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Astă-seară pe Wembley, in preliminariile „Mundtalului"
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, au început, 
marți, 10 Septembrie, lucrările 
celui dc-al III-lea Congres al 
consiliilor populare județene și 
al președinților consiliilor popu
lare municipale, orășenești și 
comunale, eveniment de deose
bită importanță in viața patriei 
noastre.

Acest reprezentativ forum de
mocratic se întrunește in at
mosfera de puternică emulație 
creatoare, de avint în muncă 
si Icrmă angajare revoluționa
ră in care toți cetățenii țării 
omagiază împlinirea a două de
cenii de la Congresul al IX-lea 
al P.C.R. și de la alegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu in 
suprema funcție de conducere 
in partid, moment de însemnă
tate istorică 
națiunii, i 
cialislă și 
niei.

Mii de 
au venit 
sire. pe 
Ceaușcscu, 
Ceaușcscu. 
zenți au aclamat îndelung pen
tru partid și încercatul 
conducător, 
popor 
torios 
patria 
eeastă 
găsit o vibrantă expresie sen
timentele de fierbinte dragos
te. de înaltă prețuire și profun
dă recunoștință pe care în
treaga națiune le poartă secre
tarului general al partidului, 
președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pen
tru iot ceea ce face spre bi
nele țării și fericirea poporului, 
pentru ca România socialistă 
să fie mereu mai înfloritoare, 
să ocupe un loc demn și res
pectat in rindul națiunilor 
lumii.

Tovarășul Nicolae Ceaușcscu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului, au stră
bătut pe jos aleea centrală, de 
la monumentalul arc înălțat la 
intrarea în Complexul expozi- 
țional din Piața Scînteii pe 
care stă scris „1965—1985“ și 
„Epoca Ceaușescu — epoca de 
aur a României" — pină la pa
vilionul central, unde are loc 
Congresul consiliilor populare. 
Frumoasa esplanadă este stră
juită. de o parte și de alta, 
de imense panouri, care cu
prind fotografii cu valoare de 
document, ele alcătuind o re
velatoare cronică a prefaceri
lor înnoitoare petrecute în so
cietatea românească, a remar
cabilelor înfăptuiri obținute de 
poporul nostru în perioada e- 
roicâ inaugurată de Congresul 
al IX-Iea al partidului, de cind

ANGLIA
cronici 

alit de

pentru destinele 
pentru devenirea so- 

i comunistă a Rornâ- 
«

locuitori ai Capitalei 
să intimpinc. la so- 

tovarășul Nicolae 
pe tovarășa Elena 
Bucureștenii pre-

său 
pentru minunatul 

român, constructor vie- 
al socialismului, pentru 
noastră socialistă. Ia a- 
primire entuziastă și-au

tovarășul Nicolae Ceaușcscu 
conduce cu strălucire destinele 
tării, ale națiunii, pe calea so
cialismului și comunismului.

Imaginile dominante ale a- 
cestei impresionante 
fotodocunienlare sint
familiare, de scumpe nouă, tu
turor. Ele înfățișează vizitele 
de lucru ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in județele și locali
tățile patriei, in întreprinderi, 
unități agricole, pe șantiere, in 
institute de invătămint și cer
cetare. dialogul nemijlocit și 
rodnic pe care secretarul gene
ral al partidului îl întreține 
permanent cu făuritorii bunu
rilor materiale și spirituale 
ilustrind, in mod strălucit, con
cepția sa programatică privind 
construcția 
preună cu poporul și pentru 
popor.

Totodată, 
într-o emoționantă mărturie a 
dragostei și bucuriei cu care 
oamenii muncii, toți cetățenii 
tării, bărbați și femei, tineri și 
vîrstnici, mtimpină, de fiecare 
dată, pe meleagurile lor, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușcscu, a 
hotăririi nestrămutate a între
gii națiuni de a urma cu cre
dință și devotament pe condu
cătorul iubit și stimat al parti
dului și statului in tot ce în
treprinde spre măreția patriei 
și gloria poporului român.

...Ora 9. Are Ioc deschiderea 
lucrărilor celui de-al III-lea 
Congres al consiliilor populare 
județene și al președinților con
siliilor populare municipale, o- 
rășenești și comunale.

In sală domnește o atmosfe
ră însuflețită, caracteristică ma
rilor evenimente din viața po
litică și socială a țării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au fost 
întimpinați, la sosirea in sală, 
cu vii și îndelungi aplauze, cu 
urale și ovații puternice. Parti
cipant» la Congres au scandat 
cu însuflețire „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu 
porul !“.

A fost intonat Imnul 
al Republicii Socialiste 
nia.

Lucrările Congresului 
deschise 
Bobu. 
Politic 
C.C. al P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost ales, intr-o deplină u- 
nanimitate, președinte al celui 
de-al III-lea Congres al con
siliilor populare județene și al 
președinților consiliilor popula
re municipale, orășenești și co
munale.

In continuare, a fost ales, 
in unanimitate, prezidiul Con
gresului.

UN MECI CARE POATE

SUCCES
DEPLIN
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socialismului im-

ele se constituie

și po-

de stat 
Rotnâ-

au fost 
de tovarășul Emil 

membru al Comitetului 
Executiv, secretar al
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ROMÂNIA,
ÎNSEMNA de pe-acum „PASUL SPRE MEXIC"
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LiNEKER HATELEY WADDLE

LONDRA, 10 (prin telefon). 
De marele „moment Wembley" 
ne mai despart puține ore. E 
un moment-cheie, dat fiind 
faptul că această zi de 11 sep
tembrie angajează patru din 
cele cinci echipe ale grupei a 
IlI-a. E ca un sprint 
intr-un moment foarte 
tant al cursei. Anglia 
să demareze pentru a 
prinde în cîștigătoarea grupei, 
echipa noastră își încordează 
puterile pentru a... prinde roa
ta liderului, Irlanda de Nord 
vrea să facă — printr-o victo- ' 
rie la Istanbul — marele 
spre un zero „la adevăr", 
tru a angaja cu șanse 
de la București, iar 
joacă un meci al orgoliului, 
pentru care — se vede — face 
eforturi speciale ca să nu so-

colectiv 
impor- 

încearcă 
se des-

pas 
pcn- 

meciul 
Turcia

I«\\\\\\\\\\\\\\\^^^ Momama

Arbitru : K. H. TRITSCHLER (R. F. Germania)

CAMATARU CORAS
HAGI KLEIN BOLON1
UNGUREANU ȘTEFANESCU IORGULESCU 

MORARU

spune in 
închiderii

echipei

sească — așa cum se 
ciclism — după ora 
controlului.

Care ar fi șansele 
României astăzi ?

„Tricolorii" au de partea lor 
un palmares postbelic care-i 

»surprinde pe comentatorii eu
ropeni. Din cele șase jocuri sus
ținute cu Anglia, România a 
cîștigat unul, a remizat patru 
și a pierdut tot un joc. pe te
ren neutru, la Guadalajara. 
Deci egalitate perfectă atît la 
puncte, cit și la golaveraj. Mai 
mult decît atît, egalitatea per
sistă și la capitolul mai edi
ficator — al jocurilor dificile. 
Dar cum întotdeauna palmare-

MATEUT
REDNli

sul e doar un punct de 
care, meciul de mi ine 
azi) are nevoie mai mult 
de căldura plăcută a amintiri
lor.

în meciul de pe Wembley, e- 
chipa României, dacă vrea sâ-l 
elimine pe „1“. trebuie sâ joa
ce cu : dirzenia de pc Wem
bley 1981 ; inteligența de la 
Stockholm ; forma sportivă și 
curajul de la Bratislava.

Sigur că e greu sâ concen
trezi în 90 de minute aseme
nea momente de vîrf, mai ales

loan CHIRILĂ

ple-
(n.r. 

d eci t
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Frumoase aprecieri pentru excelenta comportare la CE. din iugoslavia

„ROMANII CONTRIBUIE CA EDIȚIA DE LA OSIJEC
SA FIE ÎNSCRISA CU LITERE MARI IN ISTORIA TIRULUI"

OSIJEK, 10 (prin telefon). 
Hotărît lucru, actuala ediție a 
Campionatelor europene pentru 
arme cu glonț, desfășurată în 
excelente condiții în acest pi
toresc oraș iugoslav, se con
stituie într-o pagină memora
bilă diin „Cartea de aur“ a tiru
lui românesc, a sportului nos
tru în general. Cinci titluri 
continentale din șase posibile 
in trei probe olimpice de pis
tol (Silvia Kaposztay și echipa 
României la pistol sport, Cor- 
neliu Ion la pistol viteză. Li- 
viu Stan 
noastră la 
medalii de 
„viteză" și 
ber“). două 
aur aureolate de stabilirea unor 
noi recorduri mondiale (Silvia 
Kaposztay și trioul Liviu Stan- 
Sorin Babii-Ilie Petru), com
pletate de un argint și un

bronz în întrecerile la pușcă — 
iată un bilanț strălucitor, care 
face cinste mișcării sportive 
din România, demonstrînd con
vingător. încă o dată, 
zabilele 
nalcle 
Osijek 
muncii, 
dăruirii 
patriei.
contribuit la realizarea presti
giosului bilanț — sportivi, an
trenori, 
—li se 
felicitări.

Frumoasa comportare a tră
gătorilor români a avut, fireș-

inepui- 
sale resurse. Excepțio- 
rezullate obținute la 
sint rodul talentului, 

angajării exemplare, 
pentru gloria culorilor 
Tuturor celor care au

și reprezentativa 
pistol liber), două 
argint (echipa de 

Sorin Babii la „li- 
dintre medaliile de

activiști ai federației 
cuvin cele mai calde

te. ecouri dintre cele mai fa
vorabile în cercurile specialiș
tilor tirului mondial, in coloa
nele presei. Vom reproduce in 
continuare, doar citeva dintre 
ele. extrem de edificatoare. 
Astfel, ziarul „Glas Slavoni ie" 
din Osijek. carc-1 prezintă 
luni la rubrica „Performerul 
zilei" pe Liviu Stan mențio
nează printre altele : „Avind 
doi excclenți trăgători la pis
tol liber, la fel de buni (Stan 
si Babii n.r.). românii nu au

Radu TIMOFTE

(Continuare în pao i 4-a)

CEFERIADA [CMCMD4

C.M. DE BOX-TINERET DE LA BUCUREȘTI CREAZĂ PREMISA 
AFIRMĂRII DIN NOU A PUGILIȘTILOR NOȘTRI3

sint, in acest sens, elocvente.
Iată-ne, deci, reveniți prin

tre țările care au un cuvînt 
de spus la marile competiții 
pugilistice internaționale. Nu 
este o afirmație generată de 
firescul entuziasm al succese
lor recente. Tinerii noștri bo
xeri și-au afirmat valoarea în 
compania celor mai 
reprezentative care 
boxul actual: Cuba, 
Sovietică, S.U.A. Sportivii ro
mâni, ca și cei din Republica 
Democrată Germană, au... in
culcat calculele hîrtiei, răstur- 
nînd, oarecum, ierarhiile sta
bilite la Campionatele mondi
ale de tineret de la Yokoha
ma (1979) și Santo Domingo 
(1983). Dacă școala de box din 
R.D. Germană anunțase, 
cele 5 titluri cucerite la 
ropenele" de seniori din 
mai. de la Budapesta, că 
venit o forță pugilistică, 
același lucru puteam 
înaintea competiției

Cea de a lll-a ediție 
Campionatelor mondiale 
box pentru tineret s-a înche
iat duminică pe ringul de la 
Patinoarul „23 August" din 
Capitală, cu un frumos succes 
al pugiliștilor români. Ei au 
cucerit 2 titluri de campioni 
mondiali — Marcelieă Tudoriu 
(muscă) și Daniel Nlâeran (pa
nă), 2 medalii de argint 
Giani Gogol (semiușoară) 
Dumitru Beșliti (mijlocie), 
medalii de bronz 
(ușoară), Vasile Damian (se
migrea) și Iulian llrăghici 
(supergiea). Deci, un bilanț de 
șapte medalii, care crează pre
misa afirmării DIN NOU a 
boxului românesc in elita celui 
mondial. Spunem din nou de
oarece, în ultimii ani — tre
buie să recunoaștem — spor
tul cu măiiuși din țara noas
tră s-a menținut mai mult la 
cota mediocrității și chiar sub 
aceasta. Campionatele europe
ne de seniori de la Budapesta

a 
de

Și
3

Ion l’al 
Vasile Damian

Și

puternicc 
domină 

Uniunea

prin

a de- 
nu 

afirma, 
de la

O FRUMOASA COMPETIȚIE O 
A SPORTULUI DE MASĂ

București, despre tinerii pugi- 
liști români. Și am văzut mai 
sus de ce. Iată-ne, deci, în 
fața unei frumoase, plăcute 
surprize pe care ne-au 
rit-o reprezentanții noștii
„mondialele" recent încheiate. 
Subliniem că succesul lor nu 
a fost unul 
favorizat de o tragere la sorți 
convenabilă.
„sorții" au... stabilit ca, 
din primul tui, să se desfă
șoare cinci meciuri între spor
tivii români și cei cubanezi, 
marii favoriți ai competiției, 
încercare grea, dar care, oda
tă trecută, anunța tuturor 
celor prezenți că România are 
de această dată o formație bi
ne pregătită, cu boxeri talen- 
tați, buni cunoscători ai teh
nicii de luptă. Și dacă Daniel 
Măeran și Marcelieă Tudoriu

Petre HENȚ 
Paul IOVAN

de circumstanță.

Să nu uităm că 
încă

în suita finalelor pe tară din 
cadrul marii competiții sporti
ve naționale „Daciada", cea a 
muncitorilor din transporturi și 
telecomunicații — CEFERIA
DA — se înscrie la un loc de 
frunte. Aflată la a 9-a ediție, 
această frumoasă întrecere de 
masă, care a reunit la etapa 
pe asociație peste 30 000 de ti
neri și tinere, și-a desfășurat 
ultimul ei act cu participarea 
a 400 de 
tuturor 
C.F.

A fost 
ganizată 
revenind
din Transporturi și Telecomu
nicații — un model în mate
rie. în condițiile în care fina- 
liștii au evoluat pe mai multe 
baze sportive (Stadionul tine
retului. sălile Giulești si Pro
gresul. arena Voința etc.); de a- 
semenea. de un bun nivel teh
nic. îndeosebi la iocuri spor
tive — volei băieți. Craiova și 
fete. Constanta, cu echipe care 
ar putea concura chiar intr-un 
campionat divizionar...

Notăm în rîndurile care ur
mează sportivii și formațiile 
prezente pe 
miatilor :

podiumul

Fete : 109
(Constanta).

(Craiova). 3.
800

pru

m. : 1.
2. Mi- 

. Alina 
m ; 1.

(Continuare ui pag. 2-3)

sportivi, reprezentanții 
celor 8 Regionale

o finală excelent or- 
— meritul principal 
Uniunii Sindicatelor

ATLETISM. 
Gakm<5 Gafar 
naela Ghiță . 
Roșea (Timișoara) ; 
Elena Albescu (București) 2. ioa
na Logofâtu (Craiova). 3. Viorica 
Pupăză (Constanța) ; 4 X IN m : 
1. Regionala C.F. Craiova. 2 Re
gionala C.F Constanță. 3. Re
gionala C.F. București ; lungime: 
1. Iuliana Popa (Constanța); 2. 
Gabriela Matei (București). 3. 
Nlcoleta Cazan (Craiova) ; greu
tate : 1. Petra Stănlcă (Cvafova), 
3. Tllnde Kovacs (Cluj). 3. Le- 
nuța Petrtlă (Iași). Băieți, 100 ni: 
1. E. Rădulescu (Craiova). 2. V. 
Alungulesel (Brașov) 3. Gn. ște
fan (București) ; 1 500 m : 1. I. 
Dumitru (Galati) 2. Al. Popa 
(Constanța), 3. I. Mateolu (Bucu
rești) ; 4 X 100 m : 1. Reg. C.F, 
București. 2. Reg. C.F. Craiova, 
3. Reg. CF. Brașov; lungime: 
1. Gh. Parpală (Craiovâ), 2. Oct. 
Olaru (Brașov). 3. D. lonescu 
(București) ; greutate : 1. M-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)
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Divizia „A“

NICOLAE CEAUȘESCU 2
ECHIPIERII DIN LOTUL DE • » CUPA DAVIS" ȘTIINȚA BACAU-H.C.

IERI S-AU DESCHIS ÎN CAPITALĂ 
LUCRĂRILE CELUI DE AL lll-LEA 
CONGRES AL CONSILIILOR POPULARE

I ClȘTIGĂ TEREN IN CAMPIONATUL DE TENIS
• La feminin, două

La numai o zi distantă de la 
primele schimburi de mingi 
contind pentru „Daciada" de 
performantă la tenis 
pionatele naționale

și cam- 
individu-

(Urmare din pag. 1)

S-a procedat la alegerea ce
lorlalte organe de lucru ale 
Congresului. In unanimitate, 
participantii au aprobat com
ponenta Secretariatului, a Co
misiei pentru redactarea pro
iectelor de hotărîri și a Che
mării Congresului.

S-a adoptat, in unanimitate, 
ordinea de zi a celui de-al III- 
lea Congres al consiliilor popu
lare județene și al președinților 
consiliilor populare municipale, 
orășenești și comunale :

1. Raport cu privire la sar
cinile ce revin consiliilor popu
lare in lumina hotăririlor Con
gresului al XIII-lea al Parti
dului Comunist Român, a in
dicațiilor și orientărilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii Socia
liste România, pentru înfăptui
rea in profil teritorial a pla
nului de dezvoltare economică 
și socială a tării pe anul 1985 
și pe cincinalul aeiual, precum 
Si pentru asigurarea tuturor 
condițiilor realizării obiective
lor cincinalului 1986—1990.

2. Raport privind activitatea 
desfășurată de consiliile popu
lare pentru perfectionarea sti
lului și metodelor de muncă, 
dezvoltarea democrației socia
liste, asigurarea participării ma
selor de eetăteni Ia întreaga 
activitate de dezvoltare econo- 
mico-socială a tuturor localită
ților și unităților administra- 
tiv-teri tori ale.

3. Program privind dezvolta
rea economico-socială in profil 
teritorial în perioada 1986—1990.

4. Program privind dezvolta
rea industriei mici in perioada 
1986—1990 ;

Program privind dezvolta
rea pisciculturii și pescuitului.

5. Program privind dezvolta
rea prestărilor de servicii pen
tru populate în perioada 1986— 
1990.

6. Program privind întărirea 
auloconducerii și autogestiunii 
și asigurarea autofinanțării in
tegrale a localităților și unită
ților administrativ-teritoriale.

— Proiectul legii privind au- 
toconducerea, autogestiunea e- 
conomico-financiară si autofi
nanțarea unităților administra
tiv-teritoriale.

7. Program privind sistemati
zarea localităților urbane și ru
rale în vederea folosirii cu ma

ximă eficiență a terenurilor și 
restrîngerea perimetrelor con- 
struibile.

8. Măsuri pentru realizarea 
integrală a Programului națio
nal de irigații, desecări și com
baterea eroziunii solului.

9. Constituirea Camerei Le
gislative a consiliilor populare.

10. Desemnarea Comitetului 
pentru Problemele Consiliilor 
Populare.

S-a aprobat, de asemenea, in 
unanimitate, organizarea sec
țiunilor șl componenta prezi- 
diilor acestora.

A fost adoptat regulamentul 
de desfășurare a lucrărilor Con
gresului. care vor avea loc în 
ședințe plenare și pe secțiuni.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-a fost adresată, in nume
le tuturor participantilor, cu 
profund respect, inaltă stimă 
și aleasă prețuire, rugămintea 
fierbinte de a lua euvintul in 
cadrul Congresului al III-lea 
al consiliilor populare.

Primit cu vii și îndelungi a- 
plauze, a luat euvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, document de o ex
cepțională însemnătate — care 
pune in evidentă cu claritate 
rolul consiliilor populare, pre
cum și răspunderile sporite ce 
le revin în activitatea generală 
pentru înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al XIII-lea al par
tidului, a Programului de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism — 
a fost urmărită cu atenție, cu 
deplină aprobare, fiind subli
niată în repetate rînduri cu a- 
plauze puternice, cu urale și 
ovații.

Cuvintarea secretarului gene
ral al part'dului a fost urmă
rită de milioane de oameni ai 
muncii din întreaga tară prin 
intermediul transmisiilor în 
direct ale posturilor noastre de 
radio și televiziune.

Lucrările Congresului au con
tinuat cu dezbaterile generale 
asupra problemelor cuprinse 
pe ordinea de zi.

După-amjază, lucrările Con
gresului s-fu desfășurat în ca
drul a nouă secțiuni pe dome
nii de activitate.

Lucrările Congresului conti
nuă.

ale ale seniorilor, au intrat în 
concurs, pe terenurile din par- 

Î

i

cui Progresul, și componenții 
reprezentativei tării noastre 
pentru apropiatul meci de „Cu
pa Davis" cu formația Dane
marcei. Atît Florin Segărcea- 
nu, cit și Andrei Dîrzu, -ambii 
de la Dinamo București, cali
ficați direct în turul al doi
lea — s-au impus net ei de- 
pășindu-și partenerii de joc în 
cite trei seturi : Scgărccanu — 
Marius Mag (Electrica Timișoa
ra) 6—0, 6—3. 6—1 — la capă
tul unui med in care evoluția 
primului nostru tenisman nu a 
oferit nici o șansă de replică 
adversarului, si Dirzu — Traian 
Badiu (Dinamo București) 6—0, 
6—1, 7—5 — un med cît de cît 
echilibrat doar în ultimul set. 
Deținătorul titlului național, 
Laurențiu Bucur, dovedind a- 
ceeasi putere de luptă, ca si 
o bună tehnică, superioară ex
perimentatului Mihnea Năstase, 
campionul tării punînd în luptă 
mai multe si mai subtile pro
cedee de finalizare, și-a adju
decat întîlnirea la capătul a 
cinci seturi : Bucur (T.C.B.) — 
Năstase (Steaua) 4—6. 4—6, 7—5, 
6—2, 6—4. Cu aceeași pasiune 
pentru tenis pe care l-o cu
noaștem — pregătindu-se pen
tru acest campionat national, 
așa cum ne-a spus, chiar de 
la Încheierea celui de... anul 
trecut — stellstul Dumitru Ilă- 
rădău (o excelentă pildă pen
tru mai tinerii săi colegi de 
club, ca și pentru cei din tot 
tenisul nostru) a cîstigat In

dintre favorite eliminate
cu

Gu-
trei seturi, învingîndu-1 
6—1, 6—1, 6—0 pe Silviu 
dinov (Spartacuș Brăila).

în primul tur din proba fe
minină de simplu favoritele au 
avansat aproape nestingherite, 
pentru ca abia în cel secund 
două dintre acestea să fie e- 
liminate '• Mădălina Voinea 
(Steaua) — Aurelia Gheorghe 
(Progresul) 6—4, 6—1, și Flo
rentina Curpene (Dinamo Bucu
rești) — Monica Radu (Dina
mo București) 6—3, 6—1. Deți
nătoarea titlului, stelista Da
niela Moise, a cedat un set 
foarte tinerei sale partenere. 
Monica Pecheanu (Dinamo 
București. 15 ani). în cele din 
urmă Moise a intrecut-o pe 
Pecheanu eu 6—2, 2—6. 6—1. 
Alte rezultate din turul I (fe
minin) ! Samungi — Drăgusln 
6—0, 6—0 Liliana Pop — Va
lentina Cocan 6—0. 6—2. M. 
Romanov — Tăios 6—1. 6—0. 
Ivana — Buciu (aceasta este 
campioana Capitalei) 6—3. 7—5. 
Mădălina Voinea — Spirache 
6—0, 6—1. Gheorghe — Popa 
6—4, 7—5, Sălăjan — Daniela 
Voinea 6—0, 6—0, Ivan — Gro
za 6—2. 6—0, Curpene — Ni- 
culescu 6—3. 6—1. Radu — Ne- 
goită 6-0. 6-2. Otilia Pop - 
Precup 7—5. 1—6. 6—2. Neculai
— Mureșan 7—5. 6—0, Tache
— Predica 6—1, 6—2. în

Moise — Raikovici 
Sălăjan — Ivana 

Samungi — L. Pop 
O. Pop — Neculai 
Tache — Gaba 6—0. 6—1.

TG. MUREȘ, 10 (prin tele
fon). Ultima zi a turneului Di
viziei masculine „A" de hand
bal a suscitat același interes 
din partea celor peste o mie 
de spectatori, cunoscători și 
iubitori ai handbalului din Tg. 
Mureș. Dintre reuniunile zilei 
s-a detașat meciul Știința Ba
cău — H.C. Minaur Baia Mare, 
încheiat cu un muncit și me
ritat rezultat de egalitate, pe 
care băcăuanii l-au obținut in 
extremis.

Scurte relatări de la cele 
șase dispute.

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— DINAMO BRAȘOV 23—20 
(15—9). Craiovenii s-au mobi
lizat exemplar în această parti
dă. pe care au cîștigat-o și pe 
fondul unei forme slabe — cu 
puține excepții — a brașove
nilor. Au înscris: Prică 9, Du
mitru 6, Marian 5, Neagu 2, 
Agapie 1. respectiv Mintiei 7, 
Micle 3, Nicolescu 3, Chlcom- 
ban 2, Andreescu 2, Cian 1, 
Cojocaru 1, Donca 1.

CONSTRUCTORUL ARAD — 
INDEPENDENȚA CARPAȚI 
MÎRȘA 22—21 (13—11). Hand- 
baliștilor din Mîrșa nu le ve-

turul
6—2.
6-0.
6—0 
6—2.

II:
6-3,
6-2.
6-1.
6—2.
M. Romanov — Ivana 4—6. 
6—3, 6—2. Azi. de la ora 8,30 
probe de dublu, iar după-amia- 
ză (ora 13), simplu masculin, 
simplu feminin si dublu.

Ion GAVRILESCU

fflîim- 0 IRUM6ASĂ MMPHIJIt A SPSRTUIUI Dl MASĂ
(Urmare din pap. 1)

Comșa (Timișoara). 2. FI. Istrate 
(Iași), 3. St Kreycsik (Cluj).

I TENIS DE MASA. Fete : 1.
Reg. C.F. Craiova (Carmen Țapu- 
Georgeta Vișan). 2. Reg. C.F. Ti
mișoara, 3. Reg. C.F. Iași. Bă
ieți : 1. Reg. C.F. Craiova (M. 
Colțescu — M. Borlovan), 2. Reg. 
C.F. București. 3. Reg. C.F. Ti
mișoara.

ȘAH echipe mixte : 1. Reg.
C.F. București, 2. Reg. C.F. Ti
mișoara, 3. Reg. C.F. Constanța.

Clasament general : 1. Reg.
C.F. București 59,2 p, 2. Reg. C.F. 
Craiova 52,4 p, S. Reg. _C.F. Con
stanța
3. Reg. 
Iași.

Intre :
care au ___
a fost și o cupă falr-play. acor
dată sportivilor din Brașov.

4. Reg. C.f . 
C.F. Cluj 6.

Timișoara, 
Reg. C.F.

trofee cunumeroasele ___ .
i fost răsplătiți Analiștii

VOLEI. Fete : 1. Reg. C.F. Con
stanta, 2. Reg. C.F. Cluj, 3. Reg. 
C.F. București. Băieți : 1. Reg. 
C.F. Craiova, 2. Reg. C.F. Bucu
rești, 3. Reg C.F. Constanța.

POPICE. Fete : Reg. C.F. Bucu
rești, 2. Reg. C.F. Craiova, 3. 
Reg. C.F. Timișoara. Băieți : 1. 
Reg. C.F. Constanța, 2. Reg. CJ. 
București. 3. Reg. C.F. Iași.
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în întrecerile pi star zi

A FOST DESEMNAT C
Pe velodromul „Dlnamo” — 

gazdă ospitalieră a atltor reu
niuni cicliste — au inceput ieri 
întrecerile finale ale Campiona
tului național de pistă seniori și 
ale „Daciadei”.

Proba de viteză, sistem turneu, 
desfășurată în prezența a nume
roși spectatori, a prilejuit o tre
cere In revistă a tuturor specia
liștilor genului. în serii, s-au 
întâlnit G. Ion (Dlnamo) 12,4 — 
Oct. Tudorache (Steaua), C. Ciu
lei (Steaua) 14,2 — C. Gherghina 
(Dinamo), M. Mărginean (Steaua) 
12,4 — M. Alecsiu (Dinamo) — S. 
Dine (C.S.ș. I); recalificări:
Oct. Tudorache 15,6 — M. Alecsiu. 
C. Gherghina — S. Dine 12,6. In 
urma acestor rezultate, s-au sta
bilit perechile din semifinale, în 
prima dintre ele G. Ion a dispus 
în două manse de M. Mărginean, 
cu timpii de 13,3 și. respectiv. 
14,0; a doua semifinală a adus 
la start pe C. Ciulei șl Oct, Tu
dorache și s-a soldat cu cîștig

<ie cauză 
tor, tot 
și. respe

Finala 
M. Alecs 
nala 3—4 
Mărginea 
manșe, 
Finala n 
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„Republicanele4* de yachting

LUPTĂ STRÎNSĂ ÎN PRIMA ZI
SENIORI

CLASA 
Ciulei (S 
can șl a 
(Dlnamo) 
ua), 4. C 
5. M. A 
Dine (C.

Astăzi, 
desfășura 
cu start

O INIȚIATIVĂ, 
O PILDĂ...

După ani puni, s-a organi
zat din nou un concurs popu
lar de înot fond și mare fond. 
Inițiativa a avut-o un grup 
de entuziaști de la IT1A — 
Secția trenuri frigorifice și au 
materializat-o duminică, cu 
sprijinul Consiliului popular 
orășenesc Buftea. Zeci și zeci 
de concurenți s-au prezentat 
la startul „Cupei lacului Buf
tea", competiție cîștigată de 
tinăra secție organizatoare, 
întrecerile au avut loc, se în
țelege, pe categorii de virstă, 
cei mai tineri participant 
fiind Aureliu Grecu și Cor
nelia Cismaru (ambii de 13 
ani), la. celălalt... pol aflîn- 
du-se doi bărbați de 53 de 
ani, mari iubitori ai înotului 
— Ovidiu Ionescu și Dinu Ră-

dulescu, acesta din urmă ni
meni altul decît „sufletul" ac
țiunii, fostul sportiv de per
formanță, inginerul de azi 
fiind șeful unității organiza
toare.

Ca la orice întrecere spor
tivă, au existat și învingători: 
fete, 1000 m : Daniela Popa ; 
băieți, 4000 m ! Cristian Ion 
(un tînăr și talentat poloist, 
jucător la C.S.U. Buc.); vete
rani, 1500 m — pînă la 35 ani: 
Zeno Oprițescu, fostul multi
plu campion și recordman; 
pînă la 45 ani: Tiberiu Șerban; 
peste 45 ani : Dinu Rădulescu.

La o asemenea competiție, 
insă, — o subliniem chiar cu 
riscul repetiției —, nimeni nu 
are de pierdut !

- g. r. -

Campionatele naționale de Juniori Ia caiac-canoc

BUNA PREGĂTIREA DAT ROĂDE
încheiate recent. finalele 

„Daciadei" și ale Campionatului 
național de caiac-canoe (tine
ret) au scos in evidentă două 
adevăruri incontestabile: că 
schimbul de mîine. de care 
este cu atît mai multă nevoie 
acum, cînd înlocuirea de gene
rații... a bătut la ușă. confir
mă selecția judicioasă începută 
acum patru ani si. apoi, că 
programele de antrenament au 
bunele rezultate scontate. Dar. 
să analizăm aceste rezultate.

Dintre fete, s-au detașat ca- 
iacistele de la C.S.Ș. 2 Bucu
rești, Genoveva Marinache 
și Gabriela Milășescu, cam
pioane, prima ocupînd — 
rezultat meritoriu — și locul 
secund în campionatele senioa
relor la caiac simplu, iar cea
laltă un loc 2, în echipajul de 
patru, tot la senioare. Cîștigînd 
cursa junioarelor cu 2:06,7, Ma
rinache a confirmat încă o da
tă că rămîne lidera incontesta
bilă a caiacistelor din categoria 
ei de virstă și că poate concu
ra cu certe șanse de izbîndă 
alături de senioare. între tim
pul Genovevei. cu care a cîs
tigat titlul la junioare, și cel 
al Teclei Marinescu, deținătoa
rea titlului la 500 m senioare, 
este un decalaj de numai 3 
secunde. Dar decalajul este de 
4 secunde în favoarea Geno
vevei fată de următoarea cla
sată. la junioare. Deci campioa
na junioarelor I este mai a-

proape de campioana senioa-. 
relor decît de „urmăritoarea" 
ei de aceeași virstă.

Dublul Ancora Galați — Da- 
nubiu Tulcea. compus din I. 
Neagu șl B. Petro, a ocu
pat primul loc, cu 1:43,4, în 
competiția juniorilor I. la 500 
m. îi menționăm, lntrucît a- 
celași echipaj a cîștigat bron
zul la seniori, cu 1:39,5. la 2 
secunde de campionii acestora, 
redutabilii A. Velea si A. Scoi
că (Steaua). Rezultate foarte 
bune în campionatele acestui 
an (juniori I și seniori) au a- 
vut si stelistul D. Stoian — 
caiac simplu. 500 m — care a 
cîștigat titlul la categoria lui 
de virstă, cu 1:53,5 și a obți
nut argintul la seniori, cu 
1:49,0, cît și echipajul de caiac 
4. al combinatei Tehnometal — 
Steaua — Locomotiva București 
și Portul Brăila, la 1000 m : 
I. Ionescu, D. Stoian, A. 
Popa și T. Oancea au cîști
gat titlul la juniori I — 1000 
m cu 3:12,0 și au ocupat locul 
3 la seniori — cu ocazia cam
pionatelor acestora cu —3:16,2.

Sînt probe evidente, deci, că 
juniorii din primul eșalon va
loric sînt bine preeătiti si că 
pot fi considerați, fără îndoială, 
drept o echipă de nădejde a 
generației de mîine a caiaciști- 
lor si canoiștilor.

Alexandru SOLOMONESCU

CONSTANȚA, 10 (prin telefon). 
In rada portului turistic Tomis 
s-a dpt startul in Campionatul 
republican de yachting pentru 
seniori și juniori II, competiție 
la care participă vellști de la 
C.S.U. Construcții, Proiect și 
Electrica București, de la Știin
ța, Electrica șl Institutul de ma
rină Constanța. întrecerea pro
gramează șase regate la clasele 
olimpice F.D., 470 șl Finn.

Prima regată, disputată pe un 
vint de 4 plnă la 5 m/sec., a 
prilejuit o luptă strînsă la cla
sele Finn șl 470, unde n-au lip
sit nici surprizele, la clasa Finn, 
bunăoară, Tr. Iancu, campionul 
național de juniori de anul tre
cut, fiind descalificat pentru de
pășirea liniei de start. La se
niori, în cadrul clasei F.D., la 
care au participat șase echipaje, 
cursa a fost dominată net de 
Mircea Carp șl Mihai Butucaru 
(C.S.U. Construcții București), 
campioni republicani anul trecut, 
secondați de Ov. Adam șl Da
niel Damlan de la același club.

La clasa 470 (10 echipaje în start) 
au sesit, in ordine : A. Pop și
C. Rizescu (C.S.U. Construcții 
Buc.), P. Găitan șl D. Cocoș 
(Proiect Buc.). La Finn (21 de 
sportivi) regata a fost cîștigată 
de C. Luchian (C.S.U. Construc
ții Buc.). La juniori, clasa F.D., 
pe primul loc — Bogdan Roșea 
(C.S.U. Constr. Buc.), la 470 — 
FI. Făgărășanu și A. Soci (C.S.U. 
Construcții Buc.).

In regata a doua, cum era 
de așteptat, favoriții M. Carp șl 
M. Butucaru n-au cedat întâieta
tea, sosind pe primul loc — la 
F.D. —, urmați de O. Adam și
D. Damian. Iată și ceilalți ciști- 
gătorl : clasa 470 — M. Radu și 
M. Făgărășanu ; clasa Finn — 
C. Luchian (C.S.U. Construcții 
Buc.). La juniori, după două re
gate : Finn — R. Pîslaru (Elec
trica Buc.) 8 p, clasa 470 — A. 
Pop și C. Rizescu (C.S.U. Con
strucții Buc.) 8 p.

întrecerile continuă.

Cornel POPA, coresp.
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C.M. DE BOX
(Urmare din pag. I)

— campioni mondiali, sau Da
niel Dumitrescu (fără să fi 
urcat pe podium) au concurat 
la premiul acordat celui mai 
tehnic boxer (Daniel Măeran 
chiar obținîndu-1), aceasta de
monstrează că sportivii noștri 
au cucerit medaliile, și au 
atras aprecierile specialiștilor) 
cu „armețe" tehnicii și nu nu
mai ale entuziasmului lor ju
venil. Așa se explică faptul că 
echipa României, ca și cea a 
R.D. Germane, care nu intiau

- TINERET DE LA B
în calculele celor „trei mari 
favorite" — Cuba, U.R.S.S. și 
S.U.A. — au ajuns să împar
tă cu ele, de la egal, titlurile 
mondiale. Ba, mai mult, cele 
două reprezentative au izbutit 
să întreacă echipa S.U.A. Pe 
primul loc în competiția de la 
București nu mai există o sin
gură echipă, așa cum s-a în- 
tîmplat la celelalte ediții ante
rioare, ci — la egalitate, cu 
același număr de titluri — PA
TRU: Cuba, R. D. Germană, 
Uniunea Sovietică și România! 
Formația americană — ca și 
Bulgaria, Cehoslovacia și Co
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avut permanent un avans 
3, 4 și 5 goluri. Partenerii 
s-au străduit, reușind par- 
în repriza secundă, să se

scor prea mare. Au în-
Matei 7, Dan 6, Giur- 

Ionescu 3. Folker 3,
3, Săftescu 2, Ianto 1,

I-

au 
de 
lor 
țial
mobilizeze pentru a nu pierde 
la un 
scris: 
gea 5, 
Țimpu
Caba 1, respectiv Avram 7, 
rimieș 5, Țetcu 3, Dan 3, Loch- 
ner 3, Cojocaru 3, Lupui 1, 
Termure 1, Bălan 1. Șinar 1.

DINAMO BUCUREȘTI — 
RELON SAVINEȘTI 30—22 
(18—6). Superiori la toate ca
pitolele. bucureștenii au cîști
gat fără probleme. Au înscris: 
Mocanu 9, Grabovschi 7. Do- 
gărcscu 5, Antonescu 3, Bedi- 
van 2, Jianu 2. Durau 1, Za- 
haria 1, respectiv Zaharia 8, 
Iurea 5, Bursuc 5, Stot 2, Mu
cenic 1, Condur 1.
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STIINTA BACAU 
MINAUR BAIA MARE 26—26 
(13—15). Joc foarte frumos, 
care băimărenii au condus 
proape tot timpul: 12—9 
min. 22, 14—12 tn min. 28. 
minutul 35 Știința reușește
egaleze (16—16). pentru ca din 
min. 50 Minaur să treacă din 
nou la cîrmă. Elevii lui Lascăr 
Pană conduceau cu 22—19 în 
min. 50. și cu 26—24 în min. 
55. Acum băimăreanul Măricel 
Voinea ratează o aruncare de 
la 7 m. băcăuanii prind aripi, 
forțează șl, prin Zamfir si Va- 
silca, reușesc să egaleze. Au 
înscris: Bondar 9, Vasilca 7, 
Zamfir 5, Gîrlescu 3, Uzum 1, 
Vlad 1, respectiv M. Voinea 
12, Boroș 4, N. Voinea 3, Mar
ta 3, Stamate 1, Porumb 1, Co- 
vaciu 1, Oros 1.

nul 
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STEAUA — CONSTRUCTO
RUL ORADEA 28—22 (15—8).
Steliștii nu au avut nici un 
fel de probleme în această 
partidă, pe care au cîștigat-o 
lejer. Au marcat: Dumitru 8, 
Stingă 5, Drăgăniță 4, Mirică 
3, 
2, 
5, 
2,

Berbece 3, Marc 3, Ionescu 
respectiv Kapornay 5, Tudor 
Croitorii 4, Bartl 3, Vranău 
Rus 1, Mîrza 1, Cristache 1.

Constantin ALBU — cores-p.
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după ce la Timișoara fotbaliștii 
români nu s-au apropiat de 
nici unu] din aceste meciuri, 
dar e cazul să ne amintim că 
și Bratislava a venit exact 
pă jocul sub așteptări de 
Limassol, cu Ciprul.

Bineînțeles, toate aceste 
sînt obligatorii pentru a 
realiza pasul spre Mexic. Bob
by Robson declara recent : 
„Dacă 
cum a 
putem 
foarte 
bley". 
echipa .... .
pășească și cota meciului de la 
București, cu 
Angliei, ea fiind avantajată — 
din acest punct de vedere — 
de faptul că aproape întotdea
una a abordat mai bine jocu
rile în deplasare.

Ce așteptăm de la „.trico
lori" ? Există în echipa noastră 
jucători constanți, ca Ștefănes- 
cu, Klein, Cămătaru, Iorgules- 
cu. Rednic. Dar echipa Româ
niei are nevoie p<? Wembley de 
un plus hotărît din partea lui 
BSloni, a lul'Coraș, de explo
zia tinereții lui Mateuț. de e- 
nergia mai bine controlată a 
lui Ungureanu și. bineînțeles, 
de un „record" european din 
partea lui Hagi care — am pu
tea spune — joacă pe Wembley 
marele său meci de prezentare 
internațională. Dacă toate a- 
ceste plusuri se vor întruni și 
se, vor integra într-o lecție de 

învățată, echipa

du- 
la

cote
se

declara 
România va juca 
jucat Ia București, 
aștepta la un meci 
bună calitate pe Wem- 
După părerea noastră, 
României trebuie să de-

așa 
ne 
de

reprezentativa

atitea ori ____,___  ___
României va putea face pasul 
spre Mexic.

★
Presa engleză a 

meciul Țara Galilor — 
Acum, toate rubricile______
sînt inundate de comentarii în 
jurul meciului Anglia — Româ
nia (la ora la care telefonăm 
s-au vîndut 60 000 de bilete și 
cererile continuă). Bobby Rob
son își animă echipa în stil la
tin : „Trebuie să jucăm cu en
tuziasm, să înflăcărăm imagi
nația publicului, mai ales cind 
Continentul ne-a respins". Du
pă care, reluînd tonul britanic, 
declară: „Dar echipa României 
e o alună foarte greu de spart". 
Numeroși comentatori continuă 
să selecționeze echipa ideală. 
Exagerările sînt inevitabile. In
ternaționalul galez Hugues e 
cel mai drastic : „Dacă ar fi 
după mine, aș juca fără Wil-

abandonat 
Scotia, 

ziarelor

ALERGĂTORII STELIȘTI AU CÎȘTIGAT
„CUPA F.R.M. // LA MOTOCROS

Etapa finală (a V-a) a „Cu
pei F.R.M.* la motocros s-a des
fășurat pe traseul de la Zăr- 
nești, tn organizarea asociației 
sportive Torpedo din localitate. 
In program au figurat clase 
pentru seniori, tineret și juni
ori, participant!! oferind nume
rosului public întreceri specta
culoase. Motocicliștil de la clu
bul Steaua (pregătit! de maes
trul emerit al sportului Gheor
ghe Ioniță) s-au aflat și de a- 
ceastă dată în prim-planul 
curselor, el reușind să-si menți
nă poziția de lideri în clasa
mentul general, la o diferență a- 
preciabilă de alergătorii de la

Torpedo Zămeștl, intrînd în 
sesia trofeului.

PO-

kins, Hateley. Fenwick Barnes. 
Waddle. La ce îmi folosesc ju
cători care au îmbrăcat 140 de 
tricouri și au marcat doar 18 
goluri ?“ Internaționalul Ray 
Wilkins caută să-l influențeze 
pe Robson : „Doresc mult șă 
joace Hoddle. chiar dacă asta 
ar însemna să-mi pierd postul", 

în cadrul conferinței sale de 
presă. Bobby Robson n-a ex
clus la formația anunțată trei 
paranteze : Hoddle la Steven. 
Wilkins Ia Reid și Woodcock 
la Lineker.

Așadar, „tricolorii" sînt pen
tru a treia oară pe Wembley. 
Tn fața unui lider de grupă pe 
care antrenorul său îl îndeam
nă să joace cu entuziasm de 
pe poziția sa de echipă ca și 
calificată, avînd în vedere că 
englezii mai au de jucat acasă 
cu Turcia. Să sperăm că fot
baliștii români vor învinge toa
te dificultățile obiective și su
biective. onorînd un 
româno-englez oricum 
cabil. La Londra 
frumoasă: plus 22

Meciul va începe 
(ora Bucureștiului) 
transmis în direct 
televiziune.

palmares 
remar- 

vremea e 
de grade. 
Ia ora 21,45 
și va fi 

Ia radio și

• Reprezentativa României 
disputa astă-seară me

ciul său nr. 377. Șapte din
tre acestea au fost susținu
te In compania selecționatei 
Angliei, patru dintre ele la 
București (0—2 
în 1968 și 1985, 
două la Londra 
și 0—0 In 1981) 
la Guadalajara 
prilejul C.M. 1970 
voarea Angliei).
meci cîștigat de 
tru încheiate la_  .
două pierdute : golaveraj 3—5. 
Diferența în favoarea Angliei 
este dată, deci, 
partida disputată 
război tn Capitală.
• Iată virsta și 

selecții ale componentilor lo
turilor anunțate pentru jocul 
de astă seară :

în 1939. 0—0
2—1 In 1980), 
(1—1 în 1969 

și încă unul, 
(Mexic) 
(1—0 In 

Deci 
tricolori, _ 
egalitate și

cu 
fa
un 

pa-

numai de 
înainte de

numărul de

ROMANIA (antrenori M. 
Lucescu și M. Rădulescu) : 
Moraru (Dinamo) 29 ani. 31 
sel„ Lung (Univ. Craiova) 
29—29 — portari; Rednic (Di
namo) 23—39, Iovan (Steaua) 
25—9, Negrllă (Univ. Craiova) 
31—24, Iorgulescu (Sp. stud.) 
29—43, Ștefăneseu (Univ. Cra
iova) 34—64, Andone (Dina
mo) 24—25, Ungureanu (Univ. 
Craiova) 29—37, fundași ; Ma
ieu) (Corvinul) 20—10, BSliini 
(Steaua) 32—85, Klein (Corvi
nul) 25—41, Hagi (Sp. stud.)
20— 22, Zare (Dinamo) 26—5, 
Irlmescu (Univ. Craiova) 26— 
9, mijlocași; Cămătaru (Univ. 
Craiova) 27—48, Coraș (Sp. 
stud.) 26—25, Lăcătuș (Steaua)
21— 7, Gabor (Corvinul) 23—30, 
atacanți.

ANGLIA (antrenori B. Rob
son și D. Howe) : Shilton 
(Southampton) 34 ani — 72 
sei., Bailey (Manchester Uni
ted) 25—5. portari ; Wright 
(Southampton) 21—8, Sansom 
(Arsenal) 25—54, Anderson 
(Arsenal) 28—19, Martin (West 
Ham) 27—6, Watson (Nor
wich) 22—5, Fenwick (Queen’s 
Park) 25—8, fundași ; Steven 
(Everton) 22—5. Reid (Ever
ton) 23—2, Robson (M. Uni
ted) 27—44, Wilkins (Milan) 
27—70 ; Stevens (Everton) 23— 
4, Hoddle (Tottenham) 27—23, 
mijlocași ■ Woodcock (Arse
nal) 28—39, Hateley (Milan) 
23—12, Barnes (Watford) 20— 
20, Francis (Sampdoria) 28—47. 
Lineker (Everton) 23—5. Wadd
le (Tottenham) 
cânți.
• în decursul 

două echipe au 
mătoarele 
NIA 
lonla, 3—0 Turcia. 0—0 An
glia, 1—1 și 2—0 Finlanda, 
0—2 U.R.S.S., adică : 7 3 3 1 
9—5 ; ANGLIA : 1—0 Irlanda 
de Nord, 2—1 Irlanda, 0—0 
România, 0—1 Scoția, 1—1 
Finlanda, 1—2 Italia, 0—1 Me
xic, 3—0 R.F.G., 5—0 S.U.A.. 
deci : 9 4 2 3 13—6.

lul 1985 cele 
susținut ur- 

partlde : ROMĂ-
3—2 Portugalia, 0—0 Po- 
3—0 Turcia.

1—1 și 2—0

• Tot azi se dispută parti-
da Turcia — Irlanda de Nord
(la Izmir). înaintea acestor
partide, clasamentul 
arată astfel :

grupei

1. Anglia 5 3 2 0 15— 1 8
2. România 5 2 2 1 8— 4 C
3. Irl. Nord 5 3 0 2 7—5 4
4. Finlanda 7 2 2 3 6—21 6
5. Turcia 4 0 0 4 1—15 0

PROGRAMUL Șl ARBITRII EIAPLI DL DUMINICA (a V-a) A DIVIZIEI „C“
SERIA I : Relonul Săvlnești — 

Cetatea Tg. Neamț : V. Clielaru 
(Roman), Carpați Gălănești — 
Avintul Frasin : L. Poroch (Su
ceava) , Electro-Luceafărul Boto
șani — Șiretul Pașcani: V. Stan 
(Adj ud), Constructorul Iași — 
Danubiana Roman : S. Hulea 
(Galați), Laminorul Roman — 
Celuloza Bradul Roznov : N. Me- 
ieghi (Vaslui), Explorări Cimpu- 
lung Moldovenesc — Zimbrul Și
ret : M. Radu (Beclean), Crista
lul Dorohoi — C.S.M. Bucecea : 
M. Mihaluc (Botoșani), Minerul 
Gura Humorului — Metalul Ră
dăuți : S. Hlușcu (Focșani).

SERIA A Il-a : Voința Petrolul 
Rm. Sărat — Minerul Comănești: 
C. Hanganu (Iași), 
Vaslui — Proletarul Bacău : S. 
Ioan (Galați), Textila Buhușl — 
Victoria Gugești : G. Mancaș (P. 
Neamț), Constructorul Flacăra 
Odobești — Petrolul Moinești : 
V. Stefanov (Tulcea), Unirea Ne
grești — Steaua Mecanica Huși : 
M. Teodosie (Suceava), Cliimia 
Mărășeștl — Partizanul Bacău : 
G. Căprărcscu (București), C.S.M. 
Borzești — Inter Vaslui : V. Bon- 
țiu (Reghin), Unirea Dlnamo Foc
șani — Luceafărul Adj ud : I. 
Dima (Oltenița).

SERIA A III-a : Petrolul Ianca 
— Granitul Babadag : T. Stă- 
nescu (Amara), Victoria Tecuci — 
Metalul Buzău : G. Drimbă (Ba
cău) , Petrolul Berea — Ș.N. C.S.Ș. 
Tulcea : M. Timuș (Iași), Pro
gresul Isaccea — Chimia Brăila : 
A. Nițu (Ploiești), Laminorul VI- 
zlru — Ancora Galați : V. Ta
bără

. Galați 
Nistor 
hoiu — 
jocaru 
zău — 
conea (Buzău).

SERIA A IV-a : F.C.M. Dună
reană Giurgiu — I.S.C.I.P. Ul- 
menl : H. Nedelcu (Tîrgovlște), 
Viitorul Chirnogi — I.M.U.-C.S.Ș. 
Medgidia : A. Crișan (București), 
Unirea Slobozia — Marina Man
galia : A. Lazăr (Videle), Ș. N. 
Oltenița — Voința Constanța : 
M. Irimescu (Craiova), Cimen
tul Medgidia — Electrica Con
stanța : N. Găzdoiti (Brăila), U- 
nlrea Urziceni — Olimpia Slobo
zia : C. Ene (Gh. Gheorghiu- 
Dej). Portul Constanța — Victo
ria Țăndărei : I. Coman (Tîrgo- 
vlște). Metalul Mangalia — Spor
tul „90 Decembrie* : S. Jipa 
(Buzău).

SERIA A V-a : Metalul Bucu
rești — Voința București : P. Ba
laș (București). Metalul Mija — 
Avicola Crevedia : T. Crucianu 
(Tecuci), I.U.P.S. Chitila — Chi
mia Găești : V. Drăgan (Con
stanța), Abatorul București — 
Danubiana București : R. Mușat 
(București). Flacăra roșie Bucu
rești — Viscolii București : T. 
Badea (București), Constructorul

Mecanica

ra), Olimpia Gherla — Metalul 
Aiud : N. Petrache (Suceava), 
Mecanica Alba Iulia — Viitorul 
I.R.A. Cluj-Napoca : P. Teeu 
(Tg. Jiu), Unirea Valea lui Mi
hai — Voința Oradea : A. Popa 
(Beiuș), Minerul Șuncuiuș — Ind. 
sîrmei C. Turzil : P. Lizar (Satu 
Mare), Sticla Arieșul Turda — 
Minerul Or. dr. Petru Groza : A. 
Vaida (Odorhei), Recolta Salon- 
ta — Metalurgistul Cugir : O. 
Rad (S’ghet).

SERIA
Mare — 
(Aiud), 
Minerul 
Napoca), ... , _ _ .
Minerul Sătmășag : I. Suciu (Si
biu), Energia Beclean — Bradul 
Vișeu : G. Pirvu (Sf. Gheorghe), 
Chimforest Năsăud — 
Tășnad : L. Farago 
Minerul Rodna — Unio 
re : G. Grozavu (Gura 
lui). Chimia Zalău — 
Satu Mare : I. Secianschi (Arad), 
Victoria Cărei — Minerul Băița : 
G. Vișan (Timișoara).

SERIA A Xl-a : Minerul Bara- 
olt — Minerul Luduș : S. Sasu 
(Sinaia), Inter Sibiu — Electro- 
mureș Tg. Mureș : I. Mălăroiu 
(Pucheni), Metalul Sighișoara — 
Viitorul Gheorgheni : I. Longo- 
dor (Cugir). Mureșul Toplița — 
Oțelul Reghin : A. Husea (Ora
șul Victoria), Carpați Agnita — 
C.S.U. Mecanica Sibiu : V. Onu 
(Predeal), Metalotehnica Tg. Mu
reș — Progresul Odorhei : R. Hu* 
zoni (Jibou), Lacul Ursu Sova- 
ta — Unirea Ocna Sibiului : S. 
Jucan (Cîmpla Turzii), Unirea 
Crlsturu Secuiesc — Minerul Bă
lan : O. Pali

SERIA A 
gura Codlea 
T. Bolovan 
monia Făgăraș 
rești : N. Moldovan (Ocna Mu
reș), Carpați Sinaia — I.P.T. în- 
torsura Buzăului : V. Dobrescu 
(București), Metalul Tg. Secuiesc 
— Poiana Cîmpina : I. Moise
(Buzău). Precizia Săcele — Me- 
trom Brașov : I. Leuștean (Pi
tești), Torpedo Zărnești — Chi
mia Brazi Ploiești : G. Filipcanu 
(București). Minerul Fllioești — 
Cimentul Hoghlz : T. Petrescu 
(Craiova), Utilajul Făgăraș — E- 
lectro Sf. Gheorghe : A. Naidin 
(Petroșani).

I.C.P.B. Giurgiu — Electrica Ti- 
tu : D. Țapclea (Craiova), Auto
buzul București — Tehnometal 
București : G. Vișenescu (Bucu
rești), Cimentul Fleni — MECON 
București : I, Pintescu (Medgi
dia).

SERIA A Vl-a : Progresul Băi- 
lești — Dacia Pitești : G. Căi- 
bcază (București), C.F.R. Craio
va — ... - -
iova : ' 
greșul 
cltoreso
(Tg. Jiu), Viitorul Scornicești — 
Metalul Alexandria : G. Andrei 
(București), Automatica Alexan
dria r- Viitorul Drăgășani : V. 
Costanda (Brașov), Armata Cra
iova — ROVA Roșiori : V. Chior- 
beaca (București), Chimia Tr. 
Măgurele — Electronistul Curtea 
de Argeș : G. Tutunaru (Stre- 
haia), Textila Roșiori — Recolta 
Stoicâneștl : C. Huiu (Brașov).

SERIA A VlI-a : Minerul Mol
dova Nouă — Chimistul Rm. 
Vilcea : L Măceșanu (Filiași), 
Gloria Pandurii Tg. Jiu — Fo
restierul Băbeni : V. Rusu (De
va), Minerul Mecanizatorul Si
mian — Minerul Anina : A. Bobu 
(Timișoara), Metalurgistul Sadu — 
Gloria Reșița : M. Ionescu (Pi
tești), Petrolul Țlcleni — Metalul 
Oțelu Roșu : I. Curteanu (Si
biu), Minerul Motru — Dlema 
Orșova : C. Sorescu (Pitești), 
Minerul Oravița — Jiul Rovlnari: 
L. Popa (Arad), Armătura Stre- 
hala — Minerul Mătăsari : A. Bo- 
beînlceanu (București).

SERIA A Vin-a : Victoria Că- 
lan — C.S.M. Lugoj : G. Schia- 
nu (Rm. Vilcea), Dacia Orăștle — 
Minerul Știința Vulcan :■ E. Ma
jor (Luduș) — se dispută in 
ziua de 14 sept., C.F.R. Simerla
— Rapid Arad : I. Aidca (Balș), 
Șoimii Llpova — C.S.M. Caran
sebeș : R. Tobă (Oprișor), C.F.R. 
Victoria Caransebeș — U. M. Ti
mișoara : M. Vintilă (Caracal), 
Minerul Paroșenl — Unirea Sînnl- 
colau Mare : M. Bacioiu (Tg. 
Mureș), Strungul Chișlneu Criș
— Unirea Tomnatic : C. Llmban 
(Baia Mare), Obilici Sînmartinul 
Sirbesc — Minerul Certe) : V. 
Mircea (Oradea).

SERIA A IX-a : Gloria Beiuș — 
Steaua C.F.R. Cluj-Napoca t Fi. 
L&zureanu (Arad), Oțelul Or. dr. 
Petru Groza — Electrometal Cluj- 
Napoca : I. Munteanu (Tlmișoa-

Cra- 
Pro- 

Sportul mun- 
G. Tutunaru

Constructorul T.C.I. 
V. Grecu (Reșița), 
Corabia -

i Caracal A X-a : CUPROM Baia 
Oașul Negrești : P. Onuț 
Minerul Baia Sprie — 
Băiuț : V. Marcu (Cluj- 

Lăpușul Tg. Lăpuș —

Chimia 
(Oradea), 
Satu Ma- 
Humoru- 
Someșul

Ancora Galați : V. 
(Ploiești). D.V.A. Portul 
— Arrubium Macin : I. 
(Comănești). Carpati Ne-
FEPA ’74 Bîrlad : M. Co- 
(Constanța), A.S.A. Bu- 
Chimia Buzău : P. Cos-

: etapă,
Steaua 53 p,
I.T.A. Buzău
— 1. Poiana

250CLASAMENTELE 
cmc, seniori — 1. 
2. Torpedo 44, 3. 
33; 125 cmc tineret

IR.A. Tg. Mureș

(Dej).
XH-a : Mobila Mă- 
— Petrolul Băicoi 7 
(Drăgășani), Nitra- 

Victoria Flo-
2.Cimpina 53,

Steaua 44; 50 cmc — 11 
54 p, 2. Steaua 52, 3. Tor

pedo 43; 80 cmc — 1. Torpedo 
74, 2. Steagul roșu Brașov 46, 3. 
Muscelul-Cîmpulung 24; general 
— 1. Steaua 731 p, 2. Torpedo 
Zărnești 600, 3. Steagul roșu
Brașov 598, 4. I.R.A. Tg. Mureș 
481.

Nicoleta SAENCO, coresp.

49, 3. 
I.R.A.

CORSE ATRACTIVE PE NOUL CIRCUIT DE LA ORADEA
Peste 8000 de spectatori au 

asistat la etapa a IV-a a Cam
pionatului republican de viteză 
la motocicllsm, desfășurată pe 
un traseu nou, în centrul mu
nicipiului Oradea. Punctul de a- 
tracțle al concursului l-a consti
tuit duelul dintre frații Atila și 
Arpad Viktor (Voința 
primul reușind să ‘ 
clasa 125 cmc, cît

Oradea), 
clștige atlt la 
și la 250 cmc.

țiați antrenorul 
Eustațiu Mărgării
torii săi, antrenorii Relu Auraș 
și Emil Popa. Dar despre toți 
aceștia, despre munca și me
ritele lor vom reveni. Este 
desigur interesant și instructiv 
să aflăm cum s-a muncit în 
vedeiea participării noastre la 
această mare competiție pugi- 
listică, încheiată cu rezultate 
frumoase, este interesant, con
siderăm, să aflăm cîte ceva 
și desprg cei dinții antrenori, 
de la secții, ai boxerilor care 
ne-au reprezentat 
mondialelor. Dar 
acestea, așa cum 
mai sus, intr-un 
al ziarului.

coordonator 
și colabora-

pe ringul 
despre toate 
am promis 
număr viitor

Iată ceilalți Învingători: 50 cmc 
— Sava Stancovici (C.S.M. Re
șița), 50 cmc sport — Emilia 
Dinu (I.M.G. Buc.) și Ladislau 
Ferenczi (Torpedo Zămești), 
ataș pină la 600 cmc — Eduard 
Keul — Constantin Bojiță (Vo
ința Sibiu), ataș pină la 1000 
cmc — Iuliu $1 Atila Toth 
(I.R.A. Tg. Mureș). Cupa oferi
tă pe echipe a revenit asocia
ției sportive Voința Oradea cu 
72 p. urmată de I.M.G. Buc., 57, 
I.T. Buc. 34 șl Voința Sibiu 29.

Iile GHIȘA — coresp.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• MÎINE, ÎN „CUPA ROMÂ

NIEI*. în populara competiție fot
balistică „CUPA ROMANȚEI”, 
care se dispută sub egida „DA- 
CIADET- are loc mîine o 
nouă etapă la care participă cîș- 
tîgătoarele din confruntările pre
cedente, echipe din camplonate-

le județene șl divizionare „C*. 
Jocurile vor începe la ora 16. 

etapă a „Cupei 
va avea loc la 10 
cînd clștigătoarele .

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘTIGURILE CONCURSULUI
PRONOSPORT DIN 8 SEPTEM

BRIE 1985

Categoria 1 (13 rezultate) : 13 
variante 25% a 11-386 lei ;

Categoria a 2-a (12 rezultate) : 
31 variante 100% a 1.223 lei și 602 
variante 25% a 306 lei ;

Categoria a 3-a (11 rezultate): 
—.......................................... ' ' »1

ora 16,30. Numerele cîștigătoare 
vor fi radiodifuzate la ora 19 pe 
programul n, la ora 23 
gramul I, precum și a 
deci joi dimineața, la 
tot pe programul I.

pe pro- 
doua zi, 
ora 8,55,

obișnuită

428 variante 100% a 180 lei
6.508 variante 25% a 45 lei.

• Tragerea obișnuită PRONO
EXPRES de astăzi, miercuri 11 
septembrie, va avea loc In Bucu
rești. în sala Clubului din str. 
Doamnei nr. 2, cu începere de la

• Pentru tragerea 
LOTO de vineri 13 septembrie, 
numai ASTAzi șl MttNE se mal 
pot procura bilete cu numerele 
alese de dv. Perseverența este 
cheia succesului 1

• Paralel cu tragerea de vi
neri, participanțil îșl pot procura 
din timp șl bilete pentru trage
rea MULTIPLA PRONOEXPRES

ce va avea loc duminică 15 sep
tembrie, la care se atribuie im
portante cîștlgurl în autoturisme 
„DACIA 1300“, mari sume de 
bani, precum șl excursii în R.S. 
Cehoslovacă.

• Pentru particlpanțil la PRO
NOSPORT publicăm mal jos 
programul concursului de dumi
nică 15 septembrie : 1. „Poli* Ti
mișoara — Rapid ; 2. F.C. Bihor
— Gloria Buzău ; 3. 
Mureș — F.C. Olt ; 4.
— F.c.M. Brașov ; 5. 
Corvinul ; 6. Atalanta 
7. A veil In o — Verona .
— Juventus ; 9. Milan — Lecce ; 
10. Pisa — Napoli ; 11. Roma — 
Udlnese ; 12. Sampdoria — Bari ; 
13. Torino — Fiorentina.

1.

A.S.A. Tg. 
S.C. Bacău 
Victoria —

— Inter ; 
; 8. Como

Următoarea 
României* 
octombrie, 
jocurilor de mîine vor avea ca 
partenere pe divizionarele „B*.

• DE LA F.R.F. In baza înțe
legerii intervenite intre cluburile 
Dinamo și F.C. Argeș, meciul lor 
din etapa a 6-a, programat la 
Pitești, se va disputa in Capitală, 
pe stadionul Dlnamo, sîmbătă 14 
septembrie ora 17. urmînd ca 
partida retur să albă loc la 
Pitești. F.R.F. a aprobat această 
schimbare, conslderînd-o utilă, 
în interesul unei cît mal bune 
reprezentări Internationale a fot
balului nostru, tinînd cont că 
Dlnamo București va lntllnl pe 
teren propriu în cadrul Cupei 
U.E.F.A.. la 18 septembrie, for
mația iugoslavă vardar Skoplje. 
De asemenea, partidele Steaua — 
Petrolul șl Universitatea Craiova 
— „U“ Cluj-Napoca tot din e- 
tapa a 6-a, se vor disputa sim- 
bătă 14 septembrie la ora 17.



A Fl SPORTIV

european de baschet feminin CAMPIONATELE BALCANICE DE CĂLĂRIE
V»

0 SURPRIZĂ PLĂCUTĂ • Juniorii și seniorii noștri printre iavorifî

VICENZA (prin telefon). 
Reprezentativa României a 
furnizat marea surpriză a zi
lei- a doua a Campionatului 
european de baschet 
învingînd redutabila 
Cehoslovaciei (cotată 
favoritele competiției) 
fioricul scor de 79—52 (42—29). 
Cea mai bună iucătoare de pe 
teren a fost Magdalena Pall- 
Jerebie, autoare a 34 de punc
te. urmată de Mălina Marina- 
che (21 n). Formația română
a condus de la început, iar des
prinderea decisivă a obtinut-o 
în repriza secundă. Au marcat: 
Jerebie-Pall 34. Marinache 21. 
Bădinicl 12. Sandor 9. Kiss 2, 
Lefter 1 pentru învingătoare, 
respectiv Kysilkova 10. Janos- 
tinova 10. Adamkova 10. Raj- 
niak 8 Sc’ebowcikova 6. l’cklo-

feminin, 
echipă a 

printre 
cu cate-

va 3. Brziakova 5. Arbitri : 
Virownik (Israel) și Juhasz 
(Ungaria).

Alte rezultate : grupa „A“, la 
Vicenza : Franța — Olanda 57— 
39 (30—14). Iugoslavia — Bul
garia 67—66 (37—33).

CLASAMENT : 1. Iugoslavia 
4 p. 2—5. România, Bulgaria, 
Franța. Cehoslovacia 2 p. 6. O- 
landa 0

Seria 
garia — 
U.R.S.S. 
23). Italia — 
(36—24).

CLASAMENT ; 1—2. U.R.S.S.. 
Ungaria 4 p. 3—4. Italia. Polo
nia 2 p. 5—6. Spania. 
0 p.

Selecționata României 
tine următorul meci în 
nia reprezentativei Franței.

P.
„B“, Ia Treviso : Un- 
Polonia 76—54 (33—25). 
— Belgia 95—46 (51— 

Spania 77—46

Belgia

va sus- 
compa-

BASCHETBUISTÂ MAODAIENA PALl-IEREBIE
SELECȚIONATA IN ECHIPA EUROPEI

Federația internațională de 
baschet amator (F.I.B.A.) a ho
tărî) ca jucătoarea Magdalena 
Pali-Jerebie să fie selecționată 
în, reprezentativa Europei, care 
va susține, ,1a 17 septembrie, la 
Viterbo și la 19 septembrie, la 
Plovdiv. cite un meci în compa
nia echipelor Italiei și Bulgariei. 
Partidele sînt organizate cu pri
lejui retragerii din activitatea 
competlțională a cunoscutelor in-

ternaționale Sandra Sandon-----Șl 
Penka Stolanova, care au apă
rat ani în șir culorile reprezen
tativelor Italiei, și, respectiv, 
Bulgariei.

Magdalena Pall-Jeroble este a 
doua jucătoare din țara noastră 
care are cinstea să fie selec
ționată în echipa Europei. Prima 
a fost Mariana Bădinicl, compo
nentă a reprezentativei Europei 
In anii 1970 șl 1976.

ISTANBUL. 10 (prin telefon). 
Cea de a XVI-a ediție a Cam
pionatelor Balcanice de călărie 
a debutat, conform tradiției, cu 
disputarea probelor de deschi
dere, cele menite să familiari
zeze pe sportivi cu atmosfera 
de concurs și, totodată, să ofe
re măsura valorii participanți- 
lor. Așa cum era de așteptat, 
sportivii au făcut totul pentru 
a demonstra că se află în cea 
mai bună formă, multi dintre 
ei reușind evoluții de bună ca
litate. Vremea foarte rea (vînt 
puternic, ploaie măruntă, frig) 
a influențat evoluția sportivilor 
în prima zi de concurs, astfel 
că din cei 25 de juniori doar 5 
au reușit să încheie fără gre
șeli.

Reprezentanții tării noastre, 
Titel Răducanu. cu Cozmin (19 
p), și Claudiu Gbeorghe, cu Fa
nion (0 p), s-au situat printre 
fruntași. A fost nevoie să se 
apeleze la cronometru pentru 
a se putea face departajarea 
primelor locuri.

în întrecerea seniorilor, re
prezentantul tării noastre. Ale
xandru Bozan, a avut o presta
ție foarte bună, el fiind În
trecut doar cu două zecimi de 
secundă de grecul Georges Ka- 
iianos. în ceea ce le privește 
pe fete, acestea nu au reușit 
să se acomodeze cu atmosfera 
de concurs săvîrșind, în conse
cință, greșeli. Au fost înscrise 
în concurs 18 sportive, detașîn-

du-se, printr-o bună evoluție, 
reprezentantele Greciei.

Iată rezultatele sportivilor 
români. Băieți : Mircea Neagu 
(cu Licurici) 16 p. Gruia Deac 
(cu Matroz) 25 p, Ionel Bucur 
(cu Lăstun) 93/, p, 
Bozan (cu Radiana) 
bert Constantin (cu 
bit) 8 p. Ion Tincu 
dard) 21*/, p, Ti tel 
(cu Solario) 0 p. Fete : 
Ilin (cu Aida) 19 p, Ivana 
dea (cu Baical. 20 p, Ioana 
vid (cu Mentor) 15 p.

Clasamente, Juniori : 1. 
domir Velicikov (Bulgaria) 
Morena 0 p (68,5 sec), 2. 
naiotis Bartzoglu (Grecia) 
Feole Du Vallon 0 p (81,9 
3. Titel Răducanu (România) 
cu Solario 0 p (87,2 sec). Se
niori : 1. Georges Katianos cu 
Thunder Thigs 0 p (86,4 sec), 
2. Alexandru Bozan (România) 
cu Radiana 0 p (86,6 sec). 3. 
Folios Bravos (Grecia) cu Ma- 
makaș 0 p (95,2 sec). Fele: 1. 
Emanuela Anastasiades (Gre
cia) cu Camarade 0 p (83,1 sec), 
‘ ----- * ' ‘ ) cu

Laura 
cu Why Not 3 
loc primele pro-

Alexandru 
0 P.
Mult 
(cu Stin- 
Răducanu

Ligia 
To- 
Da-

Al- 
Iu-

Ra- 
cu

Pa- 
cu 

sec),

TELEX TELEX
AUTOMOBILISM • La 15 sep

tembrie se va da startul în „Ra
liul R.P Chineze'' competiție a- 
fială la prima ediție, insumînd 

' 3 500 km.
BASCHET • în finala turneu

lui de la Golbey (Franța), B. 
Leverkusen (R F.G.) — A.S. 
leurbanne 104—78 (50—36) • For
mația americană Winston 
Stars a cîștigat competiția mas
culină de la Cadiz (Spania) dis- 
punînd în finală de B.C. Limos 
(Franța) cu 10!—97 (50—42). Pen
tru locul tfei. Simac Milano — 
Real Madrid 100—90 (45—39).

CICLISM • La Bassano
Grappa, în. Italia, danezul Hans 
Henrik Oersted a reușit în ten
tativa de a -deveni recordman 
mondial al „orei“. lâ nivelul mă
rii', inregistrind în 60 de minute 
48,194 km. Vechiul record — 48,093 
krh — aparținea belgianului Fer
dinand Bracke • In ,.Tour de 
r A veniri* etapa a 7-a (Revel — 
Foix. 98 km) a fost cîștigată de 
rutierul sovietic Djamolidin Ab
duzhaparov în 2.50:27. în clasa
mentul general conduce elveția
nul Benno Wiss cu 24.32:31,. ur
mat la 3,s de Christophe Lavain- 
ne și la 8 s ae al ți doi fran
cezi Jean-Francois Bernand și 
Dominique Gaine • Turul Ca- 
tafoniei. etapa a 5-a : Juan Mar
tinez Oliver (Spania) 4.38:31 pe 
182 km. Liderul ' competițieieste 
spaniolul Vicente ' Belda 
24.09:12 urmat' ia _ ____________
elvețianul Igor Muller.

handbal > în turneul mas
culin de la Kaunas Granitas 
(Kaunas) — S C. Leipzig 27—25, 
Nova Leningrad — Spartakus Bu
dapesta 35—24. Granitas s-a cla
sat pe primul loc.

. c. 
Vil-

AII

del

cu
o secundă de

C.E DE TIR DIN IUGOSLAVIA
(Urmart din pag. 1)

avut nici o problemă cu ad
versarii lor, spuiberind pur și 
simplu recordul lumii și cîșli- 
gind aproape tot ce se putea 
ciștiga într-o probă : două me
dalii de aur și una de argint. 
Le-a lipsit doar bronzul la in
dividual. Ei au beneficiat de 
condițiile excelente ale poligo
nului nostru, dar românii con
tribuie ca ediția de la Osijek 
a C.E. să fie înscrisă cu litere 
mari în istoria tirului." La rîn- 
dul său. Paul Betshart. de la 
„Sport Information" din Zurich, 
apreciază : „Total și reconfor
tant succesul, pe linie, al ro
mânilor in probele olimpice de 
pistol. Românii nu-I mai au 
doar pe Corneliu Ion Ia cel mai 
inalt nivel 
De acum 
posztay si 
alții incă.
cecași putere 
viitoare. Rezultatele 
nale de aici o atestă".

Iată și o declarație a mare
lui nostru sportiv Corneliu Ion, 
autorizat purtător de cuvînt al 
lotului : „Sînt extrem de fe
ricit că am reconfirmat bara
jul cișțigat Ia Moscova. Am de
monstrat tuturor, în 
rind... mie. că la 34 de ani mai 
pot avea incă multe de spus în 
tirul international. Mă bucur și

mai mult de faptul că, in 
mentul de fată, sintem mai 
meroși trăgători români 
prim-plan și că astfel formăm 
O ECHIPA REDUTABILA pen
tru orice competiție, reprezen
tând cu cinste patria dragă".

CAMPIONATE

mo- 
nu- 

în

2. Ionna Laloum (Grecia) 
Șarca 0 p (87,9 sec), 3. 
Papa (Grecia) 
p. Miercuri au 
be oficiale.

Un mare sportiv nu este 
doar acela care obține 
victorii spectaculoase și 
înregistrează recorduri de 
prestigiu, ci și cel care are 
un comportament pe mă
sura valorii sale !

In timpul finalei de du
blu masculin a campiona
telor internaționale de te
nis ale S.U.A., la Flushing 
Meadow, cum am mai re
latat, la scorul de 1—1, tn 
setul al treilea s-a ajuns 
la „tie-break" și perechea 
francezi Leconte, Noah 
conducea cu 6—4. tn acel 
moment s-a produs o fază 
care avea să influențeze 
desfășurarea următoare a 
partidei. Leconte a trimis 
mingea in banda fileului, 
de unde aceasta a sărit tn 
umărul lui Ken Flach (com
panionul lui Robert Se- 
guso) și de acolo în „aut". 
Deși evidentă pentru toată 
lumea această tntîmplare, 
arbitrul de scaun a dat 
punct cîștigat perechii a- 
merlcane !... Au urmat 
protestele — justificate — 
ale tenismanilor francezi, 
care n-au obținut insă ciș- 
tlg de cauză. Leconte a 
apelat atunci la Flach, să 
recunoască In fața arbi
trului. tn loc însă ca Flach 
să spună că
fusese lovit de minge, 
declarat senin : 
numai jucător, 
ia arbitrul !“...

Comentariile 
de prisos...

Intr-adevăr 
a 

„Eu sînt 
Deciziile le

Emanuel FANTANEANU
ni se par

r. »ii.

KASPAROV - KARPOV 2-1
MOSCOVA, 10 (Agerpres). — 

Cea de-a treia partidă a me
ciului pentru titlul mondial de 
șah de la Moscova, dintre ma
rii maeștri sovietici Anatoli 
Karpov și Gări Kasparov 
încheiat remiză la mutarea 
20-a. Scorul este favorabil 
2—1 lui Kasparov.

★
TILBURG. După 

rea a nouă runde, 
clasamentul general

s-a 
a 

cu

deslășura- 
situatia în 
este urmă-

meridiane

ai tirului mondial, 
înainte, Silvia Ka- 
Liviu Stan, poate 

vor străluci cu a- 
în competițiile 

cxcepțio-

SPANIA (et. 3). Atletico Ma
drid — C.F. Barcelona 2—1, Es- 
panol — Real Madrid 1—2, Athle
tic Bilbao — F.C. Sevilla 3—1, 
Betis Sevilla — Gijon 1—1, Va
lencia — Celia Vigo 3—1, Santan
der — Valladolid 1—1, Osasuna — 
Hercules Alicante 1—0, Las Pal
mas — Real Sociedad 1—2, Zara
goza — Cadiz 3—0. Pe primele 
locuri : Real Madrid,
Bilbao, Atletico Madrid cu (rite 
5 p ; pe ultimele : 16—18. Celta 
Vigo, Las Palmas și Hercules cu 
(rite 1 p.

UNGARIA
Csepel 1—0. 
b rețin 0—0. 
3—2, -----

Athletic

terdam — Alkmaar 1—0, Sparta 
Rotterdam — P.S.V. Eindiioven 
1—1. Ajax Amsterdam — Venlo 
7—1. Fortuna Sittard — Herakles
1— 0, Den Bosoh — Roda Ker- 
krade 2—2, Haariem — Deventer
2— 1, Utrecht — Feyenoord 0—2, 
Nijmegen — Maastricht 1—1. Pe 
primele locuri : Feyenoord 10 p, 
Den Bosch și Eindhoven cu cîte 
9 ,p ; pe ultimele : 17—18. Alk-

»rnaar și Venlo cu cite 1 p.

primul

(et. 7). Ferencvaros — 
Ujpesti Dozsa — De- 
Tatabanya — Siofok 

Videoton — Bekesesaba 
2—0, Szombathely — Pecs 1—2, 
Gyor — Vasas 5—1. M.T.K. — 
Honved 0—2. Volan — Szekesfe- 
hervar 2—2. Pe primele locuri : 
Honved 11 p. Pecs 10 p (6 
Gy6r și Zalaegerszeg cite 8 
pe ultimele: 15. Siofok 3 p, 
Csepel 2 p.

OLANDA (et. 6). Excelsior Rot

1). 
o ; 
16.

Carnet extern

daci Ai! ri șnur r»4Tn niriiritE • • •

La 23 decembrie 1895, cind in- 
.glnerul Louis Lumiăre șl- fra
tele său Auguste au prezentat, 
la Paris, primul spectacol cine
matografic, ou siguranță că ni
meni nu s-a gîndit la extraor
dinarul avînt pe care avea să-l 
ia, în anii, următori, această a 
„șaptea altă", cinematografia. 
Dar cu trecerea timpului,- iată 
că „filmul" a intrat și face ■ 
parte din viata noastră dp fie- _____,______________ __________
care zi. fiind tot mai des so- tilatc ordinea unor sosiri foarte 

-------------- ----------. strînse și rapide, unele ful
gerătoare.
Dar, tn ultlm'.i ani, „filmul" a 

început să fie folosit, cu mare 
eficientă, si in alte domenii ale 
sportului. Evoluția călăreților 
ra dresaj se apreciază și se 
punctează după ce arbitrii re
văd de citcva ori, „filmul" pro
gresiei fiecăruia. La fel au în
ceput să se petreacă lucrurile 
sî la alte discipline sportive, 
ceea ce ne face să fim con
vinși că nu este prea departe

licitat șl in activitatea sportivă. ■ 
Solicitarea la care- ne referim 
are in vedere, pentru -• sport, ' 
nu doar pelicula cinematogra
fică propriu-zisă. ■ ci întreg 
„sortimentul" de benzi, magne
tice de înregistrat. imagini, pen
tru fel de fel de aparate — 
video, magnetoscoape etc. — 
care au fest inventate intr-o 
suită de-a dreptul impresio
nantă.

Ei bine, toate aceste „filme" 
sînt astăzi absolut obligatorii in

toarea : ,1. Miles
Hiibner. Korcinoi 
cîte 4 o (1). 5.
Ljubojevid și Timman cite 3,5 

Polugaevski 3,5 (1). 
a noua s-a încheiat 
partidă, in care Po
l-a învins pe Ro-

Celelalte partide: Hii- 
Ljubojevici. Dzindzișa- 
Korcinoi și Miles — 
au fost întrerupte.

4 P (2). 2. 
și Romanișin 
Dzindzișavili,

ASTĂZI, ÎN 
RULE

PRELIMINA- 
C.M.

Gr. 1 : Polonia — Bel
gia ; Gr. 3 : Anglia — Ro
mânia și Turcia — Irlanda 
de Nord ; Gr. 4 : R. D. 
Germană — Franța ; Gr. 
6 : Elveția — Irlanda.

O (2). 8.
în runda 
o singură 
lugaevski 
manișin. 
bner — 
vili — 
Timman

l.F.K, Goteborg 2—1, Kalmar — 
A.I.K. 0—5. Brage — Treliebocg 
4—0. Malmo — Oester 0—1, l.F.K. 
Norrkoping — Mjaelby 5—3. Pa 
primele locuri : Malmii 
Kalmar 23 p, l.F.K.
22 p ; pe ultimele : 10.
15 p, 11. Mjaelby 15 p, 12. ’ 
leborg 10 p.

FINLANDA (et. 21). J.K. 
sink! — Ilves Tampere 1—1, 1 
Valkeakoski — Palloseura 
Koparit — Oulu 0—1, Kemi 
Turku 2—1, Kokkola — Rova
niemi 0—1, Kuusysi Lahti — 
Pori 1—0. Pe primele locuri :
J.K. Helsinki 28 p. Kemi 26 p, 
Turku 27 p : pe ultimele 11—12. 
Oulu si Kokkola cîte 12 p.

SCOTIA (et. S) 
Midlothian “ ‘ 
Clydebank 
Celtic 0—5. Motherwell 
Dundee 1—3, Glasgow Rangers —

’ “ primele
9 P, 
8 p ;

2 p.

27 p. 
Golcborg 

Brage 
Trel-

Hel- 
Haka
2—1.

Aberdeen —
3—0. Dundee Uld — 
2—1. Hibernian —

F.C.

activitatea sportivă, atlt in ca
drul pregătirilor, cit șt la com
petiții Toate aparatele de înre
gistrare a sosirilor, tn cursele 
de atletism, automobilism, ca
iac și canoe, canotaj, ciclism, 
motociclism etc. nu pot fi 
concepute fără astfel de „fil
me" ele înlocuind „ochiul", 
orlctt de versat, dar al unul 
om. desemnat ca arbitru de 
sosire, să stabilească cu exac-

timpul dnd, la' ramurile spor
tive în care «e acordă punctaje 
pentru evoluția sportivilor (gim
nastică, sărituri în apă si cu 
schiurile, patinaj artistic etc.) 
se va stabili prin regulament, 
ca obligatorie .studierea" fil
melor înaintea pronunțării deci
ziei.

Dar apropo de aceasta, lată că 
nu de mult a avut loc la Bang
kok un meci de box pentru 
titlul mondial (W.B.C.) intre pu- 
giliștii de categorie muscă that- 
landezul Sot Chitalada. campio
nul lumii, si șalangerul său, 
mexicanul Gabriel- Berna!. „De
cizia de egalitate pronunțată 
de juriu a fost contestată de 
boxerul mexican care, adresîn- 
du-se W.B.C a cerut constitui
rea unei comisii. După ce aceas
ta va viziona .filmul" meciu
lui șl va constata ca eronată 
decizia, ii va acorda, desigur, 
dreptul oficial la o revanșă ; 
fără alte formalități !...

Dacă ar fl știut frații Lumtere 
.ctt.de departe va ajunge in
venția lor

Romeo VILARA

GRECIA (et. 1). Arts Salonic
— A.E.K. 0—3, Jannin-a — Doxa 
1—0, Larissa — Olympiakos 2—1,
O. F.I. — Apollon Salonic 0—1, 
Panatiiinaikos — Apollon Atena 
3—0. Panaiki — Italis Salonic 
1—0» Serres — Etnikos 1—2,
P. A.O.K. — Panionlos 1—2.

SUEDIA (et, 19). Oergryte —

St. Mirren 3—0. Pe 
locuri : Glasgow Rangers* 
Aberdeen și Celtig cu eîte 
pe ultimele : 9. Motherwell 
10. Hibernian 0 p.

CEHOSLOVACIA 
najska Streda — 
Ceske Budejovice 
Praga 2—1. Sparta 
koviee 3—0. Olomouc 
Trnava 2—0, Banska Bystrica — 
Kosice 2—C. Inter Bratislava — 
Cheb 2—f, Banik Ostravâ — Du- 
kla Praga 1—0. Slavia Praga — 
Preșov 1—0. Pe primele locuri : 
Olomouc și Slavia Praga cu 
5 p. Pe ultimul loc : Kosice

La închiderea ediției

ANGLIA ROMÂNIA J-0 (0-0)In preliminariile
IPSWICH, 10 (prin telefon). — 

Pe stadionul lui Ipswich Tow^ în 
fața a aproape 4 000 de specta
tor) — meciul s-a jucat la con
curență cu transmisia la televi
ziune în direct a partidei Țara 
Gali4or — Scoția —. echipa de 
tineret a României, după o re
priză bună, nu a rezistat atacu
rilor deosebit de insistente ale 
tinerilor fotbaliști englezi. ce- 
dhifd în final cu scorul de 3—8. 
Echipa aioastră de tineret a În
drăznit foarte pu-tln în atac 
în prima parte a întîlmlrii,, cînd 
era evident că gazdele 
găsesc un ritm adecvat.
dial după pauză, au început se
riile de cornere, învăluirile, a- 
glomerările. și, astfel. în numai

nu-șl 
Ime-

Du-
1—0,

(et. 3).
Zifina

— Bohemians 
Praga — Vlt- 

Spa riale

cîte
1 p.

C. E. DE TINEREL
nouă mtaiute s-au marcat

- trei goluri — prin Hodge 
70 și 76) și Robson (min. 
Proprlu-zis. meciul s-a „rupt" in 
momentum in care mijlocașii en
glezi au câștigat net duelul cu 
adversarii lor directI.

A arbitrat corect danezell So- 
ren Sorehssen

ANGLIA : Seaman — Venison 
Butterworth. Kranson, Bickering 
— S. Robson. Hodge, Allen (mto. 
75 Cotlee) — Coney (mln. 60 Wil
kinson) . Wallaoe. Walters.

ROMÂNIA : Iasko — Ctnslea, 
Cireașă. Belodedicl. Mcszaroș 
(mln. 65 Burchel) — BMan. Cris- 
tea, Mujnai (min. 78 Badea) — 
Vâidean, Soare. Muntean.

loon CHIRILĂ

cele 
(mfn.

79).
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