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A început școala! Prima zi de sport

® frumoasa performanță a boschetului nostru

DUPĂ 9 ANI, ECHIPA ROMÂNIEI Sil
ÎN ELITA EUROPEANA!

PE URMELE SIMONEI PĂUCÂ SI LAUREICUTINA...
Soneria nu și-a încheiat încă 

„serialul" ei sonor, cind cei 
peste 1 200 de copii, efectivul 
Școlii generale nr. 24 din Ca
pitală, s-a și adunat în curte 
pentru repriza de gimnastică 
de înviorare. In prima zi. lec
ția de educație fizică nu figu
rează în orar. dar. oricum, 
exercițiile de mișcare nu lip
sesc. Este o participare însu
flețită. o atmosferă cuceri
toare. așa cum degajă întot
deauna copiii.

în așteptarea intrării în cla
se. ne revedem cu cîțiva din
tre elevii școlii din Tunari, 
dintre cei care prin pasiunea 
lor pentru mișcare, pentru lec
țiile de educație fizică ' s-au 
făcut cunoscut! nu numai în

și antrenoarea ei, prof. Rodi ca 
Apăteanu, care o pregătește in 
vecinătate, la Dinamo. Pe ea. 
dar și pe cîteva din colegele 
ei de clasă.

înțelegem că sportul grației 
este in familie, aici, la „24", 
nu numai pentru că toate pro
fesoarele de educație fizică 
(Rodica Făgărășanu, Edme Ilie,
I. ucia Tătărăscu. Doina Ptfras- 
chiv) știu să realizeze o te
meinică selecție, ci mai ales 
finind seama că de aici au 
plecat, nu de mult, două din
tre medaliatele noastre la
J. O. de la Los Angeles. Simona 
I’ăucă si Laura Cutina. „Au 
plecat Pe cind erau in clasa a 
Vl-a. ne precizează prof. Doi
na Paraschiv diriginta actualei

tați, care fac progrese de la 
un antrenament la altul, Co
laborăm perfect cu colegele 
noastre de specialitate, nădăj
duim ca și in acest an școlar 
să avem rezultate rodnice".

La plecare, facem cunoștință 
cu Silviu Matei, campion de 
copii la tenis, care ne spune 
mai în glumă, mai in serios : 
„Știți ceva ? Vreau să formez, 
chiar in primul trimestru. o 
echipă și să ne intrecem cu 
colegele noastre, gimnastele...". 
Frumoasă inițiativa lui Silviu. 
Așteptăm bilanțul. în primă
vară. Locul I pe școală, gim
nastele. ca pînă acum, sau jv 
cătorii de tenis ?

T. BRÂDEȚEANU

Reprezentativa 
masculină de bas
chet a României 
și-a îndeplinit o- 
biectivul participă
rii la grupa „B“ a 
Campionatului eu
ropean — Challen
ge round — cla- 
sîndu-se pe locul 
3 și obținind 
dreptul de a lua 
parte, anul viitor, 
la grupa „A", de 
elită, a prestigioa
sei competiții. 
Componenții lotu
lui țârii noastre 
(Costel Cernat — 
căpitanul echipei. 
Dan Niculescu. An 
ton Netolitzchi, A- 
lexandru Vinerea- 
nu. Florentin Er- 
murache, Ioan U- 
glai. Roman Opși- 
taru. Sorin Arde
lean. Ion Ionescu, 
Petre Brănișteanu, 

.Gherasim Tzachis 
și Viorel Constan
tin), precum și 
colectivul tehnic 
(Gheorghe Novac 
— antrenor princi
pal. Radu Diaco- 
ncscu — antrenor 
secund și Radu
masor) merită felicitări pen
tru frumoasa performanță, iz
butită după o întrerupere de 
9 ani (echipa României a ob
ținut precedenta calificare în 
1975).

în ultima zi a întrecerilor 
din orașul Suedez Linkoping, 
baschetbaliștii români au în
vins, într-un meci decisiv, se
lecționata Ungariei cu 73—66 
(10—37). O surpriză s-a înre
gistrat în partida Bulgaria — 
Suedia — 93—68 (44—28).

Celelalte rezultate : Ceho
slovacia — Polonia 106—91 (52— 
51). Belgia — Finlanda 83—70 
(44—44).

Alexandru 
însemnată
Leca —

Vinereanu a aclus o contribuție 
Za calificarea echipei României.

CLASAMENTUL „LA ZI-
1. Cehoslovacia 7 6 1 587:544 122. Polonia 7 5 2 608:588 103. România 7 4 3 529:502 8
4. Bulgaria 7 3 4 523:508 65. Belgia 7 3 4 507:506 66. Suedia 7 3 4 569:572 67. Ungaria 7 3 4 528:547 68. Finlanda 7 1 6 528:612 2

S-au calificat echipele clasate 
pe primele patru locuri. Pen
tru Campionatul european, 
grupa „A", de anul viitor, au 
fost stabilite următoarele serii: 
„A“ (la Karlsruhe): U.R.S.S.,
Franța, Spania. Iugoslavia, 
Polonia. România; „B“ (la Le
verkusen) : R.F. Germania. O- 
landa, Israel, Bulgaria, Italia, 
Cehoslovacia.

Capitală, ci și în țară. Ne re
vedem cu Georgiana Aron. din 
a 2-a E. Emoționată ca la un 
mare concurs povestește în
vățătoarei ei. Adriana Ncdelcu. 
cum si-a petrecut vacanta. 
Toți o strigă „Nadia". ca pe 
marea noastră sportivă. dar 
Georgiana, modestă, ne spune: 
„Pînă la Nadia, mai am mult, 
o cale lungă. de ani de zile..." 
în ochișorii ei calzi citim. în
să. ambiție, dorință de muncă 
și de afirmare, ar fi o premi
să pentru a ajunge CINEVA 
în gimnastică, cum își dorește

clase a Vl-a C. lăsind in ur
mă o echipă de speranțe, pe 
Carmen Ivan. Eugenia Pop, 
Raluca Fodor, Iulia Ungurea- 
nu și Aurelia Oros. campioane, 
anul acesta, la Focșani. Și ele 
eleve ale profesoarei-antrenoare 
Rodica Apăteanu"...

De altfel. Școala generală 
nr. 24 reprezintă o puternică 
pepinieră a Clubului sportiv 
școlar Dinamo, lucru ce ni-1 
confirmă prof. Valeria Pascal, 
directoarea clubului. prezentă 
de asemenea în școală : „A-
vem copii buni. aici, la ..24", 
disciplinați, harnici și talen-

în etapa inaugurală a Diviziei „A“ de rugby

STEAUA Șl FARUL S-AU IMPUS CU AUTORITATE
• 'ldjoriidlcd jucătorilor irunțași, în venă • Arbitraje
autoritare, competente, in sprijinul calității meciurilor

„NE AȘTEAPTĂ
Animație mare in spațioa

sa curte a Liceului industrial 
de chimie din Orăstie. Zeci 
de elevi si. alături de ei. pro
fesori în frunte cu directorul 
orof. Nicolae Clenciu. dau zor 
— în întrecere — cu... munca : 
se așterne haină nouă, de as
falt, peste curte, pe care co
piii să se poată juca mai bine 
Si să facă sport. Liceul mai 
are o bază (excelentă) si o 
sală de sport nouă, dar se mai 
simte încă nevoia de spațiu. 
Profesoara de educație fi
zică Dora Ciorna, care este si 
președinta Consiliului oră-

.. DACIADA !“
senesc pentru educație fizică si 
sport din Orăstie. tine ca uni
tatea în care lucrează, secon
dată de prof. Lucia Cerchizan. 
să-si păstreze reputația de 
„școala cu cea mai bogată acti
vitate sportivă de masă s> 
de performantă din localitate". 
Și pentru aceasta se bucură de 
tot sprijinul direcțiunii si 
colegilor. „Toți elevii în acti
vitate sportivă, participare Ia 
toate acțiunile si competi
țiile «Daciadei» — aceasta 
este preocuparea noastră — 
ne spune directorul. Și chiar 
din primele zile".

Asteotat cu interes de iu
bitorii sportului cu .balonul 
oval startul in ediția a 
68-a a campionatului Diviziei 
..A" de rugby s-a bucurat 
de frumoase auspicii ; echi
pele. in marea lor majoritate 
au abordat cu mult aplomb 
meciurile inaugurale. arbi
trajele au fost la înălțime 
spectatorii. tot mai exigent! 
au fost satisfăcut!

cale Rulmentul. în ciuda 
faptului că n-au beneficiat 
de serviciile lui Codoi si Mun- 
teanu. în această întilnirc. 
Murariu. C. Florea loader. 
Mol și D. Alexandru au avut 
o orestatie incuraiatoare a-

Mai greu a intrat in caden
ță „XV-le“ lui Dinamo. în în- 
tîlnirea cu ambițioasa e- 
chipă a Politehnicii Iași. Con
duși la puțin timp după fluie
rul de începere a iacului (min. 
2) prin lovitura de pedeapsă 
transformată de Miiitelu, 
rugbystii dinamovisti au .le
gat" cu încetineală fazele s-au 
complicat într-o dispută cu 
multe aglomerări fără o-

Privirile 
ales către 
evoluează 
fruntași pe 
zon — sub

meciuri dificile 
cel cu Franța 

10 noiembrie 
Excelent s-au 
acest sens, iu-

s-au îndreptat mai 
partidele in cart 

iucătOrii noștri 
care, in acest se- 
culorile naționalei

— îi așteaptă 
si în special 
programat la 
la București, 
prezentat în 
cătorii echipei campioane 
Steaua : în mare vervă, ei s-au 
impus net (35—7) in deplasare 
în fata incomodei formații lo-

Cu mulfi oaspefi și voie bună, cu întreceri

sportive de neuitat

„FESTIVALUL DE TOAMNĂ SLĂNIC MOLDOVA"
Ne-am aflat — sîmbătă și 

duminică^ — în frumoasa sta
țiune Slănic Moldova, socotită 
cu deplin temei ..Perla Mol
dovei". O stațiune pe care 
gospodarii ei o fac o 
splendidă grădină. Amintind 
doar de 3 mari „tablouri” (în 
care, cu litere din flori se 
fac urări de bun venit celor 
sosiți aici la odihnă, îndem
nuri de a reveni, se arată data 
și ziua in care te afli) preci
zăm că stațiunea din munții 
Oituzului. aflată pe valea rîu- 
lui Slănic. a fost în zilele a- 
mintite gazda unei frumoase 
competiții sportive de masă

Modesto FERRARINI

(Continuare în pag 2-3)
Ca in fiecare an. întrecerile de volei au fost viu disputate și la 
această ediție a Festivalului. Foto : N. TOKACEK

Chiricencu (cu balonul) încearcă să inițieze o șarjă... (Fază din 
meciul Dinamo — Politehnica Iași) Foto : Iorgu BĂNICĂ
flindu-se printre realizatorii 
celui mai sever scor al etapei 
inaugurale. Bine a debutat în 
acest campionat si 
Constanta. Cu toate 
revenise din turneul 
prins peste hotare 
Litoralului s-a 
ușurință în partida 
(29—9) 
Florea.
Pllotschi și Varga.

animatorii 
Bezuscu.

Farul 
că abia 

intre- 
echipa

detașat cu 
de la Arad 
fiind Gh.

C. Vasiie.

rizont. astfel că au scos o vic
torie oe... muchie
Subliniem acest 
oarece la scorul de 
Dinamo studenții 
avut prilejul să . ...
(min. 76). dar lovitura de pe
deapsă a lui Mititelu a întîlnit

de cutit. 
lucru, de- 
9—6 pentru 
ieșeni au 

egaleze

Tiberiu STAMA

(Continuare In na o 2-3)

In etapa „Cupei Mondiale" la haltere

PETRE DUMITRU PE PRIMUL LOC LA „SEMIGREA**
în cadrul unei etape a .Cupei 

Se desfășoară la Cardiff (Țara 
Petre Dumitru a obținut o frumoasă victorie în cadrul ca
tegoriei semigrea (90 kg) realizînd 330 kg. Pe locurile ur
mătoare — la diferențe apreciabile — s-au clasat P. Lar
sen (Danemarca) cu 295 kg si G. Williams (Țara Galilor) 
295 kg.

Mondiale" la haltere, care 
Galilor) sportivul român



Campionatele de volei au începui cu dreptul

NOILE REGULI AU SPORIT SPECTACULOZITATEA PARTIDELOR

START INTERESANT IN CAMPIONATUL
DE MOTOCROS PE ECHIPE

Debutul divizionarelor „A" 
ide volei în ediția 1984/1985 a 
campionatelor naționale a 
fost puternic marcat de recen
tele modificări ale reguli
lor de joc. Aceste schimbări 
— anunțate cu puțin timp 
înainte. dar asimilate des
tul de bine de echipe si de ar
bitri — se dovedesc de bun au
gur pentru calitatea spectaco
lului în primul rînd. Sîm- 
bătă si duminică, la cele 10 
partide feminine si masculine 
care au figurat în programul 
primei etape, am putut re
marca. împreună cu cores
pondenții noștri, acest sen
sibil plus de spectaculozitate 
care a satisfăcut si publicul 
spectator. îndeosebi îngă
duința mai mare fată de pre
luare (din serviciu, atac sau 
blocaj), pe care o conferă 
cca mai importantă modifi
care de regulament contri
buie evident la reducerea 
în mare parte a fârîmitării jo
cului. aceasta avînd o mai 
mare cursivitate prin echi
librul mai pronunțat între 
atac si apărare. Prin urmare, 
după cum rezultă din toate 
relatările corespondenților
noștri, campionatele au în
ceput. din acest punct de 
vedere, cu dreptul.

Pe de altă parte, prima eta
pă a arătat că modificările re
gulilor de ioc reduc diferen
tele pe plan tehnic dintre e- 
chine si sprijină De cele eare 
evoluează în deplasare. în 
primul caz. scorurile strînse 
înregistrate (jumătate dintre 
partide s-au încheiat cu 3—2), 
Iar în al doilea unele succese 
în deplasare (5 In 10 partide) 
Sînt argumente în favoarea 
acestei idei. Astfel. în Giu- 
lesti. rapidistele — nou pro
movate si fără sanse a priari 
la vreun set — au dat muit de 
furcă (si n-au fost departe de 
d surpriză de proporții) cam
pioanelor de la Dinamo, 
cărora le-au dstisat două se
turi (imul ta 2 !). Giulesten- 
Cele au avut chiar o preluare 
mai bună deeit dinamovistele. 
Tot la fete. Chimia Rm. Vileea 
s-a Impus in _fief* *-u)  Calcu
latorului din București. după 
0 dispută interesantă De par
cursul tutumr ce'or 5 se
turi. ca si Știința Bacău la

• Ultima zi dnd se mal pot 
procura bilete cu numerele pre
ferate pentru tragerea obișnuită 
PRONOEXPRES de miercuri 19 
septembrie 1984 este astăzi. Vă 
reamintim că șanse sporite de 
cîștig au cei ce-și asigură un nu
măr mare de variante, precum șl 
cei care preferă variantele combi
nate și combinațiile „cap de 
pod".
• Tot miine are loc și un inte

resant concurs PRONOSPORT,
pentru care buletinele se mal pot 
depune, de asmenea, doar astăzi. 
Cele 12 meciuri ale acestui con
curs au fost selectate dintre par

DIVIZIA „A“
(Urmare dm pop. I)

har*  !™ Să notăm si fastul că 
ambele echipe au ratat CH. 
PUTIN cite un eses : Dinamo 
In min. 32. Politehnica In nun. 
«9 ; in primul car datorită 
orecipităni. in cei de-al doi
lea indeciziei de a „sparge*  
apărarea adversă. K drept 
Dinamo a suferit una absenta 
coordonatorului de ioc. Mir- 
aea Faraschiv (luxatie ia braț). 
Nu era. insă, un motiv ca cei
lalți titulari — Alde*.  Mar- 
rhescu. Borș. Dărăban. Cara- 
gea etc. — să acționeze timid, 
ea si proaspeții jucători trans
ferați. Lungo si Bueaa. An
trenorul I. Tutuianu le-a re
proșat deseori jucătorilor 
Chiricencu si Enciu Stoica in
tervenții neinsoirate. Dar 
reproșul trebuia adresat tu
turor jucătorilor. Sintem. de 
aceea, de acord cu antrenorul 
secund. Gh. Nica. cel care 
consideră că „această pres
tație fără strălucire va trezi 
echipa ta realitate, iu ajunul 
meciului cu Steaua, din ctana 
viitoare". Vrem să credem 
că. intr-adevăr, asa va ft 
că Dinamo va juca cu totul 
altfel în meciul cu campioana 
tării, pentru a putea aspira, la 
rîndu-i. anul acesta, ta titlul 
de prima echipă a campio
natului. Lotul puternic de 
care dispune ii dă dreptul să 
emită o astfel de pretenție.

Pregătit cu minuțiozitate și con
dus într-o prelungită cursă de aș
teptare de către N. Nicolae, He- 
meiuș și-a surclasat adversarii în 
ftailuj celei mai lungi alergări de 
trap, Criteriul de fond. Reuniu
nea de sîmbătă a fost dominată 
de formațiile M. Dumitru și G. 
Tănase, ambele cu cite două vic
torii. Astfel, Sudor, condus exce
lent de tînărul C. Chiș, a cîștigat 
cea mai, spectaculoasă cursă a 
tiled, ou 4 cai la sosire, iar Su- 
botica, atacînd pe uiltima turnan
tă, și-a dominat cu autoritate ad
versarii arătîndu-se susceptibilă 
de progres. Janeta, condusă de 
G. Tănase, a confirmat forma din 
ultimele el alergări, iar Vesel, con
dus cu brio de B. Manea, și-a ad
judecat cursa rezervată amatori
lor trecînd tn fruntea clasamen
tului. Daniela, condusă de tînărul 

Reșița. în compania celei
lalte nou venite ne prima 
scenă. CSS Explormin Caran
sebeș. La băieți, dacă vic
toria zdrobitoare a lui Di
namo. în deplasare, asupra 
promovatei C.S.M. Caranse
beș era întru totul pre
vizibilă. succesul orădenilor 
la Timisoara si replica băi- 
mărenilor de la Stiinta Moto
rul la Suceava sînt dovezi că. 
în noile condiții, creste echi
librul Si spectaculozitatea 
meciurilor de volei, scăzînd în 
bună măsură avantajul terenu
lui propriu.

Si totuși prima etapă nu a 
fost scutită de unele surprize. 
Ele nu se referă atît Ia victo
riile gazdelor, cît la pro
porția scorului. De pildă, era 
de așteptat o replică mai pu
ternică a voleibaliștilor de la 
Elcond Dinamo Zalău si Trac
torul Brasov la Craiova si res
pectiv Baia Mare, precum si a 
voleibalistelor bucurestence de 
la Flacăra roșie la Sibiu. în 
toate cele trei cazuri gazdele cis- 
tiglnd la zero. S-au înregis
trat. de asemenea, si unele în
toarceri spectaculoase de re
zultat (în partidele CSS Ex- 
plormin Caransebeș — Stiinta 
CSS Bacău la fete si Politeh
nica CSS Timisoara — C.S.U. 
Alumina Oradea la băieți), tind 
gazdele au condus cu 2-4 Ia 
seturi, dar au pierdut în cele 
din urmă, datorită unei mai 
scăzute rezistente — fizice și 
psihice — de concurs.

Sub acest aspect a re
zultat din etapă că echipele 
mai au mult de lucru. Și. o- 
ricum. antrenorii trebuie să 
aeorde atenție sporită rea
lizării anai velum de antrena
mente corespunzător unei 
solicitări nperioare de efort 
in fazele mai lunci, generate 
de modificările reznlamen- 
taluL Or. în citeva cazuri e- 
chioele au plătit greu tribut 
insuficientelor la capitolul 
pregătirii fizice, evoluind ex
trem de oscilant. Unele s-au... 
epuizat înainte de vreme, al
lele au alternat perioadele de 
ioc bun cu cele de ..eclipsă'", 
nerezistind unui efort con
stant

In cele 1# partide ale etapei 
s-au remarcat : Irina Velicu, 
Mrreta Pavel. Daniela Coso- 
veann (Dinamo). Beana Tir-

DE RUGBY
Surpriză la Baia Mare, unde 

Stiinta CEM1N n-a fost in 
măsură să-si valorifice a- 
vantaiul terenului cedind in 
fata rugbyștilor de la C.S.M. 
Sibiu 1 Iată că sihienii. greu 
de întrecut pe teren propriu, 
se arată incisivi si tind sînt 
oaspeți.

In seria a n-a rețin atenția 
victoriile meritate in depla
sare ale Politehnicii Timisoara 
(13—3 cu Gloria București) 
ți Sp. studențesc-Construcții 
(19—12 cu Milcovul), ca și sur

priza de la Midia Năvodari, 
unde T. C. Ind.. care in cam
pionatul trecut n-a pierdut 
nici o partidă, acasă, a cedat 
acum in fața lui Rapid-Chi- 
mîa Buzău (7—11). Cu emoții 
a trecut Universitatea 16 Fe
bruarie Cluj-Napoca de Me
talurgistul Cugir : 13—0 la
pauză. 13—7 scor final, pe fon
dul unei puternice reveniri a 
învinșilor. aproape de în
cheierea partidei !

în clasament, dună etapa I. 
in frunte Steaua. Far*L  C-SM. 
Sibiu si Diaamo. cu cite 3 
puncte, in seria I. Politehnica 
Timisoara. C.S.M Suceava. 
Sp. studențese-Construeții și 
Universitatea IC Februarie 
Clnj-Napoea. in seria a Ii-a.

• Miine, miercuri, la Petro
șani. restanta etapei 1 a 
Diviziei ..A*.  Stiinta Petroșani 
— Grivita Roșie (stadion Stiin
ta. ora 14).

HEMEIUȘ A ClȘTIGAT
M. Mutu, intr-o frumoasă cursă 
de așteptare. șl-a egalat recordul 
carierei și a învins fără emoții. 
Actualul lider al celor două cla
samente și-a mal adăugat o vic
torie tn cursa spre cel de al doi
lea titlu, invingfnd ou Silica, care 
a beneficiat de greșelile adversa
rilor săi. Tufișoara a reușit vic
toria cu prețul a 5 sec. din re
cordul carierei. N. Sandu profi- 
tînd de modul cum a fost condus 
Negoiu. Anaria, minată la cîștig 
de această dată, a arătat adevă
rata ei valoare, îmbunătățindu-și 
recordul oaricrel ou peste 6 sec.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. subotica (Grigore) 1:28,7, 2. 
Percutor, 3. Persoana. Cota : cîșt. 
11, ord. triplă 425. Cursa a Il-ă :
1. Anaria (R. I. Nicolae) 1:39,1. 2. 
Telia. Cota : câșt. 4, ev. 9. Cursa 
a ni-a : 1. Janeta (Tănase) 1:39,3,
2. Daciana. Cota : cîșt. 1,80, ev. 

novean. Constanta Iorga 
(Rapid). Marilena Dubinciuc, 
Ioana Cotoranu. Gela Ponescu 
(Chimia Rm. Vileea). Carmen 
Anghel. Severi**  Tudorache 
(Calculatorul). Tanta Drăgoi, 
Carmen Cuejdeanu. Violeta 
Dinu. Lucreția Mirea (Univ. 
Craiova). Maria Enacbe. Mi- 
rela Cazangiu (Farul). Marcela 
Pripis, Anca Besta. Doina Bis- 
chin, Mirela Popoviciu (C.S.M. 
Libertatea Sibiu). Doina Chi
rie, Lucia Ettz (Flacăra roșie). 
Margareta Pescaru. Marilena 
Bogdan. Daiela Buhlea. Kate 
Talabă (Știința Bacău), la fete, 
Dumitra. Daha. Paseu. Stoian 
(Univ. Craiova). Tâmășan, 
Măscâșan. Oltean (Elcond 
Dinamo Zalău). Urzică. Csik 
(Poli. Timisoara). Țerbea, 
Nasăudcan. Teleagă (C.S.U. 
Alumina Oradea). Manole, Ar
buzov. Corehes (Explorări B. 
Mare). Ferariu. Crisan (Trac
torul Brasov). Leoidatcscu 
(C^.M.U. Suceava). Boncsik 
(Stiinta Motorul B. Mare) si 
întregul sextet dinamovist. O 
notă bună pentru arbitraje.

AureGan BREBEANU

/n campionatele de handbal

PRONOSTICURILE SE CONFIRMĂ
Pronosticurile au fost con

firmate. In cele două mari 
întreceri interne ale hand
balului nostru. campionatele 
divizionare ..A” (masculin 
si feminin) disputa in fruntea 
clasamentului s-a angajat, 
încă din start, foarte acerbă 
între echipele fruntașe. La 
masculin, „cvartetul" H. C. 
Minaur Baia Mare. Politehnica 
Timișoara. Steaua si Dinamo 
București a cîștigat Dină acum 
totuL Este drept, nu prea 
mult Pentru că. de fapt, s-au 
consumat numai două etape, 
dar cele două victorii trecute 
in dreptul fiecăreia din aceste 
patru echipe arată că ele vor 
fi si anul acesta (precizarea are 
in vedere De Steaua. Minaur si 
Dinamo București. deoarece 
in sezonul trecut Politehnica 
Timisoara a evoluat in turneul 
pentru locurile 7—12) princi
palele protagoniste ale luptei 
pentru intiietate. Ne bucu
ră. mai ales, evoluția de nivel 
ridicat a studenților timișoreni, 
de Ia care așteptăm în conti
nuare jocuri bune, pentru a 
se putea menține acolo sus. în 
fruntea ierarhiei. Cît pri
vește celelalte trei formații 
fruntașe, o situație ceva mai 
Dutin promițătoare o are 
Dinamo București, din rîn- 
durile căreia au lipsit, cel 
outin Dină acum, trei ..pie
se" de bază : Bosca (va fi in
disponibil pentru o perioadă 
de timn mai lungă). Bedivan 
si Dogărcscu.

în competiția feminină lu
crurile s-au limpezit ceva mai 
mult. Si în această întrecere 
tot patru echipe sînt angajate 
in lupta pentru un loc pe po
dium : Stiinta Bacău. Hidro
tehnica Constanta. Chimistul 
Rm. Vileea si Rulmentul Bra
șov. O deosebită siguranță si 
autoritate in ioc manifestă 
Stiinta Bacău, mai ales tind 
are in teren „sextetul*  de bază 
(Oobotam. (tacă. Lunea. Da- 
nilof. Moszi. Hritcu) si oricare 
din cei doi portari (Vasilea sau 
Uzun) ta fel de buni. Un start 
mai mult decit promițător a 
avut si Hidrotehnica Constan
ta. echiDă care in ultima eta- 
oă a cîștigat la București, in 
fata echipei Progresul cu 
26—13. realizînd o neobiș
nuită suită de 13 goluri (în 21 
de minute) fără să primească 
vreunul ! O consistentă con
tribuție la această rară situa
ție a avut-o. în primul rînd. 
Viorica Ionică, portarul echi-

CRITER1UL DE FOND
4. Cursa a IV-a : 1. Tufișoara
(Sandu) 1:29,7. 2. Negoiu, 3. Veri- 
gariu. Cota : cîșt. 3, ev. 7. ord. 
triplă 122. Cursa a V-a : 1. He- 
meruș <N. Nicolae) 1:26,9, 2. Ro
bust. Cota : cîșt. 7, ev. 24. Cursa 
a Vl-a : i. Vesel (B. Manea) 
1:28,4, 2. Sorin 3. Toporaș. Cote.: 
cișt. 2, ev. 14, ord. triplă 1221. 
Cursa a VII-a : 1. Sudor (Chiș)
1:28,3, 2. Hematie, 3. Satim. Cote : 
cîșt. 12, ev. 26, ord. triplă 518, 
triplu UI—IV—V 150, triplu V— 
VI—VII 328. Cursa a VHI-a : 1. 
Daniela (Mutu) 1:27,8, 2. Hrenița, 
ord. triplă 1094. Cursa a IX-a : 1. 
Silica (M. Ștefănescu) 1:31,7, 2.
3. Secărica. Cota : cîșt. 3, ev. 76, 
simlleasca. Cota : cîșt. 4. ev. 80, 
ord. 14. Pariul austriac s-a ridi
cat la suma de 13.341 lei și s-a 
închis.

A. MOSCU

Campionatul de motocros 
De echiDe la clasele 250 cmc. 
seniori si 125 cmc.-tineret a 
debutat duminică la Zărnești, 
în organizarea (bună) a aso
ciației sportive Torpedo din 
localitate, cu întreceri apre
ciate de cei aproape 10 000 de 
spectatori.

cele două clase 
s-au desfășurat 
diferite. La se- 
gazdă. Torpedo 

în comro- 
alergători 

a 
în

Cursele la 
din program 
sub aspecte 
niori. echipa 
Zărnești. (avînd 
nentă pe valoroșii ____
E. Mulner si P. Tiiilencu). 
dominat ambele manse, 
schimb, disputele tinerilor mo- 
tocrosisti. 
celentă 
curs, au 
taculoase 
de forte 
zentantii 
Mures si 
din start 
mul loc. 
moșvari.
de™

majoritatea în ex- 
dispozitie de 
fost mult mai șpec- 
si echilibrate, 
sensibil egale, repre- 
cchipclor I.B.A. Tg. 
Steaua s-au angaiat 
în lupta pentru pri- 
dar stelistul L. To- 
urmărit din 

nesansă. a suferit 
duminică o defecțiune tehnică, 
diminuind astfel punctajul 
formației sale. In lupta pentru 
un loc pe podium s-a angaiat 
si echipa Poiana Cimpina (care

con-
Fiind

nou 
si

Del Hidrotehnica si al se
lecționatei naționale. exce
lentă pe întreg parcursul me
ciului. în timp ce de partea 
cealaltă cei doi portari — 
Hajnal Jianu si Camelia Cer
cel — scoteau mingiile... din 
plasă. Desigur că in con
turarea unui astfel de rezultat 
au mai stat si alte elemente 
ta bază st în special, lipsa de 
eficacitate. de productivitate 
in atac a echipei bucurestene.

In legătură cu întrecerea e- 
chipelor feminine, mai tre
buie spus că : a) este intere
sant de urmărit evoluția echi

CLASAMENTE
Feminin

L Știința Bacău 4400 107-66 12
2. Hidrotehnica 4310 86-68 11
3. Chim. Rm. V. 4301 106-85 10
4. Rulmentul Bv. 4301 78-71 10
5. Conf. Buc. 4202 79-86 8
6. Mureșul Tg. M. 4121 96-65 S
7. Textila Zalău 4 2 0 2 81-82 8
». TEROM lași 4112 92-91 7
9. Textila Ploiești 4112 74-96 7

10. Prog. Buc. 4103 58-75 6
M. A.E.M. Timiș. 4013 68-89 5
12. Rapid Buc. 4 0 0 4 67-88 4

„FESTIVALUL DE TOAMNĂ SLÂNIC MOLDOVA"
(Urmare din pag. I)

Pentru a 12-a oară, în tot atî- 
ția ani. Pentru că „Festi
valul sportiv de toamnă Slă- 
nic Moldova" a intrat în tra
diția sportivă a județului Ba
cău. An de an. C.J.E.F.S. Ba
cău. Consiliul județean al sin
dicatelor si Comitetul județean 
U.T.C. Bacău organizează acest 
festival la care invită și echi
pe și sportivi din 3—4 județe 
ale tării.

..Scena" pe care s-a desfășu
rat Festivalul — înscris sub 
genericul „Datiadei" — a fost 
și de astă dată baza sportivă 
din mijlocul' stațiunii (în care 
se află două terenuri de hand
bal. două de volei, un ring), 
marginile acesteia devenind 
„tribune populate" de localnici 
și de cei veniți la odihnă și 
tratament. Invitați au fost, de 
astă dată, sportivii din jude
țele Bacău, Botoșani, Harghita 
și Vaslui — circa 350. Ca o 
curiozitate, sau exemplu de 
consecvență: harghitenii se
mîndresc cu faptul că n-au 
lipsit la nici una din cele 12 
ediții ! Să mai reținem și că 
în acest an s-au aflat din nou 
doi nelipsiți de la nici una 
dintre edițiile de pînă acum 
și anume D. Dumitrin (iniția
torul) — secretar al C.J.E.F.S. 
Bacău și B. Lambru — pre
ședinte al C.O.E.F.S. Tg. Ocna.

Ne-am aflat, timp de două 
zile, printre sportivii din cele 

lOflINlSTDAIU Dt STAT LOTO PRO.VOSPOftl IMOILIIAZA

în prezent parcurge o perioa
dă de reconstrucție), maestrul 
sportului St. Chitii promo- 
vindu-1 pe Cătălin Duță, un 
junior aflat în evident pro
gres. care — alături de mai 
experimentatul său partener. 
Paul Schmidt — a reușit să 
realizeze 14 puncte.

In etapa inaugurală s-au 
mai evidential formațiile 
Electro Sf. Gheorghe. Flacăra 
Automecanica Moreni si Stea
gul roșu Brasov, anuntîndu-se 
întreceri dîrze pentru locu
rile fruntașe în concursurile ce 
urmează.

CLASAMENTELE PRIMEI 
ETAPE: 250 cmc. seniori — 1. 
Torpedo Zărnești 66 p. 2. 
Steaua 46 p. 3. Flacăra Auto
mecanica Moreni 42 p. 4. E- 
lectro Sf. Gheorghe 29 p ; 125 
cmc.-tincret — 1. I.B.A. Tg. 
Mureș, (principalul realiza
tor — FI. Pop) 61 p. 2. Steaua 
56 p. 3. Poiana Cîmpina 48 p, 
4. Electro Sf. Gheorghe 31 p.

în „Cupa speranțelor" vic
toria a revenit alergătorilor L. 
Baranyai (I.R.A. Tg. Mureș) 
la 50 cmc. si E. Dorr (Torpedo) 
la 80 cmc.

Troian IOANIȚESCU
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pei Rulmentul, a cărei tinerețe 
(Tacbe. Neică. Demeter, 
Tonsch, Călin si altele) 
poate fi de un mare ajutor în 
construirea unei noi echipe 
reprezentative si b) situația nu 
prea... roză a formațiilor 
bucurestene. dintre care Pro
gresul si Rapid au o ..zestre" 
îngrijorător de mică. Ce se 
întîmplă cu handbalul fe
minin bucurestean. care este 
în această situație în al trei
lea sezon consecutiv 7 Nu inte
resează pe nimeni această pro
blemă ?

c. a.

I
I
I
I
I
I

Masculin
1. H.C. Minaur B.M.
2. Pelit. Timiș.
3. Steaua
4. Dlnamo Buc.
5. știința Bacău
8. Constr. Oradea
7. Constr. Arad
8. „U“ Cluj-Napoca
9. „U“ Craiova

10. Carpați Mîrșa
11. Dinamo Brașov
12. Minerul Cavnic
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CAD
Pârtie 

F.C.M. 
imnune 
multe i 
parcurs 
devărat 
cesită 
te dint

1. Pai 
Ia înce 
dueluri

meni r 
ze pe 
interve 
mul rîi 
ducătoi

2 2 0 0 S4-37 6
2 2 0 0 51-41 6
2 2 0 0 56-47 6
2 2 0 0 50-43 6
2101 51-45 4
2 1 0 1 50-50 4
2101 52-54 4
2101 41-61 4
2 0 0 2 40-44 2
2002 45-54 2
2002 44-56 2
2 0 0 2 47-59 2
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patru județe veniți la Festi
val. Tineri și tinere, adulți cu 
mici... probleme de cîntar. unii 
la primul lor „meci oficial", 
alții prinși de-acum în vizorul 
selecției. Oameni ai muncii, iu
bitori de sport, pasionați. C.
Zoltan, elev la Liceul de mate
matică fizică din Odorheiu Se

cuiesc. o speranță in handbal, 
intrat in vederile federației, 
inginerul Gh. Nistor din Ba
cău — căpitanul si antrenorul 
unei echipe formate numai din 
strungari, frezori șj lăcătuși, 
handbalista Marta Prisaca, 
normatoare la cooperativa 
„Progresul" din Botoșani, su
dorul Sandu Nicolae de la 
C.S.M. Borzești.

Confruntările în „Festivalul 
de toamnă Slănic Moldova" au 
avut loc între 12 echipe de 
handbal (6 de fete), 11 de vo
lei (6 de fete). 26 de popicari 
(10 de- fete). Festivalul fiind 
completat cu mult gustate de
monstrații de box (susținute de 
sportivi ai clubului C.S.M. 
Borzești) și minifotbal copii. 
De menționat și numele direc 
torului stațiunii — M. Ghibi- 
lic, mereu, de ani. lingă a- 
ceastă competiție. Iată rezul
tatele finale : handbal — Con
fecția Bacău (f) ; Victoria Ba
cău (b) ; volei — C.S.Ș. To- 
plița-Harghita (f) ; Victoria (b); 
popice — Sofia Tăbăcaru (Boto
șani). V. Ivancea (Harghita) ; 
echipe popice : 1. Vaslui, 2. 
Bacău. 3. Botoșani.
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tidele primei manșe a noii ediții 
a cupelor europene de fobal. în
tre echipele protagoniste se află, 
după cum se cunoaște, și Dinamo 
București. Steaua și Universita
tea Craiova.
C1ȘTIGURILE TRAGERII PRONO

EXPRES DIN 12 SEPTEMBRIE 
Categoria 2 : I variantă 100% a 

30.792 lei și 3 variante 25% a 7.698 
lei ; cat. 3 : 19 variante a 2.836
lei ; cat. 4 : 60,50 variante a 891
lei ; cat. 5 : 199,25 variante a 270
lei ; cat. 6 : 7.053 variante a 40
lei ; cat. 7 : 281 variante a 200 lei; 
cat. 8 : 3.955,25 variante a 40 lei. 
Report categoria 1 : 66.670 lei.
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STARTULUI ÎN CUPELE EUROPENEAREA

COLEGIULUI DE ARBITRI
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nlecat

Haritu. 
lakovu.

su

UREȘTI, 
ONALI 

noastre 
Bucu-

nul acesta 
europeni. 

Omonia 
duminică 

ială. Din
n ziua me- 
egătiti de 

Atanas 
cîte 
di- 

sta-

ercu
Ieri 

Init la

EC1
re, la casele 
I Dinamo (i 
le de intrare 
mo București
cadrul Cupei 

se va die- 
9 septembrie 

Dinamo. Bi- 
valabile pen-
tuie.

jiile elibe 
culoare roșie 
i, sectorul 0, 
Sint valabile 
masa presei

Praxitelus — portari : 
Patikis, Elefteriu, 

Grixoriou. Gregory. Klitos 
— fundași ; Dimitriou, Tsikes, 
Savidis. Zahariadis — mij
locași. Kandilos. Mavris. Fili- 
pou. Kanaris (căpitanul echi
pei). Jevizov — atacanti. Deși 
aflati în Capitală. Gregory si 
Jevizov, accidentați, nu vor 
juca.

Am 
Ilia 
secției 
spus f ______ _____ __ .
Dinamo este cunoscută, mai 
ales că a ajuns în semifinalele 
Cupei campionilor. Asta în
seamnă că Dinamo este o e- 
chipă foarte valoroasă. Dar 
si Omonia este o formație pu
ternică. cu jucători buni: Ha- 
ritu. Patikis. Gregory. Klitos, 
Dimitriou, Savidis. Kandilos, 
Mavris si Jevizov sînt cu totii 
internaționali, 
vom asista 
tn orice caz.
foarte greii _____
namo : la Nicosia forțele noas
tre se triplează !“

Mircea TUDORAN

bescu, Eduard, Laurcntiu si 
Tătăran — fundași : Majaru, 
Pctcu. Balint. Pușcaș si Bo- 
loni — mijlocași t 
Piturcă. Radu II si 
înaintași.

Lăcătuț, 
Soare —

la Sevilla 
care

REZULTATELE ETAPEI A III a A DIVIZIEI „C
| PH6GHAMIII Șl ARBITRII [TAPEI VIITOARE (duminică 23 septembrie)

SERIA I

discutat. printre alții, cu 
Paullos. conducătorul 
de fotbal, care ne-a 
„Puterea de joe a lui 

este cunoscută.

Sper că miercuri 
la un ioc bun. 
returul va fi 
pentru Di

ie au e- 
aătire. în- 

(reamintim. 
pe stadio- 

pere de la 
ment orin- 
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STEAUA A PLECAT LA ROMA 
Șl UNIVERSITATEA CRAIOVA 

LA SEVILLA
Steaua a plecat ieri la Roma, 

în vederea întîlnirii de mîine 
seară cu formația Jocală A. S. 
Roma. în cadrul __
lor". împreună cu 
rii Florin 
Dinut au 
mătorii 
Iordacbc 
tari

.Cupei cupe- 
antreno- 

Halagian si Victor 
făcut deplasarea ur- 
jucători : Ducadam. 
si Ghcrasim — por- 

Iovan. Belodedici, Bum-

Tot ieri a 
lotul Universității Craiova, 
va disputa miercuri_ seara parti
da din „Cupa 
matia 
deplasarea 
tori : 
tari : 
Ungureanu. 
roianu — 
Beldeanu. 
Geolgău — 
Cămătaru. O. Popescu 
— înaintași. Ei sînt 
de antrenorii Mircea Radulescu 
si Silviu Stănescu.

ULTIMELE ANTRENAMENTE 
ALE STUDENȚILOR 

BUCUREȘTENI
în perspectiva partidei-tur. 

de joi. programată ne stadio
nul ..23 August" din Capitală, 
cu Internazionale Milano, 
jucătorii echipei Sportul stu
dențesc au început pregătirile. 
Astăzi dună-amiază. antre
nament pe stadionul .23 Au
gust". Antrenorii C. Ardelea- 
nu si T. Dima ne-au comu
nicat că întregul lot de jucă
tori este valid. Internazionale 
si-a anunțai sosirea pentru 
miercuri la prînz.

Amintim că pentru partida 
de joi s-au pus în vînzare bi
letele de intrare la casele o- 
bisnuite. 
clubului ______ ____ .
strada Stefan Furtună nr. 140.

U.E.F.A.*  cu lor- 
locală Betis. Au făcut 

următorii iucă- 
Lung si Boldici — por- 

Negrilă. Stefâncscu, 
Irimescu si Cio- 

fundasi : Ticleanu. 
Ad. Popescu si 
mijlocași : Cîrtu, 

si Bîcu 
însoțiți

inclusiv 
Sportul

la sediul 
studențesc.

Întinsă de brașoveni : deși 
cu o zi înainte li se... predase 
detaliat lecția !

3. Suita de greșeli de arbi
trai a culminat cu cele întim- 
nlate în minutul 80 : St. Rotă- 
rescu a greșit erav că nu a

a- 
cînd
am 
de 

Rotărescu 
bun 
în- 
ni- 
dar 

in

comentariile, 
continua.

tilor. Credem că la Brașov 
s-au derulat secvențe unice, 
pentru că nu în orice meci doi 
arbitri sînt... disousi să 
rate de 5—6 ori cînd gol. 
corner I

Repetăm însă 
subliniat si 
ieri. Arbitrul
n-a reușit să 
sfîrsit misiunea 
credintat. El e 
meni nu-I poate 
exemplul aduce 
discuție PROBLEMA DELE
GĂRILOR. Cum e posibil 
oare ca la un meci care se 
anunța ca foarte dificil să De 
trimis un debutant ? Sau a a- 
vut cineva ideea năstrușnică 
de a-1 compromite 1 
că debuturile in

ceea ce 
în cronica 

St.
ducă la

ce i s-a 
vinovat, 
absolvi, 
din nou

Luceafărul Botoșani — Con
structorul Iași 2—1 (0—1), Mine
rul Vatra Dornel — Minerul Gu
ra Humorului 1—0 (1—0), Ex-
plorări-Vlitorul Cîmpulung Mol
dovenesc — Avîntul Frasin 
3—1 (3—0), Metalul Rădăuți —
Relonul Săvinești 0—0, Cetatea 
Tg. Neamț — Celuloza-Bradul 
Roznov 3—0 (2—0), Șiretul Paș
cani — Carpați Gălănești 4—1 
(0—0), TEPHO Iași — ASA cîm
pulung Moldovenesc 0—0, Elec- 
tro-Siretu) Bueecea — Zimbrul 
Șiret 2—1 (1—1).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a III-a: 1. ȘIRETUL 
PAȘCANI 5 p (5—1), 2. Electro 
Bucecea 5 p (6—4), 3-4. Cetatea 
Tg. Neeamț 4 p (5—2), Metalul 
Rădăuți 4 p (5—2)... pe ultimele 
locuri: 15. Zlmburl Șiret 1 p 
(3—5). 16. Avîntul Frasin 1 p 
(2-7).

ETAPA VIITOARE : Explorări Cimpu- 
lunq — A.S.A. Cîmpulung : S. 
Costiuc (Șiret), Minerul Gura 
Humorului — Sinetul Pașcani :
I. Mothe (Reghin), Metalul Rădăuți 
— Cetatea Tg. Neamț : N. Meleghi 
(Vaslui) Celuloza Brad Roznov — Zim
brul Șiret : A. Tamaș (Odorhei), Te- 
pro lași — Constructorul lași : N. 
Birgăoanu (Pașcani), Relonul Sovi- 
nești — Luceolărul Botoșani : S. Ma
rin (Brăila), Avîntul Frosin — Electro 
Bucecea : M. lupu (Cluj-Napoca). Mi
nerul Vatra Damei — Corpoți Gălă
nești : V, telciu (Cluj-Nopocc).

SERIA A n-a
Chimia Mărășești — Looomoti- 

va Adj ud 2—1 (1—0). Forests Gu- 
geștl — Laminorul Roman 1—0 
(1—0), Viticultorul Panciu — 
CSM Borzești 0—0, Unirea Ne
grești — Constructorul-Flacă- 
ra Odobești 0—1 (0—0), Mecani
ca Vaslui — Petrolul Moineștl 
1—0 (0—0), Textila Buhuși — 
Letca Bacău 2—0 (0—0), Minerul 
Comăneștl — Victoria Tecuci 
1—0 (0—0), Aripile Bacău — In
ter Vaslui 4—1 (1—0).

Pe primele locuri: 1. MECA
NICA VASLUI 6 p (6—1), 2. A- 
ripile Bacău 5 p (7—3), 3. Tex
tila Buhuși 4 p (10—5)... pe ulti
mele locuri : 14—15. Laminorul 
Roman 2 p (1—4). inter Vaslui 
2 p (3—6), 16. Unirea Negrești 
1 P (0-2).

ETAPA VIITOARE: tetea Bacău - 
Mecanica Vaslui : M. Mihoiuc (Boto
șani). Textila Buhuși - Mineral Comă- 
nești : M. Nicolau (Bacău). Construc
torul Flacăra Odobești - Aripile Ba
cău : $. Țuțuianu (Fetești), Victorio
T^uci ~ ^oresta Gogești: L. Pantea 
(București), Laminorul Roman - Uni- 
reo Negrești : M. Minzat (lași). Lo
comotiva Adjud - Viticultorul Panciu:
J. -,.T“nose. (Tulceo), Inter Vaslui - 
Chimia Mărășești : G. lamandi (Plo
iești), C.S.M. Borzești - Petrolul Moi- 
nești : V. Do breșe u (București).

SERIA A III-a

păți Sinaia — IUPS Chitila 2—1 
(1—0), MECON București — 
1CS1M București l—o (0—0), Avi
cola Crevedla — Chimia Brazl- 
Ploiești 2—0 (1—0), Aversa Bucu
rești — Danubiana București 4—1 
(0—1), Luceafărul București — 
Poiana Cîmpina 2—1 (1—0), Fla
căra roșie București — Vlscofil 
București 1—0 (1—0), Minerul Fi- 
lipeștil de Pădure — Sportul 
Comuna „30 Decembrie" 3—1 
(1—#), Petrolul Băicoi nu a 
jucat.

Pe primele locuri: 1. DANU
BIANA BUCUREȘTI 4 p (4—1),
2. ICSIM București 4 p (10—2),
3. Petrolul Băicoi 4 p (4—1) — 
din două jocuri. ...pe ultimele 
locuri: io. Averea București 0 p 
(0—2), 17. Poiana Cîmpina 0 p 
(4-7).

ETAPA VIITOARE: Polono Cîmpina
— Averso București : C. Drăguță (Pi
tești), ICSIM București — Luceafărul 
București : I. Cristea (București), Chi
mia Brazi — Abatorul București : T. 
Goleanu (Galați), MECON București
— Minerul Fih'peștii de Pădure : P- 
Voicu (Buzău), Sportul corn. 30 De
cembrie — Flacăra roșie București : 
V. Dontu (Galați), Viscofil București
— Corpați Sinoia : I. Rus (Bacău), 
IUPS Chitila — Petrolul Băicoi : L. 
Babone (Medgidia), Danubiano Bucu
rești — Avicola Crevedla : O. Pețricalâ 
(Medgidia), Tehnometal București — 
stă.

Gherla — Unio Satu Mare 1—0 
(0—0), Recolta Salonta — Voin
ța Oradea 1—0 (0—0), Minerul
Sărmășag — Oțelul Or. dr. Pe
tru Groza 2—1 (1—0), Minerul
Or. dr. Petru Groza — Someșul 
Satu Mare 4—2 (1—1). Silvan ia
Cehu Silvanici- — Oașul Negrești 
3—0 (1—0), Constructorul Satu 
Mare — Victoria Cărei 0—2 
(0—2), Unirea Valea lui Mihai — 
Chimia Tășnad 1—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. RECOL
TA SAEONTA 6 p (6—2), 2. U- 
nirea Valea lui Mihai 6 p (3—0), 
3. Victoria Cărei 5 p (3—0) ...pe 
ultimele locuri: 15. Minerul Șun
cuiuș 1 p (0—3). 16. Oașul Ne
grești 0 p (0—9).

ETAPA VIITOARE : Victoria Corei - 
Unirea Valea lui Mihai : I. Munteanu 
(Timișoara), Oțelul oraș dr. P. Groza 
— Oașul Negrești : I. Vasilache (Hu
nedoara), Someșul Satu Mare — Con
structorul Satu Mare : A. Polner (Că
rei), Voința Oradea — Minerul oraș 
dr. P. Groza : A. Glaser (Arad), 
Unîo Satu Mare — Minerul Sărmășag: 
G. Negrea (Bistrița) — se dispută 
sîmbătâ 22 septembrie, Olimpia Gher
la — înfrățirea Oradea : M. Mihalca 
(Baia Mare), Minerul Șuncuiuș — 
Chimia Tășnad : M. Stoica (Tg. Mu
reș), Silvana Cehul Silvaniei — Re
colta Salonta : G. Toth (Aiud).

SERIA A X-a

SERIA A VI-a

luat în considerație semnaliza
rea tusierului Gh. Silion. 
Acesta, la rîndul lui. a greșit 
la fel de grav că n-a rămas 
ferm pe poziție, atunci *înd  a 
indicat gol. Au urmat celelal
te greșeli, datorate lipsei de 
fermitate în luarea unei de
cizii. arbitrii oendulînd pe
nibil între o decizie si alta. în 
funcție de ..argumentele" păr-

Pentru 
_ arbitrai 

trebuie să fie si ele bine gîn- 
dite. bine calculate, ca si Ia ju
cători. altfel aiungîndu-se la 
eșecuri extrem de supără
toare. Si pentru a încheia. încă 
o întrebare : cum e posibil, 
oare, ca la Brasov, unde 
deplasa liderul. o 
din cupele europene, 
delegat un debutant, 
banale meciuri de 
..B“ să oficieze arbitri 
Petrescu, si Ion Igna ?

se 
echipă 

să fie 
iar la 
Divizia 
ca Dan

Laurențiu DUMITRESCU

OBLEMENCO A CIȘTIGAT TACTIC
ciul era întrerupt. De Vergu, 
abatere care trebuia sancțio
nată prompt cu un cartonaș 
roșu. Insă 
trescu era cu 
infracțiunea, 
au reclamat 
traiul" s-a 
tor — să-1 consulte ne (ușierul 
Gr. Macavci, care era De nar-

la 
si 

plăcut 
de 
de 
cî- 

de-

arbitrul R. Pe- 
spatele. n-a văzut 
iar cînd vîlcenii 
abaterea, „con

dus — surprinză-

tea opusă, mult mai departe 
de fază decît celălalt tusier. 
R. Cîmpeanu. Consultarea a 
rămas fără efect. Dumitrescu 
scănînd fără cartonașul roșu 
care se impunea. Așteptăm, 
însă. decizia Comisiei de 
disciplină, care orin interme
diul transmisiei TV a avut 
ocazia să yadă infracțiunea lui 
Dumitrescu, marea „pată nea
gră" a meciului de Ia Timi
șoara.

. derularea 
ida de 
„Poli" 

a
imente 
noianul 
i Borti 
racter 
. special la
din orima 
d s-a aflat 
aceea a, lui 
re — după 
la centrul 

driblat oe 
i în unghi 
astfel idea- 
iie. Incre- 

l-a de- 
lemeneo să 
mai devre- 
laisuportînd 
t de vîrf 
norii- vîl- 
:tor«Kr pen- 

de uepar- 
u Emerich 
:a fostului 
superioară 

în lup- 
dispecerii 

lescu din 
ra. Nu este 

că în alt 
imenzi vîl- 
identii au 

precădere 
- ..pierderi 
lăcate. pa- 
■e a în- 
iectaculonsă 
jitii. a fost 
de ieșirea 
a timiso- 
n. care l-a 
cînd me-

Adrian VASILESCU

Cimentul Medgidia — Ancora 
Galați 4-0 (1-0), DVA Portul 
Galați — Portul Constanța 2—1 
(0—0). Chimpex Constanta _
IMU-CSS Medgidia 0—1 (0—1),
Laminorul Vlziru — Delta Tul- 
cea 1—0 (1—0), Marina Mangalia
— Chimia Brăila 1—0 (0—0)
Arrubium Măcin — Voința Con
stanța 4-0 (2-0), Șantierul na
val Tulcea — Petrolul Ianca 1—0 
(1—0), Progresul Isaceea — A- 
vintul Matca 2—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1 CIMEN- 
TLL MEDGIDIA 4 p (13—5), 2-4. 
Portul Constanța 4 p (5—3) DVA 
Portul Galați 4 p (5-3), Arru
bium Măcin 4 p (5—3)... pe ul
timele locuri: 14—15. Petrolul 
Ianca 2 p (2—6), Ancora Galați 
2 P <1—5). 16. Chimpex Con
stanța 1 p (1—3).

ETAPA VIITOARE : Voința Constanța 
T.-'.T’sresul Isaccea : L Deculescu 
(Colorași). Avîntul Matca - Arrubium 
Mocin : D. Bolintiș (București), D.V.A. 
Portul Galați - Ancora Golcți : T. 
Crucianu (Tecuci). Portul Constanța - 
Cimentul Medgidia : S. Grosu (Călă
rași). Ș. N. Tulceo — Delta Tulcea : 
P. Roșeală (Ploiești), Chimia Brăila
— Laminorul Viziru : I. Roșu (Ta. 
Neamț), I.M.U. C.S.S. Medgidia 
Marina Mongolia : G. Crucianu (Con
stanța). Petrolul ianca — Chimpex 
Constanța : I. Dulgheru (București).

SERIA A IV-a

PENTRU CA SURPRIZELE (neplăcute)
SA NU SE

Nicl duminică, în partida cu 
F.C. Olt, Politehnica Iași n-a re
ușit să se desprindă în cîștigă- 
toare, așa cum s-a întimplat de 
altfel și în prima etapă, cînd. tot 
pe teren propriu, a terminat la 
egalitate cu Chimia Rm. Vîlcea. 
Practic, se poate spune că Ieșenii 
au avut șansă egalînd imediat 
după pauză, la unul dintre foarte 
rarele atacuri gîndite. Adevărul 
este că Politehnica Iași traver
sează o perioadă extrem de cri
tică, jocul echipei pregătite de 
C. Oțet și Simionaș fiind de ni
vel foarte scăzut, sub cerințele 
unei modeste formații de Divizia 
„A". Problema nr. 1 rămîne so
luționarea posturilor de fundași 
centrali, Ursu (mult prea avan
sat) lăsînd descoperit comparti
mentul defensiv, iar Anton (depă
șit cu regularitate) fiind departe 
de cerințele ' *____ _______
primul eșalon divizionar, 
de neinspirat a acționat 
de mijloc compartiment 
Paveliuc. Cănănău, Biro 
mirean n-au fost în stare „ 
două pase ! Surprinzătoare evolu
ția lui Biro, jucător cu un regia-

ÎNMULȚEASCĂ...
tru tehnico-tactic remarcabil 
pe care antrenorul c. Oțet H 
comanda, înaintea meciului 
F.C. Olt, ca puttod face parte 
lotul reprezentativ 1 ? ! Nici 
atac lucrurile n-au stat bine, _ 
forturile singulare ale lui Damas- 
chiin însemnînd prea puțin pen
tru poarta apărată de Nițu. Ser- 
tov, care se anunța ca un real 
talent, n-a șutat măcar o dată la 
poartă (!), el fiind pînă la urmă 
înlocuit de tînărul debutant Huțu, 
dispărut și el în „ceața" unei e- 
echipe vlăguite, debusolate, lipsită 
de orizont tactic. Acum, la în
ceput de drum în noua ediție de 

Politehnica Iași, care 
..„ a obișnuit

și 
re- 
cu 

din 
în 
e-

unei formații
La 
?i 
în 
și 
să

din 
fel 

linia 
care 
Sig- 
lege

campionat, 1_________
în sezonul trecut ne-a 
cu meciuri frumoase — lipsindu-i 
doar un punct pentru a participa 
în Cupa Balcanică — trebuie să-și 
regăsească cadența, să soluționeze 
cîteva posturi (și nu numai pos
turi I) pentru ca evoluția ei să se 
situeze la cu totul alte cote valo
rice. Altfel, surprizele (neplăcute) 
se pot înmulți în Dealul Copou- 
lui.

Șantierul naval Oltenița — 
ASA Buzău 3—1 (2—0), Victoria
Lehliu — ISCIP Ulmeni 1—1 
(0—1), Metalul Buzău — Dună
rea Călărași 1—1 (1—0) Rapid
Fetești — Constructorul Giurgiu 
2—0 (0—0), Olimpia Slobozia — 
Petrolul Berea 2—0 (1—0), Chi-
mia-Victoria Buzău — ICPB 
Bolintin Vale 1—0 (1—0), Viito
rul Chirnogi — Victoria Țăndă- 
rei 3—2 (2—2), Carpați Nehoiu — 
Unirea Slobozia 1—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1-3. Carpați 
Nehoiu 4 p (5—2), Chimia-Vic
toria Buzău 4 p (3—0) — din 
două jocuri, Rapid Fetești 4 p 
(4—1) ... pe ultimele locuri: 13— 
15, ASA Buzău 2 p (3—6), Uni
rea Slobozia 2 p (2—5), Con
structorul Giurgiu 2 p (1—4), 16 
ISCIP Ulmeni 1 p (4—6).

ETAPA VIITOARE : ISCIP Ulmeni - 
Viitorul Chirnogi : E. Antonică (Foc
șani), Chimia Victoria Buzău — Uni
rea Slobozia : Fl loader (Alexan
dria), Victoria Țăndărei — Victoria 
Lehl'hr : Al. Comănescu (Bacău), ICPB 
Bolintin — Carpați Nehoiu : S. Bârbu- 
lescu (Pitești), Metalul Buzău — 
A.S.A. Buzău : Gh. Grigore (Vaslui), 
Dunărea Călărași — Rapid Fetești : 
M. Georgescu (București), Construc
torul TCIAZ Giurgiu — Petrolul Berea : 
M. Oancea (Caracal), Olimpia Slobo
zia - Ș. N. Oltenița : V. Popa (Sla
tina).

SERIA A V-a

Muscelul Cîmpulung — Metalul 
Mija 3—0 (3—0), știința Drăgă- 
nești-Olt — Electrica Titu 1—2 
(0—1), Dacia Pitești — Dunărea- 
Venus Zimnicea 2—0 (1—0),
Textila Roșiorii de Vede — Me
talul Alexandria 2—0 (0—0), Chi
mia Găești — ROVA Roșiorii de 
Vede 2—1 (1—1), Cimentul Fieni
— Chimia Tr. Măgurele 3—0
(1—0), Recolta Stolcănești — 
Progresul Corabia 1—0 (1—0),
Sportul muncitoresc Caracal — 
Electronistul Curtea de Argeș 
3—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1—2. Chi
mia Găești 5 p (6—1), Dacia Pi
tești 5 p (6—1), 3. Textila Ro
șiori 5 p (6—2) ...pe ultimele
locuri: 14—15. Știința Drăgăneștl- 
Olt 1 p (2—7), Chimia Tr. Mă- 
gureie 1 p (1—6), 16. Electronis
tul Curtea de Argeș 0 p (0—10).

ETAPA VIITOARE : Rovo Roșiori - 
Cimentul Fieni : D. Drâcea (Craiova), 
Recolta Stoîcânești — Chimic Găești : 
D. Mladin (Crciovo), Metalul Ale
xandria — Muscelul Cîmpulung ; I. 
Moraru (Cîmpina), Electrica Titu — 
Chimia Tr. Măgurele : I. Ursu (Bra
șov), Metalul Mija — Sportul muncito
resc Caracal : M. Gheorghe (Bucu
rești), Dunărea Venus Zimnicea — 
Știința Drăgânești Olt : C. Ene (Cîm
pina), Electronistul Curtea de Argeș
— Textila Roșiori: C. Ifrim (București), 
Progresul Corabia — Dacia Pitești : 
M. Glnorghiu (Giurgiu).

SERIA A VII-a

Dunărea Calafat — Mecanizato
rul Șimian 1—1 (1—1), Forestie
rul Băbeni — Petrolul Țicleni 
3—0 (3—0), Metalurgistul Sadu
— Armătura Strehaia 2—0 (2—0),
CFR Craiova — Electroputere 
Craiova 1—2 (0—0), Metalul Rm. 
Vîlcea — Pandurii Tg. Jiu 2—0 
(0—0), Viitorul Drăgășani — Jiul 
Rovinari 2—0 (1—0). A.S.A.-
Victoria Craiova — Constructo
rul TCI Craiova 3—3 (1—2), Pro
gresul Băilești — Dierna Orșova 
1—1 (0—1).

Pe primele locuri: 1. ELEC
TROPUTERE CRAIOVA 6 p 
<8—1), 2, Metalurgistul Sadu 4 p 
(8—3), 3. Forestierul Băbcni 4 p 
(7—4) ...pe ultimele locuri: 15.
Petrolul Țiclenl 2 p (3—8), 16.
CFR Craiova 1 p (2—4).

ETAPA VIITOARE : Metalurgistul 
Sadu — Constructorul T.C.I. Crcriovc : 
M. Daraban (Cisnâdie), Dierna Or
șova — Metalul Rm. Vîlcea : I. Fe- 
renezi (Timișoara), C.F.R. Craiova - 
Petrolul Țicteni : I. Samek (București), 
Mecanizatorul Șimian — Viitorul Dră- 
gâșoni : E. Tamaș (Cugir), Jiul Rovi
nari — Progresul Băilești : C. Corocan 
(Reșița), Armatura Strehaia — Elec
troputere Croiova : A. Stan (Pitești), 
Pandurii Tg Jiu — Forestierul Bă- 
beni : E Burcă (Cluj-Napoco), A.S.A. 
Victoria Croiova — Dunărea Coloiat : 
I. Coman (Tîrgoviște).

SERIA A VUI-a

U M Timișoara — Unirea Tom
natic 5—2 (1—2), Minerul Ora vița
— CFR-Victoria Caransebeș
2—1 (1—0), CFR Arad — Șoimii
Lipova 2—0 (1—0), Victoria Ineu
— CSM Lugoj 2—1 (2—0), CSM
Caransebeș — Metalul Oțelu Ro
șu 4—0 (2—0), Obilici Sînmartinu 
Sirbesc — Rapid Arad 4—1 (2—0), 
Minerul Anina — Metalul Boc
șa 1—0 (0—0). Minerul Moldova
Nouă — Unirea Sînnicolaul Ma
re 2—1 (1—0).

Pe primele locuri: 1—2. Mine
rul Anina 5 p (5—1), Obilici 
Sînmartinu Sirbesc 5 p (6—2), 3. 
CSM Caransebeș 4 p (7—2) «..pe 
ultimele locuri: 14—15. Șoimii Li
pova 2 p (1—5), Metalul Oțelu 
Roșu 2 p (4—8), 16. CFR Ca
ransebeș 0 p (1—5).

ETAPA VIITOARE : Șoimii Strungul 
Lipova — Minerul Moldova Nouă : A. 
Haidin (Petroșani), Unirea Sînnico- 
laul Mare — Metalul Bocșa : N. Bi- 
țin (Salonta), U.M. Timișoara - C.S.M. 
Caransebeș : G. Pe plan (Drobeta Tr. 
Severin), Unirea Tomnatic — C.F.R. 
Arad : N. Mitu (Călan). Rapid Arad
— Victoria Ineu : G„ Lepădatu (Me
diaș), C.F.R. Victoria Caransebeș — 
Minerul Anina ; I. Gîca (Drobeta Tr. 
Severin), CSM Lugoj — Obilici Sîn- 
marti-nui Sîrbesc : L. Keiemen (Deva), 
Metalul Oțelu Roșu — Minerul Gra
vita : !. Voicu (Tg. Jiu).

SERIA A IX-a

Gheorghe NERTEA
Abatorul București — Tehno

metal București 0—2 (0—1). Car-
înfrățirea Oradea — Minerul 

Șuncuiuș 2—0 (2—0), Olimpia

Energia Prundu Bîrgăului — 
CIL-Mecanica Sighet 1—1 (0— 
0), Minerul Rodna — Oțelul Re
ghin 2—0 (0—0), Metalotehnica
Tg. Mureș — Bradul Vișeu 2—0 
(0—0). CUPROM Baia Mare — 
Lăpușul Tg. Lăpuș 3—0 (1—0),
Minerul Bălța — Minerul Baia 
Sprle 1—0 (0—0), ISSM Sighet — 
Elcctromureș Tg. Mureș 0—0, 
Minerul Băiuț — Mureșul Luduș
1— 6 (0—0), CHTMFOREST Nâsăud
— Minerul Baia Borșa 2—1 
(0-1).

Pe primele locuri : 1. CIL-
MECANICA SIGHET 5 p (4—2),
2— 4. Minerul Rodna 4 p (5—3). 
Metalotehnica Tg. Mureș 4 p 
(6—4). Minerul Băiuț 4 p (4—2» 
...pe ultimele locuri: 15. Lăpusul 
Tg Lăpuș 2 p (3—6). 16. CHTM
FOREST NăSăUd 2 p (2—7).

ETAPA VIITOARE : Minerul Baia 
Sprie — Minerul Rodna : S. Jucan (C. 
Turzii), CIL Mecanica Sighet - Cu- 
prom Baia Mare : V. Macaveî (Cîm
pulung), Lapușu! Tg. Lăpuș — ISSIM 
Sighet : I. Maghiar» (Oradea), Mi
nerul Baia Borșa — Metalotehnica Tg. 
Mureș ; G. Pop (Suceava), Electro- 
mureș Tg. Mureș — Minerul Băiuț : 
E. Oteîea (Brașov), CHIMFOREST Nâ- 
săud — Oțelul Reghin : L. David (Sf. 
Gheorghe), Bradul Vișeul de Sus - 
Energia Prundul Bîrgâului : T. De- 
mian (Zalău), Minerul Luduș — Mine
rul Băița : M. Ecatrinescu (Rm. Vil- 
cea).

SERIA A XI-a

Mecanica Alba Iulia — Unirea 
Ocna Sibiului 1—1 (1—0), Viito
rul IRA Cluj-Napoca — Mecani
ca Orăștie 2—0 (2—0). Mrnerul-
Știința Vulcan — Inter Sibiu 
0—0. Dacia Orăștie — Metalul 
Aiud 2—0 (1—0), Victoria Călan
— Soda Ocna Mureș 2—2 (1—0), 
IMIX Agnita — Steaua-CFR 
Cluj-Napoca 1—0 (1—0). Tîrna- 
vele Blaj — Minerul Paroșeni 
0—1 (0—0), Metalul Sighișoara — 
Mânerul Certej 2—2 (0—1).

Pe primele locuri: 1. DACIA 
orăștie 6 p (9—1), 2. Minerul 
Paroșeni 6 p (6—1). 3. Viitorul 
Cluj-Napoca 4 p (5—2) ...pe ul
timele locuri: 15. Inter Sibiu 1 
p (2—2), 16. Soda Ocna Mureș
1. p (2—7).

ETAPA VIITOARE : Metalul Aiud - 
Tîrnavele Blaj : G. Cagula (Baia 
Mare). Minerul Certej — Minerul Pa- 
roșeni : C. Rîmniceanu (Rm. Vîlcea), 
Inter Sibiu — Dacia Orăștie : A. Bă- 
lescu (Brașov), Soda Ocna Mureș — 
IMIX Agnita : C. Vass (Oradea), Me
canica Alba Iulia — Viitorul IRA Cluj- 
Napoca : A. Cuzmanovici (Reșița), 
Unirea Ocna Sibiului — Minerul Știin
ța Vulcan : F. Ceapa (Craiova), Me- 
can-ica Orăștie — Metalul Sighișoara : 
R. Cîmpeanu (Arad), Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca — Victoria Călan : L.
Mocanu (Satu Mare).

SERIA A XII-a

Textila Prejmer — Electro Sf. 
Gheorghe 0—2 (0—0), Mureșul
Toplița — Metrom Brașov 2—1 
(2—0), Viitorul Gheorgheni — 
Precizia Săcele 2—1 (2—0). Utila
jul Făgăraș — Metalul Tg Se
cuiesc 0—0, Unirea Cristu.ru Secu
iesc — Progresul Odorheiu Secu
iesc !_ i (1—1), ICIM Brașov
— Celuloza Zămești 1—0 (1—0), 
Cimentul Hoghiz — Mobila- 
Măgura Codlea 0—0. Minerul Ba- 
raolt — Minerul Bălan 3—0 
(1—0). Nitramonia Făgăraș n-a 
jucat.

Pe primele locuri: 1. METALUL 
TG. SECUIESC 5 p (5—1). 2—3.
Viitorul Gheorgheni 4 p (5—2).
Minerul Baraolt 4 p (6—3) ...pe
ultimele locuri: 16. Minerul Bă
lan 2 p (1—5). 17. Textila Prej
mer 1 p (1—4).

ETAPA VIITOARE: Metrom Brașov - 
Precizia Săcele : M. Straie (Moreni), 
Nitramonia Făgăraș — Minerul Bora- 
o-lt : D. Avrigeanu (București), Ce
luloza Zărnești — Cimentul Hoqh’Z : 
I. Andreoiu (Ploiești), Mureșul To
plița - Unirea Cristuru Secuiesc : C. 
Petre (Mediaș), Minerul Bălan - Uti
lajul Făaăraș : V llie (București), 
Mobila Măgura Codlea — Metalul Tq. 
Secuiesc : E. Pătrașcu (București). 
Progresul Odorheiu Secuiesc - ICIM 
Brașov : G. Bizîniche (Ploiești). Elec
tro Sf. Gheorghe — Viitorul Gheor- 
qheni : M. Neagoie (Rm. Vîlcea), 
Textila Prejmer — stă.

★
Rezultatele ne-au fost transmi

se de către corespondenții noș
tri voluntari din localitățile res
pective.

Cristu.ru
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CANOTORII AU ÎNCHEIAT SEZONUL ÎN STROC RIDICAT!

VICTORII ALE SPORTIVILOR ROMANI

Canotorii au încheiat în 
forță sezonul nautic. După 
excepționalul bilanț realizat în 
august la J.O. de la Los An
geles — șase medalii de aur și 
două de argint — ramerii și 
vîslașii noștri au cucerit săp- 
tămîna trecută. 13 titluri de 
campioni balcanici. Cum se 
știe, tradiționala regată s-a 
desfășurat — în premieră — 
pe lacul Pantclimon din Capi
tală. cu participarea sportivi
lor din Bulgaria, Grecia. Iugo
slavia. Turcia și România. A 
fost o premieră reușită, cu re
zultate bune, cu echipaje va
loroase. CU o lăudabilă orga
nizare.

Premieră . și la festivitatea 
de., premiere : Sanda Toma 
prima noastră campioană olim
pică la canotaj, a înminat Va
lorici Racilă, noua campioană 
olimpică in proba de simplu 
medalia de aur cucerită la în
trecerile balcanice. In ..avan
premieră'. pe lacul _ Panteli- 
mon. junioarele românce i$i 
disputau aprig întiietatea în 
compania sportivelor oaspete, 
în această frumoasă succesiune 
a valorilor, băieții conduc to
tuși cu un ..ac" de barcă: Ani- 
soana Bălan — medalie de ar
gint în proba de simplu la 
C.M. de juniori de la Jonko-

„PISTONUL DE AUR“ UN FRUMOS 
SUCCES AL AUTOMODELISMULUI

Pe pistele special amenajate 
la ..Semănătoarea". în Capi
tală. s-au încheiat duminică 
întrecerile Concursului interna
tional de automodele dotat cu 
trofeul „ristonul de aur", cu 
ultimele două probe din pro
gramul competiției. Acestea au 
fost si cele mai spectaculoase, 
urmărite de o asistență nume
roasă: categoriile automodele 
de viteză, nilotate o rin radio, 
echipate cu motoare electrice 
și automodele de viteză radio- 
comandate echipate cu mo
toare termice. Micii bolizi care 
reproduc Ia scară diverse ti
puri de mașini de formulă, 
vopsite corespunzător cu de
numiri curioase, parcurg un 
complicat traseu cu viraje... 
periculoase, de unde unele co
liziuni care, ținind seama că 
..oamșnii" de la bord sînt ma
nechine stirnesc hazul specta
torilor. Evoluțiile au pus In 
evidență toată frumusețea a- 
cestui sport. In proba .mo
toare electrice*  unde hotărâ
toare este măiestria celor care

TURNEUL DE ȘAH 

DE LA BATTONY
BUDAPESTA. 17 (Agerprcs). 

— După consumarea a sase 
runde în turneul international 
feminin de sah de la Battony 
(Ungaria) conduce Lidia Se
menova (U.R.S.S.) cu 5 o 11). 
urmată de Gertrude Baum- 
stark (România). Grosz (Un
garia) cu cite 4 o. Alehina 
(U.R.S.S.) — 3.5 d (1) Cson- 
kies (Ungaria) — 3.5 p. etc. 
în runda a șasea maestra 
Gertrude Baumstark a re
mizat cu Csonkics rezultatul 
de egalitate fiind consemnat 
si în partida Mate—Grosz.

TELEX • TELEX •
baschet • Turneu de cali

ficare pentru C.E. feminin. la 
Kosice: Cehoslovacia — Austria 
92—45. Iugoslavia — Austria 95— 
85 Iugoslavia — Cehoslovacia 
77—59. Clasamentul: t. Iugoslavia 2 
P 2. Cehoslovacia I p. 3. Aus
tria 9 p.

B°X • Argentinianul Santos 
Laciar a Învins prin ko. rep 10. 
într-o gală la Cordoba, pe co
lumbianul Prudencio Cardona. 
El și-a menținut astfel titlul de 
campion mondial (WBC) la cat. 
muscă * La Saginaw (Michi
gan! Thomas Herans. campion a' 
lumii (WBC) la cat. super seml- 
mijlocie a dispus de șalana.eru’ 
sau Fred Hutchings prin RSC 
in repriză a treia * Olandezul 
Alex Blanchard, campion euro
pean la .semi-grea" și-a apărat 
eu succes centura întreclndu-1 
la Dortmund, pe vest-aermanul 
Manfred Jassmann. prin aban
don în repriza » patra

CICLISM • Turul provinciei 
Zuiderzee, in Olanda, a fost eîs- 
tigat de rutierul olandez Steven 
Rooks cronometrat pe 304.6 km 

ping (Suedia), loan Șnep. Ni- 
colae Dragoș. Iulian Sachcla- 
rescu — medalie de aur. iar 
acum la întrecerile balcanice 
— locul I în cursa de 2-4-1.

Apropo de premiere : cei de 
la Iași, prezenți cu delegați la 
întrecerile balcanice, au anun
țat prima mare regată femini
nă de canotaj : sîmbătă și du
minică. Pe noua bază nautică 
Dorobanți. Au fost invitate 
Valeria Răcilă. Olga Bularda, 
Rodica Arba — alte medaliate 
cu aur și argint la ultimele 
J.O. Sportul cu rame și visle 
își mărește continuu aria 1

Așadar. întrecerile balcanice 
de canotaj, in premieră pe la
cul Pantelimon. O bază nautică 
frumoasă, modernă. realizată 
cu spriijnul a zeci de iubitori 
ai acestui sport, cu aportul 
Oficiului de gospodărire a ape
lor (pista). Direcției domeniu
lui public (căile de acces). 
Trustului „Carpați" (turnul de 
sosire), al altor întreprinderi 
și instituții — Granitul,
I.C.R.A.L.-Foișor.  I.C.A.B.. Uni
tatea de alimentație, agrement 
și cazare a C.M.B.-U.T.C., al 
numeroase cluburi : Steaua, 
Olimpia-Folicolor, Metalul etc.

Ediția următoare a Campio
natelor Balcanice de canotaj (a 

le pilotează, au dominat spor
tivii noștri, iar la „termice", 
unde își spun „cuvintul" mo
toarele. invitații au fost supe
riori. Se cuvine spus că spor
tivii noștri, spre meritul lor. 
își construiesc singuri mași
nile. in timp ce invitații fo
loseau mașini realizate de uni
tăți specializate.

„Pistonul de aur" s-a bucu
rat de un frumos succes, da
torită măsurilor luate de orga
nizatori. constructorii de ma
șini de la Semănătoarea*,  un 
colectiv de oameni inimoși : 
director general dr. ing. Ne- 
delcu Cioceanu — maestru al 
sportului la automodele Marin 
Mecu — președintele asocia
ției. ing. Constantin Dinu și 
Ion Constantinescu — maeștri 
ai sportului. Este de mențio
nat și sprijinul pe care si <*  
această dată l-a dat Consiliul 
municipal al sindicatelor. Re
zultate tehnice : ..ELECTRICE" 
— 1.E Szigheti (Timișoara).
2. E. Faur (Arad). 3. L. Han- 
ga (Oradea) : .TERMICE" — 
1. I. Mohai (Ungaria) 2. G. 
liobik (Ungaria) 3. I. Ignat- 
ko (Ungaria). PE ECHIPE 
„radioeomandate*  — 1. Vo
ința Timișoara. 2. Bulgaria 3. 
Voința Arad : CAPTIVE" — 
t. Bulgaria. 2. Polonia 3. 
Ungaria 4. Semănătoarea.

Viorel TONCEANU

KARPOV A DESCHIS
SCORUL

Ieri, la Moscova tn a treia par
tidă pentru titlul mondial de șah 
Anatoli Karpov l-a învins pe 
Garri Kasparov (la mutarea St). 
Campionul mondial conduce cu 
1—0. La Volgograd, șalaneera la 
titlul feminin. Irina Levitina, a 
ciștigat partida a treia (la muta
rea 73 șl după aproape 9 ore de 
ioc), In fața campioanei mondiale. 
Maia Ciburdanidze. Scorul : 2—1 
pentru Levitina.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
în 6.47:21 • Italianul Francesco
Moser a ciștigat a 50-a ediție a 
..Turului Latium*.  la Roma. El 
a parcurs 230,5 km in 6.21:90. 
in fata unul pluton de 15 aler
gători. cronometrați tn același 
timp • Danezul Kim Andersen 
s-a clasat pe primul loc In Ma-, 
rele premiu Isbergues: 5.07:00 pe 
204 km • în „Tour de PAve- 
nlr“. etapa a 11-a (Tarbes — 
Auch 197 km) a revenit belgia
nului Ludwig Wijnanfs cu 4.38:54. 
L-au urmat: Miguel Tndurain 
4.38:14 șl Nestor Mora (Colum
bia) 4.38:23. In clasamentul ge
neral continuă să conducă fran
cezul Charles Mottet eu 3S 20:23. 
11 urmează: Jiri Skoda (Ceho
slovacia) la 1:47 Philippe Bouva- 
tier (Franța) la 2:27 Ivan Iva
nov (URSS) ia 3:28 Jean Fran
cois Bernard (Franța) la 5:52 
Viktor Demidenko (URSS) la 
5'53 etc,

HANDBAL 9 La Maisons 
Laffltte, In Franța, are loc com
petiția feminină „Cupa Mării 
Nordului": RFG — Franța 13— 

Xl-a) va fi găzduită de Gre
cia. Ea va marca. în toamna 
lui '85. încheierea unui alt se
zon nautic, bogat în întreceri. 
Cea mai mare — campionatele 
mondiale de la Hazewinkel 
(Belgia). Pregătirile pentru a- 
ceastă importantă competiție 
vor începe curînd. Va fi re
gata de virf a canotorilor noș
tri, examenul care trebuie să 
confirme frumoasele rezultate 
obținute anul acesta.

Vasile TOFAN

ACTUALITATEA ATLETICĂ
TOKIO. Cîștigătorii indivi

duali ai „Cupei celor opt na
țiuni" : FEMEI : 100 m : Gohr 
(R.D.G.) 10.97. Kondratieva
(U.R.S.S.) 11.06 : 200 m : Koch 
(R.D.G.) 22,22. Jijdrikova
(U.R.S.S.) 22,89 ; 400 m : Vla-
dikina (U.R.S.S.) 50,22 Riibsam 
(R.D.G.) 50.78 ; 800 m : Podia- 
lovskaia (U.R.S.S.) 2:00.45. Ul
rich (R.D.G.) 2:01,20; 10 000 m: 
Bruns (R.D.G.) 32:36.08. Bon
darenko (U.R.S.S.) 32:48,50 ;
100 mg : Patz (R.D.G.) 12,72,
Akimova (U.R.S.S.) 12,90; înăl
țime: Butuzova (U.R.S.S.) 1,95 
m. Elliott (M. Brit.) 1,92 ; lun
gime : Drechsler (R.D.G.) 6,95 
m. Niele (U.R.S.S.) 6,93 m ;
suliță : Felke (R.D.G.) 72.86
m. Smith (S.U.A.) 64,68 m; 
BĂRBAȚI : 100 m : Lewis
(S.U.A.) 10,13 Schroder (R.D.G.) 
10,27 ; 200 m: Baptiste (S.U.A.)
20,49. Mafe (M. Brit.) 20,57 ; 
400 m : Tanako (Jap.) 45.69, 
Bennett (M. Brit.) 45.72 ; 800 
m : Kalinkin (U.R.S.S.) 1:46.21, 
Hauck (R.D.G.) 1:47,28; 1500
m : Cram (M. Brit.) 3:47,21, 
Busse (R.D.G.) 3:47.51; 5 000
m : Hutchings (M. Brit.)
13:40.20. Dmitriev (U.R.S.S.) 
13:41.22; 10 000 m: Abramov
(U.R.S.S.) 30:14.47. Schildbauer 
(R.D.G.) 30:14.54 ; 110 mg :
Campbell (S.U.A.) 13,30. Bakos 
(Ungaria) 13,45 ; 400 mg : Wil
liams (S.U.A.) 49,64 Szalai 
(Ung.) 50 05 ; 3 000 m obst. : 
Melzer (R.D.G.) 8:35.87. Fell 
(M. Brit.) 8:38.17 ; lungime : 
Dombrowski (R..D.G.) 8.25 m, 
Myricks (S.U.A.) 8.23 m : tri
plu : Iakolov (U.R.S.S.) 17,20 m. 
Banks (S.U.A.) 17.17 m : înăl
țime : Avdeenko (U.R.S.S.) 2,30 
m. Sakamoto (Jap.) 2.30 m ;
prăjină : Volkov (U.R.S.S.) 5.55 

m. Kramss (R.D.G.) 5.50 m ; 
greutate: Timmermann (R.D.G.) 
20.73 m. Wolf (S.U.A.) 20.50 m; 
suliță : Hohn (R.D.G.) 92.76 m. 
Atwood (S.U.A.) 85.44 b etc.

START IN CUPELE EUROPENE

Ne aflăm In preajma unul nou 
start in Cupele europene. Cele mai 
multe meciuri. In cele trei com
petiții. sînt programate miercuri, 
dar citeva au lot as‘ăzl $1 unele 
joL Astăzi vor avea loc partidele 
Rapid Viena — Beșiktaș („Cupa 
cupelor*).  Glentoran Belfast — 
Standard Liâge. Differdange — 
Ajax Reykjavik — Q. P. Rangers 
și Bohemians Dublin — Glasgow 
Rangers („Cupa U.E.F.A.*).  iar 
joi. Sportul studențesc — Inter
nationale șl Widzew Lodz — 
Aarhus <„Cupa U.E.F.A.*).  Un 
singur med din această ultimă 
competiție s-a jucat la 13 sep
tembrie : Rabat (Malta) — Parti
zan Belgrad •—î.

11. Olanda — Danemarca 12—12, 
Danemarca — RFG 15—15. Fran
ța — Olanda 14—14.

TENIS • Turneul de la Tel 
Avlv a revenit americanului 
Aaron Krikstein (6—4. 6—1 cu 
israellanul Shahar Perklss) • 
La Palermo In semifinale : 
Francesco Cancellottl — Tomas 
Smid 4—6 7—6 6—4. Miroslav 
Mecir — Roberto Arguello 6—1, 
6—7 In finală: Cancellottl — 
Mecir 6—0. 6—0 e Sferturi de 
finală in competiția de la Los 
Angeles: Connors — Pate 7—5, 
6—7 Goldie — Frawley 6—4. 6—4, 
R. Krishnan — Fleming 6—3. 
6—3. Teltscher — Manson 6—1, 
6—2. tn semifinale: Connors — 
Krishnan 6- 4 7—5 Teltscher —
Goldie 7—6 6—3 iar în finală:
Connors — Teltscher 6—4. 4—6.
6—4 a Turneul de dublu mixt 
de la Dallas. Andrea Leand. 
John Fitzgerald — Bettina Bun
ge. Bjorn Borg 4—6. 6—3. 6—4,
Kathy Jordan Steve Denton — 
Billie Jean King, Kevin Currgn 
6—7. 6-4 7—5.

VARȘOVIA, 17 (Agcrpres) — 
Turneul internațional feminin de 
volei de la Varșovia a fost cîș- 
tigat de echipa Universitatea Ga
lați, care a terminat neînvinsă 
competiția, totalizînd 10 p. Pe lo
curile următoare s-au clasat for
mațiile Ruda Hvezda Bratislava 
— 9 p, Polonez Varșovia — 8 p, 
A.S.Z. Varșovia — 7 p. Mladost 
Zagreb — 6 p și V.S.G. Berlin — 
5 p. tn ultimele două meciuri 
susținute, voleibalistele românce 
au învins cu scorul de 3—1 (15—13, 
13—15. 15—12, 15—8) pe A.S.Z. Var
șovia și cu 3—2 (15—7, 12—15,
15—7, 13—15, 15—7) echipa Mladost 
Zagreb.

In turneul masculin, disputa*,  tot 
la Varșovia, pe primul loc s-a si
tuat echipa locală Legia. cu 9 p. 
Formația Steaua București a ocu-

TALENCE. Concurs de pro
be combinate în Franța : de
catlon : Torsten Voss (R..D.G.) 
8428 p. Hans Ulrich Riecke 
(R.D.G.) 8129 p. Michael Neu
gebauer (R.F.G.) 7922 p. Mike 
Gonzales (S.U.A.) 7828 p ;
heptatlon : Jane Frederick
(S.U.A.) 6714 p — record na
țional. Cindy Greiner (S.U.A.) 
6114 p. Helena Otanalova (Ce
hoslovacia) și Patsy Walker 
(S.U.A.) 6100 p.

NICOSIA. Concurs interna
țional : BĂRBAȚI : 100 m :
Sokolov (Bulg.) 10,55. 200 m : 
O’Connors (Irl.) 21,15 800 m : 
Mara jo (Fra.) 1:48,61, 400 mg: 
Schmidt (R.F.G.) 49,59. prăjină: 
Ferreira (Fra.) 5,30 m, lungi
me : Szabo (Ung.) 7,75 m ; FE

MEI: 100 m : Pavlova (Bulg.)
11,50, înălțime : Laurenzon
(Suedia) 1.90 m etc.

RECORDURI MONDIALE LA HALTERE
VARNA. In ultima zi a com

petiției internaționale de hal
tere care a avut loc în loca
litate au fost realizate noi re
corduri mondiale: cat. 100 kg : 
Leonid Taranenko 200 kg la 
smuls, apoi Iuri Zaharievici 
200,5 kg (din a patra încer
care). Clasamentul : 1. Tara
nenko (U.R.S.S.) 442.5 kg

„TURUL BULGARIEI” LA CICLISM
tn „Turul Bulgariei*  cicliștii 

și-au disputat etapa a V-a pe 
traseul Albena-Burgas (157 km) 
la capătul căreia învingător a 
ieșit rutierul bulgar Hristo Zai- 
kov In 3h 46:37. In același timp 
cu învingătorul a sosit un plu
ton de 7 alergători printre care 
se afla șl românul Olimpiu Ce- 
lea. tn clasamentul general con-

Reamintim că intîlnlrfle-retur 
din prima etapă sînt programate 
la 2. 3 șl 4 octombrie.

CAMPIONATE, ȘTIRI

ANGLIA. tn meci restant din 
etapa a 6-a : Nottingham Forest
— Luton 3—1. tn fruntea clasa
mentului a trecut Nottingham cu 
12 P-

PORTUGALIA (et. 3). Rio Ave
— Boavls*a  0—3. Braga — Setubal
3— 0. Penatlel — Salgueiros 4—3, 
Sporting — Farense 2—0, Porto — 
Benfica 2—0. Vizela — Guimaraes 
1—2. Belenenses — Academica 
Coimbra 4—1. portimonense — 
Varzim 4—0. Pe primele locuri : 
Sporting șl Portimonense eu cite 
6 p. Pe ultimele : 15—16. Vizela 
și Rio Ave cu cite 0 p.

BULGARIA (et. 6). Ț.S.K.A. — 
Beroe 3—0. Levski Spartak — 
Cemomoreț 3—1. Trakia — Botev 
1—3, Sliven — Slavia 2—0. Mintor
— Spartak 1—1, Etar — Pirln 3—0 
Cemo More — Dunav 3—4, Loko
motiv — J.S.K. Spartak 2—0. Pe 
primele locuri : Lokomotiv 12 p. 
Trakia șl Botev cite 7 p. Pe ul
timele : 15—16. Beroe și Cernomo- 
ret cite 2 p.

IUGOSLAVIA (et. 6). Rijeka — 
Steaua roșie 1—0, Vlpkovlci — 
Skoplje 5—1 Partizan — Osijek 
1—1. Titograd — Pristina 2—0. 
Novi Sad — Nikslcl 3—2 Tuzla — 
Bugojno 1—0. Zeieznlcear — Mos
tar 2—1, Dinamo Zagreb — Sara
jevo 1—2. Hajduk Split — Nlș
4— 0. Pe primele tocuri : Partizan 
și Zeleznicear. cite 9 p. Pe ulti
mul : >8. Dinamo Zagreb 2 p.

AUSTRIA (et. 4). Elsenstadt - 
Rapid 1—1 LASK — Vienna 0—0 
Admira — Voest Linz 1—0. In
nsbruck — Donawitz 5—0. Sturm 
Graz — Grazer A.K. 1—1. Favorit
— Salzburg 1—0. Spittai — Kla
genfurt 1—0. Austria Viena — 
Wiener Spor*club  5—0. Pe primele 
locuri : Austria Viena 8 p In
nsbruck și Rapid cite 7 p. Pe ul
timele : 13—16. Vienna. Salzburg. 
Voest Linz. Spittal cite 2 p.

pat locul patru, cu 7 p. tn ultima 
zi de Întreceri, voleibaliștii de la 
Steaua au dispus cu 3—1 (15—11, 
7—15, 15—13, 15—6) de echipa
A.z.S. Varșovia.

PRAG A, 17 (Agerpres). — Proba 
de juniori din cadrul concursului 
internațional de cros pentru Pre
miul ziarului „Rude Pravo“, des
fășurat la Praga. a revenit spor
tivului român Dumitru Dobre, 
cronometrat pe distanța de 4500 m 
cu timpul de 13:32. Pe locurile ur
mătoare s-nfi clasat Ștefan Fei- 
gang (R.D.G.) 13:37 șl Irji Sla-
boudek (Cehoslovacia) 13:38. La 
junioare, pe 1 500 m, a ciștigat 
Iva Jurkova (Cehoslovacia) — 
4:25, secondată de Ana Algeorge 
(România) — 4:38 și Eniko Bakos 
(Ungaria) — 4:40.

„CUPA CANADA”

LA HOCHEI
In .prima finală a „Cupei Ca

nada" la hochei, selecționata ță
rii gazdă a învins, conform pro
nosticurilor. Suedia, cu 5—2 (2—1, 
1—0, 2—1), la capătul unul joo 
destul de frumos, dar In care ho- 
cheștil canadieni nu au mai evo
luat la fel de bine ca In meciul 
semifinal, cu U.R.S.S. La partida 
desfășurată pe patinorul de la 
Calgary au asistat 16 000 de spec
tatori. Au Insoris : Goulet 2, Gart
ner. Gretzky și Middleton pen
tru canadieni, Loob șt Steen pen
tru suedezi.

Revanșa acestei finale are loo 
azi, la Edmonton. în cazul în 
care înving jucătorii suedezi, in
diferent de scor, atunci se va 
disputa un al treilea joc. Joi, tot 
la Edmonton.

(200-1-242,5) — record mondial, 
Zaharievici (U.R.S.S.) 427.5 kg. 
Ianko Gheorgjiev (Bulgaria) 
412,5 kg ; cat. -j-110 kg : Ana
toli Pisarenko 265 kg la ..arun
cat". Clasamentul : 1. Pisa
renko (U.R.S.S.) 465 kg (200-j- 
265). 2. Aleksandr Kurlovici 
(U.R.S.S.) 462.5 kg. Robert
Skolimowski (Polonia) 415 kg.

duce tot Nencio Staikov (Bulga
ria) cu 20h 09:03, urmat de Sla- 
vomir Krawczik (Polonia) cu 
20 h 09:35. Ciclistul român O- 
limpiu Celea se află pe locul 5 
cu 20 h 09:37. în cea de a IV-a 
etapă (Razgrad-Tolbuhin, 140 km) 
victoria a revenit sovieticului 
Aleksandr Evpak în 3 h 50:14.

*

FINLANDA (et. 22). Haka — 
M.P. 1—1, Koparit — H.J.K. 3—9, 
Kuusysl — K.P.V. 3—1. P.P.T. — 
Rops 2—9. T.P.S. — Ilves 2—2. 
Kups — Keps I—1. Pe primele 
locuri : Haka 31 p, T.P.S. 29 p. 
Pe ultimele : 10—11. Koparit și 
K.P.V. CU cite 15 p, 12 M.P. 11 p.

OLANDA (et. 5). Deventer — 
Maastricht 3—2, Sittard — Excel
sior 1—1, Volendam — Breda 2—1, 
Kerkrade — Eindhoven 1—3. Fe- 
yenoord — Haarlem 4—1, Utrecht 
— Zwolle 4—0, Groningen — En
schede 4—2, Den Bosch — Sparta
3— 0, Alkmaar — Ajax 1—2. pe 
primele locuri : Ajax 8 p (din 4 
j) Eindhoven 8 p. Pe ultimele : 
17. Breda t p (4 j), Alkmaar I p.

BELGIA (et. 5). La Gantoise — 
F.C. Bruges 4—1, Waterschei — St. 
Nioolas 0—0, Beveren — Lokeren 
2—9, Cercle Bruges — Anderlecht 
0—0, Llerse — Malines 0—5. Se- 
raing — Li&ge 0—2. Racing Jet — 
Standard 1—2. Antwerp — Ware
gem 2—4 Courtrai — Beersehot
4— 1. Pe primele locuri : Andcr- 
lecht și La Gantoise cite 8 p. Be
veren 7 p. Pe ultimele : 17. Llerse 
2 p, 18. Racing Jet 1 p.
• tn semifinalele „Cupei cupe

lor Africii" s-au calificat S.C. Na
tional (Egipt), Arab Contractors 
(Egipt). Canon Yaounde (Camerun) 
șl Al Altly (Liban).
• Duminică la Plovdiv, ou pri

lejul retragerii din activitatea 
competițională a internaționalului 
bulgar Bonev, a avut loc un meci 
demonstrativ tntre o selecționată 
europeană și o reprezentativă a 
foștilor internaționali bulgari. Vic
toria a revenit oaspeților cu 9—6 
(7—2). Pentru învingători cele 
mai multe goluri au fost marcate 
de : Bine (Ungaria) 3 șl Mircea 
Lucescu 2 respectiv Penev 3. 
Din selecționata europeană alcă
tuită de antrenorii Rajko Mitici 
(Iugoslavia) șl ștefan Covaci (Ro
mânia) au făcut parte prin*re  
alții (în afară de Lucescu și 
Bene), polonezul Tomaszewski, 
englezul Bobby Moore, cehoslo
vacul Dobias, vest-germanul Ove- 
rath.
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