
ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.O.
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, miercuri, 29 august, a 
avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

In cadrul ședinței. Comitetul 
Politic Executiv a analizat și 
dezbătut rapoartele privind :

— îndeplinirea consumurilor 
normate de materii prime, 
materiale, combustibili, energie 
electrică si normativelor de 
valorificare, in semestrul I 
1984.

— utilizarea mașinilor, utila
jelor si instalațiilor din indus
trie, construcții si transporturi 
în semestrul I 1984.

— îndeplinirea planului pro
ductivității muncii în industria republicană, construcții-montaj 
si transporturi în semestrul I 
1981.

— îndeplinirea planurilor 
costurilor de producție n in
dustrie pe primul semestru al 
acestui an.

— realizarea bugetului de 
stat, a planului financiar cen
tralizat si a celorlalte planuri 
financiare pe semestrul I 1981. 
precum si măsurile pentru 
realizarea integrală a indicato
rilor financiari pe întregul an

— ponderea activității de 
transport în cheltuielile mate
riale de producție.

In continuarea ședinței a fost 
prezentat Raportul privind 
participarea delegațiilor de 
peste hotare la manifestările 
organizate cu prilejul celei 
de-a 40-a aniversări a revolu
ției de eliberare socială si na
țională. antifascistă si antiim- 
perialistă.

S-a subliniat că acest eveni
ment deosebit de important din 
viata poporului nostru — la 
care au participat 158 de de
legații din 112 țări, de partid 
si de stat, guvernamentale, ale 
partidelor comuniste, socialiste, 
social-democrate si altor for
mațiuni politice si mișcări de 
eliberare națională — a consti
tuit o vie ilustrare a înaltului 
prestigiu de care se bucură pe 
arena mondială România so
cialistă. tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a bunelor raporturi 
de prietenie si colaborare ale 
partidului si statului nostru cu 
toate țările lumii, indiferent de 
orînduirea lor socială, cu par
tidele comuniste sl muncito
rești, alte partide si formațiuni 
politice, democratice de pe 
toate continentele,

Comitetul Politic Executiv a 
adresat, si in acest cadru, cele 
mai calde mulțumiri tuturor 
oaspeților noștri la marea săr
bătoare națională. Drccum si 
șefilor de state. guverne și 
partide care au trimis repre
zentant! sl delegații Ia mani
festările prilejuite de cea de-a

ÎNCHEIEREA VIZITEI DE STAT 
A PREȘEDINTELUI R. P. CHINEZE, 

LI XIANNIAN
Miercuri, 29 august, s-a în

cheiat vizita de stat pe care a 
efectuat-o în țara noastră, la 
invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Li 
Xiannian, membru al Comite
tului Permanent al Biroului 
Politic al C.C. al P. C. Chinez, 
președintele Republicii Popu
lare Chineze.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a venit Ia reședința oficială re
zervată înaltului oaspete chinez 
pentru a-și lua rămas bun de 
la tovarășul Li Xiannian.

O gardă militară a prezentat 
•norul.

In salonul reședinței oficiale 
a avut loc o scurtă convorbire.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
Si tovarășul Li Xiannian si-au 
manifestat satisfacția deplină 
pentru rezultatele noului dialog 
româno-chinez la nivel înalt, 
pentru schimbul fructuos de 
păreri avut in aceste zile în 
probleme bilaterale si Interna
tionale de interes comun.

Tovarășul Li Xiannian a 
mulțumit incă o dată pentru 
invitația de a efectua o vizi
tă de stat in țara noastră, pen
tru calda ospitalitate cu care 
a fost înconjurat, avînd cuvin

40-a aniversare a înfăptuirii 
actului istorie de la 23 August 
1944.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o deosebită apreciere în
tâlnirilor si convorbirilor
pe care tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, precum șl cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului si statului nostru 
le-an avut cu șefi de state, cu 
prim-ministri si viceprim-mi- 
nistri. cu conducătorii delega
țiilor țărilor socialiste. pre
cum si eu conducătorii tuturor 
delegațiilor participante.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceausescn a prezentat 
o informare asupra vizitei de 
stat efectuate in tara noastră 
de tovarășul Li Xiannian, 
membru al Comitetului Perma
nent al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez. pre
ședintele Republicii Populare 
Chineze.

Comitetul Politie Executiv a 
dat o deosebită apreciere con
vorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceausescu si Li 
Xiannian, care se înscriu, prin 
rezultatele lor rodnice, ea o 
nouă contribuție de seamă la 
întărirea prieteniei si conlu
crării dintre țările. Dartidele si 
popoarele noastre, la cauza ge
nerală a socialismului si păcii.

S-a subliniat eă vizita $i con
vorbirile eare au avut loc cu 
acest prilej an pus. incă • 
dată, in evidentă importanta 
deosebită și rolnl esențial al 
intilnirilor Ia nivel inait in dez
voltarea relațiilor româno- 
chineze, ele dind de fiecare 
dată noi și puternice impulsuri 
acestor bune raporturi, cu vechi 
șl frumoase tradiții.

A fost reliefată, totodată, im
portanța schimburilor de păreri 
dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Li Xiannian cu 
privire la actualitatea politică 
mondială, care au pus în evi
dență identitatea sau apropierea 
punctelor de vedere în proble
mele majore ale vieții inter
naționale.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat întru totul rezultatele 
noului dialog româno-chinez la 
nivel înalt și a indicat guver
nului, ministerelor, celorlalte 
organe centrale să ia toate mă
surile ce se impun pentru 
realizarea, in cele mai bune 
condiții, a înțelegerilor conve
nite, a obiectivelor de co
laborare prevăzute, care asigură 
amplificarea și aprofundarea, 
în continuare, a conlucrării 
multilaterale dintre România și 
Republica Populară Chineză, 
dintre partidele și popoarele 
noastre.

In cadrul ședinței. Comitetul 
Politic Executiv a soluționat, de 
asemenea, probleme cnrente ale 
activității de partid si de stat.

te de aleasă apreciere pentru 
înfăptuirile remarcabile ale 
poporului nostru, sub condu
cerea Partidului Comunist Ro
mân și a secretarnlui său ge
neral, iovarășnl Nicolae 
Ceaușescu. In numele conduce
rii de partid și de stat a R.P. 
Chineze, au fost adresate to
varășului Nicolae Ceaușescu 
cele mal calde urări de sănă
tate șl de noi succese in acti
vitatea de mare răspundere pe 
eare • desfășoară in fruntea 
partidului și statului nostru.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a mulțumit sl a rugat să se 
transmită conducerii de partid 
si de stat a R.P. Chineze un 
cald salut prietenese si cele 
mal bune urări de noi victorii 
ponorului chinez în construcția 
socialismului.

La despărțire, tovarășul Nieoiae 
Ceaușescu si tovarășul Li Xian
nian și-an strins mîinile cu 
prietenie, a-an îmbrățișat eu 
multă căldură.

De la reședința oficială, 
oaspeții chinezi si persoanele 
oficiale române care l-au inso
lit s-au indreptat spre aeropor
tul Otopeni. Împodobit sărbăto
rește.

La ora 9.15 aeronava cu care 
călătorește președintele Chinei 
a decolat.
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Duminică, la Cimpulung Muscel

84 DE CICLIȘTI, DIN 5 ȚĂRI,• ' 9 1

LA STARTUL „TURULUI ROMÂNIEI
Duminică, la Cimpulung 

Muscel, incepe una dintre 
cele mai frumoase sărbători 
ale sportului : A XXII-A EDI
ȚIE A „TURULUI CICLIST 
AL ROMÂNIEI". Tradiționala 
întrecere a sportului cu pe
dale, inaugurată cu o jumăta
te de secol în urmă, depășește 
sfera ciclismului și capătă 
amplitudinea unei manifestări 
reprezentative pentru mișcarea 
sportivă nu numai prin suita 
de competiții din diferite ra
muri sportive care o însoțesc 
(comisiile de organizare din 
orașele de pe traseu au ini
țiat atractive întreceri de atle
tism, fotbal, gimnastică ș.a în 
întîmpinarea „Turului"), ci — 
îndeosebi — prin eficienta pro
pagandă pentru sport și miș
care pe care o realizează cara
vana ciclistă. Chiar și fulgu
rantă. trecerea caravanei pe 
lingă pragul caselor de la șes 
și munte stîrnește interesul

PARTIDE INTERNATIONALE
DE HANDBAL LA BRAȘOV

In Sala sporturilor din Bra
șov s-a discutat o dublă în- 
tîlnire amicală internațională 
de handbal feminin între for
mațiile Rulmentul din locali
tate și puternica echipă S.C. 
Magdeburg din R. D. Germană. 
Rulmentul a cîștigat ambele 
meciuri : 20—16 (9—7). respec
tiv 19—17 (8—8). Au înscris 
cele mai multe goluri : Cris
tina Tache (94-7). Irina Călin 
(4-ț-6) — pentru Rulmentul ; 
Ivia Russoldt (5411) — pen
tru S.C. Magdeburg.

Carol GRUIA-coresp.

Ieri, la Cera, in întilnirea amicala de fotbal

RĂMASĂ ÎN 9 JUCĂTORI, ECHIPA ROMÂNIEI A FOST ÎNTRECUTĂ 
CU 2-1 (11) DE FORMAȚIA R. D. GERMANE

• Golul victoriei gazdelor a fost înscris In minutul 90
GERA, 29 (prin telefon). 

Miercuri a avut loc meciul a- 
mical dintre reprezentativele 
R.D. Germane si României. A- 
cest joc-test pentru ambele 
echipe (înaintea abordării pre
liminariilor campionatului mon
dial) s-a încheiat cu victoria 
formației gazdă, cu 2—1 (1—1). 
realizată în ultimul minut al 
partidei I

Cei care au deschis scorul 
au fost fotbaliștii români (prin 
Irimescu. care a transformat 
un penalty în min. 4). iar. 
după ce au fost egalați, ei 

tineretului pentru sport. încleș
tarea luptei dintre titanii Șo
selelor relevîndu-i frumusețea 
disputei. calitățile pe care 
sportul le-a dezvoltat practi- 
canților săi fideli. Curajul. în
demânarea, dirzenia. spiritul de 
echipă impresionează, atrag, se 
constituie intr-un pilduitor e- 
xemplu. De aceea „Turul ci-

Hristache NAUM

(Continuare tn pap 2—3)

De azi, consfătuirile metodice ale profesorilor de educație fizică

OBIECTIV PRINCIPAL - SPORUL 
DE EFICIENTĂ ȘI CALITATE

Prin tradiție. în preajma 
noului an de învătămînt. ca
drele didactice cu specializarea 
educație fizică (ca de altfel și 
toate celelalte) participă la con
sfătuiri metodice organizate la 
nivelul tuturor județelor țării și 
al municipiului București. A- 
ceste consfătuiri au menirea de 
a prezenta o sinteză a obiec
tivelor realizate in anul de în- 
vățămint precedent, ca si u- 
nele neimpliniri care s-au ivit 
în domeniul respectiv. în ace
lași timp consfătuirile metodice 
stabilesc direcții concrete, le
gate de necesitatea îmbunătă
țirii calitatiie a activității, prin 
aplicarea indicațiilor și orien
tărilor izvorâte din Mesajul to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
adresat Conferinței pe tară a 
mișcării sportive din 5—6 mar
tie 1982. din alte documente de 

s-au văzut nevoiti să evolueze 
in inferioritate numerică, lor- 
gulescu (la Începutul reprizei 
secunde) și apoi Irimescu fiind 
eliminați cu ușurință de pe 
teren.

Iată. în rîndurlle următoare, 
un scurt film al meciului :

La Început jocul este controlat 
de fotbaliștii români, care, prin- 
tr-o țesătură de pase, ajung mal 
des la poarta formației gazdă și 
tn min. 4 se Înregistrează deschi
derea scorului : Klein a centrat 
Înalt, tn careu ; spre Câmâtaru, 
eraloveanul prtntr-o preluare eu 
pieptul 0-a creat poziție bună de

la meci de verificare

la baschet (m)

ROMÂNIț A DISPUS

DL AKADEMIK VARNA
CU 87-76

TG. MUREȘ, 29 (prin tele
fon). Al treilea (și ultimul) 
meci de baschet masculin din
tre selecționata României și 
echipa Akademik Varna s-a 
încheiat cu o nouă victorie a 
sportivilor țării noastre, cu 
scorul de 87—76 (37—37). Pri
ma repriză a fost deosebit de 
echilibrată, iar în cea de a 
doua, cinci au fost folosiți a- 
proape in exclusivitate juni
orii, lotul român a obținut 
desprinderea necesară succe
sului. De menționat că in re
prezentativa noastră nu au 
fost utilizați C. Cernat, D. Ni- 
culescn, R. Opsitaru (reținuți 
de antrenori pentru a se da 
jucătorilor tineri ocazia de 
a-și Încerca puterile) și P. 
Brănișteanu (sancționat pen
tru gest reprobabil în jocul 
precedent). Marcatori : Ugiai 
21, Vinereanu 17, Tzachis 12, 
Iacob 12, Ardelean 10, Con
stantin 6, Netolitzchi 6, Ionescu 
3 pentru România ; coșgeterii 
oaspeților : Spasov 26, Kostov 
10. Arbitri : I. Kovacev (Bul
garia) și Șt. Toth (România).

partid și de stat, precum și 
din Programul de dezvoltare a 
activității de educație fizică și 
sport pină in anul 1985, care 
precizează. între altele : „în 
invățămintul primar, gimnazial 
și liceal se va asigura, de că
tre Ministerul Educației și In- 
vățămintului. Inspectoratele șco
lare. conducerile de scoli, des
fășurarea orelor prevăzute In 
planurile de invătămint. pe în
tregul parcurs al anului școlar, 
preponderent in aer liber, cu 
participarea tuturor elevilor".

Aceste cerințe iși oăstrează 
actualitatea si ele vor forma 
obiectul temei elaborate de fo
rul de resort intitulată „Con
tribuția educației fizice la creș
terea, formarea si educarea să-

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag 2—3)

șut, dar a fost faultat de funda
șul Troppa. Arbitrul Vadim Juk 
a sancționat prompt șl lovitura de 
la 11 m a fost transformată 
de IRIMESCU. Două minu
te mai tlrzlu, Țlcleanu a pătruns 
In suprafața de pedeapsă, 
ta zona aripei dreapta, a centrat 
pe partea opusă spre Coraș, care 
a reluat, cu capul, alături de 
poartă, ta min. t, replica gazde
lor se face simțită prin șutul pe
riculos al lui Ernst, care a greșit 
cu puțin ttata. După o perioadă 
de superioritate teritorială ■

(Continuare in pag. a 4-a)



ECHIPA DE SENIOARE A ROMÂNIEI- 
CAMPIOANA BALCANICA DE TENIS
© rorinapâ miiscuiinâ — Învinsă de reprezentativa Crccici — pe locul secund!

La Ankara s-a încheiat cea 
de a XXV-a ediție — jubiliară 
— a Campionatelor balcanice 
de tenis. întrecere rezervată 
senioarelor si seniorilor. Repre
zentativa feminină a tării noas
tre s-a situat pe primul loc, 
obtinind astfel cel de al 13-lea 
titlu balcanic de-a lungul parti
cipării la tradiționala competi
ție. Echipa României a fost al
cătuită din campioana tării. 
Lucia Romanov, care a evoluat 
alături de Daniela Moise si A- 
Iiee Dănilă. cele trei tenismane 
provenind în ordine, de la Po
litehnica București. Steaua si 
Dinamo București. Antrenorul 
federal Alcxe Bardan s-a de
clarat mulțumit — in linii 
mari — de comportarea lui 
Moise și Dănilă. Daniela Moise 
a ciștigat toate meciurile de 
simplu și. împreună cu Alice 
Dănilă. au obținut \ ictorii, fără 
a cunoaște infrineerea. in con
fruntările de dublu. El a opi
nat că Lucia Romanov ar tre
bui să acorde o mai mare a- 
tentie pregătirilor ce nreced in- 
tîlnîri cum a fost Balcaniada.

astfel de competiții necesitînd 
o integrare și subordonare to
tale fată de interesele echipei. 
Romanov a pierdut, de altfel, 
meciul cu foarte tînăra și mai 
puțin experimentata jucătoare 
bulgară Katerina Maleeva (15 
ani).

Formația noastră masculină 
— din care a lipsit jucătorul 
cu nr. 1. Florin Segărceanu, el 
urmînd un tratament medical — 
a infirmat așteptările. In po
fida faptului că nici principala 
contracandidată la titlu, echipa 
Iugoslaviei, nu a beneficiat de 
prezenta titularului Slobodan 
Jivojinovici (motiv pentru care 
colegii acestuia au ocupat doar 
locul III) ceea ce ar G pu
tut facilita jucătorilor români 

succesul. Băieții noștri Andrei 
Dtrzu si Adrian Mar cu nn si-au 
putut apropria victoria finală. Ei 
au cedat — surprinzător — in 
fata reprezentativei Greciei— 
Faptul apare ev atit mai supă
rător eu cit. se știe, nn peste 
mult timp aceiași teaismani 
vor trebui să se confrunte in- 
tr-o întrecere eu nn crad infi
nit mai mare de dificultate.

meciul de „Cupa Davis” cu e- 
chipa R. F. Germania.

Rezultatele echipei României. 
Feminin : 2—1 cu Bulgaria (Ro
manov — Maleeva 4—6. 7—6.
2— 6. Moise — Ranghelova 4—6.
6—3. 6—2. Dănilă. Moise — 
Maleeva. Velceva 7—5. 6—4),
3— 0 cu Iugoslavia (Romanov
— Licici 6—1. 6—3. Moise — 
Zigulinski 6—3. 5—-7. 6—0. du
blul nu s-a jucat). 3—0 cu Ure- 
cia (Romanov — Tsarbopoulou 
6—2. 6—4. Moise — Anastasiadu 
6—3. 6—2. Moise. Dănilă — 
Anastasiadu Tsarbopoulou 6—2. 
6—1). 3—6 eu Turcia (Romanov
— Ozgenel 6—2. 6—0 Moise —
Guzelbey 6—1. 6—2. Moise. Dă
nilă — Guzelbey. Ozgenel 6—2. 
6—2) Clasament final : 1.
ROMANIA, 1 Bulgaria. 3. Gre
cia. 4. Iugoslavia. 5. Turcia. 
Masculin : România — Bulga
ria 3—• România — Iugoslavia 
3—4. România — Turcia 3—9. 
România — Grecia 1—2. Cla
sament final : 1. Grecia. 2.
România. 1 Iugoslavia. 4. Bul
garia. 5 Turcia.

Ier, GAVRILESCU

fn C. E. de rachetomodele

Întreceri echilibrate, la un înalt nivel tehnic
• La rachctoplanc, campionii sînt încă ncdcciși

D. fOIȘOIl
ÎN J

M.SADOV

A ÎNCEPUT TURNEUL 

INTERNATIONAL 

DE TENIS (j) 

DE LA MAMAIA
MAMAIA. 29 (prin telefon). 

Tradiționala competiție inter
națională de tenis rezervată 
juniorilor care, de peste zece 
ani, este găzduită de frumoasa 
stațiune de la Marea Neagră, 
a debutat miercuri, pe o vreme 
splendidă pe cele 5 terenuri 
de zgură din vecinătatea com
plexului „Pelican”. După cum 
se știe acest turneu interna
țional este cuprins in calen
darul competițional al Federa
ției Internaționale de Tenis, 
rezultatele contind la întocmi
rea clasamentului mondial a! 
juniorilor.

Au venit la Mamaia peste 
50 de tenismani tineri din 
Australia Cehoslovacia. R. D. 
Germană. R.F. Germania. Sue
dia și din România. Timp de 
5 zile ei se vor întrece in toa
te cele trei probe : simplu,
dublu și dublu-mixt In urma 
efectuării tragerii la sorți au 
fost stabiliți drept favoriți In
tre alții, românii Mihai Vastă 
(nr. 1) și Nieolae Muad (2). 
precum și Alice Dănilă fl) st 
Monica Radn (2).

Din rindul oaspeților o bună 
impresie au făcut — ta prima 
zi a întrecerilor — tenisman:: 
cehoslovaci. Intr-o partidă fru
moasă. de nivel tehnic destul 
de bun cehoslovacul T. Hrdy 
l-a întrecut in două seturi pe 
tlnirul nostru reprezentant D. 
Dobre. eu 6—I. 6—2. în cele
lalte meciuri ale primului tu
ia simplu băieți nu t-aa în
registrat surprize favoriți! de- 
tașîndu-se fără dificultate, ta 
cîte două seturi. Rezultate : 
P. Lacea — I. Focșeneanu 6—3. 
6—2. S. Gorgan — S. Omer 
6—2 6—4. L. Balint — H. Lisk 
(R. D. Germană) 6—2. 6—1
D. Oniceag — M. Dicu 6—1. 
6—3, T. Badiu — C. Tudora 
(R.D. Germană) 6—3 6—1. C. 
Enache — D. Moise (Austra
lia) 6—4. 6—3.

Azi de la ora 9 intră ta con
curs. și fetele întrecerea eon- 
tlnuind eu turul H In proba 
de simplu băieți și cu pro
bele de dublu.

COKfUUIRILL PflOHSORHOt! Dt (DUCtJlf FIZIU
(Urmare din pag 1)

nâtoasă. pentru muncă si viată, 
a tinerei generalii”. Această te
mă va fi dezbătută la consfă
tuirile metodice care încep as
tăzi.

O asemenea temă isi oropune 
sâ calorifice cit mai eficient 
conținutul formativ-educativ al 
lecției de educație fizică, prin 
evidențierea metodelor ee tre
buie folosite in formarea de
prinderilor de practicare a e- 
xercitiilor fizice, cu efecte ne
mijlocite in creșterea indicilor 
morfo-functionali. perfecționa
rea capacității motrice generale 
a elevilor, dezvoltarea armo
nioasă fizică si morală eălirea 
și întărirea sânătitii tineretului 
studios ; intr-un ctivint opti
mizarea dezvoltării fizice a ge
nerațiilor ia plină formare.

Organizată in baza planurilor 
și programelor de invătămint 
elaborate de Ministerul Educa
ției și Invâțămlntului. împreună 
cu Consiliul National pentru E- 
ducatie Fizică si Snort, activi
tatea de educație fizică si sport 
a elevilor va avea, si ta anul 
1984 SS ea eteaseaz esențial de 
exprimare. LECTiA DE EDU
CAȚIE FIZICA obligatorie ia 
=a’ ătămintol de toate gradele, 
ia baza Legii Educației si ta- 
vățăzaintuJui (cap. VI ar. 134). 
Pentru reușita acestor lecții, in 
sprijinul eficientei lor deosetat 
de important va fi modul cum 
profesorii de specialitate vor 
înțelege să le orezăteascâ. să 
le asigure un conținut care să 
răspundă si cerințelor dar si 
interesului elevilor : altfel spus, 
să aibă ■■ caracter larg de 
receptivitate. Aceasta eu atit 
mai mult eu cit ta noul an de 
invătămint programa școlară 
(ca document obligatoriu pen
tru toate unitățile școlare, de 
aplicarea căreia răspund atit 
cadrele didactice de specialita
te cit si conducerile de scoli) 
apar indicații noi. in eeea ee 
privește realizarea integrală a 
obiectivelor educației fizice. 
Astfel ta toate lecțiile — eu 
excepția celor de control — din 
cele 59 de minute afectate fie
căreia. circa 39 de minute vor 
fi acordate dezvoltării fizice ar
monioase a orrxnismulni elevi
lor. calităților motrice ale ea- 
leetivului clasei, iar circa 29 
de minute vor fi rezervate for
mării deprinderilor motrice de 
bază aplicative st sportive. Se 
face totodată mențiunea că da
torită valorii lor formative. C- 
xereitiile speeifiee atletismului

ac

SUCEAVA. 29 (prin telefon). 
Cea de-a treia orobă din ca
drul programului Campionate
lor m____
dele, care se desfășoară pe ae
roportul Salcia al aeroclubului 
„Șoimii Bucovinei* (cu parti
ciparea unor reprezentative din 
Bulgaria. Cehoslovacia. Polonia. 
R.F. Germania. Uniunea Sovie
tică si România) a fost cea 
de la clasa S 4 C — racbeto- 
plane. Este una dintre cele 
mai pretențioase categorii de 
modele, dar si Printre cele mai 
spectaculoase : mica rachetă
urcă snre înaltul cerului, cu o 
trenă de fum alb in urmă, iar 
la Dunctul maxim lansează din 
corpul ei un mininlanor inde- 
oendent. Si durata zborului se 
cronometrează de la desprinde
rea de ramnă oină la ateriza
rea planorului.

Timpul a fost splendid, ast
fel că ta cele 3 lansări regu
lamentare 11 din cei 15 Darti- 
eipanti au acumulat maximum 
de ouncte. Si adevărata Între
cere a început parcă, abia la 
baraje, ta care au intrat for
mațiile complete ale Bulgariei 
Cehoslovaciei. Uniunii Sovietice 
sisportivii noștri Gh. Toxin 
si I. Catargiu (D. Torodoc n-a 
reușit maximum de ouncte in 
startul 3). In prima lansare de 
barai toti concurentil au rea
lizat cele 7 minute de zbor re
gulamentare. astfel că. s-a daț 
tacă un start la care s-a mai 
adăugat un minut la cele 7. Si 
in aceasta au ieșit sase mode
list-: la egalitate (Drintre care 
si L -Catargiu. Torodoc fiind e- 
liminafi. Pe echipe trei for-

europene de rachetomo-

matii erau la egalitate: Bul
garia. Cehoslovacia si Polonia. 
Aici concursul din această ca
tegorie a fost întrerupt, urmînd 
a se relua duDă efectuarea 
probei S 5 C — rachete de al
titudine (socotite mai potrivite 
pentru condițiile meteorologice 
ale zilei, cu ascendente termice 
foarte puternice), probă care a 
început tot azi (miercuri n.n.). 
Competiția continuă.

în proba S 6 A. rachetomo
dele de durată cu panglică, 
care s-a desfășurat marți, lan
sarea de baraj ce urma să se 
execute pentru a desemna cam
pionul european dintre bulgarii 
Gheorghi Lulev si Tasko Pra- 
gov a fost cîstigată de primul.

Viorel TONCEANU

y

AD'IINIMRATIA Dt STAI LOTO PDOSOSPODT HNCTUIA
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN

29 AUGUST 1984

EXTRAGEREA 1 : 45 39 14 8 
11 35

EXTRAGEREA o ll-n : 36 32 
21 10 1 20

Fond total de cîștiguri 829.307 
lei din care 19.482 lei report 
la categoria I.

• Nu uitați că astăzi, este 
ultima zi etnd vă mai puteti 
procura bilete cu numerele 
preferate pentru tragerea o- 
bițnuită LOTO de miine 31 
august 1 CM care tree pe lin

gă o agenție Loto-Pronosport 
Si nu-și cumpără un bilet 
pentru tragerea din ultima zi 
a lunii s-ar putea să treacă 
Si pe lingă un autoturism pe 
care vi-1 oferă vara 1984. îna
inte de a se încheia !

acțiune de care răspund orga
nizațiile de pionieri si U.T.C. 
Dimpotrivă. prin concursurile 
Si competițiile -Daciadei” ele
vii Isi vor forma deprinderea 
de practicare sistematică a e- 
xeratiilor fizice si sportului ta 
timpul liber, in scop recreativ, 
compensator. dar și ea o mo
dalitate de a propulsa ta per
formantă talentele, valorile au
tentice.

Iată un cimp larg de dezba
tere pentru profesorii de edu
cație fizică la actualele consfă
tuiri metodice pe care le do
rim cit mai rodnice In spri
jinul calității muncii acestui 
important eșalon de activiști ai 
mișcării noastre sportive.

84 DE CICLIȘTI, DIN
(Urmare din pep D

elist al României” este o fru
moasă sărbătoare a «portului 
nostru.

Pe traseul de aproape 1 300 
km. pe care rutierii D vor 
străbate in 8 zile (2—9 septem
brie). «înt semănate numeroase 
„obstacole* — 19 sprinturi in
termediare și 8 finale. 15 că- 
țărări. o etapă de contratimp 
individual, a adevărului cum 
i se mai spune, și un prolog, 
tot de contratimp, o zi Goi, 6 
septembrie) în care vor fi 
parcurși 199 km etc. —, ast
fel că plutonul va avea de 
susținut o luptă aspră nu nu
mai pentru tranșarea rivali
tății. ci și pentru Învingerea 
acestor dificultăți reale.

Vorbind despre pluton este 
absolut obligatoriu să-1 înfăți
șăm cititorului componența Iul. 
La startul de duminică se vor 
alinia 84 de rutieri din 5 țări. 
Invitate de peste hotare sînt 
reprezentativele naționale ale 
Greciei. Turciei și Siriei, pre
cum și formația poloneză Start 
Varșovia. Ciclismul românesc 
va fi reprezentat de 10 echipe. 
Mal întîi este vorba de re-

IAȘI, 29 J 
de-a 10-a eS 
ternational d 
Mihail Sado! 
la Iași cu I 
român Ovidl 
totalizat 9 J 
Pe locurile u 
sat Utasi (UI 
mânia) — cJ 
nov (Bulgari

In ultima I 
vins pe Maa 
fidele Utasi 
tean — Fi 
Sokolowski 
riescu si M 
fost conseml

MECIURI SPECTAC
LA „MĂNUȘA
CONSTANȚA. 29 (prin tele

fon). Miercuri seara au con
tinuat in Sala sporturilor din 
localitate Întrecerile pugilis- 
tilor care participă Ia cea de a 
13-a ediție a tradiționalei com
petiții „Mănușa Litoralului”. 
Și de -data aceasta, așteptările 
celor neste 2 000 de spectatori 
prezenți in jurul ringului au fost 
îndreptățite. Sportivii au ofe-

GH. LĂUTARU A PRELUAT „TRICOUL
GALBEN" ÎN

PI.OIEȘTI. 29 (prin telefon). 
Miercuri, participanta la com
petiția tidistă internaționali 
„Capa Voiaja" an avut o zi 
grea. Dimineața au luat star
tul ta etapa a III-a a tntre- 
cerii. o cursă individuală con- 
tracronometru, pentru ca după- 
amiază. după numai eiteva ore 
de relaxare, să se alinieze 
startul secvenței a IV-a 
cursei o aprigă dispută 
circuit.

Ca și anul trecut. cursa 
eontracronometru a „Cupei 
Voința” a fost programată la 
Scăieni (localitate situată la 
19 km de Ploiești) pe un tra
seu de numai 3 km care, insă 
datorită diferenței de nivel de 
200 m i-a supus pe rutieri la 
un efort cu mult mai mare 
dedt dacă ar fi parcurs ta a- 
celeași condiții (contracrono- 
metru) o distanță 'de peste 20 
km. Traseul este de o duritate 
maximă, ta pantă accentuată 
șd cu zeci de viraje, uneie „ac 
de păr*. Am asistat la o dis
pută de o rară frumusețe. In 
care fiecare concurent a depus 
mari eforturi pentru a-șl de
monstra adevărata-i valoare. 
Si cel mai valoros s-a dovedit 
a fi. de astă datâ Vasile Mi- 
trache (Dinamo), care a acoperit 
distanța ta 7 minute și 13 se
cunde. El a fost urmat. doar

la 
a 

pe

CUPA VOINȚA'
la 12 sec., de O. Celea (Steaua). 
Cu acest frumos succes. V. Mi
trache reușește să preia tri
coul galben de la colegul său 
de club C. Nieolae^

Clasament : 
(Dinamo) 7:13, 
(Steaua) 7 -.25. 
(CIBO Brașov) 7:32.

Etapa a IV-a. pe circuit, 
disputată după-amiază pe 
distanța de 48 km (30 ture 
cu sprinturi la fiecare 5 
ture) a fost, de asemenea, 
deosebit de animată. Cîștig de 
cauză la ultimul sprint, si deci 
cîștigâtor al etapei — S. Gre- 
kowsky, care devine al patru
lea cîștigător de etapă. în frun
tea clasamentului general s-a 
instalat de data aceasta Gh. 
Lăutaru, învingătorul din sec
vența de debut a întrecerii. Cla
sament etapă: 1. S. Grekowsky 
(Start Varșovia) 1.15:18, 2. L. 
Kovacs (Voința Arad). 3. C. Ni- 
colae (Dinamo), toți același 
timp. Clasament general după 
patru etape: 1. Gh. Lăntaru 
8.59:25, 2. L. Kovacs 8.59:30, 3. 
O. Celea (Steaua) 8.59:31.

Joi are loc ultima etapă.

u

L V. Mitrache
2. O. Celea

3. V. Aidulea

__ ___ a
5-a. cu startul din Vălenii de 
Munte pe ruta Cheia — Să- 
cele — Brașov — Predeal — 
Sinaia — Comarnic — Plo
iești (165 km).

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

5 TARI, LA STARTUL
prezentativa țării — alcătuită 
din Mireea Romașcanu. Învingă
torul edițiilor a XX-a (1974) 
și a XXI-a (1983) ale „Turu
lui României*. Costică Pa- 
rasehiv. Valentin Constantines- 
en. Constantin Căruțașn, Ionel 
Gances și Nieolae Cornel (an
trenor : Nieolae Voicu) — ți. 
apoi, de formațiile Dinamo 
București (antrenor : Ștefan 
Lemândroiu), Steaua (antre
nor : Ion Stoica), Selecționata 
CIBO Brașov — Torpedo Zăr- 
nești (antrenor : Martie Ște- 
fănescu), Metalul Flopeni (an
trenor : Constantin Ciocan), 
Voința București (antrenor : 
Gh. Neagoe), Voința Ploiești 
(antrenor : Vasile Ionescu), Se
lecționata Voința Cluj-Napoca, 
Voința Arad ți Mureșul Tg. 
Mureș (antrenor : Gh. Că-
praru). Selecționata cluburilor 
sportive școlare nr. ți î 
București (antrenor : 
Grigore) $1 Muscelul 
lung Muscel (antrenor: Gabriel 
Moiceanu). Un pluton eterogen, 
desigur. în care se află și pre
zentul și viitorul sportului 
nostru cu pedale, un pluton 
însă in care ..noul val* va 
face totul pentru a se impune 
în fața consacraților. iar invi

Nieolae 
Cîmpu-

>» TURULUI ROMÂNIEI"
tații de peste hotare tot ceea 
ce le este posibil pentru a-și 
înscrie in palmares o victorie 
internațională. Interesul pen
tru această competiție depă
șește ți el granițele. O măr
turie este, fără îndoială, ți 
faptul că agenția France Pres- 
se a solicitat relatări zilnice 
din „Turul României".

Firesc, pregătirile pentru a 
XXII-a ediție a „Turului ci
clist al României" cunosc fe
bra finișului. Comisia centrală 
de organizare, ca și cele lo
cale definitivează ultimele de
talii. în timp ce afișul compe
tiției și-a făcut apariția de-a 
lungul celor aproape 1 300 km 
ai întrecerii. Pentru spectatorii 
care vor intîmpina caravana a 
fost editat și un bogat pro
gram. în culori, din paginile 
căruia vor renaște isprăvile 
alergătorilor de ieri și de azi, 
de la noi și de pretutindeni, 
numeroasele fotografii reamin- 
tindu-le figurile de 
ale acestui sport legendar, 
cei care vor 
tradiționalei 
bine să știe 
mai de preț 
entuziasmul 
tîmpinat de

veni pe I 
competiții 

că răsplata 
a rutierului 

cu care este 
spectator.

legendă 
$1 

traseul 
este 
cea 

este 
în-

LITOR
rit meciuri I 
culoase. dîrzl 
frumos mecil 
rit V. Ivanol 
Năvodari) I 
Spasovschi. I 
partidei i-a I 
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mătatea reni 
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rul la podeai 
tine tot lui I 
fi meritat ci 
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(Iugoslavia). I

Rezultate I 
D. Osman I 
Burca (ASAJ 
A. Brulnerd 
b.p. Gh. Stl 
Năvodari). Q 
București) b.l 
namo). M. 
București) bJ 
Constanta). 1 
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la ora 1815.
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1

Timp de d 
instalat in ir 
vară din Cai 
rat a doua 
de box Ccj 
această reuș 
ganizată de 
de sport-tur 
Olt, au part 
Craiova, F 
Jiu. Balș. E 
în cele dou 
rite de pes1 
foarte bine 
Gelu Bălășoi 
cele 16 meci 
acum ; o au 
Ion Constan 
Marius Nico 
fostul câmpii 
ghișor. La s 
trofeul pe < 
pugiliștilor c 
racal. pregăl 
Gh. Radu, f 
G. BăUftiu 
b.p. A.' Dinț. 
M. Măceanu 
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Trei zile înaintea startului Diviziei „A“

CONCURENȚE VALOROASE = CAMPIONAT PUTERNIC 
campionat puternic nu 
fi decît acela in care

O VICTORIE CLARĂ
A TINERILOR TRICOLORI
Remania R. D Germană 3-0 (1-0)

■ase. specta- 
■itate. Cel mai 
^plel l-au ofe- 
■Petrochimistul 
■goslavul L. 
Ba parte a 
■ un avantai 
■r de la 1u- 
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Btaeat .cu lovi-
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Un 
poate 
concurentele au. in ansamblu, 
un potențial ridicat și, prin 
urmare, asigură o notă de e- 
chilibru, de pronunțată dispu
tă. etapă de etapă, meci de 
meci, întrecerii. Prin urmare 
este de dorit, trebuie luptat si 
muncit în direcția unei fortifi
cări generale a echipelor care 
au ajuns Pe prima scenă. Fie
care dintre secțiile care au a- 
tins cea mai înaltă treaptă 
competițională a fotbalului nos
tru are deci datoria de a se 
preocupa de acest aspect.

Care sint principalele căi 
pentru neîncetata împrospătare 
a loturilor 7

1. Promovarea celor mai 
dotați jucători din propriile 
centre de copii și juniori.

2. Ridicarea în primul eșalon, 
a fotbaliștilor afirmați în cate
goriile competiționale inferi
oare.

3. Schimbări prin transferări 
judicioase eu echipe din cate
gorii similare.

Constatăm că, în ultima pe
rioadă de timp, se utilizează 
mai mult doar al treilea mij
loc pentru completarea și îm
prospătarea loturilor de jucă
tori. Făcînd o sumară analiză 
a promovărilor de juniori In 
echipele de prima divizie, pro
movări care au însemnat un 
veritabil succes, prin ferma 
titularizare a foarte tinerilor 
fotbaliști in cauză, descoperim 
că cifrele unor asemenea reu
șite ascensiuni au scăzut sim
țitor in ultima perioadă 
timp. Spre exemplu, in 
am asistat Ia spectaculoasa 
intrare în Divizia „A* a „gru
pului cangurilor", cum a fost 
numită generația naționalei 
de juniori prezentă la compe
tiția din Australia : Gabor. 
Matei, Viscreanu, Lăcătuș. 
Hanghiue, C. Ilie, Andone, Ser- 
tov. Bolba sint astăzi fotba
liști confirmați unii ajungînd 
pînă la echipa națională ..A*, 
în 1981 II găsim pe Balint (în 
fapt el remafcîndu-se în sezo
nul anterior, fiind cel mal tl-

de 
1980

năr din „grup.ul cangurilor") 
și Lasconi, în 1982 pe O. Po
pescu. in 1983 pe Hagi și Ma- 
teuț. Nu întîlnim. oare in a- 
ceastă diminuare a promovări
lor de mare reușită, cele care 
au dat fotbalului nostru — la 
vremea lor — un Dobrin sau 
un Bălăci, o abandonare a 
muncii de căutare, a preocupă
rilor, chiar a curajului de a 
se apela la juniori opunin- 
du-se neîntemeiate justificări 7 
Credem că da. pentru că prea 
deseori intilnim motivarea : 
„este prea crud, să-l lăsăm să 
mai crească". Divizia „A" nu 
poate fi mulțumită cu recol
tele ultimilor ani în materie 
de juniori. Cînd 7 Tocmai în 
anii cind acțiunile privind pre
gătirea și depistarea tinerelor 
talente s-au intensificat. cînd 
numărul reprezentativelor de 
juniori s-a mărit (ajungînd, in 
fapt. Ia trei I). cînd avem cen
trul „Luceafărul", cind numă
rul centrelor de copil și ju
niori. al cluburilor sportive 
școlare a crescut și el simțitor!

Sursa nr. 2 nu este nici ea 
suficient utilizată. A aduce 
un fotbalist din diviziile infe
rioare pe prima scenă, in ca
drul unor schimburi, repetăm 
echitabile In spiritul regula
mentului (care ține seama toc
mai de această normală avan
sare a unui sportiv). repre
zintă încă o greutate determi
nată și de mentalități înguste. 
In loc să se asigure unui ju
cător talentat, dotat, posibilitatea 
de a se afirma pe cea mai 
importantă scenă a fotbalului 
este menținut in categoriile 
inferioare, in echipe care stat, 
prin excelentă obișnuite pre
zențe ta mijlocul sau ta coada 
clasamentelor.

In fine, schimbările intre 
cluburi și asociații de aceeași 
categorie nn urmăresc totdeau
na completările necesare. Adi
că. spre pildă un club care 
are stringentă nevoie de un 
fundaș central să realizeze un 
asemenea transfer eu altul că
ruia li poate furniza — să zi
cem — un mijlocaș de care nu 
are nevoie prin abundența de

jucători din acest comparti
ment. Altfel se produc aglome
rări de fotbaliști specializați 
pe același post, care, inevitabil, 
vor deveni ..rezerve de profe
sie" și se vor pierde din cir
cuitul performanței.

Folosirea celor trei căi — 
cu accent pe prima sursă, pro
pria producție de jucători — 
poate asigura loturi echili
brate tuturor concurentelor pri
mei divizii, poate face ca În
trecerea să fie solicitantă pe 
toată durata ei poate asigura 
pregătirea de înaltă calitate 
pe care numai meciuri de mare 
echilibru și de pronunțată dis
pută sportivă o furnizează. A- 
dică se 
nșor și 
calitate 
marilor 
oale. Discontinuitatea in 
jocurile disproportionate, 
rea unui dezechilibru 
plutoanele clasamentului, 
acestea nu sint de natură 
ajute la îmbunătățirea fotbalu
lui din prima divizie. încă pe 
parcursul întrecerii’ folosin- 
du-se prevederile regulamentu
lui de transferări al cărui spi
rit reprezintă tocmai dorința 
de a se asigura promovarea 
valorilor spre tatiiul campio
nat al țării, duhorile și aso
ciațiile de .A" mai pot efec
tua corijări utile privind for
tificarea loturilor contribuind 
implicit la o creștere a co
tei calitative a campionatului.

Eftimie IONESCU

va ajunge mult mai 
mai eficient la cota de 
pretinsă de susținerea 

examene internatio- 
efort 
crea- 
Intre 
toate 

să
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zile, pe ringul 
i Teatrului de 
. s-a desfășu- 
e a turneului 

i Oltului". La 
:ompetiție. or- 
isia județeană 
a sindicatelor 
t pugiliști din 
, Plopeni. Tg. 
a și Caracal, 
uniuni, urmă- 
500 spectatori, 
i prezentat : 
(neînvins In 
susținute pînă 
că speranță). 
Robert Glavă, 
Ion Dudău și 

Iristian Gheor- 
ul întrecerilor, 
ie a revenit 
i Vagonul Ca
le antrenorul 
State tehnice : 
goafir Caracal) 
(C.~Tg. Jiu). 
Zagonul) b.p. 
(Met. Plopeni). 
Tg. Jiu) b.ab.l 
1). I. Constan- 
p. R. Glavă 
. A. Mandoc 
b.p. M. Gruev 

D. Constan- 
ova) b.ab.3 M.
Plopeni) M. 

Craiova) b.ab.l 
I. Craiova) R. 
mul) b.p. G.

Balș). Cr. 
stonul Slatina) 
Vagonul) C. 
nul) b.ab.2 V. 
alș) FI. Cotoi 
b.ab.2 G. Bui- 
iracal). 
HACONESCU

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

Duminică 2 septembrie »e va 
da startul șl tn Campionatul re
publican de juniori L Iată me
ciurile primei etape. Seria I : 
Ceahlăul P. Neamț — C.SJ4. Su
ceava, Po*llt. Iași — C. S. Bo
toșani, Chimia Fălticeni — C.S.S. 
Rădăuți, C.S.Ș. Roman — C.S.Ș. 
Tg. Neamț, C.S.Ș. Dorohoi — 
C. S. Ș. Iași, C.F.R. Pașcani — 
C.S.S.P. Neamț ; seria a n-a : 
FEPA 74 Bîrlad — Oțelul Galați, 
Luceafărul Bacău — C.S.Ș. Btr- 
lad, C.S.Ș. Galați — Partizanul 
Bacău, C.S.Ș. Bacău — C.S.Ș. 
Tecuci, C.S.Ș. Vaslui — S.C. Ba
cău, Dunărea CSU Galați — Uni
rea Focșani. C.S.Ș. Focșani stă; 
scria a IH-a : Petrolul Ploiești 
— C.S.Ș.C. Lung, C.S.Ș. Tîrgoviș- 
te — C.S.Ș. Clmplna, Flacăra Mo
roni — A.S. Mizil, Metalul Plo
peni — C.S.Ș. Ploiești, C.S.Ș.C. 
de Argeș — C. S. Tîrgovlște, O- 
limpla Rm. Sărat — Prahova 
Ploiești ; seria a IV-a : Metalul 
Mangalia — C.S.Ș. Constanța, 
Steaua ~~ ~ -
tomatlca Buc. 
Progresul Vulcan 
C.S.Ș. Tulcea — 
ria, F.C. Constanța - 
Mangalia ; seria a V-a 
Buzău ~~___ “„2
C.S.Ș. Electron pa rata j - 
Progresul Brăila, C.S.Ș.

C.S.Ș. Medgidia. Au- 
Delta Tulcea, 

— Rapid Buc.. 
Dlnamo Victo- 

C.S.Ș. 
Gloria 

Mecanică fină Steaua. 
F.C.M.

_____  ___2 BUC.
— Sportul stud., C.S.Ș. Călărași
— C.S.Ș. Pajura Buc. Dinamo 
Buc. — Metalul Buc., Autobuzul
— F.C.M. Giurgiu ; seria a VT-a : 
I.P.A. Slatina — Unirea Alexan
dria, Univ. Craiova — C.S.Ș. Co
rabia F.c. Argeș — C.S.Ș. Cara
cal, F.C. Olt — C.S.Ș. Pitești, 
Minerul Motru — C.S.Ș. Craiova. 
C.S.Ș. Tg. Jiu — C.S.Ș. Slatina : 
seria a Vll-a: Chimia Rm. Vîlcea
— C.S.Ș. Drăgășanl, Șoimii IPA

Sibiu — Carpap Mlrșa Gaz me
tan Mediaș — C.S.Ș. Alba Iuila. 
C.S.Ș. Sebeș — CLS-Ș. Mediaș, 
C.S.Ș. Blaj — C.S.Ș. sibiu. Glo
ria Bistrița — C.S.Ș. Rm. VEcea; 
seria a VHI-a : Jiul — Corvinul 
F.C.M.U.T.A. — Minerul Lupenl. 
Strungul Arad — Aurul Brad. 
Mureșul Deva — C-S.Ș. Arad. 
Unirea A. Iulla — Rapid Arad 
C.S.Ș. Hunedoara — Metalurg. 
Cugir ; seria a EX-a : CSJ8. 
Drobeta Tr. Severin — C.S.M. 
Reșița. „Poli" Timișoara — CS.Ș. 
Drobeta Tr. Sev., C.S.Ș. Lugoj
— C.S.Ș. Timișoara. C.S.Ș. Reșița
— Minerul Mold. Nouă, Gloria 
Reșița — C.F.R. Timișoara. UM. 
Timișoara — C.S.Ș. Jimbolla. 
C.S.Ș. Caransebeș stă ; seria a 
X-as C.S.Ș.B. Mare — F.C. Bihor, 
CJS.Ș. Oradea — Olimpia S. Ma
re, Minerul Cavnlo — Armătura 
Zalău, Someșul S. Mare — F.C. 
Bala Mare, C.S.Ș. Sighet — C.S.Ș. 
Cărei, C.S.Ș. Zalău — C.S.Ș. Sa
tu Mare. Slmared Bala Mare stă; 
seria a Xl-a : Ind. slrmei C. 
Turzli — A.S.A. Tg. Mureș, „U" 
Cluj-Napoca — Chimica Ttmă- 
vent, Avlntul Reghin — C.S.Ș. 
Gherla, C.S.Ș. Tg. Mureș — 
C.S.Ș. 5 C. Turzli, C.S.Ș. Dej — 
CJS.Ș. Reghin, C.S.Ș. Sighișoara
— C.S.Ș. Cluj-Napoca, Sticla Tur
da — C.S.Ș. C. Turzli ; seria a 
xn-a : c.s.ș. Tg. secuiesc — 
C.S.Ș. Sf. Gheorghe, Tractorul 
Brașov — C.S.Ș. Covasna, C.S.Ș. 
Brașovia — C.S.Ș. Odorhel. C.S.Ș. 
M. Clun — C.S.Ș. Steagul roșu, 
C.S.Ș. Cristur — F.C.M. Brașov, 
IMASA Sf. Gheorghe — C.S.Ș. 
Gheorghenl.

Celelalte etape ale turului se 
vor disputa la următoarele date; 
9. 16, 23 și 30 septembrie. 7, 14, 
21 șt 28 octombrie, 4, 11, 18 și
25 noiembrie.

„A“ Șl „B“ 1983 - 1984
Miine, cu începere de la ora 9, 

va avea loc la sediul C.N.E.F.S. 
ședința de analiză a campiona
telor divizionare „A“ șl „B“ la 
care vor participa membrii birou
lui federal, aparatul F.R.F.. bi
rourile șl comisiile F.R.F.. meto- 
diștil cu probleme de fotbal din 
C.J.E F.S.-url șl C.M.E.F.S. Bucu
rești președinții și antrenorii secțil-

lor din Diviziile ,.A“ și ,.B“, obser
vatorii federali. pentru Divizia 
,,A“. Tot miine, de la ora 14, va 
avea toc ta sediul F.R.F. ședința 
Colegiului divizionar „A“. Pe or
dinea de zi : problema autofinan
țării cluburilor ; reprezentarea 
fotbalului nostru — ta nivel de 
cluburi — pe plan internațional.

BACAU, 29 (prin telefon). 
Intr-o ținută nouă și foarte 
frumoasă, cu terenul de joc re- 
gazonat. stadionul „23 August" 
din localitate a oferit exce
lente condiții pentru desfășu
rarea meciului amical dintre 
reprezentativele de tineret ale 
României și R.D. Germane, vi
zionat de aproximativ 6000 de 
spectatori. Partida a prilejuit un 
ioc dinamic, de mare angaja
ment si dîrzenie. în multe mo
mente chiar aspru. încheiat cu 
o victorie clară și pe deplin 
meritată a echipei noastre.

încă de la Început inițiativa 
a aparținut tinerilor noștri tri
colori, care au atacat în forță, 
mai ales pe aripi, unde O. Po
pescu si Soiman s-au dovedi1 
in mare vervă. Finalizarea nu 
a fost insă ne măsura specta
culozității sarielor ofensive, su- 
tîndu-se imprecis. Totuși. în 
min. 23. la o acțiune a Iui La- 
săr pe partea dreaptă urmată 
de o pasă înapoi, spre SOI
MAN. acesta, din urmă a sutut 
puternic, mingea nimerind bara 
transversală, apoi — după ce 
s-a lovit de spatele portarului 
Hoffmeister — s-a dus in plasă. 
După deschiderea scorului, re
plica echipei oasne creste în 
intensitate jocul se echilibrea
ză si ocaziile de gol alternează 
la cele două Dorti Mai întîi ra
tează Botezan o bună situație, 
șutind peste poartă (min. 30). 
centru ca apoi Vodă (min. 44) 
să aibă o excelentă intervenție, 
degajînd salvator mingea din 
picioarele lui Stubner. care 
pătrunsese singur in careu.

Repriza secundă începe cu un 
sut al lui Rohrich care trece 
puțin pe lingă poartă. Urmează 
dteva acțiuni periculoase. de 
atac ale echipei noastre, dar

O. Popescu (min. oO. după o 
incisivă pătrundere si o bună 
centrare a lui Soare) și 
Musznai (min. 63. sut puternic, 
însă nu suficient de clasat) nu. 
reusesc să fructifice. Este apoi 
din nou rindul oasoetilor să 
pună în real pericol buturile 
selecționatei noastre. In min. 
65. după o pătrundere a lui 
Stubner si o pasă ideală dată 
lui Neuhauser. acesta din urmă 
reia din careul mic pe lingă 
poartă, iar patru minute mai 
tîrziu Uttes trimite mingea în 
bara transversală. Au fost două 
momente cheie care ar fi putut 
schimba cursul partidei. Sca
nați de aceste emoții, băieții 
noștri forțează din nou în atac 
si oferă publicului cîteva ac
țiuni de autentic sDectacol sol
date cu două noi goluri. Primul 
dintre ele inscris în min. 72 
de MUNTEAN (care abia in
trase în teren) nrintr-un sut 
excelent de la peste 25 m, iar 
celălalt, de favoritul spectato
rilor, băcăoanul ȘOIMAN (min. 
78).

Arbitrul Nicolae Dinescu a 
condus foarte bine următoarele 
formații :

ROMANIA : Vodă — Pascu. 
Belodedici, Gheorghiu. Weisen- 
bacher — Botezan (min. 61 
Burdulan). Lazăr. Musznai — 
Șoiman, Soare (min. 70 Mun
tean). O. Popescu (min. .80 
Tîrlea).

R.D.G. : Hoffmeister — Krau- 
ter. Uttcs. Lindner (min. 59 
Krauss). Maiek — Stubner, 
Schultz. Neuhauser — Rohrich, 
Marchall (min. 58 Kirsten). 
Thom.

Constantin FIRANESCU

CAMPIONATULUI DIVIZIEI „C“
ETAPA I

Cor «truc: o ruj Satu Mare — 
șui Negrești, Minerul Or. dr. 
tru Groza — Unirea Valea lui 
bal. înfrățirea Oradea — Chimia 
Tâșnad. Olimpia Gherla — Mine
rul Simculuș Victoria Card — 
Votnța Oradea. Recolta Salonta — 
Calo Satu Mare Sllvanla Cebu 
SOvamel — Otelul Or. dr. Petru 
Groza Minerul Sărmășag — So
meșul Satu Mare.

ETAPA A II-o 
duminică * septembrie

Oțelul — Olimpia, Someșul — 
Sllvanla. Minerul Șunculuș — Vic
toria, Unlb — Minerul P.G„ Uni
rea — înfrățirea. Voința — Con- 
■troetorul. Chimia — Minerul Săr
mășag Oașul — Recolta.

ETAPA A lil a 
duminică 1< septembrie

Înfrățirea — Minerul Suncuiuș. 
Olimpia — unio Recolta — Vo
tata. Minerul Sărmășag — Oțelul, 
Minerul P.G. — Someșul, Silvania 
— Oașul. Constructorul — Victo
ria. Unirea — Chimia.

ETAPA a IV-a 
duminică 23 septembrie

Victoria — Unirea, Oțelul — Oa
șul, Someșul — Constructorul. 
Voința — Minerul P.G.. Unlo — 
Minerul Sărmășag. Olimpia — în
frățirea Minerul Suncuiuș — Chi
mia Sllvanla — Recolta.

ETAPA A V-o
Minerul P.G.

Oa- 
Pe- 
Ml-

SCvanla. CM-

SERIA A X-a ---------
ETAPA I

duminică 2 leptembne
Metalotehnlca Tg. Mureș — Lâ- 

pușul Tg. Lâpuș. ISSM Slghets 
Marmațlel — Minerul Bala Sprle. 
CUPROM Baia Mare - Oțetul Re
ghin, Minerul Baia Borșa — Mi
nerul Bălța, Minerul Bălul — 
Bradul Vlșeu, Minerul Rodea — 
Mureșul Luduș CHIMFOREST 
Năsăud — C.I.L.-Mecanica Slgheta 
Marmațlel. Energia Prundu Blr- 
găulul — Electromureș Tg. Mu
reș.

ETAPA A ll-o 
duminică 9 septembrie

Minerul Bălța — ISSM, Lăpușul
— Minerul B.B., Mureșul — 
CHIMFOREST, Minerul B.S. — 
Metalo’ehnlca Oțelul — Energia. 
CIL-Mecanica — Mineral Băiuț. 
Electromureș — CUPROM, Bra
dul — Minerul R.

ETAPA A Itl-o 
duminică 18 septembrie

Energia — CIL-Mecanica, Mine
rul R. — Oțelul Metalotehnica — 
Bradul, CUPROM — Lăpușul. Mi
nerul Băița — Minerul B.S., ISSM
— Electromureș Minerul Băiuț — 
Mureșul CHIMFOREST — Mine
rul B.B.

ETA?A A IV-o 
duminică 23 septembrie

Minerul B.S. — Minerul R., CIL- 
Mecanica — CUPROM. Lăpușul — 
ISSM Minerul B.B. — Metaloteh
nica. Electromureș — Minerul Bă- 

CHTMFOREST - Oțelul, Bra- 
— Energia Mureșul — Mlne- 
Bălta

ETAPA A V-o 
duminică 30 septembrie

Minerul B.B. — Energia, Oțelul
— Minerul Băiuț. Minerul B.S. — 
CHIMFOREST. Bradul — Electro
mureș, Metalotehnica — ISSM.

rul

EDIȚIA 1984-1985
mia — Constructorul. Oașul — 
Unio. Someșul — Minerul Suncu- 
luș. Recolta — Oțelul. Minerul 
Sărmășag — Voința. înfrățirea — 
Victoria Unirea — Olimpia.

ETAPA A Vl-o 
duminică 7 octombrie

Unio — înfrățirea. Voința — Sil
vania Olimpia — Minerul P.G., 
Constructorul — Recolta, Victo
ria — Oașul, Unirea — Someșul, 
Minerul Suncuiuș — Minerul Săr
mășag. Oțelul — Chimia.

ETAPA A Vll-a 
duminică 14 octombrie

Someșul — Olimpia, înfrățirea
— Oțelul. Chimia — Recolta, oa
șul — Unirea. Minerul Sărmășag
— Constructorul. Minerul P.G. — 
Victoria. Sllvanla — Unio. Mine
rul Suncuiuș — Voința.

ETAPA A Vlll-a 
duminică 21 octombrie

Recolta — Minerul Suncuiuș, 
Constructorul — Unirea, Minerul 
Sărmășag — Victoria, înfrățirea
— Voința, Oașul — Olimpia, Chi
mia — Silvania. Minerul P.G. — 
Oțelul. Unio — Someșul.

ETAPA A IX-o 
duminică 28 octombrie

Voința — Oașul, Unio — Chimia, 
Minerul suncuiuș — Minerul 
P.G.. Olimpia — Minerul Sărmă
șag. silvania — înfrățirea. Uni
rea — Recolta. Victoria — Some
șul, oțelul — Constructorul.

ETAPA A X-o 
dwninicâ 4 noiembrie

Constructorul — Sllvanla. Oașul
— Minerul Suncuiuș. Someșul — 
Votata, tnfrății ea — Recolta Unl-

rea — Unio. Victoria — Oțelul, 
Olimpia — Chimia. Minerul P.G.
— Minerul Sărmășag.

ETAPA A Xl-a 
duminică 11 noiembrie

Chimia — Minerul P.G., Recolta
— Olimpia. Otelul — Voința, Mi
nerul Suncuiuș — Constructorul, 
Minerul Sărmășag — Oașul, în
frățirea — Someșul, Silvania — 
Unirea Unio — Victoria.

ETAPA A XII-0 
duminică 18 noiembrie

Minerul Sărmășag — Recolta, 
Unio — Constructorul, Victoria — 
olimpia, someșul — Oțelul, Vo
ința, — Unirea. Oașul — Chimia, 
Minerul P.G. — înfrățirea. Mine
rul Suncuiuș — Silvania.

ETAPA A Xltl-a 
duminică 25 noiembrie

Oțelul — Minerul Suncuiuș, Oa
șul — înfrățirea Chimia — Some
șul, Olimpia — Silvania. Con
structorul — Minerul P.G., Uni
rea — Minerul Sărmășag. Voința
— Unio, Recolta — Victoria.

ETAPA A XIV o 
duminică 2 decembrie

Olimpia — Constructorul. Unio
— Minerul Suncuiuș. Unirea — O- 
țelul, înfrățirea —’ Minerul Săr
mășag. Someșul — Oașul, Mine
rul P.G. — Recolta. Silvania — 
Victoria, Chimia — Voința.

ETAPA A XV-ra 
duminică 9 decembrie

Recolta — Someșul, Oașul — 
Minerul P.G.. Voința — Olimpia, 
Otelul — Unio, Minerul Suncuiuș
— Unirea. Victoria — Chimia, 
Constructorul — înfrățirea, Mine
rul Sărmășag — Silvania.

Minerul R. — Minerul Bălța. CU- 
PBOM — Mureșul. CIL-Mecanica
— TApcșnl.

ETAPA A Vl-o 
ihMlniiiI 7 octombrie

Oțelul — CIL-Mecanica, Energia
— Mineral B.S. Electromureș — 
MtoerX R. ISSM — Minerul BJB„ 
Minerul Băiuț — CUPROM, Mu
reșul — Metalotehnica, Minerul 
Bălța — Lăpușul. CHIMFOREST
— Bradul.

ETAPA o Vn-o 
duminică 14 octombrie

Mureșul — Energia, Lăpușul — 
Electromureș. Minerul Bălța — 
Oțelul CIL-Mecanica — Bradul, 
Minerul B.B. — Minerul R., CU
PROM — Minerul B.S., Metaloteh
nica — CHIMFOREST. Minerul 
Băiuț — ISSM.

ETAPA A Vlll-a 
duminică 21 octombrie

ISSM — CIL-Mecanica,
— Minerul B.B., Bradul — 
șui, Energia — Minerul 
CUPROM — CHIMFOREST,
rul R. — Minerul Băiuț, Minerul 
B.S. — Mureșul. Metalotehnica — 
Electromureș.

ETAPA A IX-a 
duminică 28 octombrie

Electromureș — Minerul B.S., 
Minerul R. — CUPROM, Mureșul
— CIL-Mecanica. Lăpușul — Ote
lul, ISSM — Energia, Minerul 
B.B — Bradul. Minerul Băiut — 
Metalotehnica. CHIMFOREST — 
Minerul Băita

ETAPA A X-o 
duminică 4 noiembrie

Lăpușul — Mureșul, Metaloteh
nica — Energia. Oțelul — Bradul. 
Minerul Bălța — Minerul Băiuț, 
CIL-Mecanica — Minerul R., CU
PROM — ISSM, CHIMFOREST —

Oțelul 
Lăpu- 
Bălța, 
Mlne-

Electromureș. Minerul B.S. — Mi
nerul B.B.

ETAPA A Xl-p 
duminică 11 noiembrie

Minerul Băița — CUPROM, 
Bradul — Minerul B.S., Mureșul
— Minerul B.B.,. Minerul R. — 
Metalotehnica. Energia — CHIM
FOREST, Minerul Băiut — Lăpu
șul, Electromureș — CIL-Meca- 
nlca. ISSM — Oțelul.

ETAPA A XII o 
duminică 18 noiembrie

Minerul B.S. — Minerul Băiuț, 
CHIMFOREST — Minerul R., ISSM
— Mureșul. CUPROM — Bradul, 
Metalotehnica — Minerul Băița, 
Oțelul — Electromureș, Lăpușul
— Energia. Minerul B.B. — CIL- 
Mecanica.

ETAPA A XIII-o 
duminică 25 noiembrie

Bradul — Minerul Bălța, Ener
gia — CUPROM Minerul Băiut
— Minerul B.B.. CIL-Mecanica — 
Metalotehnica. Electromureș — 
Mureșul. Minerul R. — ISSM. O- 
țelul — Minerul B.S. Lăpușul — 
CHIMFOREST.

ETAPA A XIV o 
duminică 2 decembrie

ISSM — CHIMFOREST, Minerul 
R. — Lăpușul. 
Oțelul, Minerul 
Minerul Băiut 
șui — Bradul 
Electromureș.
CIL-Mecanica.

ETAPA A XV o 
duminică 9 decembrie

Lăpușul — Minerul B.S.. Elec
tromureș — Minerul B.B., Ener
gia — Minerul R.. CIL-Mecanica
— Minerul Băita Otelul — Mu
reșul CUPROM — Metalotehnica, 
CHIMFOREST — Minerul Băiuț. 
Bradul — ISSM.

Metalotehnica — 
B.B. — CUPROM.

— Energia. Mure- 
Mine-rul Băita — 
Minerul B.S. —

Bsecur.de


ACTUALITATEA ATLETICĂ INTERNAȚIONALA
© „Scria" cicclcnta realizată de Zdcnha
silhava • Remarcabilul progres al Danielei

Costian • Atlctil din D.D.6. au ciștigat

majoritatea probelor
du-NITRA. In concursul de 

minică, de la Nitra. cehoslovaca 
Zdenka Silhava a avut o evolu
ție cu totul remarcabilă la a- 
runcarea discului. Iată-1 seria 
încercărilor : 74,56 m — record 
mondial, depășit. 63,40 m. 70,28 
m, 72,54 m. 71,78 m. Este, ca 
medie, una dintre cele mai 
bune din istoria atletismului I 
Locurile următoare ale clasa
mentului aruncării discului au 
fost ocupate de sportivele noas- 
țre Flor-nța Crăciunescu cu 
66,08 m și Daniela Costian cu 
65,22 m. Florența a avut acum 
un rezultat net superior celui 
cu care a ciștigat ..bronzul" o- 
limpic (63 64 m) iar Daniela 
și-a realizat un record perso
nal de foarte bună valoare. 
Costian (născută în 1965) avea 
anul trecut un rezultat de nu
mai 60,50 m. Progresul tinerei 
atlete, antrenată de Ion Benga, 
la Dinamo București, este im
presionant !

La disc bărbați, cehoslovacii 
Bugar (70,24 ra) si Valent (69.70 
m) s-au clasat pe primele 
locuri, fiind urmați de atletii 
noștri Ion Zamfirache (84.80 m) 
și Iosif Nagy (60.62 m). La lun
gime. Eva Murkeva (Cehoslova
cia) a sărit 7,17 m. dar rezui-

tatul nu 
bilanțul 
al Drobei. 
beneficiind 
vînt de 3,6 
Notăm, de 

două

intră în 
mondial 

atleta 
de 

m/s. 
ase- 
re-menea.

zultate la greutate 
femei l
Margita
(R.D.G.) si 
m Zdenka 
va.

20,70 m
Puffe
19,68

Silha-

pr.mui atlet ma-

ECHIPE ROMANEȘTI DE HANDBAL 
ÎN TURNEE PESTE HOTARE

dintre 
hand- 

tara 
turnee

tn aceste zile, două 
formațiile fruntașe ale 
balului masculin din 
noastră iau parte la 
peste hotare. Echipa campioa
nă, Steaua, evoluează în orașul 
Doboj, din Iugoslavia, alături 
de formații campioane din mai 
multe tari. O altă reprezentantă 
a handbalului nostru masculin» 
Dinamo București, este prezen
tă la turneul de la Debrețin, 
organizat de echipa locală Doz- 
sa cu participarea unor echipe 
puternice din U.R.S.S., Ceho
slovacia și R.D. Germană. Este 
de reținut faptul că 
viștii bucureșteni au 
trofeul anul trecut.

Echipa feminină de 
Chimistul Rm. VHcea.

dinamo-
cî ști gat

handbal 
cîștigă-

toarea ultimei ediții a „Cupei 
I.H.F.” șl deținătoare a „Cu
pei României", ia parte la 
un mare turneu internațional 
care are loc în localitatea Va- 
razdin din Iugoslavia. La a-, 
ceastă întrecere sînt prezenta 
cîteva puternice formații de 
club din tara gazdă (Radnicki 
Belgrad, cîștigătoarea „C.E.E.", 
Dalma Split, cîștigătoarea „Cu
pei Cupelor”), precum și cam
pioana CehoslovacieL ZKL Pre* 
șov.

Handbalistele de la Chimia* 
tul, conduse de noul lor an
trenor Ion Gerhardt, a-au pre
gătit serios în ultimul timp, 
cîștigînd, de pildă. „Cupa a 
40-a aniversare".

«u-

Said Aouita, dreap
rocan campion olimpic 

Telefoto : A.P.-AGERPRES

R. D. GERMANA
(Urmare din vag. 1)

ROMANIA LA FOTBAL

TELEXbTELEX

VAEXJOE. Cam
pionatele Suediei 
au prilejuit, între 
altele, următoare
le rezultate: băr
bați : 200 m: Jo
hansson 21,26. 400 
m ; Johansson
46,19. 800 m: Os- 
son 1 ^7.84. 1 50« 
m : Kroon 3 45 64, 
înălțime : Sioeberg 
2J5
liță: Bdenbr-.nk 8X28 m; fe
mei : 100 m : Maria Femstroem 
11.TI. 200 m : Ann Louise Sko- 
giund 2X85. hmgime : Lena 
Walin 6.46. înălțime: Suzane 
Lorentzon 1.33 m.

PKAGA. Marți a avut loc in 
capitala Cehoslovaciei o reuniu
ne internatiaaală dominată de 
atlețd in R. D. Germană, tn- 
vtngătort in majoritatea probe
lor : fes»« : IM m : Iner
Sctuaidl U.M. 200 m : Dagmar 
lUetaam XLT7. «M m : Saizne 
Dench 58J3. 9M m : Hildegard 
Ulrieh 2«J3. 1 5M m : Ulrike 
3r-—J 4«J5 IM mg : Sabine 
Patz I2J8. 4M mg; Sigrun 
Lodwict 57M. hmgime t 
SrhmxS (.« m. înălțime : Au

Petra Felie 13.74 m ; bărbați : 
IM m 1 Schroder 10,45. 200 m : 

21,29. 400 m : Schonlebe
45.35. 800 m : Busse 1:49,10,
1500 m : Bergmann 3:47,92, 
5 000 m: Peter 14:01.28. 3 000 m 
obst. : Melzer 8:29,46. lungime : 
Hanacek (Cehoslovacia) 8,02 m, 
triplu : Hbe 16.23 m. înălțime : 
Sam 2,31 m. prăjină : Kramss 
5.20 m. greutate : Sarul (Polo
nia) 20.08 m, disc : Bugar (Ceho
slovacia) 65.36 m. suliță : Gorak 
(Polonia) 88.10 m.

KOBLENZ. Marocanul Said 
Aeuita. cam o ionul olimpic al 
probei de 5 000 m, va încerca 
să doboare recordul mondial pe 
1500 m. care este de 3:30,77 și 
aparține englezului Steve 
Ovett

BASCHET • 
lui feminin de 
Ua locală zts 
nil de IM—59 
Kecskemet din

BOX • MBne seară, to Laa 
Vegas, Intr-un med pectra aOM 
mondial la categoria grea erso 
se tntDr.esc pagii «ta îmerPcrd 
Tim Wîtherspccu s! PlekSoo 
Thomas.*

PATINAJ ABTISTIC • Preto 
individuală twîntiiă M OBOț 
cursul Inaugura; al ser-naM* 
compe-țior.a: :»4—K ie M M 
Gervais (Franța) a Mol eMBto- 
tă de americanca Dehtee Ttcraaș. 
urmată de japoeexa Jsri Oi ■■■ 
La dans, pe pmd loe »-• eto- 
sat cuplul sovietic tttoa Mfc-Ctag 
Petrov, secundat de peeeenea •- 
mericană Loots Lactooă-dMto 
Wîtherpy.

Cîteva r- 
eoncarrzt

de la liosecTa : frart : pevei 
liberă, ea t ealebt ■ MaOes Bev 
(RDG) 583 p. Uesia TIU lt*l 
(URSS) 57» p ; blrisar : ptaaaL 
calibru redus : Afasast K. i-n. e 
(URSS) 5W p. Izicm KxM-trX 
(Polonia) SM p : —-t
tor : le-or Sokolov L'BSi' Bt e 
h-,-« - • -

TURNEUL DE TENIS DE
Pe terenurile de de la 

Flushing Meadcv. de 7=.g> 
New York, au început Ci-iain 
natele internaționale de țec-s 
ale S.U-A., la care laa *Mte 
cite 128 de jucători *i făcătoa
re in cele două tnrnee (maac»- 
lin și feminin). In priăol tor 
s-au intregistrat rezattate. to 
general scontate, etoar dec* 
unii dintre âștigători aa tre
buit să se întrebuințeze aertee 
pentru a se califica, ața cos 
a fost cazul lui Aaron Kriek- 
stein, care a fost condus ea 
2—0 la seturi și a ciștigat prin 
abandonul adversarului sân. 
Bruce Manson. O surpriză s-a 
înregistrat in turneul feminin, 
unde tînăra Petra Delhees O- 
veția) a eliminat-o pe Mannrtx 
Maleeva (cap de serie nr. 6 
în trei seturi : 6—1. 3—T. 1—5 
Tot în primul tur. aus*r-' --L: 
Pat Cash l-a învins De Ilîe Năs- 
tase cu 6—3, 7—5, 6—1.

Iată alte rezultate, masculin : 
Kriek — Layendecker 7—6. 6—2. 
6—0, Scanlon — Willenbourg 
6—3, 6—1, 6—3, Sundstrom — 
Fibak 7—5, 2—6, 6—0. 6—3,
Ocleppo — Rebolledo 6—3, 6—2, 
4-6, 4-6, 6-4, Gilbert - Pate

CAMPIONATE EUROPENE DE JUNIORI
LA POLO SI LA VOLEI

echipei B. D. Germane, in mln. U 
Ernst trece ușor pe partea stingă 
de Rednic, pasează balonul Iul 
Stahmann, acesta prelungește 
pînă la MINGE, care, liber, 

in careul mic, reia nestingherit, 
cu capul, în plasă. Formația gaz
dă păstrează inițiativa șl în min. 
23 Steinbach, infiltrat în careul 
advers, șutează, de la circa 14 
metri, plasat, în dreapta lui 
Lung, însă acesta respinge in ex
tremis. In min. iS. Hagl scapă 
spre poarta lui MUller, H vede șl 
mat liber pe Coraș, dar pasa sa, 
trimisă cu superficialitate, este 
interceptată de apărătorii gazde
lor. In min. 35, la un corner, 
Steinbach reia cu capul spre 
poarta lui Lung, dar acesta re
ține.

La puțin timp după reluare, ta 
min. 49 Iorgulescu este eliminat 
pentru fault, simțind nevoia unul 
stoper, M. Luoescu 11 introduce 
pe Andone și-1 scoate pe Coraș. 
O nouă înlocuire se produce în 
min. 54, cînd tn locul Iul Ștefă- 
nescu. accidentat tn prima repri
ză, intră Iovan. tn min. 55, la o 
acțiune ofensivă a gazdelor, Rich
ter reia cu capul, dar Imprecis. 
Un minut mal tîrzlu. la un șut 
periculos al lui Hagl mingea de
viază tn corner. In mln. SO este 
rindul hil Zoetsche să șuteze din 
interiorul careului, dar Lung e la 
nost. Din min. S3, clnd este eli
minat Irimescu. formația noastră 
se vede nevoită să joace în I 
oameni, dar cel care trec pe lingă 
înscrierea unui nou gol stnt fotba
liștii romănl Hagl trimlțtnd ba
lonul (la o lovitură liberă de la

2 (1>
1 (1J

Stadion ,,Prietenia" ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori - circa 
8 000 ; șuturi 18-10 (pe poarta 9—4) ; 
cernere : 5—4. Au marcat î MINGE
(min. 19) și LIEBERS (min. 90), res
pectiv IRIMESCU (min. 4 din 11 *

R. D. GERMANA : Muller - Kreec, 
Troppa, Domer, Zoetsche — Lreber», 
Ernst, Stahmann, Steinbach — Minge 
(min, 54 Streich), Richten (min. 70 
Doschner).

ROMÂNIA : Lung — Rednic, !orgt>« 
lescu. Ștefane seu (min. 54 lovan)« 
Ungureanu — Țicleanu, Irimescu, Klein, 
Hagl (min. 78 Mateuț) — Coraf 
(min. 50 Andone), Câmâtaru.

A arbitrat ............................
Cartonașe 

MANN.
Cartonașe

MESCU.

R. D. Germană 
România

Vadim Juk (U.R.S.S.) 
galbene : CORAȘ, STAH-

roșii : IORGULESCU, I»-

18 m) în stîlpul sting al porții. 
Urmează o scurtă perioadă de o- 
fenslvă a gazdelor, tn care șu- 
terul cel mal periculos al echipei 
R. D. Germane este fundașul 
Kreer. In min. 78, Hagl, o piesă 
de bază In angrenajul formației 
noastre, acuză o lovitură șl este 
înlocuit cu Mateuț. Spre final de 
partidă, tricolorii joacă, firește, 
pentru menținerea scorului egal, 
recurg la un joc de pase șl, cînd 
au prilejul (min. 87 — șut Cămă- 
taru, din unghi dificil) amenință 
poarta lui MUller. Și cînd nimeni 
nu se mal aștepta, LIEBERS tșl 
Încearcă șansa printr-un șut de la 
distanță, balonul f Intră tn plasă. 
Ia vinclu, surprlnzindu-1 pe Lung. 
Era ultimul minut al partidei 1

a»

3 a trena a

ts =■

I :

Declarafii după joc
principal) : ..In absențaMIRCEA LUCESCU (antrenorul_______ _ . __  ____

■ tot Defect M mai recentă e lui BălSni, am intenționat_ _______
etțtva fucători, care să-i tnlocuiasci pe cei doi tn meciul cu Irlande 
de Nord, da la 12 septembrie. Cela două eliminări, ale lui Iorgulescu 
ri Irimescu (nemotivată pentru ultimul și după părerea reprezentan
tului CZ.fA. H. Banpartner, prezent la meci) au schimbat Insă datele 
Jocului. Și bl aceste condiții tint satisfăcut de comportarea echipei. sub 
aspectul pregătim fizice ți tactice. S-au remarcat din formația noastră 
Hagl Ticleanu. Klein și Cămătarii. Rimlne ca si folosim din plin 
pertoada care urmează, marcată da primele etape de campionat, tn 
așa fel Incit la Belfast <d na prezentăm tn plenitudinea forțelor".

BERND STANGE (antrenorul principal al R. D. Germane) : „Am !n- 
tfinit o eehtpd a Romăniei. recomandată de bune rezultate in C.B., care 
ne-a put serioase probleme chiar fi tn momentele tn care formația 
mea evolua cu doi oameni tn piua. In ceea ce privește comportarea 
de ansamblu a echipei pregătită da mine ai de secundul meu, Irmscher, 
eu ■«-« sattafdcut doar parțial, pe parcursul primelor 45 de minute. 
Acem de făcut retușuri, tn vederea startului In C.M.. de ta 20 octom- 
b-ie cu Iugoslavia".

CUTA iNTESCONTNENTALA
Mm-NApUM

LA FLUSHING MEADOW

—■ Q
MEOUB INTERNATIONALE,

CAMPîONATE, $r.lf
• tn ;—- — CM. (zona

Afrt-H) tn med tur. la Cairo : 
Mto* — Zimbabwe 1—4 a—•). A 
tnscria Mayoab (mln. D.
• Rezultate din preliminariile 

CAL de Juniori (zona AmericU de 
Nord. Centrale *1 Caralbe) r 
S.CA. - D Salvador 1—1. tn ■- 
această grupă f..A*) a sferturilor 
de finală, după prima etapj toate

mai veche 
să verific

UIPIIUTEIE MltllUf If CICLISM PE PISTĂ
Aminate din cauza timpului 

nefavorabil, campionatele mon
diale de ciclism pe pistă, de la 
Barcelona, au continuat de 
marți, furnizînd, pînă in pre
zent, doar un singur învingător: 
elvețianul Robert Dill-Bundi 
(campion olimpic la J.O. de la 
Moscova, în proba de urmări
re), care a ciștigat medalia de

aur in proba de .Keirin". Pe 
locurile următoare s-au clasat 
italianul Octavio Dazzan și el
vețianul Urs Freuler. în proba 
feminină de viteză se află la 
egalitate, fiecare cîștigînd cite o 
manșă, Connie Parașkevin 
(U.R.S.S.), urmind să fie repro- 
eramată manșa a IV-a decisivă.

• P-• Alte rezultate din etapa a 
5oca a campionatului Angliei : 
Coventry — Norwicn •—I. Ips- 
wich — Luton 1—1, Southampton
— Manchester United 0—0. Wat
ford — Q. P. Rangers 1—1. Pe 
primele locuri : Aston Villa șl 
Newcastle cu cite I p. Pe ulti
mele : ti. Nottingham, 31. Ever
ton. 22. Stoke cu dte 0 p.
• După 4 etape, in campionatul 

Elveției, servette începe să se 
detașeze. In urma victoriei cu 
4—e în fața formației Slon. echi
pa din Geneva totalizează acum 
T p, în timp ce alte 6 formații au 
dte 5 p : St Gallen. Grasshop
pers Zdrich. Neuchatel, Aarau, 
Zug și Lucerna. Pe ultimele locuri 
14. Wettingen, 15. Vevey, If. Ba
sel. Alte rezultate : Lausanne — 
Neuchatel 2—2. Lucerna — Wettin
gen 1—#. La Chaux-de Fonds — 
Vevey 0—0 Basel — St Gallen 
1—5, F.C. Zdrich — Grasshoppers 
1—0. Young Boys — Wlnthertur 
1—2, Aarau — Zug 3—3.
• O nouă etapă șl în campio

natul Franței, a 4-a : Toulon — 
Bordeaux 1—2, Laval — Lens 1—3. 
Nantes — Paris St, Germain 2—0 
Toulouse — Auxerre 1—3, Brest
— Marseille 3—0. Strasbourg — 
Sochaux 4—2, Nancy — Tours 
1—0, Lille — Bastia 1—2, Monaco
— Metz 7—0 ! R.C. Paris — 
Rouen 1—0. Pe primele locuri : 
Bordeaux 8 p. Nantes șl Auxerre 
cite 5 p. Pe ultimele : 19. Rouen 
1 p. 20 Paris St. Germain 1 p.

• In turneul de la Kuaia Lum
pur : B.P. Chineză — Pakistan 
5—1 (4—1) ; Indonezia — Malaye- 
zia 2—1 (1—1). La acest cuplaj au 
asistat peste 40 000 de spectatori.
• Recent jucătorul suedez Cor- 

neliusson, care activează in Ita
lia, la echipa Como, a suferit un 
aocident la genunchi. Medicii spe
ră ca el să (ie recuperat pînă la 
începerea campionatului. Iar sue
dezii doresc să-l introducă tn — 
prezentatlva țării, tn meciul 
Portugalia (12 septembrie) 
cadrul preliminariilor C.M.
• Argentinianul Ardilles de la 

Tottenham va reintra, în curlnd, 
în echipă, după o nouă operație 
de menise.

re- 
<m 

din

ROMA $1 INTER LA ÎNCEPUTUL 
CAMPIONATULUI

După cum se știe, la 19 septem
brie șl 1 octombrie, au loo me
ciurile din turul I al cupelor eu
ropene.

Adversarele Stelei șl Sportului 
studențesc (Roma șl Iner) angre
nate acum în „Cupa Italiei- au 
următorul program în primele e- 
tape de campionat (pînă la du
blele întâlniri cu formațiile noas
tre) :

ROMA întâlnește tn prima etapă, 
la 1« septembrie, pe Aveltino, In 
deplasare : la 23 septembrie, joa
că cu Como, acasă. Iar la 30 sep
tembrie. la Bergamo, cu Atalanta.

INTER se deplasează șl ea tn 
prima etapă, la Bergamo, pri
mește, la Milano, pe Avellino, la 
23 septembrie iar la 30 septem
brie, înaintea returului cu Spor
tul studențesc va evolua la Roma, 
în compania formației Lazio.


