
Încheierea vizitei președintelui
REPUBLICII DEMOCRATICE SUDAN,

GAAFAR MOHAMED NIMEIRI

WtOUTAM DIN TOATE ȚĂRILE. UNTȚ1VA I

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au reîntilnlt. vineri dimi
neața, la Palatul Consiliului de 
Stat, in cadrul ultimei runde 
de convorbiri, cu Gaafar Mo
hamed Nimeiri, președintele 

l Uniunii Socialiste Sudaneze, 
președintele Republicii Demo. 
cratice Sudan, și doamna Nl- 

' meiri.
Cei doi conducători de partid 

j Și de stat și-au exprimat sa
tisfacția față de rezultatele 
convorbirilor avute, față de In. 

i țelcgcrile la care s-a ajuns, 
★

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 

; Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și Gaafar Mohamed Nimeirl, 
Președintele Uniunii Socialiste 
Sudaneze, președintele Repu- 

. blicii Democratice Sudan, au 
, semnat, vineri, 6 august, in 

cadrul unei ceremonii care a 
avut loe la Palatul Consiliului 
de Stat, Acordul-program pri
vind dezvoltarea pe termen 
lung a cooperării economice și 
tehnice și a schimburilor co
merciale intre Republica So
cialistă România și Republica 
Democratică Sudan și Declarația 
comună privind întărirea prie
teniei și dezvoltarea cooperării 
intre Republica Socialistă Ro
mânia șl Republica Democrati
că Sudan.

" -* semnare, cei doi con
ducători de partid și de stat 
și-au strins miinile cu căldură, 

, s-au Îmbrățișat.
i In încheierea solemnității, 

președinții Nicolae Ceaușescu 
și Gaafar Mohamed Nimeirl,

tovarășa Elena Ceaușescu șl 
doamna Nimeirl s-au întreținut 
într-o atmosferă caldă, prie
tenească, reafirmindu-șl con
vingerea că dezvoltarea și În
tărirea bunelor relații dintre 
România șl Sudan corespund 
dorinței și aspirațiilor de pace 
șl progres ale celor două țări 
și popoare.

Vineri, 6 august, s-a Încheiat 
vizita oficială de prietenie pe 
care au făcut-o In țara noas
tră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, șt a to
varășei Elena Ceaușescu, pre
ședintele Uniuni] Socialiste Su
daneze, președintele Republi
cii Democratice Sudan, Gaafar 
Mohamed Nimeirl, șl doamna 
Nimeirl.

Noua intîlnire dintre cel doi 
conducători de partid șl de 
stat, convorbirile purtate și do
cumentele convenite reprezintă 
un important moment in am
plificarea in continuare a re
lațiilor de prietenie și colabo
rare româno-sudaneze.

Ceremonia plecării s-a des
fășurat pe aeroportul Otopenl.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
șl-a luat un călduros rămas 
bun de la președintele Gaafar 
Mohamed Nimeirl, de la doam
na Nimeiri, de la persoanele 
oficiale sudaneze. Cel doi con
ducători de partid și de stat 
și-au strins cu cordialitate mii
nile, s-au îmbrățișat cu prie
tenie. La rîndul său, tovarășa 
Elena Ceaușescu și-a luat ră
mas bun de la președintele su
danez, de Ia doamna Nimeiri.

La ora 11,00 aeronava prezi
dențială a decolat.
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Astăzi, prima etapă In noua ediție a campionatului Diviziei „A“

MECIURI ATRACTIVE ÎN 9 ORAȘE ALE ȚĂRII
Stănescu, urmă

rit îndeaproape de 
Țicleanu, „urcă" in 
sprijinul ofensivei. 
Echipele lor, Di
namo ți Universi
tatea Craiova, se 
anunță ca protago
niste ți in noua e- 
difie a campiona
tului care incepe 
astăzi.

Foto : N. DRAGOȘ

© Emoții in „Dealul copouluf, Ia revenirea Ieșenilor In primul eșalon lottiallstic
® Chimia $1 Jiul - lata In lață după douâ egalurl consecutive. Ce vor lacc asîâzl ?
O „Poli", lârâ Dumitru, r. C. Argeș, cu DoDrln • Oh. stolen vrea §â plece cu 2 puncte
din start, DOlânl - de asemenea ® In Dcgic, meciul liniilor mediane ? • Dalagian
șl vataiu promit un Joc „pe atac" • Craiovenil nu pierd in Bănie • La Ploiești

Campionatele de ciclism pe velodrom

LA VITLZA Șl

șl Brașov, sarcini ingrate pentru lormețiilc gazda

PROGRAMUL ETAPEIâ i
POLITEHNICA IAȘI 
CHIMIA RM. VIL CEA 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
F.C. BIHOR
SPORTUL STUDENȚESC

(stadlofvul

V. Mitrache, noul campion ți recordman na. 
tional de Juniori mari la urmărire individuală. 

. Foto : Dragoș NEAGU

CORNELIA GHERMAN PRIMA

La Oswieczym (Polonia) au 
început Întrecerile marelui con
curs internațional de Înot dotat 
cu „Cupa Prietenia*. Un deo
sebit succes l-a Înregistrat tl- 
năra sportivă româncă Cornelia 
Gherman (14 ani), Învingătoare 
In proba de 100 m fluture cu 
66,03. C. Gherman este a doua 
sportivă româncă, după Anca 
Pătrășcoiu (In 1981). care reu
șește să obțină o victorie In 
această prestigioasă competiție. 
In proba similară a băieților, 
Robert Pinter (14 ani) s-a cla
sat pe locul secund cu 61,75 a

I

După o zi grea 
atit pentru 

concurent! cit si 
pentru arbitri (joi. 
preliminariile pro
bei de viteză — 
seniori si ale ce
lei de urmărire 
individuală - ju
niori mari s-au 
prelungit plnă că
tre ora 21). vineri 
după-amiază 
continuat 
de beton 
dramului 
restean 
dispute In cadrul 
probelor de cam
pionat menționate 
mai sus.

De la bun ince- 
mentlonat că ..vi

ei urmărirea 
indivlduală-iunlorl mari au 
fost cele mai atractive probe 
urmărite de noi. de la debutul 
acestor Interesante Întreceri.

Începînd eu seriile probei de 
viteză. In care aproape fiecare 
alergare a decis Învingătorul 
la., fotografie, fapt care ex
plică timpii excelenti obținuți 
in aceste confruntări prelimi
nare (11.7 — G. Ion; 113 — 
M. Mărginean etc.). In douâ 
din cele patru curse ale sfertu-

au 
pe pista 
a velo- 

bucu- 
ultimele

NEAGU

out trebuie 
beza“-seniori

rilor de finală, cistlgătorul a 
putut fi cunoscut abia după 
consumarea a trei manse (M. 
Mărginean — F. Popescu si 
G. Ion — A. Telegdi). curse 
Încheiate de asemenea cu timpi 
excelențl (11,6 — G. Ion ; 11,7 
— L Cache ; 11,8 — F. Popes
cu ; 11,9 — C. Ciulei). In a- 
ceastă situație, pentru semifi
nale s-au calificat iol seară 
următorii concurenți : G. Ion. L 
Gache. M. Mărginean si C. 
Ciulei.

în prima semifinală. Gh. Ion 
(campion național 1981), În 
compania lui C. Ciulei, ciștlgă 
detașat ambele manșe (12,5, 
—14,2). In semifinala a doua, 
prima manșă revine Iul M. 
Mărginean, cea de a doua lui 
L Gache (prin căderea lui Măr
ginean, din vina sa. In ulti
mul tur). în tntilnlrea din 
manșa a treia, M. Mărginean, 
de data aceasta atent, ciștigă 
de o manieră entuzlasmantă 
(11,9). Finala pentru locurile 
1—2 se Încheie fără surprize. 
Gh. Ion termină victorios In 
ambele manșe (In fața lui Măr
ginean) figură pe care o va 
repeta și C. Ciulei, In fața lui

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

(Continuare In pag. 2-3)

Astăzi, pe stadionul Steaua

RUGBY INTERNATIONAL DE ATRACȚIE

- STEAUA
- JIUL PETROȘANI
- F.C. ARGEȘ
- A.S.A. TG. MUREȘ
- C.S. TIRGOVIȘTE

Sportul artudwțmc) .
- S.C. BACAU
- F.C. CONSTANȚA
- CORVINUL HUNEDOARA

14. Hind televtaal)
- DINAMO

F.C. OLT 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
PETROLUL PLOIEȘTI

(da k» ora
F.C.M. BRAȘOV

Meciurile vor începe la ora 18, ca excepția colul do la Ploiești.i i

MĂSURI ALE C.N.E.F.S.
PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII

ÎN SPORTURILE OLIMPICE

LUPTĂTORI ROMÂNI 
LA C.M. DE „LIBERE"

Ieri au plecat la Edmonton 
(Canada) luptătorii români Au. 
rel Neagu (cat. 57 kg). Tralan 
Marinescu (cat. 62 kg) și Va- 
sile Pușcașu (cat 100 kg), 
care vor participa la campio
natele mondiale de „libere", 
programate intre 11 M 14 au
gust. Au mai făcut deplasarea 
Ion Corneanu, vicepreședinte 
al F.I.L.A., și Vasile Iorga, 
antrenorul lotului reprezentativ 
de lupte „libere".

Două dintre reprezentantele 
de frunte ale rugbyulul româ
nesc si sovietic — Steaua Bucu
rești si echipa Institutului de 
aeronautică .Juri Gagarin* din 
Moscova — se lntilnesc astăzi, 
pe stadionul din Ghencea. cu 
începere de la orele 17. Medul, 
care constituie deschiderea se
zonului pe terenurile noastre, 
se anunță de reală atracție. In 
ambele formații evolulnd jucă
tori cu o frumoasă carte de vi
zită. De o parte. Fuicu. Codoi, 
Enache, Zafiescu I, Alexandru, 
Sudu. Murariu, Rădulescu, 
Florea II. M. Ionescu, Cornelia, 
Muntcanu, Cioaree (aproape o 
echipă de internaționali 1). de

cealaltă Bobrov. L Mironov, 
Solovatov, Karpukin, Ovcinikov 
— atacant! foarte dotați, alături 
de Proșln, Feodorov sau Tiho
nov. si ei component! al re
prezentativei U.R.S.S. Există, 
prin urmare, toate premisele 
pentru un spectacol de calitate.

• în programul turneului 
pe care XV-le Universității 
Cambridge 11 va Întreprinde in 
tara noastră a intervenit o mo
dificare. Astfel, după ce la 12 
august oaspeții vor Intîlni 
(stadion Farul, ora 16) o com
binată constănteană. locul cu 
Farul va avea loc duminică 15 
august, oe stadionul fostei cam
pioane. de la ora 18.

Comitetul Executiv al 
C.N.E.F.S. a analizat, la 4 au
gust. intr-o ședință lărgi
tă, rezultatele necorespun
zătoare, cu mult sub aș
teptări, Înregistrate recent 
de către sportivii români la 
unele competiții internațio
nale, cu sporturi din progra
mul olimpie.

Cu acest prilej s-an consta
tat abateri de la Îndeplinirea 
programelor de pregătire, vo
lum redus de Instruire, spor
tivă, slăbirea disciplinei ,1 a 
muncii educative care au ge
nerat comportări sub nivelul 
posibilităților și rezultatelor În
registrate anterior, la scrimă, 
caiac-canoe șl înot.

Conducerile federațiilor, an
trenori și specialiști de pe lin
gă loturile reprezentative, sec
ția de specialitate a C.N.E.F.S., 
centrul de cercetări și cen
trul de medicină sportivă an 
neglijat munca de îndrumare 
și control, s-au dovedit puțin 
exigente, sprijinindu-se în mod 
eronat pe rezultatele obținute 
în competiții mal puțin Impor
tante. Biroul Executiv al 
C.N.E.F.S. a arătat că este im
plicat In aceste lipsuri și va 
lua măsuri ferme, exigente* 
pentru ca potențialul scrimerl- 
ior, caiaciștilor și canoiștilor, 
ca și al altor sportivi, să fie 
refăcut In următorii doi ani, 
pentru ca la Olimpiada din 1984 
aceștia să poată reveni cu suc
ces pe podium, să cucerească 
medalii.

Avînd în vedere slaba pre
gătire a sportivilor la scrimă.

departe de vîrful de formă ne
cesar, activitatea insuficientă 
a federației și organelor sala, 
Comitetul Executiv al C.N.E.FA. 
a hotărtt scoaterea din funcție 
a secretarului federației, Die- 
nisle Topșan, sancționarea an
trenorului federal Tănase Mu- 
reșan en retrogradarea din 
funcție pe două luni și aver
tisment secției de specialitate 
a C.N.E.F.S. șl biroului fede
rației de scrimă. Sportivii ne
corespunzători, plafonați, vor H 
eliminați din lotul reprezenta
tiv.

Constatind că pregătirile la 
caiac-canoe s-au desfășurat ln- 
tr-un climat necorespunzător, 
cu greșeli care au contribuit, ca 
la concursul oficial să nu poa
tă fi înregistrați nici timpii de 
la antrenamente și concursurile 
precedente, toți antrenorii lo
tului reprezentativ au fost 
sancționați cu retrogradarea în 
funcție, iar secretarul fede
rației. Dorin Lăncrănjan, en 
mustrare. După analiza de spe
cialitate a federației, unii spor
tivi vor fi scoși temporar san 
definitiv din lotul reprezenta
tiv.

Anali zind situația la înot a 
rezultat existența unui slab ni
vel generai, atit la pregătire, 
rezultate cit și în organizare, 
precum și neglijențe grave care 
au dus la amînarca plecării 
sportivei Carmen Bunaciu Ia 
campionatele mondiale din E- 
cuador. Biroul Executiv al

(Continuare în pag. 2-3)



ECHIPELE UJI.S.S. ȘI R.P. CHINEZE 
AU OFERIT UN EXCELENT SPECTACOL

INTERNAȚIONALE I

CONSTANȚA, 8 (prin tele
fon). — In cea de a treia zi 
a turneului internațional fe
minin de volei dotat cu Tro
feul Tomis, am asistat la o 
partidă dirz disputată, de toa
tă frumusețea. Protagonistele, 
U.R.S.S.. campioană olimpică, ți 
R.P. Chineză (tineret), au oferit 
un spectacol de clasă, excelent, 
ta care sportivele din cele două 
echipe au fost deseori foarte 
aproape de... jocul bărbaților. 
B-a tras extraordinar de pu
ternic. s-a blocat cu multă pre
cizie, jocul din linia a doua a 
entuziasmat. Voleibalistele chi
neze cu un joc spectaculos la fi
leu (atacuri la care participau 
In același timp 3—4 jucătoare), 
mobile, n-au .
priza posibilă fiindcă n-au avut 
constanță in

produs Insă sur-

constanță in joc, greșind la 
mingi ușoare. Victoria a revenit 
eu 3—1 (13, —11. 12. 3) echipei 
U.R.S.S. care a jucat cu regula
ritate de metronom, tenace, reu
șind să se impună grație expe
rienței mai mari, tehnicii re
marcabile. Partida, condusă bine

da arbitrii C. Muțat ți S. Po
pescu, a scos ta relief jocul bun 
al voleibalistelor Cernișova, 
Alsiere, Volkova (U.R.S.S.), 
Yang Xlaojun, Li Gulzhl (R.P. 
Chineză).

în ultimul meci al zilei s-au 
IntUnit cele două formații ro
mânești. Din păcate, tinerele 
speranțe ale voleiului nostru 
n-au reușit să dea replica aș
teptată, România A a Învins re
prezentativa de tineret cu sco
rul de 3—0 (10, 11, 12), după 
numai 40 de minute de joc. Au 
condus Pang Wuqiang (R.P. 
Chineză) ți Asan AU (Emirate
le Arabe Unite).

în clasament : China și Româ
nia 5 p (din 3 jocuri), U.R.S.S. 
4 p. Bulgaria 2 p, România (ti
neri) 2 p (din 2 Jocuri).

SImbătă, de la ora 16. se 
dispută următoarele partide : 
U.R.S.S. — România (tineret) și 
Bulgaria — R.P. Chineză. Du
minică, de la ora 9,30 : Româ
nia (tineret) — Bulgaria ți Ro
mânia — U.R.S.8.

Modesto FERRARIN1

„Cupa Prietenia”, la tfirt- 
track continuă. Astăzi ți milne 
va avea loc la Brăila țl. res
pectiv. București etapa a 8-a a 
prestigioasei competiții Inter
nationale deschisă alergătorilor 
pînă la 21 de ani. Participă 
motociclistl din Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană. Polo
nia, Ungaria, UJLS.S. si Româ
nia.

După cum se poate vedea, 
la Brăila si București se vor 
reuni tineri sportivi din țări 
care se bucură de un bineme
ritat prestigiu De Diatele din 
arena mondială, amintind În
treceri deosebit de atractive. 
Printre nrincipalii favorit! se 
numără sovieticul V. Trofinov, 
Dolonezul J. Maeiej, cehoslova-

cul 8. Kura si R- Pusch 
(R.D.G.) care s-eu făcut remar
cați in 
trenorll 
Cornel
Btăallă

etapele anterioare. An
tetului reprezentativ, 

Volcuiescu ei Nieolae 
ne-au comunicat că 

perechea de concurs • tării 
noastre va fi stabilită Înaintea 
startului. Candidează următorii 
edectlonabili : Daniel Stoica, 
Sarohis Halagian. Niculae Pu- 
ravet, Marius Sosită si Stelian 
Postolache.

Cele două concursuri se vor 
desfășura după dacica formulă 
de 21 de manșe, primul start 
dindu-se la ora 18. Ambele reu
niuni vor fi conduse de un 
corn de oficiali localnici, avlnd 
in frunte pe arbitrul Internatio
nal Rudolf Cristei (București).

De luni, la poligonul Tunari

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE TALERE

LA STARȚ

MllNE, START IN C.M.DE ZBOR CU MOTOR
(acrobație aeriană)

campionatului

Duminică dimineața pe aero
dromul din Spltzerberg (Aus
tria) va avea loc festivitatea de 
deschidere a 
mondial de zbor cu motor (a-
crobatle aeriană). Ne vor re
prezenta : feminin — Nina Io- 
nită. Marla Șulean. Ludmila 
Avramescu, Elisabeta Popa ; 
masculin — Mihai Albu, Mielu 
Feteanu, Marcel Mltu. loan 
Diaconu. Aurel Iana, sub oon-

ducerea vicepreședintelui
F.A.R., Constantin Manolache. 
Din delegație mai fac oaste ar
bitrii internaționali Mihai !•- 
neacu, Ovidlu Corneanu țl me
dicul lotului Eugen Dondu. 
Primele trai zile stat destinate 
antrenamentelor de acomo
dare urmlnd ea programul de 
exerciții impuse să înceapă pe 
data de 1J august.

începlnd de luni, poligonul 
bucureștean Tunari va găzdui 
prima dintre cele două com
petiții republicane care se vor 
Inlănțui În luna august : cam
pionatele naționale de talere 
(individual d pe echipe), ur
mate. In 13 țl 14 august de 
.Cupa României** pentru arme 
cu glonț. După o serie de con
clusuri internaționale, in ca
drul cărora au concurat unii 
dintre cel mal buni vinătorl al 
noștri, iată. deci, un bun pri
lej de a se Întrece direct, de 
a-ți dovedi valoarea intr-o În
trecere oficială, aga cum este 
aceea la capătul căreia se de
cern titlurile de campion na
țional. In această idee, va fi 
interesant de urmărit confrun
tarea dintre componențil echi
pei reprezentative secunde de

MĂSURI ALE C.N.E.F S. „CUPA MINERUL

ANINOASA- LA TIR
(Urmare din pag. I)

C.N.E.F.S. a hotărît scoaterea 
lui Valeriu Maltopol din func
ția de secretar al federației țl 
eliberarea Iui Tlberiu Muntea- 
nu din postul de antrenor. Pe 
linie administrativă au fost 
sancționați ți medicul lotului, 
dr. Andrea Agulete ți dr. Ion 
Drăgan, directorul Centrului de 
medicină sportivă.

La federația de patinaj au 
fost sesizate multe neajunsuri, 
indisciplină țl slabe performan
te. pentru care secretarul fede
rației, Grigore Arjoca. a fost 
înlocuit din funcție, avîndu-se 
in vedere ți cererea acestuia.

Comitetul Executiv al CNEFS 
ține seama de neajunsul pro
dus de schimbul de generații 
care se manifestă acum in

multe sporturi ; consideră to
tuși că printr-o muncă intensă 
da pregătire, făcută conținu», 
printr-o mobilizare exemplară 
a tuturor sportivilor ți antre
norilor» cu dăruire ți spirit pa
triotic, sportivii români vor 
reuși să-ți îndeplinească obiec
tivele propusa ia apropiatele 
campionate mondiale de cano
taj ți lupte, la eamplonatele 
europene de atletism. Vor fi 
organizate brigăzi de îndru
mare țl control care să sprijine 
mult mal eficient dectt plnă a- 
eum activitatea loturilor repre
zentative ți vor fi înlăturate 
toate neajunsurile existente in 
procesul de pregătire a' spor
tivilor fruntași.

CU ARCUL
la „Cupa Minerul” la tir 

arcul, organizată excelent in _ 
calitate de către asociația spor
tivă Minerul Anlnaaaa, s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
simplu FTTA seniori : 1. A. Bcrkl 
(Voința Tg. Mureș) 1208 p, 2. M. 
Btrzu (Voința Satu Mare) 1168 p, 
3. Petrică Fejer (Minerul Anl- 
noaaa) 11« p, senioare : 1. Da
niela Bălescu (Olimpia) 11» p, 
Juniori I : 1. R. Tănase (Olim
pia) 1130 p ; junioare I I 1. Do
rina Damian (Minerul) 1117 p ; 
juniori H : L L Mlhod (Minerul) 
1052, 2. T. Szabo (Voința Tg. Mu
reș) 987 p, 3. L Molnar (Voința 
8. Mare) 970 p ; junioare II I L 
Angela Ștefan (Minerul) 805 p, 1. 
Suzana Balogh (Vatața S. Mare) 
737 p, 3. Maria Hegeduș (Voința 
8. Mare) 731 p. (Cornel POPOVICI 
— eoresp.).

eu 
k>-

si; aet care au avut o 
comportare la Balcaniada 
la Sarajevo ți taleriștii 
prima garnitură, care. insă, la 
concursul de la Moscova au 
cam lăsat de dorit In același 
timp, este așteptată evoluția 
lui Mibai Ispațlu, ta proba de 
trap, cel care nu cu mult timp 
In urmă a reușit 196 t. in con
curs internațional, rezultat 
care, la vremea potrivită ne-a 
dat speranțe intr-o bună com
portare ți in eventualitatea 
participării acestui trăgător la 
campionatele europene de la 
Montecatinl (Italia). Dealtfel, 
ta afara scopului principal, a- 
cela de a desemna De noii 
campioni ai țării. Întrecerile 
de la Tunari vor oferi noi e- 
lemente țl date interesante se
lecționerilor din cadrul federa
ției care alcătuiesc echipa re
prezentativă in vederea aces
tui important eveniment inter
național care se va desfășura 
la sflrțitul lunii.

Șl juniorii rfnt in centrul a- 
tențlei. Atit Titu Vlădoianu, 
cit ți loan Majornic stnt proas
peți campioni balcanici ai ca
tegoriei. Un motiv in plus, deci, 
pentru ambii, de a ataca recor
durile naționale respective. Le 
stă in puteri să realizeze a- 
ceste performanțe, date fiind 
rezultatele reușite de ei in ul
tima vreme.

bună 
de 

din

In aceste zile ma( multe cen
tre din țară găzduiesc impor
tante competiții țahiste inter
naționale, rezervate elementului 
feminin țl juniorilor. La Băile 
Herculane s-a dat startul ta 
tradiționalul turneu internatio
nal feminin de țah al Româ
niei. cu participarea unor ju
cătoare fruntașe din cinci țări, 
Iată-le, in ordinea tragerii la 
sorți pe tabloul de concurs : 
Gertrude Baumstark (Româ
nia), Antonina Dragasevici (Iu
goslavia), Grazyna Szmaclnska 
(Polonia). Tamara Hugațvili 
(UJt.S.S.), Ligia Jicman, Ga
briela Oiărașu, Dana Nuțti- 
Terescenco. Eugenia Ghindă 
(toate România), Istvanne Ku- 
rocsal (Ungaria), Judi ta Kan. 
tor, Viorica Ionescu și Elisa
beta Polihronlade (România), 
în paralel, se desfășoară 
turneu de junioare, care 
unește 
Franța, 
U.R.S.S.

Două 
riile de 
gov ți Drobeta Tr. Severin, re
unind in total 24 de 
teri. In grupa tatii 
jucători din Franța, Polonia, 
Suedia, Ungaria țl România.

tinere 
Polonia, 

ți România, 
turnee pentru 
juniori au loc

un 
re- 
dințahlste

Ungaria,

catego- 
la Sna-

CARNET ATLETIC
• O nouă ediție a tradiționa

lului concurs Prietenia ae desfă
șoară In acesta zile. Aceasta are 
toc la Lodz, tn Polonia, ți-1 reu
nește pe cel mal buni atlețl din 
tlnăra generație, speranțele pen
tru Jocurile Olimpice din 1988 
1992... Țara noastră va *" 
rentată, între alții, dc'.’ 
Mărgău — 108 m țl MM m
Roșea — 400 m, Stelleâ Turbă — 
disc, Gyfingy Konsza — 800 m, 
lulla Ionescu — 1500 m. Alina 
Grecu — 100 mg., Cristina Vlăs- 
eeanu — 400 mg., Octavia NK — 
Înălțime, Livta Simon — greutate 
ți disc.
• Cea de a 81-a «fiție a Jocu

rilor Balcanice de atletism eare 
vor avea toc, aăptămina viitoare, 
la București, as va desfășura pe 
stadionul „23 August”, la urmă
toarele ore : vineri : de la ora 
10 șl de la ora 17,30 (Festivitatea 
de deschidere șl prezentarea echi
pelor), ultima probă tas era 30,10; 
atmbălă ; de la ora 10 șl de la 
ora 1730. ultima probă la ora 
20,15 ; duminică : de la ora 17,00. 
Festivitatea d« Închidere la ora 
20,00.

CAMPIONATUL DE CICLISM PE VLLODROM
(Urmare din pag. 1)

RĂSPUNDE

GRIGORE PALIU, ORȘOVA. 
Evident, un arbitru provenit * din 
rtndurile foștilor Jucători de fot
bal pornește la drum eu mal 
multe atu-uri deeft unul oare a 
absolvit un curs da arbitri, fără 
aă fi practicat acest sport. Ceea 
sa nu Înseamnă neapărat că bă- 
MUla este elștlgată dinainte de 
•el din prima categorie. N. Ral- 
•ea, de pildă, nu figurează prta- 
tae... internaționalii noștri, ea 
aOția alțl jucători, oeea oa nu 
l-a Împiedicat să devină un .ca
valer al fluierului* de talie tn- 
leraațlotială. Ca atare, nu trebuie 
să aveți ezitări, dacă simțiți o 
ebemare pentru activitatea de 
arbitraj. VI informez, ta legătură 
OT aceasta, că. periodic, comisiile 
<r fotbal da pe Ungă C.JJLF.S.- 
«rfla județene organizează eursuri 
de arbitri. Vă doresc succes t 

3CELU QUTNTUB, PLOIEȘTI. 
Un catren adresat echipei Vetro- 
M, oare a promovat ta Divizia 
▲ t

Dacă astăzi posedați 
Lauri de tnvingători, 
Vrem acum să promovați.- 
făcători 1
fia pare că echipa din orașul 

<v. are această preocupare, după 
•um ne-o arată lotul eu care •- 
bordează campionatul.

MARIN TUDOR, BUCUREȘTI. 
F-I.F.A. — Federația internațio
nală de fotbal asociație. U.K.FJl. 
■> Uniunea europeană d» fotbal 
asociație.

AURA TOMESOI, BRAILA. îno
tai poate fl practicat la orice 
vtrstă. lor medidl recomandă a- 
oest lucru. Dar performanțele la 
oatațle stnt rezervate, tn general, 
aator foarte tineri, sub 28 de ani.

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE TENIS
PENTRU JUNIORI

cadrul categoriei da vtrstă 16—16 
ani, sferturile da finală au dat 
următoarele rezultate : Alice Dă- 
nllă — Corina Taloț 9—3. 5—1 ; 
Teodora Tache — Daniela Orban 
w.o. ; Ileana Trocam — Mthaela 
Răduca 3—8, 5—0, »—3 ; Monica 
Radu — Aurora Nloolae »—6, 
9—7. 9-0. iar la băieți : Marius 
Comănescu — Silviu Gorgan 
5—3, 5—2 ; Nicușor Soare — Ale
xandru Szabo 5—2, |—I ; Cătălin 
Țigănuș — Bogdan Badlu 6—2. 
3—8, 8—6 ; Mlhai Vanță — Manuel 
Nloolae 7—8, 8 8.

A. OCHMIDT, coresp.

I. Cache. Clasament : L Gh. 
Ion (Dinamo) — campion na
țional ; 2. M. Mărginean (Stea
ua) ; 3. C. Ciulei (Steaua) ; 4. 
L Gache (Dinamo).

Nici finala probei de urmă
rire individuală 4 000 m ju
niori mari nu s-a dezmințit in 
Drivlnta valorii ridicate a În
trecerilor pe care le-a ocazio
nat Aici, ta plus fată de „vi
teza” seniorilor, am consemnat 
si trei noi recorduri republica
ne Autorul acestora este talen
tatul reprezentat al C.S.S. 1. — 
V. Mitrache care, alergind in 
serii fără partener (condiție 
impusă de regulament pentru 
omologarea eventualelor recor
duri). a realizat trei noi recor
duri naționale : la 4 000 m — 
5:05,9 (v.r. — 5:12,5), la 3000 
m — 3:47,9 (v.r. 3:55,0). iar ia

ADniNlțTRATIA Dl STAT LOTO PRONOSPORT INTORPIEAIA
NUMERELE EXTRASE 

GER EA LOTO DIN • 
1983

LATBA- 
AUGUST

m n îsExtragerea I 1 34 ÎS 1 
nan

Extragerea a n-a 1 M
87 20 10 50 M.

Fond total de clștigurl : 1.170.489 
lei din cars 448.436 lei report la 
categoria L

CIȘT1GUBILE TRAGERII .LO
TO »” DIN 1 AUGUST 1*82

79 B8 N

Categoria 1:1 variantă 100% a 
49.363 lei țl 1 variante 35% a 12.341 
lei; categoria * ; 1 variantă 100% 
a 19.746 lei țl 11 variante 25% a 
4.936 lei ; categoria 9 : 32,25 va
riante a 2.296 lei ; categoria 4 : 
122,75 a 603 lei ; categoria 5 : 390 
a 200 lei ; categoria 6 : 2.355,50 a 
109 lei.

Cîțtigul de categoria 1 (100%) 
tn valoare de 49.365 lei. a revenit 
participantei ILONA RED EI din 
Timișoara.

• Sa reamintește că numai as
tăzi mal pot fi procurate bilete 
pentru tragerea specială Loto de 
duminică I august 1982. oare 
oferă partidpanțUor posibilități 
multiple de clștigurl in autoturis
me „Dada 1300”, mari suma de 
bani variabile șl fix», tn frunte 
ou cele de 50.000 lei, șl excursii 
peste hotare, tn U.RA.S. sau R.S. 
Cehoslovacă. Cd ce doresc să 
asiste la desfășurarea tragerii 
•tat invitați la ora 16 tn sala Clu
bului sportiv Progresul din Bucu
rești, atr. dr. Stalcovlcl nr. « ; 
numerele riștigătoare urmează a 
fi anunțate la televiziune șl ra
dio tn cursul serii • Mari suc
cese pot fi obținute șl la seriile 
de Loz in plic aflate In vlnzare. 
Intre care și Lozul vacanței. Ori
cine joacă poate clștlga : autotu
risme „Dacia 1300“ șl „Trabant 
801”, sume de bani de 50.000, 
20.000, 10.000, 5.000, 2.000 lei etc.
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2 000 m — 2:30.5 (v.r. 2:31,3). 
S-au calificat in semifinale, 

sportivii : L Schneider. 
Gh. KIeinpeter (ambii Ve^Ș^ 
Arad) si V. Mitrache .
— V. Gogan (Voința Chij-rta-

I

ooca).
Semifinalele dau cițtig de 

cauză iul Gh. KIeinpeter ți V. 
Mitrache. concurențl pe care li 
vom reintilni împreună ta fi
nala pentru locurile 1—2. A 
clștigat conform previziunilor 
Mitrache cu 5:04,9 — timp su
perior recordului național 
(5:05,9), dar neomologabil da
torită faptului că l-a realizat 
in compania unui partener. 
Clasament : 1. V. Mitrache
(C.S.Ș. 1) 5:04.7 — campion
național ; 2. Gh. KIeinpeter
(Voința Arad) 5:06,9 ; 3. V.
Gocan (Voința Cluj-Napoca) 
5:22,8 ; 4. I. Schneider (Voința 
Arad) 5:34,5.
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MllNE „PREMIUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI11II1

Hipodromul din Ploiești va găz
dui inline dimineață o nouă reu
niune Ae trap, al cărei cap de 
•fiț este deținut de „Premiul 
Municipiului București”, una din
tre Importantele alergări semlcla- 
sloe ale anuluL Pe distanța de 
1.700 m se vor prezenta la start 
eițlva buni cal de trei «ni ca Hl- 
pollt. Jurista, Strunga, Flavian, 
Semen ic, alături de alțl con cu- 
rențl mal „In vtrstă” eu un an, 
tn frunte eu Hrublța, Excelent, 
Solara, Osmana.

Pentru această reuniune favori- 
țil noștri, in ordinea alergărilor, 
stnt următorii cai : 1. Cusurgiu,
1. Iezna. 3, Clara, 4. Suporter, 5. 
Heracle, 6. Jurista, 7. Suporter, 8. 
Bucuria, l. Meloman, 10. Robust,

Înainte de a vă prezenta rezul
tatele alergărilor de joi, vom con
semna faptul că această reuniune 
a fost dominată de formațiile FI. 
Pașcă ți Gh. Tănase, fiecare rea- 
lizlnd cite două victorii, o men
țiune specială pentru Trifoi, un 
trei ani de o valoare ieșită din 
comun, fiind dealtfel singurul cal 
care plnă In prezent a reușit să 
ctțtige 5 alergări I

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
L Odeon (FI. Pașcă) 1:41,8, 2.

Hațeganu. Simplu 10, ordinea 21. 
Cursa a n-a : 1. Halogen (FI. 
Pașcă) 1:38J), 2. Laura, 3. Graur. 
Simplu 1,20, ordinea 30, event 12. 
ordinea triplă 879. Cursa a m-a : 
L Vrednic (G. Grigore) 1:35,5, 2. 
Docent. Simplu 3, ordinea 
event 5, triplu dștlgător 129. 
Cursa a IV-a : L Trifoi (Gh. Tă
nase) 1:27,4, 2. Stăvilar, 3. Ri
goarea. Simplu 2, ordinea 8, •- 
vent 8, ordinea triplă 204. Cursa 
a V-a : 1. Rodlța. (I. Oană) 1:31,5, 
L Melodic. Simplu 2,50, ordinea 
10, event 14, ordinea triplă 129. 
Cursa a Vl-a : 1. Stică (V. Popa) 
1:31,6, 2. Surduc, 3. Dorobanț. 
Simplu 1,80, ordinea 30, event 18, 
ordinea triplă 504. Cursa a VTt-a: 
L Hubert (Tr. Marinescu) 1:39,7, 
2. Hadeș. 3. Simpozion, simplu 
8, ordinea 49, event 17, ordinea 
triplă 1.075, triplu dștlgător 129. 
Cursa a Vin-a : L Ruleta (Nico
lac I.G.), 1:32,9, 2. Solia. Simplu 
1,80, ordinea 20, event 16.

Constantin DUMITRIU
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concepută 
Lucescu, 
special at 
col. Conți 
mare spri 
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rora ne st 
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In sprljli
FLORI

1„Anal 
♦ Pd, 

indicațiile 
tril fotbalt 
bul nostru 
rele obiect! 
lor condiții 
sare pregăi 
nivel ; b) 
funcțională 
tivilor care 
darea orlcă 
înalte cerln 
ideii de jc 
tactice ale 
la sportivi .

Prcoc

EUGEN 
țese) :

Ista tem
♦ bunătăț 

torllor fațft 
carea lor ta 
realizarea ui 
cuiul. In a 
hotârfțl «i 
interes toate 
nem rezultat 
litățnor real, 
lotului noștri 
Iul general 
varășul NI co 
sat Conferlnț 
sportive, eoni 
stimulent In

Tineri
ION ALI

| „ „Prin b
1 cuiul et 

aceasta prin 
continuare a 1 
mat de munci 
dem că a vei 
după doi ani 
nostru, care e 
lizeze creștere 
pel, a ținerile 
dintre care ur 
noi, la porțile 
mări”.

C.M.DE


Ancheta noastră la începerea unei noi ediții

IA CALITĂȚII COMPETIȚIEI, OBIECTIVUL MAJOR AE DIVIZIEI „A u
■ r

<2—83 a Diviziei 
.on fotbalistic. Și, 
această perioadă, 
activează In acest 
de performanță, 
•ate în țaro noas- 
ortului cu balonul

pregătit divizionarele ’„A* 
a campionatului t Ce au In- 
plnă acum și ce anume In

să facă In continuare In sco- 
fotbalului nostru la standar-

Cum au 
noua ediție 
treprlns ele 
tenționează 
pul ridicării
dul Internațional î

Unele din proiectele, din preocupările 
lor - pe care, firește, le dorim transpuse

la practică - de creștere a CALITĂȚII 
celei mal îndrăgite și populare ramuri 
sportive, calitate care nu se poate ob
ține fără o îmbinare armonioasă, în pro
cesul de Instruire, a factorilor specifici 
cu cel de ordin educativ, le-am aflat de 
la unii dintre conducătorii șl antrenorii 
cluburilor divizionare „A".

zltățil jucătorilor, punct toarte 
Important In efortul creșterii ca
litative a fotbalului practicat”.

n „Am urmărit șl vom urmări 
toate verigile educației Jucă

torului, la club, In familie, in 
producție, la școală, in viața par
ticulară, pentru că «antrenamen
tul invizibil» este toarte lmpor-

tant. Ne-am propus ca săptămî- 
nal să fie expuse, pe baza unei 
tematici stabilite, diferite mate
riale educative, ca și informări 
periodice cu probleme din poli
tica internă șl externă. Nu vom 
Înceta să ne interesăm de conti
nuarea studiilor jucătorilor, ta
cit să-l pregătim multilateral”.

Insușirca „noului" după El Mundial

j clubul dv. la solicitările îndreptățite de creștere a calității fotbalului ?, 
ătit noul sezon sub aspectul, foarte important, al muncii de educație ?

aiului, prin ridicarea valorii Creșterea competitivii âții șl prin schimbarea

DUMITRU DRAGOMIR (președintele clubului F.C.M. Brașov]

(crna(ionalc 
ICUȘOR

proliluiul moral
(antrenor la Dinamo Bucu-

cam- 
rățind 
— to- 
l tra
il pu- 
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antre- 
egăti- 
riastă 
altă- 

le a- 
du-ne 
i cele 
icurai 
ui că 
mptl- 
e“. 
ale au 
1 : 1. 
rtona- 
eă in 
arimlt

destul de multe ta comparație cu 
anii trecuțl ; 1. calitatea toCbata- 
lul etalat de jucători Indiferent 
de vlrstă. lulndu-1 ca etalon pe 
acest mereu entuziast Zoff, ears 
la 40 de ani a apărat ea un tl- 
năr șl a dovedit o poftă de joc 
de neimaginat la un fotbalist eu 
asemenea îndelungate state de 
serviciu ; 1. însușirea noilor pre
vederi regulamentare. Prin discu
ții Individuale el --------
căutat să-1 facem 
privească cu simț 
propria concepție 
Pentru că foarte 
felul cum gta dește
cum vine pregătit ta antrena
mente. Numai astfel va avea tm 
bun randament ta cadrul echi
pei”.

colective am 
pe jucători să 
de răspundere 
despre spori, 
mult ocntează 

jucătorul.

Antognonl
vicepreședintele clubului Universitatea

u riorcnth

unui 
nduce 
egăti- 
uferlt.
cu o 

> mint 
egătit 
îfioru- 
vu se

Unl- 
clțiva 
ornlcl

de afirmare, este hotărltă 
Joace In campionat acela,! rol 
ca șl In ultimii ani, g «4 M 
bată să elimine pe Florentina lui 
Antognonl, Passarella și Bertonl”.
2 „Facem totul pentru lntări-

* rea disciplinei in sinul echi
pei. Noua măsură privind carto
nașele l-a cam trezit la realitate 
pe Jucători, predispușl să facă 
o etapă sau două de suspendare 
(după vechea formulă)”.

ntru «•t

edinte.'e
imclm 
le joc 
Ilrcea 
ne In 
pecta- 
■n un 

copil 
:, am 
Co.lp- 
te eă- 
furăm 
I per-

NICOLAE VĂTAFU (antrenor principal la Sport Club Bacău)
da spectaculozitate a jocului prac
ticat de Sport Club”.

<2 Sarcinile din planul de 
muncă, privind latura edu

cativă, Ișl propun mobilizarea 
jucătorilor în vederea îndeplini
rii obiectivului de performanță 
propus fi îmbunătățirea profilu
lui moral al acestora, ta contex
tul eforturilor generale 
creșterea oompe&tlvltățll, aî* pe 
ptarn intern, eh fi tateraațfonal*,

nonei științifică. intransigentă...

pentru

■A tra
te ne

șl lamlllilc lor
inul] :
propus ca ale! in 

ediție de campionat 
■m probleme de ordin

2» ac 
să nu • . 
disciplinar Dealtfel, toți jucăto
rii sint Încadrați Intr-o formă de 
tnvățămlnt politico-ideologic, In 
planurile noastre flgurtad șl di
ferite acțiuni educative pentru 
fotbaliști șl familiile lor. Am pre
lucrat cu atenție prevederile re
gulamentului de Joc, tasisttad pe 
acea latură a noului regim al 
«—1—ișelor galbene”.

Prii cunoașterea regulamentului de joc, ia disciplina
GHEORGHE PRSXXU (președintele secției de fotbal C.S. Tir- 

goviște) :
« ^KoMpa noastră an unele 
*• datora față da spectatorii 

st șt. knpitoft, tați da fotbal to 
general De aceea, am căutat să 
asigurăm o tmtnmătățirr a mun
cii de instruire. acțiune esra va 
fi ta loc de frunte ta tot anul 
eotmpetlțkmal 5 stimulăm procesul 
de promovare a jucătorilor tineri, 
crescuți ta centrta nostru de ju
niori, de unde an (1 tost toriușl 
ta prima formația Viorel Radu, 
Octavian Popescu, Daniel Turcu 
fl Rado Tonta j ocottauăm să

Jucătorii pot

modernizăm al si dezvoltăm baza 
materială existentă, factor aju
tător de ridicare a calității pre
gătirii fotbaliștilor”.
2j8t1 reorganizat tavățămîn-

* tul politic, săptămtaal s-au 
făcut (șl ae var mal face) testări 
privind cunoașterea regulamentu
lui de joc, cu accent pe latura 
^>ortlvltățU ; avem fa plan ea ta 
orele libere, echipa să viziteze 
diferite obiective soolal-cuMuralt 
șl economice dta frumosul 
tru oraș ‘

da mai
șl din județ'

mult...

nca-

ti zi tare a p. «z». ’nt clor dc cultura
U (președintele clubului F.C. OK) 1
eehl- 

A cu 
rame- 
, clu- 
tâtocț- 
1 ace- 
nece- 

» bun 
aorfo- 
spor- 
abor- 

» mai 
Atarea 
fiilor 
yarea 
•tinge

i imhunatâjlrca atitudinii

un ridicat plafon ta vederea se
lecției ta loturile reprezentative”.

<2 „Studierea presei, vtatona- 
rea de filme, spectacole, 

vizitarea așezămintelor de cultură 
și artă ta orașele în care ne de
plasăm, precum șl întregul com
portament, sfaturile șl pildele 
oferite zilnic sportivilor vor îm
bogăți patrimoniul lor educativ. 
In ceea ce privește activitatea 
specifică, fotbalistică, dorința 
conducerii clubului este ea și ta 
anul acesta să avem ett mal 
ține cazuri de indisciplină”.

pu-

tm- 
jucă- 
Inipll- 
ienlru 
a jo
in tem 
celași 
obțl- 

oslbl- 
n ții or 
staru- 
, to- 
adT e- 
șcării 
anent 
tturor

file

forțelor de ears dispune clubul 
nostru pentru realizarea ta joe a 
unei noi calități, corespunzătoare 
cerințelor actuale ale performan
ței”.

<2 .Munca de educația ocupă 
*•* un rol primordial ta activi

tatea noastră. Conținutul d va 
fi orientat In direcția rezolvării 
integrale a sarcinilor procesului 
de pregătire a jucătorilor, a rea
lizării obiectivelor stabilite, pen
tru crearea șl Întreținerea unul 
climat de ordine șl disciplină, 
condiție sine qua non a adevă
ratei performanțe”.

nncl ccrtc alirm&rl
(vicepreședinte al clubului Steaua) 1

i Jo
și 
ta 

n cll-
Cre-

ca, 
lotul 
rea- 

echl- 
ători, 
edem 
afir-

<2 „Deși Steaua ae afli printre 
—♦ formațiile care au primit 

oeie mai puține cartonașe galbene 
ta campionatul trecut, vom con
tinua să urmărim starea de dis
ciplină cu aoeeașl seriozitate șl 
exigență. Ne preocupăm ea jucă
torii să se Încadreze strict ta orie 
17 reguli ale regulamentului de 
fotbal. De aceea am șl procedat 
la un „extemporal” cu cel doi 
portari, Nlțu șl Lovaș (locdache 
este ta convalescență), pe tema 
celor patru pași. Răspunsurile lor 
au fost bune”.

| ,.Sperăm să realizăm o creș-
tere respectlnd șl apllctad 

Indicațiile F. R. Fotbal, Imbună- 
tățtadu-ne activitatea șl calitatea 
jocului prin punerea In practică 
a tot ceea ce a apărut nou la 
campionatul mondial din Spania, 
preocupîndu-ne ta mod deosebit, 
de schimbarea de mentalitate șl 
de pregătire la toate echipele din 
cadrul clubului, lncepînd cu co
piii șl terminlnd cu seniorii”.

<2 „In primul rfnd am Indepăr- 
tat din lot pe acei Jucători

care, dtipă părerea noastră, nu 
mal puteau fi Îndreptați printr-o 
muncă educativă, ca de exemplu, 
Luca și Balasz. De asemenea, în 
perioada dintre cele două ediții, 
am organizat periodic ședințe ta 
care am analizat modul de com
portare a jucătorilor, atlt în 
jocuri, cit șl în viața particulară, 
creindu-se. In momentul de față, 
o atmosferă bună de ' 
perspectiva de a avea 
tare cit mai corectă ta 
plouat”.

integrarea rapidă a tinerilor

lucru, cu 
o corn por- 
noul cam-

NJCOLAE OGLINDA (președintele clubului F.C. Constanța) t
| „Am Întreprins o serie de 

măsuri pentru a evita star
tul aecorespuinzător de anul tre
cut, pentru ca echipa să por
nească decisă la drum, să etaleze 
tm fotbal cane să Întrunească su
fragii. Sperăm ca noil-veniți 
al-șl aducă ta mod substanțial 
contribuția la o bună evoluție a 
echipei, la stabilitatea el pe 
scena primei divizii. La Cheia, ca 
fi ta turneul din Bulgaria, lotul 
a răspuns corespunzător la 
comenzile antrenerilor, un

ment ta sprijinul afirmației că 
F. C. Constanța va căuta să-șl 
aducă șl ea contribuția la nive
lul calitativ al jocurilor4'.

toate 
argu-

<> ..In cadrul unor acțiuni e- 
■** ducative mal largi, care au 

vizat toate aspectele de această 
natură. S-a prelucrat din nou re
gulamentul de joc cu modificarea 
privind evoluția portarului. Toate 
acestea, desigur, pentru a preveni 
rit mal multe din viitoarele aba
teri... posibile”.

Un plus dc
CORNEL CACOVEAN

Individualizăriiatcnjlc
(președintele A3. Armata Tg.

1„Am pus in aplicare mtai-
* rile stabilite de F. R. Fotbal 

■* am respectat Întocmai Indlca- 
țfile metodice în perioada de pre
gătire ; am căutat să creștem ca
pacitatea de efort a fiecărui ju- 
oltor pentru a putea să răspundă 
htae la ambele faze ale jocului; 
la antrenamente s-a acordat o 
mal mare atenție decit in alțl 
ani individualizării ; am continuat 

materială 
de

mM mane atenție
ani individualizării . __ 
si Îmbunătățim baza _____
prin amenajarea unor spații 
Joc noi".

Modelul nostru

Mureș) i 
pregâtlrll 
•u exte
rn ar ginea

2 „Pe tot parcursul
♦ pentru noul sezon 

tat ere de discuții pe ____
regulamentului de Joc și a regu
lamentului de organizare a acti
vității fotbalistice. Un rol Însem
nat l-au avut discuțiile pe teme 
de educație, iar in scopul reali
zării unul cadru propice activi
tății a • fost Întocmit un «regu
lament de ordine interioară*, 
care invita, de fapt, la îndepli
nirea cerințelor de educație”.

clubul Coninul
VASILE IANUL (președintele clubului Politehnica lași) :
„Se intenționează, organiza- 

♦ rea unul cabinet metodic al 
antrenorilor din municipiul șl Ju
dețul Iași, punerea în temă a 
tehnicienilor cu noutățile aduse 
de campionatul mondial din Spa
nia. Este vorba, în special, de 
dtoamlca Jocului șl de modul de 
comportare disciplinară e fotba
liștilor in condițiile aspre de Joc. 
bi cadrul Clubului, o mal mare 
atenție acordăm creșterii cadre
lor tinere, în special după trece
rea perioadei de juniorat, lutad 
ea model clubul Corvlnul".

1 2 „Problemele educative r.e-au
* preocupat lntodeauna șl 

poate că din acest motiv la Po
litehnica Iași nu prea am avut 
probleme neplăcute. Desigur, 
asta nu înseamnă ca ele să nu 
ne preocupe In continuare. In 
plus, s-a discutat In amănunțime 
cu cei trei portari, Bucu, Cîm- 
peanu șl Dohot, noua prevedere 
regulamentară a celor „patru 
pași”.. Deaifel, Încă înainte de a 
afla de această noutate s-au fă
cut, la antrenamente, cu portarii, 
exerciții de rapidă repunere to 
joc a balonului”.

F.C Argeș] :
__ ______ ______ . avlnd ea temă discipll- 

meoesltățli ea na eompetițională, comportarea 
ta apropiatul fiecărui jucător atM ta aria tot

al msflt peste balului, rit fl ta viața de toate
•eeuUL si 8» 1» xQele. ta săptămtan premergă- 
btâțil maxtaM a toare startului, o atenție deose- 
e au demonstrat tată s-a
radi «nai oralt luate de■ erecta*. — „ —tari de entxesta- «eăritor
fota programate joc*.

Ic M B wm promova in prima echipă
TURCU (vicepreședintele clubului Politehnica Tl-

DAN «LVĂȘAN (președinte l« clubului 
dezbateri

2.^ * 
Pc Juniorii

CORNEUU 
mișoara]

acordat noSor măsuri 
rJU., precum fi modi- 
dta regulamentul de

epreședintele clubului Sportul studen-

„antrenamentul invizibil"
AUREL SLABAI (prapdlntele clubului Jiul) :

Tom urmări mal atent

srmări-

tru sesizarea unor carențe din 
procesul da instruire, oferind po- 
«lbîHtatea remedierii loc. Căutăm 
Bă sprijinim permanent antreno
rii in soopul ridicării oonștttnclo-

ralr-plau ul, parte componenta a ideii dc joc
JEAN^ STAMBOLGIU (președintele clubului Petrolul Ploiești] :

I„Cu ocazia promovării echi-
* pel șl aniversării a M de ani 

de existență a clubului, inten
ționăm — intenție pe care sperăm 
să o transformăm ta faptă — să 
aducem un suflu nou, cere să 
satisfacă exigențele numeroșilor 
noștri suporteri, ta ooneonanță cu 
atributele fotbalului modem. Pe 
Jtagă dăruirea specifică echipei 
noastre, sperăm să prezentăm șl 
cîteva elemente noi în joc. Pe 
primul plan — presșingul, atlt ca 
element de atac, cit și ca dement 
de apărare, schimbarea atitudinii 
față de disciplina de joc, o ati
tudine de exigență ta pregătire

pi în abordarea meciurilor in de
plasare",

Q „Considerăm fair-playul ca o 
parte componentă a ideii de 

joc. Constatând că indisciplina 
pornește de la necunoașterea re
gulamentului, cu sprijinul fostu
lui arbitru internațional Emil 
Vlaiculescu a fost prelucrat șl 
dezbătut — cu toți componențll 
lotului — regulamentul și ultimele 
modificări. Ne vom strădui să nu 
folosim mijloace de antljoc, pu- 
ntod accentul atlt acasă cit șl in 
deplasare pe un fotbal ofensiv, 
constructiv”.

Responsabilitate șl la. Jucători

1
GHEORGHE STAICU (antrenor la F.C. Bihor) :
„Oferind oontUțll bune de 
pregătire, dovedind o mal 

mare exigență față de jucători șl
tehnicieni. Pentru ridicarea cali
tății fotbalului nostru e absolut 
necesar ca responsabilitatea aă 
crească nu numai ta rindul an
trenorilor și conducătorilor, ci și 
a Jucătorilor, chemați la un 
spor de angajament șl seriozitate 
în antrenamente șl jocuri”,
2 „Din punct de vedere edu-

♦ caitlv, la F.C. Bihor au fost 
<1 încă mal stat probleme. Ultl-

ma au oferlt-o Kis șl Zare, care 
au fost trimiși acasă de la pregă
tirea de la munte pentru sustra
gere de la efort șl pentru con
sum de alcool. Sperăm să rezol
văm. ta scurt timp, problemele 
educative. Cu glndul la noul 
campionat, n-am uitat să reîm
prospătăm cunoștințele despre re
gulament. De două ori pe săp- 
tămlnă susținem lecții de infor
mare politică, pentru formarea 
unei conștiințe ridicate a fiecărui 
jucător”.
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BITRU LA .TURNEUL PRIE
TENIA*. In perioada W—24 au
gust va avea loc In R.P.D. Co
reeană «Turneul Prietenia* re
zervat reprezentativelor de ju
niori. Printre cei care vor ofi
cia la această competiție inter
națională, se numără fi arbitrul 
român Florin Popescu.
• CORVINUL HUNEDOARA 

a susținut săptămlna trecută 
cîteva meciuri internaționale in 
Iugoslavia. A terminat la ega-

IKate primele două partide 
(t—1 eu F.C. Vltez șl 0—0 eu 
Celik Zenica) șl l-a pierdut pe 
cel de al treilea (0—1, tot cu 
Celik Zenica).
• C.S.M. SUCEAVA — RAPID 

BUCUREȘTI 1—3 (1—0). Golu
rile au fost realizate de Chi- 
riță (min. 28), respectiv Paras- 
chiv (min. 49), Ion Ion (min. 
83 din 11 m) șl Manea (min. 
88). (I. MTNDRESCU, coresp.).
• STADIONUL REPUBLI

CII va găzdui duminică dimi
neață un interesant med aml-

cal International : Rapid Bucu
rești — Buna Schkopau (R.D. 
Germană). Jocul va Începe la 
ora 11. ■
• C.F.R. TIMIȘOARA—F.C.M. 

REȘIȚA 1—0 (0—0).
• AURUL BRAD — META

LURGISTUL CUGIR 4—0 (1—0). 
Au marcat : Petrișor. Nan, Șer- 
ban și Tirchinicl. (ĂL JURCA, 
coresp.).
• COMISIA DE DISCIPLI

NA a F.R.F. a luat In discu
ție, in ședința de joi seara, a-

F. C. Argeș, 
la Rîmnicu 

AMICAL. DE 
echipa locală

baterea echipei 
oare, susținînd 
Vllcea UN MECI 
PREGĂTIRE, cu 
Chimia, s-a... supărat Si a pă
răsit terenul cu cîteva minute 
înaintea fluierului 
tru acest fapt, s-a 
vertisment echipei 
Dobrin, cel care a 
pala vină In comiterea acestui 
gest nesportiv, urmează să fie 
judecat de Colegiul central nl 
antrenorilor.

final ! Pen- 
dat un a-
F.C. Argeș, 
avut princi



VIRGINIA RUZICI ÎN SEMIFINALE 
LA INDIANAPOLIS

NEW YORK, 6 (Agerpres). — 
Campionatele internaționale 
de tenis pe zgură ale S.U.A. 
au programat la Indianapolis 
sferturile de finală ale probei 

i de simplu femei. în care iucă- 
toarea româncă Virginia Ruzici 
a învins-o în două seturi, cu 
7—5. 6—2. pe Michelle Torres 
(SUA). într-o altă partidă. He
lena Sukova (Cehoslovacia) a 
dispus cu 6—1. 6—3 de Dianne 
Fromholtz (Australia).

In proba de dublu femei 
'(sferturi de finală), cuplul Vir
ginia Ruzici (România) — Joa
nne Russell (SUA) a întrecut

cu 7—6, 6—3 perechea Beth 
Norton (SUA) — Elizabeth Sa
yers (Australia).

In concursul masculin, tenis- 
manul peruan Pablo Arraya l-a 
eliminat cu 7—8. 7—6 pe câști
gătorul turneului de la Roland 
Garros, suedezul Mats Wilan- 
der. iar argentinianul Jose Luls 
Clerc l-a învins cu 6—7^ 6—3, 
6—3 pe francezul 
Alte rezultate : 
(Suedia) — Cahill 
6—2, 6—4 ; Gomez 
Aguilera (Spania) 
Higueras (Spania) 
(Franța) 61 "3. 6—3.

Guy Forget.
Simonsson 

(SUA) 2—6, 
(Ecuador) — 
5—3, 7—8 ț

— Moretton
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împreună
de dublu de la

cu Ilie Năstase, clștigă turneul
San Benedetto

La C. M. de natație

A CĂZUT Șl CEL MAI VECHI RECORD MONDIAL!
® Canadianul Victor Davis a cîștigat 200 m bras In 2:14,77 
o Cvartetul sprinterilor americani a realizat o medie de

După o serie de turnee dis
putate peste hotare. Florin Se
gărceanu este din nou acasă, 
gata să-și apere titlul de cam
pion național la Timișoara, în- 
cepind de săptămîna viitoare. 
Să trecem în revistă rezulta
tele obținute 
nostru, care a ___... .
preună cu Ilie Năstase — sâ 
cîștige proba de dublu a tur
neului de la San Benedetto. 
La Koln. Florin a învins pe 
Mitton cu 4—6, 6—2, 7—5 și pe 
Hampson (Australia) cu 
6—4. fiind ' 
de Lipton 
2—6, 3—6. 
brazilianul 
învinși doar în semifinale de 
cuplul australian Guan — Ham
pson cu 4—6, 3—6. La Stutt
gart (tot în R.F.G.), a depășit 
pe Keretici (R.F.G.) cu 2—6, 
6—3. 7—5, pe Bob Lutz (S.U.A.) 
cu 6—2. 3—6. 6—4 și a fost 
eliminat de cîștigătorul turneu
lui, indianul Krishnan, cu 2—8, 
5—7. La dublu, împreună cu 
brazilianul Hocevar, au pierdut 
tot la cîștigători. australianul 
Edmonson și americanul Tea
cher cu 6—4, 1—6. 6—7. Ia
Kitzbfihel (Austria), Segărcea
nu a cîștigat la un australian, 
Frawley, cu 6—4, 7—5 și a

de campionul 
reușit — im-

6—1. 
întrecut în sferturi 
(S.U.A.) cu 6—1, 
Făcînd pereche cu 
Benavides, au fost

REMEMBER, J.O. 1932...
LOS ANGELES, 6 (Agcrpres). 

•— în vara aceasta s-au împli
nit 50 de ani de la cea de-a 
X-a ediție a Jocurilor Olimpice 
de vară, desfășurată in 1932 la 
Los Angeles, oraș ce va găzdui 
in 1984 și cea de-a 23-a ediție
■ J.O.. festivitățile de deschi
dere si închidere, precum si 
concursul de atletism urmînd a 
avea loc pe același stadion, 
..Coliseum**, care la vremea sa. 
cu o jumătate de secol în ur
mă. a fost cel mai mare din 
lume (101 000 de locuri). J.O. 
din 1932 au rămas în istoria 
sportului prin memorabilul dual 
atletic al sprintenilor de culoa
re Eddie Tolan si Ralph Met
calfe. prin victoria polonezului 
3. Kusocinski asupra fondiști- 
lor finlandezi în cursa de 
10 000 m. dar sî datorită unor 
inovații organizatorice. La Los 
Angeles a apărut pentru prima 
oară ..satul olimpic", medaliile 
au fost atribuite învingătorilor 
imediat dună desfășurarea pro
belor. In sfîrsit. la acele jocuri
■ fost organizat pentru prima 
oară un birou de presă cu le
gături în toate continentele. Se 
nare că si J.O. din 1984 vor 
aduce multe noutăti atît orga
nizatorice dar. să sperăm, mal 
ales în ceea ce privește perfor
mantele.

ta altul, Allen cu 
dublu

S-4, 
cu 
pe 
cu 

eli

pierdut
6—2, 4-6. Fădnd 
Andrei Dîrzu, au întrecut 
austriecii Reininger, Kary 
3—6, 6—4, 6—3 și au fogt 
minați de Flbak (Polonia) 
Fitzgerald (Australia) cu 4—6, 
3—6. în sfîrșit, la San Bene
detto (Italia), după ce i-a eli
minat pe McCurthy (Australia) 
cu 6—2, 6—0 și pe Visotti (Ita
lia) cu 6—3, 6—1, a fost Între
cut cu 7—6, 3—6. 6—7 (după 
ce condusese cu 4—1 în setul 
decisiv) de Franulovid (Iugo
slavia) care a și cîștigat finala 
împotrive lui Iile Năstase eu 
6—4. 6—1. Cuplul Năstase — 
Segărceanu a învins pe Zuga- 
relli (Italia) — Hutka (Ceho
slovacia) cu 6—3, 6—1, pe Fra
nulovid — Tony Giammalva 
(S.UJL) cu 6-1, 4—6, 6—3 și 
în finală Pe italienii Marchetti 
— Vatuooe cu 4—6. 7—5. 7—6, 
Aceste rezultate i-au adus lui 
Florin Segărceanu, în 
men tul 
Nixdorf)
78 (Die 
lea).

49,81 $
La Guayaquil (Ecuador), In 

cadrul campionatelor mondiala 
de natație, surprizele șl... re
cordurile sa țin lanț. Canadia
nul Victor Davis, clasat pe lo
cul secund la 100 m bras, s-a 
ținut de promisiunea făcută du
minică noaptea Și • ciștlgat 
cursa de 200 m bras cu un 
nou record mondial. La capătul 
unei pasionante dispute cu so
vieticul ~ 
de trei 
nici o 
această 
perit parcursul ta 2:14,77, îm
bunătățind cu 34 sutimi de se
cundă recordul lumii stabilit de 
britanicul David Wilkie la J.O. 
de la Montreal (1976).

Un alt record mondial a fost 
realizat de cvartetul sprinteri
lor din S.U.A. Cavanaugh, Lea- 
my, McCagg șl Galnes au îno
tat ta ștafeta de 4X100 m liber 
cu o medie sub 50 de secun
de (!), obțlnind 3:19,26. Fostul 
record aparținea, de la ediția 
precedentă a C.M., tot ștafetei 
S.U.A. (și atunci au înotat Mo- 
Cagg șl Galnes) cu 3:19,74.

In restul finalelor — succese 
scontate ale favoriților : Vla
dimir Salnikov (U.R.S.S.) la 
400 m liber cu 3:51,30, Mary T. 
Meagher (S.U.A.) la 100 m flu
ture cu 59,41 șl Ute Gewenlger 
(R.D.G.) la 100 m bras cu 
1:09,14. Mal puțin așteptată a 
fost victoria sportivei Wendy 
Weiland din S.U.A. în proba de 
sărituri de la platformă.

Robertas Julpa, care 
ani nu mal pierduse 
cursă importantă, pe 
distantă. Davis a aco-

Rezultate tehnice : 100 m bras 
(f) : 1. Ute Gewenlaer (R.D.GJ 
1:09,14 ; X Anne Oteenbrlte (C&- 
nada) al Kim Rhodenbaueh 
(S.U.A.) 1:11.031 4. Svetlana
Varganova (U.R.S.S.) 1:11.60: 5. 
Petra Van Staveren (Olanda) 
1:11.64 1 6. Hiroko Nagasaki 
(japonia) 1:11.98 : 20® m bras 
(b) : 1. Victor Davis (Canada) 
2:14.77 RM t X Robertas Julpa 
(U.R.S.S.) 2:16.68 : X John Mo
ff et (S.U.A.) 2:18.54 : 4. Ghe- 
nadl Utenkov (U.R.S.S.) 2:19.22: 
5. Pablo Restreoo (Columbia) 
2:19.47 : 6. Glen Mills (S.U.A,) 
2:19,80 : 400 m liber i 1. Vladi
mir Salnikov (U.R.S.S.) 3:51.38 I 
X Sviatoslav Semenov (U.R.S.S.) 
3:51.43 : 3. Sven Lodzlevskl 
(R.D.G.) 3:51.84 : 4. Darian Pe-

trici (Iug.) 3:52,55 ; 5. BoruȘ 
Petrid (Iug.) 3:52.95 1 6. Geor
ge Di Carlo (S.U.A.) 3:54.68 1 
100 m fluture (fi f 1. Mary *K 
Meagher (S.U.A.) 59.41 : X Inee 
Gelssler (R.D.G.) 60,36 : X Me
lanie Buddemever (S.U.A.) 60.401
4. Naoko Kuma (Jap.) 61.181
5. Takeml Ise (Jap.) 61.21 : 6. 
Karin Beick (R.F.G.) 61,681 
4X100 m liber (b) ț 1. S.U.A. 
(Cavanaugh. Leamy. McCazc. 
Gaines) 3J9.2S RM : X U.R.S.S. 
3:21.78 : X Suedia 3:22.15 : 4. 
R. F. Germania 3:23.77 : 5. Ita
lia 3:14,18 ; 8. Olanda 8:18,74.

Sărituri — platformă (D t L 
Wendy Welland (S.U.A.) 438.78 
o 5 X Ramona Wenzel (R.D.G.) 
417.99 d s 3. Jihong Zhu (R. P. 
Chineză) 399.78 D : 4. Xlaoxia 
Chen (R. P. Chineză) 396.57 di 
5. Cirvard Amirzian (U.H.S.S.) 
382.23 o : 6. Alia Lobankina 
(U R.S.S.) 390.69 p.

3 VICTORII ROMANEȘTI

La Istanbul au Început între
cerile Balcaniadei juniorilor In 
înot In prima reuniune a fi
nalelor, sportivii români au 
cîștigat trei din cele cinci probe 
desfășurate, prin Anca Pă- 
trășcoiu (100 m liber), Gabriela 
Baka (100 m fluture) șl Cris
tian Ponta (100 m fluture), 
rezultatele Înregistrate 5

100 m liber (f) : 1. Anca

Iată

100 m liber (f) : 1. Anca Pă- 
trășcoiu (România) 60,84 ; 1 Ro-

lsslkl (Grecia) 61,41 ; 100 m 
dber (b) : 1. Ciovicl (Iug). 56,06; 
1 Oliviu Băcuiețl (România) 
56,83 ; 200 m bras (f) : 1. Ozne- 
tlcl (Iug). 2:47,14 ; ..A. Crengu
ța Gălătescu (România) 2:51,95 ; 
100 m fluture (f) : L Gabriela 
Baka (România) 66,94 ; 
suta (Iug.) 67,39 ; 100 m 
(b) : 1. Cristian Pont* 
nia) 61,35.

Z Ko- 
flutura 
(Româ- 

k

computerizat 
un bun loc 
Năstase fiind

cJmr. 
(WCT- 

mondlal 
al 109-

ASTAZI : EUROPA - RESTUL
LUMII

Astăzi, pe stadionul orașului 
East Rutheford (S.U.A.) va avea 
loc meciul dintre selecționata

CAMPIONATUL DE RUGBY IN ANGLIA 
A RĂMAS 0

I>r. Alexandru CODEA, din 
Constanța : „In ilarul dv. a 
apărut, cu dtva timp ta urmă, 
un comentariu privind poal-

1 cam-
Anglla.

legături

SIMPLA IDEE...

bllitatea lansării unui 
pionat de rugby tn 
Ce se mal aude ‘ 
cu aceasta T*.

In

vilIdeea a stlrnlt 
rU. Conducători _ ________ ,
tehnicieni, jucători și-au pre
zentat pozițiile pro sau con
tra, fiecare aductad argu
mente — tntr-un sens sau al
tul, demne de luat ta seamă. 
In cele din urmă. revista 
Rugby Post a publicat rezul
tatul dezbaterilor : Rugby Fo
otball Union a renunțat, eel 
puțin pentru următorii cinei 
ani, la Introducerea sistemului 
ligilor. Interesant este „sco
rul" disputei, reprezentat de 
numărul voturilor duhurilor, 
335 dintre acestea pronunțta- 
du-se împotriva înființării li
nul campionat, Iar 345 pentru 
materializarea Ideii I Rugbyul 
rămtae, prin urmare, ta chiar 
patria sa, o lume aparte. Un 
exemplu ta acest sens 11 con
stituia, dacă vreți, șl Istoria 
celei mal recente ediții a „Cu
pei John Player". In finală 
s-au tatUnlt echipele Glouces
ter și MoeeSey. Medul, domi
nat de dudul oamenilor de 
șut, Ford șl Perry, s-a înche
iat nedocte : 8—8 după 80 de 
minute. Au urmat prelungirile, 
dar nici la ospățul lor nu a 
putut fi stabilită tavingătoa- 
rea (ÎS—13). Și atunci, așa 
cum nu se prea Intlmplă ta 
lumea aportului, ta loc de o 
câștigătoare au fost-, două.

comenta- 
de cluburi.

Aici ar trebui să deschidem 
o paranteză șl să spunem că 
șl in Tara Galilor competiția 
„Schweppes WJt.U. Cup" a 
prezentat o situație asemănă
toare, Cardiff și Gridgend 
term In li', d partida decisivă tot 
cu 12—11, numai că trofeul a 
revenit celei dinții formații, 
grație eseului înscris de pi
lierul Eldman (adversarii ne- 
reuișind nici unul).

Desigur, nu datorită tusei 
asemenea intlmplărl așa-zlsul 
sistem competițlonal actual 
din Anglia este discutabil. 
Drumul spre fazele superioare 
ale. „Cupei John Player" na 
seamănă pentru toate echi
pele, ceea ce stlmește nemul
țumirile duhurilor. Sistemul 
acesta greoi șl Inegal nu prea 
răspunde la Întrebarea : care 
este oea mal puternică echipă 
englezească t Iată, spre pildă, 
tabelul publicat cu regulari
tate de revista Rugby World 
— un id de clasament al ade
vărului, ta care stat cuprinse 
rezultatele tntttalrller de 
felul — are ta frunte 
Gloucester (cu +30), dar 
laltă finalistă in „John 
yer Cup", Coseley, apare 
pe poziția e ...M-e (cu 
ta oondlțltle unul număr 
proape egal de jocuri !

Eur u ș! echipa «Restului lu
mii", med ta care vor evolua 
multe dintre vedetele recentului 
campionat mondial din Spania, 
încasările de la această partidă 
vor fi alocate fondului UNICEF.

Din selecționata europeană, an
trenată de vest-germanul Jupp 
Derwall, fac parte printre alții 
portarii Zoff (Italia), Schuma
cher (R.F.G.), fundașii Becken
bauer (R.F.G), Camacho (Spa
nia), Pezzey (Austria), Krol (O- 
landa), Stoikovicl (Iugoslavia) | 
mijlocașii Antognoni (Italia), Pla
tini (Franța), Boulck (Polonia), 
atacanțll Rossi (Italia), Bloijn 
(U.R.3.S.L Ke> gen (Anglia' și 
Bummenlgge (R.F.G.).

Antrenorul brazilian Tele San
tana a reținut in echipa «restului 
lumii* printre alții pe Arzu (Hon
duras), N’Kono (Camerun) — 
portari î Junior, Oscar (Brazilia), 
Davis (S.U.A), Duarte (Peru), — 
fundași ; Falcao, Zico, socratea 
(Brazilia), Belloumi (Algeria) — 
mijlocași șl Aldakhli (Kuweit), 
Figueroa (Honduras), Okudera 
(Japonia), Sanchez (Mexic) — a- 
tacanțL Nu se știe dacă Marado
na (F.C. Barcelona) va juca tn 
această partidă.

Iul Relnaldo (mln. 15). Pentru 
locurile 3—4 : St. Germain Paria 

KOta 2—1 (2—1). Au in- 
Femandez, Suslcl, rea- 

Flscher.

- F.C. 
scris : 
pectiv

FINAJLA turneului edit-• IN ________ _____
pelor de tineret de la Budapesta 
se vor Inttlni echipele Ungariei 
șl UJl.SJS. Ultimele rezult-' 
grupe : Ungaria - 
R.D.G. — Suedlr 
șl U.R.S.S. — 
Cehoslovacia — 
LB-).

B”’

MECIURI AMICALE

TURNEUL de la Paris a fost 
cSștlgat de Atletico Mtaelro, În
vingătoare cu 1—8 (1—0), în fina
la cu Dinamo Zagreb, prin golul

• Strasbourg - 
gart o—i j Tabab- 
Aue 1—2. In turat 
Dukla Praga — C

i Slutt-
— Wismut 

ae la Vamal 
o More 2—8, 

Dynamo Berlin — Upartak Varna 
3—8. La Beijing : Sei. orașului — 
Algeria 1—1 (8—0).

ALTE ȘTIRI
„rin.

• între 18 șl 24 vea
loo la Budapesta « in
ternațional al arbitrilor, c- ‘t- 
ma : „Invățămnte tehnice, teore
tica șl practice la C.M. din Spa
nia".

• In timpul C.M. locuința an
trenorului francez Mlchel Hidalgo 
a fost devastată. Răufăcătorii au 
furat obiecte prețioase din casă 
precum șl autoturismul personal 
al antrenorului I

ALTE ECOURI LA PERFORMANȚELE
tot 
pe 

cea- 
Pla- 
abla 
+«), 

a-

Geo RAEȚCHJ

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
atletism • Campionul olim

pic Sebastian Coe șl-a făcut re
intrarea la Nottingham clștlglnd 
800 m în 1:46,5 • Concurs inter
național la Copenhaga : 400 m — 
Tabron (S.U.A.) 46,10, 10 000 m
— Tuwei (Kenla) 29:01,2, 400 mg
— Brown (S.U.A.) 49,80, 3 000 m
— Wagway (Kenla) 7:41,38, greu
tate — Lanț (S.U.A.) 20,71 m ;
femei : 100 m — Denise Boyd 
(Australia) 11,72, 3 000 m — Sve
tlana Popova (U.R.S.S.) 8:59.30.

BASCHET • Turneul feminin 
«Marele premiu al orașului Fra
ga", rezultate din ziua a treia : 
U.R.S.S.—România 111—55 (71—32), 
Cehoslovacia „A" — Cehoslovacia 
*B“ 90—74 (43—42).

CICLISM • Proba de urmărire

Individuală din cadrul campiona
telor U.R.S.S., desfășurată pe ve
lodromul olimpic din Moscova, a 
fost ctștlgată de dubla campioană 
mondială Nadejda Klbardlna în 
3:34,881.

Intre 7 șl 14 august are loc 
la Havana ediția a 14-a a 
Jocurilor Americll Centrale și 
Caraibilor. Vor avea loc În
treceri la atletism, baschet, 
baseball, box, ciclism, fotbal, 
gimnastică, judo, nâtație. 
softbal, tenis, volei etc.

ÎNOT • Intr-o competiție la 
Guangzhou, înotătorul Luo Zhao- 
ylngna a parcurs 200 m fluture

in 2:04,06 timp cu care a stabilit 
un nou record al R. P. Chineze.

JUDO • Noii campioni mon
diali universitari la categoriile 65 
kg șl 71 kg slnt Vlktor Kalencev 
(U.R.S.S.) fi, respectiv, Hlroyuko 
Miyakoshl (Japonia).

TENIS • In optimile turneului 
de la Columbus (Ohio) : Jimmy 
Connors — Tom Caln 6—1, 6—1, 
Brian Gottfried — David Pate 
6—1, 6—4.

VOLEi • In ultimul meci al 
turneului întreprins în U.R.S.S., 
echipa Braziliei a jucat la Mos
cova cu reprezentativa sovietică. 
Ca și tn precedentele partide vic
toria a revenit gazdelor, de data 
aceasta cu 3—2 (—14, 8, 10, —7, 
4).

ATLETICE DE LA BUCUREȘTI
Recordul mondial ta proba 

feminină de săritură ta lungi
me stabilit de atleta româncă 
Vall Ionescu. care a avut un 
mare răsunet ta lumea sportu
lui Internațional, continuă să 
fie comentat In presa de peste 
hotare.

La rubrica .Arena* a zia
rului „SoviețBkt Sport* intr-un 
articol, pe trei coloane, se scrie 
printre altele : „Aproape toți 
învingătorii și laureatii campio
natelor de atletism 
niei iți primiseră 
numai săritoarele 
me Intlrziau la locul 
intr-o pasionantă 
tatoril prezent! 
stadionului „23 
București nu au 
regrete această inttrsiere : 
au fost martorii doborlrii 
cordului mondial ta decurs de 
clteva minute de către două 
atlete t Anlșoara Cușmir și Vali 
Ionescu*.

Sub titlul „Două sărituri, 
două recorduri*, ziarul „L’Hu- 
manite" din 3 august relatează

ale Româ- 
medalllle, 

in lungi- 
de concura 

dispută. Speo- 
tn tribunele 
August" din 

avut de ce să 
ei

re-

despre marile performante ob
ținute de Vall Ionescu si Ani- 
soara Cusmir in concursul de 
la București.

In pagina de sport a ziarului 
^Nepszabadsag* din Budapes
ta este publicată fotografia re
cordmanei mondiale, iar In text 
se scrie: „La campionatele de 
atletism ale României. în proba 
feminină de săritură in lungi
me a fost stabilit un senzațio
nal record mondial — 7,20 m 
de către ttnăra atletă Vali Io
nescu".

Ziarul „Deutsches Sportecho* 
din Berlin a publicat, in numă
rul din 3 augurt. pe prima pa
gină fotografia recordmanei în 
momentul stabilirii uimitoarei 
performante de 7.20 m. In tex
tul alăturat 
seria excepțională de 
realizată de 
acest sezon : 
tin. 6,97 m 
m la Brașov 
7,01 m si 7,20 m la campiona
tele naționale.

se menționează 
sărituri 

Vall Ionescu in 
7,05 m la Debre- 

la București. 6.80 
Si 6.86 m. 6.99 m.

(Agerprcs)
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