
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
LA INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU 

LEGUMICULTURA Șl FLORICULTURÂ VIDRA- 
JUDEȚUL GIURGIU

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român. președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat marți. 11 septem
brie. o vizită de lucru la Insti
tutul de cercetări nentru legu
micultura si florieultură Vidra 
— .iuclctul Giurgiu

Vizita secretarului general al 
Dartidului Ia această unitate a 
prilejuit o analiză cuprinzătoare 
a modului în care se acțio
nează. în lumina programelor 
existente, a orientărilor si sar
cinilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceausescu la recenta 
Consfătuire de lucru de la C.C. 
al P.C.R.. în direcția obținerii 
unor recolte cit mai mari în 
legumicultura.

La această nouă intîlnire * 
conducătorului partidului si 
statului cu lucrătorii si spe
cialiștii din agricultură au par
ticipat tovarășii Ion Dincă, 
Silviu Curticeanu. Gheorgbe 
Stoica. precum si Gheorghe 
David, ministrul agriculturii si 
industriei alimentare. Tiberiu 
Muresan. președintele Acade
mici de Știinfe Agricole și 
Silvice.

Tovarășul Nicolae Ceausesen 
a fost salutat cu deosebită căl
dură. în numele comuniștilor, 
al tuturor locuitorilor județu
lui. de tovarășul Ion B. 
Popescu. Drim-sccretar al Co
mitetului județean de partid 
Giurgiu. Cercetătorii institutu
lui au intîmpinat cu multă 
bucurie oe secretarul general 
al nartidului. anlaudînd cu în
suflețire. scandînd cu putere 
„Ceausescu — P.C.R.".
„Ceausescu si poporul". 
„Ceausesch reales Ia al 
XlII-lea Congres". Tovarășul 
Nicolae Ceausescu a fost in
vitat să guste oiine si sare, 
semnul rodniciei acestor locuri 
din mănoasa Cimpie Română, 
i-au fost oferite frumoase bu
chete de flori. O formație al
cătuită din membri ai gărzilor

Datriotice si detașamentelor de 
pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei a prezentat 
onorul.

Tovarășului Nicolae Ceaușescn 
i-au fost prezentate produse 
reprezentative obținute pe lotu
rile experimentale, ale institu
tului reunite in cadrul unei 
expoziții, precum si rezultatele 
activității de cercetare în do
meniul creării de noi soiuri si 
hibrizi de legume omologate in 
ultimii ani. al anlicării celor 
mai adecvate tehnologii de pro
ducție. comparabile cu cele mai 
bune existente pe pian mondial.

Tovarășul Nicolae Ceausesen 
a adresat felicitări colectivului 
de oameni ai muncii de la 
Institutul de cercetări pentru 
legumicultori si florieultură 
pentru rezultatele obținute în 
activitatea sa.

In același timp s-a cerut ca 
specialiștii să-si intensifice e- 
forturile pentru rezolvarea cit 
mai rapidă a problemelor pri
vind creșterea producțiilor la 
hectar la toate speciile si soiu
rile de legume, pentru defini
tivarea tehnologiilor aplicate. _

Au fost vizitate apoi mai 
multe sole cultivate cn tomate 
si lanuri de porumb apartinînd 
unor unităti agricole din apro
piere. Tovarășul Nico'.ae 
Ceausescu a apreciat starea 
culturilor, gradul de coacere si 
a cerut să se ia toate măsurile 
pentru stringerea la timp si 
fără pierderi a recoltei.

Specialiștii din cadrul Insti
tutului de cercetări nentru le- 
gumicnltură si florieultură din 
Vidra, lucrătorii ogoarelor ju
dețului Giurgiu, care s-an în- 
tilnit în această zi de toamnă 
bogată eu secretarul general 
al partidului. I-au asigurat că, 
puternic mobilizați de îndem
nurile. de indicațiile si orien
tările primite si cu acest pri
lej. vor acționa eu hotărîre 
nentru înfăptuirea propunerilor 
și sarcinilor ce le revin.

După un sezon iniernaționa! bogat

BASCHETUL SE PREGĂTEȘTE
PENTRU ACTIVITATEA DE TOAMNĂ
® „Cupa Progresul" a Prilejuit două premiere
• Dinamo București joacă In Polonia • CHeva

dintre cele mai importante transferări
După o suită de întreceri in

ternaționale oficiale la care au 
luat parte reprezentativele ță
rii noastre (Campionatul euro
pean de cadete. turneele de ca
lificare pentru „europenele" de 
seniori si senioare. Balcania
dele de juniori și junioare), 
activitatea baschetului va cu
noaște o scurtă întrerupere 
după care va fi reluată în pri
ma săptămînă a lunii octom
brie prin jocurile turneului 
inaugural al ediției a 36-a a 
Campionatului național feminin 
și primele meciuri din ediția 
1984—1985 a C.C.E. (Steaua — 
Maccabi Tel Aviv și Beșiktas 
Istanbul — Universitatea Cluj- 
Napoca).

Pînă atunci, echipele pregă
tesc revenirea 
competițională 
mente și acțiuni de verificări, 
printre acestea din urmă aflîn- . 
du-se un interesant turneu fe
minin desfășurat în incinta a- 
renel de tenis Progresul, care 
și-a inaugurat cu această oca
zie instalația de nocturnă. „Cu
pa Progresul", cum s-a denu
mit competiția, a prilejuit încă 
un debut, și anume al meciu
rilor disputate conform noilor 
prevederi regulamentare, 
tre care acordarea de 3 
pentru coșurile înscrise 
o distanță mai mare de 
(ca atare, terenul a fost 
cu semicercul respectiv). Tro
feul a 
clubului 
în cele 
(70—64 
București, 50—41 
Istanbul și , ________
Varșovia). Pe locurile următoa
re s-au clasat : 2. Voința (63— 
44 cu Beșiktas. 66—53 cu Znics),
3. Znics (46—27 cu Beșiktas),
4. Beșiktas.

O altă acțiune este cea a e-

in activitatea 
prin antrena-

prin- 
puncte 
de la 

6,25 m 
marcat

fost cucerit de echipa 
organizator, neînvinsă 
trei meciuri susținute 
în finala cu Voința 

cu Beșiktas 
55—45 cu Znics

chipei masculine 
Dinamo BucurestL 
care efectuează in 
aceste zile un tur
neu în Polonia, la
Gdansk. în com-
Dania unor for-
matii din tara
gazdă, din Ceho-
slovacia si 
slavia.

Iugo-

Ca în fiecare
sezon, perioada de 
transferări a susci
tat mult interes. Au 
numeroase cereri, 
mai spectaculoase aflîndu-se ur
mătoarele: Sorin Ardelean, Iu
lian Carpen si Valentin Pogonaru
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Pe „Windsor Park" din Belfast, la ora 22

ASTĂSEARÂ, IRLANDA DE NORD - ROMÂNIA, 
ÎN PRELIMINARIILE C M. DE FOTBAL

Meciul va ii transmis In
BELFAST, 11 (prin telefon). A 

început numărătoarea inversă 
pînă la partida dintre echipele 
reprezentative ale Irlandei de 
Nord și României. Grupa a 
IlI-a a preliminariilor C.M. — 
din care fac parte formațiile An
gliei, României, Irlandei de 
Nord, Turciei și Finlandei — 
programează miercuri seara pe 
„Windsor Park" din Belfast al 
doilea joc din această grupă, 
în care echipa României intîl- 
nește Irlanda de Nord. Primul 
joc din grupă s-a disputat la 
25 mai, cînd Finlanda. pe 
teren propriu, a învins Irlanda 
de Nord cu 1—0 (0—0).

Organizatorii au anunțat 
vinzarea a 20.000 de bilete 
(pînă marți la prînz), dar in
teresul publicului pentru acest 
joc este la cote mult mai 
înalte.

Marți, cele două loturi au 
susținut ultimul antrenament, 
jucătorii noștri evoluînd la ora 
jocului pe stadionul ce va 
găzdui partida de miercuri 
seara.

Jucătorii noștri cunosc di
ficultatea intîlnirii. valoarea 
reprezentativei Irlandei de 
Nord, care, de la Mundialul

direct de posturile noastre de radio $1 televiziune
^\\\\\\\\\\\\vIRLANDA DE NORD
ă .......... .. 5?

l NICHOLL Mc.CLELLAND 
ARMSTRONG M.O’NEILL 

HAMILTON

JENNINGS
Mc.ELHINNEY 

McCREERY 
WHITESIDE

DONAGHY 
STEWART

Partida va începe la ora 20 (22 ora Bucureșb'ului) și va 
fi condusă de o brigadă de arbitri din Belgia, avindu-l la 

centru pe Alexis Ponnet

AUGUSTIN 
KLEIN 
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UNGUREANU IORGULESCU 
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HAGI
GEOLGĂU 

ANDONE ȚICLEANU

ȘTEFÂNESCU REDNIC 1

spaniol, a înregistrat succese 
notabile, dar ei nu se tem. Au 
acum experiență competițio- 
nală. Ei sint calmi și hotărîți 
să facă totul pentru o compor
tare cit mai bună.

Cum declarau și în ziarele de 
marți, gazdele regretă mult in
disponibilitatea lui McIlroy (62

fost depuse 
nrintre cele

(Continuare in pag. 2-3)

Sala sporturilor din Cluj-Napo- 
ca va fi din nou arhiplină, așa 
cum a fost anul trecut, cu 
prilejul meciului „Uu — Sparta 
Praga, din a cărui desfășurare 
prezentăm imaginea de mai 

sus.

ROMÂNIA K\\\\\\\\\\\\\\\v?

selecționări). un bun organizator 
de joc, mijlocaș ofensiv, în 
locul căruia, se pare, antreno
rul Billy Bingham. îl va folosi 
pe tînărul McCreery, care, se

Constantin ALEXE

(Continuare in pag. 2-3)

La încheierea unui sezon competițional de înot

CEVA S-A SCHIMBAT
PRIN „APELE" NATAȚIEI NOASTRE, 

DAR „VALURILE" SPRE ÎNALTA 
PERFORMANȚĂ SÎNT PREA MICI

7»

Pentru înotul nostru, un alt 
sezon competitional trece în 
amintire. Unele frumoase reu
șite în arena internațională, 
din vara acestui an. încunu
nată cu prima medalie olim
pică, cucerită de Anca Pătrăș- 
coiu la Los Angeles au creat o 
anume emulație și s-ar părea 
că ceva s-a schimbat prin ,,a- 
pele" natației de la noi, după 
ani și ani in care virfurile răsă
reau foarte rar, cel mai repre
zentativ fiind Carmen Buna- 
ciu. prima medaliată româncă 
la mondiale, multiplă medaliată 
la europene, campioană uni
versitară a lumii în citeva rin- 
duri. într-adevăr. într-o oare
care măsură, lucrurile stau mal 
bine decît înainte vreme. Avem 
o seamă de antrenori compe
tenta pasionați si în Capitală, 
dar mai ales în provincie, la 
Baia Mare. Ploiești. Reșița, in 
alte centre. La cele mai re
cente competiții republicane au

fost prezente 24 de grupări la 
copii. 16 la juniori II. 14 Ia 
juniori I și 16 la seniori. Iar 
în circuitul întrecerilor vom 
consemna, cit de curînd. apa
riția 
nere 
tiuL 
cent, 
modern.

Campionatele din această 
vară au demonstrat limpede s 
e ora tineretului. Seniorii noș
tri (adică sportivii peste... 16 
ani), cei mai multi dintre ei 
au cam bătut pasul pe loc. 
intre laureatii din 1984 ai ce
lei mai importante competiții 
naționale numărindu-se si fete 
de numai 14 ani — oloiesten- 
cele Iulia Mateescu si Tamara 
Costache sau băimăreanca Si
mona Ritti ! Ca să nu mai 
vorbim de înotătorii ceva mai 

Geo RAEȚCH1

reprezentanților altor ti- 
centre. cum ar fi Pites- 
unde s-a dat. relativ-re

in funcțiune, un bazin

(Continuare in pag. a 4-a)

In pragul reîntâlnirii cu școala

PREGĂTIRI INTENSE PENTRU ACTIVITATEA SPORTIVĂ A ELEVILOR
Au mai rămas puține zile 

pînă la primul clopoțel al a- 
nului de invățămint 1984—1935. 
în curînd. sutele de mii de 
elevi si studenți vor reveni în 
clasele de studii si in amfi
teatre. Vor reveni.
pe bazele sportive ale unită
ților de invățămint respective, 
la orele de educație fizică sau 
în activitățile sportive, prin 
care îsi întăresc sănătatea, vi
goarea. puterea de muncă. 
Cum sînt întîmpinati ? Pornind 
de la această 
continuat
școli din mai multe localități 
ale tării. Iată citeva relatări 
ale corespondenților noștri.

SIBIU. Printre unitățile de 
invățămint vizitate am întîlnit 
două care pot fi luate ca e-

firește, si

intrebare. am 
raidul nostru prin

talon în privința bunei gos
podăriri. Este vorba de Liceul 
industrial nr. 2. ale cărui te
renuri si sală arată ca niște 
bijuterii. Si aceasta pentru că 
există aici oameni inimoși și

dotare s-a reușit ca la sală 
să se instaleze o tabelă elec
tronică si o platformă telesco
pică necesară la lucrările de 
întreținere. Cealaltă unitate ‘ 
este Școala generală nr. 19 în

Raid-anchetă al corespondenților noștri
prin unități de invățămint din țară

buni gospodari. în frunte cu 
prof. Elena Stan, directoarea 
liceului. Concret : s-au amena
jat prin muncă patriotică un 
teren de handbal, cu tribune, 
terenuri de baschet si volei, 
toate împrejmuite. Prin auto-

a cărei curte au fost amena
jate terenuri de handbal, bas
chet. volei, pistă de alergări, 
sector de sărituri. Situații bune 
am întîlnit si la liceele „George 
Bacovia" și „Vasile Alecsandri". 
în contrast cu acestea, la

Școala generală nr. 2, deși e- 
xistă 
zintă 
care 
stau 
rale 
cupare pentru amenajarea unui 
minim de spații 
(Ilie Ionescu)

TÎRGOVIȘTE.
bilă am întîlnit 
dustrial de

se pre-fonduri, curtea
în dezordine, cu un șanț 
o traversează... _ 

lucrurile la școlile gene- 
nr. 3 și nr. 4, fără preo-

La fel

pentru sport.

Hărnicie vizi
ta Liceul in- 

constructii nr. 5 
(ministadion, pistă de zgură, 
portic de gimnastică — gata 
de.„ start !). în aceeași măsură 
Liceul „lenăchiță Văcar eseu" 
oferă o sală de sport nouă.

(Continuare In pag 2-3)



A

CHIMISTUL RM. VILCEA ÎNTRECE
PE RAPID LA BUCUREȘTI I

o
De partea 

putut
In meciul restantă din prima 

etapă a campionatului feminin 
de handbal Divizia „A", 
fășurat ieri după-amiază 
sala Rapid din Capitală. CHI
MISTUL RM. VlLCEA a În
trecut cu 27—22 (13—10) pe
RAPID BUCUREȘTI. Echipa 
vizitatoare a fost la cîrma jo
cului de la încenut si pînă la 
fluierul final, victoria obținută 
fiind pe deplin meritată. Cu 
Maria Verigeanu în rolurile 
principale de coordonatoare si 
de realizatoare (10 goluri. 4 din 
7 m). vîlcencele n-au lăsat nici 
un moment impresia că nu vor 
obține victoria, deși veneau 
după un turneu obositor în Iu
goslavia si după un eșec la 
Constanta. Elevele antrenorului 
Ioan Gerhard au alergat mult, 
au creat faze frumoase si re-

zultatul final n-a fost decît 
consecință logică, 
cealaltă, gazdele n-au 
menține ritmul impus de par
tenerele de ioc : în plus, ele 
au manifestat carențe serioase 
în ceea ce privește pasarea 
mingii, iar ambii Dortari (Ana 
Moldovan si Stela Rupă) au 
fost în formă slabă. Marca
toare : Verigeanu 10 (4 din 7 
m). Torok 6. Morarin 4. Maria 
Petre 3, Pestrea 2, Tip! si Călin 
cite un gol. pentru Învingă
toare. Iagăru 7 (5 din 7 m).
Oprea 6. Gri,gore 4. Mihaela 
Petre 3, Stanciu si Ignat, cite 
un eoL pentru Ranid. Meciul 
a fost condus corect de cuplul 
Alexandru Isop (Pitești) — 
George Mihalașcu (Buzău).

Mihail VESA

• Duminică după-amiază, pe 
stadionul „23 August” din Capi
tală va avea loc meciul interna
țional feminin dintre reprezenta
tivele României și R.S.F.S. Ruse.
• Zilele trecute a avut loc o

reuniune internațională în Ceho
slovacia, la Banska Bistrica, la 
care au luat parte și cîțiva spor
tivi de ' ' ” "'
Steaua, 
gistrate ________ . .
Gheorghe Lina (Steaua) 7,47 m ; 
suliță î 1. Tudorel Pirvu (Steaua) 
79,24 m, 2. Dariusz Adamec (Polo
nia) 77,76 m ; 100 m : 1. Felix 
Teve (Cuba) 10,80, 2. Paul Stanciu 
(Steaua) 10,89 ; înălțime : Serghei 
Malcenko (U.R.S.S.) 2,23 m, 2. Da
niel Albu (Steaua) 2,10 m.

O Clteva sute de atleți au luat 
parte, sîmbătă șl duminica trecu
tă, Ia etapa de zonă a concursu
lui republican pentru juniorii de 
cat. a Il-a șl a Hl-a. Iată citeva 
dintre rezultatele Înregistrate In 
aoeste concursuri :

BACAU. Pe stadionul „23 Au
gust” din localitate am asistat 
la unele dispute interesante ale 
atieților din noile generații. Ju
nioare III : 2 km marș : Mihaela 
Cucu (Bacău) 10:17,8, greutate :

la clubul bucureștean 
Intre altele au fost lnre- 
rezultatele : lungime : 1.

■odor

La debutul noului sezon volei balistic

IMPORTANTE MODIFICĂRI ALE REGULILOR DE JOC
Cu o săptâmlnă Înaintea star

tului la sezonul voleibalistic in
tern au fost convocați, slmbâtâ 
fi duminica, In Capitala, la • 
consfătuire comună, toți arbitrii 

- divizionari din țară yl antrenorii 
de la toate eșaloanele. In pro
gramul acestei consfătuiri au fi
gurat mai multe teme legate de 
activitatea voi ei balistică viitoare, 
pe marginea cărora au prezentat 
sîmbătă referate președintele Co
legiului central de arbitri, Va
sile Dumitru, (Modificări ale re
gulilor de joc, la Congresul 
FJ.V.B. de la Los Angeles), ar
bitrii internaționali Radu Farmuș 
(Precizări asupra interpretării 
unor reguli de joc, in scopul 
uniformizării arbitrajului la 
toate nivelurile competiționale), 
ion Covaci (Ținuta, etica șl e- 
chitatea arbitrilor), Ion Armeanu 
(Concluzii după examinarea cu
noștințelor teoretice ale arbitri
lor) și Nicolae Găleșeanu (Crite
rii și metodologii de programare 
în campionatele divizionare 19847 
1385). Duminică, arbitrii prezenți 
au susținut un examen teoretic 

avut
(antre-

marginea temelor principale, ur- 

con- 
------  w la 

Steaua. Firește, au reținut aten
ția în primul rind modificările 
regulilor de joc, convenite la 
LOS Angeles, care au făcut re
cent obiectul a două ședințe ale 
Comisiei de arbitri a Confedera
ției europene de volei, la Cler
mont Ferrand (Franța), unde a 
fost prezent șl reprezentantul 
nostru VasdLLe Dumitru, căruia 
^~*m solicitat cîteva precizări a- 
«upra modificărilor principale.

— Care sînt modificările T 
rRe, ce vor fl — firește — adop
tate și tn competițiile noastre în 
sezonul care începe ?

— Unefle slut reguli noi, altele 
■brt reveniri la regulile vechi,, 
care suferiseră modificări în ul-' 
timid ani, iar cîteva sint adău
giri cu caracter de precizare...

ți un test, după care au 
loc, in ședință comună 
nori și arbitri), dezbateri

mate de o ședință practică, 
sala Electra, realizată cțț 
cursul unor sportivi de

— Ce este nou î
— Cea mal importantă nou

tate, cu repercusiuni asupra pre
gătirii sportivilor, se referi Îs 
preluarea mingii (regula 154.2.) 
modificată ta sensul că nu se 
mal consideră greșeală („dublă”) 
ta situațiile ta care mingea pre
luată din serviciu, din atacul ad
versarului, ori ricoșată dtn blo
cajul propriu sau advers atinge 
succesiv ta două (s»u mal mul
te) puncte, pe jucătorul care e- 
xecută preluarea (ex. antebraț, 
braț, cap). Firește, etad mingea 
atinge o parte a corpului situată 
mal jos de brîu, se consideră 
greșeală. Dar, dacă preluarea se 
tace de sus, ta degete, execuția 
se supune rigorilor cunoscute 
sancțkxilndu-se eventuate „du
blă”, „ținută* sau „condusă”. 
Deci, atingerile succesive de că
tre același jucător a mingii stal 
permise doar ta situația preluă
rii de Jos, ta ..manșetă”. Prac
tic, ta aceste situații se va so
coti greșeală („ținută”) doar a- 
tur.d ctad mingea rămtae bloca
tă între două puncte atinse con
comitent sau succesiv (ex. intre 
brațe, intre braț șl piept etc ).

— Care sînt modificările „de 
revenire" la regulament 7

— Stat două șl se referă la 
blocarea serviciului și la parti
ciparea la atac a jucătorilor din 
Bnia a doua. Conform modifi
cărilor aduse la Los Angeles re- 
gulei 19.3.2, serviciul nu mai 
poate fi blocat. Dacă totuși min
gea din serviciu este atinsă la 
fileu de un jucător advers (fără 
a comite „dublă”, „condusă” sau 
„ținută”), se socotește greșeală 
ta cazul ta oare ea se Întoarce 
astfel ta terenul echipei care a 
servit ; ta cazul ta care, tasă, 
mingea rămîne în terenul Jucăto
rului care a atins-o, nu se soco
tește greșeală, d ca o preluare 
de sus ta degete, iar echipa res
pectivă va mal avea drept doar 
la tacă două lovituri. De men
ționat că mingea din serviciu 
poate fl atacată de jucătorii e- 
chi.pel adverse numai <Hn pro
priul lor teren... Cît privește

participarea jucătorilor din linia 
■ doua la atac, aceștia o pot 
face mimai din afara „zonei de 
Mac” (de dincolo de linia de 
1 m). Constituie întotdeauna 
greșeală atacul jucătorilor din 
Unia a doua, cînd aceștia se află 
ta „zona de atac”, dacă mingea 
lovită de ei depășește planul fi- 

aid-leului sau atinge blocajul
vers...

— Ce alte modificări s-au 
adus regulamentului 7

— Clteva care cred că nu __ 
cesltă explicații : fileul va fi de 
coloare neagră, o sfoară mpbilă 
atașată In partea de jos a sa 
trebuind să ajute la mai buna 
Xil întindere ; căpitanul echipei 
va fi identificat prlntr-o bandă 
de 8/2 cm de culoare diferită de 
cea a tricoului ; tijele laterale 
(antenele) se atașează pe o par
te și respectiv pe cealaltă parte 
a fîleului ; numerele de pe tri
courile ’ “ ' —

10 cm pe piept și 15 cm pe spa
te) vor " ' 
de cea . _
tui seturilor, neconcordanțeie in
tre pozițiile în teren ale jucă
torilor șl cele înscrise in fișă se 
corecteoză fără penalizarea e- 
ehipei, iar dacă jucătorii din te
ren nu sint identificați în fișă, 
echipa respectivă va fi obligată 
să corecteze greșeala fără pena
lizare (menținerea In teren a ju
cătorului netrecut ta fișă 
posibilă cu consemnarea ____
prime schimbări, operată înainte 
de începerea setului) ; cazurile 
de conduită incorectă semnalate 
înaintea primului set (între flu
ierul de „Încălzire” șl cel de ta- 
ceperre a Jocului) sau Intre se
turi vor fi sancționate conform 
regulamentului și vor fl aplicate 
la setul care urmează.

Așadar, clteva importante mo
dificări care trebuie bine însu
șite de sportivi, arbitri șl antre
nori, dar cunoscute și de publi
cul spectator. Ele intră In vi
goare săptămîna aceasta, la de
butul Divizie! „A”.

Aurelian BREBEANU

mai

ne-

jucătorilor (dimensiuni :

fi de culoare net diferită 
a tricou rilor ; la taoepu-

este 
unei

IN PRAGUL REÎNTÎLNIRII CU ȘCOALA
(Urmare din pag- 1)

bine dotată si întreținută, unde 
se poate juca baschet, handbal, 
volei etc. In schimb, la Liceul 
Industrial „Grigore Alexan- 
drescu”, liniște ! Terenurile de 
sport sint în... vacantă si aș
teaptă mina gospodarilor, iar 
sala este zăvorită. O situație 
aproape identică am întîlnit la 
Liceul industrial de petrol, a- 
colo unde pe terenurile de bi
tum s-au așternut frunzele 
toamnei, iar sala de sport este 
neîngrijită. (Mișu Avanu)

BRAȘOV. Se fac pregătiri 
intense în școlile din orașul 
de la poalele Tîmpei. Cîteva 
dovezi ; numeroasele terenuri 
si săli de sport vizitate dove
desc că gazdele au reușit să 
creeze un cadru plăcut pentru 
primirea elevilor. Așa. de 
pildă sint școlile generale nr. 
2 si nr. 25, liceele industriale 
„Tractorul" și „Steagul roșu". 
Clubul sportiv școlar „Luceafă
rul". (Carol Gruia)

TG JIU. Preocupări deosebite 
am întîlnit la 
nr. 5, unde 
bază sportivă 
fotbal, volei, 
nat), tenis si 
atletism. Este 
tiva gospodarilor de aici de a 
Instala panouri de popularizare 
a sporturilor din cadrul „Da- 
cladei". Si Ia Liceul „Ecaterina 
Teodoroiu" terenurile de sport 
sînt bine întreținute. La a- 
cestea se adaugă o nouă sală.

Liceul industrial 
s-a amenajat o 
cu terenuri de 

baschet (bitumi- 
sectoare centru 
frumoasă iniția-

O mențiune si pentru Liceul 
industrial de mecanică fină 
din Sadu — Gori unde s-a 
amenajat o nouă bază sportivă 
pentru fotbal, volei, tenis (bi- 
tuminat). sectoare de atletism. 
Se află în construcție o sală 
de gimnastică. (Manole Băloi)

IAȘI. Din discuțiile purtate 
cu prof. Vasile Lupașcu. ins
pector metodist de specialitate, 
cit și din investigațiile făcute, 
rezultă că există preocupare 
în multe unități de învătămînt 
pentru ca bazele sportive șco
lare să fie gata la ora deschi
derii anului de învătămînt. Din 
numeroasele exemple, reținem : 
Școala generală nr. 7, unde, cu 
sprijinul comitetului de părinți, 
s-a amenajat o bază sportivă 
complexă. Școlile generale nr. 
5. nr. 21, nr. 22 și nr. 23 dis
pun. de asemenea, de bune 
condiții pentru sport. La fel 
se prezintă lucrurile si la Li
ceul de informatică „Mihai E- 
minescu" si liceele industriale 
nr. 3, nr. 4. nr. 8, Nicolina etc. 
în învătămîntul superior. Ia 
I.M.F. au început lucrările de 
amenajare a unei noi baze 
sportive. în timp ce la Uni
versitatea — amenajarea unui 
teren multifuncțional. (Alexan
dru Nour)

ARAD. Lucruri demne de 
semnalat și în orașul de De 
Mureș. La Liceul industrial nr. 
4. de pildă, au fost amenajate 
de către elevi, nărinti si pro
fesori trei terenuri pentru 
handbal, iar la școlile generale 
nr. 20 și nr. 4. terenuri de

handbaL fotbal, piste de atle
tism etc. în schimb, la Școala 
generală nr. 21 (unitate de în
vătămînt relativ nouă), nici un 
interes fată de activitatea spor
tivă a elevilor. Spațiu există, 
dar acesta este invadat de bu
ruieni. Liceul industrial nr. 10 
a dispus cîndva de spatii pen
tru sport, dar care au 
preluate 
structii. 
îsi vor 
educație 
clasă. Cum si. mai ales, cît de 
eficient 7 Este lesne de imagi
nat. (Octavian Berbecaru)

BRĂILA. Noutăți si în ora
șul nostru : cei p=ste 2 000 de 
elevi de la Liceul industrial și 
școala profesională „Progresul" 
se vor bucura de o frumoasă 
bază sportivă dată de curînd în 
folosință — sală si terenuri în 
aer liber. De asemenea, la li
ceele agro-industria] „Panait 
Cerna" si „Panait Istrati", să
lile de sport și terenurile au 
fost reamenajate. vopsite apa
ratele, 
letism. 
spatiile 
școlilor 
nr. 25, 
trasate terenurile pentru „jocuri' 
în timp ce Ia Clubul sportiv 
școlar s-au amenaiat noi tere
nuri de handbal volei si bas
chet. O plăcută surpriză pen
tru tineretul școlar va fi darea 
în folosință. în curînd. a pati
noarului artificial. (Traian E- 
nache)

fost 
de o unitate de con- 
Acum. elevii de aici 
desfășura lecțiile de 
fizică în sălile de

pregătite pistele de at- 
Aspectuos se prezintă 
pentru sport din curțile 
generale nr. 17, nr. 18, 
nr. 23, unde au fost 

1°

Cristima 
suliță : 
33,82 m

Făta (Roman) 10,21 m, 
Teodora Doboș (Roman) 
; junioare IIS3,32 ra ; junioare II : 1 500 m : 

Cristina Gheorghiu (Iași) 4:39,0, 
Mirela Pătru (lași) 39,00 
’ ’ — 200 ..........

suliță :_______ _______ r.. . . .
m ; juniori III : 200 m : Minai 
Dupu (Bacău) 24,9, ciocan: Gheor
ghe Chiriac (Roman) 56,84 m ; 
juniori H : 3 000 m : Petre Faur 
(Iași) 9:24,1 ; lungime : Ion Bote
zata (Bacău) 6,27 m. (Ilie IANCU 
— coresp.).

brașov. „Zona” la care au 
luat parte atleți și atlete din ju
dețele Buzău, Brașov, Covasna, 
Dîmbovița, Harghita, Prahova s-a 
desfășurat pe stadionul din Poia
na Brașov. Junioare III : 80 — ’ 
Elena Velișcu (Bv.) 10,4 ; 800 
Petruța Ridu CBz) 2:l«,0 ; 200 
Dana Barbu (Ph) 31,8 ; disc : 
glinde Kllemen (Bv) 31,00 
80 mg : Barbu 13,2 ; suliță : a-Aa- 
riana lorga (Bv) 31,82 ; înălțime : 
Katalin Csoti (Hg) 1,50 m ; ju
nioare II : 100 m : Iuiltana Popa 
CPh) 12,8 ; 200 m : Laura Radu 
(Ph) 26,3 ; 800 m : Gabriela Calalb 
(Cs) 2:19,0 ; Înălțime : Paula Nl- 
ctdiță (Ph) 1,55 m ; suliță : Magda 
Novac (Cs) 37,88 m ; disc : Reka 
Pozna (Cs) 41,00 m ; juniori III : 
90 mg : Horațiu Zaharia (Bz) 12,7 ; 
80 m : Cornel Mihai (Db) 9,4 ; 
800 m : CI. Iana (Ph) 2:05,l ; 1 000 
m obst. : Val. Cucu (Bz) 3:00,5 ; 
5 km marș : Cornel Chiriță (Bz) 
28:24,8 ; 200 mg : Zaharia 27,4 ; 200 
m : Mlhal 234 ; lungime : Dan 
Ioniță (Ph) 5,96 m ; juniori n : 
400 mg : Gabriel Nieoiau (Bz) 
574 ; triplu : Find Popescu (Bz) 
13,97 m ; 110 mg : Eduard Herman 
(Bv) ÎS,7 ; 1 500 m ob. : n. Stan
ciu (Ph) 4:49,9 ; suliță : loan Șer- 
bănoiu (Bz) 52,78 m ; 100 m :
Andrei Fornertno (Ph) 11,2 ; 1 500 
m : Csaba Bodo (Cs) 4:03,2 ; 800 
m : Victor Barbu (Cs) 1:57,0 ; 
disc : Or. Dandu (Bv) 39,66 m ; 
lungime : Marius Vlsarion (Ph) 
6,63 m ; greutate : Dandu 12,62 m.

reșița. Clteva dintre cifrele 
mal bune realizate : Adr. Lăscuț 
(Canaș Severin) 1,90 m — înăl
țime B n, Daniela Candet (Timiș.) 
12,7 — 100 m H, Eniko BissOk 
(Timiș.) 40,40 m, suliță F n, loan 
Asandd (Arad) 48:10,0 — 10 km 
marș B H, Ștefan Dragomir (Ti
miș.) și Valentin Kunn (CS) 1,75 
m — Înălțime B m. Carmen Sos- 
tan (’Timiș.) 5,11 m — lungime 
F m, Daniel Selea (Sibiu) 2:03,0 
— 800 m B m, Cornel Radski (A- 
rad) 51,60 m — docan Bin,

m : 
m : 
mg: 
Sie- 
m ; 
Mâ

Campionatul Diviziei „A“ — 
seria I la polo debutează as
tăzi la bazinul de la Băile Fe
lix de lingă Oradea. Prima e- 
tapă programează, de la ora 15, 
partidele Dinamo — C.S.U. 
Construcții București. Crișul 
Oradea — Rapid Arad. Rapid 
București — I. L. Timișoara, 
Progresul București — Voința 
Cluj-Napoca. Steaua — Lotul 
de juniori II. Mîine, de la a- 
ceași oră : Dinamo — Rapid 
Arad. Crișul — Lotul de juniori 
II, Rapid Buc. — Steaua. Pro
gresul — C.S.U.. Voința — 
I.L.T. Vineri, tot de la ora 15 :

Dinamo I 
Lotul da 
C.S.U.. 1 
Progresul 
(ora 15)1 
juniori II 
rad, Pro] 
Buc. — d 
Duminica 
noii edjjjj 
bihorean! 
ora 8, \î 
niori II, 
Steaua -j 
Rapid B 
greșul.

ECHIPA C.S.Ș. I BUCUREȘTI
DE POLO LA JUN

Desfășurat la Ștrandul Tinere
tului din Capitală, Campionatul 
republican de polo pentru ju
niori I s-a încheiat cu victoria 
echipei C.S.Ș. 1 București, în
vingătoare în toate cele șapte 
meciuri ale turneului final. Cî
teva caracterizări ale turneului 
ne-au fost oferite de antrenorul 
federal 
națiile 
locuri, 
pioana, 
pentru 
o selecție bună, și-au 
elevii cu competență 
nală și cu pasiune. La 
finaliste s-au semnalat 
defecțiuni în ceea ce 
selecția șl pregătirea. A* __
prins faptul că din cei peste 80 
de poloiștl Analiști doar opt 
au avut vîrstă maximă a junio
rilor mari (născuți ta 1966), cei
lalți fiind mai mici, ceea ce 
ilustrează un gol mare pentru 
vîrstă respectivă, cu posibile In
fluențe negative asupra viitoarei 
activități a Ioturilor reprezenta
tive. în sfîrșlt, se cuvine să evi
dențiez dintre participant! pe 
Mihai Zaharia, Ladislau Bala
nov, Cătălin Dima (C.S.Ș. 1), Io- 
nuț Anghelescu, Bogdan Tufan, 
Adrian Chețan (Rapid), 
Grancerof *i Răzvan 
(Steaua).

Anatol Grințescu : „For- 
clasate pe primele trei 

dar mai cu seamă cam-
C.S.Ș. 1, s-au 

că antrenorii lor 
și-au

detașat 
au făcut 
pregătit 

profesio- 
celelalte 

multe 
privește 

«ur-

Cătălin
Nutu

24 de ore la cluDul sportiv Mureșul Tg. Mureș

PE CALEA REVITALIZĂRII PERFORMANTELOR
CICLIȘTII JUNIORI de la 

C. S. Mureșul Tg. Mureș nu 
au avut vacanță în vara a- 
ceasta. După ce au luat parte 
la campionatele naționale, la 
„Cupa Voința” și la alte com
petiții. ei au făcut parte din 
impresionanta caravană a „Ta
rului României”, străbătînd, 
alături de cicliștii mai experi
mentați. cei 1 300 km ai tra
seului. Printre mureșeni s-a a- 
flat și Nicolae David (fiul fos
tului multiplu campion cu a- 
celași nume), component al lo
tului republican. ECHIPA FE
MININA DE HANDBAL a pă
șit in actualul campionat — 
Divizia „A" — cu intenția de 
a se clasa pe locurile 4—6 (și 
nu de a evita retrogradarea, 
obiectiv pe care l-a avut în 
ediția trecută a competiției) 
Sporirea exigenței se datorea
ză speranțelor pe care le dau 
unele junioare promovate din 
pepiniera proprie care, de alt
fel „produce” si pentru repre
zentativele tării, printre actua
lele componente aflîndu-se Es- 
tera Laszlo (premiată recent cu 
cupe oferite celei mai tehnice 
jucătoare și golgeterei unor 
turnee internaționale) și Angela 
Bloj. Lucrurile ar merge și mai 
bine dacă s-ar rezolva proble
ma unui antrenor cu norma în
treagă (și nu cu ora, cum este 
cel actual — Valentin Szabo). 
CIRCA 60 DE LUPTĂTORI pot 
fi văzuți zi de zi antrenîndu-se 
în sala (improvizată) din incin
ta clubului. Antrenorii Gheor
ghe Baco, Ladislau Simon și 
Ludot ic Ămbruș au obținut în 
acest an rezultate promițătoare 
prin loan Orosx (campion re
publican la categoria speranțe 
olimpice) si prin echipele de 
juniori I. II și copii. Dar ma
rea mîndrie a secției este Ale
xandra Ballay (care îșl satis
face stagiul militar la Steaua), 
medaliat cu bronz la Campio
natul european de lupte libere

pentru juniori. CANOTAJUL 
ACADEMIC a prezentat concu- 
renți clasați printre fruntașii 
campionatelor tării, precum si 
autentice speranțe de a deveni 
valori internaționale, ca, de e- 
xemplu. Zorina Bancea (meda
liată cu argint în proba de du
blu a „Concursului Prietenia”). 
Aurel Stupan și Ion Mihalache. 
Antrenorul Horia Dragoș are 
ambiția de a se apropia (deo
camdată) de faima venerabilu
lui antrenor emerit Ștefan Cer- 
hati, ale cărui mîini au modelat 
reputați reprezentanți ai Româ
niei la marile competiții inter
naționale. PATINATORII DE 
VITEZĂ nu așteaptă punerea 
in funcție a patinoarului arti
ficial pentru a se antrena în 
vederea viitorului sezon și. ca 
atare, ei pot fi văzuți zi de zi 
alunecînd pe patine cu rotile 
pe aleile din jurul Sălii spor
turilor. Aceasta este si explica
ția -faptului că. deși nu bene
ficiază de patinoar înghețat ar
tificial decît de un sezon, spor
tivii de la Mureșul s-au aflat 
întotdeauna printre protagoniș
tii concursurilor Interne și au 
dat elemente loturilor repre
zentative. în rîndul cărora se 
află acum Edmund Cseh și A- 
dalbert Szekely. TENISMANA 
CRISTINA KOMARONI. în 
vîrstă de 11 ani, a cîștigat „Cu
ba Transilvaniei”, „Cupa Mure
șul" și alte competiții (bineîn
țeles, la categoria de vîrstă res
pectivă). Cristina, ca și fllți co
pii și juniori de la Mureșul, 
s-a ridicat de curînd. mai pre
cis de cînd de destinele spor
tive ale micuților tenismani se 
ocupă antrenorul Ioan Takacs 
Pe cînd și performeri la ni
velul seniorilor ? „ÎN ULTIMA 
VREME SE SIMTE UN 
RIMENT", ne declara 
Sîmboan, președintele 
Mureșul. „Schimbarea 
generații de antrenori 
priit, cîțiva ani în șir, activită-

REVI- 
Vasile 
C. B. 
vechii 

nu a--

BASCHETUL SE PREGĂTEȘTE
(Urmare din pag. 1)

(de la I.C.E.D.) la Steaua. Lu
cian Ivascencu (Dinamo Bucu
rești) și Gabriel Mihai (Steaua) 
la Rapid. Viorel Constantin 
(Carpati București) la Dinamo 
București. Csilla Gr&dinaru, La- 
vinia Blindul (ICEMENERG) la 
Politehnica Timișoara, Rodica 
Jugănaru (C.S.S. 1 Constanta) 
la Voința București. Alte ce-

reri depuse, dar cu forme in
complete. urmează a fl supuse 
discuției Biroului federal, care 
va decide pînă înaintea înce
perii competițiilor republicane, 
ale căror date de debut sint 
următoarele : Divizia „A" : 
băieți — 11 octombrie, fete — 
4 octombrie ; Diviza .,B“ de ti
neret : băieți și fete : 14 oc
tombrie | Divizia școlară și de 
tineret, băieți și fete : 30 sep
tembrie.

Rezultatq 
Crișul OrJ 
7—9, C.S.Ș 
Viitorul d 
pid Bucuri 
București I 
in ța duj-1
— Viitorul! 
Arad 11—a 
șui 16—1, I 
Rapid Ar® 
Triumf —
— Crișul 
Steaua 9—I

CLasameq 
București I 
Mihai Zahd 
George TiJ 
drian Măhl 
țu, Lauren] 
pescu, Boa 
Lăutaru, j 
Gheorghe 1 
antrenori : 
Victor ș 
București
4. C.S.Ș. 1
5. Rapid A 
radea 5 p, 
ca J p, I. 
Napoca I p 
Ladislau E 
cel mai U

'SSk

ții secțiild 
care au ini 
ceea ee prl 
formanțeloa 
nele discipj 
ceput să pi 
tă hotărirel 
al muncii 
eeea ee a I 
mugurfter 
„ÎNVlJlh.3 
DAR INCJ 
TOARE”. al 
Koos. vicef 
lui. „Chiar 
care s-aa 
timpul dedi 
nu este fsăi 
unii antrn 
insuficientul 
faptul că a 
me de pre 
lipsește sta 
fi trebuii a 
la predecea

ți exi 
cerii i
TUL A 
ultima 
mină să ura 
veni pentru 
ta tul

Simbât
internați

WISMUTH

C.F.R.
Sîmbătă, d 

„Olimpia” di 
găzdui o atrâ 
ternațională 
giliștil de la 
tate și forma 
din R. Ț|_Gd

LOTO-PRONOSP



tapid Arad, 
a. Sîmbătă
— Lotul de
- Rapid A- 
L.T.. Rapid 
ța — C.S.U. 
:ea etapă a

turneului 
esc, de la 
otul de ju- 
lapid Arad, 
Dinamo — 

;ul — Pro-

I
I
I
I
I

’IOANĂ |
I

DE POLO ,s
apid Buc. — 
, Crișul — I EairiiH Araci ®

IRLANDA
(Urmare din pag. 1)

La startul prclimiiiariilor Mundiatutui ’86

neie etape : 
apid Arad 
ști — C.S.Ș. 
l 15—9, Ra- 
i.Ș, Triumf 
îaua — Vo- 
-11, Voința 
uni — Rapid 
âue. — Crl- 
steaua 9—6, 

torul 19—6,
—5, C.S.Ș. 1 
d Buc. —

I
I
I

t. c.s.ș. 1 
tălin Dima, 
>lau Balanov, 
a Bath, A- 
îurențlu Cre- 
i, Vlorel po- 
iru, Stelian

Ștefânescu, 
lorghe Petca; 
Georgescu șl 
, 2. Rapid 
Steaua 10 p, 
icurești 4 p, 

6. Orișul O- 
a Cluj-Napo- 
.itorul Cluj- 
nlt distincții: 
C.S.Ș. 1) 
ător, Ci

I
I

Cătălin
1 bun 

iteaua)

ului nostru, 
un recul în 

aținerea per- 
însă, la u- 

enorii au în- 
eu mai mul- 
mul onorant 
u pasiune, 
inat apariția
perfiCmanțc". 
IT^REALA, 
SAUSFACA- 
ît prof. Bela 
te al clubu- 
sporturile la 

it progrese 
trenamenteloi 
totalitate, iar 

.motivează** 
lament prin 
condiții opti- 

de fapt, le 
pe care ai 

jșteneaseă de 
lu este mai 

nta^munca 
nu a 

' eomnultate
lartea eondu- 
tru“. SPIRI- 
î răzbate din 
ce ne deter- 
că vom re- 

nstata rezul-
rANCULESCU

euniune
i de box

A (R.D.G.)

OARA-
ora 19, sala 
Etaușoara va 
reuniune in- 

>x Intre pu- 
L din locali- 
’ismuth Gera

WFORMEÂZÂ
uit* PRONO- 
12 septembrie 
sala Clubului 

Un București, 
nr. <2, Ince- 

,13. Numere 
radiodifuzate 

: la ora 1» pe 
-a 13 pe p ro
și a doua zi 
programul I.

sare biletele 
Ișnultă LOTO 
nbrie, ta ca- 
axim putîn- 
îrlsme „OLT- 
:le mal mari 
tu, după cum 
lombinate și 
de pod", plă

spune, se înțelege bine în joc 
cu Stewart, mijlocașul care se 
infiltrează pe extrema stingă. 
Ca să confirme atenția pe care 
o acordă acestui joc, federația 
l-a adus și pe fundașul Nicholl 
din Canada, unde joacă la 
echipa profesionistă Toronto 
Brizzards, de 31 ori interna
țional A. Irlanda de Nord a 
cîștigat uittimul campionat in- 
terbritanic (la golaveraj, pentru 
că a fost egală la puncte cu 
Anglia și Țara Galilor), dar 
Billy Bingham spune că echipa 

greu cu 
jucătorii 
un

sa se adaptează mai 
fotbalul european, cu 
români, care practică 
latin.

întâlnirea Irlanda de __
România (prima din palmaresul 
celor două țări) are onoarea de 
a-1 avea in tribună pe Joao 
Bavelange, președintele FIFA, 
cu care, ieri, am avut prilejul 
să stăm de vorbă. Marți, la

joc

Nord

tribunei a doua cu prilejul 
inaugurării stadionului „Wind
sor Park", dună masiva recon
strucție la care a fost sunus 
în ultimii ani. Stadionul are, 
acum, 25.000 locuri pe scaune 
și 10.000 în picioare. Gazonul 
este excelent, numai să nu 
plouă, pentru că aici vremea 
este instabilă, iar seara e frig 
și bate vintul. Și-a anunțat 
sosirea la acest meci și o altă 
cunoștință a fotbaliștilor noștri 
Jupp Derwaii, care va veni ca 
observator al federației turce, 
antrenorul vest-german activînd 
acum la clubul Galatasaray 
după „dușul rece" de la tur
neul final din

dubul 
.dușul rece" 

Franța.

MECIUL NR. 368

VOR REGĂSI „TRICOLORII"
ELANUL DE LA BRATISLAVA?

HAGI
orele 13, ora locală, Joao Ha- 
velange gi ministrul pentru 
educație ?i sport din Irlanda 
de Nord. Nicholas Scott, au 
dezvelit o placă fixată pe zidul

Astăzi, la Șumen

IINTILNIREA AMICALĂ DINTRE ECHIPELE DE TINERET
I ALE BULGARIEI
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Astăzi, eu începere de la ora 
17, pe stadionul din Șumen, va 
avea loc întâlnirea amicală din
tre reprezentativele de tineret 
ale Bulgariei și României. Pen
tru tinerii noștri jucători, ca și 
pentru partenerii lor de între
cere, meciul de astăzi reprezin
tă o bună verificare în vederea 
sezonului viitor, cînd ambele 
vor evolua în Campionatul eu
ropean.

Acesta este și motivul pentru 
care lotul nostru a fost re
structurat, o serie de elemente 
remarcate recent în campionat 
găsind posibilitatea afirmării și 
pe această cale (Mandoca, Pas- 
cu, Mirea, C. Lazăr etc.), ceea 
ce demonstrează că se urmă-

Șl ROMÂNIEI
rește cu insistență însăși atin
gerea «copului existenței lotu
lui reprezentativ de tineret. 
Sub conducerea antrenorilor V. 
Kraus și A. Iordănescu, au e- 
fectuat deplasarea la Șumen 
următorii jucători : Zlotea, Vo
dă (portari), Paseu, Siancu, Bu- 
eico, Bălan, Gheorghiu, Mirea 
(fundași) ; Muzsnai, Mezaroș, 
Mandoca, Botezau, Lazăr, Bur
dujan (mijlocași), Muntean, Soa
re, O. Popescu, Țîrlea (ata- 
canți).

Lotul bulgar este alcătuit din 
fotbaliști talentați provenind în 
majoritate de la cluburile Sla
via Sofia, Levski Spartak și 
Sliven.

MIINE, 0 NOUA [TAPA
Fopulara competiție fotbalistică, 

„CUPA ROMÂNIEI", care se des
fășoară sub egida „DACIADEI", 
programează mîine — Joi 13 sep
tembrie — o nouă etapă cu parti
ciparea divizionarelor „C“ și a 
unor formații (In număr de 22) 
din campionatele județene. Me
ciurile Încep Ia ora 16. Dar Iată 
programul complet al etapei :

Avîntul Frasin — Minerul Vatra 
Domed, Carpați Gălăneștl — Zim
brul Șiret, Metalul Botoșani — U- 
nirea Săvenl, Șiretul Pașcani — 
Constructorul Iași, Celuloza 
Bradul Roznov — Laminorul Ro
man, Mecanica Vaslui — Aripile 
Bacău, Energia Gh. Gheorghiu- 
Dej — CSM Borzești, Proletarul 
Bacău — Petrolul Moinești, Șoimii 
Mircești (jud. Vrancea) — Chimia 
Mărășeștl, Petrolul Ianca — Vic
toria Tecuci, Ancora Galați — 
Progresul Isaceea. Voința Beștepe 
(jud. Tulcea) — Delta Tulcea, 
Chimia Brăila — Foresta Gogești, 

Șoimii Cernavodă — Cimentul 
Medgidia, Portul Constanța — 
Chimpex Constanța, Olimpia Slo
bozia — Unirea Urzieeni, Carpați 
Nehoiu — Chimia-Victoria Buzău, 
Locomotiva Buzău — Chimia 
Brazi-Ploieștl, Petrolul Bălcoi — 
Poiana Cîmpina, Ș.N. Oltenița — 
Dunărea Călărași, Viitorul Chir- 

nogi — Sportul comuna „30 De
cembrie", F.C.M. Giurgiu — Visco- 
fll București. Tehnometal Bucu
rești — IUPS Chltila. Minerul Șo- 
tînga (jud. Dîmbovița) — Metalul 
Mija, Chimia Găeștl — Aversa 
București, Dacia Pitești — Musce
lul Cîmpulung, Sportul muncito
resc Caracal — C.F.R. Craiova, 
Cetatea Tr. Măgurele — Dunărea- 
Venus Zimnicea, Petrolul Videle — 
Textila Roșiori. Dunărea Calafat — 
Btectroputere Craiova. Viitorul 
Drăgănești — Metalul Rm, Vflcea, 
Petrolul Țlclenl — Pandurii Tg. 
Jiu, Mecanizatorul șlmlan — Con
structorul Craiova, Minerul Anina

— Dieraa Orșova, Minerul Oravița
— Metalul Bocșa, Laminorul Nă
drag (jud. Timiș) — U.M. Timi
șoara, unirea Tomnatic — Rapid 
Arad, Minerul Aninoasa — Mâne
rul Paroșeni, Minerul Ghelar — 
Dacia Orăștie, Minerul Certej — 
Șoimii IJpova, Recolta Salonta — 
Minerul Or. dr. Petru Groza. U- 
nirea Valea lui Minai — înfră
țirea Oradea, Victoria Someșenl 
(jud. Cluj) — Steaua C.F.R. Cluj- 
Napoca, Unirea Hlda (jud. Sălaj)
— Silvania Cehu savantei. Victo
ria Oarei — Someșul Satu Mare, 
Oașul Negrești — CJ.L.-Mecanica 
Sighet, Electrica Baia Mare — 
Bradul Vlșeu, Minerul Băiuț — 
Lăpușu.1 Tg. Lăpuș, Minerul Rod- 
na — CHIMFOREST Năsăud, Mu
reșul Luduș — Olimpia Gherla, 
Lacul Utrsu Sovata (jud. Mureș)
— Metalul Sighișoara, Șurianul 
Sebeș — Metalul Aiud, Unirea 
Ocna Sibiului — Inter Sibiu, Trac
torul Miercurea duc — Mureșul 
Toplița, Electro SI. Gheorghe — 
Metalul Tg. Secuiesc, Unirea Cris- 
turu Secuiesc — Nitramonia Fă
găraș, Colo rom Codlea — Precizia 
Săcele, Torpedo Zămești — Me- 
trom Brașov.

• Partida de astâ-searâ de pe 
stadionul Windsor Park din Bel
fast (35.000 locuri) este prima din
tre reprezentativele României și 
Irlandei de Nord. Pînâ la ocest 
Joc, selecționata noastrâ a susți
nut 357 
victorii, 
fi 128 
609-570.
• în ------- ------ ----------_

dut startul in preliminariile C.M. 
(0-1 cu Finlanda, la Helsinki, ta 
25 moi), adversara noastrâ este 
o echipă puternica, fapt relevat 
de cele două victorii obținute în 
fața reprezentativei R. F. Germania 
(1-0 ia Belfast și tot 1-0 la 
Hamburg), în preliminariile C.E., 
ca și de cucerirea locului 1 In 
campionatul inter-britonic de anul 
acesta (alături de Anglia, Scoția 
șl Țara Galilor), cînd a întrecut 
Scoția (2-0), a terminat la egali
tate cu Țara Galilor (1—1) fi a 
pierdut pe Wembley cu 1-0.
• Antrenorul echipei (din 1979 

în post) este binecunoscutul Billy 
Bingham, de 56 de ori tnternațio- 
itai, fost la Everton, Liverpool fi
F. C. Plymouth.
• De remarcat câ din lotul

nord-irlandez doar un jucător, por
tarul de rezerva, G. Dunlop, joa
că la o echipă din campionatul 
țârii sale, și anume la Linfield 
Belfast. Cei! a iți evoluează în 
Anglia (12), Scoția (2) și Spania 
(1). lată totul : P. Jennings (Ar
senal), G. Dunlop .............. ” '
fast) - portari, J. I 
gers Glasgow), J.
(Rangers Glasgow), ... ............ .
ney (Bolton Wanderers), J. O'Neill 
(Leicester City), M. Donaghy (Lu
ton Town), N. Worthington (Sh. 
Wednesday), D. McCreery (New
castle Utd.), P. Ramsey (Leicester 
City), M. O'Neill (Notts County),
G. Armstrong (Real Mallorca), N. 
Whiteside (Manchester Utd.), W. 
Hamilton (Oxford Utd.), I. Ste
wart (Q. P. Rangers), S. Penney 
(Q. P. Rangers) — jucători de 
dmp. Decanul de vîrstâ și de se
lecții este portarul Pat Jennings : 
39 ani, 106 selecții. Cu 63 selecții 
se prezintă M. O’Neill, cu 62 — 
J. Nicholl și cu 53 — G. Armstrong.
• Din lotul nostru, cei mai 

mulți jucători (8) îi furnizează 
Universitatea Craiova, 4 sînt de 
la Sp. studențesc, 3 de la Dina
mo, 2 de Ic Corvinul și 1 de la 
Steaua, krtă-i pe cei 18 aleși de 
antrenorii M. Lucescu și M. Ra
dulescu : Lung (22 sei.), lordache 
(25) — portari, Rednic (30), Ne* 
grilă (21), Ștefânescu (57), lor- 
gulescu (35), Andone (23), Ungu- 
reanu (29), Țicteanu (41), Mo
vilă (4), Irimescu (7), Mateuț (4), 
Klein (34), Bozeșan (debutant), 
Geolgâu (15), Coraș (18), Augus
tin (29), Hagi (13), jucători de 
dmp
• O serie de absențe impor

tante la meciul de azi : Moroni, 
Boloni, Bălăci, Că mă ta ru, McIlroy, 
cu toții accidentați.
• Arbitrul de azi, belgianul 

Alexis Ponnet, a mai condus echi
pa României în meciurile cu Spa
nia (1—1) în turneul final al C.E., 
0—1 cu Cehoslovacia în prelimina
rii și 0-1 cu Ungoria (în 1961).
• Observator UEFA : fostul ar

bitru Thomas Wharton (Scoția).

astâ-searâ de pe

partide, dintre care 149 
50 încheiate la egalitate 

lnfringeri. Golaveraj : 

ciuda faptului câ a pler-

(Linfield Bel- 
Nicholl (Ran- 

McCIelland 
G. McEIhin-

Un nou start în prelimi
nariile Mundialului. (Al trei
lea Mundial consecutiv de 
limbă spaniolă I)

Pentru iubitorii fotbalului 
din tara noastră, ca și pen
tru cei de 
mentul de 
moționant. 
Pentru că
World Cup-ul, sau 
meisterschaft-ul) 
trează, ca și .
un sfert din suflarea Glo
bului. Fotbalul fiind, așa 
cum s-a mai spus, ultimul 
imperiu în care soarele nu 
apune niciodată.

Acest nou start pentru 
Mexic e și unul încărcat de 
nostalgie. In 1968. „tricolo
rii" porneau tot pentru Me
xic. cu o echipă din care 
nu lipseau Dobrln. Dinu, 
Lucescu. Dembrovschl, ca să 
nu pomenim decit trei-pa- 
tru nume din cele care a- 
veau să obțină o răsunătoa
re calificare si care 
nu uităm 
bată 
final 
acel 
în ____ .
mondiali la zi (Anglia) și a 
eelor care aveau să se în- 
cunune pe Azteca. în 1970.

Acest meci de la Belfast, 
meciul de start, este unul 
foarte important. El poate 
fi o foarte reușită mutare 
de început, asa cum nu a 
fost „mutarea de la Lisabo
na" (0—3 cu Portugalia), in 
1968.

în meciul de la Belfast, 
echipa națională are o obli
gație mai mare decit aceea 
de a obține un rezultat care 
să ne asigure din start o 
superioritate pozițională a- 
supra Irlandei de Nord, ca
re a ratat plecarea la Hel
sinki (0—1 cu Finlanda). 
Tricolorii au obligația de r. 
se bate pentru a rămine 
Împreună, așa cum au tă- 
cut-o si alte echipe națio
nale din istoria fotbalului 
nostru, această deviză fiind 
la baza marilor eforturi de 
autodepășire ale echipei 
conduse de Angelo Nicu- 
lescu.

Acum 16 ani, după acel 
0—3 la Lisabona, echipa na
țională a fost radical schim
bată. o schimbare fericită, 
din care s-a născut „Echipa 
de pe Wembley", rod al so
cului portughez, o echipă 
foarte tânără, in care nici 
un jucător nu avea mai 
mult de 24 de ani. element 
ideal pentru o ascensiune 
care s-a și produs, de alt
fel. Astăzi, echipa naționa
lă, care are în urma sa 
„trambulina" performantei 
de la Bratislava și trei ani 
de jocuri împreună, e con
știentă că meciul de la Bel
fast esie unul pentru drep
tul de a continua cu mîndrie 
intr-o formulă consacrată — 
in pofida absentelor — o 
formulă căreia refluxul din 
turneul francez ar trebui 
să-i sporească setea de re
vanșă. de afirmare, pentru 
acest drept de a rămine îm
preună.

pretutindeni, mo- 
start e unul e- 

plin de speranțe.
Mondialul (sau 

Welt-
concen- 

Olimpiadele,

>, să 
aveau să se 

frumos și în turneul 
de la Guadalajara, cu 

4—5 în „grupa morții", 
compania campionilor

S-a spus deseori că pre
liminariile Meurnnpnp° 
chiar turneul 
fost doar o 
formarea unei 
să înfrunte cu 
dialuL Poate că nu a fost 
chiar așa. dovadă și marele 
salt de la Bratislava, dar 
este cert că un Mundial de
pășește realmente un cam
pionat european, fie și nu
mai pentru faptul că Brazi
lia nu e în Europa. Dar nu 
e mai puțin adevărat că e- 
chipa națională — indife
rent de aprecierea dată 
Campionatului european — 
are acum o ștachetă de două 
ori ridicată, prima oară în 
urma impulsului de la Bra
tislava. iar a doua oară în 
urma neîntîlnirii cu... Pa
risul.

Examinînd puțin șansele 
preliminariilor ’86 în raport 
eu cele care au dus echipa 
noastră la Guadalajara, tre
buie să pornim de la ideea 
că ele sînt cel puțin la fel 
de concrete ca și atunci. Și 
astăzi, ca și atunci, trico
lorii au în grupă doi ad
versari care au jucat în ul
timul turneu Mundial (An
glia si Irlanda de Nord). E 
adevărat. Anglia reprezintă 
astăzi mai mult dccît a re
prezentat atunci Portugalia, 
echipă cu fluctuații firești 
de-a lungul anilor. E ade
vărat că și Irlanda de Nord 
este ceva mai sus decit El
veția 1968. Pe de altă parte, 
insă. în actuala grupă de 
cinci se califică două echi
pe, ceea ce e un avantaj 
real, chiar dacă grupa ac
tuală are un adversar în 
plus (Finlanda) doar apa
rent barat de echipele con
siderate mai puternice. (în 
calcularea șanselor am sim
plificat operațiunile. prin 
„eliminarea4* Turciei 1984, pe 
care o considerăm egala 
Greciei 1968.)

Dincolo de toate aceste 
calcule, care, de cele mai 
multe ori, sînt răsturnate^— 
dovadă și nu prea îndepăr
tatele preliminarii europene 
—, echipa națională trebuie 
să demonstreze DE LA 
BELFAST că poate juca efin 
nou CA ÎN PRIMA REPRI
ZĂ A MECIULUI CU ITA
LIA SAU SUEDIA. AMBE
LE LA BUCUREȘTI, sau 
CU VIGOAREA DIN ME
CIUL DE LA BRATISLA
VA. de fapt MODELUL PE 
CARE ÎL DORIM REPRO
DUS LA BELFAST.

Meciul de la Belfast, din
colo de rezultat, este cheia 
care poate decide asupra în
tregii configurații a anului 
competițional 1985. cu cele 
7 MECIURI OFICIALE, din
tre care două cu Anglia.

A fi sau a nu fi împreu
nă ! Aceasta este formula 
psihică din care au crescut 
aripile echipei lui Angelo. 
Să sperăm că descendenții ei, 
conduși de Lucescu. căpita
nul echipei de pe Wembley, 
vor înțelege pe deplin im
portanța momentului.

Ioan CH'iRiLÂ

europene" și 
l francez au 

etapă pentru 
echipe care 
succes Mun-

C.F.R.

tite integral sau sfert.
• Intrlnd In agențiile Loto- 

Pronosport sau trectod pe lingă 
tonetele atît de bine cunoscute, 
nu uitați să vă procurați șl LO
ZUL IN PLIC 1 Intre cele mal 
recente se numără LOZUL 
TOAMNEI, ale cărui ediții pre
cedente au prilejuit satisfacții 
mari participa nților. Se pot ob
ține autoturisme, precum șl su
me diferite de bani I

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 9 SEPTEM
BRIE 1984. Categoria 1 (11 rezul
tate) : 8 variante 25% a 9.495 
lei ; Cat. 2 (10 rezultate) 5 12
variante 100% a 2.940 lei șl 107 
variante 25% a 735 lei ; Cat. 3 
(9 rezultate): 88 variante 100%
a 555 lei șl 1.016 variante 25% a 
139 lei.

„Stop-cadru“ In laboratorul performanței

POLITEHNICA IAȘI Șl „SCHIMBUL DE MIINE"
Dimineață obișnuită de au

gust. cu cer albastru si soare 
plin. îmbietoare mai degrabă 
pentru ștrand : mai ales pen
tru copii, pentru toti aceia 
care acum sînt în marea va
cantă școlară. Ei bine, la ora 
vizitei noastre la stadionul din 
Dealul Copoului. acolo unde 
Politehnica Iași îsi dispută me
ciurile de Divizia „A“. se lucra 
transpirînd din abundentă. „Ca 
în toate diminețile si după- 
amiezile — ne spune Mihai 
Birzan. antrenorul coordonator 
al centrului de copii si juniori, 
terenurile de antrenament sînt 
Ia dispoziția noastră". Urmă
rim la lucru grupa de copii 
născuti în ”70 (an fotbalistic). 
Vreo 26 la număr, toti supu- 
nîndu-se fără șovăire unui pro
gram _____ .
chiar Mihai Bîrzan. Cel căruia 
i-au 
Romilă. Anton, Dănilă. Florean, 
Cernescu, Cănănău si. mal re-

,jion-stop“. condus de
trecut nrin mină frații

*
cent, Burdujan. Gheorghiu.^Pa- 
veliuc,
peanu,

Mircea. Radu, Cim- 
,____ Dohot se mișca si e-

xersa cu dezinvoltură alături 
de elevii săi I ca si cum nici 
n-ar fi trecut pragul a 60 de 
primăveri. Si copiii lașului, 
speranțele Politehnicii, dove
deau subtilități tehnice, aveau 
mișcare și tinută in teren, lo
veau corect balonul. Aflăm că 
această grupă are in palmaresul 
ei. de la înființare si pînă în 
prezent peste 60 de meciuri 
susținute în tară si peste hotare 
(Olanda. Franța). Deci, acumu
lările au început demult. La 
sfîrsitul antrenamentului ni se 
fac si unele prezentări : Dănuț 
Țurcan — atacant exploziv 
(este si campion școlar la 800 
m plat, al Sc. generale nr. 7), 
Nieolae Răilean — „libero", cu 
calități înnăscute (a fost convo
cat la lotul U.E.F.A. ’87). Ni
colae Cufner — fundaș lateral 
stânga (care calcă pe urmele

lui Ciocîrlan). Florin Andrei — 
mijlocaș coordonator. Marîus 
Amorâriței — fundaș de mar
caj (va fi chemat la „Luceafă
rul® — ni se spune) si alții. 
De remarcat că toti acești copii 
(ca si ceilalți de la alte grupe) 
merg bine cu învățătura, a- 
ceasta fiind prima condiție a 
rămînerii Pe mai departe în 
activitatea fotbalistică.

Mai aflăm că alte două grupe 
(’69 si ’71). cu un total de 40 
de eonii, sînt pe mîinile lui 
Dumitru Romilă. fundașul de 
Ieri al „alb-albastrilor“, antre
nor tot atît de harnic si Pa
sionat ca profesorul său M. 
Bîrzan. Să notăm că prima 
grupă (’69) este considerată 
„grupa-fanion" a clubului, aici 
găsindu-i pe Gabriel Lungu, 
un miilocas cu tehnica fente
lor amintind de... Dobrln. Ro- 
mică Insurătelu (_Bbero“). Dra
gos Urdaru (fundaș lateral 
dreapta). Marîus Mareu (ex-

tremă dreapta) si Cristian Bir* 
găoan, portar — nominalizat, 
recent, la Bacău, de specialiștii 
forului de specialitate în ac
țiunea „Cupa Viitorul". Fiindcă 
a venit vorba de portari (să 
nu uităm că aici există o a- 
devărată scoală a portarilor — 
la Politehnica s-au format M. 
Constantinescu. V. Iordache. 
Costas. Cizik. Naște. Bucu, 
Cîmpeanu. Dohot. Cătălin Hăi- 
san — 1,85 m înălțime, cedat 
prin transfer, recent, la Otelul 
Galați).

De remarcat că procesul _de 
selecție se desfășoară pe în
treg parcursul anului, antre
norii (la care se adaugă si 
Kurt Gros, trecut la echipa 
de speranțe, si V. TJrsache) a- 
vînd în atentie si supraveghere 
marile cartiere ale orașului și 
școlile acestora. Astfel a fost 
posibilă trecerea prin sita 
selecției a peste 1 500 de copii 
(aici incluzîndu-se si acțiunea 
„Cupa Viitorul"), ceea ce a 
dus la Împrospătarea grupelor 
(pe categorii de vîrstă) cu noi 
talente.

...Deci. în laboratorul perfor
mantei ieșene se lucrează in
tens.

Stelian TRANDAFIRESCU



O NOUĂ VICTORIE IN ANGLIA 

A RUGBYȘTILOR DE LA GRIVIJA ROȘIE
R.C. Grivita Rosie a înregis

trat cea de a doua victorie 
din cadrul turneului întreprins 
în Anslia (reamintim că în pri
mul meci, Grivița Roșie a în
trecut pe R.F.C. Thourroek cu 
21—6). Rugbystii bucuresteni au 
învins acum pe R.C. Leighton 
cu 22—18 (18—6) arin punctele 
realizate de Al Marin — 2 e- 
seuri, O. Moraru — eseu, a 
transformat T. Tudose — 2 l.p. 
+ 2 tr. în drum spre țară, rug-

PHIitl KUIEMIIll WMM1
La sfîrșitul acestei săptămîni 

va avea loc la Cardiff o nouă 
etapă din cadrul „Cupei Mon
diale" la haltere. La această în
trecere vor lua startul patru 
sportivi români : Petre Beche
rii (cat 82.5 kg), Nicu Vlad și 
Petre Dumitru (cat 90 kg) și 
Vasile Groapă (cat 100 kg). De

CALIFICĂRILE PENTRU C.E DE BASCHET (m)
România — Cehoslovacia 75-81

Fînlaikda —- Ungaria 82—31 
(4ă—38). Bulgaria — Angliaîn ziua a patra a turneului 

de calificare pentru Campiona
tul european de baschet mas
culin au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate : grapa „A" 
(la Linkoping) : Cehoslovacia — 
România 81—75 (49—39). Tur
cia — Suedia 80 —77 (39—46). 
Norvegia — Belgia 76—68 (39— 
37). Clasament : 1. Cehoslova
cia 6 p. X Suedia 6 p. X 
România 4 p. 4. Belgia 4 p, 
5. Turcia 2 p. 6. Norvegia 2 p. 
în ultima zi a turneului preli
minar au loc meciurile : Româ
nia — Belgia. Suedia — Ceho
slovacia si Turcia — Norvegia 
Grupa -B“ (la Helsinki) : Po
lonia — Grema 89—88 (49—39).

CONCURS DE AUTOMODELE 
LA PLAUEN

La Plauen a avut Joc concursul 
Internațional de a-rtomodete pho- 
tale prin radio dotat ca „Cupa 
Asociației pentru sport și tehni
că* dm K. D. Germană. La În
treceri au luat parte sportivi dîn 
7 țări, printre care și o repre
zentativă a modelismului nostru. 
Concursul s-a desfășurat la un 
Înalt nivel tehnic, fapt dove • 
și de vitezele real^aăe la cursele 
pe circuit, clasa RC—VI și RC— 
V2 — pini la 50 km/oră pe cir
cuit șt pir.ă la 100 kza'oră tr. 
linie dreaptă. Sportivii români 
au cucerit un loc trei tr. dasa 
RC—EB. cu timpul 32.45 sec. 
(nou record național de juniori) 
realizat de Ladislau Hanra de 
la ..Rapid" Oradea. Pe echipe 
sportivii noștri au ocupat locul 
4 la grupa „electrice”.

LA ÎNCHEIEREA UNUI SEZON C0MPETIȚ10NAL DE ÎNOT
(Urmare -lin pag 1)

mari, care constituie majorita
tea în palmaresul de onoare 
al disputelor. Au fost si Drobe 
unde toate finalistele, sau a- 
proape toate, erau junioare.

Tabela recordurilor s-a mo
dificat in cîteva rînduri. Prin 
băimăreanul Robert Pinter 
(2:04,20 la 200 m fluture. 4:02,59 
la 400 m liber, plus alte per
formante la nivel de iuniori). 
dinamovistul Costin Negrea 
(53,33 la 100 m liber si 1:55,13 
la 200 m liber), ploieșteanul 
Cristian Ponta (4:33,25 la 400 
m mixt), brăileanca Laura. Sa- 
chelarie (58,53 la 100 m liber), 
la care se adaugă rezultatele 
unor ștafete (Dinamo. C.S.M.Ș. 
Baia Mare. Lie. 37 București).

Indubitabil, cercetînd palma- 
resele întrecerilor naționale, 
constatăm consecvența pre
zentei în- frunte, la toate ni
velurile. a grupării maramure
șene Clubul sportiv municipal 
școlar Baia Mare. Acesta do
mină — iată cuvîntul ! — îno
tul nostru, avînd mai tot ce 
trebuie pentru performantă : 
excelentă bază materială (bazin 
acoDerit dar si. mai recent în 
aer liber), conducere inspirată, 
un grup de antrenori pricepuți 
condus de Gh. Dimeca, și, nu 
în ultimul rînd, bază umană. 
C.S.M.S. a cucerit la București 
cele mai multe titluri indivi
duale (9) la seniori, prin Pinter 
2. Andreea Hidegkutl 2, Anca 
Pătrăscoiu. Simona Ritti. Eniko 
Palencsar 2, Noeml Lung, pluș 
două la ștafete, si 17 la juniori 
mari. A urmat Dinamo (antre- 
noare Cristina Sopterian). cu 
un bilanț de 12 titluri, toate la 
seniori, dintre care Carmen 

byștii români vor mai susține 
un meci în Franța, la Mau- 
bege.
• S-a înapoiat din Ceho

slovacia echipa C.S.S. Locomo
tiva București, campioana noas
tră de juniori. Tinerii rugbyști 
români au cîștigat toate parti
dele disputate, realizing un scor 
global fără precedent : 164—0 ! 
(74—0 cu T.J. Praga, 70—0 cu 
T.J. Riscany și 20—0 cu Viscov, 
campioana Cehoslovaciei).

LA „CUPA MONDIALĂ"
notat că aceasta este cea de a 
4-a etapă a competiției, după 
concursul „Panonia”, C.E. de la 
Vitoria (Spania) și J.O. La Los 
Angeles, primilor trei cla
sați la total și la cele două stiluri 
li s-au decernat medalii în ca
drul campionatului mondial.

82—71 (39—36). Clasament : 1. 
Polonia 6 p, X Bulgaria 6 p. 
X Finlanda 6. p. 4. Ungaria 
4 p. 5. Grecia 2 p. 6. Anglia 
0 p. In ultima zi : Grecia — 
Anglia. Bulgaria — Ungaria. 
Polonia — Finlanda.

SMIIIim CKRL8S HtRW^IZ LIDER ÎS „lOM Of L’AVEIIR“
• Cea de a 6-a etapă a cursei

„Tour de FAvenir*, disputată în
tre Castres și Foix (143 km), a 
revenit lui Benny van Brabant 
(Belgia) tn timpul de 3h 40:21. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat Inaki Gaston (Spania) și 
Eric van Lancker (Belgia), am
bii ta același timp cu învingă
torul. în clasamentul general, 
după 6 etape, conduce spaniolul 
Cartes Hernandez cu 22h 06:06
E2 este urmat, la 4 secunde, 
de compatriotul său Inaki Gas • 
ton.
• Pe pista Veiodromulut Olim

pie din Moscova, alergătorul A- 
'.eicsandr Romanov a stabilit un

rrCUPA CANADA
în cea de-a S-a etapă a „Cu

pei Canada* la hochei s-au dis
putat ultimele jocuri preliminare, 
dar încă înainte de disputarea 
lor erau cunoscute cele patru 
echipe (U.R.S.S., Canada. S.U^A. 
și Suedia) calificate în semifi
nale. Iată rezultatele. CALGARY: 
S.U.A. — R.F. Germania 6—4, 
(2—2, 2—6, 2—2), la capătul unul 
me-cd în general echilibrat, tn 
care forța tinerei formații a 
S.U.A. a fost preponderentă.

Bunaciu, L. Șoptcrian, M. Man- 
dache, Negrea 2, Musat si Vi- 
san in probele individuale. Plo- 
iestenii au însumat, șase tri
couri de campioni, prin Iulia

Băimăreanul Robert Pinter pro
mite să obțină performanțe și 
Ia nivelul valoric al seniorilor.

Mateeseu 2. Conta 2, E. Nan 
și Tamara Costache — aceștia 
fiind elevii lui Mihail Gotbe 
si Toma Mirițescu. Pentru 
Brăila a punctat substanțial 
dotata Laura Sachelarie (an
trenor Ion Ionescu). dublă cam
pioană de senioare si junioare. 
Dan Drăguleț — Lie. 37 Bucu
rești si Laurentiu Tache — 
Steaua au completat lista lau- 
reatilor naționalelor de seniori. 
O mențiune pentru foarte ti- 
năra constănteancă Marcela 
Tacă. de două ori Învingătoare, 
la junioare, pe distantele lungi 
ale înotului feminin. Surprinde, 
In schimb, lipsa din această 
enumerare a unui centru de

Meciul Karpov — Kasparov

O REMIZĂ DE LUPTĂ
Prima partidă a meciului 

pentru titlul mondial la șah 
a si dat tonul mult așteptatei 
întîlniri. prin vigoarea si dîr- 
zenia cu care au luptat cei doi 
oarteneri.

La mutare este Garri Kasparov

In „Apărarea siciliana" a- 
doptată. cu neereie. de Kas
parov. campionul hunii a op
tat pentru o variantă tăioasă, 
cunoscută sub numele de -A- 
tacul Keres". deși știa că ad
versarul său o cunoaște foarte 
bine. Mai mult chiar. Kaspa
rov pregătise o inovație (15... 
Ne7) și Karpov a gîndit a-

nou record al lumii In proba de 
50 de km, cu antrenament me
canic (pe velodrom acoperit), 
parcurgind distanța in 54:07,434. 
Vechiul record care-i aparținea 
era 34:36,552 și fusese stabait, 
tot la Moscova, in luna aprUie.
• Spaniolul Pedro Munoz a 

cîștigat cea de a 5-a etapă a 
„Turului Cataloniei* (Manresa — 
Alt Dea Puigmal, 142 km), aco
perind distanța In 4h 05 :S5. Cu 
această victorie el a trecut pe 
primul loc și în clasamentul ge
neral cu timpul de îîh 12:13, 
unde este urmat la ÎS secunde 
de irlandezul Sean Kelly.

" LA HOCHEI
VANCOUVER : Suedia — Ceho
slovacia 4—2 (0—2, 2—0, 2—0), 
partidă în care după ce au con
dus cu 2—0 hocheiștii ceho
slovaci au pierdut !
La EDMONTON, selecționata 

U.R.S.S. a învins cu scorul de 
6—3 (2—2, 2—0, 2—1) formația Ca
nadei.

In semifinalele competiției, se
lecționata U.R.S.S. va tndlni e- 
chipa Canadei, iar reprezentativa 
S.U.A. va juca cu formația Sue- 
di ei.

traditie cum este cel reșițean. 
Antrenorul Ioan Schuster ne 
prezenta o serie de motivări 
de luat în seamă, dar credem 
că există și cauze nu tocmai... 
obiective ce explică o atare 
situație. Talente sînt la Reșița 
— de pildă, longilina. de nu
mai 13 ani. Luminița Dobrescu 
—, ele trebuie ajutate să se 
afirme !

Subliniind reușitele, nu tre
buie însă să înțelegem cumva 
că se stă pe roze în înotul 
românesc. Iar dacă raportăm 
rezultatele sportivilor noștri la 
performantele pe olan inter
national vom putea vorbi de , 
o reală competitivitate doar în I 
cîteva cazuri. Prea puține !

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM ® La Cagliari a 

avu* loc meciul dintre echipele 
masculine ale Italiei șl Cehoslova
ciei. Gazdele au cîștigat cu 
119—90 p. Cîteva rezultate : 200 m: 
Mermea (I) 20,25 ; 5 000 m : Cova 
(I) 14:16,10 ; înălțime : Barghi (I) 
2,23 m ; triplu : Badin elll (I) 17,00 
m ; greutate : Montelatkd (I) 
20,15 m • La Ahlen s-a desfășu
rat Intitairea feminină de hep- 
tatlon dintre formațiile R.F. Ger
mania și U.R.S.S. Oaspetele au 
învins cu 18 820—17 445 p. La In
dividual prima a fost Natalia 
Gratșova (U.R.S.S.) 6 563 p.

BASCHET a Turneul de ia Bra
tislava s-a încheiat cu victoria 
echipei Dukla Olomoue, care a 
dispus, în finală, de BC Ludwis- 
burg (R.F.G.) cu 106—83. Pentru 
locul 2 : Inter Bratislava — Slask 
Wroclaw (Polonia) 94—85.

MOTOCICLISM e C.M. de mo- 
tocros pe echipe, clasa 500 cmc, 
da la Ruskaersanta (Finlanda) a 
fost dștlgat de reprezentativa 

proape o oră. Alte 26 de mi
nute consumate pentru mutarea 
a 17-a (Df2) l-au adus în pra
gul „crizei de timp". Pentru 
ultimele 23 de mutări înaintea 
„controlului", lui Karpov îi ră-

Laserfoto : A.P.-AGERPRES 
măseseră doar 55 de minute. 
El deținea un mic avantaj. 
Apoi. însă, poziția s-a echi
librat si specialiștii prezenti în 
sală pronosticau o remiză. Care 
s-a si consemnat, după 36 de 
mutări, la propunerea lui Kas
parov. Astăzi de joacă partida 
a doua. în care Kasparov va 
avea albele.

KARPOV — KASPAROV 
(Partida 1). 1. el că 2. Cf3 e6 
3. d4 c:d4 4. C:d4 Cf6 5. Cc3 
d6 6. gi h6 7. h4 Ce6 8. Tgl h5 
9. g:h5 C:h5 10. Ng5 CfS 11. 
Dd2 Db6 12. Cb3 Nd7 13. o-o-o 
a6 14. Tg3 Dc7 15. Ng2 Nc7 16 
f4 o-o-o 17. Df2 Rb8 J8. fa Ce5 
19. Nh3 Cc4 20. Cd? C:d2 21. 
T:d2 Tc8 22. f:e6 N:eG 23. N:e6 
f:e6 24. Dgl Da5 25. Ddl Dc5 
26. Dd3 Dc4 27. De3 Ra8 28. a3 
Dc6 29. e5 d:e5 30. D:e5 Thd8 
31. Tgd3 T:d3 32. T:d3 Dhl - 
33. Cdl Dg2 34. Td2 Dc6 35. Te2 
Nd6 36. Dc3 Dd7 (*/2—’/i).

F O T B A L meni d ia ne
VOR JUCA ECHIPELE SPA
NIOLE IN CUPELE EUROPENE?
După cum am anunțat, peste 600 

de jucători profesioniști din ligile 
superioare dm campionatul Spa
niei se aLă în grevă, pentru u- 
nele neînțelegeri între conduce
rea asociației fotbaliștilor profe
sioniști și patronatul cluburilor. 
Astfel, duminică, în etapa a doua 
a campionatului, echipele din pri
ma ligă au prezentat formații de 
juniori și tineret ! Vineri va avea 
loc o nouă întrunire între cele 
două „tabere" ; dacă nu se va 
ajunge la o înțelegere și etapa 
a treia se va desfășura tot între 
echipele de juniori-tineret. Agen
ția ,,France Presse“ relatează că 
Federația de specialitate din Spa
nia a anunțat U.E.F.A. că „din 
motive de forță majoră" este po
sibil ca echipele spaniole, înscrise 
în cupele europene, să nu se pre
zinte Ia jocurile din prima etapă 
programată la 19 septembrie (tur) 
și 2 octombrie (retur). Cu alte 
cuvinte, dacă situația actuală nu 
se normalizează, echipele spaniole 
se retrag din competiții !

© Jucătorul brazilian Falcao, de 
la A. S. Roma, a suferit duminică, 
în. meciul de Cupă cu Lazio (2—0), 
o entorsă și va fi indisponibil în 
prima etapă de campionat (cu 
Avellino), ca și tn jocul de 
miercurea viitoare, cu Steaua Bu
curești din cadrul „Cupei cupe
lor".

CAMPIONATE, ȘTIRI
@ Azi au loc mai multe me

ciuri din preliminariile C.M. în 
afară de întîlnirea de la Belfast 
dintre Irlanda de Nord și Româ-

SUA cu 41 p, urmată de Belgia 
48 p și Suedia 61 p.

NATAȚIE • Proba masculină 
de 100 m fluture din cadrul con
cursului internațional de natație 
de la Shanghai a fost cîștigată de 
înotătorul american Duffy Dillon 
cu timpul de 55:61. în proba 
de 400 m mixt, compatriotul său 
Billy Stapleton s-a situat pe pri
mul loc cu 4,35:84.

PENTATLON MODERN © Con
cursul de la Varșovia a revenit 
lui Laszlo Fabian (Ungaria) cu 
5 670 p, urmat de Anatoli Staros
tin (UJÎ.S.S.) 5 650 p șl Milan 
Kadlec (Cehoslovacia) 5 497 p.

ȘAH @ în turneul de la Ziirich, 
în runda a treia. Florin Gheor
ghiu (cu negrele) a remiza* cu 
austriacul Andreas Dukstein. A- 
celașl rezultat au înregistrat : 

f Bellon — Seirawan, Hori —- KLn- 
dermamn, Herzog — Wintersobn, 
Tatai — Forintos, Cramllng — 
Ekstrom, Lemaciko — Hess, So- 
sonko — Korcinoi. Au obținut 
victorii : Nu.nai la Hug, Spasski

DIN ȚĂRILE

SOCIALISTE
U.R.S.S. Multe discipline sportive a-u 

vechi tradiții în diferite republici și 
regiuni ale Țârii sovietelor, fiind prac
ticate de sute de ani. El© sînt spor
turi specifice naționale șî diferă da 
ia o zona la alta. în cadrul reuniu
nilor sportive cu caracter de masă, 
aceste discipline centenare, cum sînt 
numite, ocupa un loc important in 
programul festivităților. In R.S.S. Tad- 
jică, de exemplu, se organizează cu 
regularitate o sumedenie de întreceri 
foarte interesante, lată cîteva dintre 
ele : curse de alergări pe bovine î 
Cidaoba — un fel de judo ; ridicări 
de puduri. In regiunile din Siberia 
foarte populare sînt tirul cu arcul, 
tragerea prăjinii (asemănătoare cu 
tragerea cu frînghia) intre echipe din 
’0—20 de bărbați. In peninsula Kam- 
ciatka, din nord-estul Siberiei, se or
ganizează in fiecare an „Poliatlonul 
nordic". In acest an, serbările cu ca
racter specific național au reunit 430 
de sportivi din apropierea Cercului 
polar I Probele sînt foarte interesanta» 
prin diversitatea și originalitatea lor! 
triphrsah pe gheață, sărituri pesta 
săniuțe, aruncări cu mingea (de piele 
umplută cu lină) șî, în fine, o vină- 
toare de bursuci polari. Campionul 
acestei ultime probe este Vladimir 
Durkin. Mulți dintre pârtiei pa-nț ii la 
sporturile naționalităților conlocuitoare 
au devenit ulterior celebri în disci
plinele olimpice î Astfel, gruzinul 
Ci o ta Ciociașvili» care a practicat 
..Cidaoba**, a devenit campion olim
pic la judo, în 1972, iar Vladimir 
lencev a cîștigat campionatul U.R.S.S. 
la trr cu arcul I

CEHOSLOVACIA, Pentru prima oa
ră campionatul feminin de handbed 
a fost deosebit de lung. La întrecerii» 
din prima divizie au participat 8 echi
pe, fiecare dintre ele susținînd cîfce 
42 de meciuri (3 tururi și 3 retururi). 
Campionatul a fost cîștigat de forma
ția din Preșov, care are cele mat 
multe jucătoare în echipa națională» 
în frunte cu Jaroslava Ivancikova. In 
recentul turneu international de Ia 
Trencin, echipa Cehoslovaciei a avut 
o comportare bună ocupînd locul se
cund, după formația U.R.S.S. înaintea 
reprezentativelor R. D. Germane, Un
gariei, Poloniei ș.a., iar cehoslovaca 
Durisinova cu 40 de puncte înscrise a 
fost golgetera turneului. Antrenorul 
federod Vojtek Mares - renumitul 
fo-st internațional — a declarat că 
..progresul handbalului feminin ceho
slovac se datorează în mare parte ac
tivității continue a jucătoarelor angre
nate în campionat".

nia (gr. a 3-a), în program figu
rează următoarele partide : Sue
dia — Portugalia (gr. a 2-a), Nor
vegia — Elveția. Irlanda — U.R.S.S. 
(ambele în gr. a 6-a), Islanda — 
Țara Galilor (gr. a 7-a). în med 
amical la Dusseldorf : R. F. Ger
mania — Argentina. Vest-germa
nii vor juca fără K. H. Rum me
ni gge (Intemazionale Milano) — 
accidentat. De altfel, acesta nu va 
juca nici în meciul cu Sportul 
studențesc în Cupa U.E.F.A. fiind 
suspendat de către U^E.F.A. (o 
restanță din ediția trecută).

UNGAKIA (et. 2). Szombathely
— Ferencvaros 0—1, Bekescsaba — 
Debrețin 2—1, Uj pești Dozsa — 
Csepel 0—1, Szeged — Honved 
0—1. Gydr — Videoton 2—1, M.T.K.
— Eger 3—0, \iasas — Pecs 0—2. 
Zalaegerszeg — Tatabanya 1—1. 
Pe primele locuri : Ferencvaros, 
Csepel, Pecs și Honved cu cîte 
4 p. Pe ultimele : 13—16 : Szom
bathely, Ujpești Dozsa, Vasas șl 
Szeged cite 0 p.

CEHOSLOVACIA (et. 3). Inter 
Bratislava — Slavia 0—1, Dukla 
Praga — Cheb 4—2, Kosice — 
Sparta 1—1. Vitkovice — Presov 
1—o, Petrzalka — Trnava 0—0, 
Bohemians — Slovan 5—0, Zilina
— Dukla Banska Bystrica 0—4, 
Olomouc — Banik Ostrava 1—1. 
Pe primele locuri : Bohemians, 
Sparta și Ostrava,cu cite 5 p. Pe 
ultimul : 16. Presov 0 p.
• Antrenorul vest-germ^n Jupp 

Derwall este vehement criticat de 
presa din Turcia pentru rezulta
tele slabe pe care formația sa 
Galatasaray le obține în campio
nat (locul 14. cu 2 p după 3 eta
pe). Duminică. Galatasaray a fost 
învinsă cu 3—0 de Eskișehlr !

la Keller și Zuger la Karl. • La 
Volgograd a avut loc festivitatea 
de deschidere a meciului pentru 
titlul mondial feminin de șah din
tre marile maestre sovietice ?4aia 
Ciburdanidze (deținătoarea titlu
lui) și Irina Levitina. Conform 
tragerii la sorți, în prima partidă 
Irina Levitina va avea piesele 
albe. Arbitrul principal al meciu
lui este Iaroslav Saitar (Ceho
slovacia) .

TENIS • Situația la zi în clasa
mentul „Marelui premiu Volvo* : 
1. McEnroe 2918 p, 2. Connors 2161 
p 3. Lendl 2037 p, 4. Gomez 1721 
p, 5. Wilander 1328 p. 6. Sund- 
strom 1013 p. 7. Smld 679 p, S. 
Jarryd 830 p.

YACHTING • După două rega
te, în campionatul mondial de 
va-chting la clasa ..Tempest*, care 
se desfășoară la Portoroz (Iugo
slavia), conduce echipajul vest- 
german £5epp Hooss — Ti ta Klar- 
man. Regata a doua a fost cîști
gată de Klaus Roesch — Max 
Reichert (R.F. Germania).


