
CEI MAI BUNI BOXERI
DIN BALCANI PE RINGUL DIN BRĂILA

• Bulgaria, Iugoslavia, Iurcia și România -
cu echipe complete • in delegafia Greciei—9 pugiliști

Incepînd de miercuri. pe 
ringul instalat în Sala spor
turilor din Brăila, se va desfă
șura cea de a 22-a ediție a 
Balcaniadei de box pentru se
niori. La întrecere vor fi pre- 
zenti pugilisti din Bulgaria, 
Grecia. Iugoslavia. Turcia și

următorii boxeri : Dimitar

PROLETARI DIN TOATE ȚAR1U, UNIȚI VA I

Dimitrov, Mehmed Osmanov, 
Alexander Hristov. Tontcho
Romanov. 
Tzvetan 
Patolev,

flristo 
Todorov. 
Valentin

Kovatcev, 
Valentin 
Valtcev,

Zlatco Vasiliev. Milco Da-
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novski, Toni Iliev si Svilen

O reușită finală pe țară PESTE 2000
DE

f»
întreceri de cros

Si e

PRIETENII NOȘTRI, TIPOGRAFII, IN ARENĂ TINERI IN
acești oameni 

prin hărnicia și
lor pentru profesie 
toarnă în plumb și

cu vîrful degetelor, 
scrise. înainte ca ele 

spre 
de cite

„Mijlociul* Doru Maricescu (dreapta) in căutarea unui presti
gios titlu balcanic... Foto : N. DRAGOȘ

România. In 
care va avea 
9 categorii de 
celelate țări

afara Greciei, 
reprezentanți la 
greutate. toate 
vor prezenta e- 

chipe complete, de cite 12 bo- 
o 

e- 
pe 
la

xeri. Se anunță deci, 
competiție tare. în care vor 
volua sl sportivi Drezenti 
ringul Jocurilor Olimpice de 
Los Angeles.

Federația de specialitate din 
Bulgaria a anunțat un lot 
puternic în care sînt cuprinși 
de Ia semimuscă la suoergrea

BASCHETBALISTELE
DE LA OLIMPIA Șl C.S.Ș. 2

Rusinov. Antrenori : Todor
Dataev și Nicolai Djelatov.

Iată-i pe cei 9 sportivi ai e- 
chipei Greciei : Ioanis Ilazapis 
(semimuscă). Georgios Tuva- 
ris (muscă). Stavros Papa- 
nikolopoulos (cocos). Nicoiaos 
Liveris (pană). Panagiotis 
Kaisikogianis (semiusoară) 
Konstantinos Tzatzos (ușoară). 
Anastasios 
mijlocie) 
'(miilocie i 
dopoulos 
aceștia 
Tuvaris.
Antrenori : 
linidis si Ilios Papagianis.

Delegația sportivă din Tur
cia cuprinde 12 pugilisti. prin
tre care se află redutabilii 
Altan Angin. Cemal Oner si

Karadinos 
Giorgios 

mică). Kosmos 
(mijlocie), 

mai cunoscut!
Tzatzos si

Stefanos Constan-

(semi- 
Douris 
Papa- 
Dintre 

sînt : 
Douris.

BUCUREȘTI-PE LOCUL f Paul IOVAN
(Continuare în pag a 4-aJ

Tipografii 
minunați 
pasiunea 
cei care 
mingile 
cuvintele 
să plece 
fii 
zut în ceas 
vind o clipă 
sportive 7 Si 
oetentă celor 
Iubesc sportul 
cei peste 250 
ai centrelor 
tară în cea mai populară com
petiție a lor — finala pe tară 
a „Cupei tipografilor" — ne-au 
dovedit încă o dată acest lu
cru. Ni se pare firesc faptul 
că organizarea acestei finale 
sub genericul .Daciadei". a 
fost încredințată de U.G.S.R. 
Comitetului Uniunii sindica
tului presă poligrafie si edi
turi din Capitală Gazda com
petiției a fost Combinatul Po
ligrafic ..Casa Scînteii". care 
a oferit întrecerilor de volei, 
sah si tenis de masă, incluse în 
orogram. cele mai bune con
diții de desfășurare.

A fost o competiție frumoasă 
Și subliniem aceasta nu 
doar din afecțiunea noastră 
pentru tipografi. La tenis 
de masă, de pildă am văzut o 
fată care după victorie îsi să
ruta paleta : „Cîstigăm si la 
anul !“ Era Aritia Mihalcca,

cititor. Tipogra- 
ori nu l-am vă- 

de noapte zăbo- 
asupra rubricilor 
aceasta cu com- 
ce... citesc tot. 

sl-1 practică, iar 
de reprezentant! 
tipografice din

zețar la tipografia din Galați. 
De ce si la anul I Pentru că 
ea a cîstlgat si ultimele două 
ediții. O fată care face sport 
..cam de toate, orice si oriun
de se practică sportul, mișca
rea". asa cum ne spunea, 
zveltă si frumoasă.

întrecerile de sah au 
ferit o imagine aparte : 
meni de toate viratele, 
recunoscut printre partici- 
panți pe Carmel Roșea, de la 
tipografia Informația. ..Dacă 
veneati Ia ediția trecută, pu
teați să scrieți că am cistigat 
„Cupa". Acum Insă... con
cursul e concurs".

La strand, pe terenurile de 
volei, 
gazde, 
siunea 
firește 
i-au 
renti : 
trelor 
(„Filaret".
.Banca Națională") Sibiu Ga
lați si Craiova. .Galeria" era

o- 
oa- 
Am

exemplar pregătite de 
ne-a impresionat na- 

cu care spectatorii — 
cu preferințele lor — 
încurajat ne concu- 
reprezentative ale cen- 
poligrafice București 

,Arta grafică".

Viorel TONCEANU

Minunată dimineață de toam
nă în Parcul I.O.R. din Capi
tală. duminică. Si iubitorii 
de sport din Sectorul 3. din 
asociații ca I.O.R.. „23 Au
gust". ICEMENERG. I.M.U.A.B., 
I.C.S.I.T. șl multe altele, 
folosit-o 
întrecere 
petiție 
siliul 
tor. 
dei".
Xni-lea Congres al partidului. 
Eveniment de excepție In 
viata asociațiilor sportive din 
sector, cu peste 2 000 de tineri 
si tinere la start, plini de voie 
bună, 
dispute 
Plin de 
fată de 
Ionescu. 
vingători.

Crosurile 
antrenante.

au
.atractivă 
o com- 

de Con- 
din sec- 

generlcul ..Dacla- 
cinstea celui de-al

pentru o 
de cros 

organizată 
sindicatelor 

sub 
in

trăind bucuria unor 
pentru „Cine e mal.„ 
viată", cum spunea o 
la
ea

I.C.S.I.T.. Camelia 
însăsi printre în-

sînt frumoase. 
Mal ales cînd or-

..Cunei Olim- 
baschet feminin s-a 
binevenită pentru 

întrecerile re- 
stadiul de pregătire 

trei formații bucu- 
(Olimpia, Sportul 

Politehnica și 
care au susținut

Organizarea 
pia" la 
dovedit 
participante, 
liefînd 
al celor 
reștene 
studențesc, 
Progresul) 
jocuri în compania echipei po
loneze Olimpia Gwardiski. 
Trofeu] a fost cucerit de O- 
limpia învingătoare în toate 
cele trei meciuri susținute : 
51—49 cu Sportul studențesc. 
80—76 cu Progresul si 91—63 
cu Gwardiski. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat : 2. Sportul 
studențesc (79—31 cu Gwar
diski 74—70 cu Progresul) 3. 
Progresul (64—42 cu Gwar
diski). 4. Olimpia Gwardiski. 
Partida Olimpia — Sportul 
studențesc a fost o adevă
rată finală a competiției rele 

formații oferind o în- 
echilibrată. Punctele 
înscrise de : Marina- 

Stîngă 7 Popa 6 Lef- 
Pîrvan 5 Cristea

4 Biră 2 
respectiv 

NetoHtzchi 1.3 
Prăzaru-Mate 8.

2. Arbitri : 
i (România) si 
(Polonia). Subliniem

două 
tîlnîre 
au fost 
che 16 
ier 6. 
Ciubăncan 
învingătoare, 
gan 14.
10
2 Keresztes! 
Tănăsescu 
Mocek i

5. 
pentru 
Bără- 

Zidaru 
Tocală 

M 
M.

'Continuare în pag a 1-a)

PATINAJUL ARTISTIC 
ÎSI STRÎNGE RÎNDURILE
A luat ființă Centrul

a tinerilor candidați
Efervescentă in lumea mică 
patinajului nostru artistic 
dată cu deschiderea anului 

s-a inaugurat în Ca- 
Centrul olimpic de 

patinaj artistic, 
mult, federația de spe- 
a inițiat o acțiune de 
la scară națională, 
alcătuirea efectivului 
se va Dleca la drum

O 
școlar, 
pitală 
pregătire la 
Nu de 
cialitate 
selecție 
pentru 
cu care_ __ ____ _
L-am invitai pe tovarășul Ma
rian Nedelescu. secretarul res
ponsabil al federației române 
de patinaj, să ne dea citcva 
amănunte cu privire la a- 
ceastă ..premieră".

— Care este obiectivul aces
tui Centru olimpic 7

— Prin Centrul olimpic de 
patinai artistic se urmărește 
concentrarea elementelor de 
mare perspectivă în aceeași 
unitate sportivă si școlară Mo
delul este arhicunoscut, ca si 
productivitatea lui deplină :

centrul 
nesti 
Centrul va fi capabil să asi
gure condiții optime de pregă
tire. în regim de antrenament 
continuu cu 4—5 ore de ghea
tă oe zi dublate de 2—3 
de pregătire coregrafică 
subînțelese. aparatura 
dernă. prezenta medicului 
psihologului. Condițiile 
scoală si cazare se vor armo
niza firesc cu cele de antre
nament. Intenționăm să pu
nem astfel bazele unei scoli 
românești de patinai artistic, 
care să furnizeze cu timpul, 
sportivi cu mare randament și 
în arena internațională Cen
trul ființează în raza patinoa
rului .23 August" din Bucu
rești. El este coordonat si

(Continuare în oag 2-3)

de pregătire
olimpici

de gimnastica de la O- 
apoi cel de la Deva.

(Continuare In pag 2—3)

ore 
Sint 
mo
și a 

de

Ion CUPEN

(Continuare In nao 2—3)

După un (prea) timpuriu derby la rugby

ATUUL STELEI:
Campionatul de rugby a în

ceput mai tirziu ea altădată 
Dar tot spre deosebire de pre
cedentele ediții, nici nu a în
ceput bine și. încă In etapa a 
doua Steaua șt Dinamo s-au 
aflat față in față, intr-o nouă 
ediție a ..eternului lor derby“! 
Oonfirmînd tntîmplările din 
runda inaugurală — campioa
na a făcut 3cor la Bîrlad vi- 
eecampioana a trecut orin re
ale emoții in Capitală eu Po
litehnica Iași — derbyu! a 
arătat o dată nai mult că de
butul oricărui rezon o găsește 
pe Steaua feplin lansată ea 
tmpunindu-se limpede. Cele 11 
puncte (34—23) reprezintă o di-

TINEREȚEA El>
terență apreciabilă, al cărei 
precedent trebuie căutat cu șap
te ani in urmă. Dincolo de con
siderentele de ordin statistic 
se cuvin remarcate inspirația 
și eficacitatea veritabilului 
transplant de tinerețe in echi
pa antrenată de Theodor Ra
dulescu șl Radu Durban In 
vreme ce în tabăra dinamo- 
vistă. beneficiara celor mal 
spectaculoase achiziții (inter
naționalii Bucan șt Lungu). 
a fost vizibilă o insuficientă 
conectare la tensiunea derbyu-

Geo RAETCHI

(Continuare in pap 2-3)

Meciul de simbătă. de la Sebeș-Alba, dintre Dinamo și C.P.B. 
a fost, in bună măsură, o reeditare a celui de anul trecut, de la 
București (din care redăm imaginea alăturată). dinamoviștii 

fiind din nou superiori tipografilor la „bătaia mingii*

A început turneul final al campionatului dc oinft

DWAMO BUCUAfȘTI-NEÎNVINSA OUPA PRIMUL TUR
• Slmbătâ. la Predeal, manșa

întrecerile primului tur al 
finalei pe tară a Campionatu
lui national de oină ediția din 
1984 au continuat oe stadionul 
.Arini" din Sebes-Alba în 
miilocul unui interes ma-

Fuicu trimite balonul In margine, Aldea nu mai poate inter
veni. Urmăresc faza Alexandru și Murariu. Toți patru-tntema- 
tionali... (Fazi din meciul Steaua — Dinam»)

Foto : Dragoș NEAGU

a doua a finalei pe țară
ior. cele zece echipe făcînd uz 
de întregul lor arsenal fizic sl 
tehnic pentru a se califica în 
manșa a 2-a în oare cinci for
mații vor continua cursa r>en- 
tru un 
secintă 
din ce 
fate 
orenta

loc Pe podium. In con- 
meciurile au fost 

in ce mai viu dispu- 
ourtînd evident am- 

ambiției funeori o 
serie de iucătorl au făcut chiar 
exces de... combativitate) si a 
efortului maxim si încheindu- 
se cu rezultate strînse : Poli
tehnica București — Viată 
Nouă Olteni dud Teleorman) 
10—9 Celuloza Călărași — 
Vulturii Dei 4—5 Metalul 
Tîraoviste — Laminarul Ro
man 2—1 Tricolorul Bala 
Mare — Celuloza Călărași 4—9. 
C. P Buc. — Metalul Tîreoviș- 
te 12—7 Energia 
dud. Buzău) — 
Baia Mare 11—9.

Capul de afiș* 
tuit întîlnirea 
mo București 
titlului) si C. 
^multiplă campioană) 
de ani si ani domină agenda 
'omoetitională 9 sportului 

national Neînvinse.
două valoroase for-

Rtmnicelu 
Tricolorul

1-a ccnstl- 
dintre Dina- 

'detinătoarea 
P București 

care

nostru 
aceste

(raion lOANITESCU

(Continuare tn oao 2-3)



M. DOBRE ÎNVINGĂTOR ÎN PRIMA ETAPĂ ECHIPA ROMÂNIEI PE LOCUI I IN „CUPA PRIETENIA- LA TENIS (j)
A CAMPIONATULUI DE DIRT-TRACK
• Astăzi, etapa a 2-a, la București

Pe Stadionul municipal din 
Brâila a Început duminică cam
pionatul individual de dlrt-track, 
in formula clasică de 16 alergă
tori, cu 20 de manșe. In pofida 
ploii care n-a încetat nld un 
moment, peste 2 000 de specta
tori au asistat la etapa inaugu
rală. alergătorii reușind să fur
nizeze curse apreciate de public. 
Confirmîndu-și valoarea, experi
mentatul alergător bucureștean 
Marin Dobre' a reușit sâ termi
ne neînvins. Iată clasamentul: 
1. M. Dobre (Metalul București) 
15 p, 2 S. Postolache (Steaua) 
13 p. 3. N. Puravet (I.P.A. Si
biu) 13 p, 4. D. Gașpar (Meta
lul Buc.) 12 p, 5. G. Scarlet 
(C.S. Brăila) 10 p.

cum se poate vedea, tl-După ___ ___ _____
neril au fost la Înălțimea ad
versarilor lor mai experimentați 
stellstul S. Postolache, slblanul 
N. Puraveț șl metalurgistul D 
Gașpar numărtadu-se printre 
principalii animatori.

In deschidere s-au desfășurai 
Întrecerile „Cupei speranțelor", 
rezervată tinerilor alergători. 
Clasament. 1. Gh. Pătulea (C.S 
Brăila) « p, 1. H. lasch — ‘ 
Sibiu) 5 p, 3. A. Oaneș 
Sibiu) 4 p.Tr. ENACHE —
• Astăzi de la ora 16,

. pe pista stadionului Metalul din 
Capitală etapa a doua a cam
pionatului individual de dlrt- 
track.

Pe terenurile Liceului in
dustrial de chimie din Ploiești 
s-a încheiat competiția de te
nis pe echipe pentru junioare, 
„Cupa Prietenia". La start au 
fost prezente reprezentativele 
Bulgariei. R.D. Germane. Un
gariei și României. După o 
tru zile de dispute deosebit de 
atractive, echipa țării noastre 
(antrenor Ștefan Georgescu), 
formată din Diane Samungi, 
Aurelia Gheorghe, Otilia Pop, 
Teodora Tache ți Daniela Iva-

(Voința 
(I.P.A

coresp. 
are loc

IA „RAMPĂ", SCHIMBUL DE MlINE Ai PENTATLONULUI MODERN
Zilele trecute, ne diferite 

baze sportive ale Capitalei s-a 
desfășurat o comDetitle cu ca
racter republican care a in
teresat ta cel mai înalt grad 
specialiștii pentatlonului mo
dern : campionatele națio
nale de triatlon si biatlon mo
dern. cu participarea unor ti
neri de perspectivă de la clu
burile bucurestene Steaua si 
Olimpia ca si de Ia Petrolul 
Ploiești. C.S.Ș. Politehnica 
Timisoara. C.S.Ș. nr. 2 Bucu
rești. în timp ce la triatlon s-a 
evidențiat Bogdan Vladn. o 
veritabilă speranță pentru 
antrenorul Gheorghe Tomiuc 
de la Steaua, la biatlon mo
dem o plăcută surpriză au o- 

ttaerii de la Petrolul 
Lucrind de mai 

un an aici dar bucu- 
de sprijinul con- 
clubulul petrolist, 
sportului Cezar Ră- 

a reușit să Închege 
nucleu de pregătire 

valoare competitio-

ferit 
Ploiești, 
puțin de 
rindu-se 
ducerii 
maestrul 
ducanu 
deja un 
de bună

nală. care a si obținut fru
moase succese Intr-un con
curs republican. E un semn 
că de la C. S. Petrolul ar pu
tea apărea si alti sportivi de 
certă perspectivă.

Rezultate tehnice : triatlon mo- 
Bem, echipe : 1. Steana 9 338 p 
(Bogdan Vladu — 3374 p, Adrian 
Stroie — 3062 p. Mihai Enache
— 2902 p), campioana republica
nă ; 1. Olimpia București 8 800 p; 
3. Petrolul Ploiești 8 443 p, in
dividual : 1. Bogdan Vladu 3374 
p, campion republican ; 2. Ma
rian Stolde (Olimpia) 3114 p, 3. 
Minai Bariu (C.S. Școlar 1 Buc) 
3112 p, Bogdan .Vladu a înotat 
300 m tn 3-j9,9, a tras la tir 197 
p ți a alergat 3000 m tn 
biatlon modern, echipe : 
trolul Ploiești (Laurențiu
— 216S p, Marius Calalb
p. Alexandru Frumușanu 
p) 5 785 p, campioană republica
nă, 2. C.S Școlar Politehnica 
Timișoara 5085 p, 2. C.S. Șoolar 
1 Buc. 4750 p, 4. Petrolul 2 3850 
p ; individual : 1. L. Mosor

2165 p, campion republican, 
M. Calalb 1975 p, 3. Artur Ho- 
racek (C.S. Școlar Buc) 1840 p.

10:23.0 ;
1. Pe-
Mosor

— 1975
— 1645

2.

na. a ocupat locul I. fără nici 
un meci pierdut. Pe locurile 
următoare în clasamentul fi
nal s-au situat : 2. Ungaria 3. 
R.D. Germană 4. Bulgaria.

tn ultimele două zile ale 
întrecerii, formația României a 
întrecut cu 5—0 echipa R. D. 
Germane' (Tache — Grunes 
6—0. 6—1. Pop — Bayer 
6—3, Gheorghe — Boer 
6—0. Samungi — Kuhn 
6—2. Gheorghe. Ivana — 
nes. Bayer 6—3. 6—1) și 
același scor reprezentativa Un-

6—2
6-0.
6—0, 
Gru- 

cu

sarici (Tache _ Pușkaș 6—2. 
7—5, Pop — Somkuti 6—1, 6—1, 
Gheorghe — Jobbagy 6—0. 6—1, 
Samungi — Koves 6—3. 6—2,
Gheorghe. Ivana — Pușkaș, 
Somkuti 6—4 7—5).

In celelalte întîlniri s-au în
registrat următoarele rezultate: 
Ungaria — Bulgaria 5—0, Un
garia — R.D. Germană 5—0.

Următoarea ediție a compe
tiției va avea loc toamna vii- ltoare în Ungaria.

O. BALTEANU coresp.

PRI

„Criteriul juniorilor" la ciclism

„NOUL VAL“ ȘI-A DOVEDIT, DIN NOU, POSIBILITĂȚILE
„Criteriul juniorilor" — tradi

țională competiție a cicliștilor 
juniori, ajunsă anul acesta la a 
28-a ediție — s-a desfășurat pe 
șoselele din județul Constanța. 
Timp de patru zile am fost mar
torii unor întreceri spectaculoase, 
dominate de dorința de 
re a competitorilor.

Etapa I: Constanța — 
lia — Constanța. 74 km, 
cu ren ți — a fost o etapă 
tn prima ei parte, s-a reluat in 
pluton. La trecerea prin Eforie 
Sud are loc acțiunea decisivă a 
etapei, din pluton desprtnzlndu-se 
un grup de 16 alergători. Dintre 
el, la sprintul final se va deci
de cîștigătOTul. Clasamentul eta
pei: 1. L. Kovacs (Voința Arad) 
lh 52:17, cu bonificație lh 52:12, 
medie orară 40,550. 2. C. Păun 
(Voința Ploiești) lh 52:28, cu 
bonificație lh 52:25, 3. Gh. Nefliu 
(Voința București) lh 52:28.

Etapa a n-a. contracronometru 
Individual, 20 km, s-a disputat 
pe țos. Basarabi. Au luat star
tul 71 concurenți. A cîștlgat un 
specialist al genului, L. Kovacs, 
30:19, m.o. 39,600, urmat "
Popa (C.S.Ș. 1) 30:25 șl 
rlncz (Torpedo) 31:57.

Etapa a m-a, Constanța 
riverde — Constanța, 96 
fost cea mal frumoasă.

afirma-
Manga*
78 con- 
în care,

de C. 
Z. L3-
— Ta- 
km. a 
Cei 70

PATINAJUL ARTISTIC IȘI STRINGE RIN DURI LE
(Urinare din pag f)

subventionat de către C.N.E.F.S. 
Bi U.G.S.R. si funcționează in 
cadrul asociației sportive 
ICEMENERG București. La 
crearea lui a acordat un pre
țios spriiin Comitetul de partid 
al Sectorului 3.

— Cum a decurs selecția T
— S-au prezentat 37 de co

pii. si juniori din toată tara 
printre care se aflau si 
3 fetițe nelegitimate, ai căror 
părinți citiseră anunțul în zia
rul .Sportul". După cum se 
vede, bază de selecție săracă, 
care reflectă o 
nesatisfăcătoare si care a ge
nerat. la urma-urmei. inițiati
va pe care o discutăm acum. 
De altfel și testele au fost 
concludente. Ele au permis 
evidențierea unor calități 
certe dar din păcate slab va
lorificate la asociații si clu
buri toți pretendentii. fără 
excepție. etalînd o tehnică 
81 o pregătire coregrafică 
dește. Condițiile locale, 
sea precare, metodologia 
vechită. superficialitatea, 
persarea forțelor, 
cestea au făcut 
Iul nostru artistic 
Despre lipsa lui 
Poate să vorbească si faptul 
că. De 9 din cele 20 de pati
noare artificiale de De harta 
BDortivă a tării nu se practică 
patinai artistic organizat, la 
last Buzău. Constanta. Medgi
dia. SCntu Gheorghe. Gheor- 
ghenl. Sibiu. Tg. Mures si Su
ceava. neexistlnd secții de 
patinaj artistic. Era deci, mo
mentul să Inventariem poten
țialul uman eu aptitudini 
deosebite si tă-1 strfngem 
laolaltă In vederea valori
ficării luL Selecția ta sine a 
fost făcută de antrenorii Ga-

stare de fapt

mo- 
ade- 

în- 
dis- 

a-toate 
ca patina- 

să stagneze, 
de vigoare

briela Munteanu. Anca Brăi- 
leanu si Cornel Munteanu. că
rora li s-a alăturat o repre
zentantă a corbului de ar
bitri. Adriana Preda. S-au 
cîntărit minuțios bagajul teh
nic. viteza de execuție, coordo
narea mișcărilor, stilul, ima
ginația. calitățile 
muzicalitatea. gratia, 
sivitatea. temperamentul, 
sonalitatea. S-a măsurat 
și capacitatea de echilibru 
suprafață îngustă. cu 
torul unui aparat original 
permite atît măsurători.
și exerciții de antrena
ment. aparat inventat de a- 
sistentul universitar de la 
I.E.F.S. Adrian Dragnea. în 
colaborare cu absolventul Flo
rin Pădurărescu. Cea mai 
bună impresie au produs-o, 
Roxana Constantinovici si 
Codruta Moiseanu (ambele de 
la Triumf), Greti Marton 
(C.S.M. Cluj-Napoca). Mălina 
Ion (C. S. Pionierul Ploiești), 
ca si începătoarea Luiza Dă- 
nilă. Dintre băieți. Gheor
ghe Cornel si Marian Priseca- 
ru (C.S.Ș. 2 Galați). *" ' 
Lang 
ca).
(ICEMENERG). Au fost re
ținuți 17 sportivi, dar se
lecția nu s-a terminat, ultimul 
cuvînt avîndu-1 un 

riguros examen 
să menționez 

maximă de admitere 
este de 13 ani, orice 
He pentru excepții 
neavenită. Deși regulamentul 
de funcționare rtipulează du
bla legitimare (st punctaj
In consecință In concursurile 
nationale si Internationale) pa
tinatorii de la C.S.M. Cluj- 
Napoca au ratat integrarea 
tn Centrul olimpic, părinții lor 
refuzînd

atletice, 
expre- 

per- 
pînă 

pe 
apu
care 

cit

tractul-angajament. 
am renunțat în 

Opțiunea unui 
bineînțeles. un 
trem de delicat, 
însă, că o dată ce 
sit ne drumul 
sportive, in judecată 
prevaleze atingerea 
inalte trepte ale 
Iar Centrul olimpic 
jului artistic tocmai 
si propune.

dar nu 
a-i convinge, 
părinte este, 

lucru ex- 
Noi credem, 
copiii au pă- 
performantei 

trebuie să 
celor mai 
măiestriei 
al patina 

a =ita îs»

MELETIN A ClȘTICAT Șl
După suceesuă Înregistrat In 

„Premiul 2 anUor*, Meletln țl-a 
Adăugat In palmaresul său ți 
„Premiul Tineretului", micuțul 
armăsar domlnlndu-șl cu autori
tate adversarii ți cîștiglnd fără 
probleme această importantă 
«iasă, deși printre adversarii 
Băl se număra ți Tincuța, vice- 
cam pioana generației de 3 ani. 
Merite tn obținerea acestui suc
ces revin Iul N. Nicolae. 
l-a prezentat in formă 
Reuniunea de simbătă a 
dominată 
se, care a 
dovedind că 
la titlul 
lulnd un

care 
mare, 

fost 
de formația G. Tăna- 
a reușit trei victorii, 
-3 mai poate spera 

de campion. Orsina, 
start excelent, nu a 

întîmplnat nici-o rezistență din 
partea adversarilor ei. Veri,ga
rni, adus cu precizie la atac de 
G. Tănase, a reușit victoria la 
fotografie în fața Iul Sufix, 
condus indecis de S. Ionescu.

I

Stefan 
(C. S. M. Cluj-Napo- 

Sebastian Gheorghiu 
fost 
dar

complex 
medical, 

că vîrsta 
în centru 
lnterven- 

Clnd

de cicliști care au luat startul 
au avut de Înfruntat, pe lingă 
dificultățile traseului și căldura 
toridă, și un puternic vînt late
ral. Nu au trecut decît 12 km 
de la plecare șl. pe primul urcuș 
mai lung, se desprind V. Pavel 
(Voința Buc.), G, Olteanu (C.S.Ș. 
1), Gh. Rlzescu (Voința Ploiești), 
V. Rusu (Stlrom) șl V. Grosu 
(Torpedo), care, înțelegindu-se 
foarte bine la trenă, reușesc la 
punctul de Întoarcere de la Tarl- 
verde să albă peste 4 minute a- 
vans față de restul cicliștilor, 
fragmentați In trei plutoane. In 
acest moment, liderul în clasa
mentul general era schimbat; a- 
lertat de acest lucru, L. Kovacs 
conduce „morișca" din plutonul 
urmăritor șl, cu 10 km înainte 
de sosire, fugarii sînt ajunși. 
Sprintul final șl-1 dispută un 
grup de 12 alergători. A cîștlgat 
Z. Lorincz în 2h 35:34, cu boni
ficație 2h 35:24. m.o; 37,800, 
Budtirol 2h 
2h 35:29, 3.

....g. 2. V.
35:34. Ăi bonificație 
L. Kovacs 2h 35:34.

Etapa a IV-a (circuit in Ma
maia. 25 ture «• 38,500 km; 48 
concurenți) a fost luată în serios 
numai de fruntașii cursei, restul 
concurenților abandonînd sub di
ferite pretexte sau fiind scoși 
din concurs de arbitri după nu
mai cîteva ture, ta turul 6 se 
desprind din pluton primii doi 
în ierarhia competiției. L. Ko
vacs și C. Popa, care iși vor dis
puta și sprintul final. învingător 
1» Kovacs, la a treia victorie de 
etapă, 55:15 ou bonificație 55:05, 
m.o. 42,00, urmat de C. Popa 
55:15, cu bonificație 55:10 șl A. 
Florea (Voința Ploiești) 56:32. 
CLASAMENTUL GENERAL: 1. I.. 
Kovacs (Voința Arad) 5h 53:10, 
2. C. Popa (C.S.Ș. 1) 5h 54:15, 3. 
FI. Sandu (C.S.Ș. 1) 5h 57,00. Pri
milor clasați și antrenorilor lor, 
M. Peloc (Voința Arad) șl C. Ba
ciu (C.S.Ș. 1), felicitări pentru fru
moasa lor evoluție șl modul cum 
s-au pregătit.

Horațiu SIMA

PESTE 2000 DE TINERI in Întreceri m cros
(Urmare din pag t)

s 
ganizatorii găsesc locuri din
tre cele mai pitorești pentru 
desfășurarea lor. cum este a- 
cest frumos parc I.O.R. — 
„Balta Albă", si dovedesc 
un interes deosebit pentru 
acțiunile sportive de masă 
din cadrul „Daciadei". în cazul 
de fată am apreciat eforturile 
— pentru a ieși totul bine — 
depuse de Ion Serban. preșe
dintele Consiliului sindica
telor din sectorul 3, Mircea 
Radu, președintele comitetu
lui sindicatului I.O.R. (gaz
dele. cum s-ar spune). Flaviu 
Filip și Nicolae Nicolac de 
la Metalul Virgil Hoblea. res
ponsabil cu problemele de sport

in Consiliul sindicatelor 
sectorul 3 si alții.

Au urcat pe oodium : 
— Camelia Ionescu (I.C.S.I.T.), 
Ioana Tuzluc („23 Au
gust”), Daniela Dăncioc 
(ICEMENERG) băieți — 
Eugen Itu ((ICSIT). Gh. Huța- 
nu (.,23 August"), Remus Po- 
povici (I.M.U.A.B.).

din

fete

TIPOGRAFII IN ARENA SPORTULUI
(Urmare din pag. 1)
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DUPĂ HAPA A 2-a A CAMPIONATULUI DE RUGUL
(Urmare din vag 1)

iui, acuzîndu-se din plin și 
absența lui Mircea Paraschiv, 
accidentat.

Urmărind simbătă, in „Ghen- 
cea“, un bogat buchet de in
ternaționali, gîndurile s-au În
dreptat, firesc, spre meciul cu 
Franța, din 10 noiembrie, ca și 
spre „premiera engleză", de 
la începutul anului viitor. Or, 
într-o judecată de valoare a 
evoluției posibililor „tricolori", 
chiar dacă au existat și ... scli
piri, ar fi greu de acordat 
nota maximă vreunuia ! Am fi 
așteptat o mai mare încordare 
la nivelul înaintărilor, un tra
valiu sporit al liniei a treia, 
șarje spectaculoase. S-a jucat 
însă (din nou !) exasperant cu 
piciorul, o bună parte din timp 
asistînd la știutul „dialog" 
Alexandru — Podăreseu. Min
gile ajunse la Lungu, spre pil
dă, pot ti numărate pe degete
le unei singure mîini, ți unde 
mai pui că și exconstănțeanul 
a preferat șutul de urmărire... 
Și n-ar fi de prisos să amin
tim că această mentalitate asemneze

„PREMIUL TINERETULUI

divizionarelor noastre și-a pus 
— din păcate — amprenta și 
asupra stilului de joc al „națio
nalei" ! Sigur, fiind vorba de
spre un început de sezon, cu- 
noscind indubitabila putere de 
mobilizare a rugbyștilor noștri 
în partidele internaționale, nu 
vom dramatiza situația. Dar o 
anume atenționare se impune! 
Să sperăm că vîrful de formă 
va fi atins la „ora Franței"...

Debutul de stagiune a fost 
fructuos și pentru Farul. Fără 
Lungu acum, dar cu Ștefan 
Constantin, „XV-le“ canstăn- 
țean s-a impus in două depla
sări consecutive, părind pornit 
să joace un rol de seamă în 
actuala ediție. O măsură mai 
exactă a... aspirațiilor sale vom 
avea peste puțin timp, pe te
renul dinamoviștilor. Start lan
sat și pentru mai modesta dar 
harnica echipă sibiană, aflată, 
cei puțin deocamdată, Intre 
protagoniste, note bune pentru 
petroșăneni și ieșeni, semne 
evidente că se poate mai mult 
la R. C. Grivilța Roșie și Știin
ța Cemin Baia Mare, în vre
me ce în seria a doua univer
sitarii bucureșteni și timișo
reni, alături de jucătorii suce
veni, reușesc o primă desprin
dere.

dirijată de două suportere 
(Dorina Troneci Si Petruța 
Popescu) : „Hai. Banca ! Hai, 
Banca, nu te lăsa !". Sînteți 
sportive ? — le-am întrebat.
„Nu ! — răspund ele răgu
șite. Dar sînt fetele noastre..."

Cîștigătorii trofeului : la
volei băieți si fete — Combi
natul Poligrafic „Casa Scin- 
teii" : tenis, băieți — Petre 
Ionescu (Cluj-Napoca) ; fețe 

Aritia (Galați) : 
Vasile Tegiigiu 

„13 Decembrie" Buc.) ; 
Maria Pupezan (Com- 
Poligrafie „Casa Scîn- 
Cîstigătorilor li s-au 
frumoase diplome si 

iar bucuria întrecerilor

— Mihaleea 
sah. băieți -

P.

binatul 
teii"), 
acordat 
premii, 
a fost de partea, tuturora.
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I
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iar Gogol, puțin cam scăpat in 
handicap, ți-a dominat cu auto
ritate adversarii in finalul cursei. 
In 
S. 
cu 
Și 
tă 
de
Oană, care și-a prezentat elevii 
tn frumos progres. Astfel, Refuz, 
lansat din start, nu a mai putut 
fi ajuns, iar Titiana țl-a Îm
bunătățit recordul carierei cu a- 
proape 2 sec. A mai cîștigat He- 
matita, la mare luptă cu Danie
la, puțin jenată pe parcurs.

REZULTATE TEHNICE: Cursa I: 
1. Refuz (Oană) 1:44,2, 2. Mintos, 
3. Rezeta. Gote : cișt. 1,60, ord. 
triplă 205. Cursa a II-a : 1. Or
sina (Crăciun.) 137,3, 2. Sulițaș 
Cota : cișt. 5, ev. 13. Cursa a 
ni-a : 1. Titiana (Oană) 1:38,5, 2. 
Hurduc. Cota : cișt. 2,40, ev. 12.

revenire, totuși, de formă, 
Ionescu a reușit două victorii, 
Humor în cursa de semiiond 

Adorata In alergarea rezerva- 
amatorilor. Alergările cailor 

2 ani au revenit formației L

Cursa a IV-a : 1. Humor (Iones
cu) 1:29,1, 3. Satim, 3. Respect, 
Cota : cîșt. 4, ev. 7, ord. triplă 

537. Cursa a V-> : 1. Meletln (N. 
Nicolae) 1:33,1, 2. Hrenița. Cota: 
cișt. 1,20, ev. 6, triplu H, IV, V, 

------  - *”-11. Adorata 
2. Odoreu, 3.

54. Cursa a Vl-a
(Stoicescu) 1 :30^, wuureu, o. 
Krauss. Cota : cîșt. 3, ev. 12. ord. 
triplă 837. Cursa a 
matita (Cos-teanu) 
niela, 3. Solstițiu.
ev. 45, ord. triplă 407, triplu V-VI- 

Cursa a VlII-a ;
(Tămase) 1:29,3, 2.

Anemo-na. Cota : cîșt. 
ord. triplă 136. Cursa

1. Gogol (Tăna/se) 
Tuflec. Cota : cîșt. 1,60, 

5. Pariul austriac 
suma de 15.497 lei

VII 403. 
Verigariu 
Sufix, 3. 
4, ev. 48, 
a IX-a : 
139,3, 2. 
ev. 10, ord. 
s-a ridicat la 
și s-a închis.

vn-a : 1. He- 
1 :28,0, 2. Da- 
Cota : cișt. 4,

A. MOSCU

1.

CLASAMENTE
1. STEAUA 2 2 0 0 69—30 6
2. Farul 2 2 0 0 49—13 6
3. C.S.M. Sibiu 2 2 0 0 30— 6 6
4. Șt. Petroșani 2 1 0 1 31—24 4
5. Polit. Iași 2 1 0 1 21—22 4
6. Grivița Roșie 2 1 0 1 15—22 4
7. Dinamo 2 1 0 1 32—40 4
8. Șt. Baia Mare 2 0 0 2 7—12 2
9. Gloria Arad 2 0 0 2 12—53 2

10. Rulmentul Bîrlad 2 0 0 2 11—55 2
Seria a Il-a

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sp. stud, constr. 2. 2
2
2
2
2
2
2
2
2

Pollt. Timișoara 
C.S.M. Suceava 
Milcov Focșani 
Olimpia M. G. 
Rapid Buzău 
„U* Cj.-Napoca

8. Met. Cuglr
9. T.C. Ind. Midia 

10. Gloria Buc.

2
2
2
1
1
1
1
0 
0
0

o 
o 
o
1
1
1
1
2
2
2

6
6
6
4
4
4
4
2
2
2

Cîteva i 
derby viul

...înaintd 
spuneau:1 
Orac și 
tentantă; 
puteau ti 
nu numa] 
plajului. ] 
ciul a foJ 
vantajat, 
Orac a j-J 
ză). ceea 
Iul nr. 1 
anihileze

...O întq 
me a q 
spectaculo 
dintr-un I 
ușor de r 
pă bara 1 
a devenit 
presionat 
studențiloi 
nați să 
făcut o re 
după pau 
ca advers 
la faptul 
spectaculo 
căderea

„SUR
Par®, 

avut rWl 
concurat I 
bună trea 
taculară. I 
ciurile p| 
greu le 1 
întîi. spel 
scorului. I 
ceea ce I 
jurul acel 
revenirea I 
complet | 
După șad 
(ultima sl 
la 21 feH 
cînd craii 
1—0) timl 
s-ats^^ctl 
ziții Trivi 
balist. ial 
zon. prim 
spectatorii 
aplauzele.! 
și-a imps 
servindu-j 
fost nu n 
lui Camă] 
dresată 11 
acest^^l

răm^F a 
bine în

Trecînd 
să arătăm 
Otct. bun 
a] format] 
știut să 1 
cului ace|

TURNEUL FINAL AL CAMPIONA
(Urmare din pag l)

au furnizat, mai ales in 
repriză, un ioc specta- 
Dinamovistii au in

ia „bătaia mingii". dar 
dintre jucători, vizibil

matii 
prima 
culos. 
ceput 
unii _____ _
marcati de miza partidei, n-au 
reușit să-si valorifice recu
noscutele calități în mînui
rea bastonului, astfel că ei au 
realizat doar 9 puncte su
plimentare. prin AL Bobeică 
(2). FI. Dinei (2). C. Oancea 
(2). T. Sîrbu (2) si N. Pau- 
lescu (1). în schimb, dinamo- 
viștii s-au apărat bine, erme
tic. prin trecerea culoarelor dc 
„ducere" si „întoarcere" si 
numai trei dintre ei au fost 
surprinși de loviturile 
cise ale adversarilor, 
repriză 
rul de 
Trecînd 
oografii_______  T_____
sînt puși pe fapte mari, 
mii trei jucători. ' ~
Burcică. P. 
virtuozitate 
tonului, au 
cîte 2 puncte 
scorul devenind 
chipei lor : 12—9 
In acest moment 
vedit a fi decisiv 
vedere psihologic) 
inoportună 
A. Burcică, 
astfel grupele 
a permis dinamoviștilor 
etaleze jocul la 
reducînd scorul la 12—11. 
continuare. enervați.

pre-
Prima 

s-a terminat cu sco- 
9—6 pentru Dinamo, 

la „bătaia mingii", ti- 
au lăsat impresia că 

Pri- 
I. Zică, A. 

Stoian. dovedind 
în mînuirea bas- 

realizat fiecare 
suplimentare, 
favorabil e- 
pentru C.P.B. 
(care s-a do- 
din punct de 

o intrare 
ta teren a lui 
care a destrămat 

coechipierilor. 
să-Si 

„prindere", 
Tn 

oiniștii

de la C.H 
mingii" (d 
Georgescu 
un punct I 
ce elevii I 
vist Gh. 
excelent I 
adversarii 
nerabile J 
Scor final 
namo. d 
(Călărași) I 
trate (Si 
(Brăila) -| 
bine uri 
DINAMO 1 
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lescu. I. FI 
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nescu (O. 
iu. GH. l] 
P. Stoian 
primit ca 
tru injui 
bitrilor.
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namo 27 ■ 
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nergia Ri] 
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lărași 11 1
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mată sima



DIVIZIA „C“ - REZULTATELE ETAPEI A TV-a
Programul ți arbitrii etapei viitoare (duminica 30 septembrie)

ÎNCHEIAT, COMENTARIILE CONTINUĂ

acest

spectatorii 
neci între 
l premisă 
n care se 

l valabile 
peta* cu
rmă, me- 

Hagl, a- 
Ifaptul că 
lupă pau- 
:a perico- 
tllor să-și
I: ce anu- 
Bstumarea 
ului, care, 
nț cîștigat 
L ales du- 
la 3—1 — 
re a im- 
final al 

fit încli- 
Sportul a 
ărat mare 
de repli- 

s-ar referi 
I cavalcadă 
lesni-tă. de 
moviștilor.

M. Sandu, mereu tinăr, egalează scorul deschis de Dragnea, 
I. Marin ?i Moraru, nu pot evita
Probabil că adevărul e undeva 
pe Ia mijloc, cu specificația că 
Dinamo a evoluat sub așteptări 
șl în partea a doua a medului 
cu Omonia...

...Derby-ul confirmă Ideea
In fotbalul nostru decalajul 
tre primele patru echipe șl 
mătoarele e foarte mare. Așa se 
și explică faptul că medurile în-

că 
tn- 
ur-

CEPE SA DEVINĂ „TRADIȚIE" ’

I ei pe o 
| și spec- 
I din me- 
|ovenii cu 
I fost, mai 
|voluție, a 
ka rînd, 
Iteresul în 

a fost 
(deși in- 

k gazon, 
r absență 
I avut loc 
[aia Mare, 
lierdut cu 
lespre el

fot- 
u pe ga- 
plauze de 
îndreptățit 
torul care 
«echipierii, 
51. cum a 

trimisă 
aceea a- 

•rin care 
ea 1 Bună

strînsă a pieselor de bază ale 
ei șl. ceea ce este mai impor
tant. necantonindu-se într-o 
apărare disperată, cu „perdele 
de protecție" pentru Cîmpeanu 
și poarta lui. ci răspunzînd a- 
tacurilor cu contraatacuri 
ioase. conduse de Sertov, 
in special de Biro. care i 
finalizat două dintre ele. 
plus, ieșenii au aliniat un 
remaniat față de ultimele 
apariții, fără Bucu. Anton 
Burdujan. o formație care 
pus „suflet" in tot ce a între
prins pe teren. Așa cum a e- 
voluat la Craiova, echipa din 
Dealul Copoului a demonstrat 
reale disponibilități de progres 
în timp ce craiovenii, cu efec
tivul restrîns pe care îl au 
acum la dispoziție, cu mulți 
accidentați, trebuie să-și strîn- 
gă rîndurile.

tă- 
dar 

a și 
în 

,11“ 
lor 

și 
a

Mircea TUOORAN

golul Foto : I. BĂNICĂ
tre primii patru stat cam sin
gurele In care se joacă la ni
vel internațional. (Cu mențiunea 
nedorită că Universitatea Craio
va e o rachetă care a intrat in 
zonele dense ale atmosferei, Iar 
Rapid, „al patrulea* al cuplaju
lui, a ratat prima apariție „ta 
patru*.).

...Dinamo are serioase dificul
tăți de lot. Accidentarea lui Stă- 
nescu in medul cu Omonia, care 
a dereglat Întregul flanc sting 
al echipei, a avut consecințe șl 
în medul cu Sportul, atrăgînd — 
cum am mal menționat — șl 
pierderea lui Orac. Iar dacă a- 
dăugăm șl faptul că pentru mi
ile de tineri care defilează pe 
Ștefan oel Mare după med, Di
namo e in primul rind Augustin, 
atunci tabloul se completează.

...Greu de Înțeles faultul vio
lent al Iul Gino Iorgulescu asu
pra lui Țălnar. Șl mal de neîn
țeles, insă, reacția colerică a lui 
Nicolae, după golul Iul Hagl, la 
care dinamoviștil au văzut un 
ofsaid nedemonstrabil chiar și la 
reluarea TV de duminică seara. 
Apoi. Nicolae a șutat tn valiza 
masorului de la... Dlnamo, răs- 
pîndlnd pe tartan fiole și pansa
mente. Din păcate, arbitrul Sa- 
lomir a fost absent la ambele 
reacții.

...Dincolo de aceste considera
ții, derby-ul rămlne o partidă 
de cert nivel internațional. pe 
care o așteptam, de altfel, ea 
pe o compensație pentru faptul 
că populatul nostru campionat 
are, de fapt, deocamdată, doar 
o elită ,,de patru*, ca șl ho
cheiul mondial, tn care strălu
cesc mereu echipele U.R.S.S., 
Cehoslovaciei, Suediei șl Canadei.

loon CHIRILA

A TREIA REMIZA CU „NEGRELE"

Miilor. a 
idotul jo- 
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spe- 
mai

tape, 
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lorul C.
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pînă a- 
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Nu-s 
Chi- 
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se 

ane-

Chimia Rm. Vilcea 
mică performeră a 
început de stagiune, 
patru etape disputate 

jucat de trei ori în 
și nu a pierdut ! 
cum s-ar spune. 

•“ : 0-0
2—2 la Timișoara si

cum, a 
plasare 
reușit, 
remize cu „negrele1 
Iași.
răși un 0—0. Ia Buzău, 
rezultate întîmplătoare ! 
mia și-a schimbat ..fata", 
mai este acea echipă care 
deplasează doar să se 
re. Condusă de un fost ata
cant de marcă, l-am numit pe 
Ion Oblemenco. echipa a 
căpătat un echilibru bazat jpe 
apărarea solidă (unde 
vel. Basno. Preda si Cincă 
înțeleg de 
de mijloc, 
zăr aduce 
efortului 
najamente. 
în care a 
a reapărut 
care este 
la Buzău, 
care a atacat cu 
bănuită 90 de minute, care 
jucat bine. Chimia a mai scos 
un punct (e drept si cu cota 

ei de șansă!), dar, mai presus 
de toate, a mai cules *a-

Pa- 
se 

minune), pe linia 
unde tînărul C. La- 
un plus de eleganță 
colectiv fără me- 
dar si Pe un atac 

reîntinerit Buduru si 
același
Gîngu. 

în fata

tehnician lin 
Duminică, 

unei echipe 
o forță ne- 

a

ADMINSTRATIA DE STAT
• Pentru tragerea obișnuită 

PRONOEXPRES de mîine, 26 
septembrie 1984, doar astăzi se 
mai pot procura bilete cu nu
merele preferate. în primetie ore 
aie zilei tragerii se pot cumpăra 
numai bilete gata completate, 
avînd însă aceleași șanse de 
cîștig. în afa.ră de 
simple, se mai pot juca 

.combinate și combinații
pod“, care, în caz de 
multiplică Spectaculos 
rile.

@ La LOZ ÎN PLIC 
seria câștigătorilor de 
mari, între care și autoturisme. 
Vom reveni cu amănunte. în 
ultimul timp, cele mai frumoase 
cîștiguri au fost obținute pe lo
zuri de 6 ’ lei și de 10 lei. Pre
cizăm însă că și lozurile de 3 
lei și-au găsit un număr im-

Săsău. 
șuturilor 
la’ Bu-

1,

pentru jocul 
numărul

> duminică, 
vilceni : 18 șuturi,

clauze l 
reținem 
expediate 
zău. de 
dintre care 10 pe spațiul por 
tii, ceea ce reprezintă un 
record al acestui început 
campionat. Pentru că. 
regulă, 
pășesc 
turi în deplasare, 
toate cele 18 suturi 
riculoase. însă 
cinci dintre ele 
nat veritabile 
poarta buzoiană. 
gurul ioc disputat pînă acum 
acasă. 0—2 cu Steaua. Chimia 
a vrut să se revanșeze în de
plasările sale. Ceea ce a reu
șit din plin, trecind la +1 în 

’ ’ adevărului", du- 
în ziua in care lipsea 

Cara- 
pentru 

galbene. Du
pe te- 

s-au duelat 
antre- 

Constantin 
ale căror 
releve fru- 

ofansiv.

alt 
de 
de 

de- 
SU- 
nu 

pe-

Pentru 
oaspeții nu prea 
„norma" de 8—10 

Sigur, 
au fost 
cel puțin 
au insem- 

pericole la 
Pierzind sin-

„clasamentul 
minică. 
coordonatorul de loc, 
bageac. suspendat 
două cartonase 
minică. la Buzău, unde, 
renul 
tactic două foste glorii, 
norii 
si Ion Oblemenco. 
echipe au reușit să 
musetea fotbalului

Gloriei.

Gheorghe

Mircea M. IONESCU

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

bilete
insă aceleași șanse 
în afară de variantele 

variante 
„cap de 
reușită, 
cîștigu-

continuă 
premii

înportant de mari câștigători 
bani.

CIȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES 

DIN 19 SEPTEMBRIE 1984
Cat. 1: 1 variantă 25% = au

toturism „Oltcit" plus 3.250 lei 
(70.000 lei); cat. 2: 2 variante 
100% a 26.081 lei și 3 variante 
25% a 6.520 lei; cat. 3: 21 va
riante a 3.415 lei; cat. 4: 76,25 
a 941 lei; cat. 5: 158,50 a 453 lei; 
cat. 6: 6.398 a « iei; cat. 7: 179,75 
a 200 lei; cat. 8 : 3.432,75 a 40 lei.

REPORT LA CATEGORIA 1: 
68.393 lei.

Jucînd pe un bilet combinat, a- 
chitat 25%, participantul Ilie Ro- 
setnic din București, a obținut 
un autoturism „Oltcit* plus 3.250 
lei la categoria 1, și alte nume
roase cîștiguri la celelalte ca
tegorii.

SERIA I
Explorări-Viitorul Cîmpulung 

Moldovenesc — A.S.A. Cîmpulung 
Moldovenesc 1—2 (0—0), Minerul 
Gura Humorului — Șiretul Paș
cani 4—0 (3—0), Metalul Rădăuți
— Cetatea Tg. Neamț 0—0, Celu- 
loza-Bradul Roznov — Zimbrul 
Șiret 2—2 (0—2), TEPRO Iași - 
Constructorul Iași 1—2 (0—2), Re- 
lonul Săvinești — Luceafărul Bo
toșani 4—0 (2—0), Avîntul Frasin
— Electro-Siretul Bucecea 2—1
(0—1), Minerul Vatra Dom el — 
Carpați Gălănești 3—0 (2—0).

Pe primele locuri ta clasament, 
după etapa a IV-a : 1. MINERUL 
VATRA DORNEI 6 p (5—1), 2. 
Cetatea Tg.Neamț 5 p (5—2), 3. 
Metalul Rădăuți 5 p (5—2) . . .
pe ultimele locuri : 15. Zimbrul 
Șiret 2 p (5—7), 16. Luceafărul 
Botoșani 2 p (4—15).

ETAPA VIITOARE: Carpați Golă
nești — Minerul Gura Humorului: A. 
Renghel (Vaslui), Luceafărul Botoșani 
—Cetatea Tg. Neamț: S. Hlușcu 
(Focșani), Șiretul Pașcani — Tepro 
lași: G. Pintilîe (Tecuci), A.S.A. 
Cîmpulung — Celuloza Brodai Roz
nov: C. Nistor (Vaslui), Electro Și
ret Bucecea — Metalul Rădăuți: V. 
Anton (Bacău), Constructorul lași — 
Avîntul Frasin: C. Gheorghiță (Brăi
la), Relonul Săvinești — Mineral Va
tra Dornei: V. Stan (Adjud), Zim
brul Șiret — Explorări Viitorul Cîmpu
lung : G. Drîmbă (Bacău).

SERIA A n-a
Letea Bacău — Mecanica Vaslui 

2—4 (0—3), Textila Buhuși — Mi
nerul Comănești 4—1 (2—1), Con- 
structorui-Flacăra Odobești — 
Aripile Bacău 2—0 (0—0), Victo
ria Tecuci — Foresta Gugeștl 3—• 
(0—0), Laminorul Roman — Uni
rea Negrești 9—1 (2—1), Locomo
tiva Adjud — Viticultorul Pan- 
ciu 1—0 (0—0), Inter Vaslui —
Chimia Mărășești 1—0 (0—Q), 
CSM B orz ești — Petrolul Moi- 
nești 1—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MECA
NICA VASLUI 8 p (10—3), 2. Tex
tila Buhuși 6 p (14—6), 3. Con
structorul Odobești 6 p (5—5) ... 
pe ultimele locuri : 15. Minerul 
Comănești 2 p (3—7), 18. Unirea 
Negrești 1 p. (1—11).

ETAPA VIITOARE: Laminorul Ro
man — Textila Buhuși : M. Calistru 
(Botoșani), Foresta Gugești — Viti
cultorul Panciu: R. Zlâvog (lași), 
Petrolul Moinești — Chimia Mără- 
șești: C. Hanganu (lași). Minerul 
Comănești — Locomotiva Adjud: N. 
Petrache (Suceava), Inter Vaslui — 
Letea Bacău: V. Turci tu (Galați), 
Constructorul Flacăra Odobești — 
C.S.M Borzești: V. Dobrescu (Bucu
rești), Aripile Bacău — Victoria 
Tecuci: H. Nedelcu (Tîrgovîște), U- 
nirea Negrești — Mecanica Vaslui: 
S. Ursu (Suceava).

SERIA A III-a
Voința Constanța — Progresul 

Isaccea 4—1 (2—0), Avîntul Matca
— Arrubium Măcin 4—1 (2—0),
DVA Portul Galați — Ancora Ga
lați 3—2 (3—0), Portul Constanța
— Cimentul Medgidia 2—1 (0—1), 
Șantierul naval Tulcea — Delta 
Tulcea 0—2 (0—0), Chimia Brăila
— -Laminorul Viziru 0—1 (0—0),
IMU-CSS Medgidia — Marina 
Mangalia 5—0 (5—0), Petrolul 
Ianca — Chimpex Constanța 2—0 
(1—0).

Pe primele locuri : L LAMINO
RUL VIZIRU S p (6—2), 2. DVA 
Portul Galați 6 p (8—5), 3. Por
tul Constanța 6 p (7—4) ... pe 
ultimele locuri : 14. Marina Man
galia 3 p (2—7), 15. Ancora Ga
lați 2 p (3—0), 16. Chimpex
Constanța 1 p. (1—5).

ETAPA VIITOARE: Avîntul Matca — 
Ș:N. Tulcea: L Neagu (Țândârei), 
Chimia Brăila — Voința Constanța: 
J. Bratu (P. Neamț), Cimentul Med
gidia — Petrolul ianca: N. Stan (Bu
zău), Delta Tulcea — D.VA Portul 
Galați: V. Sandu (București). Arw- 
bium Macin — i.M.U. Medgidia: G. 
Vodă (P. Neamț), Marina Mongolia
— Progresul Isaccea: L. Ștefan (Slâ- 
nic), Chimpex Constanța — Portul 
Constanța: I. Condruț (Mongolia), 
Ancora Galați — Lom i norul Viziru: 
G. Vișinescu (București).

SERIA A IV-B
ISC IP Uimeai — Viitorul Chir- 

nogi 1—1 (0—1), Chimia-Victoria
Buzău — Unirea Slobozia >—1 
(2—0), Victoria Țăndărei — Vic
toria Lehliu 4—1 (2—0), ICPB Bo
lin tin — Carpați Neholu 1—1 
(1—0), Metalul Buzău — ASA 
Buzău 2—1 (1—1), Dunărea Călă
rași — Rapid Fetești 8—0 (0—0), 
Constructorul Giurgiu — Petrolul 
Berea 3—1 (1—0), Olimpia Slo
bozia — Șantierul naval Oltenița 
1—0 (0—0).

0 Meci restanță : Dunărea Că
lărași — Chimia-Victoria Buzău 
4—1.

Pe primele locuri : 1. DUnAREA 
CAL AR AȘI 6 p (9—3) — penali
zată cu 1 p, 2. Chimia Buzău 
6 p (7—5), 3. Olimpia Slobozia 
6 p (5—4) ... pe ultimele locuri :
14. Petrolul Berea 2 p. (4—7),
15. ASA Buzău 2 p. (4—8), 10. 
Unirea Slobozia 2 p. (3—8).

ETAPA VIITOARE: Carpați Nehoiu
— Chimia Victoria Buzău: V. Luca 
(Gh. Gheorghiu-Dej), Petrolul Berea
— Victoria Lehliu: C. Florea (Bucu
rești), I.C.P.B. Bolintin — Olimpia 
Slobozia: M. Doncea (București), U- 
nirea Slobozia — Metalul Buzău: I. 
Pascu (Cîmpina), Ș.N. Oltenița — 
Victoria țăndărei: N. Gâzdoiu (Bră
ila), A.S.A Buzău — Constructorul 
TCiAZ Giurgiu: G. Pâiș (Galați), Vi
itorul Chirnogi — Dunărea Călărași: 
S. Ha^nu (București), Rapid Fetești
— ISOP Ulmeni: M. Georgescu
(Constanța).

SERIA A V-a
Cîmpina — 

1—0 (1—0),
— Luceafărul 
(3—0), Chimia 

— Abatorul

Aversa 
ICSIM 
Bucu- 
Brazi-

Poiana 
București 
București 
rești 6—0 
Ploiești — Abatorul București 
1—0 (0—0). MECON București — 
Minerul Filipești 3—0 (1—0),
Sportul Com. „30 Decembrie" — 
Flacăra roșie București 1—0 (0—0), 
Viscofil București — Carpați Si
naia 2—1............. ....... .
Petrolul 
nubiana 
Crevedia 
București „ _ ____

Pe primele locuri : 1. DANU
BIANA BUCUREȘTI 8 p (7—2), 2 ---------- _ ...
3.
4.
Pe 
rul 
tul 
17.

(1—1), IUPS Chitila — 
Băicoi 1—0 (0—0), Da- 
Bu cu.r ești — Avicola 
3—1 (2—0). Tehnometal 
n-a jucat.

ICSIM București 6 p (16—2), 
MECON București 5 p (7—2), 
Chimia Brazi 5 p (5—4) .. . 
ultimele locuri : 15—16. Abato-

București 2 p (2—5), Spor- 
..30 Decembrie" 2 p. (3—6),
Aversa București 0 p (0—3). 

ETAPA VIITOARE: Tehnometal Bucu-
rești — Danubiana București: C. Va- 
sile (București), Sportul 30 Decem
brie — Carpați Sinaia: N. Georgescu 
(Buzău), Flacăra roșie București — 
Aversa București: B. Minea (Bucu
rești), IUPS Chitila — Luceafărul 
București: A. Rolea (București), Vis
cofil București — Mecon București: 
T. Badea (București), Petrolul Băicoi 
— Chimia Brazi: M. Bâdici (Slatina), 
Poiana Cîmpina — Minerul Filipeștiî 
de Pădure: I. Popa (Brașov), Aba
torul București — ICSIM București: 
P. Iliescu (București), Avicola Cre
vedia — stă.

SERIA A VI-M
ROVA Roșiori — Cimentul 

Fieni 1—0 (0—0), Recolta Stoi-că- 
nești — Chimia Găești 2—1 (2—1), 
Metalul Alexandria — Muscelul 
Cîmpulung 0—2 (0—0), Electrica 
Titu — Chimia Tr. Măgurele 1—0 
(0—0), Metalul Mija — Sportul 
muncitoresc Caracal 3—0 (1—0),
Dunărea-Venus Zimntcea — Știin
ța Drăgănești-Olt 3—1 (1—0), E-
lectronistul Curtea de Argeș — 
Textila Roșiori 3—0 (1—0) — s-a 
Jucat la Cîmpulung Muscel, Pro
gresul Corabia — Dacia Pitești 
2-2 (1-1).

Pe primele locuri : L MUSCE
LUL CÎMPULUNG 6 p (7—1), 2. 
Dacia Pitești 6 p (S—3), 3. Recol
ta Stoicănești 6 p (4—2) ... pe 
ultimele locuri : 15. Chimia Tr. 
Măgurele 1 p (1—7), 1«. Știința 
Drăgănești 1 p (3—10).

ETAPA VIITOARE: Chimia Găești
— Dunărea Venus Zimnicea: C. Du
mitru (Brașov), Chimia Tr. Măgurele
— Electronistul Curtea de Argeș: E. 
Gîdea (Craiova), Cimentul Fieni — 
Recolta Stoicănești: V. Onu (Pre
deal), Muscelul Cîmpulung — Spor
tul muncitoresc Caracal: T. Veleanu 
(Craiova), Știința Drăgănești Olt — 
Progresul Corabia: G. Bîldea (Bucu
rești), Metalul Mija — Dacia Pi
tești: I. Floricel (Brașov), Metalul 
Alexandria — ROVA Roșiori: M. Ște- 
fânoiu (Tg Jiu), Textila Roșiori — 
Electrica Titu: S. Grosu (Călărași)-

SERIA A VII-a
Metalurgistul Sadu — Construc

torul Craiova 1—0 (0—0), Dierna 
Orșova — Metalul Rm. VBcea 
2—1 (1—0), C.F.R. Craiova — Pe
trolul Ți eleni 2—1 (2—1), Mecani
zatorul Șimian — Viitorul Dră- 
gășani 1—1 (1—0), Jiul Rovinari
— Progresul Băii ești 1—0 (0—0), 
Armătura Strehaia — Electro- 
putere Craiova 2—3 (1—2), Pan
durii Tg. Jiu — Forestierul Bă- 
beni 8—1 (2—0), AS A-Victoria 
Craiova — Dunărea Calafat 4—1 
(1-0).

Pe primele locuri ; 1. ELECTRO- 
PUTERE CRAIOVA 8 p (11—3),
2. Metalurgistul Sadu 6 p (0—3),
3. Dierna Orșova 0 p (1—5) ... 
pe ultimele locuri : 15. Armătura 
Strehaia 2 p (5—10), 10. Petrolul 
Ticleni 2 p (4—10).

ETAPA VIITOARE: Dierna Orșova — 
A.S.A. Victoria Craiova: G Soresca 
(Pitești), Dunărea Calafat — Pandu
rii Tg. jiu: FI. Scoicaru (Alexandria), 
Electroputere Craiova — Metalul Rm. 
Vilcea: M. Stânescu (Giurgiu), Pro
gresul Bâilești — Metalurgistul Sadu: 
G. Câibeazâ (București), Forestierul 
Băbenl — C.F.R. Craiova: G. Nan 
(Sibiu), Constructorul T.C.I. Craiova
— Viitorul Drăgășani: G Manda (Re
șița), Petrolul Țiclenl — Armătura 
Strehaia: V. Mih&ilA (Sibiu), Jkri 
Rovinari - Mecanizatorul Șimian: 
V. Stanca (Orâștîe).

SERIA A VlH-a
Șoimii Strungul Lipova — Ifi- 

nerul Moldova Nouă 2—1 (2—0), 
Unirea Slnnicolau — Metalul 
Bocșa 1—2 (1—0), UM Timișoara
— CSM Caransebeș 1—1 (1—0),
Unirea Tomnatic — CFR Arad 
4—0 (2—0), Rapid Arad — Vic
toria Ineu 2—1 (1—0), CFR-Vic
toria Caransebeș — Minerul Ani
na 3—0 — Minerul fltad auspeax? 
dată, CSM Lugoj — Obilld Sta- 
martin-ul Sîrbesc 1—0 (•—•), Me
talul Oțeiu Roșu — Minerul Ora
ri ța 6—0 (4—0).

Pe primele locuri î 1. CSM CA
RANSEBEȘ 5 p (2-3), 2. Obilld 
Stamartin 5 p (6—3), 3—4. UM 
Timișoara 5 p (2—6), Metalul 
Bocșa 5 p (5—3) ... pe ultimele 
locuri : 14. CFR Arad 3 p (4—0). 
15—16. CFR Caransebeș 2 p (4—5), 
Unirea Slnnicolau 2 p (3—4).

ETAPA VIITOARE: Minerul Orovițc
— U.M. Timișoara: FI. MocRrjac (Cra
iova), Minerul Anina — C.S.M. Ca
ransebeș: I. Radu (Craiova), Meta
lul Bocșa — Metalul Oțeiu Roșu: 
T. Bone (Oradea), C.F.R. Victoria 
Caransebeș — Rapid Arad: F. Marca 
(Oradea), C.F.R. Arad — Oblîîcl Sîn- 
martinu Sîrbesc ; A. Petx (Corei)» 
Șoimii Strungul Lipova — C.S.M. Lu
goj: C. Olteana (Drobeta Tr. Seve
rin’}, Unirea Sînnîcolau Mare — Vic
toria Ineu: V. Eăleanu (Drobeta Tr. 
c<>vo.rin),' Unirea Tomnatic — Minerul 
Moldova Nonă: F. Beretkî (Salonta).

SERIA A IX-a
Victoria Oarei — Unirea Valea 

lui Mihai 2—0 (1—0), Oțelul Or.

dr. Petru Groza — Oașul Negrești
1— 1 (1—0). Someșul Satu Mare
— Constructorul Satu Mare 2—2 
(0—1), Voința Oradea — Minerul 
Or. dr. Petru Groza 5—2 (3—0), 
Unio Satu Mare — Minerul Săr- 
mășag 1—1 (1—0) Olimpia Gher
la — Înfrățirea Oradea 0—1 (0—1), 
Minerul Șuncuiuș — Chimia Tăș- 
nad 4—2 (1—0). Silvana Cehu 
Silvaniei — Recolta Salonta 0—1 
(0-0).

Pe primele locuri :• 1. RECOLTA 
SALONTA 8 p (7—2), 2. Victoria 
Cărei 7 p. (5—0). 3. înfrățirea
Oradea 6 p (6—1), 4. Unirea Va
lea lui Mihai 6 p (3—2) ... pe 
ultimele locuri : 14. Chimia Tăș- 
nad 2 -p (6—9). 15. Minerul Or. 
dr. Petru Groza 2 p (6—10), 16. 
Oașul Negrești 1 p. (1—10).

ETAPA VIITOARE: Minerul oraș dr. 
P. Groza *- Silvana Cehu Silvaniei: 
G. Cagula (Baia Mare), Chimia Tăș- 
nad — Constructorul Satu Mare: A. 
Grama (Bistrița), Oașul Negrești — 
Unio Satu Mare: I. Naghi (Baia 
Mare), Someșul Satu Mrae — Mi
nerul Șuncuiuș : E. Seracin (Timi
șoara), Recolta Salonta — Oțelul 
oraș dr. P. Groza: A. Săvulescu (A- 
rad). Minerul Sărmășag — Voința O- 
radea: B. Saros: (Cluj-Napoca), în
frățirea Oradea — Victoria Cărei: 
V. Chiran (Lugoj), Unirea Valea luî 
Mihai — Olimpia Gherla: G. Breton 
(Baia Maret.

SERIA A X-a
Minerul Baia Sprie — Minerul 

Rodna 2—0 (1—0), CIL-Mecanica
Sighet — CUPROM Baia Mare
2— 0 (0—0) Lăpușul Tg. Lăpuș — 
ISSM Slghet 2—2 (2—2), Minerul 
Borșa — Metalotehnlca Tg. Mu
reș 0—0, Electromureș Tg. Mureș
— Minerul Băiuț 3—0 (3—0), Bra
dul Vișeu — Energia Prundu Bîr- 
găului 2—1 (0—1), CHIMFOREST
Năsăud — Oțelul Reghin 5—1 
(2—0), Mureșul Luduș — Minerul 
Bălța 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. CIL SI- 
GHET 7 p (6—2), 2. Electromureș 
Tg. Mureș 5 p (9—3), 3. Metalo- 
tehnica Tg. Mureș 5 p (6—4) . .. 
pe ultimele locuri : 14. Minerul 
Borșa 3 p (2—4), 15. Energia Prun
du Bîrgăului 3 p (5—9). 16. Oțelul 
Reghin 2 p (5—8).

ETAPA VIITOARE: Minerul Baia
Borșa — Energia Prundul Bîrgăului: 
V. Stan (Gherla), Oțelul Reghin — 
Minerul Băiuț: I. Negulei (Ocna 
Sibiului), Minerul Baia Sprie — . 
CHIMFOREST Năsăud: I. Meteo
(Aiud), Bradul Vișeu de Sus — Elec
tromureș Tg. Mureș: C. Cîrnaț
(Aiud), Metalotehnica Tg. Mureș — 
ISSM Sighet: L. Ilieș (Odorhei), Mi
nerul Rodna — Minerul Bâița: L 
Ghiure (Satu Mare), Cuprom Baia 
Mare — Mureșul Luduș: A. Kociș (O- 
radea), C.I.L Mecanica Sighet — Lă
pușul Tg. Lâpus: M. Timoc (Zalău).

SERIA A XI-a
Metalul Aiud — Tîrnavele Blaj 

’ 3—0 (3—0), Minerul Certej —
Minerul Paroșeni 0—0, Inter Si
biu — Dacia Orăștie 2—1 (2—1), 
Soda Ocna Mureș — IMIX Ag-ni- 
ța 2—2 (1—0), Mecanica Alba Iu- 
lfa — Viitorul-IRA Cluj-Napoca 
2—2 (0—1), Unirea Ocna Sibiului
— Minerul-Știința Vulcan 4—3 
(0—2), Mecanica Orăștie — Me
talul Sighișoara 3—0 (2—0), Steaua 
CFR Cluj- Napoca — Victc 
Călam 4—1 (3—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
PAROȘENI 7 p (6—1), 2. Dacia 
Orăștie 6 p (10—3). 3. Viitorul 
Cluj-Napoca 5 p (7—4), 4. Meta
lul Aiud 5 p (7—5) ... pe ulti
mele locuri : 14. Soda Ocna Mu
reș 3 p (4—7), 15. Metalul Si
ghișoara 3 p (3—8), 16. Tîrnavele 
Blaj 2 p. (2—10).

ETAPA VIITOARE: Minerul Pare* 
seni — Victoria Călan: P. Mihuțâ (A- 
rad), Tîrnavele Blaj - IMIX Agnita: 
G. Schia nu (Rm. Vilcea), Viitorul 
LR.A. Cluj-Napoca — Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca: C. Drulâ (Tg. Jiu), Mi
nerul Certe) — Mecanica Alba lulia: 
I. Seceanschi (Arad), Unirea Ocna 
Sibiului — Metalul Sighișoara: I. Ve- 
reș (Sf. Gheorghe), Dacia Orăștie — 
Mecanica Orăștie: G. Simicso (Hu
nedoara), Minerul Știința Vulcan — 
Metalul Aiud: I. ferenezi (Timișoa
ra), Inter Sibiu — Soda Ocna Mu
reș: I. Dogaru (Rm. Vilcea).

SERIA A XII-a
Metrom Brașov — Precizia r 

cele 3—1 (1—0), Nitramonia Fă
găraș — Minerul Baraolt 4—0
(3—0), Celuloza Zărnești — Ci
mentul Hoghiz 0—0, Mureșul To
pii ța — Unirea Oristuru Secuiesc 
4—6 (1—0), Minerul Bălan — Uti
lajul Făgăraș 1—0 (0—0), Mo’ Ma- 
Măgura Codlea — Metalul Tg. 
Secuiesc 0—0, Progresul Odor- 
heki Secuiesc — ICIM Brașov 
1—0 (0—0), ELECTRO Sf. Gheor- 
fhe — Viitorul Gheorgheni 2—0 
(1—0), Textila Prejmer n-a Jucat.

Pe primele locuri : L ELECTRO 
SF. GHEORGHE < p (5—1) — 2 
victorii, 2. Metalul Tg. Secuiesc 
5 p (5—1) — 2 victorK. 2. Nitra- 
monla Făgăraș 5 p (5-5), 4. Pro
gresul Odorhed I p (3—3) ... pe 
«Ittmele locuri : 15. Precizia Să- 
Crie 2 p (5—5), 15. ICIM Brașov 
1 P- (*—4), 17. Textila Prejmer 
1 P (1-4).

ETAPA VMTOARE: Minerul Bălan - 
Mureșul Topi ița: M. Bujor (Gh. 
Ghoorghiu-Dej), Celutaxa Zămești - 
Progresul Odorheiu Secuiesc: V. Cre- 
țoiu (București)» Precizia Sâcele — 
Nitramonia Făgăraș: P. Mîhâilescu 
(Tlrgoviște), Cimentul Hoghiz — Me

trom Brașov: N. Dobre (București), 
Minerul Baraolt — Electra Sf. Gheor
ghe: G Zolotușcâ (PI.) s Viitorul Gheor
gheni—Textila Prejmer; V. Aurelian 
(Ploiești), Utilajul Făgăraș - MobHa 
Măgura Codlea: G. Gale (Dotoeștl), 
ICIM Brașov — Unirea Crlstura Se
cuiesc: M. Baeîolu (Tg. Mureș), Me» 
talul Tg. Secuiesc — stă.

★
Rezultatele ne-au fost transmise 

de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.



AGENDA ATLETICĂ INTERNAȚIONALĂ
BEIJING (Agerpres). în ca

drul concursului Internațional de 
atletism de la Shanghai, record
manul mondial Zu Jianhua 
(R. P. Chineză) a cîștlgal pro
ba de săritură In înălțime cu 
performanța de 2,33 m, urmat 
de Gerd Wessig (B- D. Germa
nă) — 2,27 m. în proba leml- 
nină de 100 m garduri, pe pri
mul loc s-a situat Judy Simpson 
(Anglia) — 13,45, urmată de tdu 
Huajin (R. P. Chineză) — 13.51 
șl Daniela Bizbao CRomânla) — 
13.97.Alte rezultate : MASCtTtN : 
200 m : Moltrasio (Italia) Z1.U : 
400 m: Dawasumi (Japonia) 47.88: 

800 m : Cram (Anglia) 1:40.41 ; 
FEMININ: 100 m: Jayne Andrews 
(Anglia) 11,61 ; înălțime : Zheng 
Dazhen (R, P. Chineză) 1.S1 m : 
greutate : Margitta Puie (R. D. 
Germană) 19,32 m.

MONTREAL. A șasea ediție a 
maratonului Internațional desfă
șurat In localitate a avut urmă
toarele clasamente : BARB Ați : 
1. Jorge Gonzales (Porto Rico). 
2.12:43, 2. Dereje Nedl (BM—M 
2.13:27, 3. Iakov Tolstikov .~RSS) 
2.16:02. 4. Marc de BLander (Bel
gia) 2.18:13, S. Dmitri Fecktstov 
tURSS) 2.1» 32 L Czeslav WCcze-

• Zhu Jianhua a sărit 2,35 m
wski (Polonia) 2.20:21 ; FEMEI : 
L Lisa Larsen (SUA) 2.36:35, 2. 
Lufcsla Beliaeva (URSS) 2.36:44. 
L Odette Lapierre (Canada) 
2.46:17.

MEXICO. Circa 15 006 de con- 
curenți. d;n 11 țâri, s-au aliniat 
la startul concursului de maraton 
desfășurat tn capitala mexicană. 
Tînârul localnic Gerardo Alcala 
(23 ani) s-a aflat mereu pe pri
mi plan al cursei £ a cîștiga: 
detașat. In 2-23:32. A fost urmat 
de sovieticii Iurl Starikov 2.27:0€ 
£ Vladimir Stankov 2.27:21. în 
cursa femininâ. pe primele locuri 
s-au clasat : 1. Marieeia Hurtado 
(Mexic) 2.WJ7. 1 Ana Domo- 
radskaia CCRSS) 3.11 :34 3. Ange
lica Vjiarroe: 'Mexic) 3.93:58. 
Efectele odor T258 m ta&lțime la 
care este situat Mexicul se văd 
foarte bine în rezultatele com- 
pediortloe.
TALLOIBI. Pentru a treia 

oară consecutiv francezul Adrlec 
Pheulptn a clștiga: cursa de
marj pe 3*3 km reallzlnd timpul 
de 23.30:41. L-au urmat : MleheZ 
Dubota (Belgia) 24-56:31 Gerald 
Basset (Elveția) 23 31 :16. Mictieî

la înălțime
Bouloc (Franța) 23.47:38 (aceștia 
din urmă fiind cronometrați pe 
distanța de 196,9 km).

KATMANDU, 24 (Agerpres). — 
In concursul din cadrul primei 
ediții a Jocurilor Federației spor
tive a Asiei de sud, competiție 
ce se desfășoară la Katmandu 
(Nepal), fondistul Indian Silngh 
și-a adjudecat victoria In curs» 
de 10 000 m, cu timpul de 
31:55,10, iar compatriotul său 
Sumariwala a ocupat primul loc 
in proba de 100 m in 11,10. In 
proba feminină de IM m plat 
victoria a revenit Simonei Heer 
(Sri Lanka), înregistrată cu 
timpul de 12,30.

Alte rezultate : MASCULIN :
1500 m : Bagichha (India) 4:03,00. 
400 m : Chandratillaka (Sri Lan
ka) 44,60, FEMININ : 400 m :
Shiny Abraham (India) 55,50.

AfSCII STKIKIV l CÎȘTitAT ..TMBL IILGAtlEI“
SOFIA 24 (Agerpres). Cea 

de-a 34-a ediție a Turului ci
clist al Bulgariei desfăFJ- 
ratâ in 13 etape. *nd
circa 1 600 km. s-a iacbeiat la 
Sofia cu victoria rutierului 
bulgar Nenei# Ktaikav. ur
mat in clasamentul Erai de 
Vikior Klimov (U-B-SLS.) la 
2:12. Jan Schur (R.IXGJ — 
fiul celebrului ciclist Gustav 
Schur — la 3:13. Slaw«mir 
Krawezik (Polonia) la 4-12 
etc. Dintre cicliștii rernini cel 
mai bine s-a clasat O4im- 
pio Celea. De locul 15 la 824. 
După cum se stie_ Olimpiu Ce
lea a fost dstieâtor al etaoei

Stop-cadru —

a 2-a Troian-Gabrovo. Pe 
eduDe. primul Ioc a fost 
ocunat de Bulgaria L urma’â 
de R. D Germană UR.S.S 
Poloaia Cehoslowr.a Bul
garia II combinata duhurilor 
Steaua si Metalul Plooeni. 
Selecționata sindicală din Bul- 
earia Olanda Bulgaria — ti
neret Tueoaiavia Belea

Etapa a 12-a lisDutată con- 
tracrooocnetru ’ndividual la 
Btaeoevgrad a revenit lui 
Ne»e»o Staikav. Inreeistrat De 
16 km tn 20:38 iar etaoa a 
13-a ultima Blaeoeverad — 
Sofia (97 km) a fost dștieată 
ie sportivul sovietic Olee 
Guida cu timpul de 2h 43:40

„UN LUP DE MARE“

FARA EGAL
in anele de la vărsarea 

Rinului in Marea N 
destul de învolburate în a- 
ceastă oerîoadă a ar.: ‘ 
oe Grevelinzenmeer 
Olanda s-au desfășurat 
lele trecute cele sânte 
sate ale Camoionatului 
roDean de yachting 
clasa .Tornado". La
Datul întrecerilor victoria
a revenit cuplului danez 
Paul si Trine Elvslrom,
care a reușit să cîstlce ca-
tru regate. întrucit si tn 
celelalte trei regate s-au 
clasat mereu printre frun
tași cel do! au totalizat 18 
puncte, care le-au asigurat 
un succes net tată de 
următorii clasați olande
zii Willy si Cees Van Bla
de! 27.7 o austriecii Nor
bert Pclschel si Walter 
Schlagbauer 57.4 d sovie
ticii Sergbei Prijmak si 
Edgar Tereknin 60 n etc.

Este oentru a doua oară 
consecutiv cînd cudIuI da
nez. de fant tatăl si fiica, 
a obtinut victoria la .euro- 
Dene" Paul Elvstrom fiind 
unul dintre cel mai mari 
asi ai vachtinsului interna
tional. în palmaresul său 
figurează zeci si zeci de 
victorii tn comoetitii mari 
si mici între care si la cl- 
teva ediții ale Jocurilor O- 
limoice. Reputatul .lup 
de mare" danez (născut la 
Hellerup. la 25 februarie 
1928) a fost campion olim
pic tn 1948 la Londra, la 
clasa ..Lechtkăfer" („Licu
rici"). tn 1952 la Helsinki, 
la ..Yola olimpică", tn 1956, 
la Melbourne la clasa 
..Finn" tn 1960 la Roma, tot 
la .Finn". în 1968 în Me
xic a fost al patrulea Ia 
„Star". A participat, de a- 
semenea la J.O din 1972 
si 1976 si chiar si anul a- 
cesta. lâ 
fără un 
fost de 
mondial 
campion ____
siunea sa deosebită oentru 
acest snort orlceoerea In
conducerea diferitelor ti-
nurl de ambarcatil 
impresionant de 
au făcut din Paul 
ElvstrSm unul dintre 
mal eeoutati specialiști 
acestui snert 

iscusiți 
călclnd 

sa Trine 
si-a luat-o Părtașe

ilui-

:uluL
13 

zi- 
re- 
eu- 

la 
ca-

Los Angeles dar 
succes deosebit. A 
asemenea camDion 
la diferite elase. 
european etc Pa

Dricenerea 
diferitelor 

lanțul 
succese 

Bert 
cei 
ai 

marina- 
urmele 

si 
oe 
•a

al 
ne

viguros 
(22 ani)

care_______ _ _____
ultimele succese

Romeo VILARA

ACTUALITATEA SAHISTĂ
MOSCOVA. A 5-a partidă 

dintre Anatoli Karpov și Garri 
Kasparov, care-și dispută titlul 
de campion mondial de șah, a 
fost cea mai scurtă de pină 
acum. După numai 21 de mutări 
(într-o apărare siciliana — va
rianta Najdorf), campionul 
mondial A. Karpov a propus 
remiza, pe care șalangerul a 
acceptat-o. Scorul rămine in 
continuare 1—0 în favoarea 
deținătorului titlului. Partida a 
6-a urmează să se dispute 
miercuri, G. Kasparov avi nd 
piesele albe.

VARȘOVIA, 21 (Agerpres). 
După 5 runde, în campionatul 
european de șah pentru ju
nioare, care se desfășoară la 
Katowice, in clasament conduce 
Ildiko Madl (Ungaria) cu 4 
puncte (1), urmată de Ga
briela Olărașu (România) 3,5

a
puncte (1), Iguana Erneste 
(U.R.S.S.) 3 puncte. Gabriela
Olărașu a cîștigat partida între
ruptă în runda a 4-a cu Evghe
nia Peitceva (Bulgaria).

*
In turneul internațional stu

dențesc de șah din Capitală, 
după disputarea a 8 runde, în 
fruntea clasamentului se află 
doi lideri, M. Marin (România) 
șl S. Grivas (Grecia), cu cite 
5,5 p fiecare. Ei sînt urmăți de 
alți patru concurenți, Ia ega
litate : D. Dumitrache (Româ
nia), D. Werner (R.F.G.), O. 
Benei (Franța) șl A. Pekarek 
(Cehoslovacia) — 5 p. în grupa 
feminină, primele locuri sînt 
ocupate de șahistele românce : 
Marina Pogorevici 5,5 p, Sorina 
Dan 4,5 p, Mădălina Stroe și 
Edith Kozma — 4 p.

CUM AU EVOLUAT-ÎN CAMPIONAT - ADVERSARELE

ECHIPELOR NOASTRE IN CUPELE EUROPENE

Roma — egal
Adversara echipei Steaua in 

Cupa cupelor, A.S. Roma, nu 
a putut trece pe teren propriu 
de ambițioasa echipă piemon- 
teză Como, într-o partidă in 
care au ieșit in evidență bra
zilianul Cerezo (care a și des
chis scorul in min. 59, primind 
insă apoi cartonaș galben pen
tru că, după gol, a părăsit 
terenul pentru cîteva clipe) și 
componentul „ll“-lui campion 
mondial, Conti. Speranțele ele-

RUGBYȘTII FRANCEZI ÎN JAPONIA
HAKODATE. Echipa de 

rugby a Franței si-a început 
simbătă turneul in Japonia 
lucind cu selecționata de Est 
a acestei târî oe care a in- 
vins-o cu 60—22 (24—6). Punc
tele echipei franceze au fost 
realizate astfel : 11 încer
cări (Esteve — 8. Berbîzier

Blanco si Lescarboura — cite 
1). 8 transformări (Lescar
boura — 5. Bianco — 3). Fran
cezii au aliniat următorul 
XV : Blanco — Esteve. Sella.

Mothe. Begn — Lescarboura 
Berbizier — Lacans. Orso Er- 
bani — Condom Pelloux — 
Garnet. Dintrans. Dospital.

BASCHETBALISTELE Of U OLIMPIA 51 C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI
(Urmare din pag 1)

că doar trei lucătoare au în
cercat cu succes aruncările de 
la 6,25 m pentru care (con
form noului regulament 
F.I.B A.) se primesc 3 punc
te : Marinache (două încer
cări). Pîrvan (una) si Bărăgan 
(una).

Meciurile din ultima zi au 
constituit si iocuri-scoală pen
tru cei 34 de participant) la 
stagiul anual al arbitrilor al 
cărui principal subiect de 
dezbatere a fost noul regula
ment F.I.B.A.

• Echipa de iunioare C.S.Ș. 
2 București (antrenoare Corne
lia Mircioiu si Cristina Tăbă
raș) a cucerit — neînvinsă — 
locul I în turneul international 
desfășurat la Varșovia. Ju
nioarele românce au obți
nut următoarele rezultate: 
86—63 cu Polonia Varșovia. 
68—49 CU SKRA Varșovia. 
72—68 cu Selecționata Prusz- 
kow. Clasament final : 1.
C.s.s. 2. 2. SKRA 3. Selec
ționata Pruszkow 4. Polo
nia Varșovia. Cele mai bune 
iunioare de la C.S.S. 2 : Ro
xana Ștefan si Carmen Du- 
tică.

pe „0lîmpico“
vilor lui Eriksson în victorie au 
fost spulberate însă de un alt 
„straniero", suedezul Corne- 
liusson. cu 13 minute înainte 
de încheierea partidei. Cu 
toate eforturile și dominarea 
gazdelor in final, scorul nu a 
mai putut fi modificat. Roma a

Inter — debutul
• Atenție

După un egal „afară", echi
pa lui Castagner s-a impus la 
limită (2—1) în etapa a 2-a pe 
San Siro. in fața unei adver
sare deosebit de bătăioase 
Avellino. Milanezii au trudit 
insă din greu pentru această 
victorie deoarece oaspeții au 
fost cei care au înscris primii, 
sore finele reprizei întii prin 
Diaz (min. 43) Egalarea au 
obținut-o gazdele la 10 minute 
de la reluare, prin _virful" 
Altobelli. care a transformat 
un penalty, pentru ca apoi 
Inter să pornească o lungă 
cursă de detașare. finalizată 
in min. 83 de .vitezistul" Pa- 
sinalo, trimis tn teren de Cas
tagner in repriza a doua. in 
locul bătrinului Causio.

De remarcat că in partida 
de duminică la ..negru-albas-

folosit în acest joc formația : 
Tancredi — Lucci, Righetti, 
Maldera, Nela — Conti, Bu- 
riani, (min. 80 Antonelli) Chie- 
rico, Cerezo — Iorio, Graziani. 
După cum se vede, brazilianul 
Falcao (entorsă la genunchi) 
rămine in continuare indisponi
bil, dar recuperarea lui pină la 
3 octombrie, data returului cu 
Steaua, este posibilă.

lui Rummenigge
la Sabato !
tri" au jucat cei doi mari ab
senți din prima manșă a turu
lui întii al „Cupei U.E.F.A.", 
la București : Rummenigge
(debut în campionat) și Sa
bato. Primul, nerefăcut com
plet după fractura unui deget 
al piciorului nu a strălucit; 
în schimb al doilea a fost elo
giat pentru prestația sa la mij
locul terenului și în construc
ția fazei ofensive. Irlandezul 
Brady, care promitea la rein
trarea lui Rummenigge alcă
tuirea. cu el. a unui cuplu re
dutabil a avut o evoluție 
destul de ștearsă. Iată echipa 
aliniată de Inter : Zenga — 
Bergomi, Ferri, Collovati, Ba- 
resi — Mandorlini, Sabato, 
Brady — Causio (min. 46 Pa- 
sinato), Altobelli, Rummenigge 
(min. 89 Muraro).

Betis — performera etapei spaniole

BALCANIADA DE BOX
(Urmare din pag !)

Haci Yldiz. Dar iată-i pe cei 
12. In ordinea categoriilor : 
Ramazan Poiat. Altan Angin 
Cemal Oner. Faruk Karatop 
Mehmet Demir. Mehmet De- 
mirkapn. Vedat Onsay, Alpan- 
san Yaidirim. Lufti Cambacu 
Taci Tunali. Haci Yldiz si Ga- 
lip Korkmaz. Antrenori : Yur- 
dakui Guleren. Irfal Poiat si 
Erim Denizer.

Antrenorii echipei Româ
niei. Ion Popa si Calistrat Cu- 
tov au alcătuit formația care 
va fi prezentă oe ringul brăi-

lean si de la care așteaptă o 
comportare De măsura pres
tigiului de care se bucură bo
xul românesc !n arena inter
națională. Iată-i ne cei 12 
purtători ai tricoului national : 
Virgil Iordache. Marin Visan 
Marian Fînătan. Ionel Panaite 
Nicolae Brînzei Florian Tî- 
comnicu. Rude! Obre.ia. Nico
lae Balaban. Doru Maricescu. 
Marcel Marco Gheorghe Preda 
si Teodor Pîrjoi

Mîine. Ia ora 18 în Sala 
sporturilor din Brăila va ră
suna primul eon«? al celei de a 
22-a edifii a Balcaniadei de 
box pentru seniori.

Rezultatul nr. 1 al etapei (a 
4-a) din campionatul spaniol 
l-a realizat Betis Sevilla în
vingătoare în deplasare la 
Valencia, cu 1—0. A fosi sin
gura victorie a echipelor care 
au evoluat pe teren străin 
Presa spaniolă subliniază buna 
comportare a formației din 
Sevilla, arătînd că s-au evi
dențiat portarul Esnaola. linia 
de fundași (Diego. Mantilla 
Alex, Gordillo) și cea de mij
loc (Ortega Paco Cardenosa). 
Singurul gol al intîlnirii l-a 
marcat Parra, din plonjon tri- 
mifind cu capul balonul in 
poarta Valenciel Ziarul ..MAR
CA" titrează : „Cardenosa
eroul meciului de la Valencia". 
Comentariul apărut subliniază 
buna apărare tn Unie a for
mației din Sevilla. Ziarul _AS“ 
are titlu] ..Parra a exploatat 
eroarea defensivei adverse" și 
remarcă, de asemenea an- 
rarea bine organizată tactic 
menționînd că — deși s-a vă
zut mai rar in joc — linia de 
atac (Rincon. Parra Suarez) a 
știut să transforme toate or
gile pe care le-a avut In ac
țiuni periculoase. Betis va

primi simbătă, la Sevilla, pe 
C.F. Barcelona, o partidă foar
te grea. C.F. Barcelona a de
venit lider, are o perioadă 
bună și va solicita Ia maxi
mum pe Betis.

.Jn acesi meci vom vedea 
cu adevărat potențialul actual 
al formației noastre Înaintea 
partidei-retur din Cupa 
U.E.F.A.. cu valoroasa echipă 
Universitatea Craiova” a de
clarat „veteranul" echipei por
tarul Esnaola.

Duminică a avut loc etapa a 
4-a. dar toate echipele au cite 
3 jocuri (etapa a 3-a va fi 
programată ulterior) Rezulta
te : Murcia — Malaga 4—0. 
Atletico Madrid — Real Socie- 
iad 2—1 Hercules — Osasuna 
1—1, C. F. Barcelona — Espa- 
nol Barcelona 1—0 Gijon — 
Elche 2—0. F.C. Sevilla — 
Real Madrid 1—0. Athletic Bil
bao — Santander 1—0 Valla
dolid — Zaragoza 1—1 Valen
cia — Betis 0—1. Pe primele 
locuri : C.F. Barcelona 6 p, 
F.C. Sevilla 6 p Hercules At
letico Madrid si Betis Sevilla 
cu cite 5 p Pe ultimul : 18. 
Elche 0 p„

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX ® TELEX
BADMINION • Rezultatele fi

nale ale concursului de la Dja
karta, simplu bărbați : Ham Jian 
fR. P. Chineză) — Yang Yang 
(R. P. Chineză) 15—12 15—TO *
simplu femei ? Han Alpine fR P. 
Chineză) — Li Llngweî (R P 
Chineză) 15—12 15—4. La dublu
bărbați a cîștigat cuplul Kartono- 
Lelm Swie (Indonezia) tar la 
dublu femei perechea Wu Dixl- 
Lln Ying fR. P Chineză)

BASCHET • Cea de a 18-a 
ediție a .Cupel William Jones* 
rezervată echipelor camoioanr 
din 5 țări a revenit formație1 
Italiene Banco dl Roma care 
deși învinsă In ultima etapă de 
echipa americană Marathon OH 
CU 112—92 (53—50) șrf-a păstra4

primul loc tn clasament. în or
dine s-au clasat : 2. Obras Sanl- 
tarias (Argentina) Slric fBrazl- 
11a) Barcelona (Spania) șl Marat
hon Oil (S.U.A.). • Competiția
dotată cu trofeul .Hector Quiro
ga* s-a încheiat ou victoria echi
pei Real Madrid în Palatul Spor
turilor din capitala Spaniei îr 
ultima zi a. întrecerii s-au în
registrat rezultatele : Real Ma 
drid — Granarolo 'Italia) 91—85 
Orthe? (Franța) — Caserta flta 
*1a> 76—75

CICLISM a în reuniunea de 
olstă de la Caii (Columbia' oro- 
ba de urmărire 4 km a fosi 
cîstigată de sovieticul lurt Lu- 
oolenko în 4-41 10. Pe ?chlpe (3 
*<m> vli-înr’a a r»vi»n1< «olorff

• TELEX • TELEX •
natel Poloniei in 3:28,99 • La
.Marele Premiu al Națiunilor- 
ie la Cannes, tn proba amatori
lor, victoria a reveni» francezului 
Sernard Richard.

HOCHEI PE ROTILE g Repre
zentativa Argentinei, care avea 
asigurat titlul mondial Încă Îna
inte de lisputarea ultime! eta- 
ae. a rfstlgat si meciul cu Olan- 
ia (1—Ol terminlnd nelnvinsâ
această întrecere. Alte rezultat» 
lin altlma etapă : Italia — Por 
tugalia 5—4 Spania — R.F G 
0—2. Brazilia — Elveția 9—2 șl 
S.U.A - Chile 5—5 tn clasa- 
meni : 1 Argentina 18 p : !
rtalla 15 p : 3 Portugalia 1! o 

JUDO a Cistlgătorii turneulv 
'ntci-no+lona.1 de la Lhnd’->e

TELEX • TELEX • TELEX
(Austria) : Jean van Deursen 
(Olanda) — 60 kg : Marek Rybi
cki (Polonia) — 65 kg : Bertalan 
Hajtos (Ungaria) — 71 kg : WaJ- 
demar Legier (Polonia) — 78 kg.

TENIS • în finala turneului 
feminin de la Fort Lauderdale î 
Navratilova — Michelle Torres 
5—1. 8—0. Este a 60-a victorie 
consecutivă a Martin el Navratj- 
ova ! • John McEnroe a ctștieat 
turneul de la San Francisco fn- 
7ingîndu-1 tn finală oe compa
triotul său Brad B’.Jber* tu 6—4 
5—4 • Turneul de la Bordeaux
, revenit spaniolului Jose H'- 
»ueras care a dispus tn finală 
de Italianul CancelotH -vi 1—* 
5—1
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