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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut, joi, împreună cn to
varășa Elena Ceaușescu, o vi
zită de lucru In județele A- 
rad și Timiș.

La vizită au luat parte to
varășii Emil Bobu. Ion Ursu, 
Silviu Curticeanu.

La plecarea din București, 
pe aeroportul Otopeni, tova
rășul Nicolae Ceaușescu Ș> 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați de tovarășii Con
stantin Dăscălescu, Iosif Banc, 
Lina Ciobanu, Ion Coman, 
Alexandrina Găinușe, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu, 
Ștefan Andrei, Ștefan Bîrlea, 
Petru Enache, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, 
Ana Mureșan, Elena Nae, Ion 
Radu, Ion Stoian, loan Totu, 
Richard Winter, Constantin 
Radu.

Vizita de lucru se desfășoară 
în această perioadă de semni
ficație politică deosebită, cind 
comuniștii, toți oamenii mun
cii de la orașe și sate dezbat 
cu înaltă responsabilitate. cu 
deplină satisfacție și aprobare, 
cu îndreptățită mindrie patrio
tică proiectul de Directive ale 
Congresului al XIII-lea al 
partidului cu privire Ia dezvol
tarea economico-socială a 
României în cincinalul 1986— 
1990 și orientările de perspec
tivă pînă in anul 2000

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ți tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost întimpinați de cei ce 
muncese și trăiesc in această 
parte de țară cu flori, cu ne
mărginită bucurie, cu manifes
tări emoționante de aleasă 
stimă și prețuire. Atit in uni
tățile vizitate, cît și pe între
gul traseu străbătut, mii și 
mii de locuitori ai acestor 
meleaguri au reafirmat, în- 
tr-o impresionantă unitate 
de simțire, inimă lingă inimă, 
sentimentele lor de nețărmu
rită dragoste și recunoștință 
față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru activitatea 
neobosită consacrată propășirii 
necontenite a patriei, bună
stării șl fericirii întregului 
popor, cauzei destinderii, de
zarmării, colaborării și păcii, 
Înfăptuirii aspirațiilor de

24 de ore la clubul Voinfa București

PRINCIPALA PREOCUPARE: ASIGURAREA SCHIMBULUI DE MÎINE
O TOAMNA cu roade bo

gate d pentru sportivii si teh
nicienii clubului Voința Bucu

In acțiune, Ștefania Borș, căpitana echipei 
naționale, una dintre cele mai valoroase 
baschetbaliste. Foto : Liviu AXENTE

rești, unitate care reunește, în 
cadrul unei activități susținute, 
de masă și de performantă. 

libertate, independență și 
progres ale tuturor națiunilor. 
Ei și-an manifestat — și in 
această zi sărbătorească — 
dorința fierbinte ea apropiatul 
forum al comuniștilor români 
să realeagă in suprema func
ție de secretar general al par
tidului pe tovarășul Nicolae 
Ceanșescu, cel mai iubit și 
stimat fiu al poporului nos
tra, eminent om politie și de 
stat, militant de frunte al 
mișcării comuniste și munci
torești, personalitate proemi
nentă a vieții internaționale, 
promotor strălucit al făuririi 
unei lumi mai drepte și mai 
bune pe planeta noastră. S-a 
dat, astfel, expresie convinge
rii ferme a întregului nostru 
popor că reinvestirea tovară
șului Nicolae Ceaușescu in 
Înalta funcție de secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român reprezintă chezășia si
gură a mersului neabătut al 
țării pe drumul progresului și 
prosperității, al edificării so
cialismului și comunismului 
pe pămintul scump al patriei.

Festivitatea sosirii in jude
țul Arad a avut Ioc pe ae
roportul municipiului, împo
dobit sărbătorește.

Pe aeroport se aflau numeroși 
oameni ai muncii, care au o- 
vationat eu însuflețire pe to
varășul Nicolae Ceausescu și 
pe tovarășa Elena Ceaușescu, 
exprimîndu-și, direct și cald, 
marea bucurie și satisfacție de 
a-1 intimpina din nou ea 
oaspeți dragi. S-a scandat în
delung, cn dragoste și stimă, 
numele partidului și ai secre
tarului său general.

Primul obiectiv al vizitei in 
județul Arad a fost eomuna 
Pecica. localitate care și-a eîș- 
tigat nn binemeritat renume 
pentru hărnicia oamenilor săi. 
făuritori, an de an. ai unor re
colte îmbelșugate.

Dialogul de lucru al tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu 
țăranii cooperatori, mecaniza
torii și specialiștii din comună 
a avut Ioc direct in cimp. in 
mijlocul unor întinse sole cu 
culturi ce poartă in fapt rodul 
muncii oamenilor locului.

Intr-o mașină deschisă, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu s-au în
dreptat apoi spre centrul co-
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34 de asociații din Capitală. 
CELE MAI STRĂLUCITOARE 
MEDALII din vitrina clubului 

in acest septem
brie sînt cele de 
campioană balca
nică obținute de 
Nicole ta Vornicu 
la 400 m garduri și 
Ștafeta de 4X400 
m. „noua stea a 
secției de atle
tism". cum o nu
mește președin
tele clubului Putu 
Anghel. DUPĂ 
OPT ANI. titlul 
de campioană na
țională la popice 
a revenit în Bucu
rești. Principalele 
autoare : Elena
Andreescu. Elena 
Pană si Nineta 
Badea, sub con
ducerea maestrei 
emerite Crista 
Szocs. Iar fetele 
sînt hotărîte să-l 
păstreze si să-i a- 
dauge si trofeul 
continental. Iată și 
motivul pentru 
care se pregătesc 
cu sîrguintă. iar 
bilele cura una 
după alta pe piste.

DE LA FETE ar trebui să ia 
exemplu si băieții. Mai ales 
campionul Horia Ardac, care.

Campionatul masculin de handbal, ediția a 27-a

FĂRĂDEBUF
Ieri după-amiază s-au dis

putat partidele primei etape a 
celei de a 27-a ediții a cam
pionatului masculin de handbal 
Divizia -A*. Au fost rezultate 
normale, evidentiindu-se doar 
scorul sever cu care H.C. 
Minaur a dispus de Universi
tatea Clui-Napoca.

STEAUA — DINAMO BRA
SOV 31—24 (15—10). Partener 
agreabil. Dinamo Brasov s-a 
străduit să dea o replică bună 
campionilor, să luDte pentru e- 
vitarea distanțării Drea mari a 
gazdelor oe tabela de marcai 
Elevii antrenorilor Radu Voina 
si Otto Telman au condus încă 
din primele minute, și-au asi
gurat apoi avantai <5—2 min 
12. 11—7 min. 22, 24—16
min. 46). dar — ca de obicei — 
s-au -jucat" cu ocaziile, lățind 
o detașare si mai netă. Au 
marcat : Stingă 12. Drăgâniță 
5. Dumitra 4 Niculae 3. Mirică 
2. Ghimes 2. Pascu (un iucâtor 
de peste 2 m 1) 2 si Daniel 1
— pentru Steaua, Micle 6, 
Nicolescu 5. Andreescu 5. Co- 
jocara 3. Mintiei 2. Dobre 2 
si Donosa 1 — pentru Dinamo 
Brasov. Au arbitrat bine bu- 
zoienii C. Căpătină si N. lancn. 
(H. N.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA
— .DINAMO BUCUREȘTI 
20—22 (12—14). Meci echilibrat, 
în min. 41. craiovenii condu
ceau cu 16-—15. apoi scorul a 
fost egal (18—18 în min. 51), 
pentru ca în finalul acestei 
partide oaspeții să se detașeze 
la un gol (21—20) după care 
să obțină o victorie muncită. 
Au marcat : Neagu 6. Gh. Du
mitra 5. Prică 5. Olteanu 2, 
Agapie 1. Lucian 1 — Univer
sitatea. Grabovschi 3. Mocanu 
4. Durau 3, Jianu 3. Oprea 3. 
Matei 1 — Dinamo. (St- 
Gurgui — coresp.)

ȘTIINȚA BACAU — CAR
TAȚI MÎRȘA 29—22 (16—10). 
Victoria meritată a studenților 
băcăuani. Au înscris : Zamfir 
10. Bondar 7. Vasilca 1. Dumi
tru 4. Gîrlescu 2. Berhecaru 1. 
Mozsi 1 — Știința. Matei 5, 
Becicheri 5. Paraschiv 3. Tă
tara. Cornea. Tîlvîc. Omer cite 

deși locuiește chiar... deasupra 
sălii, are cele mai multe ab
sente nemotivate la antrena
mente. exercitînd. totodată o 
influentă negativă si asupra 
lui Constantin Bânescu. fost 
campion al juniorilor. Cei doi 
ar trebui să nu uite că titlu
rile nu se obțin fără efort, 
iar drumul spre marea perfor
mantă presupune o muncă

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag 2-3)

Sîmbătă și duminică, in premieră, Pe lacul Pantelimon

0 REGATĂ DE ATRACȚIE - BALCANIADA DE CANOTAJ
• Campioana olimpică VALERIA RACILĂ „cap de afiș*1 în proba de simplu

din Belgia. Probele la întrece-Sîmbătă și duminică, in Ca
pitală. va avea loc ultima mare 
întrecere din acest bogat sezon 
nautic : Balcaniada de canotaj. 
Gazda acestei traditionale com
petiții — aflată la a X-a edi
ție — va fi lacul Pantelimon. 
amenajat acum, cu șiruri de 
balize perfect aliniate ne 2 C00 
m. cu turn de sosire, cu alte 
instalații necesare. Pe această

SURPRIZE IN DIVIZIA „A"

Cu săritura sa de gigant, Vasile Stingă domină semicercul advers.
Va înscrie din această fază unul dintre cele 12 goluri pe care 
le-a pus in balanța victoriei Stelei Foto : Iorgu BĂNICĂ

2. Bărbulescu 1 — Carpati. 
(Ilie Iancu — coresp.).

H.C. MINAUR BAIA MARE 
— „U“ CLUJ-NAPOCA 39—18 
(21—6). Scorul etaoei la caoă-

Oupă meciul de miercuri, seara, de la Belfast

MARI ERORI INDIVIDUALE AU PRIVAT 
ECHIPA DE FOTBAL A ROMÂNIEI

DE UN REZULTAT BUN
• Cind atacul înscrie 2 goluri, apărarea primește î F
în autocar, in drumul de la 

stadion la hotel, cind la Bel
fast se apropia miezul nopții, 
era liniște. Apoi, fotbaliștii 
noștri s-au așezat în fața tele
vizorului să revadă partida cu 
Irlanda de Nord. Cei mai mulți 
dintre ei recunoșteau că. in 
ansamblu, echipa noastră a e- 
voluat slab. Paradoxal (cum se 
întimplă în fotbal), și în aces
te condiții se putea obține un 
rezultat bun, dar, credem noi. 
datele problemei — adică echi
pa națională — rămineau a- 
celeași.

Așadar, acest început de se
zon a fost nefavorabil tricolo
rilor datorită prestațiilor lor. 
De aici trebuie să se pornească 
în analiza acestui joc. A fost 
turneul de la Amsterdam, cu 
două înfrjngeri. a urmat meciul 
cu R.D.G., alt insucces, și a 
venit primul joc oficial, din 
preliminariile C.M.. cu Irlanda 
de Nord, cu o înfrîngere. ceea 
ce înseamnă, de fapt, un start 
nereușit în „campania Mexic 
’86*.

Sigur, nici un meci nu sea- 

nouă _și modernă pistă vor e- 
volua rameri și vîslasi din Bul
garia, Grecia, Iugoslavia, Tur
cia si România.

Balcaniada de canotaj are 
un farmec aparte. întrecerile 
ei marchează sfîrșitul de sezon, 
dar și începutul de pregătire 
pentru viitoarele regate. Cea mai 
mare. în 1985 : Campionatele 
mondiale de la Hazcwinkcl, 

tul unui ioc foarte bun ai gaz
delor. Cele mai multe soluri: 
M. Voinea 12. Mironiuc 6 Co- 
vaciu 5 — H.C. Minaur. L.

(Continuare in pag a 4-a)

mănă cu altul, după cum a- 
ceste preliminarii ale C.M. nu 
pot semăna cu cele ale C.E., 
dar jocul cu Irlanda de Nord, 
regretabil, seamănă cu cele de 
la turneul final din Franța. A- 
semănarea constă în marile e- 
rori. Iar ca un alt paradox, e- 
chipa noastră a pierdut la Bel
fast, deși a marcat două go
luri, ceea ce nu s-a mai în- 
tîmplat de mult în partidele 
susținute în deplasare. Dar tot 
atit de adevărat este și faptul 
că de multă vreme reprezenta
tiva țării noastre nu a mai 
primit trei goluri într-un meci. 
Trei goluri care în partida de 
la Belfast au avut la origine 
mari greșeli. La primul gol 
după ce Ștefănescu a fost ob- 
strucționat să intervină cu ca
pul, Andone a ezitat, iar de lin
gă el, Iorgulescu a trimis balo
nul in proprie poartă printr-o 
execuție greșită. La golul 
doi, apărarea nu trebuia să fa-

Constontin ALEXE

(Continuare In pag 2-3)

rile balcanice de canotaj sînt 
ceva mai restrînse. însă adre
sate deopotrivă juniorilor, ca- 
deților și seniorilor. Ca de fie
care dată, s-au făcut antrena
mente anume pentru această

Vasile TOFAN

(Continuare tn pag 2-3)



PARCURSURI CU //ZERO PUNCTE" NU SE POT OBȚINE RAPID-SItĂUA 6-6!
ÎNCREDERE in binefacerile

FARA O MUNCA TEMEINICĂ PE TOATE PLANURILE

de către toți 
unui material 
satisfacă exi- 

de o astfel de

partial, dacă avem In 
faptul că doar seniorii 

ei numai în
— au reușit
al treilea

- Sibiu. 1983

proba pe 
să câștige 
consecutiv 
— Sabac,

Radu Ilioi au fost la primul 
lor mare concurs si doar Titel 
Răducanu si Ciaudiu Ghcorghc 
au mai luat parte la Campio
nate. însă experiența lor inter
națională s-a redus strict doar 
la aceste participări. Iată moti
vul pentru care revenim asu
pra unei mai vechi propuneri, 
aceea de a se include în lotu
rile care se deplasează la di
verse 
juniori 
plus.
munca 
virstă. 
cît dispunem de o tînără 
neratie talentată.

Lotul feminin este, poate, 
mai neglijat, de el amintin- 
du-se doar in preajma Balca
niadelor. anul acesta problema 
devenind mai critică dedt ori- 
cind. Scurtul stagiu de pregă
tire.
bate si diversele accidentări au 
dus la rezultate sub posibili-

concursuri si unul-doi 
alături de seniori. In 
trebuie intensificată 

la această categorie 
cu atit mai mult

de 
cu 

fce-

cel

formulele mereu schim-

tăti. Se impune, deci, dotarea 
lotului feminin cu 0 garnitură 
de cai stabilă, efectuarea unei 
pregătiri adecvate. în timp util 
și la nivelul corespunzător, ro- 
darea in concursuri. Ioana Da
vid, Mariana Moisei. Ligia Ilin 
ș.a.. avînd capacitatea de a 
avea evoluții de bun nivel. Au 
dovedit-o în dese rînduri...

Cîteva cuvinte despre dresaj. 
Tinînd seama de faptul că 
sportivii noștri au «rezentat o 
garnitură de cai aproape nouă 
(Nufăr, Garilano), cu doar 8 
luni de pregătire — pentru un 
cal de dresaj se cer 4—6 ani 
— prezenta pe podium a lui 
Nicoiae Gheorghe si a echipei 
(au mai făcut parte Dumitru 
Velicu si Anghel Donescu) do
vedește că dresorii noștri se 
află pe un drum bun.

Iată. deci, cîteva din proble
mele care trebuie rezolvate in 
viitor...

Emanuel FÂNTÂNEANU

ORADEA. 13 (prin telefon). La 
ștrandul Venus de la Băile „1 
Mad“ au continuat întrecerile tur
neului inaugural al Campionatului 
național de polo. Rezultate :

RAPID BUCUREȘTI — STEAUA 
6—6 (2—2, 5—1, 1—0, 3—3). Tînăra 
formație Steaua a produs surpriza 
zilei datorită evoluției mal ordo
nate. precum și faptului că ju
cătorii ei au înotat mai mult, 
hăațulnd continuu echipa fero
viară. Rezultatul îi putea fi chiar 
favorabil dacă Pantea, Chețan (de 
altfel cei mai buni jucători ai e- 
chipei, alături de Grancerof) nu 
ar £1 comis unele greșeli elemen
tare în acțiunile de atac, rattnd 
situații destul de dare. De la Ra
pid s-au evidențiat portarul Slă- 
vei, Gh. Ilie și Ghiță.

CRIȘUL ORADEA — LOTUL DE 
JUNIORI II 15—4 (6—1, 2—0, 3—1, 
4—2). Orădenil au jucat mai ra
pid. angajînd multe contraatacuri, 
tn special pe aripi. Viteza de înot 
a lui Costrăș și plasamentul bun 
al lui Kovacs au fost determinante 
tn obținerea succesului în fața u- 
neâ echipe foarte tinere, la care 
insuficienta experiență competițio- 
nală a fost vădită.

Mai mult ca oricind. recent 
Încheiatele întreceri ale celei 
de a XV-a ediții a Campio
natelor balcanice de călărie, 
desfășurate la Atena, au evi
dențiat un pregnant echilibru 
intre competitori, acesta rezul- 
tind — asa cum ne spunea si 
secretarul federației de spe
cialitate. Dumitru Nedelea — 
pe de o parte, din creșterile 
valorice înregistrate în pregă
tirea sportivilor, iar oe de alta 
din utilizarea 
concurentii a 
cabalin apt să 
gentele impuse 
competiție.

Privită din aceste unghiuri, 
comportarea sportivilor noștri 
in concursul de obstacole sa
tisface 
vedere 

echipe 
titlul. 
(1982 -
1984 — Atena) si al nouălea 
din palmares. Oricum, este o 
reușită care confirmă că dis
punem de sportivi bine pregă
tiți (Mircea Neagu — printre 
foarte putinii dintre toti oarti- 
eiDantii care au realizat un 
parcurs cu zero puncte. Florin 
Stoica. Dumitru Velea. Gruia 
Deac) capabili să se descurce 
pe parcursuri dificile, chiar în 
condițiile unei garnituri de cai 
grevată de îmbolnăviri, acci
dentări și uzură. Acest lucru 
a dus la formarea unor cu
pluri ad-hoc (ex.: Deac cu Ma
troz), ceea ce a influențat 
comportarea generală. De a- 
ceea trebuie apreciat efortul 
sportivilor si al antrenorului 
Dumitru Hering, care au știut 
să depășească momentele di
ficile si să se mențină in frun
tea ierarhiei balcanice, 
păcate, la juniori si la 
— nici în aceste cazuri 
lipsit accidentele de ultim 
ment ale unor cal (Solario, 
Mentor) — evoluțiile n-au fost 
cele așteptate. Problemele sînt. 
Insă, altele.

în ceea ce-i privește pe ju
niori. principala cauză a rată
rilor o constituie lipsa de ex
periență. Constantin Albert și

Din 
fete 

n-au 
mo-

Concursul republican al tinerilor baschctbaliști

ÎNVINGĂTOARE, ECHIPELE C.S.Ș. 4 București (b)

DINAMO BUCUREȘTI — RAPID 
ARAD 20—8 (5—0, 5—4, 5—1, 5—3), 
PROGRESUL BUCUREȘTI — C.S.U. 
CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
8—4 (3—0, 2—2. 0—0, 3—2), VOIN
ȚA CLUJ-NAPOCA — INDUS
TRIA LINII TIMIȘOARA 9—4 
(2—1, 4—2, 2—0. 1—1). întrecerile 
continuă vineri, de la ora 15.

Ilie GHIȘA — coresp.

O admirabilă lecție de 
voință, un admirabil exem
plu de pasiune pentru sport 
și mișcare, o emoționantă 
pledoarie pentru sănătate 
și viață ne-au oferit recent 
18 oameni — mai 
15 bărbați ți 3 
care au venit in 
pe malul Dunării 
cipe la prima 
„CROSULUI VETERANI
LOR", organizat de gălățent. 
Care este ineditul '
acțiuni — vă 
întreba — un 
piu cros și 
tot ? 
rență. 
lucrurile. Dar cum 
te emoționezi cind 
lergînd pe o distanță de 
4 000—8 000 m pe Beniamin 
Surd — în virstă de 72 de 
ani, din Brașov — sau pe 
prietenul său Sigismund 
Botos din București, mai 
tînăr doar cu un an, sau 
pe „nea" Nicu Soare, pe 
care tot Galațiul ll 
lergînd de o viață 
acum 68 de ani) 
pensionara Viorica 
din București, sau 
tați și bunici veniți 
radea sau Constanța, 
Cimpina sau Ploiești ? Cum 
să nu te impresioneze Ni
coiae Popkov — de aproape 
50 de ani — care în urmă 
cu doar cltva timp era con
damnat la nemișcare din 
cauza unei poliomielite ? Ei

exact spus 
femei — 
orașul de 
să parti- 
ediție a

în
așa

veți 
sim- 
atîta 
apa- 
stau

acestei

bine, tocmd 
ditul activi 
care o desj 
meni curai 
de fier, cal 
intate — Al 
— aleargă] 
succes, la 1

Nu are, 
importanță 
probele p 
virstă. Cel 
l-au obținii 
sănătății, i

să nu 
vezi a-

știe a- 
(și are 
sau pe

Albu, 
pe alți 
din O- 

din

vigoare 
recuperează I 
întăresc săi 
O lecție la I 
fie chemați 
părinți caii 
motive, sîrl 
orice pentri 
draslele del 
fost martori 
bile și eml 
de pasiune] 
încredere 
mișcării, al]
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Șl C.S.Ș. VIITORUL
Desfășurat la Arad, în condiții 

organizatorice foarte bune, Con
cursul republican al baschetbaliș- 
tilor juniori n (cădeți)» a prile
juit dispute deosebit de atractive, 
unele de ridicată valoare tehnică. 
Victoria a revenit echipelor C.S.Ș. 
4 București (antrenor Liviu Călin) 
La băieți șl C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca (antrenor Horia Pop) la 
fete, unități sportive care, pe lingă 
faptul că se dasază, de regulă, 
printre fruntașele ierarhiei bas
chetului ttnăr. constituie și pepi
niere pentru loturile noastre na
ționale. în legătură cu disputarea 
întrecerilor, prof. Sorin Satmari, 
secretarul F.R. Baschet, ne-a fur
nizat cîteva interesante aprecieri: 
„De la început doresc să subliniez 
atmosfera de fair-play în care s-a 
jucat, calitatea arbitrajelor con
tribuind la buna desfășurare a 
întrecerilor; in aceste condiții.

ASIGURAREA SCHIMBULUI DE MIINE
(Urmare din vaQ l)

susținută. Poate îi va trezi la 
realitate antrenorul Petre Purje, 
el însuși un fost popicar de 
mare valoare. DOAR 19 ANI
— este media de virstă a e- 
chipei feminine de baschet 
una din fruntașele campiona
tului nostru, clasată pe locul 3 
la ultima ediție. Singură Ste
fania Borș „strică" media, cres- 
cînd-o. în schimb, pe cea va
lorică. deoarece ea este. în 
continuare, una dintre cele 
mai bune jucătoare din bas
chetul nostru feminin. RAMI- 
NÎND ÎN SALA DE BASCHET, 
să nu uităm strădaniile antre- 
noarelor Stefania Dinesen si 
Tatiana Dudescu. care asigură 
transmiterea ștafetei de la copii 
spre senioare, printre cele mai 
proaspete promovate fiind si 
junioarele II Ana Maria Ghcr» 
si Aurelia Stroe. deja selec
ționate in lotul nationaL „Nb- 
mai astfel rit putem menține 
in prim-planul competiiional"
— ne asigură Aurelia Soeiu 
vicepreședintă a clubului. CEL 
MAI RECENT TROFEU este 
cupa cucerită la „Regata Start", 
desfășurată la Varșovia, si unde 
canotoarele Georgeta Printz. 
Maria Dragomir si Edith Șom- 
eherecky și-au adus o contri
buție importantă la obținerea 
victoriilor. UN PROGRAM RI
GUROS ÎNTOCMIT si respec
tat întocmai ne indică faptul 
că bazele sportive ale clubului 
nu au... odihnă. De fapt baza 
materială pusă la dispoziția 
sportivilor este bine întreținută 
Si chiar... invidiată de alte 
cluburi, dacă avem în vedere 
că numeroase sînt echipele 
care vin să solicite aici „spatii"

de antrenament. STADIONUL, 
TERENURILE DE FOTBAL, 
pista de atletism si 'celelalte 
terenuri oferă condiții dintre 
cele mai bune pregătirii pe 
timp de vară. NU ACELAȘI 
LUCRU se poate spune si des
pre instalațiile electronice din 
dotarea sălii de popice, care 
nu mai corespund exigentelor. 
Să nu uităm că cele mai multe 
întîlniri internaționale se des
fășoară tocmai în sala „Voința". 
Poate federația va da o mină 
de 
dierea 
NICA 
si in 
masă.
nică. cu cît dintre particlpantii 
la diversele acțiuni au fost se
lecționate si elemente talen
tate pentru sportul de perfor
mantă. Așa a făcut Nineta Ba
dea primii 
national.
Georgeta 
Bărbuleț, 
□eseu si 
lenta ti care au intrat cu drep
tul in arena performantei. 
DINTRE CEI APROAPE 50 DE 
BOXERI, șeful de promoție 
este campionul national Teo
dor Pirjol. L-am intilnit la 
sală — frecventată ai de peste 
30 de juniori — oregătindu-se 
pentru apropiatele campionate 
naționale. „Fiecare lovitură in 
sae poate însemna un pas spre 
un nou titlu. Deci, nu precu
peți m„ loviturile* — ne soune 
antrenorul Ștefan Băiatu. ÎN 
CELE 12 SECȚII de la Voința 
București activitatea se desfă
șoară. în general în flux con
tinuu. acum în prim-plan a- 
flindu-se preocupările pentru 
întinerirea loturilor si asieu- 
rarea schimbului de mîine.

ajutor clubului 
defecțiunilor, 

activitate 
domeniul sportului de 

Ea este cu atît mai rod-

CLUJ-NAPOCA (f)
antrenorii și jucătorii au avut o 
atitudine perfect disciplinată. Alte 
constatări: lăudabilă tendința de 
joe tn viteză și apărări combati
ve; au apărut cițiva conducători 
de joc de reală perspectivă, prin
tre aceștia amintind de Ciaudiu 
Munteanu (C.S.Ș. Mediaș) — un 
element de excepție și Ladislau 
Szep (C.S.Ș. Tg. Mureș); preocu
parea antrenorilor pentru selecția 
jucătorilor cu talie foarte Înaltă 
(peste 2 m) a fost și de astă 
dată pregnantă, In special la 
C.S.Ș. 4 București, C.S.Ș. Timi
șoara, C.S.Ș. Steaua, C.S.Ș. Arad 
(b). C.S.Ș. Botoșani, C.S.Ș. 2 Bu
curești și C.S.Ș. 1 Constanța (f) “.

CLASAMENTELE FINALE: BĂ
IEȚI: 1. C.S.Ș. 4 București (M. 
Ivanov, T. Rist, C. Popa. M. Ia- 
cob, R. riemetrian, B. Hoit.

ÎN TABĂRA DE

în reme- 
O ROD- 

se desfășoară 
sportului

pași spre... lotul 
dar si canotoarea 

Printz, boxerul Vasile 
popicarul Marin Bă- 
incă multi tineri ta-

miMMIHHâ Of SUI 1010 mvOSPORl INfOinfAlA
© Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi va avea loc în sala Clu
bului sportiv Progresul din Bucu
rești, Str. Dr. Stalcovid nr. 42, 
tncepînd de la ora 17,15. Nume
rele cișdgătoare vor fi transmise 
la radio în jurul ord îs (pro
gramul li), precum șl la ora 23 
(programul I). Rezultatele tragerii 
vor £1 radiodifuzate fi a doua 
zi la ona 8,55 (programul I), lrssă 
le mai puteți afla sunînxl yi M 
®51 — serviciul de Infocmațti ta- 
lefoniee spctdala.

• La unele puncte de vînzare 
Loto-Pronosport se mai află un 
număr de lozuri din mult apre
ciata emisiune supranumită „a 
autoturismelor". (Este vorba, du
pă cum se știe, de autoturismele 
„TRABANT 601-COMBI"). In ulti
ma vreme, la lunga listă a ma
rilor câștigători al acestei emisiuni 
s-au adăugat încă trei partici
pant: Szentpetery lou din Mo-

precum fi Ștefaa Taaile 9 
Ioana Stoica «n București.

A. 
Mateescu, S. Lazăr, C. Pintea. L. 
Cohanciuc, C. Giurgiu, M. Hălmă- 
geanu; antrenor: L. Călin), 2. 
C.S.Ș. Mediaș. 3. C.S.Ș. Tg. Mu
reș, 4. C.S.Ș. Arad, 5. C.S.Ș. Stea
ua, 6. C.S.Ș. Comerțul Timișoara, 
7. C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca, 8. 
C.S.Ș. 1 Constanța. Premii spe
ciale: Ciaudiu Munteanu (C.S.Ș. 
Mediaș) — coșgeter — 195 p și 
cel mâi tehnâc jucător, M. Ivanov 
(C.S.Ș. 4) — cel mai bun apără
tor. Zsigmund Bobrotzki (C.S.Ș. 
Comerțul Timișoara) — cel mai 
înalt jucător, 2,14 m. FETE: 1. 
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca (Au
rora Dragoș. Maria Vigh, Simona 
Morar, Tiinde Enyedi, Delia Dra
goste. Ioana Crișan, Angela Mol
dovan, Ildiko Manasses, Garofița 
Cimpeanu, Maria Veres, Mirela 
Țiganas; antrenor: H. Pop), 2. 
C.S.Ș. Rm. vnoea, 3. Voința Bucu
rești. 4. C.S.Ș. 1 Constanța. 5. 
C.S.Ș. 2 București, 6. C.S.Ș. Ti
mișoara, 7. C.S.Ș. Botoșani. Pre
mii speciale: Roxana ștefan 
(C.S.Ș. 2) coșgeteră — 124 p,
Tunde Enyedi (C.S.Ș. Cluj-Napo
ca) — cea mai tehnică jucătoare. 
Ildiko Manasses (C.S.Ș. Cluj-Na
poca) — cea mal bună apărătoa
re, Delia Cuzic (C.S.Ș. Botoșani) 
cea mai înaltă jucătoare (1,»5 m).

In timp ce boxerii fruntași 
își încercau forțele pe ringul 
olimpic de la Los Angeles, 
acasă, federația de specialitate 
și-a continuat inițiativele de 
relansare a acestui sport spre 
marea performanță. Una dintre 
acestea a fost organizarea unei 
tabere de pregătire a tinerilor 
pugiliști în virstă de 16—18 
ani. Au fost convocați la Ti
mișoara 26 de sportivi din di
verse secții din întreaga țară, 
ei fiind supuși unui program 
intens și adecvat de pregătire, 
sub îndrumarea unui colectiv 
de antrenori coordonat de 
univ. Eustațiu Mărgărit.

La sala de box C.F.R. 
găsit pe boxeri în plin . 
ces de pregătire. Antrenorii 
Mihai Nicoiau. Emeric Bogoși 
și Ion Găureanu lucrau pe a- 
teliere... Sacii, „punclng-ball”- 
urile și salteaua de perete ră
sunau sub loviturile energice 
ale sportivilor. Antrenorii 
rectau continuu...

Noile elemente tehnice 
atac și apărare trebuie 
însușite. Repetarea lor 
la automatizare este

conf.

i-am 
pro-

co-

de 
bine 
pînă 

absolut

ACTUALITĂȚI MOTO
O Maestrul sportului M. Dobre 

și S. Postolache (antrenor N. 
stănllă) iau parte Intre 8—16 
septembrie la un turneu de patru 
concursuri de dirt-track tn ora
șele Sofia, Trgoviște, Lovec și 
Șumen din Bulgaria.
• In zilele de 15 și 16 septem-

O REGATA DE ATRACȚIE
(Urmare din pag. I)

importantă competiție. Cum 
este obiceiul la școala noastră 
de canotaj, exigentii profesori 
de la Snagov au programat 
piste de control în vederea al
cătuirii echipajelor. La aceste 
severe examene au participat 
absolut toti sportivii. Chiar și 
cei care — luna trecută — au 
urcat pe cea mai înaltă treaptă 
a podiumului de premiere a 
Jocurilor Olimpice de la Los 
Angeles. Printre favoritele în
trecerilor feminine de dumnică 
— medaliatele noastre cu aur 
$i ’argint la ultimele J.O. Va
leria Racilă (simplu). Elena 
Florea-Horvath, Rodica Arba 
(2 rame). Elisabeta Olcniuc, 
Marioara Popescu (2 vîsle).

Olga Bularda. Camelia Diaco- 
nescu, Maria Fricioi». Mihaela 
Armășescu, Ecaierina Oancia 
(4+1 rame).

Va fî frumos sîmbătă si du
minică pe lacul Pantelimon. 
Iubitorii sportului din Bucu
rești vor putea vedea evoluînd 
— în premieră pe această o- 
glindă de apă — echipaje cam
pioane mondiale si olimpice, 
alte numeroase team-uri tinere 
dornice de afirmare. Festivi-

CIȘTIGURII.E TRAGERII LOTO 
DIN 7 SEPTEMBRIE

Cat. 1: 2 variante 25% — auto
turisme Oltcit special (66.750 lei) 
și diferența de 3.250 lei in 
în magazinele comerciale; 
7 variante a 11.113 lei; 
ÎS,25 variante a 4.739 lei;
27.50 variante a 2.830 lei;
159.50 variante a 438 lei;
311.25 variante a 250 lei;
1.810.25 variante a 100 lei.

Autoturismele „Oltcit special' 
la categoria ) au revenit partlel- 
panților Lingurar Ioan și Suelu 
P. loan, ambii din Cluj-Napoca.

obiecte 
cat. 2: 
cat. 3: 
cat. 4: 
cat. 5: 
cat. 6: 

cat. X:
de

VACANTA A TINERILOR »
necesară. Tinerii sînt convinși 
că eforturile de acum vor da 
roade pe ring, cînd in față se 
va afla adversarul, care nu aș
teaptă decit o... fisură pentru 
a-și plasa lovitura. Apoi, pe 

la 
spiri- 
lovi-

plasa lovitura. Apoi, 
ring, perechi-perechi trec 
lupta cu mănuși, 
tele se „încing", 
turtle devin prea 
norii intervin și 
intră pe făgașul normal...

Printre tinerii boxeri, o cu
noștință mai ..veche": cam
pionul național de juniori Ia 
„pană", fiunedoreanul Mihai 
Leu. El a lăsat la .finalele" 
disputate la Reșița o bună im
presie specialiștilor și cronica
rului, care i-au remarcat talen
tul și perspectivele. Mihai Leu 
a rămas același sportiv sîrgu- 
incios și modest, model pen
tru colegii de antrenament și, 
după cum
Mărgărit — cel care l-a format 

și îl pregătește și acum cu a- 
ceeași grijă — tînărul sportiv 
are șanse sigure de a ajunge 
la marea performantă... O sur
priză : alături de Mihai Leu 
se afla și fratele său mal mic,

Cînd 
cînd 
dure, antre- 

lucrurile re-

spunea Eustațiu

brie urmează să se desfășoare 
ultimele etape ale „Cupei Prie
tenia" la viteză și dirt-track. in 
localitățile Frohvurger (R.D. Ger
mană) și, respectiv, 
Lublin (Polonia).

9 Etapa finală (a 
plonatului național 
clism la viteză pe 
urma să se consume duminică la 
Sibiu, a fost aminată (23 sep
tembrie).

Tamow și -
7-a) a cam- 
de motoci - 

șosea, care

de deschidere a intrece- 
balcanice de canotaj va 
Ioc sîmbătă. la ora 9. la 
U.T.C. — Pantelimon.

tatea 
rilor 
avea 
Baza

Iată programul curselor fi
nale : sîmbătă. de la ora 16,10 : 
cădeți 'fete și băieți) — proba 
de simplu ; juniori — 4+1
rame. 2 vîsle. 2 î____
2+1, 4 rame, 4 vîsle ;
— 8 + 1. Duminică, de 
9.30 : senioare — 4+1
2 vîsle. 2 rame, simplu ; ju
nioare — 8+1 ; seniori — 4+1 
rame. 2 vîsle. 2 rame fără cîr- 
maci. simplu, 2+1, 4 rame,
4 vîsle.

rame, simplu.
- seniori 

la ora 
rame,

între avantajele TRAGE
RII EXCEPȚIONALE LOTO de 
duminică 16 septembrie 1984 
se numără și faptul că cele 
4 extrageri de la Faza 
sînt „legate" două 
două, ca și cele 3 de 
Faza II, „legate” între 
Cîștigătorii pot obține auto
turisme „OLTCIT SPECIAL”, 

U.R.S.S., sume 
de bani.

excursii în
importante

1 Nu uitați că se extreg 
66 de numere I

76 Aejite/nAdz 7964
TRAGERE EXCEPȚIONALA

RĂNI AUTOTURISME.EXCURSIE
■ N U.R.S.S.
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DUPĂ MECIUL
(Urmare din pag. 1)

că „pasul înainte", rămînînd 
la cheremul unor tușieri in
corect! (care nu-1 văzuseră pe 
Armstrong intr-un ofsaid de 
3 metri, în min. 32). Iar la go
lul trei, jucătorii noștri l-au lă
sat liber pe M. O’Neill. la 
centrarea lui Stewart și recen- 
trarea, cu capul, a lui Hamil
ton, fază tipică pentru fotbalul 
britanic.

In economia unui joc în de
plasare, cu o echipă care se 
știa că este masivă, puternică 
din punct de vedere fizic, care 
va ataca în stilul atît de cu
noscut (cu centrări înalte, în 
diagonală, cu forță, cu obstruc
ții și faulturi), echilibrul din
tre compartimentele formației 
noastre a lăsat de dorit. Ra
reori mingea a circulat pe tra
see bine gîndite și 
și perioade destul de 
preajma careului lui 
un adevărat asediu, 
minînd; ca 
pe umerii 
miercuri seara, a greșit decisiv, 
în frunte cu Ștefănescu, uneori 
respingerea sau simpla lovire a 
balonului fiind penibile. Moti

vele invocate — forța fizică și 
gabaritul adversarului, gazonul 
umed și mingea alunecoasă — 
nu pot fi luate în seamă cînd 
este vorba de o echipă cu atîta 
experiență eompetițională și o 
carte de vizită din ce în ce mai 
bogată. Miercuri seara, Ia Bel
fast, înfrîngerca s-a datorat n-

cunoscute 
lungi, în 

Lung era 
greul râ

de atâtea ori, 
apărării, care,

După cjccul „tinerelului" de la șumen

GOLURI PRIMITE GRATUIT, RATĂRI NLPERMISF...
DE MIERCURI, DE LA BELFAST
nor greșeli individuale elemen
tare. Șl mai este o chestiune: 
cele două faze ale jocului — de 
apărare și atac — stat prea dis
persate in evoluția de ansam
blu a formației noastre. Lip
sind siguranța apărării și „fil
trul" de la mijloc, adevăratul 
„bloc functional", a rămas un 
deziderat neîmplinit, deși și 
Jleleana. și Irimescn, și Ando- 
ne, și Klein au muncit, dar — 
unul mai mult, altul mal pu
țin — toți la un loc. n-au pu
tut egala travaliul și, mai ales, 
eficienta gazdelor ta această 
zonă. Iar ta atac (Coraș nu a 
fost folosit pentru că terenul 
alunecos ar fi constituit un 
handicap pentru masivitatea 
lui), totul a rămas pe seama 
lui Hagi (el și Stewart au fost 
cei mai buni de pe teren), cu 
toate excesele lui de joc indi
vidualist. Hagi a fost comple
tat de cite va pătrunderi ta for
ță ale Iul Augustin. Echipa 
noastră a marcat două goluri, 
dar ta dinamica generală a jo
cului atacul rămîne un capi
tol deficitar prin eoncepție și 
eficientă practică, iar ratările 
(Augustin, 
au fost la 
campionat.
cui" (care . _
cu Italia și Cipru și au adus 
acel 0—0 de la Florența) stat 
acuzate acum de atac, dar se 
uită că cele trei convenționale 
compartimente trebuie să Ce o 
unitate de vedere șl acțiune, că 
echipa trebuie să aibă o va
loare medie ridicată pentru ■ 
aspira Ia noi galoane ta fot-

singur eu portarul) 
fel de eronlee ea fn 
Apărarea și „mijlo- 
au câștigat meciurile

balul internațional. La Bel
fast, formația României a 
evoluat sub cota din prelimi
nariile C.E. Multi dintre jucă
tori sînt intr-o evidentă scă
dere de formă, lucru remar
cat și de Mircea Luccscu in 
analiza meciului, pe care a fă
cut-o in avionul care ne-a a- 
dus la București, după cum su
ficienta unora, cum remarca 
antrenorul secund, Mircea Ră- 
dulescu, e deosebit de dăună
toare. Să egalezi doar după 
două minute intr-un meci in 
deplasare și apoi să fii condus 
cu 3—1 este de neînțeles pen
tru o formație cu atîta expe
riență. care nu a putut găsi 
antidotul la jocul lui Stewart, 
la pătrunderile masivilor 
Armstrong. Hamilton și White - 
side, la presingul nord-irlande- 
zilor. Chiar dacă golul doi a 
fost înscris din ofsaid, cum re
marcau comentatorul de tele
viziune de la Belfast și croni
carii lui „Daily Express" si 
„Daily Mirror", marile greșeli 
individuale nu pot fi scuzate și 
ele constituie originea insuc
cesului de miercuri seara.

rr

declară antrenorul Viorel Kraus
In acest început de sezon 

competitional. echipa de tine
ret a tarii noastre, care se pre
gătește pentru viitoarele con
fruntări oficiale din cadrul 
campionatului european, a sus
ținut două partide amicale 
intertări cu adversari puternici, 
recunoscuti prin ambiție, tena
citate si mai ales o pregătire 
fizică deosebită.

Primul meci s-a disputat la 
Bacău si selecționata pregătită 
de Cornel Drăgusin. Viorel 
Kraus si Anghel Iordănescu 
s-a impus cu un scor net. 3—0, 
în fata 
mocrate 
meci a 
Sumen.____________ ____ _____
zînd cu 2—0 întîlnirea cu for
mația similară a țării gazdă.

Despre partida de la Sumen, 
unde echipa noastră nu a fost 
condusă de antrenorul ei prin
cipal. Cornel Drăgusin. el de 
cei doi ..secunzi", ne-a vorbit 
aseară, la înapoierea în tară, 
Viorel Kraus.

— Sigur că înainte 
s-a dorit o verificare 
tătilor jucătorilor din 
condițiile impuse de 
In deplasare. Echioa

echipei Republicii De- 
Germane. Al doilea 

avut loc miercuri, la 
în Bulgaria, noi pier-

de to ‘e 
a capaci- 
lot si In 
un meci 

nu a ju-

cat de 0—2. rezultatul nere- 
flectînd realitățile locului, ra
portul de forte de pe teren. 
Am primit cele două goluri 
cînd dominam, cînd puteam 
noi deschide scorul si apoi să-1 
maiorăm. Primul gol l-am pri
mit dintr-un penalty acordat 
gratuit de arbitrul bulgar. N-a 
fost fault, iar pretinsa infrac
țiune ta nici un caz nu s-a 
consumat ta careu I La al 
doilea gol vinovat a fost nu
mai Zlotea. care a ieșit total 
neinspirat din poartă la un 
atac sortit să se termine In...' 
aut. In schimb noi n-am reușit 
să înscriem din situații clare.' 
Muntean. Soare si Tîrlea ra
tând ocazii mari. Finalizarea 
rămîne In continuare marea 
noastră problemă. Ea trebuie 
privită cu toată responsabili
tatea. Va trebui să insistăm 
la antrenamente De exerciții 
specifice, ta condiții de dificul
tate. ca cele din locuri. Că 
degeaba jucăm frumos pînă în 
16 m. si acolo ori ne compli
căm. ori ne pierdem cu firea 
ta fata 
goale. La Sumen s-au remarcat 
totuși Bucico. Pascu Mandoca 
si Botezan.

portarului sau porții

Doar clteva zile pină la startul „europenelor14

FAIMA ROMEI NE OBLICA FOARTE MULT"
e de părere Florin Halagian la revenire ’ din „Cetatea eternă14

| PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI Df DUMINICĂ A DIVIZIEI <
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1 de aid, 
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Io unde 
ca Nico- 
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ții Cutov.
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I
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SERIA I: Dunărea C.S.U. Ga
lați — C.F.R. Pașcani^: G. Io- 
nescu (București). Unirea Dinamo 
Focșani — Partizanul Bacău: N. 
Voinea (București), Olimpia Km. 
Sărat — C.S. Botoșani: Al. Gx- 
nea (Slobozia). C.S.M. Suceava — 
Oțelul Galați: M. Neșu (Oradea), 
Ceahlăul P. Neamț — Chimia. Făl
ticeni: T. Demian (Zalău),
F.C.M. Progresul Brăila — Meta
lul Plopani: V. Onu (Predeal), 
F.C. Constanța — F.E.F.A. »74 Bîr- 
la-d: D. Petrescu (București), A.S. 
Mizil — Prahova Ploiești: S. Pan- 
telimonescu (Boldești-Scăieni), Pe
trolul Ploiești — Metalul Manga
lia : C. Corocan (Reșița).

SERIA A H-a: Șoimii I.P.A. Si
biu — Carpati Mirșa: M. Man 
(Cluj-Napoca), Mecanică fină Stea
ua București — Tractorul Bra
șov: V. Maxim (Iași), C.S.M. Dro- 
beta Tir. Severin — Automatica 
București: I. Igna (Timișoara), 
I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe — Gaz 
metan Mediaș : Gh. Constantin
(Rm. Vflcea) Unirea Alexandria

Metalul București: L Velea

(Craiova). Autobuzul București — 
Minerul Motru (se dispută la 
ll.X): M. Dragu (Galați). Chimi
ca Timăvenl — Progresul-Vulcan 
București: O. Ștreng (Oradea), 
C.S. Tîrgoviște — Flacăra Auto
matica Monend: I. Coț (Ploiești), 
Dinamo Victoria București — 
I.P. Aluminiu Slatina (stadio
nul Dinamo): T. Cheia (Giurgiu).

SERIA A IH-z: Armătura 
lău — Unirea Alba luiUa: 
Gheorghe (Suceava), daria 
trița — C.FJL Timișoara: V. 
gheloiu (București), C.S.M. 
șița — Ind. sirmel C. Turzll: 
DrulA frg. jiu). Olimpia Satu 
Mare — Strungul Arad: L Vîrlan 
(Gh. Gh.-Dej), Minerul Lapeni — 
Metalurgistul CugLr: P. Iliescu 
(București), Minend Cavndc — A- 
vîntul Reghin: V. Alexandru 
(București), Sticla Arieșul Turda 
— ,.U“ Cluj-Napoca: L Nlstor
(Sf. Gheorghe). Mureștd Deva — 
Gloria Reșița: M. Doncea (Bucu
rești), F.C.M. U.T-A. — Aurul 
Brad: J. Grama (București).

Toate partidele vor începe la 
ora 11.

Za-
C. 

B1S- 
An- 
Re-

C.

.Vechiul Rolls-Royce lăsat de 
Liedholm parcă a devenit mai 
frumos. Iluzii de august î“ — 
se Întreabă un confrate de la 
„Guerin sportivo". referindu-se 
la actuala formație a Romei. 
Vicecampioana si deținătoarea 
Cupei Italiei, finalista Cupei 
campionilor europeni. A.S. 
Roma a schimbat antrenorul, 
însă a menținut „filiera" sue
deză. Pentru că a plecat Lied
holm. la Milan. însă a venit 
tînărul Eriksson, de 36 de ani, 
câștigător al Cupei U.E.F.A., 
cu Goteborg. finalist, anul tre
cut. în aceeași competiție, cu 
Benfica. Și Sven Goran Erik
sson a venit la Roma cu gîn- 
duri mari, argumentate de per
formantele lui de oină acum, 
dar și de valoarea echipei din 
cetatea eternă : .Vreau să eiș- 
tig cu Roma si titlul si cupa, 
să facem performante în Cupa 
cupelor, pentru a demonstra că 
jucătorii de la Juventus nu-s 
„martieni". ei pâminteni ea si 
noi 1 Primul obstacol in drumul 
nostru este Steaua !“.

...Primele rezultate ale Romei
IIOVAN

CE MAI FAC

URI DE REZULTATE, fiecare 
"ți, ne oferă o cuprinzătoare 
ai recent sezon competițional 
ari, înoepind cu cei de s ani 
miorii. încă de la o lectură 
lesne, la absolut toate nive

lare a Clubului sportiv muni- 
dare. La copii, 802 p față de 
doua clasate, la juniori II — 
juniori I — 694,5 față de 252. 
față de 330 p ! în municipiul 

>tul este eu adevărat — iată 
acasă ! Toate aceste cifre au 
clasamentele generale ale di- 

s. Despre rostul acestor clasa- 
iespre utilitatea lor sau ceea 
! dincolo de ele. merită însă 
IȚI IN VACANȚA, după un 
Urcat și fructuos, Anca Pă- 
îotătoare româncă medaliată 
Pinter, campion european de 
vitați. într-una din serile tre- 
s cu pionierii din tabăra de 
e purtători al cravatelor roșii 
! și i-au ascultat cu atenție pe 
iportivi — șl ei încă elevi —, 
ui lor, antrenorul emerit 
A tfcșt o seară foarte plăcută 
irt-*"

mult, ne-am ales și cu injurii. Dacă respectivii 
sportivi din Alba Iulia s-au dovedit lipsiți de 
elementara bună creștere, oare antrenorul 
Sântei, care i-a însoțit șl care ar fi trebuit să 
ia măsurile cuvenite, unde se afla ? q REVISTA 
„TENIS" — care apare în R.D. Germană — con
sacră, în numărul 5 din luna mal a.c. o Întrea
gă pagină unui interesant interviu cu multipla 
campioană de junioare a noastră, Diane Samungi. 
Autorul interviului amintește, între altele, că 
realizase, cu cinci ani în urmă, tm interviu 
asemănător cu Ivan Lendl, propunîndu-i talen
tatei noastre tenis mane să se reîntâlnească — nu 
peste multă vreme — cînd , 
cum este acum Lendl". Un 
îl dorim, firește, îndeplinit...

„vei ajunge o
i pronostic pe

stea, 
care

AUTO. MARE SUCCES 
cursul internațional de viteză .. 
drul „Cupei Păcii și Prieteniei1 _ _ 
traseului, zeci de mii de spectatori • ING.

con-

LT DECIT ORICINE s-a bucu- 
toria foarte tinerilor jucători 
anatul juniorilor mici antre- 
itantin Vasiliu, decanul de 
lor noștri, prezent Ungă echi- 
meul final de la Cluj-Napoca. 
aiist și-a amintit că. în 1984 
s ani de la prima izblndă n 
in national, cu..'. Constantin 
. șl 25 de ani de cînd echipa 
ucerea oel dinții titlu la ju- 
ire evolua, între alții, șl Va- 
enorul de azi al campioanei 
i, acum, pentru în*îia oară, 
icută postură...

de public Ia
pe circuit dim ©a- 

*'*“ Pe marginea 
________ : _ n. 

GRIGORAȘ, multiplu campion și constructor de 
autoturisme: „Au mers bine Daciile, azi. Veți 
vedea, Ia anul vor fi — prin modificarea chiu- 
loasei — și mai puternice, mai competitive" fc 
LA CONCURSUL mașinilor de formulă — „B 8“, 
doi frați: cehoslovacii Jiri Vesely (câștigătorul 
cursei) și Ian Vesely (locu/1 12 din 21) • VLAS- 
TIMIL TOMASEK (lider în Cursa Păcii după cinci 
etape, locul III la Reșița): „Foarte bună pista 
de la Reșița. Felicitări ! Este mai bună decît 
cea — vestită — de Ia Albena« @ BULGARUL 
GIORGI PETERNICEV, cel mai bun timp la antre
namentul de sîmbătă, singurul abandonat de du
minică! © UN INCIDENT: „62“ — Lada sovieti
cului Ian Tedre — a început la un moment dat 
să danseze în mijlocul șoselei, învîrtindunse de 
trei ori, pe. roți, după care s-a oprit cu spa
tele într-un perete. Se rupsese biela, un piston 
și acestea au spart peretele motorului, al băii 
de ulei. De aici, uleiul pe care a alunecat.

ÎCENTELE CAMPIONATE DE 
[ de la Cluj-Napoca am fost 
ize neplăcute. Duminică noap- 
ensimanii din Aîba Iulia s-au 

o... discotecă, fără că țină 
:ă nu erau singuri în hotel, 
noastre și ale personalului 

te a înceta, sau măcr-r atenua 
au fost zadarnice. Ba, mai

MOTO. BUCURIE IN... 
la Sf. Gheorghe, unde s-a 
republican de motocros, la 
miere, trei băieți de la I.A.R. Tg. Mureș au 
urcat pe podiumul laureaților: Florian Pop, de 
17 ani, campion la clasa 125 cmc — tineret ; 
Peter Gagyî, de II ani, campion la 50 cmc și 
Șandor Lorincz. de 12 ani, cîștigâtorul etapei 
finale (a 7-a) la 50 cmc. Mai emoționați decît 
acești tineri, care se anunță ca motociclișfci de 
nădejde, erau părinții acestora, aflați în postură 
de antrenori și mecanici ai copiilor lor.

FAMILIE. Duminică, 
încheiat campionatul 
festivitatea de pre-

BĂLĂCI Șl BOLONI l
Mai multi cititori ne în

treabă care este starea sănă
tății lui Bălăci și Boloni, ab
senți ta acest sezon de pe ga- 

accidentări.
pe 

joace 
Uni- 

marțî 
- încă o dată 
îculației de la 

uimatizat. Aieas-

zon în urma unor 
în ceea oe

Bălăci, el a ta 
ta amicalul F.( 
▼ersitatca Craio 
pentru a tițsta —
— rezistența 'âfti' 
genunchiul țraum
tă reapariție este un ligbib 
încurajator, dar problema unui 
control medical complex./efec
tuat de specialiști în materie 
continuă să fie de actualitate, 

în cazul lui Boloni, este 
vorba de un traumatism mai 
vechi — bursită la tendonul 
lui Achile al piciorului sting. 
După o intervenție chirurgica
lă — reușită — la spitalul din 
Tg. Mureș, internaționalul nos
tru este tn perioada de refa
cere și e posibil ca el să so
sească la București în cursul 
zilei de duminică. Bine înțeles 
că problema reluării antrena
mentelor este în funcție de 
totala vindecare a piciorului.

ȘTIRI C MECIURI
• SÎMBĂTĂ, In CAPITALA, 

sînt programate două partide 
în cadrul etapei a III-a a Di
viziei ..A" : Dinamo — Corvî- 
nul Hunedoara, pe stadionul 
Dinamo, și Steaua — F.C. Baia 
Mare, ne stadionul Steaua.
• .CUPA CONGRESUL AL 

XIII-LEA AL P.C.R.". La Ga
lati s.-au desfășurat jocurile 
din cadrul „Cupei Congresul 
al XIII-lea al P.C.R.“. compe
tiție rezervată echipelor de 
copii. Au participat formațiile 
Politehnica Iași. F.C.M. Fro-

sub noua „baghetă" a lui E- 
riksson stat demne de luat ta 
seamă. A cistigat turneul de 
la Coruna, unde au participat 
campioana Spaniei, Athletic 
Bilbao, vicecampioana Angliei 
(Manchester United, pe care a 
învins-o) si vicecampioana Bra
ziliei Vasco da Gama (pe care 
a întrecut-o la nenalty-uri), 
turneu unde Odoacre Chierico, 
de 25 de ani. a fost declarat 
cel mai bun jucător al com
petiției. De altfel, Eriksson l-a 
pus pe Chierico într-un tri
unghi cu Falcao si Cereza, 
„idee genială" cum a declarat 
Bruno Conti. Roma a cîstigst 
si grupa a 3-a preliminară din 
Cupa Italiei (1—0 cu Piștoiese,
2— 2 cu
3— 0 eu
zio). A 
timonă. .
casă. 1—2 cu Atletico Mineiro 
(jucînd fără Falcao si Cerezo). 
Ideile noi prin care „suedezul 
cel tânăr" vrea să împingă 
Roma ta disputa cu marele 
„Juve" stat „creșterea vitezei 
de joc. o apărare in care mar
cajul strins să se Îmbine cu 
Jocul la ofsaid, pressing per
manent si o rază mare de ac
țiune pentru fiecare jucător". 
La o primă Vederpr" simplu 
Mai ales că noplxantrenor al 
deținătoarei Cubei Italiei este 
pe cit de aprppiat cu jucătorii, 
pe atit (dez'-sever. el amendîn- 
du-1 DÎ^ă' acum de trei ori pe 
Cerezo pentru nerespectarea 
programului impus si sanctio- 
nlndu-1. la Coruna, oe Bonetti, 
pentru că a 
trarea unui

Padova. 0—0 cu Varese, 
Genoa si 2—0 cu La- 

pierdut. cu Eriksson la 
un singur amical, a-

Conti. Cerezo, Graziani, Pru- 
zzo (de două ori goigeter al 
Italiei, pînă la sosirea lui... 
Platini), cei tineri si achizițiile 
Zaninelli (de Ia Aveliino), 
Pappalardo (Atalanta) — por
tari. Lucci (Aveliino) — fun
daș. Buriani (Cessna). Anto
nelli (Genoa). Di Carlo (Are
zzo) — mijlocași si Iorio (gol- 
geterul de la Verona).

Duminică, pe „Stadio 
pico". Roma a jucat cu 
în cupă, un veritabil 
roman, urmărit si de _____
norul Stelei. Florin Ilalagian : 
„Atmosferă incendiară ! Stadion 
arhiplin. Roma, fără treî titu
lari, Conti, Cerezo si Pruzzo, 
iar din min. 30 si fără Falcao, 
accidentat la un duel cu Lau
drup. a jucat însă excelent, 
de parcă n-ar fi introdus pa
tru rezerve. Iorio a marcat din 
penalty. în min. 65. iar tînărul 
Di Carlo a înscris. în min. 76, 
„un gol de antologie", cum au 
scris ziarele italiene, sut la 
vinclu. din stinsa, din afara 
careului. Și Giannini. înlocui
torul lui Falcao, a jucat foarte 
bine, semn că Roma nu are... 
rezerve, ci un lot foarte bun. 
Se pare că Falcao nu va juca 
în prima partidă cu noi. Ar 
fi o pierdere pentru Roma. 
Mult mai mică, însă, decît cele 
pe care le avem noi : Stoica, 
care mai. are două etape de 
suspendare din... 1979, din me
ciul cu Nantes, Bărbulescu, o 
etapă din meciul Argeșului cu 
Aberdeen, Boloni, după ope
rație, Balint. care abia a început 
antrenamentele după acciden
tarea din Spania... Faima Ro
mei ne obligă insă foarte 
mult !“.

Mircec M. IONESCU

Olim- 
Lazio, 
derby 
antre-

reDlicat la in- 
adversar. chiar 

intervenit. 
_i“ se su- 

Romei. Falcao,

dacă arbitrul n-a in 
/La -disciplina spartană'

pun stelele

IERI, IN „CUPA ROMÂNIEI"
In cadru] „CUPEI ROMÂNIEI-, 

competiție fotbalistică ce «e des
fășoară sub egida „DACIADEI", 
s-a disputat o nouă etapă, eu par. 
ticiparea echipelor din Divizia „C“ 
?i din campionatele județene. Iată 
o parte din rezultate :

Șiretul Pașcani — Constructorul 
Iași 3—0 (1—0). Petrolul Țlcieni
— Pandurii Te. Jiu 1—0 (1—0).
Dacul Ursu Sovata — Metalul Si
ghișoara 1—0 (1—0). Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej — C.S.M. Borzești 
0—2 (6—1), Victoria Cărei — So
meșul Satu Mare 4—1 (2—0). Pe
trolul Băicoi — r olan a Cîmpina 
2—0 (1—0), Minerul Ghelar — Da
cia Orăștie 7—0 (3—0)!, Șantierul

AMICALE ® ȘTIRI
greșul Brăila, C.S.M. Suceava 
și trei echipe din orașul de la 
Dunăre, Oțelul, C.S.Ș. și Du
nărea C.S.U. Competiția s-a 
desfășurat pe categorii de vîr- 
stă. Iată cîștigătorii : C.S.M.
Suceava, la 11—12 ani. Politeh
nica Iași la 13—14 ani și Du
nărea C.S.U., Ia 15—16 ani. 
(Gh. Arsenie-coresp.).

MUREȘUL EXPLORĂRI DE
VA — RAPID 0—0.

UNIREA ALBA IULIA — 
CARPAȚI MIRȘA 1—0. A mar
cat Stoica (min. 76).

naval Oltenița — Dunărea Călă
rași 3—0 (0—0). Unirea Ocna Si
biului — Inter Sibiu 1—0 (li—0), 
laminorul Nădrag — U. M. Timi
șoara 2—1 (1—1). Chimia Găești — 
Aversa București 2—1 d—.’l, Car- 
pați Nehoiu — Chimla-V lctoria 
Buzău 3—1 (0—0), Unirea Valea
lui Mihai — înfrățirea Oradea 
>—0 (0—0), Unirea Crieturu Secu
iesc — Nitramonia Făgăraș 1—2 
(1—1). Torpedo Zămești — Me- 
trom Brașov »—1 (0—0), Colorom 
Codlea — Precizia Săcele 1- " 
(0—0), Mecanica Vaslui — Aripile 
Bacău 1—0 (0—0, 0—0), Electro Sf. 
Gheorghe — Metalul Tg. Secuieso
2— 1 (1—0), Dunărea Calafat — E-
lectro putere Craiova 2—1 (1—0),
Minerul Anina — Dierna Orșova 
5—0 a—0). Minerul Băiuț — Lă- 
pușul Tg. Lăpuș 1—0 (1—0). Vi
itorul Drăgășani — Metalul Rm. 
VUcea 1—0 (1—0). Recolta Salonta
— Minerul Or. dr. Petru Groza
3— 0 (1—0). Tehnometal București
— I.U.P.S. Chitila 2—1 (2—0), Pe
trolul Videle — Textila Roșiori 
5—0 (1—0), Celuloza — Bradul Roz- 
nov — Laminorul Roman 1—0 
(0—0. 0—0), Proletarul _Bacău — 
Petrolul 
Carpati 
ret 6—5 
Giurgiu 
(1-0).

Moinești 2—3 (2—2, 2—2), 
Gălănești — Zimbrul Si- 

(0—1, 2—2. 2—2). F.C.M.
— Vis co fii București 2—1

• Med restanță din etapa a 
Il-a a campionatului Diviziei ,,C“ 
(seria a IV-a) : I.C.P.B. BOLIN- 
TIN VALE — METALUL BUZĂU 
2-0.



VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE ceaușescu,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU,
ÎN JUDEȚELE ARAD Șl TIMIȘ

(Urmare din 020 1)

munei Pecica, unde a avut loc 
o mare adunare populară.

In aplauzele și ovațiile miilor 
de lucrători ai ogoarelor din 
Cîmpia de vest a tării, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a in- 
minat Cooperativelor agricole 
de producție „Ogoru" și „Stea
gul Roșu" precum și celor doi 
președinți de la aceste unități 
fruntașe, inaltul titlu de „E- 
rou al Muncii Socialiste" pen
tru contribuția adusă la înfăp
tuirea politicii partidului și sta
tului de dezvoltare a agricul
turii socialiste, pentru produc
ția record de grîu obținută in 
anul 1981.

Primit cu vii și îndelungi o 
p'auze a luat cuvintul secre
tarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea conducătorului 
partidului și statului a fost ur
mărită cu deosebit interes și 
vie satisfacție, cu deplină apro
bare. fiind subliniată în repe
tate rinduri cu îndelungi a- 
plauze. cu puternice urale și 
ovații.

Vizita de lucru a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a continuat în u- 
nități industriale din munici
piul Arad, la întreprinderea 
de mașini unelte și întreprin
derea de vagoane.

Pe marile artere ale Ara
dului, care duceau spre sta
dionul municipal, unde s-a 
desfășurat ceremonia plecării, 
erau numeroși localnici, care 
au salutat, incă o dată, cu 
toată căldura inimii, pe iubiții 
oaspeți.

Vizita de lucru pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a făcut-o în ținu
tul înfloritor al Aradului s-a 
încheiat.

...Decolind de la Arad, eli
copterul prezidențial a ateri
zat, după puțin timp, în apro
pierea Institutului agronomic 
din Timișoara.

întilnirea cu secretarul ge
neral al partidului a fost aș
teptată cu deosebită bucurie 
de oamenii muncii timișeni 
— români, maghiari, germani, 
sirbi, ce trăiesc și muncesc 
într-o strinsă unitate și fră
ție pe aceste meleaguri — care 
raportează cu îndreptățită mtn- 
drie patriotică noi șl impor
tante realizări în toate dome
niile de activitate.

Sint prezenți mii de locui
tori ai orașului, care încon
joară cu deosebită căldură pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și pe tovarășa Elena Ceaușescu. 
Locuitorii Timișoarei flutură 
drapele ale țării și partidului, 
poartă cu dragoste și mindrie 
portrete ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, precum și mari 
pancarte pe care se află în
scrise urări inchinate partidu
lui și secretarului săn general, 
harnicului nostru popor, pa
triei noastre socialiste. Mul
țimea scandează cu putere
„Ceaușescu — P.CJL 
„Ceaușescu și poporul „Sti
ma noastră și mfndria, 
Ceaușeseu — România Ca
deosebită Însuflețire se scan

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Concura la Sa

lonic : 800 m : Drăgoescu (Ro
mânia) 1^9J9. o milă : Ttaebault 
(Franța) 4:08,74, prăjină : Iancev 
șl rarer (Bulgaria) 6.46 m. tu- 
Hță: Bertlmca (Franța) 63.38 m ; 
femei : IM m : Nuneva (Bulga
ria) H.M, lungime : Dancetovtci 
(Iugoslavia) 1.54 m. » ta cadrul 
unul concurs desfășurat la Mal
mo (Suedia), atletul suedez Ricky 
Bruch a stabilit un nou record 
național ta proba de aruncarea 
discutai. eu performanța de 
W,« m. •

FOTBAL • în orașul La Va
lletta s-a disputat primul med 
dintre echipa Ajax Rabat (Malta) 
șl formația Partizan Belgrad, eon- 
Hnd pentru primul tur al „Cupei 
U.E.F.A.” ta fotbal. Victoria a re
venit fotbaliștilor iugoslavi cu 
•corul de 2—0 (0—0), prin golurile 

dează urarea, devenită in a- 
ceastă perioadă simbol al do
rinței tuturor comuniștilor, a 
întregului popor, „Ceaușescu 
reales la al XIH-lea Con
gres !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu răs
pund cu prietenie aclamațiilor 
și manifestărilor de dragoste ți 
prețuire ale celor prezenți.

Dialogul secretarului gene
ral al partidului cu oamenii 
muncii de aici a fost consa
crat, in cea dinții zi a vizitei 
in județul Timiș, examinării 
rezultatelor obținute in unită
țile agricole de stat și coope
ratiste, problemelor legate de 
dezvoltarea in continuare și 
modernizarea agriculturii in 
această parte a țării.

Această amplă și aprofun
dată analiză s-a desfășurat in 
cadrul unei cuprinzătoare ex
poziții organizată in incinta 
modernului institut agronomic.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la încheierea vizitei la acest 
obiectiv, a dat o apreciere de
osebită rezultatelor obținute 
de oamenii muncii din agri
cultura timișeană.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au luat 
parte, in cursul după-amiezii, 
la o mare adunare populară 
organizată în centrul comunei 
Topoîovățu Mare, la care au 
fost prezenți peste 50 000 de 
persoane — locuitori ai aces
tei comune, precum și din nu
meroase localități invecinate.

Apariția tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în tribuna special 
amenajată este intîmpinată cu 
urale și ovații.

Primit cu vii ți îndelungi a- 
plauze, cu puternice urale, a 
luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România.

Cuvintarea a fost urmărită 
cu viu interes, fiind subliniată 
în repetate rinduri cu îndelung] 
și puternice ovații. Aprecierile, 
indicațiile și îndemnurile tova
rășului Nicolae Ceaușescu au 
găsit un profund ecou in ini
mile celor prezenți la această 
însuflețită adunare, care, prin 
aplauze și urale, și-au reafir
mat profunda lor hotărire de 
a acționa și in viitor cu toată 
puterea lor de muncă pentru 
îndeplinirea in cele mai bune 
condiții a sarcinilor de plan ce 
le revin pe acest an șl pe În
tregul cincinal.

Adunarea a luat sfirșit in- 
ir-o atmosferă de puternic en
tuziasm. Din mii de piepturi 
răsună ovații și urale. Se 

scandează îndelung „Ceaușescu 
— P.C.R. !“, „Ceaușescu șl 
poporul l“, „Ceaușescu reales 
la al Xm-Iea Congres

In această atmosferă de pu
ternic entuziasm elicopterul 
prezidențial decolează, tndrep- 
tjndu-se spre municipiul Timi
șoara.

La Întoarcerea in Timișoara, 
tovarășului Nicolae Ceaușeseu. 
tovarășei Elena Ceaușeseu H 
s-a făcut din nou o călduroasă 
manifestare de dragoste și 
prețuire.

înscrise de Vucicevlcl (min kj 
șl Del m mi (min. W).

HALTERE • Competiție la 
Varna, eu două recorduri mon
diale : Oksen Mirzotan (UJLS.S.) 
133 kg ta smuls (cat. 56 kg) și 
Naim Sulelmanov (Bulgaria) 176,5 
kg ta aruncat (cat. 56 kg). Ctștl- 
gători au fost : cat. 52 kg : Neno 
Terzlskl (Bulgaria) 253,5 kg, cat. 

56 kg: Sulelmanov 297,5 kg.
HANDBAL • H, C. Minaur Bata 

Mare a avut o frumoasă compor
tare ta cadrul turneului Întreprins 
ta R. F. Germania. Ea a ciștigat 5 
partide : 30—21 cu V.f.L. Gummer
sbach (de mal multe ori dștlgă- 
•oare a C.C.E.). 21—20 cu V.f.L. 
Gilnzburg, 24—22 cu Grttnweiss 
Dankersen, 38—19 cu S.R.V.G. 
Gusdorf și 27—23 cu T.S.B. Flens
burg, pierzînd un singur joc : 
t7—21 cu Tusen Essen.

CAMPIONATUL MONDIAL DE SAH
J

A doua partidă a confrun
tării dintre Anatoli Karpov și 
Garri Kasparov a purtat, ca 
si prima, un caracter de luDtă 
aprigă. Salangerul (cu albele) 
a ales o cale de ioc des fo
losită chiar de campionul mon
dial. mizînd desigur pe carac
terul de surpriză. Karpov s-a

descurcat insă bine, cu contra
atacuri excelente.

La întreruperea partidei, po
ziția de pe tablă (înfățișată 
pe diagrama de mal sus) era 
cu adevărat -sălbatică*. Iată 
mutările efectuate :

KASPAROV - KARPOV 
(Partida a 2-a). L dl Ct6 2. el 
e6 3. Cf3 b6 4. g3 Nb7 5. Ng2 
Ne7 8. 0-0 0-0 7. d5 e:d5 8. 
Ch4 c6 9 c:d5 C:d5 10. Cf5 Cc7 
ÎL Cc3 dă 12. e4 Nf6 13. Nf4 
Nc8 14. g4 Cba6 15. Tel Nd7 
16. Dd2 Cc5 17. e5 Ne7 18. 
C:e7+ D:e7 19 Ng5 De6 20. h3 
Dg6 21. 14 f6 22. e:f6 g:f6 23. 

Nh4 fă 24. b4 f:g4 25. h:g4 Cd3

r y.î JnrTTTTrgTTTTTTîTa
NUMEROASE SURPRIZE ÎN MECIURILE OFICIALE Șl AMICALE

Miercuri a fost o zi bogată 
pentru fotbalul din Europa, 
fiind programate partide In 
preliminariile C.M., ca și 
cîteva meciuri amicale. Unele 
dintre ele s-au încheiat cu sur
prize...

Să recapitulăm, mal tatii, jocu
rile oficiale, cu unele amănunte. 
La Stockholm (ta fața a 30 000 
de spectatorii). PORTUGALIA — 
suedia t—o, prin golul Iul 
Fernando Gomes (mim. 78) —
golgeterul Europei ta 1983 — ta 
urma unui contraatao. Gazdele 
au... dominat mai mult, dar fra
ții Holmgren și Holmquist n-au 
putut „perfora” poarta apărată 
excelent de Bento. Portughezii 
au confirmat forma bună ară
tată la C.E. în clasamentul gru
pei a 2-a conduc Suedia cu 2 p 
(2 j), și Portugalia 2 p (1 j), 
Malta, R.F.G. șl Cehoslovacia nu 
au susținut nici un meci.
Surpriză șl la Dublin I IR-

CANPIONĂTUl MASCULIN
DE HANDBAL

(Urmare din nag I)

Pop 6, S. Pop 4 — _U“. (A. 
Crișan — coresn.).

CONSTRUCTORUL ARAD — 
MINERUL CAVNIC 31—25 
(15—11). Deși cu o echipă nouă 
întinerită, arădenii au reușit să 
învingă. Cele mai multe goluri: 
Jenea 11, Robu si Măcininc 
cite 5 — Constructorul. Odae 
si Iacob cîte 6 — Minerul 
(N. Strejan — coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— CONSTRUCTORUL ORA
DEA 29—21 (13—6). Au mar
cat : Folker 8. D. Petru 7. 
Giurgea 5. Timpu. Voieu. 
Dobreseu rite 2. Buligan 1, 
Ianto 1. Ianeovici 1 — Politeh
nica. Popa 7. Kapornay 5. 
Porumb 3. Rus si Cristache 
cîte 2, Fejer 1. Croitoru 1 — 
Constructorul. (C. Cretu — 
coresp).

ȘAH • In runda a cincea a 
turneului de la Zurich, Florin 
Gheorghiu a remizat cu suede
zul Roland EkstrCm. Clasamentul 
general : 1. John Nunn 4 p, 2. 
Hort și Ktadermann 3.5 p 4. 
Seirawan, Bellon, Gheorghiu, 
Herzog, EkstrSm, Sosonko și 
Kordnol 3 p, etc.

TENIS • tn cadrul turneului 
internațional de tenis de la 
Rancho Bernardo (S.U.A.). Chris 
Evert-Lloyd a întrecut-o cu sco
rul de 6—2. 7—6 pe Martina Na
vratilova 1 • tn optimile de fi
nală ale turneului internațional 
de tenis de la Palermo, tînărul 
Jucător cehoslovac Miroslav Mecir 
a furnizat o surpriză reușind să-1 
elimine cu 6—3, 6—1 pe suedezul 
Henrik Sundstroem. cotat ca 
principal favorit al concursului. 

26. Tf3 C:cl 27. fă Dg7 28. D:cl 
Tae8 29. Dd2 dl 30. Ce2 Cdă 
31. C:d4 Rh8 32. g5 Tel 33. Nf2 
De5 34. Tg3 Tf4 35. 1’6 Ne8 36. 
ba c5 37. Cc6 Dal+ 38. NIT 
Tf5 39. g6 N:g6 10. T:g5 T5:I6

Ieri la Moscova, partida a 
fost reluată și a continuat ast
fel : 41.T : 16 (mutarea dată in 
plic) D:f6 42.Del Tg8+ 43.R112 
Df4+ 44. Ng3 T:g3 45. D:g3 
D:fl 46. Db2-ț-Rg7 47. Dg3 + 
și aici jucătorii au convenit a- 
supra remizei. Karpov, deși ră
mas cu doi pioni în plus, nu 
poate evita repetarea mutărilor 
(șah etern).

Așadar, scorul general al în- 
tilnirii rămîne egal : 0—0 (re
mizele nu contează). Partida a 
3-a are loc astăzi, cu albele ur- 
mind să joace campionul mon
dial.

;.CUPA CANADA" LA HOCHEI
In prima semifinală a „Cupei 

Canada” la hochei s-a înregistrat 
O mare supriză. După ce ta pre
liminarii echipa S.U-A. a învins 
pe cea a Suediei la un scor ca- 
tegoro (7—1), lată că ta această 
semifinală rolurile s-au... Inver
sat. Hocheiștii suedezi au ciști- 
gat net ta fața celor nord-ame- 
ricanl : 9—2 (4—0, 8—0, 3—2), 
prin golurile marcate de Loob 3, 
Steen 2, Gradin, Eklund, Nilsson 
și Thelin, respectiv Lawton șl 
Olczyk. Cu acest rezultat, echipa 
„Tre Kronor” s-a calificat ta 
finală, unde va tatu ni pe tavin- 
gătoarea din cealaltă semifinală 
(U.R.S.S. — Canada).

LANDA — U.R.S.S. 1—0, prin 
golul înscris de Walsh (min. 
68). La gazde au evoluat între 
alții, Brady, Whelan, Robinson, 
iar la oaspeți Blohin, Dasaev. 
Civadze, Baltacea, Aleinikov etc. 
Un alt rezultat neașteptat, ta 
aceeași grupă: la OsSlo, ELVE
ȚIA — NORVEGIA 1—0, prin 
golul semnat de Egll In mln. 5 
din penalty, tn clasamentul gru
pei a 6-a. Irlanda șl Elveția au 
cîte 2 p. Norvegia, U.R.S.S. 0 p 
(1 J). Danemarca nu a susținut 
nici un joc.

Echipa ISLANDEI, ta ultima 
vreme ta creștere, a reușit să 

Burruchaga (nr. 8), autorul celui de al treilea gol al Argentinei, 
in meciul cu R.F. Germania, desfășurat miercuri seara la 

DUsseldorf. Sud-amerlcanii au ciștigat cu 3—1 !
Telefoto : A.P.-AGERPRES

învingă, ta primul meci al gru
pei a 7-a, ȚARA GALILOR, cu 
1—6 (0—0) ta urma golului sem
nat de Bergs (mln. 55). Din 
grupă mal fac parte Spania șl 
Scoția, care vor avea, desigur, 
un cuvtat hotârftor ta desemna
rea primei clasate.

★
Dintre tarilnlriie amicale, cele 

mal importante au avut loc la 
DOsseldort șl Londra. Argentina 
s-a impus Șl de data aceasta ta 
turneul din Europa (după victo
riile cu 2—0 realizate cu Elveția 
și Belgla) dlspuntad de R.F. Ger
mania eu 3—1, Sub „bagheta” lut 
Beckenbauer, vest-germanil n-au 
corespuns ta fața impetuoșllor

SEAN KELLY A CiȘTIGAT „TURUL CATALONiEI“
• Irlandezul Scan Kelly a 

terminat tavtagător In „Turul 
Catalonlel”, la capătul unei fru
moase dispute cu spaniolul 
Pedro Munoz. Ambii au Înregis
tra (lucru foarte rar !), după 
șapte etape, același timp ta cla
samentul general : 30h46:44, dar 
victoria a revenit lui Kelly care 
ta clasamentul pe puncte l-s 
devansat pe spaniol.
• După etapa prolog, disputată 

marți la Sofia, „Turul Bulga
riei"” a programat prima etapă 
a Întrecerii pe distanța dintre 
Sofia șl Troyan (178 km), cîști- 
gată de polonezul Zbigniew 
Ludvinlak In 4h30:41, urmat la 
5 s de cehoslovacul Milan Jonak 
șl la 7 s de bulgarul Emil Lozev.

lOMfUl Dt CALIFICARE 
PFNTIHI C.f. OE BASCHET

După o zi de odihnă echi
pele promovate în faza finală 
a turneului de calificare oen- 
tru grupa „A“ a Campionatu
lui european de baschet mas
culin își reiau întrecerea. în 
orașul suedez Linkoping. por
nind de la următoarea situație 
in clasament (alcătuit pe baza 
rezultatelor din seriile preli
minare) :

Echipa României mai trebuie 
să joace cu selecționatele Bul
gariei. Finlandei. Poloniei șl 
Ungariei.

1. Cehoslovacia 3 2 1 228:215 4
2. Suedia 3 2 1 218:215 4
3. Polonia 3 2 1 249:223 4
4. Ungaria 3 2 1 227:226 4
5. România 3 1 2 213:212 2
6. Bulgaria 3 1 2 201:211 2
7. Finlanda 3 1 2 225:242 2
8. Belgia 3 1 2 187:207 2

RUGBYȘTI ROMÂNI 
PESTE HOTARE

O Sportivii de la Grivița roșie, 
care au susținut un turneu vic
torios ta Anglia, au jucat — în 
drumul lor de întoarcere ta țară 
— și un meci ta Franța. La 
Maubeuge ei au lnttln.lt puter
nica selecționată a poliției fran- 
oeze, ta fața căreia au cedat la 
limită : 18—19 • Iată șl rezulta
tele obținute de Farul (Constan
ța) ta Italia : 87—0 cu RC Vi
terbo șl 51—3 cu RC Rietl (am
bele divizionare „B”) și 12—19 cu 
Selecționata centru-sud („Lupii”), 

întărită cu 7 internaționali italieni, 
la pauză rugbyștil noștri condu
ceau cu 12—31 

fotbaliști sud-americanl. Autorii 
golurilor Ponce (min. 5 șl 36) și 
Burruchaga (mln. 58). respectiv 
Jakobs (min. 78).

La Londra, echipa Angliei 
(adversara reprezentativei țării 

noastre în grupa a 3-a) a dis
pus foarte greu de R.D. Germană: 
1—0 (0—0), golul marcat abia ta 
mln. 81 de Robson. De la englezi 
n-au lipsit Shilton, Sansom, Mari
ner, Hateley. Woodcock șl Francis. 
R.D. Germană a aliniat* același 
„11”, ca șt la Gera, tn partida cu 
echipa României. Pe „Hampden 
Park”, din Glasgow, un scor flu
viu : Scoția — Iugoslavia 6—1

(3—1) I prin golurile lui Cooper, 
Souness, Dalglish, Sturock, John
son și Nicholas, respectiv, Vokri. 
Este foarte adevărat că iugosla
vii au aliniat o echipă cu mulți 
tineri, cu excepția lui Panteliri. 
Sllskovicl și Radanoviei.

Iată șl alte rezultate ale unor 
meciuri amicale, la Copenhaga, 
Danemarca a dispus de Austria 
cu 3—1 (1—0). Au înscris Lau
drup, Christensen și Eigenbord, 
respectiv Gisinger, iar la Zwic
kau. R.D. Germană „B“ a între
cut prima echipă a Greciei cu 
1—0 (1—0). în timp ce la Helsinki, 
juniorii (sub 18 ani) a1 R.D.G., 
au cedat cu 1—3 în fața echi
pei similare a Finlandei.

In clasamentul general conduce 
Nencio Staikov (Bulgaria), ur
mat la 8 s de compatriotul său 
Veselin Lubenov și la 11 s de 
polonezul Ludvinlak.
• In „Tour de l’Avenir", cea 

de a 8-a etapă, Sânt Gaudens- 
Superbagners (86 km) a fost 
cîștigată de sovieticul Oleg Iaroș- 
cenko ta 2h47:15 (medie orară 
30,852 km/h). El a fost urmat de 
elvețianul Mike Gutman, de so
vieticul Viktor Demidenko și de 
columbianul Reynel Montoya — 
toți sosiți la 3 s după învingător. 
Modificări ta clasamentul gene
ral : 1. Charles Mottet (Franța) 

29h55:47, 2. Jiri Skoda (Cehoslo
vacia) la 1:20 și 3. Ivan Ivanov 
(U.R.S.S.) la 2:05.
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