc. ambii reallztnd noi recor
duri ale carierei Rezultate tehnice t 
Cursa I : 1. Draga (Simion) 1:33,9.
2. liga. 3. Negostina. Cota : cîșl. 4. 
ord. triplă 292. Cursa a R-a : 1. Ai 
tina (R.l Nicolae) 1:36.5. 2. Geniu, 
Cota : ctșt. 9, •». 32. Cursa a IH-o: 
1. Ama (R.l Nicolae) 1:31.8- 2. Im
presia. Cotai dșt. 1 ev. 35. Cursa

lonsot Ic otoc. 
Ic fotografie Ir 
handicapai eu 

sosire; în fine, 
reușit eventui In 
ale zilei. Cop-

2.
4,

IV-o: 1 Suites (Popescu) 1:30,1. 
X Sabâu. Cota: cîșt. 

triplă 493. Cursa a V-a:

a 
Toporaț.
ev. 40, ord _ ____  ____
1. Vigu (Dumitrescu) 1:25,1. 2. Tufiș. 
3 Percutor Cota: cîșt. 1,80, ev. 10. 
ord. triplă 57. Cursa a VI-a ; 1. Cor
nișon (R.l. Nicolae) 1:31,1. 2. Tita. 
3. Anemone Cota: cîșt 4, ev. 27, 
ord. tripla 1987. Cursa a Vll-a: 1. 
Relative (Șerban) 1:29,4. 2. Crișan. 
Cota: cîșt. 1,20, ev. 41, triplu 3-5-7 61 
Cursa a VII l-a: 1. Copca (Costeanu) 
1:29,4. 2. Secret. 3. Tufoasa. Cota: 
cîșt. 4, ev 17, ord. triplă 112. Cursa 
a LX-o: 1. Hematie (Pașcă) 1:29,0.
2. Daniela Cota: cîșt 2, ev. 8, ord. 
7, trip:u 7-8-9 72. Pariul austriac s-a 
ridicat la suma de 32.820 lei șl s-a 
închis. Retrageri j Falada.

A. MOSCU

Monica Pe 
mungi, pre 
mani din 
remarcat la

de la 
Gorgan, A 
M. Comă 
Ileana Tr

Dascătu. Ga 
Hincu (de 1 
nirea Iași 
Curpene (

La Mama 
spunea Ni 
complexului 
pregătirile
6 terenuri a 
pentru un 
nai. „Știm 
fonic interi 
neul de la 
tat renume 
naționale d
noi vom fa 
păstra faini

In „Cupa Voinfa" la

GHEORGHE LĂUTARU (Dinamo)-ÎNVINGĂTOR
PLOIEȘT1, 27 (prin 

Luni dimineața s-a 
ta prima etapă 
competiții cicliste 
„CUPA VOINȚA" 
Ploiești — Comarnic — Sinaia 
Ploiești (130 km).

S-a pornit ta trombă, 
de la 
Plopeni, 
Varșovia 
Încercat 
dar fără 
pluton, 
prompt oricărei tentative șl ast
fel caravana a înaintat ta iureș, 
deși șoseaua urcă ușor în pan
tă. Pe noua variantă a șoselei 
de la Cimpina reușește totuși să 
evadeze I. Alexandru (Steaua). 
La punctul de cătărare de la 
Posada primul trece C. Nicolae 
(Dinamo), urmat de M. *" *
nean (Steaua). Sprintul 
Sinaia (imediat după 
■•e) este ciștigat de M.

telef on). 
dat startul 

a tradiționalei 
internaționale 

pe traseul

rutierii
Steaua, Metalul 

Start 
au

Dinamo,
Voința Ploiești, 
etc., rînd pe r'nd, 
să se rupă de pluton, 
succes. Sportivii din
atenți. au răspuns

nean, urmat 
Club O. Tr 
rîrea de la 
se reface, 
continuă să 
iert. In ace 
gistrează tot 
Este vorba d 
București) Șl 
Zărnești), 
susținut reuș 
ze, dar plut 
să se lase 
șl fugarii sir

(C.s.ș. 1
(Voința f

»lărgi- 
de la 

tntoarce-
Mărgi-

A UNUI DASCAE

simțită de 
In preziua

de
ne 
de

na. Am găsit ceva material 
documentar și l-am dat pe
dagogilor Marin Udrică și 
Alexandru Dicu. Ei au tă
cut selecția respectivă și au 
înfiripat o echipă de băieți 
ambițioși, care 
ne vor face de

...A doua zi. 
rea festivă, 
vorbit participanta or și ce
lor 5—600 de spectatori, 
marea majoritate elevi și 
„șoimi" ai patriei, despre 
secularul nostru sport na
tional, transmis din tată-n 
fiu. „Oină, aidoma cînteee- 

lor și poeziilor 
oopulare, a fost 
jocul străbunilor 
noștri și al celor 
care au 

pe acest pămînt, 
zilele noastre, temeinic 
definitiv, a fost șlefuită și 
dăruită tineretului ca un 
frumos sport". Dupd aceea, 
și-a îmbărbătat echipa, ca
re, pini la urmă, a ciștigat 
primul loc în clasament, la 
capătul unui turneu mult 
gustat de public. Cinstind 
școala ri cadrele ei didactice, 
oiniștii sint. după colegii 
lor laureafi ai concursurilor 
pe meserii și obiecte, pre
cum șt ai Olimpiadei de 
biologie, primii sportivi ai 
liceului care Iți înscriu nu
mele intr-o finală pe fără 
de campionat școlar. Aseul- 
tîndu-l pe profesorul eme
rit Aurelian lonete, dascăl 
aici de peste două decenii 
și jumătate, ne-am dat sea
ma cit de fierbinte 
PASIUNEA ----------
LUI. pe care 
har și altora.

Traian 
Recent,

du 
du 
taru (Dinamo 
dinamovlstul 
Lăufaru, prii 
cabil, trece 
sire cronome 
fost urmat d 
reșul Tg. Mu 
namo) S. G 
șovla) șl C. 
peni) — toți

Marți are 1 
ruta Ploiești 
escaladarea n 
SU) — .^nala

Sieor

cred că nu 
rușine".
Ia deschide- 
directorul a

FESTIV
PENTRl

urmat 
iar in 

Si

La clubul < 
Timișoara, ta 
siei județene 

loc e
șahist fnternj 
nlorl. reuninc 
concurente di 
slovacia, R.F. 
via, Polonia, 
nia. Tn grupa 
c'ștlgat I. C< 
șoara) cu 7,! 
goslavul C. V 
măr de pune 
pe primele 
(Iugoslavia) ? 
(Polonia) 7 t 
slovacia) 7 f 
Vesla Markot 
Liliana Sușne 
6.5 p.

c.

„PALETA

LA TENI

este
DIRECTORU- 

o transmite cu

ioanițescu
. _______ profesorul emerit

Aurelian lonete a fost numit di
rector al liceului Industrial nr. 6 
din Craiova importantă unitate 
școlară o industriei alimentare.

P.S.

KB3WI

• Astăzi este ultima zi dnd se 
mai pot cumpăra bilete cu nume
rele preferate pentru tragerea 
obișnuită PRONOEXPRES de mil- 
ne 39 august. Vă reamintim că 
se pot obține și autoturisme „Da
cia 1300“ I Dacă ați omis totuși 
s# vă procurați bilete cu nume
rele preferate, . ' ’
bilete gata completate și 
tragerii, dar numai la 
ore I

mal puteți găsi 
’ tn ziua 

primele

biletele 
LOTO 2

• Se află tn vînzare 
pentru atractiva tragere 
de duminică î septembrie, dar și 
pentru tragerea ' -’ită LOTO 
de vineri 31 a afară de

Incepînd c 
sporturilor 
iești încep 1 
nai ei corn pe ti 
lela de argim 
să. întrecere 
cele mai. bur 
ieți și wte) 
de la toate c 
title din tar 
la ora 9) cui 
probele de ti

SR

miNIMIMTIA Ol STAT IOTO PftOWSPO
deosebirea de ordin tehnic dintre 
aceste două trageri (foarte apro
piate in timp), mai există una, 
esențială : la tragerea LOTO din 
31 august se pot obține și auto
turisme „Dacia 1300“, în vreme 
ce la tragerea LOTO 2 din 3 sep
tembrie autoturismul ce se poate 
primi în cadrul valorii unitare a 
eîștlgulul este „OLTCIT SPECIAL- 
— marca ce se atribuie la toate 
tragerile și concursurile PRONO
SPORT din prima lună a toam
nei.

• CIȘTIG 
PRONOEXPRE 

1984. Cat. 1 : 
50.000 lei șl 
12.500 lei; cat. 
a 30.496 led și 
5.124 lei ; cat. 
4.555 lei ; aat. 
cat. 5 : 200,75 
6.103,50 a 40 lei 
lei ; cat. 
REPORT LA 
19.432 lei. Cîșt 
revenit pârtiei 
dta Pitești.

8 :
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NiS (j)
Vanță, S. 

ici, R. Itu, 
Lice Dănilă, 

ica Radu, 
Daiana Sa- 
ițiva tenis- 

care s-au 
turnee : E. 

itrică, Oana 
rumuri U- 
Florentina 

rgoviște). 
pă cum ne 
ulea, șeful

— toate 
dat. Cele 
enajate ca 
internatio- 
unea tele- 
— că tur- 
sl-a căpă- 

itele inter- 
. De aceea 
pentru a-i

I
I
I
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A ETAPA

Iul său de 
După cobo- 
:, plutonul 
că cicliștii 
i fel de a- 
:iă se Inre- 
uă evadare, 
nlță (Voința 
su (Torpedo 
■un pedalaj 
se distanțe- 
este dispus 
Accelerează, 

la... ordl-

Lft TELEFON,
AMSTERDAM, 2î (prin tele

fon). Al doilea joc al selec
ționatei divizionare a 
niei la Amsterdam s-a înche
iat, după cum am mai anun
țat, cu scorul 3—1 în favoarea 
campioanei Olandei, Feyenoord, 
o echipă puternică, cu șase in
ternaționali olandezi, în afara 
internaționalilor Nielsen (Da
nemarca) și Petersson (Islan
da). Selecționata română a ju
cat mai mult în ofensivă, pri

Româ-

| ARBITRII PRIMEI ETAPE

I (duminică 2 septembrie)

I
I
I
I
I
I
I

Gh.

și Gh Lău- 
>rintul final, 
îștean 
‘fort remar-
inia de so- 
11113:31. 
meider 
Nicolae
(Start 

letalul 
timp,
a a doua pe 
rgoviște (cu 

Păduchlo- 
ștt O$5 km).

FAWcSCU

El a 
(Mu* 
(Dl- 

Var- 
Plo-

I
I

A DIVIZIEI
Steaua — F. C. 

Neșu ; O. Strong și 
(toți din Oradea) ;

Dinamo — A.S.A.

Az/rrn

M.Argeș :
I. Caraman

_____ Tg. Mureș : 
Fl. Popescu; I. Coț (ambii din 
Ploiești) și M. Stănescu (Iași) ;

Politehnica Iași — Chimia 
Rm. Vilcea : Cr. Teodorescu ; 
N. Gogoașe (ambii din Buzău) 
și M. Dragu (Galati) :

Jiul Petroșani — F. C. Olt : 
M. Salomir ; M. Man (ambii 
din Cluj-Napoca) si I. Tărcan 
(Reghin) ;

F.C.M. Brașov — F. C. Baia 
Mare : I. Crăciunescu (Rm. Vîl
cea) ; J. Grama și N. Voinea 
(ambii din București) ;

Bucîu- 
din Ti-

-SC. 
G. Io-

AMSTERDAM
mind două goluri pe ...contra
atac. în general, jocul a fost 
animat, dar presa olandeză a 
subliniat marea ineficacitate a 
echipei noastre.

Formația selecționatei : Lung
— Zare (min. 60 Rednic), Ior- 
gulescu, Ștefănescu, — 
nu — Țicleanu,
Klein (min. 62 Mateuț). Coraț
— Geolgău, Cămăiaru.

Rednic a jucat 
deoarece avusese 
brilă in preziua 
doilea joc. Hagi, 
cel mai bun jucător român în 
meciul cu Ajax. a lipsit, fiind 
accidentat.

Echipa României pleacă in 
cursul zilei de astăzi spre 
Gera, orașul care va găzdui 
miine partida amicală R. D. 
Germană — România.

Ungurea- 
Irimescu,

mai puțin, 
o stare fe- 

celui de-al 
care a fost

Astozi, la Călărași

DO'IÂML — R.D.G. (j)
Al doilea meci pe care juniorii 

din R.D. Germană îl susțin în țara 
noastră este programat pentru as
tăzi la Călărași. în acest meci va 
juca selecționata noastră U.E.F.A. 
’86, angrenată de V. Guglu, care 
a efectuat săptămină trecută un 
turneu de două jocuri în Polonia, 
Încheiat cu bune rezultate : 4—2 
șl 0—0. Iată și jucătorii convocați 
pentru meciul de astăzi : Naghi 
(„U- Cluj-Napoca). Șerban (Me
talul București) și Voicilă (F.C. 
Constanța) — portari ; Bejenariu 
(Corvinul) Aldea (Sportul stud.), 
Răducan (C.S.Ș. Craiova), Some- 
?an (A.S.A.) și Drăgilă (Steaua)
— fundași: Prună (Univ. Craio
va), D. Sava (Dinamo), Labu și 
Tucudean (U.T.A.), Năstase (F.C. 
Constanța) și Popa (Șoimii Sibiu)
— mijlocași: Harșani (F.C. Bihor), 
Cr. Sava (Metalul Buc.), Henzel 
(Jiul) și Dochia (Poiana Cîmpi- 
na). Partida de la Călărași va 
începe la ora 17 șl va fi arbitrată 
de Radu Matei din București.

ȘTIRI, MECIURI AMICALE

FIRMA OBLIGĂ!
...A fost odată un tinăr 

fotbalist foarte talentat. S-a 
impus în primele meciuri 
la o echipă din provincie. 
Tehnicieni, antrenori, con
ducători de club n-au con
tenit cu bunele aprecieri, 

acela foarte ta- 
venit pe 
București.

multe
și pînă la urmă

I
I
I

F. C. Bihor — Corvinul Hu
nedoara : I. Igna ; D. 
man și I. Ferenczi (toti 
mișoara) ;

Politehnica Timișoara 
Bacău : M. Niculescu ;
nescu și V’.' Alexandru (toti din 
București) ;

Gloria Buzău — Sportul stu
dențesc : N. Dinescu ; Gh. Con
stantin (ambii din Rm. Vîlcea) 
și A. Nicolescu (Pitești).

Universitatea Craiova — Ra
pid : A. Gheorghe (P. Neamț) : 
C. Gheorghe (Suceava) și A. 
Porumboiu (Vaslui).

• MIINE ARE LOC LA BACAU
Intîlnirea dintre eelecțiccateie de 
tineret ale României R. D.
Germane. Jucătorii aoetrl au 
susținut un med de verificare 
cu S.C. Bacău (1—1) și lși con
tinuă pregătirile. Oaspeții au a- 
nunțat următorul lot : Hotfinei- 
ster, Kostmann (portari); Maiek. 
Peschke. Penzel, Kraieuter. 
Utess. Schultz, Boiehrich, Krauss. 
Neuhaueser, Stuebner, Kirsten. 
Marschall. Lindner (jucători de 
dmp).
• ANALIZA CAMPIONATELOR 

»A. ȘI ..B-. Ședința de analiză 
a campionatelor dlvizonare „A* 
și .,B-, ed’ția 1983—1994 va avea 
loc vineri 31 august — ora 9 — 
la sediul C.N.E.F.S.

RAPID BUCUREȘTI — NATIO
NAL cairo 1—9 (1—9). Stadio
nul Sportul studențesc din Capi
tală a găzduit duminică medul a- 
mical care a opus divizlonard .A* 
Rapid formația egipteană Natio
nal Cairo. Echipa bucureșteană 
a avut mal mult inițiativa și-a 
creat numeroase ocazii de gol, 
dar punctul victoriei l-a realizat 
prin autogolul marcat. în min. 
36, de Mohamed.

Rapid a aliniat următoarea 
formație : Mânu — Marinescu,
Sameș, Grigore, Bacoș — Agiu, 
Rada, St. Popa — Avram, Or- 
lan, Manea. Au mai fost folosiți: 
Stănculete, Ctrstea șl Preda. (N. 
Costache-coresp.).
• A APARUT nr. 3 pe anul 

1984 al buletinului tehnlo „Arbi
trul”, editat de F.R. Fotbal. Din 
cuprins spicuim : „Arbitrajul la

startul noului sezon com petițio
nar-, „Factorii psihologici care 
condiționează exercitarea optimă 
a funcției de arbitru de fotbal-, 
„Colaborarea dintre arbitrul de 
centru și arbitrii de linie și co
dul de semnalizări-.
• F.C. BIHOR — ÎNCĂ UN 

MECI DE PREGĂTIRE. O repri
ză cu Voința Oradea. Scor 3—0. 
Au marcat Crlșan, Georgescu și 
L Gheorghe. A doua repriză di
vizionara ,.A“ a jucat cu înfră
țirea Oradea. Scor I—1. Au mar
cat Grosu din penalty și Palfi. 
F.C. BIHOR a aliniat formația : 
Balaș — Diana, Dumitrescu, Bl- 
»zok. I. Gheorghe — Mureșan 
(Florean). Tămaș. Grosu — Cri- 
șan, He, Georgescu. (I. Ghișa — 
coresp.)

Si tinărul 
lentat a 
mare în 
bătut mai 
pentru" el, 
a ajuns la una dintre ma
rile formații ale fotbalului 
nostru. Toată lumea se aș
teaptă — 
devină 
stea, 
rori.
Acest 
te fi
Zamfir. Sau Bolba. Sau Flo
rin Grigore. Sau Cîmpeanu. 
Sau Fodor. Sau, ultimul e- 
xemplu (ce bine ar fi să 
fie cu adevărat... ultimul 
exemplu!), Nemțeanu. Fie
care dintre cei amintiți (și 
alții ca ei) anunța să devină 
un nume sonor in fotbal. 
Nici unul nu a reușit insă. 
„Transplantul" a eșuat. De
finitiv (pentru unii!), mo
mentan (am dori!) pentru 
alții. Se spune că viața 
Bucureștiului ar fi de vină. 
Sînt insă exemple care con
trazic această ajirmație. Să 
ne ' ' 
la
un 
cel 
in

un cal
S-au 

echipe

ca el să 
o mare 

să facă fu- 
Numai _ că... 

tinăr poa- 
Chitaru. Sau Dorel

După debutul

5AHIST I COMBATIVITATEA, CALEA DE ACCES
NIORI
Medicina din 
zarea coml- 
cialitate din

lent fu" ju- 
îcurenti si 
țări : Ceho- 
ila, Iugosla- 
a șl Rom5- 
lor marl a
.E.M Timi- 
mat de ’u- 
1 același nu- 
tinlorl mici.

C. Dragan 
k. Plsu’.inski 
alek (Ceho- 
a junioare t 
ilavia) 8 p.

8. Kanlan

I
I
I
I
I

I
I

coresp. I
RGINT" I

MASĂ I
izi. tn sala 
- din Plo- 
le traditio
ns cu „Pa- 
nis de ma- 
e participă 
ra (bă-
•es sport 
> sl asocia- 
Wamul (de 
intreceri in 
I echipe

roniHU
TRAGERII 

Î2 AUGUST 
intă 100% a 
antă tS’/, a 
variante 100% 
fante 25% a 
I variante a 
i a l.(Bl lei ; 
lei ; cat. 9 : 
7 : 194 a 200 
) a 40 iei. 
1GORIA i : 

50.000 lei a
1 Nană ion

SPRE FOTBALUL MARE
(Urmare din pag t)

I
I
I
I

cile antrenorilor observatori o- 
feră deseori imaginea jocurilor 
tn care echipa de pe teren pro
priu atacă, iar cea vizitatoare 
se apără, sedusă de ideea câ 
in primul minut de ioc scorul 
este totuși 0—0 și câ el ar pu
tea să rămînă neschimbat pină 
la sfirșitul celor 90 de minute.

Sigur că această invitație la 
combativitate nu e valabilă doar 
pentru fotbalul nostru. în des
tule țări s-au făcut și se tac 
încercări de stimulare a com
bativității. Recent în fotbalul 
bulgar s-a adoptat ideea ca 
Pentru meciurile Încheiate cu 
0—0 să nu se acorde nici un 
punct echipelor. (Sigur că este 
de discutat pe tema acestei 
măsuri, deoarece istoria fotba
lului cunoaște numeroase sco
ruri nule la capătul unor par
tide de mare frumusețe și com
bativitate. dar asta e o altă 
problemă.) Sînt cunoscute si 
alte eforturi printre care bo
nificația pentru cinci goluri, a- 
cordată cu ani în urmă în 
Franța. De asemenea, cele trei 
puncte la victorie și numai u- 
nul la joc egal (care operează 
cu eficacitate in Anglia si care 
nn au fost luate în considera
ție la noi).

înaintea tuturor acestor în
cercări însă, trebuie să opere
ze ideea că un plus de comba
tivitate este principala cale de

acces a fotbalului nostru spre 
fotbalul mare. Un plus de com
bativitate 
ma de a 
mei. în 
gradarea. .__ _______ ___
teamă, n-ar mai trebui să fie 
sperietoarea care să elimine 
combativitatea. Cele mai multe 
dintre orașele Diviziei „B“ nu 
mai sînt de mult la periferia 
fotbalului nostru...

care să elimine tea- 
pierde. La urma ur- 

ultima vreme, retro- 
principala sursă de

LOZ PLIC

două sau trei 
ca lumea
Venirea la o echipă 
obligă insă 
tr-o echipă cu firmă inten
sitatea pregătirilor 
mult mai ridicată, 
mult peste baremul de 
echipa 
unde i 
bat de 
Firma

antrenamente 
pe săptămină. 

' ' mare
•foarte mult. în-

unde era lider 
se admitea orice 
la efortul 

obligă !

gindim la Cornel Dinu, 
Vasile Iordache. Sau, ca 
ultim exemplu, la Mar- 
Coraș. Tofi s-au impus 

echipe mari, ajungind în 
națională. Prin talent, serio
zitate, ambiție și pregătire. 
O pregătire mult mai bună 
decit o făcuseră pînă urca
seră pe „marele cal" bucu- 
restean. Aici credem că se 
află cauza cauzelor, tn men
ținerea tinărului talentat la 
„regimul de efort" din ve
chea echipă unde devenise 
o vedetă, unde făcea cite

este *
Cu 
la 
și 

ra-
maxim. 

Acest lucru 
nu l-au înțeles mulți 
tinerii talentați care 

cucerească 
reștiul sau 
echipe. Și așa au 
venit accidentările 
în lanț, lipsa de 
formă, decepția, 
antrenorilor care 

*a celor care 
decepția 
a 

(definitiv, sau 
fotta'ul 

un t,pion“ 
transforma 
„regină".

Decepția
ii lansaseră.
ii propulsaseră, 
publicului. Așa 
pierdut 
mentan ? !) 
tru încă 
se putea 
„tură" sau

dintre 
au ve- 
Bucu- 
marile

mai 
mo
no s- 
care 

in 
__ ____ Aici 

se află MARELE ADEVĂR, 
adesea uitat : ajungerea în
tr-o echipă mare nu în
seamnă decit începutul unei 
curse contracronometru cu 
cu sine însuși și nicidecum 
finalul cursei spre glorie. 

...Alti tineri de real talent 
au fost propulsați recent in 
echipe cu firmă. Ne gindim 
la jucători de mare per
spectivă, Suciu, Tulba. Mă- 
năilă, O. Popescu și alții. 
Ei, și tofi cei promovați în 
loturi cu firmă, au datoria 
să ridice primii ștacheta 
pregătirilor și cota ambi
țiilor. Sînt destule exemple 
care arată cum din comodi
tate. din apatie, din super
ficialitate s-au risipit atita 
talent. investiții morale și 
materiale. Nu-i păcat?...

Mirceo M. IONESCU

divizionarelor „B“ In noul campionat

UN MECI BUN RIDICA, DIN NOU, PROBLEMA JUNIORULUI 
tule lucruri de pus la punct, 
de a acoperi unele posturi pe 
măsura pretențiilor.

Partida dintre Autobuzul și C.S. 
Tîrgoviște — acesta este aspec
tul asupra căruia vrem să ne 
oprim — a adus din nou in 
discuție problema juniorului,
JUNIORUL PE CARE DIVIZIO
NARELE ,B“ TREBUIE SA-L
FOLOSEASCĂ PE TOATA DURA
TA PARTIDEI. Duminică, într-o 
partidă de mare Interes, Autobu
zul și C.S. Tîrgoviște AU EVO
LUAT PRACTIC, IN CITE 10 JU
CĂTORI — cei doi Juniori — 
Butacu (Autobuzul) și Dumitraș- 
cu (C.S.) avînd randamentul 
mai slab, pe alocuri, cei doi 
cînd, chiar, figurație, ca să 
mai vorbim că de multe ori 
legii — cunoscîndu-le probabil 
loarea și ACTUALELE posibilități 
— îl ocoleau și nu îi angajau In 
joc. De vină, se va spune, sînt 
cele două echipe, care nu și-au 
crescut juniori pe măsura preten
țiilor și, deci, trebuie, astfel, pe
depsite, 
aceasta 
malism. 
valoare. 
JOACE 
mte în 
problema juniorilor (șl a antre-

Duminică, cele 54 de echipe de 
Divizia „B“ au început un nou 
campionat. Sigur, o singură eta
pă nu poate fi edificatoare asu
pra actualului potențial al eșalo
nului secund al fotbalului nostru, 
dar o caracteristică, aproape ge
nerală. s-a făcut simțită din plin 
șl acum : jocurile s-au desfășurat 
mal mult Intr-un singur sens, 
adică SPRE POARTA OASPEȚI
LOR. Excepțiile au apărut acolo 
unde au evoluat fostele divizio
nare ..A- și în meciurile în care 
echipe cu vechi ștate de serviciu 
în eșalonul secund (cu veleități 
de promovare) au jucat pe tere
nurile unor foste divizionare ,,C“, 
cum s-a întîmplat la Alba Iulia, 
unde Unirea a fost învinsă de 
C.S.M. Reșița.

La București am urmărit evo
luția formației din Tîrgoviște, re
trogradată în acest an din Divi- 
via ,,A“, în compania unei bune 
echipe de divizie secundă. Auto
buzul. Șl, cum spuneam și în cro
nică. meciul acesta a plăcut, a 
avut un nivel bun, chiar dacă 
oaspeții au prezentat o formație 
..remaniată în masă-, cum s-ar 
spune. Sigur, C.S. Tîrgoviște șl 
noii săi antrenori — V. Stănescu 
șl M. Olteanu — se află la în
ceput de drum și mal au des-

>

cel 
ți
nu 

oo- 
va-

De ani de zile situația 
a dus la un dăunător for- 
pentru că. are sau nu are 
JUNIORUL TREBUIE SA 
(mal bine zis, să fie trl- 
teren), orr.ițtndu-se că

norilor care nu muncesc cu ei) 
nu poate fi rezolvată în acest fel, 
că juniorul de valoare intră în 
echipă indiferent de vîrsta pe care 
o are. Chiar înainte de meci. 
Valentin Stănescu se temea de 
randamentul juniorului său. „Asta 
e situația, ce să tac ?, ne spunea 
cunoscutul antrenor. Eu l-am pro
movat pe Bălăci în echipa na
țională. în meciul cu Franța, cînd 
avea doar 17 ani ți jumătate, fără 
să mă oblige cineva. 
avea valoare".

Da. așa s-a intîmplat 
șl cu Mateuț, ca să 
mal recente exemple. 
„B“ problema juniorului rămîne 
mal departe cam în aceleași ti
pare. federația nu a renunțat a- 
supra măsurii sale în privința 
obligativității folosirii juniorului 
șl cele mai multe dintre echipe 
joacă, practic, in 10 oameni, ceea 
ce Impietează serios asupra cali
tății fotbalului practicat.

Așadar, creșterea juniorilor 
buni, viitorii jucători, trebuie pri
vită cu toată seriozitatea. Să nu 
lăsăm ca lucrurile să meargă 
de la sine, ÎNDEPLININD DOAR 
— formal — O HOTĂRIRE A FE
DERAȚIEI ȘI ATIT !

Dar Bălăci
șt cu Hagi, 
dăm cele 

La Divizia

Constantin ALEXE

PROGRAMUL Șl ARBITRII PRIMEI ETAPE (duminică 2 septembrie) A DIVIZIEI „C
seria I : Explorări Cîmpulung

— Cetatea Tg. Neamț: D. Bara 
(Tg. Mureș), Tepro Iași — Zim
brul Șiret: I. Moise (Buzău), Lu
ceafărul Botoșani — Carpați Gă- 
lănești: L. Chelaru (Bacău). Și
retul Pașcani — Celuloza Koznov: 
S. Damian (Comănești), Relonul 
Săvinești — Electro Buccecea : 
V. Turcitu (Galați), Metalul Ră
dăuți — Avîntul Frasin : N. Me- 
leghi (Vaslui), Minerul Vatra 
Dom ei — Constructorul Iași : M. 
Feciorescu (Bacău). Minerul Gura 
Humorului — A.S.A. Cîmpulung: 
M. Nicolau (Bacău).

SERIA A II-a î Aripile Bacău — 
C.S.M. Borzești: G. Blziniche 
(Ploiești), Inter Vaslui — Viticul
torul Panciu: C. Coconcea (Bră
ila). Unirea Negrești — Chimia 
Mărășești: S. Jipa (Buzău), Loco
motiva - Adj ud — Petrolul Moi- 
neștl: N. Toader (Brăila), Textila 
Buhuși — Constructorul Odobești: 
V. Prodan (Galați)» Minerul Co
mănești — Mecanica Vaslui: I. 
Neagu (Buzău), Laminorul Ro
man — Victoria Tecuci : P. Cos- 
conea (Buzău), Foresta Gugești — 
Letea Bacău: M. Potur (Iași).

SERIA A IlI-a : I.M.U Medgi
dia — Portul Constanța: S. Pan- 
telimonescu (Boldești-Scăeni), La
minorul Viziru — Petrolul lanca: 
S. Diniță (Oltenița), D.V.A. Por
tul Galați — Ârrublum Măcin : 
P. Buhalău (Gh. Gheorgbiu-Dej). 
Chimpex Constanța — Delta Tul- 
eea: M Lăzărescu (București) 
Avîntul Matca — Cimentul Medgi
dia: G. Mocanu (P. Neamț). Pro
gresul Isaecea — Ancora Galați: 
C. Sclavone (Focșani). S.N. Tul- 
cea — Chimia Brăila: I. Schiopu 
^Focșani) Marina Mangalia — 
Voința Constanța: R. Cotuțiu 
București).
SERIA A iV-a : Metalul Buzău

— Victoria Lehliu: I. Floriceî

(Brașov) Carpați Nehoiu — S.N. 
Oltenița: E. Mitrea (București), Vi
itorul Chimogi — Unirea Slobo
zia: C. Tudose (Constanța). Ra
pid Fetești — A.S.A. Buzău : L 
Dinu (Galați), Constructorul Giur
giu — I.C.P.B. Bolintin : P. Cio- 
banu (Alexandria), I.S.C.I.P. Ul- 
meni — Dunărea Călărași: A. 
Stan (Pitești). Olimpia Slobozia — 
Victoria Țăndărei: L Condruț, 
(Mangalia), Chimia Buzău — Pe
trolul Berea : R. Zlăvog (Iași).

SERIA A V-a : Mecon (fostă 
T.M.B.) — Petrolul Băicoi : I. Ilie 
(Tîrgoviște), Visco fii București — 
Sportul 30 Decembrie : H. Nedel- 
cu (Tîrgoviște). Danubiana Bucu
rești — I.U.P.S. Chitlla: I. Cova- 
sa (Urzicenl). Tehnometal Bucu
rești — Chimia Brazi : M. Badea 
(Videle) Avicola Crevedia — Fla
căra roșie București: D. Despa 
(Cîmpulun? Muscel). Poiana Cîm- 
pina — I.C.S.I.M. București: P. 
Cadar (Brașov), Carpați Sinaia — 
Abatorul București: A. Lotan 
(Rm. Vîlcea) Minerul Filipeștii 
de Pădure — Aversa București : 
G. Pîrvu (Sf. Gheorghe), Lucea
fărul București stă.

SERIA A VI a : Textila Roșiori
— Chimia Tr. Măgurele: E. Mus
tață (București). Chimia Găeștl — 
Știința Drăgănești: I. Spătaru 
(Galati) Cimentul Fieni — Meta
lul Mita- P Peana (București). 
Dacia Pitești — Electrica Titu: 
I. Andreo’u 'Ploiești). Progresul 
Corabia — Electronistul Curtea de 
Argeș: C Mezdrea (București), 
Metalui vexandria — Sportul 
muncitores'' Caracal : Al. Radu 
'București) Recolta Stoicăneș‘i — 
Dunărea V?nus Zimnicea : Ad. 
Moroianu 'Ploiești) Muscelul 
Cîmpulung - ROVA Roșiori : S. 
Zbîrnea !Rm Vîlcea)

SERIA A VII-a : C.F.R. Craiova
— Dlerna Orșova: V. Stroîe (Mo-

reni). A.S.A. Craiova — Jiul Ro- 
vinari: Gh. Wilhelm (București), 
Dunărea Calafat — Metalul Rm. 
VUcea: M. Tunsoiu (Caracal), Fo
restierul Băbeni — Progresul Bă
nești: G. Lăpadat (Mediaș). Pan
durii Tg. Jiu — Armătura Stre- 
haia: M. Păunescu (Reșița). Me
talurgistul Sadu — Petrolul Vi
cleni: I. Pădureanu (Reșița), Me
canizatorul Simian — Constructo
rul Craiova: E. Busoiu (Caracal), 
Viitorul Drăgășanl — Electropu- 
tere Craiova : S. Lupșescu (Bucu
rești).

SERIA A VUI-a: C.F.R. Arad — 
Metalul Bocșa: M. Lupu (Cluj- 
Napoca), C.S.M. Caransebeș — 
Unirea Sinnicolau Mare: T. Rotar 
(Ocna Mureș). Obilici Sînmarti- 
nul Sîrbesc — Minerul Ora vița : 
V. Băleanu (Drobeta Tr. Severin) 
Miner ui Anina — Metalul Oțelu 
Roșu: L. Micu (Tg. Jiu), Unirea 
Tomnatic — Victoria Ineu: M. 
Bumbui (Oradea). U.M. Timișoara
— C.S.M. Lugoj: D. Ardeleanu 
(Satu Mare), Minerul Moldova 
Nouă — C F.R. Victoria Caran
sebeș: N. lonescu (Craiova). Șoi
mii Strungul Lipova — Rapid 
Arad: D. Tihoi (Drobeta Tr. Se
verin) .

SERIA A ix-a : Constructorul 
Satu Mare — Oașul Negrești : L. 
Popa (Arad) Minerul oraș dr. P. 
Groza — Unirea Valea lui Mihai: 
V. Răulea 'Hunedoara). înfrățirea 
Oradea — Cnimia Tășnad: I. Ji- 
lan (Caransebeș), Olimpia Gherla
— Mineru’ Suncuiuș: Z. Bodo
(Tg. Mure») Victoria Cărei — 
Voința Oradea: A. Săvulescu 
(Arad) Recolta Salonta — Unio 
Satu Mar? ; C. Manda (Reșița). 
Silvana Cehu Siîvaniei — Oțelui 
□ras dr P Groza: I. Akerman 
(Arad) Minerul Sărmășag — So
meșul Satu Mare : V. Havași
(Arad).

SERIA A X-a : Metalotehnica 
Tg. Mureș — Lăpușul Tg. Lăpuș:
A. Kociș (Oradea), I.S.S. Sighet
— Minerul Baia Sprie: V. Stan 
(Gherla) Cuprom Baia Mare — 
Oțelul Reghin: H. Lencu (Alba 
Iulia). Minerul Baia Borșa — Mi
nerul Băița: R. Abraham (Zalău), 
Minerul Băiuț — Bradul Vișeu:
B. Saroși (Cluj-Napoca), Minerul 
Rodna — Mureșul Luduș: M. Sve- 
duneac (Suceava), Chimforest Nă- 
săud — C.I.L. Sighet: L. Porocli 
(Suceava) Energia Prundul Bîr- 
găului — Electromureș Tg. Mureș
C. Vass (Oradea).

SERIA A Xl-a : Dacia Orăștie
— Unirea Ocna Sibiului: D. Ta- 
pelea (Craiova), Viitorul Cluj-Na
poca — Soda Ocna Mureș: Z. Szi- 
laghi (Satu Mare) Inter Sibiu — 
Minerul Paroșeni: F. Modirjac 
(Craiova) Mecanica Alba Iulia — 
Metalul Alud: I. Dima (Sighișoa
ra). Tîrnavele Blaj — Minerul 
Certej: G. Cseh (Tg. Mureș). 
IMTX Agnita — Minerul Știința 
Vulcan : I Radu (Craiova). Me
talul Sighișoara — Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca : C. Diculescu (Giur
giu) Victoria Căian — Mecanica 
Orăștie., C Bitlan (Craiova).

SERIA A Xll-a : Viitorul Gheor- 
ghenl — Celuloza Zărnești: O. 
Pali (Dej) Utilajul Făgăraș — 
Unirea Crist j u Secuiesc : A. cri- 
șan (București) I.C.I.M. Brașov
— Metalui Tg Secuiesc: Gh. Ghi-
noiu 'Bu urești) Cimentul Ho- 
ghiz — Minerul Bălan: I. Grigore 
(București Progresul Odorhei — 
Elec^ra Sf Gneorghe: G. Lieb- 
hardt sibiu' Mobila Măsura 
Codlea — M^rom Brașov: ’’
Păunescu 'Rm. Vîlcea). Textila 
Prejmer - Nit.ramonia Făgăraș : 
G. Vișine*^»» București) Precizia 
Săcel« — M n-^ru1. Baraolt: I. Lon- 
godor (Cjgir), Mureșul Toplița 
stă.



TRAGIRf IA SORTI CUPtLt IUROPINE LA HANDBAL
Ieri la Basel, a avut loc tragerea la sorți ta cupele europene 

la handbal. Iată programul reprezentantelor noastre in primul 
tur :

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Masculin : STEAUA BUCUREȘTI - IONIKOS ATENA 

Feminin : ARCELIK ISTANBUL - ȘTIINȚA BACĂU

CUPA CUPELOR
Masculin : DINAMO BUCUREȘTI - SIMTEL ISTANBUL

CUPA FEDERAȚIEI
Masculin : Ml NAUR BAIA MARE — ITUE ISTANBUL 

Formațiile feminine Chimistul Rm. Vîlcea (Cupa cupelor) 
Rulmentul Brașov (Cupa Federației) vor juca direct în turul II.

Partidele tur se vor desfășura între 8 și 14 octombrie, iar cele 
retur intre 15 și 21 octombrie. ________

VIOREL SERDEAN ALEXANDRU HALLAY

ACTUALITATEA
LA TENIS

Montreal. Turneul ie ia Mont
real, din cadrul „Circuitului fe
minin" a opus în finală pe Chris 
Evert-Lloyd șl Alicia Moulton. 
Prima a cîștigat ou 6—2 7—6.
în semifinale Evert-Lloyd a dis
pus de Helena Sukova (19 ani) 

' ‘ S—1. iar Moulton a în- 
pe Katerina Llndqvist

C.E. DE BASCHET JUNIORI
Punct final în campionatele eu- 

baschet : JUNIORI
locurile 1—2 a

Italia 75—74 (38-41).
Spania 

____ — Ce- 
75—70 locurile 7—< a 

■ Turcia 85—78, locu- 
Bulgaria

ropene de 
(Husqvarna) : 
U.R.S.S.
locurile 3—4: Iugoslavia — 
92—89, locurile 5—6: B.F.G, 
hoslovacia 
Finlanda 
rile 9—10 : Grecia

JUNIOARE (Toledo) s
1—1: Iugoslavia —

67—61, locurile 3—4 : 
Cehoslovacia — Spania £8—61, 
locurile 5—6: Italia — Bulgaria 
76—62. ta continuare : 7. Suedia, 
8. Ungaria, 9. Olanda, 10. R.F.G. 
11. Franța, 12. Polonia.

97—75 ; 
loourile 
UR.S.S.

C. E DE LUPTE JUNIORI
(Urmare din pag. 1)

Alexandru Hallay (cat. 87), care, 
participind în finala „mică“. au 
realizat victorii care le-au adus 
medaliile de bronz ale camplo-

natelor la categoriile respective 
de greutate.

Ceilalți juniori români s-au
• 4.

5.
6.

ULTIMELE COMPETIȚII INTERNAȚIONALE AU EVIDENȚIAT,
>

mari personall-Dintre atîtea ------ .._______
tăți ale atletismului internațional 
care s-au afișat cu pregnanță in 
acest sezon, ultimele concursuri 
ne-au adus cîteva în prim-plan. 
Asupra acestora ne vom opri, in 
rîndurlle de față, alegerea lor fi
ind făcută nu la întîmplare, ci in 
ordinea stabilirii performanțelor 
lor de vîrf.

A fost mal întîi Evelyn Ashford, 
campioana olimpică a probei de

Tatiana Kazankina este, proba
bil. una dintre oele mai valoroa
se alergătoare ale semifondului 
mondial, dintotdeauna. Pledează 
în acest sens cele trei victorii 
olimpice realizate de ea la Mont
real (800 m — 1:54,94 șl 1 500 m
— 4:05,48) și Moscova (1 500 m — 
3:56,60), recordurile mondiale la 
800 m — 1:54,94 în 1976, la 1 500 m
— 3:56,0 în 1976, 3:55,0 și 3:52,47 
în 1980 și acum, de duminică, la

ta sfîrșit, și un bărbat I... Este 
vorba de brazilianul Joaquim 
Cruz, campionul olimpic la 800 m, 
care, tot duminică, la Koln a 
parcurs cele două tururi de sta
dion in 1:41,77 adică la numai 4 
sutimi de secundă de recordul 
mondial al lui Sebastian Coe 1 
După J.O., ta care a cîștigat ta 
1:43,00, Cruz a concurat la mal 
multe reuniuni în Europa reușind, 
ta ultimele zile : 1:42,34 la 22
august, la Zilrich. 1:42,41 la 24 
august, la Bruxelles șl acum 
1:41,77 la 26 august, la Koln. ‘ 
propo de această cursă, * 
Kain. kenyanul Sammy 
cu 1:42,34 (record african) 
șlt al treilea rezultat din 
probei, iar americanul 
Gray eu 1:43,28 a realizat 
nou record național.

Seria competițiilor atletice con
tinuă... Așteptăm să vedem ce 
alte rezultate majore vor mal ti 
Înregistrate I

clasat pe următoarele locuri : 
Vasile Sălăjan — • ■ 
Alin Păcurarii 
Dorinei Bîrcu

Participarea 
luptători la campionatele euro
pene de juniori de la Lodz a 
arătat, la ambele stiluri, că în 
această disciplină există ele
mente valoroase, care, bine pre
gătite ta continuare, pot con
stitui un adevărat 
mîine", nu numai 
laltă categorie de . 
ranțe (ptaă la 20 de ani), ci 
chiar pentru primei» reprezen
tative ale tării.

(cat, 60
(cat. 48 
(cat. 52 
tinerilor

kg). 
kg), 
kg).

noștri

„schimb, de 
pentru cea- 
juniori-spe*

cu 6—3, 
trecut-o , _ .
cu 7—5, 6—2. Proba de dublu a 
fost ciștigată de Kathy *—
Elisabeth Salers 6—1, I 
Hana Mandlikova. I 
Kohde-KUsch.

Mmm. Turneul contând 
„Marele premiu Volvo* 
pritagoU un întreg șir de 
taie saM puțin scontate a avut 
șl o finală pe măsură, o finală.„ 
suedeză : Mats Wilander — An« 
ders Jarryd 7—6, 6—3. In semifi
nale Wilander dispusese de Con
nors CU 7—6, 1—6, 7—6. Iar
Jarryd de Nystrom cu 7—5, 6—4,

Jericho. Ivan Lendl a cîștigat 
turneul demonstrativ din locali
tate intrecindu-1 pe Andres Go
mez cu 6—2, 6—I.

Bye Brook. In cadrul unui tur
neu demonstrativ Vitas Gerulai- 
tis l-a învins, în finală pe Chip 
Hooper cu 6—4, 6—3, iar la fe
mei Melissa Brown (16 ani) a 
dispus de Steffi Graf cu 2—6, 
6—1, 6—4. In semifinale Brown 
a tatrecut-o pe Virginia Ruzlci 
cu 6—4, 7—5.

Flushing Meadow. Organizatorii 
„internaționalelor* S.U.A. au sta
bilit capii de serie ai ’ 
rilor de simplu :
John
Jimmy Connors, Mats Wilander. 
la feme! : Martina Navratilova, 
Chris Evert-Lloyd. Hana Mandli
kova, Pam Shriver

la
McEnroe, Ivan

Erazilianul Cruz primește felicitările lui Juantorena, fost record
man mondial al probei de 800 nu Laserfoto : A.P.-AGERPRESLaserfoto : A.P.-AGERPRE3

Jordan, 
ft—2 cu 
Claudia

pentru 
care a 

rezul*

tntrece- 
bărbațl, 

Lendl,

MECIUL DE SAH ROMÂNIA - R.F.G. (tineret)

A- 
de la 

Koskel 
a reu- 
istoria 
Johnny 

un

Cu o singură rundă înainte 
de încheiere, dar cu nu mai 
puțin de șase partide întrerup
te, rezultatul meciului tinerelor 
șahiste din România și R. F. 
Germania 
șoară la 
ne) stă 
incertitudinii. în runda a 4-a, 
Cristina Bădulescu a remizat 
cu Ingrid Lauterbach, iar Sma- 
randa Boicu a pierdut la Anja 
DahlgrQn. în a 5-a, s-au în
cheiat patru partide : Lauter
bach — Ionițâ 1—0. Trabertz — 
Bădulescu 0—1. Spâthe — Io- 
nescu 0—1. Hădke — Gant

(care se
Băile 

încă sub

desfă-
Hercula- 

semnul

0—1. Jucătoarele vest-germane 
conduc acum eu două ouncte 
diferență, 13—11 (6).

★
Turneul internațional de șah 

de la Poiianița 
s-a încheiat cu 
ticului Ghenadi 
puncte din 15 
de compatriotii 
10,5 și

Zdroj (Polonia) 
victoria sovie- 
Zaicik, cu 11 

posibile, urmat 
săi G. Kuzmin 

campioana mondială 
Maia Ciburdanidze 10 p. Tînâ- 
rul maestru român Dan Bărbu- 
lescu s-a clasat pe locul șapte, 
cu 8 p, într-o foarte selectă 
companie : 16 jucători din opt

Romeo VI LA R A

100 m care, miercurea trecută, la 
Zilrich, și-a corectat propriul re
cord mondial parcurgînd „suta" 
în 10,76 s. cu trei sutimi de se
cundă mai bine decît în urmă cu 
un an, la 3 iulie (la altitudine), 
la Colorado Springs. în concursul 
de pe „Letzigrund", Ashford a 
întrecut o pleiadă de mari aler
gătoare : Marlies — - — «■
10,84, 
11,04,
II, 04, 
1141,
III, 25

Ashford, o adevărată 
neagră", s-a născut la 15 aprilie 
1957, la Shreveport, în Louisiana. 
Are 165 cm și 52 kg. Este studen
tă la Universitatea de stat din 
California, la Los Angeles. Este 
căsătorită cu jucătorul de baschet 
Ray Washington, cu peste „două 
capete" mai înalt ca ea ! Anul 
trecut, la Helsinki, a suferit o 
ruptură musculară in finala la 
100 m. Evoluția rezultatelor ei la 
această probă : 1975 — 11,5. 1970 
— 11,21 (locul 7 La J.O. de la 
Montreal), 1977 — 11,25. 1978 —
M.16, 1979 — 19,97, 1980 — 11,33, 
1981 — .0,10. 1982 — 10.93. 1983 — 
10 79.

> 000 m — 8:22,62 ca și sulta Im
presionantă de victorii in diferite 
concursuri. Kazankina s-a năs
cut la 17 decembrie 1951. 1a Pe- 
trovsk-Saratov tn R.S.F.S. Rusă, 
are 161 cm și 50 kg. Este de pro
fesie economistă.

G6hr 
WilliamsDiane

Ingrid Auerswald 
Silke Gladisch 

Angela Bailey 
etc.

(R.D.G.) 
(Canada)
(R.D.G.) 
(R.D.G.) 

(Canada)

„gazelă

Zdenka Bartonova-Sithava. După 
ce s-a apropiat în cîteva rinduri 
de recordul mondial al sovieticei 
Galina Savinkova (73,26 m din 
1983), atleta cehoslovacă depunta- 
du-șl astfel candidatura la un loo 
pe tabelul de onoare al recordma
nelor lumii, a avut surpriza ca, 
la 17 august, la Fraga, să-șl vadă 
visurile spulberate, eld Irina Me- 
szynskl (R.D.G.) a aruncat dis
cul la 73,36 m, ea claslndu-se 
atunci a treia eu 70,14 m. Dumini
că însă, la Nltra. Zdenka a obți
nut o performanță aproape in
credibilă : 74,56 mil Zdenka s-a 
născut ta 16 iunie 1954, la Krnov, 
are 178 cm șl 84 kg. Face parte 
din clubul TJ Vitkovlce șl este 
antrenată de soțul el, Josef Sll- 
havy, șl el fost aruncător. Cu
noscută mal mult ca aruncătoare 
de greutate. Zdenka Silhava s-a 
făcut remarcată la disc abia in 
ultima vreme. Anul trecut la 
C.M. a fost a șasea cu 64,32 m.

FINALA TURNEULUI 
DE LA AMSTERDAM

Echipa braziliană Atletico Mi- 
nelro a cîștigat finala turneului 
de la Amsterdam. După timpul 
regulamentar de joc șl prelungiri, 
Atletico șl Ajax Amsterdam se 
aflau la egalitate : 2—2. ta urma 
loviturilor de la 11 m, fotbaliștii 
sud-amerlcani au repurtat victo
ria ou 6—5.

CUPE, CAMPIONATE
ITALIA. Au continuat meciurile 

din „Cupa Italiei* (etapa a doua 
din primul tur). A.s. Borna nu 
a putut Învinge divizionara „B* 
Padova (scor 2—2), dar ea nu a 
beneficiat de Falcao, Pruzzo și 
Conți. iar Cerezzo a fost elimi
nat de pe teren. Pisa (divizia 
secundă) a terminat la egalitate 
(0—0) cu Internazlonale. Alte re
zultate : Milan — Brescia 1—1, 
Pescara — Florentina 0—3, Napoli
— Caserta 3—0 (un gol a tost 
marcat de Maradona din 11 m), 
Bari — Udinese 2—1, Torino — 
Cremonese 3—1, Cagliari — Ju
ventus 0—3.

IUGOSLAVIA (et. 2). Vinkovid
— Niș 0—3, Niksid — Mostar 2—2. 
Rijeka — Sarajevo 1—0. Novi Sad
— Skoplje 2—3. Steaua roșie — 
Bugojno 0—0, Zeleznlcear — Pris
tina 2—1, Dinamo Zagreb — Ti
tograd 0—1, Hajduk Split — Par
tizan 3—3, Tuzla — Osijek ‘ ' 
Pe primele locuri : Niș și Ze- 
leznicear cu dte 4 p. Pe ulti
mele : 17—18. Dinamo Zagreb șl 
No vi Sad dte 0 p.

U.B.S.S. (et. 24). Dinamo Mos
cova — Pakhtakor 5—0, Dinamo 
Minsk — Rostov 3—0. Erevan —

2—1.

Donețk 1—0, Jalghlris — Dinamo 
Kiev 1—0, Baku — Dinamo Tbi
lisi 1—L, Zenit — Cernomoreț 
9—1 1, Dnlepr — Harkov 1—2 I 
Atona Ata —Spartak 9—0. Ț.S.K.A.
— Torpedo 3—4. Pe primele 
locuri: Zenit 32 p. Torpedo 29 p, 
Dnlepr șl Dinamo Minsk cu cite 
26 p. Pe Ultimele : 16. Dinamo 
Moscova, 17. T.S.K.A. 17 p. 18. 
Pakhtakor 15 p.

PORTUGALIA (et. 1). Braga — 
Boavlsta 8—6, Penafid — Coim
bra 6—2, Varrim — Farense 0—0, 
Porto — Rlo Ave 3—0, Vlzela — 
Benfica 1—2. Belenenses — Setu- 
bal 2—2, Sporting ~
3— 8. portlmonense
4- 4.

SUEDIA (et. 17).
borg 2—6, Hammarby — Halmstad 
2—0. Kalmar — Uster 1—1, Malms
— GSteborg 6—1, Norrkoplng —
A.LK. 1—1, Urgryte — Brage 0—1, 
Pe primele locuri : A.I.K. 25 p, 
GSteborg 84, p, Hammarby 22 p. 
Pe ultimele : 11-ia Elfsborg șl
Gefle cu cite M p.

AUSTRIA (et. 1). Austria Viena
— Admira Wacker 2—0. Klagen
furt — L.A.S.K. 1—0, Linz — 
Innsbruck 0—1, Grazer A.K. — 
Favorit Viena 1—1, Vienna — Ra
pid 0—1. Spittai — Elsenstadt 
0—1 Wiener Sportclub — Sturm 
Graz 1—2, Donawitz — Salzburg 
8—0.

BULGARIA (et. 3). Pirln — Tra- 
kla 1—0, J.S.K. Spartak — Botev 
1—4. Ț.S.K.A. — Levski Spartak 
0—1, Beroe — Cerno More 3—0, 
Spartak — Etar 2—1. Minlor — 
Sliven 8—L Cernomoreț — Dtk 
nav 3—2, Slavia — Lokomotiv 1—2. 
Pe primul loc: Lokomotiv 6 p. 
Pe ultimul: 16. T.S.K.A. 0 p.

FRANJ A (et. 3). Brest — Nan
tes 4—< Bordeaux — Lille 2—0, 
Metz — Laval 0—2, Auxerre — 
Monaco 2—0. Tours — Toulouse 
2—2, Bastia — Nancy 1—1, Lens 
— Strasbourg 0—0, Marseille — 
Rouen 3—2, Paris St. Germain — 
Toulon 0—0, sochaux —

— Guimaraes
— Salgueiros

Gefle Elfs-

AUTOMOBILISM e Marele pre
miu al Olandei, în cadrul CM. 
al piloților de formula L des
fășurat pe circuitul de la Zand- 
voort, a fost cîștigat de france
zul Alain Prost („Mariboro 
McLaren Tag*) care a parcuri 
301,892 km cu o medie orară de 
208,071 km. L-au urmat : Nikl 
Lauda (Austria) la 10,283 ■ și 
Nigel Mansell (Anglia) la 1:19,544. 
Clasamentul general : ' " '
54 p, 2.
Angelis (Italia) 29,5 p.

BASCHET 
masculin de 
s-a disputat 
studențească 
australiană 
82—80 (40—44) • Turneul inter
național de la Moscova: bărbați: 
grupa „A* : Cuba — Finlanda 
93—76, Ungaria — Columbia 
107—50, Suedia — Maroc 119—46, 
URSS — Bulgaria 136—82 ; grupa 
,,B* : Cehoslovacia — Algeria 
100—45 ; femei : URSS — Ceho
slovacia 84—72, Ungaria — Fin
landa 89—65, Cuba — Polonia 
69—63, Bulgaria — R.P.D. Co-

TELEX • TELEX • TELEX @ TELEX

1. Lauda
Prost 52,5 p, 3. Elio de

O Finala turneului 
la Kuala Lumpur 

între selecționata 
spaniolă și echipa 

„Mazda Cannons* s

116—83. Clasament : 
p, 2. Bulgaria 7 p, 

6 p, 4. Ungaria 6 p, 
p, 6. Cehoslovacia S

L. 
X. 
u 
p.

și Helnz im- 
3:41. Ultima

reeană 
URSS I 
Polonia 
Cuba I 
etc.

BOX • Britanicul Charlie Ma- 
gri este noul campion european 
la cat. muscă, - - - - -
italianul Franco ____ _____
oprirea medului pentru rănire, 
chiar ta rep. I, in gala de la 
Marina dd Poetto, în Sardinia.

CANOTAJ • Probele 
de la Krfiastkoe,

tavingîndu-l pe
ChercM prin

regatei 
la Mascova, 

au tost câștigate la femd de : 
4+1 rame — U.R.S.S. 3:22,37, 
2 vide — R.D.G. 3:20,27, 2 rame 
— U.R.S.S. 3:36,51, simplu — Ma
ria Danlluk (URSS) 3:52,77, 4+1 
vâsle — U.R.S.S. 3:18,41, 8+1 —
U.RJ3JL 3:09,27.

CICLISM @ „Marele premiu 
Wilhelm Tell* a fost cîștigat de 
elvețianul Guldo Wlnterberg in 
23.51:14. A fost urmat de Peter

Hilse (RFG) la 2:52 
boden (Elveția) la 
etapă, a șaptea (Basel — Zilrich, 
143,5 km) a revenit americanu
lui Davis Phinney 3.30:08 $ O- 
landezul Johan 
(22.18:21) a învins în 
landei* cu un avans 
I secunde in fața lui __
mertlnk (Olanda) și cu 50 s față 
de Gert Jans Theuntsse (Olan
da) * Turul Limousin (în cen
trul Franței) s-a încheiat cu vic
toria danezului Kim Andersen 
• Cursa de fond (174,8 km) a 
concursului de la Moscova a 
avut următorul „podium* : 1. 
Aleksandr Slnoviev 
4.44:21, 2.

Lammert» 
„Turul O- 
de numai 
Jos Lam-

i Moscova 
„podium" : 

(URSS) 
Uwe Raab (RDG) și 

3. Andzej Mierzejewskl (Polonia) 
același timp.

GIMNASTICA ® Concursul de 
la Olomouc, finalele pe aparate, 
femei : sărituri : Iurcenko și 
Mostepan-ova (URSS) 19,900 p, 
paralele : Gnauck (RDG) 20,000,

Iurcenko 19,975 p, blrnă : Moste- 
panova 80,000 p. Rlcna (Ceh.) 
19,850 p, sd : Mostepanova și 
Gnauck 19,950 p ; bărbați: sol : 
Bruckner (RDG) 19,875 p, Petkov 
(Bulg.) 19,775 p ; cal : Bilozercev 
(URSS) 19,926 p, Guczoky (Unga
ria) șl Artemov (URSS) 19,925 p; 
Inele : Bilozercev 19,775 p, Beh
rendt (RDG), Guczogy. Artemov, 
Petkov 19,800 p ; sărituri : Kroll 
(RDG) 19,950 p, Artemov 19.825 p; 
paralele : Artemov 19,800 p,
Richards (Cuba) 19,700 : bară : 
Bilozercev 19,975 p, Rivera (Cu
ba) 19,800 p.

HANDBAL • Turneul feminin 
de la Trencln : Polonia “ ‘ 
garla 23—21, Ungaria - 
slovacia 20—19, URSS 
24—21, RDG — Polonia 
Cehoslovacia — Bulgaria 28—23, 
URSS — Ungaria 22—20. r- 
mentul final : 1. URSS 10 
Cehoslovacia 7 p, 3. RDG 
4. Ungaria 3 p, 5. Polonia 
6. Bulgaria 2 p.

HOCHEI PE GHEAȚA « 
amical, la Halifax : Canada 
Cehoslovacia 5—4.

p, soi :

- Bul- 
Ceho- 

RDG 
27—21,

5.
3.

Clasa- 
p, 2. 

r 5 P, 
3 p.

Meci

Dorner (In dreapta imaginii) — 
cel mal bun fotbalist din R.D. 
Germani In sezonul 1983-84 — nu 
va lipsi din echipa firii sale, in 
meciul amical cu selecționata 
României, programat mîine la 
Gera.
Foto : D. THONFELD Berlin

locuri: Bor- 
p. Pe ulti- 

și Paris St.

Arsenal — 
Villa — Co-

rls 6—1. Pe primele 
deaux 6 p, Laval 5 
mele: 19—20. Rouen 
Germain cite 1 p.

ANGLIA (et. 1).
Chelsea 1—1, Aston
ventry 1—0, Everton — Tottenham 
1—4 I, Leicester — Newcastle : 
Luton — Stoke 2—0. Manchester 
Utd. — Watford 1—1. Norwich — 
Liverpool 3—3. Q.P.
W.B. Albion 3—1. 
N ottlngham 3—1, 
Southampton 3—1. 
Ipswich 0—0.

R.F. GERMANIA .
men — Urdlngen I—0. Monchen- 
gladbach — Schalke 3—1. Bochum 
— Frankfurt 3—3. Bielefeld — Ba
yern 1—3, Braunschweig — Koln
1— 3. Kaiserslautern — Stuttgart
2— 1, Karlsruhe — Mannheim 3—2. 
Leverkusen — DOsseidorf 4—3. 
Dortmund — Hamburg 1—2

Rangers 
Sheffield 

Sunderland 
West Ham

(et. 1). Bre-
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