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Ieri, la Delias!, primul meci al tricolorilor in preliminariile C M. de fotbal

IRLANDA DE NORD - ROMÂNIA 3-2 (1-1)
BELFAST, 12 (prin telefon).
Desfășurată pe un teren 

moale, datorită „reprizelor* de 
oloaie care au căzut înaintea 
Si în timpul partidei. întîlnirea 
a purtat tot timpul caracterul 
unei dispute specifice de cam
pionat. cu miză mare. Avînd 
avantajul terenului si al tim
pului cu care sînt obisnuiti, 
jucătorii nord-irlandezi au fost 
mai mereu în ofensivă, actio- 
nînd în special prin incisivii 
Stewart. ps stînga. și 
Armstrong pe dreapta, care, a- 
vînd sl aportul fundașilor 
Donaghy și Nicholl. au atacat 
Pe ambele flancuri, dar în spe
cial pe partea lui Rednic care 
nu s-a simțit în largul său, 
fiind depășit în repetate rîn- 
duri. centările acestora fiind 
adresate în special lui Hamilton 
Si Whiteside, doi atacanti in
cisivi și percutanti. bine clă- 
iiți. Ei își creează bune Situații 
de gol în minutele 25 și 26. 
La prima. Rednic se complică 
în careu, nu intervine decisiv, 
se produce o învălmășeală.

mingea se plimbă prin tata 
porții, lovește rădăcina stilou
lui din stingă lui Lung, iar 
in min. 26. la o lovitură liberă 
executată de Donaghy, Hamil
ton sutează puternic si Lung 
respinge in corner. Scorul este 
deschis In mia. 34: Nicholl 
execută o lovituri liberă. Ste- 
fănescu. In săritură, este ienat 
de Hamilton, mingea ajunge la 
IORGULESCU care, neinspirat, 
vrind să degajeze In corner, o 
trimite ta plasă : 1—0! Replica 
tricolorilor vine insă foarte 
repede, două minute mai ttr- 
ziu l Tideana 11 lansează In 
adîncime oe Augustin, care su
tează. Jennings respinge Pini 
la HAGI. care de la aproxima
tiv 22 m reia plasat McElhinney 
Încearcă st respingă cu ca
pul de tw Hnla porții, dar nu 
poate evita golul : 1—1.

După pauză, jocul se menți
ne echilibrat pînă In min. 61. 
cind gazdele Înscriu al doilea 
gol prin WHITESIDE. plecat 
dintr-o poziție de ofsaid, 
el șutind nestingherit pe sub

Stadioa Windsor Pork: teren moale; 
timp ploios : spectatori - circa 20 000. 
Șotari ■ 13-10 (pe poarta : 7-4). Cor- 
aera i 4-1. Aa «soreai: IORGULESCU 
(mia. 34 - autogol). WHITESIDE (min. 
41). M. O’NEILL (min. 73) ; HAGI 
(mr*. 34). GEOLGĂU (min. 80).

HUANOA DE NORD : Jennings - Nl- 
dioN, McClelland. McElhinney, DO
NAGHY - ARMSTRONG. M. O’NEILL. 
McCreary. STEWART - HAMILTON, 
Whiteside

ROMANIA I LUNG - Rednic. STEFA
NESCU, lorguteecu. UNGUREANU - 
Țicteami (ala. M Movilă), Andons. 
Xlaia. Iriateeee (mln. 72 Geoigâu) - 
Aapatia. HAOI.

A orbitrot ............... “

whTtesTde-
Cartonașe

ev greșeli Aleils Fennel

STEFANESCU. 
roșii s KLE1N.

NICHOLL.

echipei

CfA DE A 27-a EDIflE
A CAMPIONATULUI MASCULIN DE HANDBAL 

PORNEȘTE LA DRUM
Azi, în Capitală, meciul Steaua-Dinamo Brașov

Aspect de la un cros — o disciplină îndrăgită la Bocța

„BOCȘA-I MICĂ,
DAR ARE 0 INIMĂ MARE!“

Care Baie-neam dai scama -puternic și pentru sport
Aflati In județul Caraș-Se- 

verin. am făcut si un popas 
in Bocșa. Orașul este intr-un 
fel unic în tară. Are trei gări I 
In această așezare acceleratul 
oprea de trei ori oină cind. a- 
cum vreo 20 de ani. Bocșa Va- 
siovei. Bocșa Montană si Bocșa 
Română s-au unit în Bocșa de 
azi. așezare de circa 20 000 de 
locuitori.

Despre această așezare, -la 
centru*, mai precis la CJ.E.F.S. 
Caras-Severin, am aflat că 
„mișcarea în aer liber, sportul 
— de circa 60 de ani pe aceste 
meleaguri — au mare, foarte 
mare căutare*. Ceea ce. firește, 
ne-a suscitat interesul si astfel 
am ajuns în Bocșa fată în față 
cu Adalbert Sebeny. președin
tele Consiliului orășenesc pen
tru educație fizică si sport. Un 
adevărat om de sport despre 
care 
face 
ani. 
alți 
ghid

Fixeș. Olarul Bini». Pomicola 
Rimn| X.X.

Viața sportivă a Bocșei mai 
înseamnă mult spori de masâ 
ia eadml .DacUdei*. Făcut de 
locuitori ca multă plăcere, eu 
convingere — putem spune. O 
primă dovadă I „Apreape ia 
fiecare aa — povestea A. Se
beny — ciad se întocmesc cla
samentele pe jurtet. Bocșa 
noastră, unde se poate spune 
eă cei patia jumătate din 
popnlatie este angrenată ta 
sport sl uxiseare ta aer liber, 
se află pe primul sas. ta eel

Modesto FERRAR1M

(Continuare ta pag. 2-3)

este destul să spunem 
această

„15 am
15 sînt
puteam

că 
de 
de 
alt 
ne 

viata

muncă de 30 
fost la Făget, 
la Bocșa*. Ce 
găsi pentru a 

prezenta cîte ceva din
sportivă a Bocșei ?

„Mai întii. ne-a spus inter
locutorul. rețineți că avem pe 
teritoriul nostru 37 de asociații 
sportive, dintre 
mediul sătesc*, 
numele cîtorva 
active, cu greu 
pentru că... erau nrea multe ! 
Așa că amintim doar de Me
talul Bocșa (de pe lingă I.C.M. 
Bocșa), cu trei secții de per
formantă si peste 5 000 de mem
bri. Autoforesta. Minerul Ocna 
de Fier, sau cele din comune : 
Recolta Vermes. Recolta Mău- 
reni. Recolta Soșdea. Recolta

care 24 sint in 
Cînd am cerut 
care sînt mai 

am putut alege

Lung : 2—1. Portarul 
noastre se opune inspirat apoi 
la șuturile periculoase ale Iul 
Whiteside ' 
(min. 68), cum o va face 
Jennings, in min. 70. ia 
trunderea Z__ ______________
gustin. în mln. 73 însă, gaz
dele îsi măresc avantajul: Ste
wart a avansat pe „bulevardul 
Rednic*, centrează. Hamilton 
..întoarce* balonul pînă 
M.O’NEILL care șutează 
ternic, imparabil : 3—1.
rul meciului va fi stabilit în 
mln. 80. în urma celei mai 
frumoase faze de atac realiza
tă de echipa noastră : Augus
tin. de pe dreapta, sehimbă 
balonul pe partea opusă. 
Hagi. acesta centrează în 
rea spre același Augustin, ca
re reia puternic cu capul, Je
nnings respinge pină la GEOL- 
GAU și el trimite în poarta 
goală t 3—2. în final. Klein 
este eliminat pentru fault gro
solan asupra lui Whiteside.

Constantin ALEXE

(min. 67) și Stewart 
Și 

_ . _ pă-
frontală a lui Au-

la 
pu- 

Sco-

la 
ca-

Fază dintr-un meci Steaua — H.C. Minaur Baia Mare disputat 
in ediția trecută a campionatului. Marian Dumitru (Steaua) s-a 
inilțat H va arunca la poartă peste Porumb (11) și Miro- 

niuc (15)

Putin mai tîrziu decît între
cerea formațiilor feminine, a- 
iunsă la etapa a IV-a. disputa 
celor mal bune echipe mascu
line de handbal din tara noas
tră. campionatul Diviziei „A*, 
programează azi etapa de de
but a ediției cu numărul 27. 
Este un eveniment pentru că 
de la an la an fruntașele 
handbalului nostru masculin au 
oferit o dispută tot mai echi
librată. aprigă si interesantă. 
Treptat, lupta pentru locurile 
fruntașe s-a „lărgit", tot mai 
multe echipe scuturîndu-se de 
complexul pe care-1 aveau in 
fata formațiilor bucurestene 
Steaua si Dinamo. încercînd. 
unele dintre ele chiar reușind 
să lupte nu numai pentru un 
rezultat onorabil în fata ..tan
demului* bucurestean. ci să si 
clstige. începutul l-a făcut H.C. 
Minaur Baia Mare, s-au ală
turat apoi, mai timid este 
drept Politehnica Timișoara 
sau Dinamo Brasov. Lupta a 
devenit deci, mai interesantă

si prin aceasta mai atractivă, 
explicind afluența de public la 
acest campionat.

Ediția care începe azi își 
are importanta sa prin aceea 
că va putea contribui la în
chegarea (cu un sezon mai 
devreme) unei selecționate na
ționale puternice, aptă să dea 
cu succes în primăvara lui ’86 
marile „bătălii* sportive din 
cadrul grupei A a C.M. Cu 
această speranță, să precizăm 
că echipa campioană ..en ti
tre*. Steaua (aflată la cel de 
al 18-lea titlu), va evolua în 
prima etapă in Capitală cu 
Dinamo Brașov (sala Floreasca. 
ora 18) si că celelalte partide 
ale acestei etape de debut sînt : 
Universitatea Craiova — Di
namo București. Politehnica 
Timisoara — Constructorul O- 
radea. Constructorul Arad — 
Minerul Cavnie. H.C. Minaur 
Baia Mare — Universitatea 
Cluj-Napoca si Stiinta Bacă» 
— Carpati Mîrșa.

PERMANENTA TINEREȚE 
A „TURULUI ROMÂNIEI '
• T4.J la sută dintre rutierii noștri
sub
sc

13

23 de ani • In final, intre primii 10
alia 4 reprezentant!

• făuritorii dc
în 

cum __
această toamnă 50 de ani —. 
„Tarii ddist al României* 
s-a dovedii • fi. la a xxn-a 
ediție. îmbucurător de tînăr. 
Sigur. tinerețea sa tonică este 
asigurați, înainte de toate, de 
dragostea ca care este înconju
rat de oamenii sportului, de 
spectatori. Vigoarea disputei 
spiritul său permanent ofen
siv. spectaculozitatea fazelor 
de mare dinamism ii sînt însă 
conferite de combatanți, de a- 
lergătorii care se străduiesc 
permanent să-i ridice nivelul 
valoric, puntad la temelia te
merarei lor Încercări eforturi 
grea da imaginat.

pofida vîrstei sale oare- 
inalntate — a împlinit in

ie ani —, 
României*

al „noului rai"
speranțe

: ■■■

'.’j

Tindrul
Neagoe 
învingător al unei 
etape foarte grele. 
Bistrița —
Dornei, 
spre virful
Foto : D.

Cristian 
(Steaua),

Vatra 
urcind 

Măgura 
NEAGU

r

în această ediție, 1 
cele nouă secvențe. 
României* ne-a relevat deose
bita sa frumusețe tocmai prin 
acțiunile ofensive inițiate, une
ori. chiar din start, prin lupta 
permanentă între „fugari* și 
..urmăritori*, prin deznodămîn- 
tul neprevăzut al multora din
tre faze. Fără îndoială. în

în opt din 
, „Turul

A început Divizia „A“ de polo

STEAUA ȚINUTĂ ÎN ȘAH DE LOTUL DE JUNIORI II!
ORADEA. 12 (prin telefon). 

Două dintre cele cind meciuri 
de polo desfășurate miercuri 
în cadrul etapei inaugu
rale a Campionatului national 
au oferit jocuri echilibrate, a- 
tractive. În cea mai strînsă 
dispută. echipa VOINȚA 
CLUJ-NAPOCA a întrecut pe 
PROGRESUL BUCUREȘTI cu 
6—5 (2—1, 1—2. 1—0. 2—2),
după o Întrecere în care avan
tajul a alternat Golul victoriei 
a fost înscris. In ultimul minut, 
de Marca. Celelalte goluri: Col- 
cerin 2, Marcu 1, Sebok 1. Marosl 
l pentru Voința, respectiv Tă-

»
tara 2. Mâdescu 2 Ivânescu 1. 
Arbitri : A. Karacsony (Ora
dea) si A. Soos (Ta. Mureș).

O partidă surprinzător de 
echilibrată a avut loc între for
mația STEAUA si LOTUL DE 
JUNIORI IL Tinerii compo
nent! ai selecționatei de ju
niori mici au opus o rezistență 
dîrză. tinînd în sah pînă în 
ultima repriză echipa Steaua, 
aceasta desprinzîndu-se în în
vingătoare datorită mai bunei 
pregătiri fizice. Scor final : 
8—6 (1—1. 2—3. 3—1. 2—1). Au 
marcat : Chețan 3. Ragea 2, 
Fruth 1, Fantea 1. Serbau 1

pentru Steaua, respectiv Ne- 
cula 2. Stanciu 2. Lupescu 1 
si Stemate 1. Arbitri : B. Bă- 
jenaru si V. Medianu (ambii 
din București).

Celelalte rezultate : DINAMO 
BUCUREȘTI — C.S.U. CON
STRUCTORUL BUCUREȘTI 
11—5 (2—3. 1—0. 4—1. 4—1),
RAPID BUCUREȘTI — I. L. 
TIMIȘOARA 13—7 (1—2. 2—1, 
8—1, 2—3), CRIȘUL ORADEA 
— RAPID ARAD 17—6 (6—0,
5—2. 3—1. 3—3).

întrecerile continuă la bazi
nul „Venus* de la Băile Felix. 

Ilie GHIȘA -coresp.

prim-plan au contat îndeosebi 
„tricolorii*, cicliști valoroși, a- 
flatl în plină maturitate. se
lecționați de F.R. Ciclism șl 
încredințați spre pregătire an
trenorului emerit Nicolae Voi- 
cu. O bună parte dintre a- 
ceste faze au fost realizate șl 
susținute cu o lăudabilă hotă- 
rîre de alergătorii tineri.
23 de ani. Olimpiu Celea 
la Steaua. Vasile Apostol 
la Metalul Plopeni. Mihai 
dulea de la CIBO Brașov, 
vidiu Mitran de la Voința 
București. Ludovic Kovacs de 
la Dinamo București și alți 
alergători ai ..noului val* s-au 
impus tocmai prin concepția 
lor ofensivă, prin dorința — 
susținută cu întreg potențialul 
— de a se impune în compa
nia celor mai buni alergători 
ai noștri și a oaspeților de 
peste hotare. Remarcabila per
formanță a echipei Steaua de 
a se clasa pe locul secund 
ierarhia finală are la 
tocmai aportul acestor 
ranțe* ale ciclismului 
nesc. Olimpiu Celea. !

Hristache

sub 
de 
de

Al- 
O-

în 
bază 

„spe- 
rotnâ- 

M ari an
NAUM

(Continuare in pag. 2-3)



Duminicâ, start in Divizia ,.A“ de volei
După campionatul național de tenis al juniorilor

DIN 24 DE ECHIPE,
21 FARA DREPT DE JOC!?!

Poate că nimic nu oglindește 
mal convingător situația nu 
prea roză a voleiului nostru 
decît lipsa de disciplină șl se
riozitate a slujitorilor acestui 
sport ! Duminică la startul e- 
dițla 1984/1985 a campionatelor 
Diviziei „A". Cele 24 de echi
pe feminine și masculine au 
susținut și susțin meciuri de 
verificare, participă la turnee, 
în țară sau peste hotare, in 
vederea începerii sezonului. 
Cîte îndeplinesc, însă, condiți
ile de participare tn campio
nate 7 Dacă deschidem „Nor
mele generale" și regulamentu' 
campionatului — distribuit clu
burilor — vom constata că 
numai trei echipe, două masculine — Dinamo București c 
Tractorul Brașov șl una femi
nină — Dinamo, au drept de 
participare la etapa de du
minică, fiind singurele care 
Îndeplinesc prevederile capito
lului VI (CONDIȚII DE PAR
TICIPARE) al regulamentului: 
„Asociațiile și cluburile spor
tive vor confirma participarea 
la campionat trimițînd (n.n. — 
pînă - la 15 august) formularul 
cerere de înscriere primit de 
la F.R. Volei (art. 9.1)"; „Lis
ta cu lotul echipei, prevăzută 
de Normele generale, va fl

trimisă la F.R. Volei pînă la 
data de 1 septembrie UI4* 
(art. 9.2).

Prin urmare, 21 de echipe 
neglijează — sau sfidează — atît Normele generale cit șl 
regulamentul campionatului cel 
puțin în privința uneia dintre prevederile mai sus-citate. Au 
mal făcut-o, unele. 9! în tre
cut, dar proporția nu a fost atît de zdrobitoare. Ce-ar fi 
dacă de data aceasta federația 
ar sancționa aceste încălcări 
ale ordinii și disciplinei, a- 
ceastă probă de neseriozitate ? 
Pentru că ele spun multe și 
despre activitatea de pregătire 
desfășurată în secțiile de vo
lei. Activitate nesatisfăcătoare, 
dovedită ca atare și de recen
tele norme de control în ca
drul cărora la probele tehni- 
c o-ta etice 80 la sută dintre 
divizionarele ,A“ s-au prezen
tat — după cum ne informa 
antrenorul federal Vasile Pa- 
vefl — la nivelul notei 5, pre
gătirea purtînd amprenta mi
nimei rezistențe. De menționat 
că șl planurile de 
cerute tot prin 
n-au fost trimise 
decît de 7 echipe 
Așteptăm măsuri...

Aurelian BREBEANU

PREA PUȚINE CONFIRMĂRI...
S-a încheiat o nouă ediție a 

campionatului național de te
nis al juniorilor, care, anul a- 
cesta. a fost găzduit de noua 
și moderna bază clujeană 
Constructorul. Dintre nume
roasele partide disputate de-a 
lungul celor opt zile de între
ceri puține, foarte puține s-au 
ridicat la nivelul dorit și aș
teptat. care să ofere certitudi
nea că schimbul de mîine al 
„sportului alb" de la noi poa
te intra, cu bune

de 10 duble greșeli în 
din semifinala cu Sa- 
Procentaj cu totul ne- 
cu atit mai mult ™ 

o jucătoare 
competițională 
Nemaivorblnd

rezultate.

în jur 
meciul 
mungi. 
permis, 
cit Dănilă este
cu experiență 
internațională.
de faptul că din arsenalul te- 
nismanilor noștri lipsesc ele
mente tehnice de finețe : sto
pul. crosul scurt decisiv. Chiar 
dacă le cunosc, ei nu le aplică 
decît foarte rar. o dovadă în 
plus a antrenamentelor incom-

pregătire 
regulament 

federației 
din 24

de al doilea — 
permanent jocul 
cel ofensiv.

Disciplina este
(asupra căruia revenim) destul 
de deficitar. întîrzierile repe
tate la programul meciurilor 
(campioană nedorită este Cori
na Tăios care, deși primise 
două avertismente, și-a permis 
să întîrzie o jumătate de oră 
la finala de dublu fete), voci
ferările Ia deciziile 
au fost prezente 
naieie" de la 
impictind asupra 
întrecerilor.

Această ediție 
a fost dominată _ 
de la Dinamo București 
titluri în probele de t_____
două la dublu), antrenorii Au
rel Scgărceanu. Gheorghe Boa- 
ghe si Constantin Cosmescu 
dovedind că au aceeași capa
citate de a pregăti performeri 
pentru tenisul intern, dar pe 
care-i dorim afirmați și In cel 
internațional.

Doina STANESCU

să alterneze 
defensiv cu

un alt capitol

arbitrilor 
și Ia „națio- 
Cluj-Napoca, 

desfășurării

de campionat 
de tenismanii

1 (trei 
simplu

CICLISM
PREGĂTIRI ALE DIVIZIONARELOR „A“ DE VOLEI DIANE SAMUNGI MIHA1 

Foto :
VANȚA SILVIU GORGAN
ALEX. VOROVENCI — București

{Urmare din pag. 1)

Divizionarele ,,A“ de volei au 
participat și zilele trecute la tur
nee și partide de verificare In 
vederea debutului în ediția 1984/ 
1985 a campionatelor. Iată amă
nunte de la cîteva dintre acestea :

„CUPA CALCULATORUL-. Ce
le două turnee, găzduite succesiv 
de sala Olimpia din “ 
trofeele cu care au 
au fost cîștigate de 
minine și masculine _
Dinamo, campioanele tării, 
întrecerea fetelor s-au înregistrat 

\ următoarele rezultate: Dinamo
3—0 cu Rapid. 3—2 cu Știința 
Bacău șl 3—2 cu Calculatorul 
București: Calculatorul 3—2 cu 
Știința și 3—1 cu Rapid: Rapid — 
Știința 3—2. La băieți, Dinamo a 
depășit pe Calculatorul n. Trac
torul Brașov și Calculatorul I cu 
același scor: 3—0. Pe locul se
cund 6-a situat prima echipă a 
asociației sportive organizatoare, 
care a dispus cu 3—0 de Trac
torul și Calculatorul II, iar pe 
locul III. Tractorul care a învins 
cu 3—1 pe Calculatorul II.

„CUPA UNIVERSITATEA-. în 
sala polivalentă din Craiova s-a 
desfășurat turneul internațional 
feminin la care au luat parte 
formațiile C.S.M. Libertatea Sibiu, 
Chimia Rm. Vîlcea. Universitatea 
Craiova si Botev Vrața (Bulga
ria) Trofeul a revenit echipei 
gazdă /neînvinsă) 6 p. urmată de 
Chimia 5 p. C.S.M. Libertatea 4 p 
și Botev 3 p. (T. COSTIN. CO- 
resp.)

Capitală, și 
fost dotate 

echipele le
ale clubului

In

„CUPA OLIMPIA*. La Timișoa
ra In sala Olimpia, s-a desfSc 
rat o nouă ediție a tradiționalu
lui turneu masculin la care au 
participat divizionarele „A” C.S.i 
Alumina Oradea. Politehnica Ti
mișoara. C.S.M. Caransebeș, pre 
cum și formația cehoslovacii 
Z.T.S. Detva. Competiția a fos’ 
cîștigată de recent promovata Ir 
primul eșalon Politehnica Tim' 
șoara (neînvinsă), urmată dr 
C.S.U. Alumina, Z.T.S. șl C.S.M 
(C. CRETU, coresp.).
• Din prima etapă a campio

natelor Diviziei „A" au fost ami
nate. pentru 20 septembrie, don' 
partide: Steaua — Calculatorii’
(ml si Chlmpex Constanța — 
C.S.U. Galați (f). Steaua și C.S.U 
afllndu-se In turnee tn Polonia 
șl. respectiv. Cehoslovacia.

fi Divizionarele A din Caran* 
bes Ișl vor disputa meciurile d! 
prima etapă (în care sînt gazde) 
tn Sala polivalentă din Reșița.

circuitul tenisului de marein 
performanță.

$i iată de
Nivelul în 

intrecerilor se explică în pri
mul rind prin tehnica necores
punzătoare a juniorilor noștri, 
care. în medie, practică teni
sul de 8—10 ani. ceea ce i-ar 
fi obligat să dețină un joc o- 
fensiv. cu servicii puternice și 
bine plasate. după care să 
urmeze veniri la fileu pentru 
a puncta 
văzut în 
lor jocul 
terenului 
campionii — ----
Samungi. ca și lipsa forței lovi
turii de serviciu le stagnează 
sau încetinește progresul. Alice 
Dănilă. de exemplu, a comis

ce.
general «căzut al

decisiv. Or. cum s-a 
majoritatea mecluri- 

excesiv de pe fundul 
etalat chiar și de 
M. Vanjă și Diane

plete și superficiale. Că așa 
stau lucrurile au dovedit Alice 
Dănilă. Monica Radu și Ileana 
Trocan. care greșeau retururi 
foarte ușoare. sau renunțau 
prea devreme la luptă, după 
numai cîteva schimburi de 
mingi.

în acest context. Diane Sa
mungi (15 ani) apare ca o fe
ricită speranță, ca de altfel și 
Mihai Vanță (18 ani). Ei sînt 
posesorii unui joc de regulari
tate. stăpînesc bine unele lo
vituri dovedind și o putere 
de mobilizare care l-a ajutat 
mult în obținerea titlurilor. Sa
mungi și Vantâ mal au însă 
multe de învățat : prima — 
să-și amelioreze loviturile de 
serviciu șl de rever, transfor- 
mîndu-le în arme decisive, cel

Dupâ „Turul României" la motociclism

BUCUREȘTENII, PERFORMERILOR

PRIMUL CONCURS
DE YACHTING

PE LACUL PANTELIMON
Timp de o săptămină. pe la

cul Pantelimon din Capitală 
s-au desfășurat întrecerile din 
cadrul campionatului republi
can de yachting pentru juniori. 
Tinerii velisti care au luat 
startul în sase regate, și-au 
dlcnutat întîietatea la clasele 
O.K.. 420 si Cadet. întrecerile 
au fost dominate de sportivii 
bucuresteni. mai bine pregătiți 
mai repede acomodați cu spe
cificul acestei noi baze nautice 
din cartierul Pantelimon.

Clasa Cadet a reunit 18 e- 
chipaie Cu un plus de com
bativitate. de suplețe în con
ducerea ambarcatîei. Bogdan 
Doară si Stefan Lunen de la 
C.S.U Construcții București 
(antrenor Andrei Butncarn) 
sl-au adiudecat titlul de cam
pioni republicani, eu 8,7 p. Pe 
locurile 2.____ ___
Olteanu Daniel Maxim de la 
Știința ________
Ghunfer Sehlager) 14 n. 3. Paul 
Savu M. Mocanu (Știința Con
stanta) 27.5 p.

La O.K.. Mugur Roșea (C.S.U 
Construcții) a condus cu auto
ritate. cîstigînd disputa pentru 
primul Ioc cu 3 p. El a fost 
urmat de Vasile Tstrate (I.P.B.) 
8 p si Teodor Teodorescu (E- 
lectrica București) 14,4 p.

în sfîrsit. la clasa 420 lupta 
Pentru întîietate «-a dat Intre 
echipa iele Teodor Cueulea, Du
mitru Albu si Radu Totlr. Liviu 
Doară (toți de la C.S.U. Con
strucții). Au cîstigat ta final 
Cueulea si Albu (3 p). mal 

prudenți la ocolirea 
Pe locurile unnă- 
Radu Totlr. IJviu 
n. 3. Radu Stoleru. 
Stoleeaca (Știința 

28 p. —

următoare : 2. Florin

Constanta (antrenor

Ediția inaugurală a „Turului 
României" la motociclism a 
pornit cu dreptul, angrenînd 
la start un 
particinanți.
2 000 km) 
precum si 1 
speciale.
ad-hoc în 
supus pe 
concurent! 
plex. Cei 
Impună. ’ 
de trafic, uneori intens, au 
fost obligați să cunoască bine 
itinerariul pentru a putea rea
liza mediile orare stabilite, să 
facă proba talentului (aproape 
fiecare start a fost precedat 
de un test de îndemînare). în 
plus, au trebuit să fie Iscusiți 
mecanici. în măsură să elimine 
cît mai rapid eventualele de
fecțiuni tehnice (de care n-a 
scăpat nici un alergător) apă
rute în plină cursă, pregătind 
mașinile pentru toate varian
tele de timp si de drumuri.

Cum au știut alergătorii să-și 
fructifice șansele de-a lungul 
celor șapte etape, una mal 
grea decît cealaltă 7 Particl- 
oînd cu cinci echipe, reprezen
tanții Capitalei precum si mo- 
tociclistil de Ia Steagul roșu 
Brasov. Electro Sf. Gheorghe. 
Torpedo Zărnesti si Voința Si
biu s-au angajat din start în 
lupta pentru un loc Pe podium. 
Fiind de forte sensibil egale, 
componentil echipei I.M.G. 
București (Dumitru duraru, 
Tănase Drăghîcl. Gabriel Bra- 
tovici sl Stelîan Sandu, antre
nor — Traian Mihăilescu) au 
avut calitățile necesare pentru 
a se Impune în toate compar
timentele unei curse de regu-

i număr mare de 
Traseul (aproape 

cu profil variat, 
numeroasele probe 

multe programate 
i cursul etapelor, au 

cel aproape 60 de 
la un examen com- 
care au dorit să se 

în condiții normale 
intens.

laritate si rezistentă, cucerind 
în final tricourile de campioni. 
La individual. în prim-plan 
s-au situat, prin valoare si o 
temeinică pregătire a mașini
lor pentru concurs. Otilia Pan- 
ca (C.S.T.A. București) și Mi
hai Motoi (Calculatorul Bucu
rești) elevii antrenorilor Petre 
Iancu si. respectiv. Marian Ni- 
culcscu intrînd în posesia tit
lurilor.

Bilanțul ar fi fost pozitiv 
pentru toată lumea dacă de 
la start n-ar fi absentat re
prezentanții unor puternice 
secții de motociclism ca Meta
lul București. Poiana Cîmpina. 
C.S.M. Reșița. Voința Oradea. 
Rapid Arad ș.a. Chiar si în 
atari condiții, sportivii consa- 
crati. cu valoarea si experiența 
lor. au știut să se impună. în 
timp ce o serie de începători, 
lipsiți si de o asistentă teh
nică corespunzătoare, s-au re
simțit evident, unii abandonînd 
sau acumulînd extrem de multe 
puncte de penalizare. Credem 
că ar fi mai echitabil ca. la 
următoarea ediție, organizatorii 
să alcătuiască clasamente se
parate pentru începători si 
pentru avansați. Si alte cîteva 
aspecte care se cer îmbunătă
țite. pentru a apropia compe
tiția de cele mai puternice 
concursuri de regularitate si 
rezistentă : uneori mediile o- 
rare au fost prea ușor de 
lizat ț traseul, cu multe 
tiuni plate, nu a ridicat 
bleme deosebite t probele 
ciale. care de regulă departa
jează sportivii, se cer a fi 
diversificate în asâ fel tacît 
să nu-i mai avantajeze pe Spe
cialiștii unor genuri de aler
gări. în sfîrsit. deoarece se

alcătuiește un clasament gene
ral ducă fiecare etapă, ar fi 
cazul noate. ca motociclistul 
de pe primul loc să poarte 
un semn distinctiv, ca simbol 
al liderului cursei.

Primul înconiur al tării pe 
motoretele ..Mobra" si-a pro
pus (si a reușit) să facă, prin 
sate si orașe, o bună propa
gandă motociclismului. în ora- 
sele-cap de 
municipiului 
rile unde 
punctele de _____  __

desfășurat ' probele spe-

Mărginean, Gh. Vasiliu, Cris
tian Neagoc. Stelian Bulărca- 
nu și Octavian Tudorache — 
reprezentanții roș-albaștrilor în 
..Turul României"— sînt toți 
sub 23 de ani ! De aici și cre
dința absolut justificată a an
trenorului lor Ion Stoica — și el 
făcînd parte din „noul val" al 
tehnicienilor — că în sezoa- 
nele care urmează acești ta- 
lentați rutieri vor ajunge la o 
valoare mare și vor repurta 
succese interne și Interna
tionale notabile.

Un alt argument vizînd ace
eași direcție este și clasarea 
a patru speranțe — Valentin 
Constaniinescu (Dinamo). O- 
limpiu Celea Marian Mărgi
nean și Gh. Vasiliu. toți de la 
Steaua — între primii 10 aler
gători din ierarhia finală a 
„Turului României" și a altor 
cinci între jocurile 11—20. Do
vada cea mai grăitoare a asal
tului pe care tineretul îl dă 
în sportul nostru cu pedale 
se află în procentul majoritar 
pe care l-a detinut în plutonul 
rutierilor romăni care au în
cheiat această ediție a înconju
rului tării ne biciclete : din 
55 de alergători. 42 sînt sub 
23 de ani adică 74.5 ia sută ! 
Se află în aceste cifre grija 
cu care F.R. Ciclism stimu
lează secțiile din Capitală și 
din tară pentru creșterea tine
relor elemente și tot aici 
află — în mod evident
perspectiva deosebită pe care 
o are ciclismul românesc de a 
realiza intr-un viitor apropiat 
performante de prim rang în 
arena internațională.

rea- 
por- 
pro- 
spe-

ACȚIUNI DE SELECȚIE LA CLUBUL DINAMO

etapă (cu excepția 
Sibiu). în locu- 

au fost Instalate 
control sau unde

s-au
ciale. organele locale au pre
gătit cu migală si pricepere 
totul. „Turul României" la mo
tociclism constituind un ade
vărat festival al sportului cu 
motor. încadrat în marea com
petiție națională „Dactada".

L TRAIAN

zz

atenti. mal 
balizelor, 
toare : 2. 
Doară 17.4 
Gheorghe 
Constanta)

Clubul bucurestean Dinamo. 
In cadrul „Tînărului dinamo- 
vlst". organizează în perioada 
13—22 septembrie SELECȚII 
DE TOAMNĂ la 17 discipline 
sportive: atletism. baschet,
box, caiac-canoe. canotaj, ei-

elism. călărie, fotbal, gimnas
tică, handbal, judo. lupte, polo, 
rugby, scrimă, tir si volei. Do
ritorii. tineri oină la 16 ani. 
se not prezenta In fiecare di
mineață (ora 8) la poarta Par
cului sportiv Dinamo din sos. 
Stefan cel Mare nr. 8.

Crmpionai 
oină, cea nl 
mai veche 
tulul nosti i| 
stituit intotl 
izvor de ele 
de-a lungul] 
sporit de 
ținu a dezrq 
masă a eoni 
la începutul] 
Consiliile Iu 
cație fizică 
factori cu 
tn sport s-l 
ga Jaf 
buie 
unor noi sd 
cit la finele] 
ajungă la d 
pe, dintre c 

Sezonul d 
pe trecute 1 
așteptam ca 
oinei să se 
le echipe, tn 
tutui naționi 
du-se astfel 
puls activiti] 
am constata 
mente si pr 
simple vorB 
apăra șanse 
amărăciune 
echipei Ceri 
Plita — 
Gheorghe B 
Scolii gener 
am fost nev 
«zona» de Ii 
noștri. Speri 
deconta la tl

sd 
la ti

tinerețe;»
Pentru aces 

realizare mer 
activitatea un 
antrenorilor 1 
moral și mat 
de creștere r 
deci, de asig 
cu pedale 
tate da 
sportiva 
din Hui 
stantin

cu 
va 

plai

u

se

tal
— respectiv 
cluburile Voin 
trenor Gh. Ni 
București (a 
Niculescu. I» 
Vasile Selejar 
iești (antrenoi 
cu). CIBO l 
Marile Șiefăn 
Zărnesti (an 
Bădilă). Mure 
(antrenor : C.
inta Arad (i 
Peloc) C^M. 
nor : Mih» 1 
Cluj-Napoca 
Căpraru). Mu< 
(antrenor : C 
și altele desfi 
activitate 
gătire si
Si tinerilor car 
tice ciclismul 
aptitudini. Ace 
cătuiesc temeli 
mânesc ele f 
alimentează pe 
națion^^cu e

— DirWwo B’>
— sportivi pe 
pregătesc apoi 
performantă.

Dacă la fini 
XXIT-a ediții i

de 
oroi

CONCURS DE CULTURI
Șl TRIATLON DE FORȚA LA

Timp de două zile s-a desfășu
rat la Constanța un concurs repu
blican de culturism șl de probe 
de forță pentru seniori. Spectato
rii prezențl În noua și eleganta 
Casă de cultură a sindicatelor au

BOCȘA-I MICA, DAR ARE 0 INIMA MARE!"
(Urmare dtn pag. I)

mai rău caz. în primele trei 
locuri". Alte dovezi T Fiecare 
scoală, de la oraș sau 
comună, are în tradiție 
nizarea unor competiții î 
Bîrzavei" la 
Măgura" la 
Metalul" la 
Viitorul" la __  ___
diferite discipline îndrăgite — 
atrag, aproape toată „suflarea" 
din școala respectivă. Pentru 
ca activitatea sportivă să se 
desfășoare în bune conditiuni. 
mare preț s-a pus sl se pune 
pe amenajarea de baze spor
tive. Există frumosul stadion 
Metalul 
foresta. 
sala de 
dustrial . ___
toate școlile s.a.

Dintre 
portante 
mintite _______
bocșan". ajunsă la

Se. gen. 1. 
Sc. gen. 3. 
Ide. ind. 1.
Lie. ind. 2

de la 
orga- 

„Cupa 
.Cupa 
.Cupa 
.Cupa
— la

din Bocșa, arena Auto- 
terenul de la Măureni. 
sport de la Liceul 
1. baze sportive

in- 
In

competitiile 
organizate. 
„Săptămîna

Im-mai 
merită a- 

șportului 
. _ ediția a

IlI-a. „Cupa Mecanizatorului* 
la Măureni. iar „Crosul ora
șului Bocșa" — aflat la a X-a 
ediție — atrage de fiecare dată

la startul său pînă la 4 000 de 
participant! — elevi, muncitori, 
locuitori ai satelor. Un capitol 
special merită campionatele in
terne ce se desfășoară în toate 
unitățile școlare (faze pe clasă, 
scoală, oraș). în întreprinderile 
si instituțiile mari, 
despre organizarea 
menea campionate si în 
tiere (Măgura, de pildă, 
siova. Bocșa Română 
unde se întrec tinerii si adultii 
din zona respectivă. Spunea 
președintele C.O E.F.S. Bocșa 
că ar fi păcat dacă, scriind de 
„sportul de pe aici", n-am a- 
minti de cîteva nume de care 
se leagă multe din realizările 
obținute. Se referea la C. Suba 
(director adjunct la Sc. gen. 1). 
V. Creangă (director la I.C.M. 
Bocșa) I. Iepși (profesor de 
educație fizică la Lie. ind. 2). 
AI. Laszio (președintele comi
siei iudetene de fotbal), la pri
marul din Bocșa — A. Rus.

„Poate-i mică Bocșa, ni s-a 
spus la un moment dat. Dar 
are o inimă mare I", Care bate 
— ne-am dat seama — puternic 
si pentru sport.

Am 
unor

aflat 
ase-

S.a),

putut urmări t 
tiv interesant.

Iată cîștigătoi 
cat. 70 kg — M. 
stanța) cat. 76 
(Rapid Bucureș 
N. Giurgi (Me1 
Mureș) cat. 88 
(C.F.R. iași), ca 
E. Demenyi (R 
încheierea comp 
la Liceul industi 
din București a 
monstrații în pe 

La triatlonul < 
din poziția cule 
cu bara și îndrei 
fost declarați în 
kg — a. Glurg 
Cluj) cu un tota 
76 kg — L. Bă 
stanța) cu £30 li 
M. Pop fP^^chi 
580 kg cat. 88 
(Turist O.J.T. CI

Pe echipe, atît 
și la triatlonul 
mul loc s-a cî 
stanța.

• Asociația ■ 
reștl a luat e 
de a organiza 
septembrie un 
dedicat memo-* 
fost marele nu 
câltea. decedat 
trecut. .Memo- 
va cuprinde ta 
goria n Dina 
maestru si ea 
două grupe di 
vate copiEor ;.



CHIAR.

marcabilă 
lăudată 

burl pi a 
susțin 

ctlvitatea
orilor sl. 
sportului 

i talen- 
Ciuburiie

ican de 
ntă și 
a spor- 
a con- 
nesecat

ngrenind 
număr 

u eon
ii de

de oină, 
sezon, 

tru edu- 
i ceilalți

GAZDELE! ȘEFUL DE PROMOȚIEI

H să se 
de echi- 

seniori.
1 este 

ctnd ne 
entre ale 

cu nol- 
mplona- 
ori, din- 
mic tm- 
tiționale. 
angaja- 

u rămas 
a ne 
i cu 

ntrenorul 
om. To- 

unedoara, 
directorul 

comună, 
lecăm la 
pe banii 

1 se vor

Credem ș: noi că cei in 
drept vor deconta deplasarea 
oiniștllor din Toplița. Multe 
județe n-au avut insă oameni 
atit de pasionați ca cei din To
plița șl, astfel am asistat la 
un nedorit... record de absen
țe. Sd concretizăm: la Iași a 
lipsit campioana județului Ba
cău la Tulcea. cele din județele Galați și Brăila, la Tg. 
Jiu au absentat reprezentantele 
județelor Mehedinți. Caraș-Se- 

verin și Timiș, Iar 
ia Corabia au pier
dut prin neprezen- 
tare echipele ju
dețelor Prahova. 

Giurgiu și chiar... gazdele, for
mația din Priseaca. campioana 
județului Olt. $i cind te gin- 
deșii că tn scriptele C.J.E.F.S.- 
urllor vizate figurează zeci de 
echipe, devine clar cd în a- 
ceste ludețe nu s-a mișcat nici 
un deget pentru înlăturarea In
diferentei ce se manifestă fată 
de sportul nostru național.

Sîmbdta viitoare tint progra
mate ultimele jocuri zonale pe 
terenurile dn Zalău, Slobozia, 
Miercurea Ciuc și București. 
Sperăm cd echipele calificate 
tn faza superioară a campiona
tului se vor bucura de data a- 
ceasta de sprijinul cuvenit. Un 
apel care credem că va fi re
cepționat și de C.J.E.F.S. din 
județele respective.

Traian lOANIfESCU

URULUI ROMÂNIEI**
se cuvin felicitări fede-

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

La Șurnen, In meci amical al echipelor de tineret Șl TREPTELE UCENICIEI

BULGARIA ROMANIA 2-0 (1-0)
SOFIA. 12 (prin telefon, de 

la redacția ziarului „Naroden 
Sport"). Miercuri după-amiază 
s-a desfășurat la Sumen meciul 
amical dintre echipele de ti
neret ale Bulgariei si Româ
niei, care face parte din ciclul 
de pregătire al celor două 
formații în vederea jocurilor 
din campionatul european.

Victoria a revenit gazdelor 
cu scorul de 2—0 (I—0). Meciul 
a fost în general echilibrat, 
dar fotbaliștii bulgari au 
chis scorul în min. 22 
Zestinski. din penalty, 
care s-a schimbat cursul 
lui. în favoarea formației 
tă în avantaj.

După pauză în urma 
acțiuni la o poartă si

gazdele reușesc să-si mărească 
avantaiul printr-un gol marcat 
de Stoinov (min. 75).

în fata celor 4000 de apecta-
atori, arbitrul bulgar Toncev 

condus formațiile :

des- 
prin 

după 
iocu- 
afla-

unor 
alta.

ARBITRII ETAPEI A
A.

Grigore), 
re$ii (an- 

Olimpia 
Marin 

ieanu si 
înța Plo

ile Iones- 
(antrenor : 

Torpedo 
Mircea 

f. Mureș 
eri). Vo- 

Matei

niei'
rației de specialitate, antreno
rului lotului.
clubului sportiv Steaua 
trenorului său Ion 
sportivilor de frunte 
reușita competiției și 
performanțele realizate, 
buie uitați nici „anonimii** care 

asigură de ani și ani cu 
guință și modestie 
de tinere speranțe, 
cluburile și loturile 

în această idee 
rească și pe deplin 
dorința federației de a acorda 
mai mare credit tineretului, 
de a-I promova cu mai multă 
consecventă tn reprezentativele 
de seniori. Prin ceea ce a do
vedit 
niei".
plin.

Nicolae Voicu, 
Si an- 
Stoica, 
pentru 
pentru 

nu tre-

sir- 
eșaloanele 

alimentează 
cu talente, 

socotim fi- 
indreptătită

în acest „Tur al Româ- 
noul val o merită din

I
I
I
i

I
I
I

BULGARIA : Ananiev 
Gidkov. Cervenko (min. 
Mladenov), Vasev (nun. 
Bairev) — Markov. Metkov. 
Balakov. Slavkov (min. 46 
Stoinov) — Meronov tain. 72 
Tanev). Zestinski. Tasev.

46
42

ROMÂNIA : Zlntea — Mirea 
(min. 63 Bălan). Bucico. Sțaneu. 
Pascu — Botezan (min. 78 
Gheorghiu). Lazăr. Muzsnai 
(min. 70 Tîrlea). Mandoca — 
Muntean. Soare (min. 61 
Mesaros).

3-a A DIVIZIEI „A“

F.C. Baia Mare: A. 
(P. Neamț) — V. An- 

șl C. Gheorghiță

Politehnica lași — F.C. Olt: R. 
MATEI — M. Nlculescu șl P.D. 
Manole (toți din București).

Dinamo — Corvlnul: L CRACIU- 
NESCU (Rm. VRcea) — A. Moro- 
lanu (Ploiești) si V. Curt (Med
gidia).

De cele mal multe ori, cum 
termină cariera de jucător, 
un fotbalist își propune să de
vină antrenor. Ceea ce este 
lăudabil și tn folosul fotbalu
lui. Pentru că el, practicianul, 
are ce spune, din experiență 
știe ce n-a făcut șl poate face 
prin alții. Uneori, tnsă, se 
omite un adevăr elementar: 
acela că meseria de antrenor 
are șl ea secretele eL reclamă 
un timp anume, nu se poate 
însuși, așa, peste noapte (nu 
discutăm cazurile de 
excepție !). Sint ju
cători care abia au pus - - - 
cui 
ză ___. _ _______
re. dacă se poate ,A** și „B“. 
Să no audă de echipele de 
copii ! Nu, acolo, nu-1 de el, 
foști divizionari „A* sau „B**. 
Numai că, acolo, Ia baza fot
balului. la copii și Juniori, se 
cere pasiune și seriozitate. 
Acolo unde se formează vi
itorul fotbalist trebuie un an
trenor dispus să-l învețe cu 
răbdare cum se lovește corect 
balonul, să-1 inițieze in tai
nele tehnicii fotbalistice. S-a 
scris in ziarul nostru despre 
frumoasa pasiune a marilor 
meșteri, șlefuitorii de talente, 
oameni care și-au dedicat via
ța muncii cu copiii și Juniorii. 
L Costea, D. Pătrașcu, L. la- 
novschi, I. KlOge, N. Gorgo- 
rin, Fr. Fabian, Șt Stăncu- 
lescu. L Morărescu, fiind
citeva dintre numele mult
respectate.

ghetele In 
și nu vis ea- 

decît echipe divizlona- 
' ,B“.

_ Am întîlnit recent șl un 
tinăr care onorează meseria 
de dascăl. Un fost șef de pro
moție la I.E.F.S., care a jucat 
și In prima divizie, la A.S.A. 
Tg. Murer (unde a debutat, 
cind își tăcea stagiul militar), 
la Jiu) și Sportul studențesc 
(cind era student, la zi), șl 
care a refuzat, la terminarea 
facultății, să devină antrenor 
la B" A preferat să se în
toarcă la *1 acasă, mai exact 
la Piatra Neamț, la catedră.

Pentru că „și uce
nicia își are treptele 
ei, pe care este ne
apărat nevoie 
le parcurgi 

grabă**. A activat și 
tivează ca profesor de educa
ție fizică 'la un liceu indus
trial. unde a căutat să atragă 
eiti mai mulți elevi spre
fotbal, a selecționat continuu, 
după care, în primăvară 
(în paralel cu școala, „pe
care nu o pot părăsi, pen
tru că munca cu copiii ntă 
pasionează**), s-a încumetat 
să treacă la timona unei e- 
chlpe de „C- din oraș. 
Celuloza, ne care a reușit să 
o salveze de retrogradarea 
care părea iminentă. Acest 
tinăr de 33 de ani se numește 
Dumitru Vai .din și este fiul 
lui... Dumitru Varodin, apre
ciatul căutător de talente din 
fotbalul băcăuan. Seriozitatea 
șl pasiunea s-au transmis și 
ele. din tată-n fiu.

să 
fără 
ac-

Mircea M. IONESCU

A.S.A. Tg. Mureș — Jiul 
PORUMBOIU (Vaslui) — Al. Mus- 
tătea (Pitești) și L. Sălăgean (Sa- 
tu Mare).

Steaua —
GHEORGHE 
tohl (Iași) 
(Brăila).

Gloria Buzău — F.C. Argeș: Ș. 
NECȘULESCU — M. Ionescu (am
bii din Tîrgoviște) șl V. Titorov 
(Drobeta ~ ' '

F.C.M. 
dențesc: 
Stănescu 
Iași).

Universitatea Craiova — S.C. 
Bacău: N. DINESCU (Rm. Vllcea) 
— I. Ferenczl și D. Bucluman 
(ambii din Timișoara).

Politehnica Timișoara — Chimia 
Rm. Vilcea: R. PETRESCU (Bra
șov) — R. Cîmpeanu (Arad) și 
G. Maca vei (Deva).

Tr. Severin).
Brașov — Sportul stn- 

S. ROTARESCU — M. 
și Gh. Siilon (toți din

F.C. Bihor — Rapid: C. TEO- 
DORESCU — I. Neagu (ambii di- 
Buzău) șl M. Axente (Arad).

//

Reflector pe eșalonul secund

CARJILE DE VIZITA' ALE ANTRENORILOR
DIN „i" OBLIGA LA MULT MAI MULT

Cîmpulung 
Moiceanu) 
o intensă 

!. de pre- 
a copiilor 

sc să prac- 
desîgur 

lîtățî al- 
smului ro- 
tele care 
int loturile 
te de—ya- 
n-Ar

acestea îi 
tru marea

ȚINTAȘII JUNIORI

SI-AU DESEMNAT CAMPIONII

lei de a
■ului Roma

JTANȚA
3tacol spor-

culturism : 
(Farul Con- 
A. Costache 
» 82 kg - 
sica Tirgu 
■ P. Ciorbă 
te 88 kg — 
Oradea). tn 

sportivi de 
Splru Haret” 
ezentat de-

Cei mal buni tineri trăgători 
s-au reunit recent pe poligoanele 
bucureștene Tunari și Herăstrău 
(la arc) și pe oel din Focșani 
pentru a-și dispu*a intîietatea Jn 
cadrul campionatelor naționale de 
juniori, tn probele 
pistol cel mal buni 
niorii de la Steaua, 
oerit șapte din cele 
campioni ai țării la 
pe echipe. Lată rezultatele teh- 
nl î:

JUNIORI — pistol liber M
1. N. Pinzaru (Poli. Iași) 548
2. O. Vișan (Dinamo) 545 p. 3. 
Juncu (Letea Bacău) 543 p — 
echipe a clștigat Steaua cu 1579 
Pistol viteză 60 t: 1. S. Burceag 
(Steana) 585 p. 2. D. Neagu (Stea
ua) 582 p 3. O. Vișan (Dlnamo) 
581 p — pe echipe — Steaua 1733 
p. Pușcă 60 fc: 1. L. Mocsy („U** 
Cluj-N) 587 p, 2. M. Ilioiu (Stea
ua) 586 p 3. C. Delimarlan (C.F.R. 
Arad) 584 p — pe echipe — Stea
ua 1743 p. Pușcă liberă 3X20 f: 
1. C. Delimarian 568 p, 2. M. nioiu 
559 p, 3. L. Mocsy 557 p — P® 
echipe — Steaua 1645 p. JUNIOA
RE — pistol standard 30+30 f:
1. Camelia Tudor (Dinamo) 576 P,
2. Maria Clobanu (C.S.U. Brașov)

tntîletatea Jn 
naționale de 
de pușcă și 
au fost Ju- 
care au cu- 
14 titluri de 
individual și

f: 
P- 
C. 
pe 
P.

559 p. 3. Daniela Dumitrașcu (C.T. 
Alexandria) 550 p — pe echipe — 
Dinamo 1659 p. Pușcă standard 60 
fc: 1. Luciana Ponea (Unirea 
Focșani) 579 p. 2. Simona Onl- 
ceanu (IEFS Buc.) 579 p, 3. Car
men Miculita (C.F.R. Arad) 579 p 
— pe echipe — Olimpia Buc. 1729 
p. Pușcă standard 3X20 f: L Au
relia Toader (Steaua) 560 p, 2. 
Mariana Dulhan (Unirea Focșani) 
559 p. 3. Olimpia Rus (A.S.A. O- 
radea) 554 p — pe echipe — Stea
ua 1648 p.

TIR CU ARCUL — juniori I: L 
V. Habian (Minerul Aninoasa) 
1153 p. 2. I. Lungu (C.S.M. Iași) 
1109 p 3. FI. niescu (C.S.M. Iași) 
1061 p —pe echipe — C.S.M. Iași 
3223 p. Junioare I: I. Mariana A- 
xane (C.S.Ș. Arad) 1186 p, 2. Ma
riana Prelipceanu (C.S.Ș. Arad) 
1164 p 3. Gyongyi Matei (Sănă» 
tatea Tg. Mureș) 1095 p: pe echi
pe — C.S.Ș. Rădăuți 3245 p. La 
juniori n au ctștlgat K. Kineses 
(Voința Satu Mare) — 1090 p șl 
Diana Nicolescu (Olimpia Buc.) 
1132 p, iar pe echipe C.S.Ș. Ră
dăuți — 1055 p și. respectiv. Vo
ința Satu Mare — 3188 p.

Lideri inediți. după trei e- 
tape în Divizia „B‘* : Chimia 
Fălticeni. Aluminiu Slatina si 
Gloria Bistrița ! în schimb, e- 
chipele cu firmă si cu pre
tenții navighează undeva mai 
în 1osul clasamentelor (C.S. 
'rîrgoviște de-abia a început 
să adune puncte si ocupă a- 
cum locul 18. U.T.A. se află 
oe locul 17. iar echipele bucu- 
restene cu... tradiție în ..B“. 
ca Progresul Vulcan si Metalul, 
sînt devansate de mai tinerele 
Automatica. Dinamo Victoria 
si Mecanică fină Steaua. Pe
trolul e oe locul _5_ jConstanța 
oe 7 -----“—
după scorul de forfait_ înregis
trat.

Fără îndoială. ...
Ia finalul întrecerii este luna 
si presărat cu multe obstacole, 
multe modificări oot interveni, 
dar si oe comportarea de oină 

acestor formații si-a 
..o-

sitele si menirea de a scoate 
la iveală iucători valoroși si 
bine pregătiți.

Așadar :

Dunărea

duminică.

C.S.U. re 8.

la Mangalia), 
drumul oină

acum a _____
lăsat amprenta munca si 
chiul** antrenorilor, acești oa
meni din umbră oe care _ vrem 
să-I prezentăm în rîndurile ce 
urmează. Sarcina lor este mare, 
importantă, pentru că Divizia
B“ o întrecere de real interes 

în fotbalul nostru are printre

ȘTIRI • MECIURI

RECORDURI
>rță (Împins 
’enuflexlune 
cu bara) au 
tori: cat. 70 
•urist O.J.T.
525 kg. cat. 
(Farul Con- 
it M kg - 
H Pjtisti) cu 
- u Meciu 
U 608 kg. 
ulturism, cit 
>riă pe pri-
Faru! Con-

LA ATLETISM
în cadrul etapei de zonă a 

concursului republican pentru 
atletîi iuniori II ci III laCra^ 
Iova Costel Grasu 
Cîmpulung Muscel), elev al an
trenorului Gabriel Bâdescu. a 
obținut două recorduri națio
nale pentru juniorii de cat. a 
Il-a. aruneînd greutatea (6 kg) 
la 17.40 m si discul (1.5 kg) Ia 
62.20 m.

(C.S.S.

în zilele de 14—16 septem
brie 1984, la Predeal, în îm
prejurimile cabanei Trei 
Brazi, Consiliul municipal 
București al sindicatelor or
ganizează, prin Asociația 
sportivă ITB, a 27-a ediție a 
Cupei munților „Victor Mă- 
ciucă** la orientare turistica. 
Cu acest prilej se va desfă
șura și ediția a 12-a a „Cu
pei UGSR** și a 17-a ediție 
a „Cupei CMSB" la orienta
re turistică.

• PROGRAMUL INTERNATIO
NAL AL REPREZENTATIVELOR 
DE juniori, tn această toamnă 
loturile reprezentative de Juniori 
vor susține mai multe partide a- 
micale. Astfel Lotul U.E.F.A. *85 
va disputa două jocuri în depla
sare. in perioada 21—23 octom
brie. avînd ca adversară selecțio
nata similară a R.D. Germane. 
Lotul U.E.F.A *86 va susține, toi 
In deplasare (2—4 octombrie), du
bla tntîlnire cu juniorii din Bul
garia. tn sfîrșit Lotul U.E.F-.A. 
'87 care, la sttrșitul lunii noiem
brie. va debuta tn C.E. avind ca 
adversară selecționata Iugoslaviei 
are un oroeram mai bogat: tn 
zilele de 27 și 29 septembrie, la 
Moscova, va avea ea adversara 
echipa similară a Uniunii Sovie
tice iar la 17 șt 19 octombrie vs 
evolua în Polonia, tn sfîrșit. la

RALIUL SINAIA
5

DUALITATEA ȘAHISTĂ

ocazia „Zilelor automobilelor de epocă**, in zilele de 
23 septembrie a.c., la Sinaia se va desfășura cel 

doilea „Raliu al automobilelor de epocă**.

ză I.T. Bucu- 
isa inițiativă 
e M șl 30 
curs de șah 
:lul care a

Victor do
amna anului 
V. Clocâltea" 
de la cate- 

indidați de 
precum si 

recere rezer- 
i 12 ani (bă-

leți și fete) Locul de desfășura
re va fi Șah-clubul I.T.B. di» 
str. Lipscani 21 (tel. 13.76.35).
• Tot tn Capitală »e va des

fășura. f 
tembrie. 
turneului 
țeso. tn 
sportive 
va avea 
rezervat 
vor fi găzduite de sala Arhitec
tura de pe str. Academiei.

in perioada 18—29 sep- 
cea de a IV-a ediție a 

I Internațional studen- 
organizarea asociației 
Politehnica. In paralel, 
loo un turneu feminin 
maestrelor. întrecerile

Cu
22 și 
de-al______ _______  _______ . __

I.T.H.R. București organizează cu acest prilej o excursie 
de o zi și jumătate la SINAIA.

Se oleacă din București simbâtă 22 septembrie, ora 12.30. 
de la hotel INTERCONTINENTAL.

Cazarea se va face la PALACE
Balul automobiliștilor se va tine 

TANA.
Dejunul din

PALACE.
întoarcerea

orele 20 00.
înscrieri și

I.T.H R. București.

hotel de categoria lux. 
la restaurantul MON-

23 septembrie 1984 se

in Capitală in data

servește la restaurantul

de 23 septembrie a.c..

informații la toate agențiile de turism ale

i
i

î.i.n.n. Ducureșu. •;
^)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

SERIA I. Chimia Fălticeni: Ion 
Buzoianu; C.F.R. Pașcani: Leo
nida Antohi; Otelul Galați: Costi- 
că Rădulescu; Metalul Mangalia: 
Vasile Mihu; Petrolul Ploiești: 
Petre Dragomir; Prahova Ploiești: 
Mircea Dridea; F.C. Constanța : 
Petre Moldoveanu șl Dumitru 
Antonescu; Dunărea C.S.U. Ga
lați: Marcel Pigulea; C.S.M. Su
ceava: Robert Cosmoc; A.S. Mi- 
zll: Bujor Ilălmăgeanu; C.S. Bo
toșani: Dumitru Popescu; Olim
pia Rm. Sărat: Cornel Negoescu; 
F.C.M. Progresul Brăila: Viorel 
Mateianu; FEPA *74 Bîrlad: A- 
drian Marin: Metalul Plopeni: 
Mihai Mocanu; Ceahlăul Piatra 
Neamț: Vasile Nită: Unirea Di
namo Focșani: Aristică Ghiță; 
Partizanul Bacău: Gh. Munteanu.

SERIA A n-a: Aluminiu Slatina: 
Ion Circiumărescu; Șoimii I.P.A. 
Sibiu: Petre Gavrilă; Flacăra
Moreni: Virgil Blujdea; Automati
ca București: Paul Florea; Dina
mo Victoria București: Florin 
Cheran: Carpațl Mîrșa: Ștefan
Stana: Minerul Motru: Victor Ni- 
culescu: Tractorul Brașov: Du
mitru Borcău; Mecanică fină 
S‘eaua: Nicolae Lupescu: Metalul

AMICALE • ȘTIRI
2 șl t noiembrie, va primi vizita 
selecționatei similare a Bulgariei 
cu care se va confrunta de două 
orL• CONCURS DE PROMOVARF 
IN LOTUL DIVIZIONAR „C** DE 
ARBITRI. In zilele de 15 și 16 
septembrie. tn organizarea 
CJ.E.F.S.-urflor respective, va a- 
vea loc — in județele unde sînt 
locuri vacante — concursul de 
promovare in lotul divizionar C 
de arbitri tn Capitală, concursu' 
va avea loc tn ziua de 30 sep
tembrie.• F.C. OLT — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 3—2 (1—0). Au marca*: 
Minea 
fmin. 
gescu 
pectiv 
Bleu 
corespondent).

(mln. 19). M. Popescu 
65 din ti m) șl Ad. Geor- 
(min. 67) pentru gazde, res- 

Ad. Popescu (min. 71) si 
(min. 75). (C. Bughea —

București: Nicolae Oaidă; Pro
gresul Vulcan București: Paul Po- - - -- Drobeta Tr. Seve- 

Petre Bojin; Autobuzul 
Dumitru Dumitriu III; 
SL Gheorghe: Alexan- 

Chimica Tîrnăveni: 
Bay: Gaz metan Me- 
Staudt; Unirea Alexan- 

- ■ ■ C.S. Tîrgo- 
(consi-

pescu; C.S.M. 
rin:
București: 
I.M.A.S.A. 
ilru Pali; 
Gheorghe 
dlaș: Filip _. .
dria: Gavrilă Raksi 
viște: Valentin Stănescu 
lier) și Marin Olteanu.

seria A IlI-a. Gloria Bistrița: 
Ilie Savu; C.F.R. Timișoara: Ion 
Dumitru; Aurul Brad: Ion V. lo- 
nescu; C.S.M. Reșița: Ion Rein
hardt; „U“ Ciuj-Napoca: Remits 
Vlad; Strungul Arad: Gavril Bi- 
rău; Avîntul Reghin: Petre Va- 
rodi; Armătura Zalău: Dorin
Barbu; Gloria Reșița: Constantin 
Otil: Olimpia Satu Mare: Gavri- 
lă Both I; Minerul Lupeni: Petre 
Libardi: ind. sîrmel Cimpia Tur- 
zll; Alexandru Tomeș: Minerul 
Explorări Deva: Ladislau Vlad; 
Unirea Alba ralia: Gheorghe Tîr- 
noveanu: Sticla Arleșul Turda: 
Tituș Fărcaș; Minerul Cavnic: 
Hardtmuth Lang: U.T. Arad: Ni
colae Pantea: Metalurgistul Cu- 
gir: Eugen Pojoni.

Ce arată această înșiruire ? 
în primul rînd prezenta a des
tui antrenori ..cu nume" (și 
pretenții !) care activează în 
,.B“ foști antrenori federali si 
la echipe naționale (Valentin 
Stănescu Robert Cosmoc. Mar
cel Pigulea. 
apoi faptul 
de 24 dintre 
listi amintiți ___
vat la echipe din Divizia 
au cîstigat chiar si titluri na
ționale sau Cuoa României 46 
dintre ei au iucat în ..A1* iar 
17 sînt foști internaționali A"*, 
ceea ce compi-tează profilul 
pregătirii lor. Eșfe firesc ca 
□nor asemenea oameni să le 
nrolîndem mu'i maî mult ' In 
nrîmul rînd — mult mai mult 
dorit au arătat actualele lor 
oohino oină acum în acest de
but do campionat în al doilea 
rînd — sî în nersoectîvă — o 
contribuție eîf maî substanțială 
a echipelor ne care le conduc 
Ia mersul inninfe al fotbalului 
nostru

Nicolae Panica) : 
că nu mai outin 
cei 58 de specia- 
mni sus au acti- 

..A“.

Mircea TUDORAN

WIIMMRATIA OI STAI LOTO PBO^OWODÎ (W00*irilA
• Astăzi este ultima zi atnd 

se mai pot procura bilete cu nu
merele preferate pentru tragerea 
Obișnuită LOTO de mline. 14 sep
tembrie. Nu uitați că la aceas
tă tragere se pot obține șl auto
turisme OLTCTT SPECIAL", plus 
diferența de 3250 lei. tn obiecte 
procurable din comerțul de stat. 
Nu pierdeți prilejul de a partici
pa și dv. la tragerea de mîine *
• Continuă seria marilor cîști- 

gă’or' la LOZ 1N PLIC 1 Printre 
cei cere au obținut tn ultima lu
na noi autoturisme „DACIA 1300" 
la acest sistem se numără Ignat 
Balint din Timișoara. C-tin Pru- 
noiu din Slănic Prahova. C-tin 
Jecu din Tulcea Ruta loan din 
Tg. Mureș Gh. Setraru din com.

Ruginești (Vrancea). Florea Stan- 
ciu din Călmățulul de Sus (Te
leorman). loan Răcaru din Adu
nați! Copăceni (Giurgiu). Petre 
Stan din Constanta Marla Chitul 
din Bistrița ș.a. Șanse de a de
veni posesori ai unui autoturism 
la LOZ IN PLIC aveți si dv. în
cercați 1 Perseverați !

• NUMEREI E EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 13 SEPTEMBRIE 
tragerea I ' 33 16 36 
extragerea a Il-a: 5 
41 23 Fond total de
778 527 lei din care 12.784 lei 
report la categoria 1.

1984. Ex- 
2 12 14 '.
9 25 44 
ci ști guri:



REPREZENTATIVA DE SENIORI A ROMÂNIEI 
ÎNVINGĂTOARE LA CAMPIONATELE BALCANICE

DE CĂLĂRIE
I.a Atena au luat sfîrșit în

trecerile celei de a XV-a edi- 
țit a Campionatelor balcanice 
de călărie. Ultima zi a prile
juit un frumos succes echipei 
reprezentative de seniori, care 
a cucerit cel de al 9-lea titlu. 
Florin Stoica — cu Ficus. Mir
cea Neagu — cu Vanadiu, Du
mitru Velea — cu Jan. Gruia 
Deac — cu Matroz bine con
duși de antrenorul Dumitru 
Hering, au avut evoluții bune, 
care le-au permis să se deta
șeze și să obțină o victorie 
meritată. O luptă strinsâ s-a 
dat și la juniori, tinerii noștri 
reprezentanți pierzind titlul la 
o mică diferență. Din păcate

De az(, în Capitala, concursul de automodele

„PISTONUL DE AUR", A VM-a EDIȚIE
Astăzi încep întrecerile cc re

cursului international de auto
modele dotat cu trofeul -Pis
tonul de aur*. organizat de ■- 
soclatia sportivă Semănătoarea 
din Capitală, competiție intrată 
în tradiție, aflată acum la cea 
de a Vll-a ediție. Ea rermcptr 
la start pe cei mal buni con
structori din tară, precum si 
invitat! din Bulgaria. Polonia 
si Ungaria, care se vor Întrece 
ce parcursul a patru zile. Pro
gramul cuprinde probe de vi
teză si îndemînare modele e- 
chioate cu motoare termice si 
motoare electrice, pilotate prin 
radio. Concursul se constituie 
ca etapă In campionatul natio
nal de automodele care se va 
desfășura la sfirsitul lunii, la 
Turda. Este de menționat că 
pentru acest eveniment eaz- 
dele au făcut pregătiri deose
bite. pistă special amenalată. 
de nivel international, nrecum 
si alte amenajări. Tinînd seama 
de faptul că Ia start sini ore- 
zenti. printre tnvitati. campi
oni și recordmani în acest

INTILNIRE DE POPICE
Echipa masculină de popice 

Rulmentul Brasov a susținut 
pe arena proprie două jocuri 
amicale cu formația BSG Stahl 
Brandiscb (R.D. Germană), pe 
care a întrecut-o cu 5 263—1 906 
nd si. respectiv. 5 275—4 992 pd. 
Cei mai buni iucători au fost 
I. Tismănar — 958 si R Radu 
— 923. respectiv N. Klein — 
851 si J. Missler — 853 pd. (C 
GRUIA — coresp.).

CALIFICĂRILE PENTRU C.E. DE BASCHET
România (73-60 cu Belgia) continuă cursa

In ultima zi a preliminarii
lor turneului de calificare pen
tru Campionatul european de 
baschet masculin au fost în
registrate următoarele rezul
tate : seria „A“ (la Linkoping): 
România — Belgia 73—60 (SO
SI). Turcia — Norvegia 70—68 
(29—33). Cehoslovacia — Sue-

CAMPIONATELE 

MONDIALE

DE PARAȘUTISM
VICHT. Ediția a 17-a a c.M 

de parașutism s-a încheiat sim- 
bătâ CJ rezultate surpriză. Pro
ba individuals de aterizare ia 
punct fix a revenit la feminin 
sportivei chineze Yu Mei cu I.OS 
m (din 7 salturi), urmată de 
Elena Suboșeva (U.R.S.S.) 0.W m 
!\nHe Xiaohong (R.p. Chineză) 
0,08 m. iar la masculin sovieticu
lui Serghei Skuropat 0.03 m (din 
8 salturi), urmat de belgianul 
Dirlt Boidin cu același rezultat 
Șl italianul Silvio Di Tecco 0.04 
tn. La acrobație, campioana eu
ropeană Barbara Harzbecker 
(R.D.G.), cu un total de 30,28 s 
(din 4 salturi), șl-a adjudecat și 
titlul mondial, secundată de He
len Bennet (S.U.A.) 30,38 s și 
Elena Burkova (U.R.S.S.) 30,73 s, 
Iar la băieți veteranul Nikolai 
U.imaev (U.R.S.S.) — 23.84 s — s-a 
impus clar în fața următorilor săi 
Gerd Harzbecker 20.4 s și Ronald 
Eleinstein (ambii din R.D.G.) 29,45 
s. Proba de salt în grup a reve
nit parașutlstelor din U.R.S.S.. ur
mate de cele din R.P. Chineză șl
R.D. Germană, iar la masculin or
dinea primelor clasate a fost : 
U.R.S.S.. R.D.G., Cehoslovacia. 

fetele au avut o comportare 
mediocră, atît la individual cit 
și la echipe.

REZULTATE TEHNICE : e- 
cbipe seniori : 1. România 
48 p, 2. Bulgaria 56 p. 3. Gre
cia 60 p. 4. Turcia 68 p ; ju
niori : 1. Grecia 28 p. 2. Româ
nia 35 p. 3. Bulgaria 56 p. 4. 
Turcia 71 p, 5. Iugoslavia 123 
p ț fete e 1. Grecia 48 p. 2. 
Turcia 64 p 3. România 83 p.
4. Iugoslavia 110 p. 5. Bulgaria 
129 p 5 individual — fete : 1. 
Helene Drakatou (Grecia) cu 
Popstart. —9. Ioana David cu 
Lăstun™ 16. Mariana Moisei cu 
Baical. 17. Ligi» Hin cil Aida.

sport ea Istvaa Mohai (Unga
ria). Jia Babei (Polonia). 
Gbiarrhi Mir»» (Bulgaria) în
trecerile se anunță deosebit de 
interesante.

SEMIFINALELE „
In semifinalele importantei 

competiții hocheistire .Cupa 
Canada* se întflnesc formațiile 
L.ILS.8. — Canada si S.U A. —

Suedia. în turneul preliminar 
aceste echipe au mai jucat în
tre ele : U.R.S.S. a întrecut

dia 85—75 (45—40). Clasament : 
1. Cehoslovacia 8 p. 2. Suedia 
6 p. 3. România 6 p 4. Belgia 
4 p, 5. Turcia 4 p. 6. Norvegia 
2 p. Seria „B“ (la Helsinki) : 
Ungaria — Bulgaria 69—68 
(37—36). Polonia — Finlanda 
94—80 (48—41). Grecia — An
glia 100—70 (50—25). Clasa
ment : 1. Polonia 8 p. 2. Bul
garia 6 p. 3. Ungaria 6 p. 4. 
Finlanda 6 p. 5. Grecia 4 p. 
6. Anglia 0 p. Primele patru 
echipe din fiecare serie s-au 
calificat pentru turneul final 
fin care rezultatele din seriile 
oreiiminare contează !). urmind 
ca formațiile clasate oe locu
rile 1—4 Ia acest turneu să 
joace anul viitor la Campio
natul european — grupa .A' 
— care va avea loc în RF. 
Germania. Selecționatele Nor
vegiei si Angliei au retrogradat 
în grupa _C*.

TURUIE INTEBNAȚIONAlt
Mal multe formații divizio

nare „A* si _B“ au susținut 
întîlniri Internationale bilate
rale ori au participat la tur
nee masculine de handbal la 
startul cărora au fost prezente 
mal multe echipe.

LA ARAD, în Sala sportu
rilor a avut loc .Cupa Ziri- 
dava“ la care au participat 4 
formații. Pe primul loc s-a 
situat Politehnica Timisoara 
(26—20 cu Proletar Zelezniciar 
din Iugoslavia. în finală), ur
mată de Carpati Mîrșa. Za- 
malek Cairo si Constructorul 
Arad. (O. BERBECARU — co
resp.)

IN SALA FLOREASCA din

Meciul Karpov - Kasparov

DIN NOU 

O DISPUTĂ 

ANIMATĂ
Ieri, la Moscova, s-a jucat a 

doua partidă dintre marii maeș
tri Anatoli Karpov și Garri Kas
parov, care-și dispută titlul mon
dial de șah. Kasparov a avut 
piesele albe și a adoptat, de la 
Început o linie de joc tăioasă, 
punînd probleme dificile cam
pionului care consumase cu o 
oră mal mult din timpul de 
glndlre dectt șalangerul, după 
primele 15 mutări. Apoi Insă si
tuația pe tablă, ca și pe cadra
nele ceasurilor de control s-a 
echilibrat intru cit va. jocul lulnd 
un nou curs. Partida s-a 
întrerupt cu a 41-a mutare dată 
In pUc de Karpov. Jocul va fi 
reluat azi după-amlazâ.
Intre timp, se anunță din Vol

gograd. rade are loc confrunta
rea pentru titlul suprem femi

nin dintre campioana mondială 
Maia abnrdar.idze șl salengera 
aa Iriaa Levitina, că partida 1- 
naugurală s-a încheiat remiză la 
mutarea M. Se joacă tn zilele 
de marți Joi sl vineri, ca În
treruptele a doua tL Clburdan'dze 
1*1 păstrează titlul la un total 
de 3 puncte in timp ce Leritlna 
trebuie să obțină 1.5 puncte pen
tru a fi declarată campioană.

CUPEI CANADA*1
Canada cu 6—3. iar S.U.A. a 
dispus de Suedia cu 7—1.

în fotografie. canadianul 
Wayne Gretzky sutează la 
poarta formației vest-germane. 
Laserfoto : AP — AGERPRES

MECIURI INTRE ECHIPE
DE TINERET

• Marți seara, tn C.E. tineret, 
la SSdertalje In grupa a 2-a c 
Suedia — Portugalia 1—1 ro—I). 
Au marcat Larsson (mtn. 50) pen
tru gazde respectiv Caetano An
tonio (mln. 70) ; la Sandefjord, In 
grupa a 6-a: Norvegia — Elveția 
s—0 (1—0) Au înscris: Berg (mln. 
42), Glenn Haaberg (mln. 65 și 68).
• Alte meciuri amicale ale e- 

chipelor de tineret. La Valkea- 
koskl: Finlanda — Polonia 1—0 
(0—0). A marcat: Târnvall (min. 
59); la Edinburgh: Scoția — R.F. 
Germania 2—1 (2—0). Autorii go
lurilor: McClair și Nevin. respec
tiv Michael Rummenigge din pe
nalty.

Prima etapă de munte în „Tour de I'Mciiir"...

CUMMiNHIL CtliMl I SUFtpil SCHIMBĂRI IMPOKIMIi
SAINT GAUDENS. A șaptea 

etapă din ..Tour de l’Avenir*, 
desfășurată marți ne un traseu 
muntos de 172 km. de la Foix 
la Saint Gaudens. a fost plină 
de neprevăzut. Liderul cursei, 
spaniolul Carlos Hernandez, și 
francezul Thierry Claveyrolat 
au căzut, s-au accidentat si au 
abandonat competiția. Victoria 
în etapă a revenit francezului 
Charles Mottet. care l-a în
trecut la sprint De companio
nul său de „evadare*, sovieti
cul Ivan Ivanov, ambii fiind 
cronometrați tn 5.00:59. Pe locu
rile următoare : Philippe Bou- 
vatier (Franța) 5.0151 Jiri 
Skoda (Cehoslovacia). Michel 
Demies (Belgia) etc în con
dițiile amintite, cu rinei etape 
înainte de sfirsit clasamentul 
general a suferit schimbări 
foarte importante : I. Ivan 
Ivanev (V.RS.S) 27.87:36. 2.
Charles Mottet (Franța) Ia 16 
«. 3. Jiri Skoda (Cehoslovacia)

DE HANDBAL MASCULIN
Capitală s-a disputat intilnirea 
dintre formațiile Progresul I.M. 
Călărași (antrenor N. Stan) și 
Zamalek Cairo, campioana R.A. 
Egipt. Echipa din Călărași a 
cîștigat cu 32—31 (16—15). Prin
tre marcatori : Stef 13. Cirlan 
6. respectiv Nasser 8. Mus
tafa 5.

ÎN SALA SPORTURILOR 
DIN TIMIȘOARA s-a disputat 
meciul dintre Politehnica din 
localitate și Zamalek Cairo. A 
cîștigat Politehnica : 32—12
(13—4). Cele mai multe goluri 
au fost realizate de Folker 5. 
Nagy 4. respectiv Abdelrhama 
6. Hasan 2. Nasser 2. (C. CRE- 
TU — coresp.)

STIMULAREA
Frumusețea unei meci de 

fotbal constă. între sitele, 
în marcarea de goluri si în 
răsturnări spectaculoase de 
scor. în acest sens sînt de 
subliniat străduințele antre
norilor de a forma mai 
multi „oameni de gol", e- 
xersarea oină la automati
zare a loviturilor la poartă, 
din mișcare, loviturile li
bere si penalty-urile.

Cu ani în urmă U.E.F.A. 
a introdus în cupele euro
pene clauza golului marcat 
în deplasare. La un scor 
general egal, după două 
partide, golurile înscrise în 
deplasare contează dublu si 
astfel se realizează califi
carea în turul următor. A- 
ceastâ soluție ca si depar
tajarea prin lovituri de la 
11 m. a fost adoptată pen
tru a nu se orelunei durata 
competițiilor.

De doi ani (sezonul 1982— 
*83). englezii au schimbat 
sistemul de punctai în cam
pionat. tot în scopul sti
mulării echipelor de a-si 
valorifica acțiunile ofensive. 
Astfel. în Ansiia. s-a re
nunțat la tradiți onalele două 
puncte pentru victorie, a- 
cordîndu-se trei puncte, 
pentru joc egal râmînind 
tradiționalul punct După 
primele etape de aplicare 
a noului punctai, numărul 
golurilor a crescut fată de 
anii cînd s-a aplicat vechiul 
regulament, a crescut în
deosebi numărul victoriilor 
obținute în deplasare (Sout-

CAMPIONATE
U.R.S.S. In med restant din 

etapa a 26-a: Zenit Leningrad —
S. K.A. Rostov 2—1. In clasament 
conduce Zenit cu 34 p, urmată 
de Dniepr 32 p. Torpedo 31 p, 
Dinamo Minsk 30 p. Pe ultimele 
locuri: 16—17: Neftd Baku șl 
Dinamo Moscova cu dte 18 p, 18.
T. S.K.A. Moscova 17 p.

BULGARIA (et. 5). Cernomoreț
— Lokomotiv 1—2. J.S.K. Spartak
— Trakia 0—2, Botev — Dunav 
3—0, Minlor — Cerno More 2—1, 
Ț.S.K.A. Sofia — Sliven 2—2, Sla
via Sofia — Etar 2—1, Plrln — 
Levski Spartak 1—1, Spartak — 
Beroe 3—1. Pe primele locuri: 
Lokomotiv 10 p, Trakia 8 p, Bo
tev, Minior, Slavia șl Cerno More 

la 1:02. 4. Philippe Bouvatier 
(Franța) la 1:19 etc.

GERONE. Etapa a sasea a 
„Turului Cataloniei" (Planoles- 
Llansa) a fost cistigată la 
sprint, de elvețianul Serge De- 
mierre In 4.10:05. Lider al 
cursei se menține spaniolul 
Pedro Munoz. 27.23:23. urmat 
la 19 s de irlandezul Sean 
Kelly.

SOFIA. Etaoa-orolog a celui 
de al 34-lea Tur al Bulgariei, 
contratimp pe 6 km a revenit 
lui Neneio Hristov (Bulgaria) 
in 7 58,10 (medie orară de 
45.168 km).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Triunghiularul de 

a Hamar. dintre echipele Nor
vegiei (151 p>. Elveției (171 p) »1 
Olandei (100 p) a prilejuit dteva 
rezultate notabile: disc: Hjeltens 
(N) 67,30 m. 200 m: Goor (E) 

21,47, 400 m: Ellsworth (O) 46,34. 
5000 m: Deleze (E) 14:0341.

BASCHET • Turneul de la 
Blagoevgrad a fost cîștigat de 
Ț.S.K.A. Sofia (67—50 in jocul 
decisiv cu echipa locală PI rin) • 
Med amical: B.C. Mulhouse — 
Stavern! Praga 105—52.

CĂLĂRIE • Cursa de obstacole 
de la Calgary a fost ciștigată de 
elvețianca Heidi Robbiani. meda
liată cu bronz la J.O. Principalul 
favorit, vest-germanul Paul Scho- 
ckemohle. s-a clasat al patrulea.

ÎNOT • tn concursul de la 
Shanghai americanca Joan Pen
nington a învins la 100 m spate 
tn 1:04.76, iar coechipera sa Polly 
Winde a fost prima la 200 m 
bras în 2:42,51.

HOCHEI • La Bratislava medul 
dintre selecționatele de tineret ale 
Cehoslovaciei și U.R.S.S. s-a în
cheiat cu scorul de 5—4 (3—1, 2—1, 
0—2) in favoarea jucătorilor so- 
vietid.

ȘAH • în runda a patra a 
turneului internațional de la Zu-

'T-'i

EFICACITĂȚII
hampton — West Ham Uni
ted 2—3. Watford — Arse- 

’hal 3—4. Stoke — Aston
Villa 1—3 etc.).

în campionatul U.R.S.S. se 
aplică o altă inovație inte
resantă. Dacă una dintre 
formații a realizat 11 re
zultate nedecise. pentru ur
mătoarele jocuri egale nu 
va mai primi nici un ounct.

Iată acum si o noutate 
din campionatul Bulgariei, 
tncepînd cu acest sezon 
(1984—’85). Ia scor alb (0—0), 
nici una dintre echipe nu 
primește vreun punct ! Pri
mele etape au dat roade. 
Foarte puține partide s-au 
încheiat cu asemenea re
zultate. printre care Per- 
nik — Levski Spartak și 
Sliven — Etar. Probabil că. 
în actualul campionat, va 
creste si media golurilor oe 
etape.

Există si alte oropuneri. 
in diferite țări, cum ar fi. 
spre exenplu. acordarea 
mai multor puncte forma
țiilor care înscriu cel puțin 
3 sau 4 goluri într-un meci 
etc. Un număr sporit de 
goluri ar face, desigur, me
ciurile mai spectaculoase si 
ar aduce pe stadioane mai 
multi spectatori al căror 
număr. în unele țări, este 
acum in scădere. Pe cînd 
si în fotbalul nostru o ino
vație — sugerată, de altfel 
mai demult de ziarul nos
tru — pe acest drum 7

Ion OCHSENFELD 

dte 6 p. Pe ultimul: 16. Ț.S.K.A. Sofia 1 p !
FRANȚA (et. 7). Rouen — Mo

naco 2—1, R.C. Paris — Laval 
2—0, Bordeaux — Paris St. Ger
main 3—1. Bastla — Brest 2—0. 
Auxerre — Toulon 1—1. Metz — 
Lille 2—0. Marseille — Strasbourg
2— 1. Celelalte meciuri ale etapâ 
vor avea loo vineri. Pe primele 
locuri: Bordeaux 13 p. Auxerre 
10 p, Bastia 9 p. pe ultimele: 18. 
Lille 4 p. 19. Tours 4 p (din 6 j), 
20. Paris St. Germain 4 p.

TURCIA. Cîteva rezultate din e- 
tapa a 3-a: Esklșehlr — Galata- 
saray 3—0, Trabzonspor — Anta- 
lyaspor 4—1. Besiktas — Saryer 
1—0, Kocaelispor — Fenerbahce 
o—0. Pe primele locuri: Eslcișehlr 
6 p, Sakaryaspor și Besiktas cite 
5 P.• In „Cupa campionilor Afri
cii*, med tur din sferturi: Dy
namos Harare (Zimbabwe) — Tizi 
Otizu (Algeria) 2—0.
• Finala turneului de juniori 

dotat cu „Cupa Iugoslaviei* se 
va desfășura între echipele Un
gariei șl Suediei. Pentru locurile
3— 4 vor juca reprezentativele Iu
goslaviei si Angliei.

Aseară, In preliminariile C.M.
Gr. 2: SUEDIA — PORTU

GALIA 0—1 (0—0).
Gr. 6: NORVEGIA — ELVE

ȚIA 0—1 (0-1).
IRLANDA - U.R.S.S. 1—0 

(0-0).
Gr. 7: ISLANDA — TARA 

GALILOR 1—0 (0—0).
• Meciuri amicale : Finlan

da — ‘Polonia 0—2 (0—1), 
R.F. Germania — Argentina 
1—3 (0—2). Anglia — R.D. Ger
mană 1—0 (0—0). Scoția — Iu

goslavia 6—1 1 

%

rich, marele maestru român Flo
rin Gheorghiu a remizat cu ma
rele maestru cehoslovac viastimH 
Hort, rezultatul de egalitate fiind 
consemnat și în partidele Seira- 
wan — Nam, Winlersohn — Kin- 
dermann, Korcinol — Hug. Hess
— Tatal și Spasski — Sosonko. 
Bellon l-a învins pe Duckstein. 
iar Ekstroem a cîștigat la Forin- 
toe. In clasament conduc Seira- 
wan (S.U.A.), Nunn (Anglia) sl 
Bellon (Spania), cu cite 3 puncte, 
urmați de Florin Gheorghiu (Ro
mânia) . Hort (Cehoslovacia). Kln- 
dermann (R.F. Germania). Eks
troem (Suedia) și Herzog (R.F. 
Germania) — cu dte 2,5 p.
. TENIS • Med demonstrativ Ia 
Syracusa (New York): John
McEnroe — Bjorn Borg 7—6. 7—5 
• Turneul de la Tel Aviv: Maas
dorf — Tanner 6—3, 7—5, Kric- 
kstdn — Yaakov 6—2, 6—0, Levin
— Hearts 6—4. 6—4 • Turneul de 
la Palermo: Sundstrom — Vajda 
6—1, 6—7, 6—2, Allan — Peed 6—3, 
6—0, Viver — Cl. Panatta 7—6, 
6—7. 6—3, Arraya — Luna 5—7, 
6—4 6—2 • în primul tur la Los 
Angeles sandy Mayer — Matt 
Doyle 6—3, 6—3, Willy Masur — 
Tim Wilkison 4—6, 7—6, 7—6.
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