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Turul ciclist al . României, ediția a XXII-a

RULAJ PRUDENT, DAR SPRINT FINAL ELECTRIZANT!
• Gheorghe Lăutaru - învingător In etapa a șaptea • Constantia Căruțași păstrează
In continuare „tricoul galben" • Simbătă, Piatra Neamț - Focșani, 161. ki. iar duminică.

ultima etapă. Focșani - But
PIATRA NEAMȚ, 7 (prin 

telefon). Ne aflăm spre sfîrși- 
tul celei de a 22-a ediții a 
Turului ciclist al României. 
Faptul este evident nu numai 
în apropierea caravanei de 
București — punct final de 
care ne mai desparte doar 
două etape. însumind aproxi
mativ 350 de kilometri — ci 
si in prudenta cu care alergă
torii au început să-si desfăsoa- 

»

I
Un alt grup fruntaș îji încearcă șansa, cu speranța unei clasări 
cit mai bune in final... Foto : Dragoș NEAGU

»

re activitatea in pluton. Obo
seala disputelor acerbe din e- 
tapele anterioare si o oarecare 
limpezire a „apelor" în clasa
mentele generale conduc la 
prudentă la temperarea in
tențiilor ofensive, la rulai în 
pluton. De pildă vineri. în e- 
tapa a șaptea. Vatra Dornei — 
Piatra Neamț. 154 kilometri, 
n-a scăpat nimeni din cleștele 
plutonului. în fruntea căruia 
cicliștii aflati De primele locuri 
ale clasamentului general stau

Duminică, in municipiul Reșița

„CUPA PĂCII Șl PRIETENIEI" IA AUTOMOBILISM
REȘIȚA. 7 (prin telelon). 

Duminică municipiul de pe 
malul Bîrzavei găzduiește ud 
eveniment automobilistic in
ternational : eea de a V-a e- 
tapă a campionatului de viteză 
pe circuit din cadrul „Cupei 
păcii si prieteniei". rezervată 
Pilotilor și mașinilor din 
țările socialiste.

Amatorii de automobilism 
din oraș intră în febra de 
concurs. sîmbătă între o- 
rele 12.30 si 18. os traseul în
trecerii. în oatru etape, fiind 
programate antrenamentele o- 
ficiale. Tn urma acestora se 
vor stabili atît componentii 
echipajelor. cit si locurile 
ce vor fi ocupate la start, a-

ECHIPA DE HOCHEI
A ROMÂNIEI ÎH U.R.S.S.

Selecționata de hochei a țârii 
noastre a plecat la Riga pentru 
a lua parte la una din grupele 
tradiționalei competiții dotata cu 
„Cupa Soviets ki Sport". In aceas
tă grupă au fost repartizate for
mațiile Sokol Kiev, Dinamo Riga, 
Duklo Jihlava, Ijstal ijevsk și 
ȚSKA Moscova, pe care hoche iș
ti* români le vor irvtilni în aceas
tă ordine. Primul meci are loc 
mîine, duminică, 9 septembrie, 
ia<r ultimul in ziua de 15 sep
tembrie. Ciștigâtoareo vo evoluo 
în finală, la Moscova.

ești, 180 km, cu sosirea
de gardă permanent. Chiar dacă 
au fost trei puncte de cătărare 
— este adevărat, nu cu pante 
înclinate ca în ziua prece
dentă —. nimeni n-a putut să 
folosească urcușurile pentru o 
desprindere. S-au răsfirat 
cicliștii spre vlrful de cătărare. 
dar plutonul s-a reconstituit oe 
coborire. astfel că a contat 
pentru spectacolul zilei doar 
discuta din clasamentul cătă- 

rătorilor. care avea să capete 
formă definitivă o dată cu ur
cușul de la Potoci.

în mod firesc, pentru podiu
mul de premiere al cătărării 
se bat cei mai buni alergători, 
cicliști dan fruntea plutonului. 
Asa s-a întimplat si acum. în 
această dispută angaiindu-se 
fostul purtător al tricoului gal
ben. Valentin Constantinescu, 
si actualul lui deținător. Con
stantin Cărutasu. Ca o conso
lare. în fapt ca o performantă 

cestea în funcție de timpii 
realizați.

Automobilistii au la dis
poziție un circuit excelent — 
cu îmbrăcăminte astfaltică 
nouă — în lungime de 2.560

V.--- —--------------
(Continuare in pag. 7-3)In curînd începe școala i cm se prezintă bazele sportive?

Un aspect de munci patriotică la pregătirea bazei „Voinicelul" 
Foto : Ion MIHAICA

pe stadiHul „23 August"
meritorie. Valentin CansMnti- 
nescu — ti nărui de 22 ani. de 
la Dinamo București, care a- 
cum se află intre tricolori — 
a cistigat detașat această luptă 
a oamenilor cu forță deosebi
tă. cu pregătire si evident 
talent

Așa cum relatam, etapa nu a 
avut episoade palpitante Pri
mul sprint s-a desfășurat pe 
malul Bistriței, la Brosteni. 
după 52 de kilometri de la
plecare. Cel care a forța: a 
fost Nicolae CerncL aflat si 
el intr-o acerbă dispută cu 
polonezul Stanislaw Gro- 
chowski. în clasamentul sprin
terilor. A cistigat — sL spre 
bucuria lui. Grochowski n-a

Hristoche NAUM

(Continuare in pag. • 4-a)

După reunirea lotului reprezentativ de fotbal pentru preliminariile C.M.

„PREGĂTIM UN START FAVORABIL 
ÎN MECIUL DE LA BELFAST**

Dialog cu Costică Ștefănescu, căpitanul echipei naționale
SNAGOV. Zile de septem

brie. cu o vreme de... miez de 
vară. în care oamenii mai vin 
încă la plajă. La Snagov. dar 
nu la odihnă, ci în febra unor 
intense pregătiri. se află 
pentru o scurtă perioadă de 
timp si componentii lotului na
tional de fotbal. Meciul cu Ir
landa dc Nord — debutul în 
preliminariile Campionatului 
mondial — bate la usă Si acest 
lucru se simte de la primul 
contact cu „familia tricolori
lor". ;

Ieri, pe terenul atit de fa
miliar pe care internaționalii 
noștri s-au pregătit ani si ani 
de zile pentru confruntări de 
mare importantă dimineața, 
si după-amiaza. au avut 
loc două antrenamente comple
xe. la care au luat parte toti 
iucătorii convocati. în cadrul 
cărora cei ce acuză unele 
traumatisme au lucrat dună un 
program adecvat. întocmit de 
antrenorii M. Lueesen si M. 
Rădulescu si doctorul N. An- 
dreescu.

Am profitat de o fereastră* 
din programul lotului si am 
avut o discuție cu căpitanul

Sfirsitul acestei săotămxni 
este deosebit de bogat in 
acțiuni sportive de masă si 
competiții organizate sub ge
nericul „Daciadei" în în
treaga tară. Dintre acestea se 
detașează ci te va ample con
cursuri devenite traditionale 

-organizate înceoînd cu eta
pe De asociație si aiunse acum 
la finale pe tară. Astfel, pe 
arenele sportive din Ploiești 
se desfășoară. azi si mîine. 
Întrecerile finalei pe tară 
a ..CUPEI CHIMISTULUI". 
Programul cuprinde întîlniri 
între formații finaliste la 
handbal, popice, volei, sah 
si tenis de masă. Tot la Plo
iești se desfășoară azi si mîi
ne. întrecerile finalei pe tară 
a cooperatorilor handicapați 
fizic.

O atractivă competiție in 
domeniul sporturilor tehnico- 
apiicative va avea loc la Deva. 
De o bază special amenaiată. 
Este vorba de .CUPA VOIN
ȚA* la automodele. ale că
rei întreceri se vor desfășura 
mîine. In municipiul de la 
poalele Tîmpei. Brasov. pe 
mai multe baze sportive vor 
avea loc timp de două zile, 
întrecerile „CEFERIADEI", 
care an de an se bucură de 
frumos succes. Programul 
cuprinde probe de atletism.

A 27-a EDIȚIE A CAMPIONATULUI 
MASCULIN DE HANDBAL

Prezentăm. în pag. 2-3. 
loturile celor 12 formații di
vizionare -A*. care. în ziua

echipei naționale. Costică 
Ștefănescu. „liberoul" trecut 
prin atîtea examene de foc. 
atît cu echipa reprezentativă, 
cit si cu formația lui de club.

— Cum decurg pregătirile 
pentru importantul joc de 
la Belfast. Costică ?

— Pe linia majorității stagii
lor de pregătire oe care le-am 
avut in ultimii ani. de cind 
ne-am încumetat să escaladăm 
drumul greu spre vîrful pira
midei fotbalului european. 
Mă bucură excelenta stare de 
spirit a tuturor jucătorilor, 
determinată in mare măsură de 
rezultatele obținute miercuri 
de echipele noastre de club 
narticipante in Cupele eu
ropene.

— Care ar fi punctele de 
sprijin ale „perioadei Sna
gov" ?

— Există o multitudine de 
aspecte in pregătirea unui 
joc cum este acesta cu Irlan
da de Nord. Toti sîntem con
vinși că străbatem o etapă im-

Constantin ALEXE

(Continuare în pag 2-3)

-------------  Raid-anchetă

Se apropie 15 septembrie, 
ziua în care „va suna clopoțe
lul" si elevii din întreaga tară 
vor lua loc în bănci, pentru un 
nou an de studii. înaintea a- 
cestui eveniment am întreprins 
un raid prin Capitală la bazele 
sportive pentru a vedea cum 
sînt (sau nu) acestea pregătite 
pentru reîntîlnirea cu nu
meroșii iubitori ai sportului 
din școlile generale si liceele 
bucurestene Iată cîteva con- 
statări *

POFTIȚI. SÎNTEȚI AȘTEP
TAȚI ! Am văzut cîteva baze 
sportive școlare pregătite asa 
cum se cuvine. Terenuri fru
moase pentru practicarea di
feritelor discipline (volei, 
baschet handbal), bituminate 
si marcate regulamentar. Este 
cazul terenurilor de la : 
Liceul Mihai Viteazul (într-un 
spațiu nu prea larg s-au ame- 

volei, tenis de masă, sah 
si popice. O finală pe tară are 
loc si la Oradea. ..CUPA SĂ
NĂTĂȚII* la tenis de cîmp. La 
acestea mai adăugăm si un 
atractiv concurs cu carac
ter aplicativ de zbor cu 
olanoare super-usoare (delta- 
Dlane). ce se desfășoară la 
Brasov : „TROFEUL AERIAN 
IN.M.T. DE ZBOR ALPIN", 
organizat de asociația spor
tivă a Institutului national de 
motoare termice din Capitală.' 
La competiție participă spor
tivi din 15 cluburi de profil 
din 10 județe.

Si în Capitală sfirsitul de 
săptămină este deosebit de 
bogat în acțiuni si între
ceri. cu participarea ele
vilor. tinerilor si a oame
nilor muncii din întreprinderi 
si instituții. Dintre acestea 
rețin atentia : o duminică 
cnltural-sportivă organizată ne 
complexul sportiv al Combi
natului poligrafic „Casa Scîn- 
teii*, .ZIUA SPORTULUI" 
de pe baza Laromet, o du
minică de vacantă ne „Voini
celul". duminica sportivă de 
Pe baza „Autobuzul" și în 
zona de agrement Braaadiru. 
„CUPA VACANTEI" de la 
școlile generale 142. 156. 204 și 
alte acțiuni cu bogate si atrac
tive programe.

de 13 septembrie, iau star
tul într-o nouă ediție de 
campionat

in Capitală--------------
naiat. totuși. 3 terenuri : de
volei. handbal. baschet) 1
Liceul industrial 36. de oe
strada Oițelor (o construc
ție mai nouă, fără spațiu prea 
mare pentru curte, din care nu 
lipsesc însă două atrăgătoa
re terenuri de volei si bas
chet) : Liceul 3 de oiatematică- 
fizică, din cartierul Bal
ta Albă (cu șansa de a avea 
la dispoziție mult spațiu pen
tru curte în momentul con
strucției. Pentru viitorii fi
zicieni si matematicieni stau 
la dspozitie 5 terenuri încon
jurate de plopii...

UNDE-S DOI PUTlftîEA... 
SCADE?! Pe Bd. L. Sălăian se 
află, în același local, Școala 
profesională 49 și Liceul indus-

Modesto FERRAR1NI

(Continuare îrt'pag. 2-3)



5TEAUA Șl C.S.Ș. 1, IN PRIM-PLANUL „Dinamoviada“ internațională de handbal ÎNTRECERILE DE TENIS AL

La bazinul de la ștrandul ti
neretului din Capitală se desfă
șoară turneul final al campio
natului național al poloiștilor ju
niori I. In componenta celor opt 
echipe participante se află o 
serie de jucători care au evo
luat deja șl pe scena Diviziei 
„A”, cum ar fi bucureștenll M. 
Zaharia, Balanov, 
(C.S.Ș. 1), Nuțu, Grancerof,
Geantă, Fruth (Steaua), 
lescu, Ad. Chețan, B. 
(Rapid), clujenii Marcu, 
Marc, orădeanul Fr. Kiss, 
primele patru etape, favoritele 
au obținut victorii clare, primul 
derby fiind ciștigat de C.S.Ș. 1 : 
10—8 (3—2, 3—2, 2—1, 2—3) CU
Rapid București. Cel mal echi
librat meci de pînă acum 
disputat ieri dimineață, 
Crișul Oradea și Voința Cluj- 
Napoca. După o evoluție intere
santă, „strînsă”, partida s-a În
cheiat la egalitate: 8—8 (2—2,
0—2, 3—1, 3—3).

Iată și celelalte rezultate con
semnate în primele patru etape: 
C.S.Ș. Triumf București — Vi
itorul Cluj-Napoca 8—5 (3—2,
3—2, 1—0, 1—1), C.S.Ș. 1 — Rapid

Măhălean 
G. 

Ange- 
Tufan 
Blaga, 
. In

fi-a 
între

12—6 (4—0, 2—1, 2—2, 4—3), 
București — Voința 17—6 

7—1, 2—3, 4—2), steaua —
17—5 (3—0, 6—1, 4—2, 4—2);
— Viitorul 9—5 (1—1, 3—0,

Triumf 12— 
Rapid 

10—3

DISPUTEI POLOIȘTILOR JUNIORI
Arad 
Rapid 
(4—0, 
Crișul 
Crișul
1—1, 4—3), Steaua 
6 (3—1, 3-1, 3—2, 3—2), 
București — Rapid Arad 
(4—1, 3—0, 2—1, »—1), C.S.Ș. 1 — 
Voința 12—7 (1—2, 3—1, 4—1,
4— 3); Voința — Rapid Arad 4—7
(0—1, 0—2, 2—3, 3—1), Steaua — 
Viitorul 17-8 (4—0, 5—3, 3-2,
5— 3), Crișul — Triumf 7—6 (2—1,
3—2, 1—0, 1—3); Steaua — Rapid 
Arad 12—3 (4—2, 1—0, 4-rl, 3—0), 
Rapid București — Viitorul 15—2 
(2-0, 4-0, 4—1, 5-1), C.S.Ș. 1 - 
Triumf 12—5 (0—1, 4—0, 5—2,
3-2).

După cum se poate observa, e- 
chipele Steaua și C.S.Ș. 1 au 
acumulat maximum de puncte 
în patru etape și meciul lor de 
astăzi, programat în „vedeta” 
programului — care începe la 
ora 15,30 — poate avea o mare 
importantă In stabilirea campi
oanei țării la juniori. Dar. nu-1 
așa, mai sînt posibile oricînd 
șl... surprizele.

G. R.
sees

GWÂRDIA UJPESTI DOZSA 30-27!
Cea de a treia rundă a tur

neului internațional de handbal 
masculin (tineret) „Dinamovia- 
da“ a oferit (ieri după-amiază) 
in sala Floreasca. două partide 
echilibrate, atractive și în foar
te lungi perioade cu un joc de 
bună calitate. în primul meci 
s-a înregistrat o surpriză, echi
pa poloneză Gwardia obținînd 
prima ei victorie în dauna for
mației Ujpesti Dozsa Budapesta: 
30—27 (14—14). A fost un meci 
cu foarte multe goluri, în care 
ambiția și calmul tinerilor hand- 
baliști polonezi au fost deter
minante în fața prea marii în
crederi în posibilitățile lor ma
nifestată de handbaliștii buda- 
pestani. Golgeteri : Sknp 
Suskyi 7 de la învingători, 
pectiv Kiss 7, Kerekes 5. 
bitri : AL Virtopeanu și 
Georgescu (România).

'A doua întîlnire a programu
lui s-a încheiat cu victoria 
scontată a echipei Dynamo

(R.D.G.) care a învins pe Ruda 
Hvezda (Cehoslovacia) cu 26— 
19 (10—9).

Turneul continuă astăzi de Ia 
ora 16 și duminică de la ora 9. 
cînd va avea loc ultima etapă

ETAPA A lll-a A DIVIZIEI „A"
DE HANDBAL FEMININ

A 27-a ediție a campionatului de handbal masculin

10. 
res- 
Ar-
Șt

Diviziei ..A“ 
feminin _ continuă 
treia care se dis- 

Iată nrogramul. 
: Confecția —
Brasov (sala Flo-

Campionatul 
de handbal 
cu etapa a 
pută mîine. 
BUCUREȘTI 
Rulmentul _____ .
reasca. de la ora 10,30). Rapid
— Știința Bacău (sala Rapid 
de la ora 9,30). ZAUAU : Tex
tila — TEROM Iași. PLO
IEȘTI : Textila — Progresul 
București. CONSTANTA : Hi
drotehnica — Chimistul Rm. 
Vileea. TG. MUREȘ : Mureșul
— A.E.M. Timișoara.

LOTURILE CELOR 12 FORMAȚII DIN DIVIZIA „Au
• Meci restant din prima e- 

tapă : Rapid — Chimistul Rm. 
Vileea se va disputa marți 11 
septembrie, in sala Rapid din 
Capitală, de la ora 17.

CLUJ-NAPOCA. 7 (prin tele
fon). După desemnarea cam
pionilor naționali în probele de 
simplu la categoria 15—16 ani, 
vineri au început — pe cele 9 
terenuri de zgură ale asociației 
sportive Constructorul — între
cerile pentru desemnarea celor 
mai buni tenismani juniori și 
junioare la categoria 17—18 ani. 
Pe tablouri (de 32 de concu- 
renți) au fost desemnați ca fa- 
voriți : M. Vantă. M. Comănes- 
cu, C. Țigănuș, M. Nîcolae. E. 
Dascălu, I. Dumitraș, R. Stoi
ca și S. Gorgan, precum șl A- 
lice Dănilă, Monica Radu, Teo
dora Tache. Otilia Pop. Ileana 
Trocan și Monica Hîncu. în 
competiția juniorilor mari iau 
parte si concurențij de la 15—18 
ani. dar numai cei care s-au 
calificat in primii 8 la categoria 
lor de vîrstă.

într-o partidă din primul tur 
al probei de simplu s-a reeditat 
finala de la 15—16 ani. S. Gor
gan (Steaua) întîlnindu-1 din 
nou pe G. Cosac (C.S.Ș. 2 Con
stanța). De astă dată Gorgan, 
care a ciștigat cu 9—7. 6—3. s-a 
desprins mult mai greu de ta
lentatul său adversar (acesta 
din urmă a condus cu 5—3 în 
primul set).

O primă surpriză s-a înregis
trat în competiția fetelor, una 
dintre favorite. Monica Hîncu 
(C.S.Ș. Brașovia Brașov), ieșind

din cursăl 
cu 6—3. 3 
Pene (Tel 
Alte rozul 
ieți : R. îl 
ragai (Dil 
6—3. 6—4.1 
București)! 
torul Huni 
călu (Unii 
tru (Consl 
6—3, 6- *i
— D. Trifl 
ra) 6—3. I 
narea Gali 
nătatea CI 
Dumitraș I
— S. Gudl 
la) 6—3.1 
nierul P. I 
(Constr. Cl 
M. ComăJ 
A. Nițu (1 
6—0. Fetei 
mo Buc.) I 
(Spartacusl 
niela Ivan 
briela Pod 
6—3, 6—0,1 
namo Buc 
cu („U“ C 
Otilia Pod 
ra Nicolaa 
Consuela 1 
— Gabrieli 
6—2. 6—3d 
(Metalul 7 
Gaba (Un

Joi 13 septembrie începe o nouă ediție 
decampionatului Diviziei „A* 

loturile celor 12 formații.
STEAUA, culori: roșu-albastru; 

președintele secției: col. Matei 
Obogeanu; Instructor: Gh. Goran; 
antrenori: Radu Voina și Otto 
Afelman; jucători: Nicolae Mun- 
teanu (1,89 m), Simion Adrian
(1,95 m), Tudor Vaslle (1,91 m) 
m) — portari ; Marian Dumitru 
(1,96 m), Vasile Stingă (1,89 m' 
Dumitru Berbece (1,85 m), Adri
an Ghimeș (1,84 m), Constantin 
Petre (1,89 m), Marian Mlrlcă 
(1,83 m), Marian Gabriel (1,92 
m), Cezar Drăgăniță (1,85 m),
Mihai Daniel (1,87 m), Ovldlu 
Marc (1,91 m), Cristian Ionescu 
(1,89 m), Nicolae Virgil (1,83 m), 
Cristian Andronache (1,94 m),
Mihai Bașcu (2,06 m).

DINAMO BUCUREȘTI, culori: 
alb-roșu; președintele secției : 
g-ral Nicolae Tăulescu; antre
nori: . Gh. Lieu și Valentin Sa- 
«nungi ; jucători : Claudiu Ionascu 
(1,90 m), Virgil Marchidan (1,91 
m) — portari, Cornel Durău 
(1,80 m), Vasile Oprea (1,81 m), 
Mircea Bedlvan (1,94 m), George 
Dogărescu (1,96 m), Teodor Roș
ea (1,95 m), Ștefan Constantin
(1,91 m), Denis Chiriac (1,83 m), 
Simion Marian (1,90 m), Marius 
Matei (1,95 m), Cristian Zaharia 
(1,94 m), Onuț Matei (1,87 m), 
Mircea Gabrovschl (1,97 m). Ion 
Mocanu (1,92 m), Livlu Jianu 
(1,89 m), Marius Antonescu (1,84 
m), Cătălin Ștefănescu (1,85 m),

H.C. MINAUR BAIA MARE, cu
lori: albastru-portocaliu, negru; 
președintele secției: ing. Al. 
Konnerth; antrenori: Lascăr Pa
nă șl Petre Avramescu; jucă
tori : Nicolae Neșovici (1,91 m), 
Mircea Petran (1,89 m), Viorel 
Haiduc (1,81 m) — portari. Gh. 
Covaciu (1,87 m), I. Boroș (1,84 
ta), Măricei Votnea (1,88 m). So
rin Rădulescu (1,64 m), Neculal 
Volnea (1,81 m), Mihai Mlroniuc 
(1,90 m), Gh. Miclăuș (1,88 m), 
Iosif Orosz (1,M m), Olimpiu 
Jtangea (1,95 m), Alexandru
Btamate (1,95 m), Gh. Gnandt 
(139 m), Nicolae Boca (1,87 m), 
Ion Marta (1,70 m), Atlla Rigan 
YL. m), Doru Porumb (1,90 m), 
Adrian Varlu (1,77 m).

cartați mirșa, culori: alb- 
roșu; Reședințele secției: lng. 
Constantin Oprea; antrenori: O- 
Umpiu Savu și Sarafin Drăgan; 
jucători: Valeriu Solomon (1,89 
m), Mihal Nanași (1,88 m), So
rta Smaranda (1,98 m), Lu-
ctM Popa (1,82 m), Eugen Toma

“) — portari, Mihai Reger 
O,.»»), Sandor Zsurzsa (1,95 m) 
Florin Tătara (1,92 m), Victor 
COTiiea (1,95 m), Mircea Rău
2, JP’ RIchard Jakobi (1,90 
m), Nicolae Tîlvîc (1,83 m), A-

— eea de a 27-a — a
handbal masculin. Prezentăm

lexandra Matei (1,67 m). Sorin 
Parasctav (130 m). Cristian
Beclcheri (1,91 m), Konrad Al-
dauer (1,86 m), Jurgen Sauer 
(1,85 m), Aihan Omer (138 m). 
Ion Ariton (1,87 m).

CONSTRUCTORUL ARAD, cu
lori : galben-roșu, președintele 
secției: lng. Ionel Lazăr; antre
nori: loan BQrger și Borneo Pu
tin; jucători: Ștefan Bartoș (1.90 
m), Dan Bobelcă (1.91 m). Her
bert Keller (1,95 m) — portari. 
Stelian Hoțoiu (1,87 m). Mihai
Mădnic (1,87 m), Gh. Andronic 
(1,61 m). Dumitra Jenea (1,96 
m), Paved Crivăț (1,99 m). Pavel 
Vojtilă (1,84 m), Titi Ionescu 
(1,83 m), Marcel Nedelea (1,81
m), Traian Cernica (1,87 m),
loan Rusu (1,98 m). Marius Măn- 
diță (1,97 m), Vasile Ichim (1,93 
m), Daniel Costlug (1,84 m), O- 
vidu Aron (1,87 m), Flavian Ro- 
bu (1,85 m).

DINAMO BRAȘOV; culori: alb- 
roșu, președintele secției: col.
Nicolae Proca; antrenori: Ion
Donca și Cezar Ni ca; jucători: 
George Jereble (1.91 m). Ma
rian Vasilaehe (1,83 m). Ion Ră- 
duleț (1,90 m) — portari. Eu
gen Andreescu (1,95 m). Ion Chi- 
comban (132 m). Dorin Cian 
(1,82 m), Remus Cojocara (1.94 
m), Sorin Donca (1,84 m). Do- 
bre Dănuț (1,84 m). Dan F ores
ee (1,95 m). Adrian Mintiei (1.86 
m). Cornel Micle (1,92 m). Da
niel Moldovan (1.96 m), Benone 
Nicolescu (1,74 m), Titus Dono- 
sa (1,87 m), Florin Puiuleț (1,87 
m), Cătălin Sbera (1,81 m).

POLITEHNICA TIMIȘOARA, 
culori: alb-violet; președintele 
secției : conf. univ. Romeo Po- 
moje; antrenor: Constantin Jude; 
jucători: Alexandra Buligan
(1,99 m), Ion Basaraba 0,87 m). 
Dan Țibrea (1,89 m) — portari. 
Nlchifor Dobrescu (1,97 m), A-
lexandru Folker (1,95 m). Petre 
Baranga (1,80 m), Dan Giurgea 
(1,94 m), Virgil Georgescu (1,91 
m), Miodrag Jancovlcl (1,83 m), 
Petru Janto (1,86 m), ștefan
Knuff 0,91 m), Gabriel Manola- 
che (1,89 m). JenO Nagy (1,92 
m), Gh. Pleșca (1,98 m). Nicolae 
Popescu (1,76 m). Sorinei Voicu 
(1,72 m), Florin Zmaranda (1,91 
m), Dănuț Ionescu (1,87 m). Vic
tor Tîmpu 0,85 m), Dan Petra 
(1,95 m).

MINERUL CAVNIC, culori: ro
șu-albastru; președintele secției: 
Elemer Treutlich; antrenori: Ion 
Balzat ș; Constantin Odae; ju
cători: Constantin Ptnzara (1,89 
m), Vasile Deszl (1,83 m), Ion 
Popa (1,91 m) — portari ; Con
stantin Odae (1,92 m), Ovldlu

PREMIILE ARCUL DE TRIUMF Șl DOI ANILOR

Reuniunea de azi dupa-amlază 
«e pe hipodromul din Ploiești 
«re mai multe puncte de atrac- 

î, taiportanță deosebită, 
anticipînd o participare record 
de spectatori. Astfel, ae vor dis- 
î13 » Pr®taîul Arcului de Triumf 
(O alergare de viteză, cu partlci- 
gaje selectă in frunte cu Manuc, 
f™011’. Ivita Tenor șl alții) șl 
Criteriul dol-anllor. in care se 
vor Întrece iș trăpași din ttnăra 

toți viitori concurenți 
•4 Derbyulul >86. Este posibil să 
se îmbunătățească mai multe re
corduri de carieră. Tot în această 
reuniune Pariul austriac are o 
«.A rorord cu care Începe : 
<5380 lei. Revenind la reuniunea 
de joi după-amiază, remarcăm 
cele două victorii aie form- 
G. Popescu, cu N. Simion la 
timonă. Astfel, Virtutea a reușit 
eea de a doua victorie consecu
tivă, realiztad un nou record și 
arătîhd că nu fi-a epuizat încă 
rezervele și Tușina, o micuță 
dar inimoasă fiică a Iul Godeanu. 
Cunsele importante ale zilei au 
revenit iul Diafan, condus într-o 
frumoasă cursă de așteptare de 
V. Mihal (care a speculat cu

promptitudine greșelile adversa
rilor, precum șl lipsa de interes 
a mai multor concurenți) și Go
gol, minat la cîștig șl tnvlngind 
lejer pe Excelent, angajat cam 
imprudent Telia, condusă eu 
precizie de R. Arsene, nu a dat 
nici o speranță adversarilor, iar 
Simbria, după o absență de 40 
rile, a reintrat în formă, și a 
învins fără drept de apel, pro
duced surpriza zilei. Fondista, 
«1 debutantul clrstea în sulky, 
și-a înșirat adversarii pe drum. 
Rezultate tehnice : Cursa I : 1. Vir
tutea (Simion) 1:31,8, 2. Felcer, 3. 
Slmena. Cota : cișt. 1, ord. triplă 
330. Curea a n-a : 1. simbria 
(Nacu) 1:30,5, î. Korida. Cota : 
cîșt. 4, ev. HO. Curea a III-a ; 
1. Telia (R. Arsene) 1:41,0, Z. 
Geniu. 3. Samaila. Cota : cișt. 
1,40. ev. 30, ord. triplă 350. Curea 
a IV-a : 1. Diafan (Mihal) 1:28,8,
1. Delicat. 3. Rural. Cota : cișt. 
7. ev. 65, ord. triplă 1 402. Curea 
a V-a : 1. Tușina (Simion) 1:50.3.
2. Iscusit, 3. Anaria. Cota : cîșt. 
10, ev. 580, ord. triplă închisă. 
Curea a Vl-a : 1. Gogol (C. Ior- 
ga) 1:29,2. 2. Excelent, 3. Adorata. 
Cota : cișt. 7, ev. 160, ord. triplă 
293, triplu 2—4—6 1 342. Curea a 
Vil-a : 1. Fondista (Cîretea) 
1:30,1, 2. Odeon. Cota : cișt. 3, 
ev. 16, ord. 16.

A. MOSCU

Gberghel (131 m) Dorel Xacob 
(136 m), Tiberiu Cojocara (1.76 
m), Nicolae Fdecan (137 m).
Sorin Vintilescu (135 m). Victor 
Lingurar (1.73 m). loan Chircu 
(1.81 m). Robert Rus (136 m),
loan Bochiș (1.86 m). Ioslf Sa- 
bâu 0.86 m). Iosif Feler 041 
m), Vasile Leahu 0.76 m). Ga
briel Dlcu 036 m). Mihal Revy 
(1.35 m). Olimpiu Condor 0.83 
m).

CONSTRUCTORUL ORADEA, 
culori: galben-albastru, președin
tele secției: Victor Nicoară; an
trenor : Gheorgbe Ionescu ; jucă
tori : Valeriu Cristea 032 m). Du
mitra Giura 034 m). Cezar Oprea 
0.87 m) — portari, Virgil Cro- 
itora O 89 m). Dorin Cristache 
0.92 m). Gheorghe Tudor 031 
m). Ion Popa (1.89 m). AtEa 
Halmagyi (1.87 m). Petra Po
rumb 0,82 m). Ladlslau Kapor- 
nay (1,95 m). Vasile Oprea (2,02 
m). Fierea Vranău 0.75 m).
Adrian Rusz 0.91 m), Mateiaș 
Gal] (1.78 m). Ladislau Orban 
(1,78 m), Mircea Sanmarghltan
(2.00 m). Ion Mirza 042 m).
Ion Condratov 041 m). Ioslf 
Fejer 041 m).

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA, culori: alb-negru; președin
tele secției: dr. Vîorel Col dea; 
antrenor Gheorghe Zamfir; Ju
cători: Sorin Cbirilă 031 m).
Emil Cighir 035 m). Ion Stu- 
nara 036 m) — portari : Rad 
Moldovan 033 m), Sergiu Pop 
035 m). Lucian Pop O3T m). 
Ferencz Sajgo 036 m). Liviu 
Jurcă (1.89 m). Tiber: u PaE 
(1.83 m). Daniei Cozma 0.87 m). 
Constantin Căldare 0.77 m).
Gheorghe Șuteu 043 m). Mircea 
Petruș 0,84 m), Nicolae Cenan 
0,87 m), Stelian Bădosu 0.97 
m). Marius Cristea 0-82 m). Dan 
Botoree 0.91 m), Tudor Cojo
cara (1.96 m).

ȘTIINȚA BACAU, culori : alb- 
albastra ; președintele secției : 
Victor Enășoaie; antrenori: Ale
xandru Eftene și Grigore Ber- 
becara; jucători: Dănuț Viera 
0.89 m). Cristian Vărgălută 0.89 
m). Gabor Baczo 0.85 m) — 
portari, Florin Uzum 046 m).
Daniel Cervenciuc 0.82 m) Ni
colae Vasilca 0-85 m). Ionel
Cirlescu (1,77 m), Grigore Ber-
becara 0.70 m), Vaslle Zamfir 
(2,01 m). Mihal Dumitra (1.90 m). 
Ionel Lupu (1,86 m). Adrian
Bondar (1,75 m). Vlad Petcu 
(1,96 m), Remus Chlrilă 0.96 m). 
Costel Cristea 0,96 m).

UNIVERSITATEA CRAIOVA, 
culori: alb-albastra: președintele 
secției: conferențiar Mihai Man- 
grea; antrenor: George Bur cea; 
jucători: Grigore Albiei (1,84 m). 
Ștefan Szilagy (1,88 m), Gheor
ghe Cristian (1,95 m), Daniel Co
jocara (1,75 m) — portari. Mihal 
Agaple (1,88 m). Paul Balint
(1,95 m), Marius Caras 0,86 m), 
Gheorghe Dumitra 0,87 m), Se
vastian Dobeanu (1,91 m). Gheor
ghe Lucian (1,84 m), Ionică
Claudiu 031 m). Liviu Prică
0,83 m), Sorin Olteanu 035 m), 
Mihal Sîrbu (1,89 m). Radu Stoi
ca (1,81 m), Nicolae Pantalie 
0,86 m), Marius Azîru 0.94 m), 
Marius Giurgiu 0.89 m).

MULTE SURPRIZE LA FINALA CAMPIONATULUI

REPUBLICAN DE
Pe -scul de acumulare de la 

barajul SlăUaara, aflat la mar- 
S'^ tizei, au avut loc in- 

trecerile din cadrul finalei cam
pionatului republican de pescuit 
sportiv. Timp de două zile cel 
mai buni pescari sportivi din 
țară și-au disputat întiietatea de-a 
lungul a patru manșe. La ediția 
din acest an tricoul de campion 
național a fost îmbrăcat de Con
stantin Mateescu (maistru ma- 
trițer la Întreprinderea Electro
nica București), component al 
■sorinpel A.V.P.S. Sitarul. înain
tea unor amănunte să subliniem 
faptul că la această finală au 
fost cocsemnate multe surprize : 
campiontd republican de anul 
trecut, victor Stoica (București). 
a fost nemlt să se mulțumească 
cu locui 3. tar campionii altor

PESCUIT SPORTIV
ediții, Cristian Romașcanu și Ion 
Pană (ambii din București), s-au 
situat în a doua jumătate a cla
samentului. locul 19 și, respectiv, 
22. Alți finaliști, deși au cucerit 
PTimul loc în cîte o manșă, nu 
s-au numărat printre fruntași.

Iată clasamentul primilor 6 
pescari sportivi : 1. Constantin 
Mateescu (A.V.P.S. Sitarul Bucu
rești) : 8—4—7—1 Cocurile ocupa
te în cede 4 manșe) : 20 puncte, 
2. Tudor Bentu (A.V.P.S. Diana 
București) 9—1—5—5 : 20 p, 3. 
Ilie Trăneci (A.V.P.S. Diana Bucu
rești) 5—8—10—8 : 29 p, 4. Ștefan 
Balasz (Oradea) 12—3—4—20 : 39
p, 5. Emil Jianu (A.J.V.P.S. Lun
ca București) 10—9—9—11 : 39 p, 
6. Gheorghe Apostol (A.V.P.S. 
Sitarul București) 18—7—3—12 : 
40 p.

JUN10ARI
• Reprez 

junioare a 
comportare 
acest an a 
desfășurat 
ocupînd Iod 
participante 
leibaliste —
MihaelaMa 
vies, 
mltrc^^V G
CazangTB, 1
Nistor, Eug 
na Clorbartl 
trenori L.
Vocllă) — J 
etapele R.P. 
7. 4), R.P.1 
(8, 5, 14), 1 
9, —12, —10 
cu 8—2 (6, 
turneul fim 
1—4, echipa

CUM SE PREZINTĂ BAZELE SI*0
(Urmat» din pag 1)

trial 21. Si (laolaltă), dispun 
de o bază sportivă pentru ele
vii respectivi. După cite ne-am 
dat seama Insă, in privința 
gospodăririi acesteia, condu
cerile celor două unități se... 
disting prin aceeași indife
rentă. Terenul de volei, de 
pildă, tre in loc de plasă 
un._ odgon de Cer căzut 
Pe marginea hri. mici gropi, 
pericole pentru cei ce joacă. 
Terenul nu este marcat, stîlpii 
nu slnt vopsiți de mult. 
N-arată mult mai bine nicj 
terenul de handbal iar cel de 
baschet are un panou rupt pe 
jumătate, coșurile slnt fără 
plase.

„VOINICELULUI- ÎI SÎNT 
NECESARE- INJECȚII ! Cu
noscuta bază sportivă pentru 
copii, aflată In sectoral 3. pe 
nume .Voinicelul* este cu
noscută si mult căutată in 
timpul anului școlar de pio
nierii școlilor din sector. 
Pentru că are mese de tenis 
în aer liber, teren de fotbal, 
terenuri de volei si baschet, de 
tenis. L-am aflat în momentul 
vizitei noastre In febra în
ceperii noului an școlar. „La 
noi vin mii de eonii in fiecare 
lună si trebuie să fim pregă
tiți — ne spunea responsabilul 
bazei, Gh. Danteș. Punem ac
cent pe întreținere*. într-a- 
devăr. Am văzut si not Doi 
bărbați sudau porțiunile de

gard metalic stricate. mai 
multi elevi smulgeau bălăriile 
din preajma aleilor, alții se 
îndeletniceau cu plasarea 
pompelor stropitoare De a- 
numite porțiuni ala terenului 
de fotbal. Numai că această 
..mică bijuterie* sportivă ar 
avea nevoie de mai mult. De 
sprijinul marilor unităti in
dustriale din sector, care ar 
trebui să ajute la întreținerea, 
la înfrumusețarea ei. ne
condiționat („noi vă facem lu
crarea, dar ne dați terenul de 
fotbal, să jucăm si noi“. Deci 
să nu mai joace elevii...), al 
Casei pionierilor si șoimi
lor patriei din sectorul 3 
(de fapt, proprietarul), al or
ganizațiilor U.T.C. din între
prinderi. Marcajele terenu
rilor lasă de dorit, cele două 
destinate baschetului duc 
lipsă (toate) de plase la 
coșuri. un panou nici nu 
mai are inelul metalic, porțiuni 
ale micilor tribune sînt 
stricate. Si ce frumos era 
..Voinicelul* cînd se născuse !...

UN NOU TIP DE PORȚI 
LA HANDBAL?! Pe bd. 
Dimitrov. Liceul industrial 
33. Tare supărată trebuie că 
sînt profesorii de aici pe sport. 
Ca si acum un an (hu s-a 
schimbat nimic de atunci), 
baza arată în paragină. Cele 
patru panouri de baschet sînt 
deteriorate. iupuite, fără 
plase iar unul si fără cercul 
metalic. Vopseaua de Pe

ele. dispăH 
nici vorbM 
tuminate. E 
tir. de 5 sl 
în ele. Tei 
poziție s-am 
bal. Nu-il 
mănui însăl 
tă. noi am I 
cau aici hal 
era făcută I 
lice de guil

SPUKHl 
CAT.IMni 
trov. ulcel 
rie 1. O J 
splendidă ] 
conjurată | 
mari — aia 
sulul. Teri 
minate (dl 
baschet), q 
latie de ill 
turne. Păci 
rirea acești 
în felul ei —I 
Terenurile | 
porticul estl 
pe terenul I 
plase la pal 
gunoi, o 1 
probabil îrJ 
năpraznic. I 
tă. Asa d 
vii sportivi 1

UN FElJ 
LA... DEZlj 
este părerea 
după vizitJ 
tive de la I 
din Piața G 
baschet bi

W'IIWMPAIIA DE SUI 1010 PRONOSPORT CWOR'IEAZA
• Tragerea excepțională PRO

NOEXPRES de miine 9 septem
brie 1984 va începe In jurul orei 
16, în sala Clubului sportiv Pro
gresul din București, str. Dr. 
Stalcovlci nr. 42. Rezultatele vor 
fi comunicate la radio în jurul 
orei 20.15 (pe programul I) și 
luni dimineața, la ora 8,55, pe 
același program. încercați șl la 
informații telefonice speciale : 851.
• Buletinele pentru concursul 

PRONOSPORT de mîine se mal 
primesc doar astăzi tn agenții.
• Intrînd într-o agenție Loto- 

Pronosport. nu uitați să luați și 
un loz în plic 1 Credeți că este 
imposibil ca autoturismul pe 
care îl așteptați de la tragerea 
excepțională Pronoexpres sau de 
la concurau! Pronosport de mîine 
să vă sosească cu o zi mai de
vreme î LI s-a mal întîmplat șl 
altora I

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN

7 SEPTEMBRIE
EXTRAGEREA I : 87 52 22 37 

38 62 23 74 17
EXTRAGEREA a H-a : 47 21 50 

55 42 13 70 53 49
Fond total de cîștiguri: 754.102 

ld, din oare 54.234 lei, report 
la categoria 1.

ClȘTIGURILE TRAGERH 
LOTO 2

DIN 2 SEPTEMBRIE
Cat. 1 : 1 variantă 25%, autotu

rism Oltcit special șl diferența 
In obiecte pînă la 70.000 lei ; cat.
2 : 4,50 variante a 18.170 lei ; cat.
3 : 13,25 a 6.171 lei ; cat. 4 : 81,50 
a 1 003 lei; cat. 5 : 236 a 200 
lei ; cat. 6 : 1.743,50 a 100 lei.

Report categoria 1 : 11.763 lei.
Autoturismul Oltcit special a 

fost obținut de Mureșan Nicolae 
din Timișoara.

TRAGERE EXCEPȚIONAL* \

PRONOEXPRES

BANI.AUTOTORISME.EXCURSII 
( a b p polona

La tragerd 
PRONOEXPR 
9 septifebriJ 

42 de nume 
6 extrageri 
cite 8 nu mei 
za I ți a cil 
care la Faze

Biletele de 
de particip 
dintre aceste

Se pot ob 
„OLTCIT SPE 
In R. P. Po :



niLon

Radu

ÂNESCU

st întrecută 
e Valeria 
București), 
rul I. Bă- 

) — T, Ha- 
șov) 3—6,

(Dinamo 
(Construc- 

—0. E. Das- 
A. Dumi- 
ba Iulia) 
e (T.C.B.) 

ca Timișoa- 
gănuș (Du- 
Cioară (Să-
1. 6—0. I. 
București) 
cus Brăi- 

toica (Pio- 
G. _ '

) 7—5. 6—3. 
greșul) — 
pina) 6—2, 
ilă (Dina- 

stina Carp 
, 6—3. Da- 

— Ga- 
heorgheni) 

mungi (Di- 
Ștefănes- 

) 6—0. &—1, 
) — Auro- 

) 6—1. 6—1, 
mo Buc.) 

(Sănătatea)
Curpene 
- Oana 

6—0. 6—3.
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Inc cpînd de luni

ZONELE" DE BOX I
MODIFICĂRI IN LOTUL OMONIEI NICOSIA

ALE SENIORILOR
tncepînd de luni, In patru o- 

rașe din țară. Bacău, Călărași, 
Cluj-Napoca șl Tg. Jiu, se vor 
desfășura „zonele* de box din 
cadrul campionatului național al 
seniorilor. La întreceri vor fi 
prezentl cel mal buni pugiliștl al 
cluburilor șl asodațîilor cu secții 
de box. Vor urca la ring cam
pioni șl foști campioni, maeștri 
al sportului șl sportivi de clasă 
internațională, medallațl ai ulti
melor competiții de amploare. 
Printre partldpanțl la „zone* se 
vor afla Mircea Fulger, Rudei 
Obreja, Georglcă Donlci șl Nl- 
colae Talpoș (prezențl șl la J.O. 
de la Los Angeles). Florian Tîr- 
comnicu, Dragomir Iile, Pamfil 
redea, Marcel Marcu, Teodor Plr- 
jol, Paul Golumbeanu, Mldoș 
Paisz, Dorin Răcaru ș.a.

Pentru buna desfășurare a în
trecerilor, federația de specialita
te a desemnat ca delegați gene
rali, pe reputații arbitri interna
ționali: Dumitru Dinulescu (Ba
cău), Vasile Biță (Călărași), Pe
tre Epureanu (Cluj-Napoca) șl 
Victor Popescu (Tg. Jiu).
Flnallștll de la fiecare catego

rie de greutate, din cele patru 
„zone", vor cuceri dreptul de a 
participa la turneul final de la 
București (15—21 octombrie).

JURUL FILEULU

PODIUMUL „TURNEULUI PRIETENIA"
volei — 

a avut o 
ediția din 

Prietenia”, 
Ulan-Bator,

10 echipe
noastre vo- 

Buznosu, 
zenko-

ela
Mirela 

cu, MădăU- 
Chitic (an- 

Margareta 
n grupă e- 
cu 3—0 (0, 

cu 3—0
3-1 (11, 

hoslovaciei 
16, 0). tn 

locurile 
a fost In-

trecută de puternicele formații 
ale U.R.S.S. (1—3), câștigătoarea 
competiției, șl Cubd (0—3), ocu
pantă locului secund.
• Sîmbătă (ora 6,30) ș; dumi- 

nlcă (ora 7,30), la Academia 
„Ștefan Gheorghiu* se va des
fășura Consfătuirea oomună a 
arbitrilor divizionari și antreno
rilor de la toate eșaloanele, tn 
cadrul căreia vor n prezentate 
șl unele modificări recente În 
regulamentul de joo (asupra că
rora vom reveni),
• La sfîrșitul săptămînll vi

itoare ia startul ediția 1984/1985 
a campionatelor Dlvizid „A", In
tr-O nouă formulă (dte două 
serii).
• Buletinul informativ pe 1984 

al F.R.V. oferă spedallștilor 
„Modele de joe și pregătire* care 
merită a fi consultate!

get"-
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rile meta-

centrul curții. este bun. 
Alături, spațiu, tot bitumi- 
nat. pentru alt teren... ne
definit. ba chiar ghicitoare. 
Fiindcă are un Danou de bas
chet (este de baschet ?) și... un 
stîlp de volei (atunci e de vo
lei 7). Porticul de gimnas
tică. din fier, bine lucrat. a 
ruginit (edificator i nrin el 
au crescut crengile unui 
copac !). Tot aici am aflat 
o fostă pistă de alergări (nă- 
nădită de iarbă de ..folosită" 
ce este), la capătul căreia este 
o fostă groapă de sărituri în 
lungime. Care mai are în ea 
doar vreo găleată de nisip.

irtivă. în- ★
de copaci
ocul ora- Semne de lipsă a spiritului
ari. bitu- gospodăresc am mal întîlnit
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ÎAMPIONI 
Cam asta 
am aiuns 

cei spor- 
Cantemir 

1 teren de 
aflat

rituri periculoasă, 
foarte outin. cu 
seînduri lăsate 
Școala generală 
Cătelu (marcaie _____ _____
rie pe bază) ; Liceul Industrial 
Spiru Haret (unui panou de 
baschet îi lipsesc seînduri) : O 
singură concluzie : pregătirea 
terenurilor sportive pentru 
începutul noului an școlar 
a fost... amînată cam mult. Cu 
sprijinul conducerilor de scoli, 
al profesorilor de educație fi
zică în special, este de aștep
tat ea această situație să fie a- 
dusă grabnic Ia nivelul cerat.

cu nisip 
marginile de 

în afară) : 
75 de pe str. 
sterse. murdă-

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Se apropie cu pași repezi 
startul în ediția 1984—85 a cu
celor europene. După datele 
oferite despre Intern„zionale 
Milano si A. S. Roma. iată 
acum si cîteva vesti din tabăra 
Omoniei Nicosia. adversara 
campioanei noastre Dinamo 
București în primul tur al 
C.C.E. Cipriotii si-au Înce
put pregătirile sub condu
cerea lui Atanas Dramov, 
antrenor bulgar care se află 
centru al doilea an consecutiv 
la conducerea 
pei. si care a 
stilul de joc 
priot. Lotul
pionatul trecut 
unele modificări, 
atacant central 
ta „Gheată de aur* a Europei
în 1976. s-a retras din acti
vitatea competitională ; nu mal 
fac parte din efectivul echipei 
nici jucătorii Borisov si

Arsov. internaționali bulgari, 
tn schimb a venit Jcvizov, un 
alt renumit international bul
gar. care poartă tricoul cu 
nr. 9, fost al lui Kaiafas. Din 
vechiul lot au mai rămas por
tarul Haritu. fundașul Klitos, 
mijlocașii Kandilas. Zikos si 
Savidis (unui dintre cel mai va
loroși jucători din Cipru), a-

Scăpat! cu greu de emoțiile 
retnogradârll la finele trecutului 
•ezon oompetlțlonal. suporterii 
echipei F.C. Bala Mare sint, din 
nou, cum se «pune, pe jar. Din 
cele două etape consumate pînă 
tn prezent, formația lor favorită 
n-a acumulat nici un punct și, 
după cum ne-am putut da sea
ma la fata locului, urmărind-o, 
acasă, cu Universitatea Craiova, 
nld viitorul apropiat nu se pre
zintă mal roz. Pentru simplul 
motiv ca echipa nu merge, com- 
portindu-se de o asemenea ma
nieră todt nu-țl dai seama ce 
vrea. Intr-adevăr, o zbatere In 
gol (nld defensivă bine organi
zată. nld ofensivă cit de cit

tehnică a echi- 
schlmbat in bine 
al „llMui ci
tată de cam- 

a suferit 
Renumitul 

Kaiafas. fos-
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•H0TZ- COMEHTARHtHOTC'
tacantii Mavris si Kanaris. 
Dar iată lotul actual : Haritu, 
Praxitelus — portari. Gregory
— libero. Iakovu. Grigoriou, 
Kaloteu. Klitos, Elefteriu, Pa- 
tikis — mijlocași. Sava. Aris- 
tos. Kanaris. Mavris. Jevizov
— atacantl. dintre care Haritu, 
Klitos. Patikis. Filipos. Zikos, 
Savidis, Kanaris. Mavris si 
Jevizov sint internaționali ..A".

limpede) caracterizează, In mo
mentul de față, jocul bălmărenl- 
lor. Fiind vorba de un med dis
putat pe propriul teren, tn care 
trebuia recuperat măcar un 
punct din cele pierdute la Bra
șov, ne-am așteptat ca echipa 
Iul C. Frățilă să pună accentul

pe un joc de atac, judicios con
ceput, cu sprijinul jucătorilor 
din absolut toate liniile. - 
care nu s-a produs, cu 
re din culpa cvartetului 
care, deși beneficia de 
unor' jucători, ca Bălan, 
Mureșan, lucizi și, de 
dispuși la efort, s-a •___ ,____
lntr-o prelungită espectativă. Si
gur, echipei l-a lipsit, miercuri, 
acel vîrf Inspirat, percutant, care 
să pună probleme în careul lui 
Lung. După pierderea lui Tulba, 
F.C. Baia Mare a avut neșansa 
de a nu-1 putea utiliza nici pe 
Înlocuitorul acestuia. Nemteanu, 
accidentat in meciul de la Bra
șov. Absența unui om de gol se 
simte în angrenajul unei echipe 
care nu se poate lăuda cu prea 
multe nume sonore. Dar ea nu 
poate justifica cvasiapatla în
tregului „11*. Este concluzia-a- 
devăr împărtășită, după joc, la 
vestiare de noul antrenor al băl- 
mărenllor. Constantin Frățilă, un 
tehnician tînăr, dar priceput. în 
care, fapt demn de luat în sea
mă, conducerea clubului îșl pu
ne, în continuare, îndreptățite 
speranțe.

Gheorghe NICOLAESCU

Fapt 
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prezenta 
, Sabău, 

regulă, 
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ere fie-
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fiecare
i I

turisme 
excursii

»» CUPA PĂCII Șl PRIETENIEI’*
(Urmare din pag. 1)

km. care va fi străbătut de 
36 de ori (total 92.160 km), 
numărul de ture fiind același 
pentru ambele categorii de 
concurs ..A 2“ si „B 8". pentru 
mașini produse în țările socia
liste. Intre care predomină 
Dacia. Skoda si Lada.

Federația noastră de specia
litate & stabilit lotul lărgit, din 
care se vor alege cei opt spor
tivi (cîte 4 oentru fiecare ca
tegorie) care vor alcătui echi
pajele : Grigoras. Iancovici, 
Nicoară, Kirschvogel. Zărnes- 
cu. Ciucă („A 2“). Peteanu, 
Gherghel, Kulninschi. Ge
deon, Ciurciu (,.B 8“).

întrecerile au loc dumi
nică. după următorul program : 
de la ora 10 — grupa „A 2“ ; 
de la ora 11,30 — grupa „B 8“ 
(mașini de formulă, tip .E“).
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URGENȚA
Desigur, surprinde neplăcut 

penultimul loo ocupat după două 
etape de F.C. Olt, una dintre 
echipele care ne obișnuise eu 
comportări aplaudate, cu locuri 
bune in clasament, nu de puține 
ori aflîndu-se aproape de o cupă 
europeană... Duminică, la Petro
șani, tn partida inaugurală * 
campionatului, a pierdut In ulti
mul minut de joc. pentru ca 
miercuri, la Slatina, să cedeze 
tn fața campioanei, Dinamo 
București, cu 1—0, scăpind ca 
prin urechile acului de la o în- 
frtngere la «cori Desigur, este 
prematur să facem o analiză 
după numai două etape, dar to
tuși un semnal de alarma tre
buie tras, pentru că F.C. Olt nu 
are in continuare un program 
prea ușor.

Este toarte adevărat, F.C. OH 
a pierdut etțiva jucători âe va
loare. care dădeau echipei altă 
față, ca de pildă Bumbescu, Ra
da II, State. Balaur, Bărbulescu 
(plecat din returul campionatului 
trecut), Chivescu, tn timp ce 
Matei, Mănăilă, durea șl Borl- 
eeanu nu «-au prezentat nid 
acum la dub. Noll venițl sini

OMOGENIZAREA!
de trei categorii: unii dintre ei 
btoecunoscuți, chiar internațio
nali ,^*, ca de pildă fundalul 
M. Zamfir șl atacantul Turcu 
amtodoi foști colegi de echipă la 
F.C. Argeș, alții vemțl din ca
tegorii inferioare, dar care au 
mal Jucat tn .,A“ (portarul Ta- 
paszto, atacanțil Ad. Georgescu, 
Hanghiac și L. Clobanu; ultimul, 
cu ani tn urmă a mai îmbrăcat 
tricoul galben-verde al Oltului) 
șl tn «flrșit. a treia categorie 
cea a debutanților (Ion Andrei 
de la Chimia Brazi, Râd ucu de 
la Flacăra roșie București. Gh. 
Mlhall, stoperul naționalei de 
juniori, de la Minerul Baia Bor- 
șa, venit ‘ ~ ~ ~ ~ '
gur, este 
mers un 
antrenorii
Macri au______ __ ,_____
plin de această perioadă de în
trerupere a campionatului primei 
divizii pentru a omogeniza echi
pa, dar șl pentru îmbunătățirea 
pregătirii fizice care, m a doua 
repriză a partidei cu Dinamo, a 
părut total deficitară.

Mircea TUDORAN

prin Luceafărul). Desl- 
dlficil să asamblezi din 
„11” aproape nou. dar

Ion Voica șl Taehe 
datoria să profite din

PREGĂTIM UN START FAVORABIL
(Urmare din pag. 1)

de acumulări, eă 
dus la ounct unele 
locului din ounct de 
tactic, erearea unei 

bune in cadrul

portantă 
avem de 
date ale 
vedere 
atmosfere 
echipei. Ia nivelul competiției 
ne care o abordăm si al va
lorii adversarului ne eare 
îl vom întîlni miercuri, la Bel
fast. această echiDă a Irlan
dei de Nord, recomandată de 
eomDortarea de Ia Mundia- 
iui spaniol, de preliminariile 
C.E.. ratate datorită golave
rajului inferior fată de 
R.F.G.. pe care a învins-o chiar 
la ea acasă.

CAMFinMIIIl SPfBANȚtm
Campionatul speranțelor a În

ceput sub semnul unul echilibru 
aproape perfect. După primele 
două etape, iată, doar două echi
pe — Jiul șl A.S.A. Tg. Mureș 
— nu au reușit să obțină nlri un 
punct I Neînvinse au rămas trei 
echipe : F.C. Bihor. Dinamo șl 
F.C. Olt. Bihorenil lui Gheorghe 
Dărăban sint singurii care au 
realizat maximum de puncte și 
vor să joace șl în acest nampin- 
nat un rol important. In primele 
două etape o singură victorie la 
scor, F.C. Argeș — F.C.M. Brașov 
6—1, încă o dovadă a vitalității 
„școlii* piteștene de speranțe 
Campionatul a început Insă șl 
cu o serie de... probleme la care 
ne vom opri in viitor.

— Pentru Costică Stefănescu. 
si nu numai oentru el. Mun- 
dlalul mexican înseamnă ul
tima sansă de participare Ia un 
turneu final al C.M.

— M-am gîndit si Ia a- 
eeastă stimulatoare motiva
ție. Da. ar fi ultimul tren spre 
...confruntarea cu elita fot
balului mondial. Și, cum 
souneati. nu numai pentru 
mine, ei si pentru Negrită. lor- 
daehe. Augustin. Ungureanu, 
Iortruiescu. chiar si pentru 
Ticleanu. Klein sau Coras. Iată 
un motiv în plus să ne pregă
tim cum se cuvine si să jucăm 
la posibilitățile noastre ma
xime miercurea viitoare, să 
luăm un start bun într-o erupă 
in care fiecare punct ciștigat 
sau pierdut poate avea valoa
rea calificării sau a neca- 
lificării. Și. să nu uităm, 
bnie să privim meciul de 
Belfast ea un prim prilej 
reabilitare după turneul 
nai al C.E. din Franța.

P.S. Ieri, in cadrul ședinței 
Biroului federal. M. Lucescu a 
prezentat o informare privind 
pregătirile lotului național pe 
toată perioada de la începutul 
sezonului, in vederea meciu
lui cu Irlanda de Nord.

tre
ia 
de 
fî-

// RAPID
Ciștlgind, In prima etapă, un 

„punct de aur* la Craiova (a- 
colo unde puține echipe au scă
pat de la infrtngere în ultimii 
zece ani) șl lnvlngînd la 
«cor neașteptat pe Jiul, In 
pa a doua. Rapid a pășit 
dreptul In noul campionat 
«Urnit tocă UN VAL DE ____
HANȚE ln sufletele miilor ei de 
suporteri. Șl asta nu doar da
torită eelor două frumoase re
zultate, el și datorită faptului că 
echipa Rapid tn actuala ediție 
e o altă echipă față de aceea 
care a pășit pragul ediției 1983- 
1984. Din garnitura de atunci au 
plecat, treptat. Ion Gabriel, 1 
Popescu, Tițâ, Pirvu, Cojocaru. 
Petcu, Petruț, Paraschlv, Da- 
maschin, Petre Petre, aproape o 
Întreagă garnitură (ca să folo
sim un termen... ceferist). In 
locul acestor jucători au venit 
alții, s-a mizat pe experiența 
Iul Sameș șl Grigore (atît de 
necesară In compartimentul de
fensiv), s-a crezut In talentul 
indiscutabil al Iul Șt. popa și 
Ion Ion, a fost menținut mereu 
tînărul Manea (care pare sâ de
vină simbolul echipei), Iar In 
jurul lor au venit să Învețe 
„tainele Grandului* ieșeanul 
Cioacă, pînă mal Ieri necunos- 
cuții Rada șj Cîrîan șl cvasla- 
nonlmii Marinescu, Bacoș, Goan- 
ță, Cîrstea, Toader, Preda. Ra-

IUBIRE FĂRĂ DE SFÎRȘIT"

un 
eta-

cu 
șl » 
SPE-

pid are acum și o altă condu
cere de club, are șl un nou cu
plu de antrenori: Victor Stăncu- 
lescu — Viorel Kraus. Și, ră- 
mînînd în „A* după un trecut 
campionat zbuciumat, această 
echipă de mare tradiție in fot
balul nostru șl-a propus REVE
NIREA în Giulești, acasă. A re
venit și stadionul s-a dovedit - 
iarăși neîncăpător. Sigur, s-au 
luat severe măsuri de ordine, 
publicul a fost cuminte, galeria 
de nota 10 (a avut scris, inspi
rat, pe un Imens panou: „Rapid, 
iubire fără de sfirșit”), dar p’nă 
la urmă tot au existat și două 
FISURI: apariția In incinta te
renului a cîtorva zeci de spec
tatori! N-au perturbat desfășu
rarea partidei, dar s-a încălcat 
litera regulamentului.

De astă dată totul a ieșit bine, 
dar să nu se scape din vedere 
că nu med de meci Rapidul va 
marca gol după gol, cum s-a 
tntîmplat in partida cu Jiul. O 
a doua observație privește „ma
sa presei”. Miercuri ea a fost 
ocupată de cine vrei șl cine nu 
vrei. Sîntem convinși că, in vi
itor, clubul Rapid poate 
peri* șl aceste 
pentru ca totul

„aco-
două... fisuri, 
să fie perfect.

Laurenjiu DUMITRESCU

„ȚAPUL ISPĂȘITOR" - ARBITRUL!
• Unele echipe cred că, 

judnd „acasă*, victoria 11 se 
cuvine DE DREPT și că ar
bitrii TREBUIE să le ajute 
s-o transforme In fapt con
cret, mentalitate care n-are 
nimic comun cu noțiunea de 
ÎNTRECERE SPORTIVA și pe 
care o mtRnim, in special, 
tn rfndul divizionarelor „C“. 
și, dnd socoteala de acasă 
nu se potrivește cu cea din 
tirg — cum a fost cazul tn 
jocul dintre Electronistul 
Curtea de Argeș șl Dacia Pi
tești, din cadrul „Cupei Româ
niei* — arbitrii au fost loviți 
de spectatori șl de unii ju
cători ai echipei gazdă. Co
misia de disciplină n-a stat 
mult pe gînduri șl a omolo
gat meciul eu rezultatul de 
3—6 (pe teren :v 1—0) In fa
voarea Dariei pitești, echipei 
Electronistul ridiclndu-1-se, 
totodată, dreptul de organiza
re pe teren propriu pe patru 
etape și aplîcindu-l-se o amen
dă eu 3 000 de lei. Jucătorii 
huligani Martin șl Ghiță 
au fost suspendați pe cite 
doi ani.

Pentru fapte asemănătoare, 
șl formației Constructorul 
Constanța i s-a interzis orga
nizarea de meciuri pe teren 
propriu timp de 4 etape, tar 
jucătorul Grigoriu a fost sus
pendat pe doi ani.

• Sancționați cu cîtăva vre
me tn urmă pentru Injurii la 
adresa arbitrilor, Pirici șl 
Nicorici (Metalul Rlmnlcu 
VIleea) șl-au descărcat din 
nou nervii pe arbitri, ocă- 
rindu-1 ca la.. ușa cortului. 
Așa stînd lucrurile, el au fost 
suspendați pe cite 8 
pectiv, 10 etape.

91. res-

nu ne-a 
abateri, 

tre-

1. 
3— 3.

4. 
5- 7.

8—12.

13—16.

10.
17.
18.

F.C. BIHOR 
Dinamo 
F.C. Olt
F.C. Argeș 
Gloria 
Universitatea 
Rapid
Poli. Iași 
F.C. Bala Mare 
Steaua
S.C. Bacău 
Sportul stud. 
„Poli* Timiș. 
Chimia 
Corvinul 
F.C.M. Brașov 
A.S.A. Tg. M. 
Jiul

4
3
3
2
2

____ 2
1019—22

2
2
2
2
2

1—2 2
2
2
3
0
8

3 3 0 0 7—3 
31103—0
3 110 3—0 
31016—3 
31014—3 
31013—1
3
1 1 01 3-3
3 101
3
3
3
3
3
3 101
3 101
3 003
3 0 03

101
101
101
101
101 2—3

2—3
5—9
5—5

• COMPONENTA LOTULUI DE 
TINERET. Așa cum am anunțat, 
miercuri, 13 septembrie, la Șu- 
men se va disputa partida in
ternațională amicală dintre re
prezentativele de tineret ale 
Bulgariei șl României. In vede
rea acestei partide, antrenorii C. 
Drăgușin, V. Kraus șl A. Iordă- 
nescu au convocat următorii ju
cători : Vodă, Zlotea — portari, 
Pascu, Gheorghiu. Mandoca, Bă
lan. Budko. Meszaros — fundași, 
Botezan. Lazăr, Muzsnal, Mirea, 
Burdujan — mijlocași, Muntean, 
Soare, o. Popescu, Tirlea — ata-

• Nid Divizia „A* 
scutit de astfel de 
Ignat (F.C. Baia Mare) 
buind să fie eliminat de pe 
teren în meciul cu F.C.M. Bra
șov, pentru „Injurii grosola
ne* la adresa arbitrului. Ig
nat s-a ales cu o suspendare 
de 3 etape.

Jock BERARIU

PROGRAMUL SI ARBITRII ETAPEI DE MIINE A DIVIZIEI „B"A
Prahova Ploiești —

G. Macavel
— Petrolul 
(București). 
Constanta : 
f.ej».a. 74 
Bacău : L

SERIA I
Progresul Brăila : 
(Deva). C.S. Botoșani 
Ploiești : J. Grama 
Oțelul Galați — F.C. 
R. Petrescu (Brașov), 
Blrlad — Partizanul 
Tărcan (Regr.tr.) Metalul Man
galia — Dunărea C.S.U. Galați : 
L Velea (Craiova), Chimia Făl
ticeni — Olimpia Rm. Sărat: L 
Dima (Sighișoara). A.S.A. Mirii 
— MetaliM Plopeni : S. Necșules- 
en (Tîrgoviște) C.F.R. Pașcani — 
Ceahlăul P. Neamț : M. Salomlr 
(Cluj-Napoca). Unirea Dlnamo Foc
șani — C.S.M. Suceava : N. Dlneseu 
(Rm. Vîlcea).

SERIA A H-A l Mecanică fină 
Steaua București — Automatica 
București : C. Bitlan (Craiova),

I.P. Aluminiu Slatina — Uni
rea Alexandria : FL Popescu
(Ploiești). Tractorul Brașov — 
C.S. Tîrgoviște : A. Gheorghe (P. 
Neamț), Flacăra Automatica Mo- 
rent — chimica Tîrnăvenl : V. 
Porumbeta (Vaslui), Dinamo Vic
toria București — Progresul-Vul- 
can București : G. Ionescu (Bucu
rești) (stad. Dinamo), Carpațl 
Mlrșa — Gaz metan Mediaș : Șt. 
Botărescu (Iași). Minerul Motru 
— LM.A-S-A. SL Gheorghe s C. 
Teodorescu (Buzău), C.S.M. Drot 
beta Tr. Severin — Șoimii I.P.A. 
Sibiu : D. Buduman (Timișoara). 
Autobuzul București — Metalul 
București t M. Constantinescu 
(București) — ae dispusă astăzi, 
ora 17 (stad. Autobuzul).

SERIA A rn-A 1 Strungul Arad

— Mureșul Deva : M. Neșu (Ora
dea). Aurul Brad — Minerul Lu- 
peol : V. Titorov (Drobeta Tr. 

Severin), C.F.R. Timișoara — 
Armătura Zalău : Gh. Constantin 
(Rm. Vîlcea) ,„U* Cluj-Napoca — 
Ind. slrmel C. Turzli : M. Stă- 
nescu (Iași), Gloria Bistrița — 
Minerul Cavnio t t. Gheorghe 
(Suceava), Gloria Reșița — Olim
pia Satu Mare t O. ștreng (Ora
dea), Avintul Reghin — Metalur
gistul Cuglr : G. Oflțeru (Bucu
rești) , Unirea Alba Iulia — 
F.C.M. U.T.A. 1 N. Voinea (Bucu
rești) Sticla Arieșul 
C.S.M. Reșița : L
(Rm. Vîlcea).

Toate jocurile vor 
ora 11.

Turda — 
Crăciunescu

Începe ii

ȘTIRI • MECIURI AMICALE • ȘTIRI
cânți. Din lot mal fac parte Be- 
lodedici și Lăcătuș, dar d au 
fost lăsați la dispoziția clubului 
Steaua care pregătește meciul cu 
A.S. Roma, iar Weisenbacher și 
Șoiman sint accidentați.
• In med amical : STEAUA — 

ANSSAR LIBAN 0—1 (2—1). Au
marcat : Radu II (min. 60, 64 și 
84) Pițurcă (min. 42), Lăcătuș

;min. 49). Belodedici (min. 75), 
T. Stoica (min. 86), Pușcaș (min. 
6) și Majaru (min. 76) pentru 
Steaua, respectiv Ioussef (min. 13). 
Arbitru : Dan Petrescu (Bucu
rești). Meciul a plăcut celor peste 
6 000 ’ de spectatori, mal ales în 
repriza secundă clnd formația 
bucureșteană s-a dezlănțuit, În
scriind nu mal puțin de 7 go
luri. (Nlcolae COSTACHE — co- 
resp.).

• ARBITRII MECIURILOR ECHI
PELOR NOASTRE IN PRIMUL 
TUR AL CUPELOR EUROPENE. 
U.E.F.A. a stabilit arbitrii care 
vor conduce lntîlnlrile din pri
mul tur al cupelor europene pe 
care le vor disputa echipele 
noastre : Dinamo — Omonla Ni
cosia : V. nievskl (Iugoslavia) ; 
A.S. Roma — Steaua : R. Wflrtz 
(Franța) ; Betls Sevilla — Uni
versitatea Craiova : M. Vautrot 
(Franța) ; Sportul studențesc — 
intemazionale Milano : J. Lamo- 
Castillo (Spania).

Regr.tr


TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI A 40-a aniversare a victoriei revoluției
(Urmare din pag- 1)

luat puncte —. dinamovistul 
fiind urmat de Yagoi Faik 
(Turcia) și Iosif Schneider 
(Dinamo). Sprintul de la Poiana 
Teiului are aproape același 
clasament. Pe nrimele două 
locuri. Nicolae Cornel si 
Yagci Faik. doar al treilea se 
schimbă — Emit Catavei (Voin
ța Clui-Napoca). Stelistii simt 
si ei îndemnul de a-si înscrie 
numele la sprinturile de cătă- 
rare si. la Poiana Largului, 
cîstiaă Marian Mărginean, ur
mat de Marius Nicolescu (Se
lect. Mureșul Tg. Mureș — Vo
ința Arad) și de Nicolae Aldulea 
(Metalul Plopeni). Următoare
le două dispute pe înălțimi ne

SURPRIZE

oferă o luptă aprigă. Valentin 
Constantinescu se străduiește și 
reușește să-și consolideze pozi
ția de lider la cățărare. ciști- 
gînd la Hangu (km. 102), urmat 
de Kanelopoulos (Grecia) și de 
principalul său adversar. Căru- 
țașu. în fine, la Potoci. Nicolae 
Aldulea trece primul — devan- 
stndu-1 și el pe Căruțașu — și 
este urinat de Kanelopoulos și 
de fratele său mai mic, Mihai 
Aldulea, de la CIBO Brașov. 
Se trece barajul, se intră tn 
Bicaz. ritmul devine tot mai 
alert și. pe străzile orașului 
Piatra Neamț, in fața unui pu
blic numeros și entuziast, are 
loc un sprint final electrizant 
cîștigat in extremis de Gheor
ghe Lăutaru. Intr-atît a fost de 
numeros plutonul și intr-atît 
de acerbă lupta, incit arbitrii 
n-au putut depista decît nouă 
alergători în 
a plutonului

Clasamentul 
a șaptea : 1.

fulguranta trecere 
masiv.

A

IN „CUPA CANADA"
LA HOCHEI

• SUA a întrecut Cehoslovacia,
iar Suedia a dispus de Canada

in cea de a treia rundă a 
,,Cupei Canada** la hochei n-au 
lipsit surprizele. In primul rînd, 
la Vancouver, Suedia a învins, 
la capătul unui meci foarte dis
putat, echipa târli gazdă cu 4—2 
(1—1, 2—0 1—1) prin golurile
marcate de Sandersson, Eldebrink, 
Sandstrom șl Gustafsson, respec
tiv Bossy și Coffey. La Buffalo, 
de asemenea într-un joc echili
brat, tînăra echipă a S.U.A. a 
dispus de Cehoslovacia cu 3—3 
(1—1, 2—0. 0—1). Au marcat :
I,anton 2, N. Broten — S.U.A. și 
V. Lukae 2 — Cehoslovacia, tn 
cel de al treilea joe. la Edmon
ton : U.R.S.S. — K.F. Germania 
8-1 (0-0. 3—0. 5—1). sovietici: 
reușind un veri*abil tur de for
ță. înscriind în ultima repriză 5 
goluri tn 4 minute I Au marcat - 
Bakarov 2. Simionov 2, Kojevnl- 
kov, Larionov, Svetlov, VaslUev, 
respectiv Betz.

Individual al etape: 
Gbeorgbe Lăutaru 

(România) 4hl»:42 (timp cu bo
nificație 4hlS:32) : 2- Nlcoiae Ai
ci ui ea (Metalul Plopeni) 4hl«:« 
(Ihll'JD ; 2. Marian Mărginean 
(Steaua) ette:42 (this JVl ; <. O- 
limphi Cetea (Steam) <h'.»:43 ; 5 
Ovtdm Mctran (Voința Bucureștii 
S. Nicolae Comei (Dinamo). 1.
Andrei Nagy (Votata Ctaj-Napo- 
ca). ■ Valentin Constan tineacu 
(România). I. Viorel Grosu (CTBO 
Brașov) si un pluton numeros — 
același timp.

Clasamente generale: Individual: 
1. Constantin Căruțașu (România) 
23h51:5« ; 3. Valentin Constantt- 
nescu (România) la 3:23 ; 3. Ionel 
Gancea (România) Ia 5:31 ; 4. Sta
nislaw Grochowskl (Start Varșo
via) ta 5:34 ; 5. Tadeusz Krseslak 
(Start Varșovia) la 7:31 ; ». Ni
colae Cornel (Dinamo) ta 7:3» ; 7. 
Gheorghe Lăutaru (România) la 
12:14 ; I. Vaslle Apostol (Metalul 
Plopeni) la 12:21 ; ». Nicolae Al
dulea (Metalul Plopeni) la 12:25 ; 
1». Olimpiu Celea (Steaua) la 
13:01 : echipe : 1. România
71h»:3« ; 2. Steaua ta 25:43 ; 3. 
Start Varșovia ta 25:51 : 4. Dinamo 
București la 34:5O ; 5. Metalul
Plopeni ta 38:17 ț C. CIBO Brașov 
la «:<X2 ; 7. Grecia ta 53:4» : I. 
Turda ta lb«l:51 ; ,. Voința Ouj- 
Napoca ta 1M3 d4 ; 1». Voința ta 
tbl4 ^i.

Clasament definitiv al eâUrâto- 
rilor : 1. Valentin Constantinesen 
3 p. 1. Nicolae Aldulea 2S p. 3. 
Constante Căruțașu 25 p.

Sîmbătă are loc etapa a opta. 
Piatra Neamț — Focșani. 161 
kilometri iar duminică se dispu
tă ultima secvență a frumoasei 
competiții. Focșani — București. 
180 kilometri sosirea caravanei 
avînd loc. In jurul orei 17. pe 
marele nostru stadion „23 Au
gust* unde C.SLB.E.FS. organ.- 
zează. cu acest prilej." o tadtă 
de acțiuni sportive : demonstra
ții de aero. automodele. ciclism, 
întreceri atletice si un intere
sant meci de fotbal Intre se
lecționata de tineret a țării ji 
Iotul de tineret al Capitalei.

socialiste in Bulgaria

SOFIA CANDIDEAZĂ U GĂZDUIREA
OLIMPIADEI ALBE DIN 1992

La 9 septembrie, poporul bulgar prieten sărbătorește cea 
ie ■ 40 aniversare a victoriei revoluției socialiste in țara 
sa. Eveniment de însemnătate crucială in istoria Bulgariei, 
actul eliberării din septembrie a deschis acestei țări calea 
înfăptuirii cu succes a unor profunde transformări social-eco- 
nomice. Sub conducerea partidului comunist, oamenii mun
cii bulgari au obținut mari realizări tn dezvoltarea indus
triei, agriculturii și culturii, în edificarea societății socia
liste dezvoltate in patria lor.

In cei 40 de ani care au trecut de la victoria revoluției 
socialiste, o dezvoltare puternici a înregistrat fi mișcarea 
sportivă din R. P. Bulgaria, care și-a cîștigat — prin va
loroase performanțe ale reprezentanților săi — un mare 
prestigiu în arena internațională.

a- 
oa- 

ln

ACTUALITATEA OCLISTA INTERNAȚIONALĂ
Decazeville. Pe on traseu foar

te accidentat a avut loc joi 
etapa a doua tn ..Tour de 
1’AvenLr*. Flgeac-Decazeville (1*5 
km). Victoria a revenit rutieru- 
ruhri belgian Beany Van Bra
bant care a Înregistrat timpul 
de 4.07:05 (medie orară de M.067 
km). El a fost urmat de : Steve 
Bauer (S.U.A.) 4.07:0« șl Alek
sandr Zinoviev (U.R.S.S.) același 
timp. Clasamentul generai a! 
competiției : I. Philippe Che- 
valller (Franța) 1.43:44, Bruno 
Wojtinek (Franța) ta 30 *. Lud
wig Wijnants (Belgia) la 25 a. 
Ivan Frebert (Franța) ta 41 «. 
Oleg laroșenko (UJLS.S.) ta 41

Sânt Bol de Llobregat. Prima 
etapă a turului Cataloniei (175.5

Jose Laguta (Spa-

Flecbe plearde* 
Mouscron — Bel- 
— Franța) a fos>

Campionatele balcanice de călărie

GH. NICOLAE-LOCUL 3 IN ÎNTRECERILE DE DRESAJ
întrecerile celei de a XV-a 

ediții a Campionatelor bal
canice de călărie, care se des
fășoară la Atena, au continuat 
cu disputele din cadrul probe
lor individuale la obstacole 
si cu cele de dresai, la ’are 
sportivii noștri nu au reușit să 
obțină locuri onorabile, cu ex
cepția dresajului, proba la care 
Gheorghe Nicolae s-a clasat pe 
locul al treilea.

REZULTATE TEHNICE — 
obstacole, individual, juniori : 
1. T. Todorov (Bulgaria) cu
Velmir... 5. C. Albert cu Mult
Iubit— 11. T. Răducanu cu
Sadic... 15. C. Gheorghe cu
Fanion ; seniori : 1. M. Mi- 
lutinovici (Iugoslavia) cu Right 
One... 8. M. Neagu cu Vana
diu... 12. D. Velea cu Jan; 
dresaj, individual : 1. I. Mil-
cev (Bulgaria) cu Everest 1259 
p... 3. Gh. Nicolae cu Licăret 
1201 p... 5. D. Velicu cu Gari- 
tano 1182 n. 6. A. Donescu cu 
Nufăr 1178 p ; echipe : 1. Bul

garia 2431 o. 1 Iugoslavia 2418 
d. X România 2383 o.

In programul ultimelor două 
zile figurează probele de obsta
cole pentru fete si echipe (la 
toate categoriile).

GRUPA D“
A C. M. DE HANDBAL

15. C.
La Berna s-eu efectuat trage

rile la sorți pentru grupa ,,B“ a 
CJâ. de handbal masculin care 
va avea too ta februarie 
Norvegia : SERIA „A- : 
Cehoslovacia, Norvegia, 
SERIA „B- : U.IL8J„ 
Finlanda, Congo ; SERIA ... 
R.D. German*, Bulgaria, Olanda, 

. asiatice ;
Ungaria, 
noastră

1985. ta 
Spania. 
Italia ; 
Franța, 

,C“ :
clștigâtoarea grupei 
SERIA „D* : Polonia, 
Israel, S.U-A. Echipa ______
aste calificată direct pentru gru
pa „A‘ a C.M.. care va avea loc 
ta 10M, tn Elveția.

• LA LENINGRAD funcționează clu
bul de șah care-i poartă numele fostului 
mare maestru Mihail Cigorin. Clubul „C1- 
gorin" și-a sărbătorit nu de mult o ju
mătate de secol de existență. Acesta ■ 
fost primul club din Uniunea Sovietică 
unde au fost organizate lecții speciale 
pentru cunoașterea temeinică a șahului de 
către tineret. De aici s-au ridicat : Mihail 
Botvinik, fost campion al lumii Ragozin. 
Tolouș, P-aaser și încă multi alți maeștri 
ai eșichierului sovietic. • KOICHI NA
KANO este ciclistul japonez cel mai ra
pid din lume. Pînă în acest an el a efs- 
tigat de șapte ori consecutiv titlul de 
campion la „mondialele* de viteză, la pro
fesioniști. Recent el a luat startul la o 
nouă ediție a C.M., la Barcelona și a obți
nut un nou succes. Asa ceva n-a făcut 
încă nimeni in istoria de decenii a spor
tului cu pedale I • UN ACCIDENT 
STUPID, cu urmări tragice s-a intimplat 
la Hăgernăsviken. in apropiere de 
Stockholm. în timpul desfășurării cam
pionatului european de motonautism. Pi
lotul suedez Magnus Andersson, in virată 
de 22 de ani. la un viraj foarte strtns a 
fost, pur și simplu, aruncat din ..papucul 
său zburător* șl izbit in plin de un alt 
concurent aflat în imediata apropiere, de 
asemenea, cu o viteză foarte mare • 
ALERGĂTORUL GABRIEL TI A con ca
re a cîștigat pentru Coasta de Fildeș,

TURNEUL DE BASCHET (f)
DIN SALA PROGRESUL
Jocurile feminine de bas

chet din sala Progresul au loc 
după următorul program : azi, 
de la ora 1'3* : Voința Bucu
rești — Besiktas (Turcia) si 
Progresul — Sznyk (Polonia) ț 
mîine, de I* ora 9,30 : Besiktas 
— Sznyk si Progresul — Voin
ța.

Sporturile de iarnă — în
deosebi schiul alpin si nor
dic. săriturile de la tram
bulină. hocheiul. patina
jul si sania — se bucură de 
• popularitate in Bul
garia. tară in care vîrfurile 
munților Rila. Pirin. Sta- 
ra-Planina si Rodopi păs- 
irează zăpadă oină in lu
nile aprilie, mai. Potrivit 
statisticilor oficiale, 
□roximativ 200 000 de 
meni practică schiul, 
mod sistematic.

In Bulgaria se organizea
ză cu regularitate compe
tiții din calendarul Fede
rației Internationale de 
Schi, in cadrul ..Cupei Eu
ropei* si al ..Cupei Mon
diale*. iar In 1983 a găzduit 
Jocurile Universitare de iar
nă.

Ducă cum se știe Bul
garia si-a depus candidatura 
pentru organizarea Olim
piadei de iarnă din anul

Principalele centre ale 
sporturilor de iarnă, care ar 
urma să găzduiască 
cerile J.O. din 19-32, 
Aleko 
rovo, 
turistic Aleko, situat
munții Vitoșa, la o
titudine de 2230 metri, 
bune de pîrtii de schi 
pentru începători rit 
pentru avansați si 
performeri. Centrul 
rovet din munții Rila. 
afli *
kilometri de Sofia si la o 
altitudine între 1350—1925
metri. Pirtiile sale cu o 
lungime între 1300—2600 
metri, au găzduit — ca și

între- 
sînt 

Borovet si Pampa- 
Complexul sportiv- 

Aleko. 
Vitoșa,

ln 
al- 

dis- 
atit 

si 
marii 

Bo- 
__ ______ se 

la o distantă de 70

F O Y B A L mefi ol ia ne
MECIURI INTERNATIONALE

• La Lisabona, ta med amical 
Portugalia a dispus cu 1—0 (1—0) 
de reprezentativa Bulgariei, sin
gurul punct a fost înscris de 
Gomes, In min. 22, din penalty !
• La Antalya, reprezentativa

Turciei a întrecut echipa de ti
neret a U.B.S.S. cu 2—1 (1—1).
La med a asistat șl antrenorul 
de la Galatasaray, vest-germanuJ 
Jupp Derwall, care a fost coop
tat tn conducerea tehnică a fe
derației de specialitate din Turcia

ȘTIRI
• Pierre Littbarski (F.C. K<51n), 

accidentat tn medul cu Bielefeld 
(1—1), este Indisponibil tn etapa

de campionat de azi și probabl. 
pentru meciul B.F.G. — Argentina, 
programat 1* U septembrie la 
Dusseldorf.
• Internaționalul olandez Kist 

a fost transferat de la Mulhouse 
(divizia secundă din Franța) la 
formația olandeză Alkmaar, unde 
a mal evoluat cu ani tn urmă
• Clubul Real Madrid se află 

intr-o situație financiară dificilă, 
datoria sa fiind estimată la SC 
milioane de pesetas (6,25 milioane 
dolari). Acest deficit nu este sin
gular în Spania, apreciază obser
vatorii, Atletico Madrid, F.C. Se

villa, Betis Sevilla și F.C. Valen
cia avînd datorii cifrate la peste 
un miliard de pesetas

cele de pe Vitosa — mari 
întreceri de schi. Pentru 
Universiada ’83 aici a fost 
amenajată o bază corespun- 

desfășu- 
nordice. 

de Sofia 
centrul 
munții 

1650—1925 
dispune

zătoare necesară 
rării combinatei 
Ceva mai depărtat 
(200 kilometri). 
P-mparovo. din 
Rodopi (între 
metri altitudine) 
de o capacitate de cazare de 
4 000 locuri si de pîrtii de 
schi de diferite grade de di
ficultate. Un nou centru 
de schi se amenajează în 
munții Pirin. în apropierea 
orașului Bansko (200 ki
lometri depărtare de Sofia), 
întrecerile de hochei si 
oatinaj au bune condiții 
de desfășurare în sălile din 
Sofia, capitala Bulgariei, 
urmînd să fie, în fapt, cen
trul 
iarnă

Pe 
baze _______
vedere si realizarea al
tor construcții si ame
najări. aflate acum în sta
diu de proiect. în Sofia, 
urmează să se construiască 
încă un 
cu o 
locuri, 
olimpic (în apropierea

Jocurilor Olimpice de 
din 1992.
lingă toate aceste 
existente, se are în 

si realizarea 
construcții si

patinoar artificial 
capacitate de 15 000 
precum si un sat 

____ " ac
tualei săli ..Universiada”). 

Impetuoasa dezvoltare a 
sportului bulgar (inclusiv 
disciplinele specifice ier
nii). puternica sa afirmare 
internațională, baza mate
rială în continuă creștere de 
care dispune îndreptățesc 
candidatura Sofiei la orga
nizarea Jocurilor Olimpice 
din 1992.

CAMPIONATE
IUGOSLAVIA (et. 4). Zeleznl- 

oear Sarajevo — Niș 2—0, Parti
zan — Titograd 3—0. Split — 
Pristina 2—2, Tuzla - 
0—0, Dinamo Zagreb 
1—2, Novi Sad —
1—1, Nlksld — Skoplje 2—1, 
Rijeka — Bugojno 3—1, Vlnkovicl 
— Mostar 1—1. Pe primele locuri 
Zeleznlcear Sarajevo, Split, Par
tizan și Mostar cu cite 6 p. Pe 
ultimul : IS. Dinamo Zagreb 1 p.

SUEDIA (et. 19). Brage — 
Oester 3—0 Kalmar — Gefle 
1—1, Oergryte — I.F.K. Gdteborg 
0—0. Halmstad — Elfsborg 0—1. 
Hammarby — A.I.K. 0—3 1, Norr- 
kOping — MalmS 1—0. Pe pri
mele locuri 1 I.F.K. Goteborg șl 
A.I.K. crj cite 2» P. Hammarby 
23 p. Pe ultimul : 12. Gefle 13 p.

Sarajevo
- Osljek 

Steaua roșie 
Skoplje

LA FLUSHING MEADOW
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medalia de argint la 400 m. la J.O. de 
la Las Angeles (prima medalie olimpică 
a sportivilor di>i această tară) a produs 
o imensă satisfacție iubitorilor de sport 
ivorienl. Pentru a se putea pregăti si 
mai bine si. in aceiași timp să-si conti
nue si studiile universitare, guvernul tării 
i-a acordat o bursă specială. Specialiștii 
afirmă că Tlacoh are posibilități cu mult 
mal mari dedt cele exprimate de rezul
tatul de 44,54 s înregistrat în finala o- 
limpică • TRIPLA CAMPIOANA OLIM-

PICA Valerie tarisco-Hooks (24 ani), cîș- 
tigătoare a medaliilor de aur la 200 m. 
400 m si i X 400 m, poartă cu sine aceste 
prețioase trofee, cele mai frumoase din 
cariera sa. Iată însă că. deunăzi, in a- 
vionul de la New York la Berlin, care o 
aducea la suita de concursuri europene, 
Brisco-Hooks și-a... pierdut una din me
dalii, fapt care a afectat-o profund. Ea 
tot speră ca cel ce-a „găsit-o“ să i-o 
restituie... • TENISMANA CEHOSLOVA-

CA Helena Sukova, una dintre cele mai 
bune „rachete* din tinăra generație, este 
fiica Verei Sukova, finalista din 1962 a 
turneului de Ia Wimbledon. Tatăl său 
Cyril Suk, și el fost jucător fruntaș, de
ține în prezent postul de președinte al 
Federației cehoslovace de tenis. • FE
DERAȚIA DE FOTBAL din Țara Gali
lor a anunțat UEFA că-și retrage echipa 
din campionatul european de tineret, din 
motive... financiare. în acest fel în gru
pa a 7-a a competiției vor rămîne trei 
reprezentative : Islanda, Scoția si Spania.
• PENTRU A-ȘI EXPRIMA PROTES
TUL împotriva faptului că atletei Mi
chele Chardonnet. clasată a patra la 100 
mg, în același timp cu cea de pe locul 
trei, nu i s-a acordat o medalie de bronz. 
Michel Marmion, președintele Federației 
franceze de atletism, și-a dat demisia din 
Comisia de cros a Federației internațio
nale, apreciind că IAAF este. în fond, 
răspunzătoare morală de această nedrep
tate ce i s-a făcut tinerei atlete franceze
• ARNO DREWS a participat la 1 000 de 
meciuri ale echipei Harpsedter T. B. 
dintr-o categorie inferioară a campiona
tului de fotbal vest-german. El și-a fă
cut debutul fotbalistic în anul 1948. după 
zece ani a fost promovat în prima echipă 
a clubului, iar din 1976 joacă In formația 
de „old boys*

URMEAZA SEMIFINAIELE
La „internaționalele** de tenis 

ale S.U.A., care au loc la 
Flushing Meadow, s-au disputat 
și ultimele două partide din ca
drul sferturilor de finală. John 
McEnroe a dispus, nu însă fără 
unele dificultăți, de compatriotul 
său Gene Meyer (7—5, 6—3, 6—4), 
iar Jimmy Connors l-a învins pe 
englezul John Lloyd, care l-a 
opus o oarecare rezistență doar 
în primul set (ca 7—5, 6—2, 6—0). 
Astfel, cele două semifinale în 
proba de simplu bărbați slnt : 
McEnroe — Connors și Lendl — 
Cash, iar la simplu femei : Na
vratilova — Turnbull și Basset — 
Evert-Lloyd. , . .

Alte rezultate, dublu femei 
(sferturi) : Nagelsen, White — 
King Evert-Lloyd 7—6. 4—6. 6—3. 
Jolissaint, Mesker — Moulton, 
Smith 6—2, 6—4 ; dublu mixt 
(turul H șl UD : Burgin. Davis 
— Turnbull, Lloyd 6—4, 6—4.
Platek. Seguso — potter, Taygan 
1—s, j—6, Reynolds, Fancutt — 
King. Buhning 7—6, 6—4. Sayers. 
Fitzgerald — Nagelsen, Walts 
6—0 6—2 ; juniori (sferturi) :
Becker (R.F.G.) — Oresar
goslavia) 6—4. 5—7 7—«
(Peru) — Pearce (S.U.A.)

Romeo VILARA

(lu-
Izaga

(t-erU) — x-oaiva6—3 Tauson (Danemarca) — Biake 
(S U A.) 6—4. 7—5. Kratzman
(Australia) — Pistolesl (Italia) 
6—7. 6—2, 6—2.
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