
ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
tram AL C.C. AL P.C.O.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, a avut loc, marți, 21 iu
nie, ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

La primul punct al ordinii de 
zi. Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut și aprobat Raportul cu 
privire Ia proiectul planului na
tional unic de dezvoltare econo- 
mico-socială a Republicii Socia
liste România pe anii 1984—1985.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat că propunerile referi
toare la dezvoltarea economico- 
socială pe ultimii doi ani ai cin
cinalului au fost elaborate sub 
îndrumarea directă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care a orien
tat lucrările de fundamentare a 
planului în direcțiile determi
nante pentru înfăptuirea neabă
tută a hotăririlor Congresului al 
XII-lea si Conferinței Naționale 
ale partidului.

Aprobind in unanimitate pro-' 
iectul de plan. Comitetul Politie 
Executiv a stabilit ca acesta, 
eu îmbunătățirile ce vor fi adu
se, să fie dezbătui intr-o plena
ră a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

In continuare. Comitetul Poli
tie Executiv a examinat si apro
bat măsurile referitoare la apli
carea Programului privind re
tribuirea muncii si repartiția ve
niturilor oamenilor muncii.

Comitetul Politic Executiv a 
relevat că acest important pro
gram, elaborat sub îndrumarea 
directă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. adoptat de Plenara 
C.C. al P.C.R. din martie 1983 
și îmbunătățit pe baza propu
nerilor făcute de oamenii mun
cii, in cadrul dezbaterii publi
ce, cuprinde, iu această formă, 
măsuri menite să asigure apli
carea hotăririlor Conferinței 
Naționale a partidului in do
meniul retribuirii muncii și re
partiției veniturilor oamenilor 
muncii, creșterea permanentă a 
bunăstării materiale și spiritua
le a Întregului popor, țelul su
prem al politicii partidului, al 
orinduirii noastre socialiste.

Comitetul Politie Executiv a 
stabilit, potrivit Programului de 
aplicare a hotăririlor Conferin
ței Naționale a partidului fu 
domeniul retribuirii muncii jj 
repartiției veniturilor oamenilor 
muncii, e nouă majorare a re
tribuției tuturor categoriilor de 
personal muncitor din economie, 
ineepind cu septembrie 1983, in 
mod eșalonat, pe ramuri st ac
tivități. La încheierea acestei 
acțiuni, in prima jumătate a a- 
nulul 1984. retribuția reală va H 
eu 5 la sută mai mare fată de 
media anului 1980.

Aprobind Programul de creș
tere a retribuției si a altor ve
nituri realizate prin muncă, pre
cum si a pensiilor de asigurări 
sociale, in anii 1983—1985, Comi
tetul Politie Executiv si-a ex
primat convingerea eă importan
tele măsuri de sporire a veni
turilor oamenilor muncii vor 
mobiliza si mai puternic între
gul personal muncitor.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat necesitatea de a se 
asigura acoperirea în întregime 
a fondurilor necesare creșterii 

ROMÂNIA IN „GRUPA MONDIALĂ" A TENISULUI

prevăzute a retribuțiilor pe 
seama sporirii mai accentuate a 
productivității muncii.

In legătură eu raportul pri
vind îndeplinirea consumurilor 
normate de materii prime, ma
teriale, combustibili, energie 
electrică și a normativelor de 
valorificare in primul trimes
tru al anului 1983, Comitetul 
Politic Executiv a stabilit ca 
el să fie dezbătut și analizat 
in cadrul guvernului, asigu- 
rindu-se in continuare măsuri 
ferme de reducere a consumu
rilor specifice de materiale, 
combustibili și energie elec
trică.

In continuare, Comitetul Po
litic Executiv a dezbătut un 
raport cu privire la modul în 
care se înfăptuiește Programul 
de autoconducere și autoapro- 
vizionare și a stabilit măsurile 
care se impun in vederea asi
gurării, in continuare, a unei 
bune aprovizionări a populației 
cu produse agroalimentare si 
bunuri Industriale de consum.

Comitetul Politie Executiv a 
examinat și aprobat programul 
cu privire la selecționarea, 
pregătirea și promovarea fe
meilor in funcții de conducere 
pe perioada actualului cincinal.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a informai 
despre vizita de prietenie efec
tuată recent în țara noastră de 
președintele Republicii Arabe 
Egipt, Mohamed Hosni Muba
rak.

Aprobind in unanimitate în
țelegerile și concluziile la care 
s-a ajuns eu prilejul acestei 
noi intflnlrt la nivel inalt, Co
mitetul Politie Executiv a sta
bilit măsuri pentru întărirea 
continuă a conlucrării priete
nești româno-egipicne.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat 
o informare asupra vizitei o- 
fieiale de prietenie pe care a 
efectuat-o in tara noastră, in 
perioada 14—17 iunie, delega
ția de partid și de stat a R.P. 
Mongole, condusă de tovarășul 
Yumjaaghlin Țedenbal, secre
tar general al Comitetului 
Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, președin
tele Prezidiului Marelui Hural 
Popular al Republicii Popu
lare Mongole.

Comitetul Politie Executiv a 
dat o deosebită apreciere nou
lui dialog la nivel inalt, care 
a pus In evidență voința co
mună de a extinde și mai mult 
bunele relații româno-mongole, 
hotărire ee și-a găsit o preg
nantă expresie In importantele 
înțelegeri și documente con
venite ta timpul vizitei.

Comitetul Politie Executiv a 
aprobat. In unanimitate, docu
mentele și Înțelegerile conve
nite eu prilejul vizitei.

Comitetul Politie Executiv a 
hotărit convocarea Plenarei Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român in ziua 
de 38 iunie a.e.

Comitetul Politie Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității 
de partid și de stat.
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Azi, sferturile de finală ale „Cupei României" la fotbal
—i—im —

DOUĂ „CAPETE DL AFIȘ”: DINAMO-f.C. ARGEȘ
Șl SPORTUL STUDENȚESC - UNIVERSITATEA CRAIOVA

Pateu meciuri, unul mai inte
resant decît celălalt — azi — 
în sferturile de finală ale „Cu
pei României" ! Intr-adevăr, la

Iotă cela patru meciuri de azi (de la ora 17) ți drumul parcurs do 
fiecare participantă (rezultatele die ^16"-lnW ,3"-lrni):
Mediaf : POLITEHNICA TIMIȘOARA

2—0 Metalul Sighișoara (C)
2— 1 Prog. Vulcan Buc. (B)

Ploiești I DINAMO
3- 1 Poll, lași (A)
1- 0 Chimia Rm. V. (A) 

Pitești t SP. STUDENȚESC
3-0 Portul Constanța (Q
3-0 S.C. Bacău (A)

Arad : F.C. BIHOR
2— 1 Srhrana Cehe S. (Q
1-0 Tractorul Brașov (Q

Notații după turneul dotat cn „Cupa Icdcrațlci"

MOMENTUL FAVORABIL 
ĂL BASCHETULUI MASCULIN 

TREBUIE FOLOSIT LA MAXIMUM!
In aplauzele a 4 000 de spec

tatori. reprezentativa masculi
nă de baschet a României • 
primit, duminică, ii Sala spor
turilor din Oradea, cupa ofe
rită echipei clasată pe locul I 
In turneul internațional dotat 
cu „Cupa federației". Perfor
manța (locul I ; au urmat in 
clasament echipele Ungariei. 
Bulgariei si Austriei) este re
marcabilă si ea încununează 
activitatea internațională din 
acest sezon a baschetbaliștilor 
noștri (clasați pe locul II la 
turneele de la Gyor și Graz), 
a căror pregătire in perspec
tivă are drept țel o compor
tare cft mai bună la Balca
niada din acest an si la 
Challenge Round-ul campiona
tului european de anul viitor. 
Prin această prismă, putem 
spune că baschetul nostru mas
culin se află intr-o conjunc
tură favorabilă și că — asi- 
gurindu-l-se condiții de pre
gătire. iar jucătorii manifestind 
deplină responsabilitate — re- 

mijloc de săptămînă, iubitorii 
sportului cu balonul rotund 
sint din nou solicitați. De data 
asta nu de pasionantul final

- PETROLUL PLOIEȘTI
3-0 Sp. muncit. Caracal (C)
2- 1 F.CM. Brașov (A)

- F.C. ARGEȘ
3- 0 „U- OuJ-Napoca (B)
2- 1 F.C. Constanța (A)

- UNIV. CRAIOVA
3- 2 A.S.A. Tg. M. (A)
3-1 Auto Timiș, (jud.)

- COR VINUL HUNEDOARA
1- 0 Chfatta Brazi (Q
2- 1 Steaua București (A)

prezentativa ță
rii are capacitatea 
obținerii unui loc 
fruntaș la cam
pionate! balcanic 
și a calificării 
pentru grupa „A" 
a campionatului 
european. Facem 
această afirmație 
bazlndu-ne pe 
prestațiile baschet
baliștilor rom Ani la 
cele trei turnee, 
dintre care ultimul 
ne-a arătat o echi
pă mai combativă 
și mai disciplinată 
ca oricând, capabi
lă să depășească 
momentele dificile 
in care cu alte 
ocazii ceda. Mai mult, 
cerea tehnică a echipei

condu- 
(Mihal

Nedef — antrenor principal, Hal- 
gazun Tursugian — se
cund, dr. Tudor Minescu 
— medic) a renunțat. In 
sfirsit, la ldeea folosirii aproa
pe In exclusivitate a 7—8 ju
cători de bază (ceilalți pără-

de campionat, ci de cealaltă 
competiție fotbalistică de im
portanță națională, organi
zată In cadrul „Daciadei",
întrecere ajunsă în faza
sferturilor de finală. „Sita* 
etapelor anterior disputate
a „cernut", doar opt din 
cele aproximativ 5 000 de e- 
chipe participante rămîntod in 
cursa pentru cucerirea trofeu
lui. Si toate din Divizia ,.A“. 
Pentru prima dată din ediția 
1969—”70. când cele opt au fost 
atunci Dinamo, Jiul. F. C. Ar
geș. Farul. Steaua. U.T.A, 
Steagul roșu si Petrolul De

Mircea TUDORAN

(Continuare in pag. 2-3)

Carpen, revelația turneului de la Oradea, 
n depășește pe Heinrich. Fazi din mecinl

România — Ungaria
Foto : Iuliu JAKAB-Oradea

sind rareori banca rezervelor) 
și au acordat credit deplin tu
turor celor 12 Jucători. Si bine 
au făcut, deoarece eu acest 
prilej »-a putut constata că

Dumitru STANCULESCV *

(Continuare ta pao 1-3)

La Tours, în Franța, a avut 
loc, în zilele de 15—17 iunie, 
Congresul anual ai Federației 
internaționale de tenis. Țara 
noastră a fost reprezentată de 
prof. Alexandru Lăzărescu, se
cretar responsabil al federației 
de tenis. Pe masa de lucru a 
secretarului F.R.T. am răsfoit 
un voluminos dosar, conținînd 
foarte multe probleme care au 
constituit ordinea de zi a fo
rului internațional al tenisului.

— Vă rugăm, tovarășe Ale
xandru Lăzărescu, să treceți, 
pe scurt, în revistă conținutul

Ca în orice întreprindere cu 
Un asemenea profil, la Com
binatul metalurgic Tulcea mun
ca oamenilor este complexă, 
între măsurile luate de condu
cerea combinatului și Comite
tul de partid, ne spunea tova
rășul ing. Ion Ocheșel, direc
torul comercial, pentru recrea
rea și întărirea sănătății oame
nilor muncii se află și 
cele privind dezvoltarea ac- 

lucrărilor congresului, oprin- 
du-vă asupra acelor aspecte ce 
interesează și tenisul românesc.

— Cum se poate vedea, te
nisul mondial are destule pro
bleme de rezolvat, deși in fie
care an altele și altele iși gă
sesc limpezirea în cele trei zile 
cit ține, de obicei, congresul. 
In ceea ce ne privește, cele 
mai importante au fost deci
ziile referitoare la unele reguli 
ale „Cupei Davis". Astfel, în- 
cepind din 1984, așa numita 
grupă non-zonală a supremei 
competiții, în care sint incluse 

La Tulcea, pe urmele... „Daciadei"
tivității sportive de ma
să din cadrul „Daciadei". 
Deși combinatul funcționează 
de puțină vreme, s-au pus ba
zele unei vieți sportive siste
matice. preferințele oamenilor 
m !i de aici îndreptîndu-se 
spre jocurile cu mingea și în
deosebi spre fotbal, marea 
pasiune a tulcenilor. Campio
natul asociației sportiv?, ca și 
„Cupa metalurgistul" sau în

cete mai bune 16 formații din 
lume — între ele și cea a 
României — se va numi GRU
PA MONDIALA. Nu este o 
simplă schimbare de nume, ei 
o precidare necesară, forul in
ternațional vrînd prin aceasta 
să scoată și mai bine in evi
dență valoarea ridicată a echi
pelor din elita lumii...

— După victoria echipei 
României în fața celei a Chile,

Ion GAVRILESCU

(Continuare In pag a 4-a)

trecerile pe municipiu și ju
deț prilejuite de zilele festive 
antrenează numeroși muncitori 
ai combinatului, la fotbal (de 
faot. minifotbal. pentru că nu 
au încă un teren „normal"), 
la șah — o altă pasiune ma
joră — la tenis de cimp și de 
masă — cu o priză creseîndă 
la otelari și la ceilalți munci
tori — sau volei. în ultima 
vreme clștigă adepți crosurile. 
Dar. după cit se pare, prin-

Handbalistele românce la „Trolcul Iugoslavia”

PREZENTE IA TURNEUL DI LA KARLOVAC, 
DAR CU GÎNDUL LA C.M. DIN POLONIA

Handbalistele noastre se află 
la un nou început de drum ! 
Sa știe, echipa reprezentativă 
a României pornise — exact cu 
un an în urmă — pe calea 

cipala atracție o constituie 
duminicile cultural-sportive la 
punctele turistice și de agre
ment de la pădurile Bididia. 
Babadag și Cocoșu. ca și „ie
șirile" la Niculițel, unde petrec 
cu plăcere cîteva ore bune cei 
de la combinat și familiile lor.

Si pentru că lipsa unei baze 
sportive proprii constituie real
mente o piedică în extinderea

Mircea COSTEA

(Continuare in pag 3-3) 

spre... Los Angeles, numai că 
pentru a ajunge în orașul J.O. 
ediția 1984. fetele noastre au 
trebuit să treacă prin ..focul* 
campionatului mondial, găzduit 
de Ungaria. Cursa Ie-a fost 
atunci stopată si nu are rost 
acum să revenim asupra cau
zelor...

Cert este că nimeni (nici ju
cătoarele. nici antrenorii, nid 
federația de specialitate) nu a 
abandonat lupta. Si iată-le pe 
handbaliste în a doua tentati
vă — de astă dată pregâtm- 
du-se pentru C.M. grupa valo
rică B. 7—15 decembrie în Po
lonia — de calificare pentru 
Olimpiadă. Cînd citit! aceste 
rînduri echipa se află în ora
șul iugoslav Karlovac. Intr-o 
companie deosebit de puternică 
urmează să participe la „Tro
feul Iugoslavia". Echipa Româ
niei face parte din grupa a

(Continuare In pag. 3-3)



C.S.Ș. NR. 2 MINAUR BAIA MARE (m) 

Șl C.S.Ș. SIBIU (f) - CAMPIOANE 

REPUBLICANE DE JUNIORI LA HANDBAL

In competijia rugbyștilor-seniori

SURPRIZE IN FIECARE ETAPĂ!
Astăzi, meciurile din sferturile de finală

La Juniori ii a ciștiflat reprezentativa Județului lăți
Timp de aproape o săptă- 

mină In Sala sporturilor din 
Rm. Vilcea s-a disputat tur
neul final al celei de a XXII-a 
ediții a Campionatului republi
can de handbal pentru juniori 
Si junioare. în turneele pentru 
locurile I—IV. atît la mascu
lin. dt si la feminin au avut 
loc meciuri foarte frumoase, 
unele dintre ele de un deosebit 
nivel tehnic. La capătul unor 
evoluții deseori aplaudate, titlu
rile de campioane au revenit 
formațiilor C.S.S. MINAUR 
BAIA MARE (la băieți). și 
C.S.S. SIBIU (la fete). Băi- 
mărenii au obtinut următoarele 
rezultate In turneul final : 
24—22 cu Dinamo București, 
14—14 cu C.S.S. Dinamo Bra
șov si 21—20 cu C.S.S. Const. 
Dobrogeanu-Gherea Ploiești. Si- 
biencele au evoluat astfel în 
turneul final : 21—20 cu C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca. 25—24 eu 
C.S.S. Dej si 16—15 cu C.S.Ș. 
Dinamo Brașov. Clasamente fi
nale. MASCULIN: 1. C.S.S. nr. 
2 Minaur Baia Mare 8 p, 2. 
CJS.S. Dobrogeanu-Gherea Plo
iești 7 p. 3. Dinamo București 
5 D. 4. C.S.S. Dinamo Brașov 
4 o. 5. C.S.S. Viitorul Cluj- 
Napoca. 8. C.S.S. Steaua Bucu
rești. 7. C.S.S. Vaslui. 8. C.S.S. 
Bistrița. FEMININ : 1. C.S.S- 
Sibiu 9 p 2. C.S.S. Dinamo

Brasov 5 p (golaveraj 71—68). 
3. C.S.S. Viitorul Cluj-Napoca 
5 p (73—72), 4. CAS. Dej 9 p 
(74—83). 5. C.S.Ș. Făgăraș. 8 
C.S.S. Constanta. 7. C.S.Ș. nr. 
2 București. 8. C.S.S. M. Eml- 
nescu Iași.

• SI JUNIORII n ȘI-AU 
DESEMNAT CÎSTIGATORB 
TURNEULUI FINAL AL „DA- 
CIADEI" (băieți). Competiția 
a avut loc in Sala sporturilor 
din Tuleea. la startul celei de 
a IlI-a ediții fiind prezente 
reprezentativele județelor Ba
cău. Brașov. Covasna. Iași. 
Maramureș. Timiș. Vaslui și a 
municipiului București. între
cerea a fost de bun nivel teh
nic. Titlul de campioană a „Da- 
ciadci" a revenit reprezentati
vei județului Iași (antrenor 
Cornel Bădulescu). Formația 
ieșeană a obtinut următoarele 
rezultate : 19—18 cu Brașov. 
16—10 Cu Maramureș si 17—18 
cu Timiș.

Clasament final : 1. Iași 19 p. 
2. Maramureș 19 D. X Timiș 
17 p. 4. Municipiul București 
13 p. 5. Brasov 13 p. A Vaslui 
12 p. 7. Bacău 10 p. 8 Cavas- 
na 9 p. Cele mai multe goluri 
(50) au fost Înscrise de Dan 
Gavrilă (Iași), iar cel mai bon 
portar al turneului a fost ma
ramureșeanul G. Szoko. (P. 
COMȘA — coresp.).

întrecerile din cadrul -Da
ciadei" la rugby-seniori. cu 
participarea reprezentativelor 
de județe, cunosc peste tot 
un interes deosebit N-au lip
sit fazele de bună calitate și 
nici_  surprizele 1

în prima etapă, de pildă, tul
cenii n-au reușit decit un egal 
(3—3) cu vecinii lor din Ga
lati. ultimii — in deplasare — 
calificindu-se mai departe. Cei 
din Teleorman n-au fost In 
măsură să valorifice avantajul 
de a fi gazde. plerzînd cu 
10—21 partida cu XV-le Oltu
lui. la fel cum s-a tatîmplat 
și in meciurile Dolj — Alba 
(8—II). Prahova — Buzău 
(13—52) si Vaslui — Vrancea 
(28—30). în general. însă, for
mațiile gazdă au fost victorioa
se in etapa I : Bihor — 
Cluj 24—?. Maramureș — 
Mure? 6—4. Brașov — Călărași 
42—12. Suceava — Ialomița 
4—0 Giurgiu — Argeș 28—11 
si Arad — Timiș 92—0 (!T).
scorul etapei inaugurale. în- 
tr-un singur meci. XV-le gaz
dă, cel al lașului, a dstigat 
din oficiu, rugbyștil județului 
Brăila neDrezentindu-se in 
competiție. Cea mai mare sur
priză a etapei o reprezintă în
frângerea (și încă la scor !) 
nigbystilor clujeni.

în etapa a II-a scorurile au 
fost mult mai strinse. cu ex
cepția meciului de la Arad, 
unde rugbyștii acestui iudei

n-au putut rezista (3—23) în 
fata celor din selecționata 
Bucurestiului. Comportîndu-se 
din nou foarte bine. XV-le Bi
horului a trecut și de cel al 
județului Murea (4—0). Surpri
zele s-au ivit. însă, si în a- 
ceastă etapă, selecționata Bu
zăului plerzînd acasă partida 
cu Vrancea (7—9). iar cea a 
Giurgiului dispunlnd de forma
ția Sibiului cu 13—9. în rest, 
rezultate așteptate : Olt — Hu
nedoara 7—9. Alba — Brașov 
4—6. Suceava — Iași 3—4 șl 
Galati — Constanta 0—4. Gă- 
lătenii au pierdut — inadmisi
bil Intr-o competiție de o ase
menea importantă — prin ne- 
prezentare pe propriul teren ; 
mai exact n-au avut reparti
zat un asemenea teren !?

Etapa a III-a (sferturile de 
finală) va avea loc astăzi, du
pă următorul program : Con
stanta — Bihor, Hunedoara —- 
Brașov, Iași — Giurgiu și Vran- 
eea — București. în care for
mațiile gazdă păstrează prima 
șansă, cu excepția ultimei în- 
tilniri (teoretic, cel puțin) la 
discreția rugbyștilor din Capi
tală...

De azi, In Capitală

COMPETIȚII Șl ACȚIUNI SPORTIVE DE MASĂ
Dc la un sezon la altul... Finalele pe (ară ale concursului de selecție m atletism

PITRE ANIJOAIE A CUCERIT
EA„HTERNAI1ONAEELE“DE JUBO A

La Jicin au avut Ioc cam
pionatele internaționale de ju
do pentru juniori ale Ceho
slovaciei la care au participat 
sportivi din R. D. Germană, 
B. F. Germania. Polonia, 
România, Ungaria sl Ceho
slovacia (cu mai multi spor

tivi). Jun 
de antren 
obținuiffr 
tre Anițoa 
cer it locul 
(57 kg) si 
kg), 1 ortul 
(68 kg). Io

Turneul internațional de șah

RUNDE DISPUTATE-REM
TIMIȘOARA, 21 (prin tele

fon). Disputa continuă să fie 
foarte interesantă în turneul 
internațional de șah „Medicina 
’83“, în care distanțele de 
puncte dintre participant! în
cep să se mărească, în pragul 
celei de a doua jumătăți a 
întrecerii. O poziție foarte bu
nă o deține maestrul timișo
rean Sergiu Grdnberg, neîn
vins pînă acum, care Împarte 
șefia clasamentului cu oaspete
le Alon Grceufeld (Israel), c- 
mindoi totalizînd cite 4,5 punc
te. după 6 runde. Aceștia sint 
urmați de un grup de patru 
concurenti, toti cu cîte 3,5 
puncte și anume C. Ionescu, 
S. Țvetkovici (Iugoslavia). .F. 
Hoelzl (Austria) și J. Lechiin- 
sky (Cehoslovacia), ultimul cu 
o partidă mai puțin jucată.

Rezultate înregistrate în run
da a 3-a : Ungureanu —

Danner 
Hoelzl 1— 
nescu 1— 
1—0, Iliji 
Ciocâltea 
ze : runds 
Ciocâltea 
Greenfeld 
Grunberg 
Ungurean] 
Stoica și 
mize ; ruj 
— Govedj 
Danner 
Hoelzl 1—| 
sky 0—1J 
viei si 3 
mize ; ruj 
Zarcula li 
tea 1—0. | 
0—1. gJ 
Ungurean) 
mize.

PE PISTELE DE A

O sultă de frumoase Întreceri, 
desfășurate sub genericul „Da- 
dadel*, au marcat Încheierea 
anului sportiv școlar la Liceul 
industrial din Predeal. Kevil (ma
joritatea schiori, fondiștl șl alpini, 
cunoscufi In lumea sportului șco
lar) șl-au disputat tatttetatea la 
volei, baschet, atletism, gimnas
tică.

A fost un bun prilej de a 
constitui echipele reprezentative 
ale școlii pentru sezonul de vară, 
o ocazie de a felicita pe tinerii 
ași al pfrtillcr albe de la acest 
Hceu predelean, multipli cam
pioni școlari ai „Dacladei” la 
■chl alpin șl fond. Printre el fon- 
diștll : Dumitru Munteanu, locul 
1 la campionatele cluburilor spor
tive școlare ; Florin Burcă, de 
asemenea, campion școlar. Apoi. 
Victor Nichifor, campion națio
nal școlar la schi alpin (cat. 
copil), Eduard Neckel — locul I 
pe județul Brașov la sanie.

E meritul sportivilor, al colec
tivului de profesori de educație 
fizică, al conducem acestui Hceu 
care de-a lungul anilor a format 
numeroși schiori fruntași.

L CODLEANU-coresp.

Întreceri de calitate

Lăudabilă, inițiativa C.C. al 
U.T.C. — prin secția de resort — 
de a organiza un concurs națio
nal de selecție in atletism (probe 
de sprint și sărituri) rezervat tl- 
neriior din mediul sătesc, Ir. 
perspectiva descoperim unor ta
lente, care, modelate să ajungă 
prin muncă, prin strădanie, la 
mult dorite împliniri In perfor
manță. Adică așa cum s-au pe
trecut lucrurile șl Ie alte atsd.- 
pllne sportive (lapte, rugby, hal
tere etc.).
■ Finalele de la Brăila au fost — 
ta acest sens — Încurajatoare : 
ctteva elemente promit a* obțină 
rezultate superioare celor din 
concurs. desfășurat ta condiții 
Improprii (a plouat torențial, ta 
ajunul starturilor). Varii* Pasca
— Alba, la sprint, Bemas Vlșan
— Iași șl Teodor Scanda — 
Bacău, la lungime, ar fl tinerii 
cel mal ta. măsură să realizeze 
primii pași spre devenire—

Pe județe, locul I a revenit 
tinerilor atiefi din Bata Mare 
(21 p) situați pe locul 1 ta tre: 
probe (lungime fete, 14—15 an'.. 
190 m fete și IM m băieți. IV- 
17 ani) și pe locul 4 ta două 
probe (lungime, băieți șt fete 
16—17 ani). Locul 1 a fost ocupat 
de reprezentanții Județului Gorj

In tclratlonul clcnior

— 1* P (printre altele eu un loc I 
la IM m fete. 14—1» ani). Iar 
pe locul 1 s-au situat atleții 
din județul Buzău — 14 p (cu 
un ioc I la IM m fete. 16—17 
ani). O curiozitate : cei dtn ju
dețul Giurgiu — 12 p. eu două 
locuri I (Ia let m băieți și lun
gime fete. 16—17 ani) ocupă locul 
4. avtad poziții mat modeste. Ir. 
afara podiumului M eejeia’.te 
probe. în continuare, ciasamen- 
tul arată astfel : *. Ilfov (12 p), 
t Bacău (11 p), 7. Alba (9 p), 
8. Suceava f* p), 9. Brăila (9 p), 
19. Sibiu (S p).

Lipsesc dintre județele frun
tașe în clasament, ctteva eu tra
diție ta c’lcsn de pSdâ Tlml- 
șai. situat pe locul ZS—a, ex- 
aequo, împreună eu Brașovul, 
ta fmp ce altele, precum Con
stanța șl Clujul, nu apar decit 
rob locurile MI De notat 
faptul eă județul Constanța a 
prezentat atlețl cu ms gabarit mo
dest. ta timp ce sporttvtt din 
Cluj s-au prezentat mal mult ca... 
zttnpli turiștj.

ÎN ÎINTRtCFRE, 
ttl MM VALOROȘI SĂRHORI 
Bt IA TRAMBULINĂ JUNIORI

Cei mai valoroși săritori de la 
trambulină juniori I șl n tși dis
pută. de az! pînă vineri, la Ștran
dul tineretului din Capitală, fi
nalei „Dariadel- de perfor
manță. Vor fi prezen.fi Lulza Nl- 
colaeseu, Cristina Szakacs, Cris
tina Timar, Andreea Dragomir, 
Adriana Rizloagă, frații Cătălin 
și Adrian Cherdu, Călin Hlla. 
Nieolae Lepăduț, Florin Avasi- 
loale și alfi săritori care iși vor 
disputa locurile fruntașe ta eLa- 
samente’.e ,.I>aciadel“, campiona
telor naționale (juniori I) șl con
cursului republican (Juniori II). 
Pe lingă stabilirea ierarhiilor, În
trecerile au drept scop șl veri
ficarea. ta condițiile unei compe
tiții oficiale, a săritorilor vizați 
să reprezinte România la marile 
concursuri ale sezonului estival.

lată programul celor trei zile 
de concurs : AZI, DE LA ORELE 
5.39 și 16 : trambulină 1 m ; 
JOI, ORA 9,30 : trambulină S m 
(b). ORA 16 : platformă (f) ț VI
NERI. ORA. 1,30 : trambulină 2 m 
(f), ORA 16 : platformă (b).

Pe Stadionul Republicii a avut 
loc o verificare a atlețllor frun
tași. Clteva dintre rezultatele În
registrate : FEMEI : 100 m : Li
liana Năstase 11,7, 200 m : Năs- 
tase 24,0, 400 m : Niculina Lazar- 
duc 52,3, 3000 m : Fița Lovin

Azi și vineri

GALE DE BOX 
IN SALA GIULEȘTI

Azi si vineri. în sala Giu- 
lesti din Capitală, vor avea 
loc întrecerile Turneului inter
national de box „Capitalele 
prietene", aflat la cea de a X-a 
ediție. Alături de pugiliștii 
bucureșteni (N. Iancu. Al. Pa
vel. V. Dincă'. A. Crăciun. R. 
Obreja. D. Croitoru s.a.) la 
competiție si-au anunțat parti
ciparea reprezentativele orașe
lor Sofia si Varșovia. Galele 
vor avea loc astăzi de la orele 
15 si 17,30 (două reuniuni) și 
vineri (finalele) de la ora 18.

9:06,2 (prir 
distanță ; 
românesc 
coleta V< 
Năstase 5.

rache 62 J 
Stan 72,92] 
al sezonj 
69,36 m (]

C Sîmba 
zile de la| 
Iași Con el 
Juniorii dl 
Invitații). |

(om

3
Sala sd 

găzduit, ti 
portantă 
luptători d 
Concursul] 
al cădeți 
pentru ac 
liefat, de | 
mărul m] 
33G (!) dd 
tării (au |

NOTAȚII DUPĂ „CUPA FEDERAȚIEI" LA BASCHET
Stadionul „23 August” dtn Tg. 

Mureș a fost gazda primitoare a 
ultimului act al campionatului re
publican de atletism pe echipe — 
tetratlonul școlilor generale, des
fășurat sub egida „Dacladei”. 
Această reușită Întrecere, organi
zată de M.E.I., In colaborare cu 
federația de specialitate, eu spri
jinul Inspectoratului școlar Ju
dețean Mureș șl al C.J.E.F.S., a 
reunit 11 echipe de fete și tot 
Mttea de băieți.

în urma multor dispute intere
sante, de calitate, care au scos 
in evidență buna pregătire a B- 
nallștllor, au fost desemnați ur
mătorii campioni al „Dadadel” : 
•chlpe — fete — 1. Liceul N. 
Bălcescu Craiova (Maria Bales, 
Adriana Popescu, Luda Buldur,

Jeana Dumitrașriuc, Anca Pe
trescu. Octavia Cazan — prof. Do
rina Găti nean u) 1309 p, 8. Lie. 
M. Eminescu, Iași. 1391 p, >. Șc. 
gr. Bala Mare ISC p ; băieți —
1. Școala generata nr. 2 Bm. VH- 
eea (Mihai Llxandru, Bota Scbo- 
bel. Florin Meldoiu, Sttriu So
va r, Florin Dumltrlu, Castel Mir
cea — prof. Silviu Green) 1282 p. 
L Șc. gr. nr. 4 Tuleea Uri p,
2. Lie. I. Slavici. Arad use p.

La Individual : fese — L Marta 
Apetrei (Iași) Mt p, L Adriana 
Popescu (Craiova) M6 p, 2. Oc
tavia Cazan (Craiova) MS p ; bă
ieți — L Florin Stelxn (Tulcen) 
M2 p, 2. Tudor Pop (B. Mare) 
Ml p. 3. Costin Mircea (Bm. VT- 
oea) 267 p.

C. ALBU-eoresp.

(Urmare d:a pag. I)

avem și alti jucători de va
loare internațională decit con
sacra ții Castel Cernai ai Dan 
Nicu lese u. că in lot afnt ele
mente capabile să se afirme 
rapid In arena Internațională 
el eâ contribuie la îmbunătă
țirea performanțelor reprezen
tativei țării. Ne referim, de e- 
xemplu, la Iulian Carpen, pe 
care l-am văzut judnd eu o 
ambiție și dezinvoltură remar
cabile. fiind chiar aplaudat 
pentru intervențiile în lupta de 
«ub panou și pentru precizia

HANDBALISTELE ROMÂNCE, CU GÎNDUL LA C.M. DIN POLONIA
(Urmare din pag. 1)

II-a împreună cu Cehoslovacia 
(meciul se ioacă azi). Iugosla
via „A“ (joi) și Olanda (vineri). 
In prima grupă vor evolua e- 
chipele Uniunii Sovietice, Nor
vegiei. Bulgariei si Iugosla
viei „B“.

In vederea participării la 
puternicul turneu iugoslav, dar 
Vizind — în perspectivă — ca
lificarea la J.O.. tehnicienii 
care se ocupă de pregătirea 
echipei. antrenorul federal 
Pompiliu Slmion șl lectorul 
tiniv. Eugen Bartha, au alcă
tuit un lot în care — de astă 
dată mai bine ca oricând, după 
opinia noastră —• se Îmbină 
experiența jucătoarelor eu mal 
vechi state cu cea a tinerelor. 
Pompiliu Simion era de părere*. 
„Trebuie precizat, ca un eve- 
nlment de bun augur, că toiul

făcătoarelor pe care le pregă
tim a fost convocat eu svizu!. 
pentru flecare fn parte, al co
legiului central al antrenorilor. 
A fost eu adevărat o muncă 
colectivă șl sperăm ea ea să 
dea roadele scontate. Ne bi
zuim pc un lot de jucătoare 
apt, după opinia noastră, el 
progreseze mult pînă la cam
pionatul mondial. Planul de 
pregătire Întocmit, de aseme
nea cu consultarea si avizul 
colegiului central al antrenori
lor. le oferă jucătoarelor *• 
eeastă posibilitate, el eontioind 
atit jocuri Internationale, eit șl 

oade de antrenamente", 
en Bartha, care a revenit

la echipa națională după un 
sezon de întrerupere, are sl el 
Încredere în talentul al pu
terea de luptă a elevelor sale. 
„Deocamdată, ne spune, nu 
putem conta pe Angela Avă- 
danei. Elena Leonle. Eniko De

meter Valentina Turbata Si 
Hajnal Palii — acum în sesiu
ne de examene. Dar ele ic 
vor alătura colegelor lor Ime
diat ce le va sta in putință".

La turneul de la Karlovae 
au făcut deplasarea, printre al
tele. Viorica Ionică, Angela 
Bloj, Elena Ciubotaru, Zoran- 
ea Ștefanovici, Gheorghița O- 
prea, Laura I.unca, Eva Mozsi, 
Mariana Oacă. (I. Gv.).

aruncărilor de la distanță (ca
pitol Ia care era foarte timid 
dnd evolua în echipa națio
nală). O notă specială se cu
vine și lui Doru Bădulescu 
care, după aproape deri ani de 
„tușă" la formațiile Steaua șl 
LC.E.D.. a arătat că au i s-au 
diminuat calitățile și că r&- 
trrine un element pe care se 
poate conta. bineințeleB ta con
dițiile unui program Intens de 
pregătire «1 a dt mai multor 
minute petrecute ta teren. în 
rest. Alexandru Vlnereanu ■ 
mai făcut un pas spre depli
na consacrare internațională. 
Sorin Ardelean a demonstrat 
că un jucător de numai 2,04 
se poate „bate" cu alții mal 
taalti dacă are dezvoltate ca
litățile fizice ei deprinderile 
tehnice necesare. Florentin Er- 
murache, Anton Netolitzchi, 
Cristian Fluturaș, Gabriel Da
vid au concretizat experiența 
acumulată în ultimii ani ; Va
lentin Pogon aru si Ion Ionescu 
și-au manifestat si ei talentul, 
dar eu prea multă timiditate, 
ceea ce nu le-a permis com
portarea pc care am fi dorit-o 
din partea lor. Adăugind tutu
ror acestora pe cei indisponi
bili în întregul sezon intema-

DIVIZIA „A- 0[
Bazinul acoperit din Cluj-Napo

ca a găzduit, in a doua jumătate 
a săptămînii trecute, partidele 
celui de al doilea tur al Divi
ziei „A" la polo, seria a II-a 
valorică. Cele mai bune rezul
tate le-a obtinut formația In
dustria Linii Timișoara : 13—7
eu Politehnica Cluj-Napoca, 6—6 
cu Progresul Oradea, 8—7 cu Mu-

POTO SERIA A ll-a
reșul Tg. Mures, U—8 cu C.S.S. 
Triumf. Progresul Oradea a ter
minat la egalitate cu Politehnica 
(6—6), cu Mureșul (11—11). Intre- 
eînd cu 8—3 pe C.S.S. Triumf. 
Mureșul a mai obtinut rezulta
tele : 10—8 cu C.S.Ș. Triumf și 
11—11 cu Politehnica, aceasta din 
urmă tnvineînd t>e C.S.S. Triumf 
cu 6—5. Mircca RADU-coresp.

țional (dintre care Roman Op- 
șitaru și Virgil Căpușan au 
fost absentele cele mai nota
bile). dar recuperabili, consta
tăm că antrenorii au la dispo
ziție un iot capabil să realizeze 
performante mai bune decit 
pînă acum, chiar în condițiile 
creșterii valorice a baschetului 
ta multe țări. Baschetul nos
tru are acum un potențial real, 
se poate afirma, dar numai 
dacă in primul rînd jucătorii, 
antrenorii și federația nu vor 
pregeta nimic pentru ca pre
gătirile de acum înainte să se 
desfășoare fără fisuri, Ia ni
velul pretențiilor impuse de 
sporirea exigențelor pe plan 
internațional.

Organizarea si atmosfera din 
Sala sporturilor din Oradea, 
unde s-a disputat „Cupa fede
rației". au fost caracterizate de 
oaspeți : „Ireproșabile si emo
ționante". Toți conducătorii de 
delegații, antrenorii și jucătorii 
Si-au exprimat gratitudinea 
pentru tot ce au făcut muni
cipalitatea orașului. C.J.E.F.S. 
Bihor si F. R. Baschet pentru 
ca să se simtă cit mai bine 
Si să aibă condiții de concurs 
optime.

Cit privește prezența in fie
care zi a cîte 4 000 de specta
tori în tribunele splendidei săli 
(gospodărită Ia nivel exem
plar), ea vorbește de la sine 
despre ce a însemnat „Cupa 
federației" pentru sportul oră- 
dean în general si pentru bas
chet in special. Nădăjduim că 
diriguitorii baschetului biho
rean nu vor pierde ocazia ce 
li s-a oferit și o vor folosi 
pentru dezvoltarea pe toate 
planurile a acestui popular ioc 
sportiv.
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mâni, însoțiți
Ln Petrol, au 
Sukcese : Pe-

183 kg) a CU- 
En Constantin 
[ Burlău (+83 
Roman Tanca

imișoara

PUȚINE! 
briinberg — 
Enfeld — Io
la — Zarcula 
frvetkovicl și 
ntinsky remi- 
I: Ioneseu — 
rvetkovicl — 
[ Danner — 
Govedarița — 
Lechtinsky — 
[— Ilijin re
ia : Grunberg 
HO. Ilijin — 
preenfeld — 
La — Lechtin- 
a — Țvetko-

Ionescu re
ia : Ioneseu — 
Izî — Ciocâl- 
— Greenfeld 
I— Hijin și 
Srilnberg re

TU, ooresp.
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, 400 mg : Nl- 
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zi (prin telefon). La 
din localitate s-au 

întrecerile celei de a 
XV-a ediții a „Cupei Federației* 
la călărie. Au fost dispute fru
moase, In care s-au remarcat șl 

tineri sportivi, ta 
sltuîndu-se aiblanul 

In urma cumulării

0 serie de 
prim-plan 
ion Țtocu. 
rezultatelor din probele concursu
lui, 
Steaua, 
pentru

Iată 
ușoară 
Izvln) cu Efendi 0 p (42,2 s), 
1. Eugenia Șoldan (Dumbrava 
Neamț) cu Diamant 0 p (54,2 •), 
1. E. Boiangiu (Olimpia Bucu
rești) cu MuScat 0 p (57,7 s) ; 
cat. semimijlocie (duble și triple) 

‘ ~ Gălan (C.S.M. Metalul
cu Argint m 0 p (40,4 
Deac (C.S.M. Sibiu) eu 

0 p (45,2 s), 2. I. Țlncu 
Sibiu) eu Balans » p 
cat. ușoară — I. Popa 

cu Liniștea 0 p (20,2 a),

trofeul a revenit 
care-1 cucerește, 

a S-a oară, 
rezultatele : cat. 
— 1. I. Clobanu

echipei

lemi- 
(Tlmiș

— 1. V. 
Rădăuți) 
«), 2. G. 
Stindard 
(C.S.M.
<45,7 s) ; 
(Steaua)
2. T. Răducanu (Steaua) eu Spul
ber o p (31,1 s), s. H. Marchlș 
(A.S.A. Cluj-Napoca) cu Cocor 
0 p (31,3 s) ; cat. mijlocie („Ale
geți traseul") — 1. g. Deac cu 
Stindard 920 p, 2. I. Popa eu 
Liniștea 840 p, 3. o. Fablch (Di
namo) cu Lăstun 800 p ; echipe
— 1. Steaua 27 p, 2. CJSM. si
biu 35 p, 3. Dinamo 27 p,

în urma cumulării rezultatelor, 
pe primul loc s-a situat echipa 
STEAUA (I. Popa cu Liniștea 
șl Jan ; T. Pancă cu Vanadiu ; 
T. Răducanu cu Spulber și Flo
rid ; CI. Gheorghe cu Jur) 302 p, 
urmată de C.S M. Sibiu 279 p, 
Dinamo 230 p, A.S.A. Cluj-Na- 
poca 155 p și Timiș Izvin 108 p.

In ultima probă din cadrul ce
lei de a doua etape a campio
natului republican de obstacole, 
la categoria mijlocie, pe primele 
locuri s-au clasat : Cr. Grigore 
(Dinamo) cu Leneș 0 p (68,5 s), 
D. Loneanu (A.S.A. Cluj-Napoca) 
cu Păcală 0 p (70,1 s) și O. Fa- 
bich (Dinamo) cu Baical 0 p 
(71,4 s).

Mihai GHICIOC-coresp.
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Iri WBlibrate, 
e descalificări 
spectaculoase, 
rsul final al 
brit de unele 
re, ca șl de 
sportive care 
Irea sportivu- 
[ (C.S.S. Cra- 
olae Nebuno, 
or 1 
uțli ale tine-

va- 
po-

am:
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rllor luptători au confirmat 
loarea actuală șl. mai ales, 
slbllitătile de progres ale unor 
sportivi cu reale aptitudini pen
tru acest sport, elemente talen
tate care ar putea completa rân
durile performerilor de la stilul 
greco-romane.

Au obținut victoria (în ordinea — *
(C.S.Ș.
(C.S.Ș. 
trașcu 
(C.s.ș.
Ștefan 
(Ceahlăul P. Neamț), C.
drache (Dinamo Buc.), 
(C.S.Ș. Oradea), 
nergla Buc.). C. Bun (C.S. Arad). 
D. Ciucu (C.S.Ș. Lugoj), P. Puha 
(C.S.Ș. Rădăuți). In clasamentul 
pe cluburi : 1. C.S.Ș. Lugoj și 
C.S.Ș. Constanta cîte 22 p, 2. 
Steaua 17 p 3. C.S.Ș. 2 Galați 
ÎS p. Telemac SIRIOPOL-coresp.

categoriilor) : P. Ondu
2 Galați), N. Negrițan 
2 Constanta), C. Dumi- 

(C.S.Ș. 2 Galați), A. Lupu 
Drobeta Tr. Severin), F. 
(C.S.Ș. Medgidia), L Popa . . _ „ - Alexan-

F. Merea 
G. Dascălu (E-

I
I
I
I
I
I
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0 „POLI" TIMIȘOARA s-a 

deplasat la Medias fără Giu- 
chici si Păltinișan, accidentați, 
fără tinerii Mihai și Mițar. a- 
flati în sesiune de examene, 
în locul lor se va apela la 
Șerbănoiu. Șunda, Murar, Ște- 
fanovici.

0 PETROLUL PLOIEȘTI nu 
are nici o problemă de lot. 
Antrenorul V. 
losi formația 
sîmbătă.

0 DINAMO 
accidentat din 
versitatea Craiova. _____
liderului acuză' o durere inter- 
costală si. din această cauză, 
o acută insuficientă respirato
rie. Este posibilă reintrarea lui 
I. Marin, indisponibil de mai 
multă vreme. Movilă si Al. Ni- 
eolae sînt ușor accidentați, dar 
sînt speranțe ca ei să poată 
face parte din formație.

0 F.C. ARGEȘ are mari pro
bleme de alcătuire a formației. 
Mai vechilor indisponibili. M. 
Zamfir. Tulpan, Moiceana. 
Margelatu și Radu n, li s-a a- 
dăugat si Roman, accidentat 
sîmbătă în meciul de campio
nat cu S.C. Bacău. Sînt spe
ranțe totuși ca Roman să-și 
poată relua locul în „ll“-le pi- 
testean.

• SPORTUL STUDENȚESC 
a efectuat programul obișnuit 
de antrenamente. Nu există ac
cidentați în lotul bucurestenl- 
lor.

0 UNIVERSITATEA CRA
IOVA anunță reintrările lui

ECHIPA lâjI0HIĂ J ROMÂNIEI

Mateianu 
care a

va fo- 
învins

Dinail are pe 
meciul eu Uni- 

Căpitanul

Bălăci (care a efectuat etapa 
de suspendare) si Stefănescu 
(refăcut de pe urma acciden
tării). Irimescu și Geolgău sînt 
ușor accidentați după 
cu Dinamo, dar există 
ca ei să se refacă pînă la 
meciului.

• F.C. BIHOR li are 
Roatis si Roja accidentați

meciul 
sanse 

ora

pe 
m

continuare. Lui Doru Nicolae 
i s-a scos piciorul din ghips și 
deci nu intră în discuție pen
tru meciul de astăzi.
• CORVINUL are probleme 

în privința utilizării lui Ando- 
ne. care după meciul cu Steaua 
resimte dureri la picior. Nicșa 
este în continuare indisponibil.

INVJIA1Â II III TOflNEU
H MUIS

DOUA CAPETE DE AFIȘ
(Urmare din pag. 1)

data asta, din nou Dinamo, 
F. C. Argeș si Petrolul, ală
turi de Politehnica Timisoara, 
Corvinul, Universitatea Craio
va, F. C. Bihor si Sportul stu
dențesc, un „octet" în care 
si-au dat mina echipe care 
luptă pentru titlul de campioa
nă cu cele, 
trogradării, 
„competiției k.o.' 
fost denumită 
niei". Lipsește. i 
oară consecutiv, 
nată în optimi 
specialista nr. 1 
victorii finale.
mai puțin adevărat faptul că 
Dinamo (4 victorii). Universi
tatea Craiova (3), „Poli" (2) si 
Petrolul (1) au detinut tro
feul ; toate cele opt formații 
care vor evolua azi la Medias. 
Ploiești. Pitești și Arad au bo
gate state de serviciu în •-

aflate în zona re- 
așa cum stă bine 

cum a mai 
„Cupa Româ- 

pentru a doua 
Steaua (elimi- 
de Corvinul). 
a disputei : 13 
record 1 Nu e

ceastă competiție. De pildă. în 
ultimele 10 
tea Craiova 
prezentă în 
Argeș are 6 .
nica Timișoara — 5. Dinamo si 
Sportul studențesc — cîte_ 4, 
F. C. Bihor, Corvinul șl 
trolul — cîte 2.

Meciul de la Pitești se 
la a 3-a ediție în cupă, 
lelalte două s-au disputat tot 
in „sferturi” : în ed. 1975—’76 
craiovenii au învins, tot la Pi
tești. cu 2—1. iar în ed. 1979— 
’80 tot ei au cîștigat cu 1—0 
meciul disputat la Rm. Vîlcea. 
La a doua ediție se găsesc 
întilnirile F. C. Bihor — Cor
vinul (în ed. 1963—’64. tot în 
„sferturi", Crișul Oradea a în
trecut Siderurgistul Hunedoara, 
tot pe teren neutru, la Cimpia 
Turzii. cu 1—0) și Politehnica 
Timișoara — Petrolul (5—1 în 
favoarea studenților în optimile 
de finală ale ediției 1959—’60), 
în timp ce Dinamo — F. C.

prima 
în „Cupa

ediții. Uni verși ta - 
a fost de 8 ori 
„sferturi", F. C. 
prezente. Politeh-

Echipa 
Germain 
de 11 si ___  _  _____
internațional.

în afara clubului organiza
tor. la turneul pe care îl va 
găzdui capitala Franței ar ur
ma să participe reprezentativa 
tării noastre, echipa braziliană 
Botafogo si formația olandeză 
P.S.V. Eindhoven.

de fotbal Paris Saint 
organizează în zilele 

12 iulie un turneu în-

Pe-

află 
Ce-

Miine, la F.R.F.

ștoiNiÂ cu Minimii

ora 9, la sediul

Priviri spre eșalonul secund

TARA SA ȘTIE, SUPORTERII
ACLAMAU... PROMOVAREA!

F.C. 
de- 

cînd

încă o victorie pentru 
Baia Mare (scor 2—0), în 
plasare, intr-un moment 
amenințarea U,T.A.-ei mai era
viabilă. Partenera ei. U.M.T. 
da a cărei conducere tehnică a 
venit de o săptămână fostul 
international Dumitru). deși 
fără sansă de a se menține în 
divizia secundă, a luptat cu 
energie pentru un scor favora
bil. A alergat, s-a zbătut, nefi- 
indu-i permis accesul In careu 
de fundașii bălmăreni. a șutat 
des de la distantă, dar degea
ba. F.C. Baia Mare Se pre
zenta ca o echipă net supe
rioară. cu abilitate tehnică șî 
rafinament tactic, imposibil de 
a fi depășită numai cu bună
voință si elan.

Primul gol al învingătorilor 
a venit 
Koller

o
17 
la

repede. în min. 4. cînd 
a executat

lovitură
m, trimițând 

vinclu. Orice

cu măies- 
liberă de 

min- 
cchipă 

avut 
puncte 

scuză

trie 
la 
gea 
în deplasare care ar fi
atita nevoie de două 
ar fi găsit, probabil, o 
în a-si apăra avansul pe tabela 
de marcaj, retrăgîndu-se în a- 
părare. Băimărenii însă, că
rora conștiința propriei va
lori Ie dă putere, au evoluat 
in continuare deschis, ofensiv, 
cu faze cursive, cu o anume

dezinvoltură care dă mereu im
presia că nu apelează nicioda
tă la ultimele rezerve. Pasa 
si pressingul. circulația mingii, 
folosirea judicioasă 
libere, lată atuurile acestei for
mații omogenizate 
valoric, din care, 
buie 
cineva, trebuie 
prești la Bălan, 
recuperează. primește si 
tribuie majoritatea mingilor si 
care la Timișoara. negresind 
nimic, a fost aplaudat la sce
nă deschisă. Decalajul dintre 
combatante avea să se mate
rializeze Pină în final cu încă 
un gol (min. 42). cînd portarul 
gazdelor. Caraivan (care în 
rest a apărat excelent, limitînd 
scorul), a efectuat o degajare 
superficială pînă la Dragomi- 
rescu. si acesta a înscris.

La sCrsttul meciului, cei 300 
de suporteri băimăreni veniți 
pină pe malul Begăi făceau 
un tur de bnoare, fluturând 
steagurile galben-albastre. Si 
nici măcar nu cunoșteau rezul
tatul de la Arad. ...acolo, unde, 
așa cum se știe. U.T.A.. singura 
care mai amenința locul 1. a 
pierdut, cu totul surprinzător, 
jocul cu C.S.M. Reșița (0—1).

a paselor
tactic 

dacă 
totuși să detașezi 

să te 
omul i

' Și 
tre-

Pe 
o- 

care 
dls-

Ion CUPEN

IA MASELE EA SPORT, AEJII SE GINDESC BOAR EA... COTIZAȚII!
l5. 1)

I. acum două 
a consiliului 
.Metalurgica* 
e amenajeze 
ren viran de 
eren de fot- 
ntre în „C"!), 
|ri, un teren 
le volei.
(secretar, Pa- 
bmitetul sin- 
Inte, Vasile 
îzat un mare 

ai sportului

din combinat și lucrările a- 
vansează promițător.

Metalurgiștii au și o secție 
de box (antrenor, oțelarul Mi
tică Lefterache) care se min- 
drește cu un campion de 
„zonă", lăcătușul mecanic Nicu 
Crețu, alături de care se ri
dică un tovarăș de profesie. 
Ionel Gurgu.

Fără să aibă 
taculoase, fără 
recunoscînd că 
tot ce se putea,
talurgistul" Tulcea 
todic, temeinic, 
sportivă de masă 
cuprinzătoare.

spec- 
toba. 
făcut 
„Me-

adevăr,

ta Tntreprin- 
Ksrturi auto 
oritatea, țo- 
spune, toată 
sint cei din 

l „tesa“.„ Ei 
□țărilor, aso- 
utotransport" 
Popescu), cu 
ilui sindica- 

Iordan Mi- 
ttă o bogată 
J „Daciadei", 

o partici- 
Campionatul

pe roate !

realizări 
să bată 
nu au 

cei de la 
clădesc me- 

o activitate 
mereu mai

este aprig 
echipe. Se

asociației la fotbal 
disputat de cele 7 
decerne titlul și, - imediat, cam
pionatul se reia, mai cu am
biție, mai avintat. Tenisul de 
cimp („Avem 14 rachete și- 
destule mingi, nu spunem cîte, 
că ne mai cer și alții care nu 
și le-au procurat la timp"), vo
leiul și tenisul de masă, șahul și 
orientarea turistică fac casă 
bună la I.T.A. Din această 
lună se introduce gimnastica 
la locul de muncă (unde sînt

Argeș se află pentru 
dată față în fată 
României".

Să reamintim, în 
că în cazul în care 
puiarea celor 90 de minute re
gulamentare de joc rezultatul 
se menține egal vor urma cele 
două reprize de 
cazul în care si 
se va înregistra 
tabela de marcaj, 
la loviturile de la 11 m.

Toate meciurile vor începe la 
ora 17.

Încheiere, 
după dis-

prelungiri. In 
in continuare 
egalitate pe 

se va recurge

Miine, de la
F.R.F., va avea loc ședința co
legiului antrenorilor, la care vor 
lua parte tehnicienii principali 
ai echipelor divizionare „A" și 
„B“.

Vor fi discutate unele aspecte 
desprinse de la ultimele partide 
de campionat și se vor lua mă
suri pentru buna încheiere a 
acestei ediții. Cu acest prilej 
se vor da indicații metodice 
pentru perioada de tradziție și 
pregătitoare, în vederea viito
rului campionat.

• VLAD MARICA — MAES
TRU AL SPORTULUI. O fru
moasă festivitate a avut loc 
înainte de începerea meciului 
Petrolul Ploiești — F.C. Cons
tanța: jucătorul Vlad Marica 
(Petrolul) a primit titlul de 
maestru al sportului. Felicitări.

PREGĂTIRILE UNEI SELECȚIONATE
CARE PARTICIPA EA BALCANIADA

Ieri o selecționată de tineret 
si-a continuat pregătirile în 
vederea participării la Balca
niada ce se va desfășura săptă- 
mîna aceasta în Bulgaria. La 
această ediție, care va avea loc 
in localitățile Stara Zagora si 
Sliven, si-au anunțat participa
rea reprezentativele de tineret 
ale Turciei. Greciei, Bulgariei 
Si o selecționată din tara noas
tră (va fi prezentă o selecțio
nată și nu prima ecfiipă de 
tineret a tării deoarece în a- 
ceastă săptămînă titularii 
acesteia iau parte Ia sferturile 
de finală ale ..Cupei Româ
niei" si la meciurile unei im
portante etape dîn campionatul 
Diviziei ..A", iar o parte dintre 
jucători s-au prezentat la exa
menul de bacalaureat care are 
loc in aceste zile).

Comisia de organizare a sta
bilit ca în prima zi a compe
tiției (joi 23 Iunie) să se dis
pute două partide (acestea vor

DE TINERET

prin tragere la sorți 
conducătorilor

fi stabilite 
în prezenta ______
legațiilor), iar în a doua 
pă (sîmbătă 25 iunie) 
întilni învingătoarele 
ma rundă între ele 
stabilirea cîstigâtoarei 
iar învinsele pentru 
3—4.

Ziua de marți a fost plină 
pentru componnetii acestei se
lecționate. In cursul dimineții, 
antrenorii N. Pantea si L. Săt- 
măreanu au făcut observații 
asupra jocului-școală susținut 
luni după-amiază în compania 
echipei Luceafărul București, 
apoi a avut loc un antrenament 
tehnico-tactic. cu o durată de 
60 de minute. După-amiază, a 
avut loc un nou joc-școală. de 
astă dată în compania echipei 
de speranțe Steaua.

Această selecționată se va de
plasa în cursul zilei de astăzi 
la Stara Zagora.

de- 
eta- 
vor 

pri-
se 

din
pentru 
ediției, 

locurile

condiții), folosindu-se „Caietul 
de exerciții* recent primit de 
la C.N.E.F.S. La cros au avut 
chiar reprezentanți în etapa 
pe județ și la finalele „Cro
sului tînărului muncitor*, pe 
Vasile Tupița — șofer. Stelică 
Petre — mecanic auto ți pe 
Constantin Mihalache, tot me
canic.

O premieră tulceană o con
stituie sportul popicelor, pe 
pista amenajată la sediul cen
tral. Singura pistă de popice 
din Tulcea !

La asociația automobiliștilor 
profesioniști există, iată, o 
secție de automobilism de per
formanță. Cele 3 echipaje de

O fi statutar ? N-o fi ? Dar sport nu se face...
La întreprinderea de indus

trializare a peștelui am vrut 
să vorbim cu președintele a- 
sociației 
drumați 
Nu, nu 
că am 
ședințe, 
alură de sportiv, 
comandă vesel : 
mă cheamă Sanchi Tănase...“. 
Nu ridam. A fost ales la 16 
aprilie. în adunarea generală 
a asociației sportive, 
asociației ? Nu s-a

raliuri afiliate la F.R.A.K. au 
o activitate bogată, participînd 
la 4—5 întreceri mari pe an, 
Intre care „Raliul Dunării*, 
cel al Deltei, al Cibinului, 
Harghitei... Liviu Urnă este 
intre primii 20 de alergători, 
la „Raliul Deltei" s-a cîștigat 
locul HI din 82 de echipaje, 
iar Ia circuitul de viteză de 
la Galați locui V.

Și aici am găsit oameni de 
sport, pe directorul întreprin
derii, ing. Ionel Radu, un ve
ritabil „motor" al vieții spor
tive. pe maistrul Costel Chi- 
rilă sau pe Petrică Boj’ovici, 
președintele sindicatului 
secție de la Autobaza 2.

Cînd spunem că la LT.A. 
Tulcea sportul merge ca pe 
roate nu folosim o simplă fi
gură de stil.

de

sportive. Am fost In
ia ing. Sava Cheșu. 

el e președintele, așa 
fost trimiși la— pre- 
Un tinăr brunet, cu 

care se re- 
„Să nu rîdeți,

Numele 
Stabilit,

urmează să se mai gîndească. 
Cine a mai fost ales în con
siliu ? Ne ajută un coleg : ing. 
Cheșu — vicepreședinte, și— 
alții, ale căror nume nu și le 
mai 
tele și nici colegul. Documen
tele adunării ? Sînt la un 
varăș Mihai Pascale, din 
mitetul sindicatului, 
făcut și propunerile, 
plecat, așa că...

întreprinderea are 80 la sută 
personal feminin, specificul 
muncii ar cere mișcare în mij-

amintește nici oreședin-

care 
dar

to- 
co- 

a 
e

locul naturii, la căldura soare
lui, care mai scoate din ume
zeala pătrunsă ți prin cizmele 
gi șorțurile de cauciuc, dar... 
nu se face nimic I

Cerem relații tovarășului Ve- 
rone Mărgărit, șeful comisiei 
sport-turism a Consiliului ju
dețean al sindicatelor. „Au a- 
les consiliul asociației 7 Nu e 
în regulă ! Ej trebuie să con
stituie cel mult cercuri spor
tive, fiindcă cotizațiile trebuie 
să meargă, ca șl pînă acum, 
la C.S.M. Delta" (adică la e- 
chipa de fotbal, care retrogra
dează anul acesta în „C", în
tre altele și pentru că_a schim
bat 3—4 antrenori într-un an).

Aflăm însă că întreprinderea 
nu mai aparține Centralei 
Delta Dunării, ci Ministerului 
Agriculturii și Industriei Ali
mentare. ceea ce trebuie să 
aducă și schimbarea NECE
SARĂ în organizarea activității 
de educație fizică și sport. 
Este de neînțeles că o ase
menea masă de oameni ai 
muncii nu se bucură (de multă 
vreme) de grija celor ce răs
pund — pe toate liniile — de 
activitatea sportivă, deși au 
nevoie stringentă de ea. nu 
numai pentru simpla plăcere 
de a face mișcare, sport.

Așteptăm rezolvarea urgentă 
a acestei situații de netolerat, 
indiferent de interesele unei 
ecbioe de fotbal care stă așa 
cum stă.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 19 IUNIE.
Cat. 1 (13 rezultate) : 7 variante 
100% a 3.445 lei și 104 variante 
25% a »61 lei ; cat. 2 (12 rezul
tate) : 3.764 variante 100% a 40 
lei și 11.155 variante 25% a 10 lei. 
întrucît valoarea cîștigurilor de 
la cat. 3 (11 rezultate) a fost sub 
plafonul minim de 40 lei, fondul 
acestei categorii s-a repartizat, 
conform regulamentului, celorlalte 
două.

ASTĂZI SI MIINE — ULTI
MELE ZILE DE PARTICIPARE !

De la agențiile Loto-Prono
sport se mai pot Drocura numai 
astăzi și miine bilete cu nume
rele alese de dv, pentru tragerea 
Loto de vineri 24 iunie 1983. Se 
reamintește că pe variantele a- 
chitate în cotă de 25 la sută se 
pot obține si cîștiguri de valoare 
maximă — respectiv autoturisme 
„Dacia 1309“ sau sume de 50.000 
lei — în cazul în care la cate
goria respectivă nu se omolo
ghează cîștiguri pe variante a- 
chltate sută la sută. NU OCO
LIȚI PRILEJUL DE A VA NU
MĂRA SI DV. PRINTRE MARII 
CÎȘTIGATORI LA SISTEMUL DE 
JOC PREFERAT !Tragerea obișnuită Pronoexpres 
de astăzi, miercuri 22 iunie 1983, 
se desfășoară începînd de la ora 
15,45 în sala Clubului sportiv Pro
gresul din București, str. dr. Stai- 
covici nr. 42 : numerele câștigă
toare vor fi transmise la televi
ziune la ora 16,55 și la radio în 
cursul serii.



REGATA GRUNAU LA CANOTAJ
Și în acest an. Regata inter

națională Griinau a reunit 
vîslașe și ramere de elită, ca
notoare din 14 țări, printre 
care Cehoslovacia. R.D. Ger
mană, R.F. Germania, Olanda, 
Polonia. S.U.A., România. Un
garia, U.R.S.S. Tinerele noas
tre schifiste au ocupat mai 
multe locuri pe podiumul de 
premiere. Astfel, în ziua a dou^ 
a regatei. Rodica Ar ba — Ele
na Horvat au învins în cursa 

/de 2 rame (3:34.53) puternicul 
echipaj al R.D.G. (3:37,97).

Alte rezultate. Ziua I: 4-1-1 vîsle 
— 1. R.D.G. 3:18,0. 3. România
(Trașcă, Chelariu, Țăran, Maco-

schlfviciuc 4- Oancla) 3:21,59;
simplu — 1. Jutta Hampe (R.D.G.) 
3:47,52, 2. - ------ ------- t------
nla) 3:49,45; 2 rame — 1. R.D.G. 
3:43,03, 2. România (Arba, Hor
vat) 3:47,45 ; 2 vîsle — 1. U.R.S.S. 
3:30,76, 2. R.D.G. 3:32,76, 3. Ro
mânia (Oleniuc, Clobanu) 3:36,83; 
4+1 rame — 1. R.D.G. 3:32,86, 1. 
U.R.S.S. 3:37,35. 3. România
3:38,89, 8+1 — 1. R.D.G. 3:09,82, 
2. România 3:10,87. Ziua II: 2 ra
me — 1. România (Arba, Horvat) 
3:34,53, 2. R.D.G. 3:37,97; simplu 
— 1. Jutta Hampe (R.D.G.) 3:49,52. 
2. Valeria Răcilă (România) 3:51,76; 
2 vlsle — 1. R.D.G. 3:21.07, 2.
România (Trașcă, Macoviciuc) 
3:25,36 ; 4+1 rame — 1. U.R.S.S. 
3:94.20, 2. R.D.G. 3:24,30, 3. Ro
mânia 3:23,53.

Valeria Răcilă (Româ-

RECORD MONDIAL LA CIOCAN
MOSCOVA. în capitala Uniunii 

Sovietice se desfășoară în aceste 
zile Întrecerile de atletism din 
cadrul Spartachiadel popoarelor 
U.R.S.S. Ia care participă peste 
2 000 de atleți. Marți după amia
ză Serghei Litvinov (25 de ani), originar din Rostov pe Don, și-a 
corectat recordul mondial la a- 
runcarea ciocanului cu o performanța de 84,14 m 
din 4 iunie 
rezultate : 100
Hike (Nigeria) 
nlkov 10,32, 400 ir. 
Troșllo 45.66, 800

(vr. 63,9* m,
-----Alte

Ekbu- 
Sliap-

1982).
m :

18.36, ____
Markin 45,44, 

_  m : Kalinkta 
1:45,72, Vakltov 1:46,34, 10 00* m : 
Blrhanu (Etiopia) 25:16,60, Turb 
28:21,37. 40* mg : Karlov 48,78,
Melnikov 49,35, 50 km marș : lung 
3.57:15. triplu : Grișenkov 17,55 m 
— record. Beskrovnîi 17,53 m, 
Emetz 17,27 m, Înălțime : Sereda 
2.35 m. Demianiuk 2,30 m, Paklln 
*1.2» m, greutate : Boiars 26,63 m. 
Smirnov 20,56 m, Mironov 20,4» 
m ; femei : 10* m : Gheorghleva 
(Bulgaria) 11,29, Antonova 11,2», 
8M m : Podialovskaia 1:58,66, Gu
rina 1:59,13, Kitova 1:59.19, 3 *0* 
m : Artemova 8:55,57. Tursunova 
8:56,16, Gușkova 8:56,63, lungime : 
Zorina 7,04 m, Alehina 6,48 m, 
Proskuriakova 6,83 m, disc : Mu- 
rașova 67,82 m, Savinkova 65,08 
m, Urakova 64.12 m. 4X100 ® : 
rsj^.r. 43,35, r.s.s. ucrai
neană 43,63, R.S.S. Uzbekistan

cu rezultate excelente : Quinon 
5.7» m. Vlgneron 5,63 m. A ba da 
Heber-Sufrrin și Leveur totl 5,50 
m I

INDIANAPOLIS. Campionatele 
S.U.A : femei : 290 m : Ashford 
21.8». Cheeseborough 21.99, 400 m : 
Howard 50.89. 80» m : Campbell 
1-.58,00, Clark 2:00.82, ISO* m: 
Decker 4:03.50. 3 80» m : Decker 
8:38,38. Webb 8:4»,08, 4*0 mg :
Rarskdale 50,07.

(Urmare din pag. 1)

HOTARIRI ALE F.I.B.A. CARE PRIVESC

ECHIPELE NOASTRE DE BASCHET
Dintre numeroasele hotăriri 

luate de Conferința Federației 
Internaționale de Baschet A- 
mator (F.I.B.A.). desfășurată 
recent în Cipru, menționăm De 
cele care privesc direct repre
zentativele României. Astfel, 
cele două grupe ale Challenge 
Round-ulul campionatului eu
ropean de seniori se vor dis
puta 
brie 
tuire 
DIA) . ______ ____
Turcia, ROMÂNIA, Belgia, e- 
chipa clasată ne locul I în tur
neul grupei C (în Norvegia). 
GRUPA B (IN FINLANDA) : 
Finlanda, Polonia, Ungaria, 
Grecia. Anglia, echipa clasată 
pe locul I in turneul grupei D. 
(in Luxemburg). Selecționata 
română va juca ta ordine cu 
Turcia, cu echipa calificată din 
grupa C. Suedia. Cehoslovacia 
și Belgia. Primele patru echipe 
din grupe vor forma o sene 
finală de opt echipe din care 
se vor califica primele patru.

intre 10 si 18 septem- 
1934 în următoarea alcă- 
: GRUPA A (IN SUE- 
: Suedia, Cehoslovacia,

MONDIALA" A TENISULUI

La Wimbledon

<3.82.
PARIS. Pe stadionul Colombes 

concurs de săritură cu prăjina

reprezentativa noastră a urcat 
ta primele 8 formații ale lu
mii. Ce statut va avea la viitoa
rea ediție ?

— Și ta această privință »-» 
făcut • precizare foarte impor
tantă : primele 8 echipe din 
cele 16 ale grupei mondiale na 
vor mal fi așezate pe tabloa 
prin tragere la sorți, ele deve
nind „capi de serie”, urmind 
să primească, drept partenere 
— de această dată prin tragere 
la sorți — eiie o formație din 
cele de pe locurile 9—16. In

Stop-cadru

RAMOMA NEUBERT ATIETA-ATLETELOR
Dacă recordmanului decatlo

nului i se spune, și pe bună 
dreptate, atletul-atleților, desigur 
tot așa de bine 1 s-ar putea 
■pune atletă a atletelor celei mal 
bune specialiste a heptatlonulul. 
Atleta-atletelor este Ramona 
GShler-Neubert, din R.D. Ger
mană, sportivă care domină con
cursul de 7 probe — heptatlonul, 
cu o autoritate deplină. Ultimul 
M record mondial, ca să ne refe
rim doar la acesta, este o do
vadă pe deplin grăitoare...

Ramona Neubert s-a născut la 
Î6 iulie 1958, la Pirna. Are 174 
cm șl 64 kg. Este educatoare la 
o grădiniță de copil șl, totodată, 
rtudentă. A început atletismul ta 
anul 1975 cu prilejul Spartachia- 
dei copiilor și a tineretului din 
R.D. Germană, clasîndu-se prima 
la pentatlon și a doua la sări
tura ta lungime, tn 1977 a fost 
a treia In campionatul de penta
tlon al țării, iar după un an a 
debutat la campionatele europene, 
la Fraga, unde s-a clasat a opta 
la pentatlon. In 1979, In cadrul 
„Cupei Europei", de probe com
binate, Ramona s-a clasat a 
treia la individual, dar a ctștigat 
Întrecerea cu echipa R.D. Ger
mane.

La Olimpiada de la Moscova, 
la ultlm'il concurs oficial de pen
tatlon, Ramona Neubert a fost a 
patra 
vietic 
cord 
(4937

Din 
heptatlonulul, 
devine însă 
Chiar în acel 
pionatul R.D. 
sează prima ... 
— probe combinate, la individual 
(și echipe), Iar în 1982, la Atena, 
devine camgioană continentală la 
heptatlon cu un total de 6622 p 
(IM mg — 13,61, greutate — 15,02

sfirșit, tot referitor la „Cupa 
Davis”, este de semnalat fap
tul eă t-a acceptat propunerea 
e* in echipe să poată fi ope
rate modificări ca 48 de ore 
înaintea începerii competiției, 
fiind abrogată prevederea eă 
numai cu 5 zile înainte se pu
teau face schimbări.

— Despre prezența tenisului 
ca disciplină olimpică s-a dis
cutat la Congresul de la Toursî

— Acum s-au făcut doar pre
cizări referitoare Ia turneul 
demonstrativ pentru J.O. de la 
Los Angeles. Se vor alcătui ta
blouri de 32 de jucători și tot 
atitea jucătoare sub 29 de ani, 
fiecare țară avind dreptul să 
trimită doi tenismani și două 
tenismane. Un comitet de se
lecție al FJ.T. va opera o se
lecție, criteriul fiind perfor
manțele jucătorilor respectivi. 
Federația din S.U.A. iși va în
scrie 4 jucători care nu var 
mai ,,trece” prin selecție. Pri
mii 8 băieți și 8 fete din cla
samentul F.I.T. al anului 1982 
vor intra direct pe tablouri. 
Turneul demonstrativ de tenis 
va avea loc în perioada 6—11 
august 1984.

Campionatul european de 
cadete (junioare II) va ft Pre
cedat de turnee de calificare. 
Unul dintre acestea va fi găz
duit de tara noastră, mai pre
cis de orașul Focșani, între 20 
și 22 aprilie 1984, cu partici
parea selecționatelor Olandei, 
Israelului si bineînțeles forma
ția României, Ele formează 
grupa D. Componentele celor
lalte grupe : GRUPA A : Aus
tria (țară gazdă). Spania, Fin
landa ; GRUPA B : Belgia (ța
ră gazdă). Portugalia. Scoția, 
Franța ; GRUPA C : Ungaria 
(tară gazdă). Anglia, R. F. Ger
mania. Se vor califica echipele 
clasate pe locurile 1 si 2 ta 
fiecare grupă.

Referitor la campionatul eu
ropean de senioare din acest 
an (Ungaria. 11—18 septem
brie). menționăm că după 
disputarea meciurilor din serii 
se va juca după formula ..ta 
cruciș” : echipa clasată pe lo
cul I în seria A va juca eu 
formația clasată pe locul II ta 
grupa B. echipa clasată pe lo
cul II ta seria A va juca cu 
cea clasată pe locul I în gru
pa B. învingătoarele tșl vor 
disputa locurile 1—2 șl învin
sele locurile 3—4. Pentru ce
lelalte locuri ale clasamentului 
se va folosi aceeași formulă.

NIGERIANUL ODIZOR
14 ELIMINAT PE VILAS

In turneuil de tienls de la Wim
bledon au oonttauat meci turti* 
din primul tur. In proba de sim
plu. în Întrecerile feminine, Vir
ginia Ruzicl a debutat cu o vio 
torte ta fața suedezei Lindquist 
cu 6—0, 6—2. Alte partide : Nev. 
vratilova — Mould 6—1,- 6—0 ; W. 
White — Salmon 8—6, 6—41
Fairbank — Shader 6—8, 6—3,
6—0, Henrioksson — Ekblon 6—%
5— 7, 6—3 ; Hanika — Bouwea
6— 3, 6—2, Jausovec — Croft 6—1, 
6—2 ; B.J. King — Sayers 7—3, 
6—3 ; Wade — Tobin 1—6. 7—5, 
6—4; Benjamin — Lucia Roma
nov 6—3, 7—6.

La bărbați, cea mal mare sur
priză a fumizat-o nigerianul N. 
Odizor, care l-a eliminat pe Vi-, 
las (nr. 3 pe tabel) cu 3—6, 5—7, 
9—7, 7—5, 6—2 I C. Lewis (Noua 
Zeeiandâ) a câștigat In fața Iul 
Denton (nr. 9) ou 6—4, 4—6. 8—6, 
4—6, 6—3, Iar Panatta l-a Învins 
Pe J.L. Clerc (nr. 7) cu 6—L 
6—4, 6—2. Alte rezultate : McEn
roe — Testerman 6—4, 8—6, 6—2 ; 
Amaya — Klege 6—4, 6—3, 6—2; 
Gulliksoti — Cain 6—1. 3—0 fa- 
bandon) ; Motta — Ramirez 8—6, 
6—1, 2—6, 3—2 ab. ; Soares — 
Fromm 6—♦, 6—3, 6—4 ; Purcell 
— Wilkison 6—2, 4—6, 6—2, 6—1; 
Tanner — Gunnarsson 6—1, 6—3. 
6—a i

RECORD AL LUMII LA 1N0T
/ tai. la Hanovra, înotătorul 

vest-german Michael Gross a ob
ținut un nou record mondial pe

208 m liber: 1:48,28 (v.r. 1:48.98. 
aparținea americanului Rowdy 
Gaines din 19 iulie 1882).

La București In acest an

ADUNAREA GENERALĂ A CONFEDERAȚIEI
EUROPENE A TIRULUI

cu 4698 p, du„ă trioul 80- 
Tkacenko (5083 p — re- 

mondial)
P) —1981,

(5083 p
Rukavișnikova 

Kuraghina (4875 p). 
de la oficializarea 

Ramona Neubert 
premianta probei. 

I an ea cîștigă cam- 
, Germane și se da

ta „Cupa Europei”

m, Înălțime — 1,83 m, 200 m — 
23,40, lungime — 6,63 m, suliță
— 42,4» m, 800 m — 2:11.06).

Noua probă a creat, firește, 
noi recordmane. Lista a fost des
chisă de americanca Jane Fre
derick 6166 p, ta aprilie 1981, 
după care au urmat : Nadejda 
Vinogradova (U.R.3.S.) 6212 p ta 
mai 1981, din nou Frederick cu 
6306 p, tot in mal 1981, după care 
șefia a fost preluată de Ramona 
Neubert : 6621 p la Halle, tot tn 
anul 1961 : 6716 p (13,70—15,41 m
— 1,86 m — 23,58 — 6,82 m — 
40,<rf m — 2:06,72) la Kiev 27—28. 
6.1962 Iar acum la 18 și 19 iunie 
1983, la Moscova, 6836 (13,42—15,25 
m — 1,82 m — 23,49 — 6,7» m
— 40,94 m — 7:97,51).

Ramona Neubert este șl o foar
te bună săritoare In lungime, 
probă la care deține un rezultat 
de peste 6,90 m.

Romeo V1LARA

• Două jocuri restantă ta
campionatul Uniunii Sovietice: 
Metalist — Nipru 1—1 (0—0) gi 
Dinamo Kiev — Sahtior 1—1 
(1—0). In clasament. situația 
este neschimbată : 1. Cerno-
moreț 19 p. 2. Dinamo Minsk 
17 p ; 3. Jalgiris 17 p ; 4. Spar
tak 16 p ; S. Zenit 16 p; 6. 
Dinamo Kiev 16 p.
• Noua ediție a campionatu

lui englez va începe ta zltut 
de 27 august, programtad In 
prima etapă dteva jocuri inte
resante : Liverpool — Wolver
hampton. Watford — Coventry 
și Manchester United — Not
tingham Forest.
• Cea de a 10-a etapă a 

campionatului finlandez s-a în
cheiat cu următoarele rezulta
te : Ilves — Kuusysi 2—2. Ko- 
parit — OPS 2—1. KPV — “ 
ka 0—4. KTP — KUPS 
Reipas — Rops 0—1. TPS 
Helsinki JK 3—0. în clasament 
conduce TPS cu 16 
în ordine, de Haka 
15 p. Helsinki 13 d 
13 p.
• Finala Cupei 

a cărei dată este încă în dis-

Ha-
2—1

D urmată. 
16 d. Ilves 
si Kuusvsf

Portugaliei.

TELEX TELEX 0 TELEX • TELEX • TELEX > TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

BASCHET • Turneul masculin 
de la Sao Paulo a fost ctștigat 
de echipa Braziliei 86—80 (41—44) 
In partida cu Iugoslavia. Pe locul 
trei s-a clasat Italia, învingătoare 
cu 88—71 ■■ — "
Argentina, __ _ _____ _ __
echipa americană „Marathon Oii”.

CANOTAJ • Criteriul Interna
țional universitar desfășurat la 
Milano a avut următoarele cla
samente finale : bărbați : 1. R.F. 
Germania 110 p, 2. Italia 104,5 p, 
3. Olanda 34 1 
Chineză 33,5 
Italia 27,5 p 
R.P. Chineză 
mania 22 p, 
Polonia 11,5 p.

(43—29) în meciul cu 
iar a clncea a fost

P, 
P
2.
24
5.

4. Franța șl R.F. 
etc. ; femei : 1. 
Olanda 27 p. 3.
p, 4. R.F. Ger- 
Franța IS p. 8.

CICLISM • Francezul Pascal 
Simon, recentul dștigător al cri
teriului Dauphine, a fost găsit po
zitiv la controlul anti-doping șl 
riscă să fie descalificat I • Turul 
Iugoslaviei-amatori, etapa a 3-a 
(Jajce-Biha, 153 km) a revenit 
cehoslovacului Novosad in 3.44:23 
Liderul cursei este iugoslavul 
June PavUci in 9.49:04, urmat la 
19 s de colegul său Janez Lam- 
plci • Turul Italiei-amatori. etapa 
a S-a (Cesenatico-Rovlgo. 136 km) 
a fost clștlgată de sovieticul Mu
latto» ta 2.54:52 (medie orară de 
46.664 km !). tn clasamentul ge
neral conduce Italianul Renato 
Piccolo 18.39:56. urmat la 14 s de 
danezul Vebbe*-g * Tommy Prim 
(Suedia) ■ devenit lider tn Turu' 
Suediei după desfășurarea a 6

etape cu 22.41:48. Pe locurile ur
mătoare : Christiansson (Suedia) 
22.42:36 și Krasnov (U.R.S.S.) 
22.44:23 • După 7 etape în turul 
Elveției schimbare de lider : ir
landezul Sean Kelly (28.23:26) a 
preluat tricoul galben de la ita
lianul Roberto Visentlnl (la 6 «).

TIR • La Edmonton au avut 
toc campionatele mondiale de ta
lere- skeet : bărbați : Matt Dryke 
(S.U.A.) 195 p Bruno Rossetti
(Italia) 194 p ; echipe : S.U.A. 
43» p. U.R.S.S. 
♦31 p : femei • 
'U.R.S.S.) 190
184 p ; echipe 
p S.U.A. 374 
liinlori : Jary 
'R.F.G.), — 
1*4 p I

Bruno 
p : echipe : 

' 433 p. Cehoslovacia 
Svetlana lakimova 
p, Ortiz (Mexic) 

: R.P. Chineză 485 
p, Suedia 357 p ; 
(Anglia), Hofmann 

Heinrich (R.FG). totl

Cu prilejul Campionatele»- eu
ropene de tir, care vor fi găz
duite de capitala tării noastre 
ta perioada 30 august — 9 sep
tembrie, la București se va dra- 
fășura Adunarea generală ex-
ropene a Tirului (C.E.T.)

nlunea internațională de Tir 
(U.LT.).

De asemenea, ta aceeași peri
oadă va fi organizat un simpo
zion științific internațional ca 
tema „Organizarea, selecția, pre
gătirea timpurie a sportivilor ; 
aspecte tehnice, biologice, fizice 
șl psihice”, la care vor fi pre- 

rentate peste 50 de comunicări.

TRĂGĂTORI ROMANI 1N

• In perioada 30.VI—4.VH 
va avea loc la Bratislava (Ceho
slovacia) un mare concurs in
ternational de tir rezervat fe
meilor. la probe de pușcă șl 
pistol standard. La Întreceri va

Benfica 
stîrnește 
de spe
cs Ben-

cutie între cluburile 
Lisabona si FC Porto 
multe polemici. Forul 
cialitate a hotărît însă __----
fica, ciștigătoarea campionatu
lui, să participe la C.C.E., iar 
F.C. Porto, finalistă, la Cupa 
Cupelor.
• tn cel de al treilea meci 

pe care selecționata Scoției

ÎNTRECERI INTERNATIONALf

fi prezent si un tot de sportiv* 
din tara noastră.
• Arcașii români vor parti

cipa la zilele de 1—3 iulie la 
Balcaniada de tir cu arcul, 
care se va desfășura la Iz
mir. ta Turcia.

l-a susținut în cadrul turneu-' 
lui pe care-1 întreprinde 
Canada victoria a revenit.

ta 
la 

Toronto, tot oaspeților cu sco
rul de 2—0 (1—0). Reamintim 
că și ta celelalte două partide 
anterioare, fotbaliștii 
au ieșit învingători : 
Vancouver și 3—0 la 
ton.

scoțieni
2—1 la 
Edmon-

Situația in preliminariile campionatului Europei

crupa. na: AUSTRIA DEVANSEAZĂ R.F. GERMANIA...
______ ___ clasament.

R.F.G, (care nu a jucat 
un meci pe teren propriu) 
4 p mai mult decit Aus- 
în „clasamentul adevâru- 
ț Ambele reprezentative 
a fi cele mai îndrituite la

„.cu 4 puncte în 
dar 
nici 
are 
tria 
lui” 
par 
locul 1. dar iată că Irlanda de 
Nord (1—0 cu R.F.G. la Bel
fast !) continuă frumoasa com
portare de la „Mundialul” spa
niol si se află pe locul 2. la 
2 d de lidera grupei. Austria. 
Revenind la ..duelul” R.F.G. — 
Austria trebuie spus că nici 
chiar meciul direct, de la Vie- 
na. nu a dat cîstig de cauză 
vreuneia dintre combatante. 
Erich Hof. antrenorul Austriei 
beneficiază de cîțiva 
din vechea gardă 
Pezzey Prohaska.
Kranki), alături de nume mai 
noi (Degeorgi. Kienast. Gas- 
selich). ca si Jupp Derwall. de 
altfel ■ de o narte cunoscii»1 
Schumacher. K.H. Forster. 
Briegel Schuster. Rummenlgge 
Littbarski de 
Engels. Rolff. 
noi valoroși.
Billy Bingham
Irlandezilor („șansele 
sînt intacte”, declară el), se ba
zează In continuare, pe nu
cleul de la C.M.. cu oortam'

itcălnri 
(Konci’ia. 

Schachner.

cealaltă Strack 
Voller. iucătnri 
bine oreeătltl 
antrenorul nord- 

noastre

Jennings (38 ani, 96 selecții !), 
J. Nicholi, McCleland, Donaghy, 
Mclllroy, dar și pe Whiteside. 
Hamilton sau Armstrong, tine
rele sale vedete. Situația nu se 
va limpezi decit la toamnă.

Meciuri disputate : Austria
— Albania 5—0. Austria — Ir
landa de Nord 2—0. Turcia — 
Albania 1—0. Irlanda de Nord
— R.F.G. 1—0. Austria — Tur
cia 4—0. Albania — Irlanda de 
Nord 0—0, Irlanda de Nord — 
Turcia 2—1. Albania — R. F. 
Germania 1—2. Turcia — R.F. 
Germania 0—3. Austria — 
R.F.G. 0—0. Albania — Turcia 
1—1. Irlanda de Nord — Alba
nia 1—0. Albania 
1—2.

1. Austria
2. Irlanda de
3. R.F.G.
4. Turcia
5. Albania

5
N. 5

4
5
7

4
3
2
1
0

1
1
1
1
2

0
1
1
3
5

Austria

13— 1
4— 3
5— 2
3—10
3—12

9
7
5
3
2

viitor : 21.IX. Ir-Programul
landa de Nord — Austria. 5.X. 

Turcia 
26.X. 

R.F.G.
Turcia
— Al-

R.F.G. — Austria. 12.X.
— Irlanda de Nord.
R.F.G. — Turcia. 16.XI.
— Irlanda de Nord și
— Austria 20.XI R.F.G. 
banta.
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