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Miercuri dimineață, tovarășul 
Nicolae * Ceaușescu, secretar 
general, al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu, însoțiți de 
tovarășul Mengistu Haile Ma
riam, împreună cu tovarășa 

Wubeanchi Bishaw, au efectuat o 
vizită la Consiliul Suprem pen
tru campania de dezvoltare re
voluționară națională și plani
ficare centralizată.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au 
fost înfățișate de către vicepre
ședintele Consiliului, locote
nent colonel Addis-Tedla. as
pecte ale organizării și ac
tivității acestei instituții e- 
conomice naționale.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a vizitat întreprin
derea „Textila Akaki" — una 
dintre cele mai mari unități 
industriale etiopiene. In aceas
tă vizită tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost însoțiți de 
Mengistu Haile Mariam, pre
ședintele Consiliului Militar 
Administrativ Provizoriu, pre
ședintele Comisiei pentru orga
nizarea Partidului Oamenilor 
Muncii din Etiopia, comandan
tul suprem al armatei revolu
ționare a Etiopiei Socialiste, și 
tovarășa Wubeanchi Bishaw.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu. îm
preună cu tovarășul Mengistu 
Haile Mariam și tovarășa Wu- 
beanclil Bishaw sint invitați pe 
un podium special amenajat.

In aplauzele celor prezenți a 
luat cuvintul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România. Cuvintul condu
cătorului partidului și statului 
nostru a fost urmărit cu cea 
mai mare atenție și subliniat 
in repetate rînduri cu puterni
ce aplauze.

La încheierea vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
semnat in Cartea de onoare a 
întreprinderii.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

si tovarășa Elena Ceaușescu, 
Însoțiți de tovarășul Mengistu 
Haile Mariam și tovarășa Wu
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Fotbaliștii noștri au revenit de la Paris

„ECHIPA ROMÂNIEI A CONFIRMAT

beanchi Bishaw. au făeut, 
miercuri la amiază, o vizită la 
Primăria orașului Addis Abeba. 

SI aid. ca pretutindeni unde 
s-a aflat de Ia sosirea în Etio
pia Socialistă, șeful statului 
român a fost salutat cu deose
bit entuziasm si bucurie. Un 
mare număr de cetățeni ai ca
pitalei etiopiene, purtind ste- 
gulete — reprezentînd drape
lele de stat ale României și 
Etiopiei — au venit pe colina 
unde se află clădirea Primă
riei capitalei, manifestindu-și 
cu exuberanță satisfacția de a-i 
saluta ca oaspeți de onoare pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe tovarășa Elena Ceaușescu.

★
La Addis Abeba s-au inche- 

iat, miercuri, convorbirile intre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Mengistu Haile Ma
riam, președintele Consiliului 
Militar Administrativ Provizo
riu, președintele Comisiei pen
tru organizarea partidului Oa
menilor Muncii din Etiopia, co
mandant suprem al Armatei Re
voluționare a Etiopiei Socialiste.

Președintele Republicii So
cialiste România șl președintele 
Etiopiei Socialiste au dat o 
Înaltă apreciere rezultatelor rod
nice ale convorbirilor pe care 
le-au avut.

★
Miercuri seara, a avut Ioc, la 

Palatul Național din Addis 
Abeba, ceremonia in cadrul că
reia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Mengistu 
Haile Mariam, președintele Con
siliului Militar Administrativ 
Provizoriu al Etiopiei Socialiste, 
au semnat Protocolul privind 
dezvoltarea cooperării economi
ce $1 tehnice, a schimburilor co
merciale Intre Republica So
cialistă România și Etiopia So
cialistă.

La solemnitate au participat 
tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii Gheorghe Oprea, Ștefan 
Andrei, Vasile Pungan, Silviu 
Curiieeanu, Constantin Mitea.

După semnare, in aplauzele 
celor prezenți, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Mengistu Haile Mariam 
și-au string mlinile cu căldură, 
s-au felicitat reciproc.

Sportivii noștri s-au inapoiat acasă de la Universiada '83

Cil SATISFACȚIA ÎMPLINIRILOR DE LA EDMONTON, 
CU OÎNDUL LA MEDALIILE DE LA LOS ANGELES
întregii delegații i s-a făcut la aeroport o primire călduroasă, 

pe măsura performanțelor obținute

Sportivii noștri s-au inapoiat acasă cu medaliile Universiadei *83 pe piepturi. 
Foto : Dragoș NEAGU

Aeroportul Otopeni cunoștea 
ieri, dimineață, o mare ani
mație. După ceasurile multe, 
din zi și din noapte, 1n care 
așteptam cu atîta emoție veș
tile din îndepărtatul Edmon
ton, buchetele multicoolre e- 
rau simbolul prețuirii pentru 
izbinzile, pentru comportarea 
demnă a reprezentanților spor
tului nostru universitar la ma
rea competiție din Canada, un
de delegația României. mai 

puțin numeroasă decit multe 
altele, a făcut să fie rostit din 
nou cu admirație numele țării 
dragi.

...Ora 10,33. Motoarele impu
nătorului Boeing 707 — coman
dat de un fost gimnast de lot 
național, Petru Potcovaru — se 
opresc. Din interiorul aerona

vei apar, mai intii, cu strălu
cirea aurului pe piept, cam
pionii mondiali universitari, a- 
poi, pe rînd, toți ceilalți. Ei 
sint întfmpinați, felicitați căl

duros și îmbrățișați la scara avio
nului de tovarăși din condu
cerea C.N.E.F.S. a U.T.C. si 
U.A.S.C.R., a Ministerului Edu
cației și Învățâmîntului, repre
zentanți ai federațiilor de spe
cialitate. Iubitori ai sportului, 
membri ai familiilor. poartă 
pancarte cu cuvinte de bun 
sosit și de felicitare. Fotore
porteri șl operatori de televi
ziune înregistrează momentele 
revederii.

La fel de dezinvoltă ca In 
timpul asalturilor recordurilor 
mondiale, Anișoara Cușmir tși 
exteriorizează bucuria : „Sint 
mindră pentru primul meu tit
lu important, eucerit la puțină 
vreme după acea săritură de 
7,43. La Edmonton a fost un 
concurs puternic, cu contracan
didate de mare valoare — Vall 
Ionescu, sovietica Zorina sau 
cubaneza Echevarria, în care 
vremea a fost potrivnică Înre
gistrării nnor performanțe de 

excepție. Oricum, sper că am 
dovedit tuturor că recordul 
lumi) se află in tniini bune 
și-mi propun ca la Helsinki să 
intru în... Istorie, fiind vorba 
de prima ediție a campiona
telor mondiale de atletism. Nă
dăjduiesc, deci, să urc și a- 
colo pe cea mai inaită treap
tă, cu un rezultat care să ara
te că acel 7,43 nu a fost de 
fel o lntîmplare. Ar fi o exce
lentă platformă pentru marea 
afirmare—in arena olimpică, la 
Los Angeles P Și noi avem, 
Anișoara, aceeași speranță 1

Felicitind-o pe Florența Crâ- 
ciunescu ne amintim, fără gre
utate, cum și In urmă cu dot 
ani, In capitala noastră, aveam 
un prilej identic. Pentru a 
doua oară consecutiv, așadar, 
Florența s-a arătat o discobo
lă de aur. Povestește : ..Am 
vrut să-mi aduc din plin con
tribuția Ia o bună reprezenta-

Geo RAETCHI

(Continuare in pag ?-3)

POZIȚIA DE LIDER DIN GRUPA A 5-a A CE"
Internaționalii noș
tri au revenit ieri 
acasă cu tradițio
nalul trofeu cucerit 
de la turneul es
tival ’S3 de la Pa
ris. simbolizind 
Turnul Eiffel, tro
feu ciștigat anul 
trecut de echipa 
braziliană Gremio. 
Ei au fost primiți 
la aeroport cu 
flori de iubitori ai 
fotbalului.

Urmează și pen
tru lotul național 
o binemeritată va
canță, după care 
vor începe pregăti
rile în vederea ul
timelor două a- 
salturi pentru ca
lificare in turneul 
final al campiona
tului european '84 
de la Paris : în 
deplasare, cu Cipru 
și Cehoslovacia.

De pe acum, de
plin succes !

PARIS. 13 (prin telefon). — 
Sfirsit de sezon competitional 
si pentru echipa de fotbal a 
României. Aici, la Paris unde 
tricolorii noștri doresc să re
vină în Iunie '84. cînd capitala 
Franței va găzdui, cum se știe, 
turneul final al campionatului

Presa franceză apreciază evoluția tricolorilor români

european.' „Unul din motivele 
pentru oare am răspuns. în 
plin sezon estival. invitației 
echipei Faris St. Germain — 
ne-a spus Mircea Luceseu — 
a fost si acela că fotbalul nos
tru la nivelul nrlmei reprezen
tativa n-a mal văzut... Parisul 

de aproximativ 10 ani, mai 
precis din 1974. intr-un meci 
tot pe Parc des Princes".

Ce-a văzut Parisul la echipa 
națională a României cîștigă- 
toarea turneului intr-o perioa
dă altădată de vacantă totală 
pentru ea 7 Să inserăm mai 
întîi opinia presei de specia
litate. a cotidianului de mare 
tiraj „L’fiQUIPE", care sub 
semnătura lui J. Ph. Rethacker. 
scrie următoarele : ..Paris St. 
Germain n-a putut, deci să 
cistige turneul său anual si ea 
chiar a suferit. Ieri seară. în 
finală, prima sa înfringere Ia 
Paris, de multe luni de cînd 
iugoslavul Sușici a venit la 
acest club. Dar acest eșec pre
zintă circumstanțe atenuante. 
Mai întîi pentru că este înre
gistrat la început de sezon 
cind formația pariziană se află 
în perioadă de rodaj si înde
osebi. pentru că adversara ei 
nu este o oarecare ci selec
ționata națională a României 
plasată actualmente in cursa 
de calificare, confirmind poziția 
sa de lider în grupa a 5-a 
preliminară a C.E. Și mai de-

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare tn pag. 1-3) I

De azi pînă duminică, In Capitală

BALCANIADA DE NATAȚIE A JUNIORILOR
Cei mai valoroși înotători, 

pololști și săritori de la tram
bulină juniori din cinci țări iși 
dispută începînd de azi intîie- 
tatea în cadrul tradiționalei 
Balcaniade care va dura 5 zile.

La bazinul „23 August", a- 
matorii de inot vor putea ur
mări, de la ora 10.30. seriile 
eliminatorii la 100 m liber, 200 
m bras, 100 m fluture (băieți 
și fete), 800 m liber (fete) și 
1 500 m liber (băieți) : la ora 
17,15 va avea loc festivitatea 
de deschidere, iar de la ora 
17,30 se vor desfășura finalele 
la probele scurte de dimineață

Azi, Ia arena Timpuri Noi din Capitala

SUKIIONATA BIICIJIIEȘI1IJLIJI - MAROC, IA BOX
Boxerii din selecționata Ma

rocului, care se află in țara 
noastră pentru un scurt stagiu 
de pregătire, vor lntDni. as
tăzi. de la ora 18, la arena 
Timpuri Noi din Capitală (Ca
lea Dudeștl), o selecționată a 

și ștafetele 4X100 m liber (f) 
și 4X200 m liber (băieți).

La sărituri, băieții îsi vor dispu
ta. la ..Tineretului" de la ora 
17. proba la trambulină 3 m.

Poloiștii vor susține turneul 
la Dinamo începînd de mîine, 
cînd vor avea loc (de ta ora 
17) meciurile România — Gre
cia și Turcia — Bulgaria (se
lecționata Iugoslaviei nu parti
cipă). Ca arbitri neutri vor 
funcționa C. Schuck (Cehoslo
vacia) și G. Pecs (Ungaria).

Menționăm că delegatul 
L.E.N. pentru întrecerile Bal
caniadei este belgianul Abe Fucs.

Bucureștiului, din care vor fa
ce parte, printre alții : Rome 
Geolfan (semimuscă). Constan
tin Tudosa (semiușoară). Rudei 
Obreja- (ușoară) șl Nicolae Cio- 
banu (mijlocie mică).



SPORTIVII NOȘTRI S-AU iNAPOIAT DE LA UNIVERSIADĂ
(Urmare din vag 1) ale adversarelor. Am fost in- 

cîefătoai-e și... am îzbiudit !“. 
Eeviente e intru to.tul de acordre românească în Canada, Șt 

reușita mă satisface, desigur. cu ’ea. și. privind, spre viitor. 
Am visat mult și la un nou 
record mondial universitar, 
care să încununeze șirul pre
zențelor mele la Universiadă, 
dar vremea s-a opus. Cred 
insă că mi-am făcut și așa da
toria. Iar bucurie mai mare, 
în fond nici nu există". Lingă 
ea Maria Radu. Spre deose
bire de Florența. Maria a a- 
dus oeritru întîia oară o me- 
dalie de aur de Ia o mare 
competiție. „O medalie în care 
au crezut poate, mai puțini, 
dar eu una am știut că tre
buie să vină, după multele 
ceasuri de muncă dăruită în 
antrenamente". Amîndouă au. 
în schimb gînduri asemănătoa
re pentru Helsinki, „acolo unde 
vom lupta iarăși, cu ambiție 
fără margini, spre a apăra cu 
demnitate culorile patriei".

Gimnastica românească 
făcut — pentru a cita 
— să fluture din nou 
rul pe cel mai înalt 
De această dată, grație 
Bălan și lui Levente 
care răspund intr-un glas în
trebării, scurte, directe : „Se
cretul izbînzii ?“ — „Munca!". 
Liliana ne-a produs, să recu
noaștem. una din cele mai 
mari si mai frumoase surpri
ze, la primul ei concurs de 
amploare. Ea ține însă să pre
cizeze : „Dacă nu credeam în 
șansa mea, nici nu mă încu
metam să plec la Edmonton ! 
Am învățat, doar, că trebuie 
să te lupți pină Ia ultima pi- 
eătură de energie, mai ales a- 
tunci cind îți reprezinți tara, 
indiferent de cărțile de vizită

a 
oară ? ! 
tricolo- 
catarg. 

Liliariei 
Molnar.

mărturisește că-și dorește să 
calce, și în continuare, pe ur
mele lui Dan Grecu. Cinci me
dalii poartă pe oiept Mihaela 
Riciu. două Emilia Eberle, în 
cazul acesteia din urmă pu
ternica criză de apendicită ră- 
pindu-i. cum se știe, posibili
tatea unei „recolte" mai bo
gate...

Pe chipul Elisabetei Guzga- 
nu, fericirea se citește ușor. 
„Am mers pe un drum bun de 
la Universiada bucureșteană, 
trăind la Edmonton clipe de 
aleasă satisfacție, după o în
trecere foarte tare, cel 
greu fiind în finală, cu Ro
zalia Oros, o finală româneas
că, pe care fiecare am vrut s-o 
onorăm cum se cuvine. Și toa
tă lumea spune că așa a fost. 
Sper cu întreaga ființă s-o ți
nem tot așa, să adueem scri
mei, sportului românesc noi și 
depline succese, la viitoarele 
mari întreceri, indeosebi la 
J.O. 1984".

Dacă Mihaela Riciu are cea 
mai numeroasă colecție de me
dalii de la Edmonton, Carmen 
Bunaciu o are 
presionantă in 
trei ediții ale 
4 de aur. 3 de 
Cum a fost _
„Cum se intimplă in sport, tre
buie să te mulțumești uneori 
și cu... argintul. Sper ca la a- 
propiatcie campionate europe
ne să fie rîndul meu". Carmen 
e o obișnuită a podiumurilor 
de premiere, le va mai urca, 
credem și noi. Spre deosebire 
de ea. Gheorghe Lăutaru a

mai

pe cea mai im- 
șirul ultimelor 
Universiadei — 
argint, 1 bronz, 
la „Kinsmen" ?

suit pentru întiia oară in rîn
dul performerilor întrecerilor 
de înalt nivel, odată cu ci
clismul nostru. Rememorează, 
intr-un cerc larg, peripețiile 
cursei cu adițiune de puncte 
și de... argint pentru România, 
dramatismul greu de descris 
al disputei de la „Argill", a- 
jutorul primit de la Costică 
Paraschiv. „Nu am dormit a- 
proape toată noaptea de după 
întrecere, mărturisește, gîndin- 
du-mă ce mare bucurie va fi 
acasă, in mica lume a ciclis
mului nostru, care a putut și 
el să facă ceva frumos pentru 
sportul românesc".

Baschetbalistele se întorc și 
ele cu fruntea sus. „Ați văzut, 
exclamă Ștefania Borș, ne-am 
ținut de cuvînt, am venit cu 
medalie, așa cum am promis 
la plecare". Trec, rind pe rind, 
marea poartă aeriană a țării, 
Nicolae Bodoczi, Doina Meiin- 
te, Vali Ionescu, toți ceilalți, 
fiecare avînd de povestit atî- 
tea lucruri interesante. Chiar 
și Vlad Hagiu, deși echipa de 
polo s-a clasat doar a patra, 
are o mică bucurie — titlul 
de golgeter. cu 26 de puncte...

Călduroasa primire făcută 
întregii delegații a fost bine
meritată, pe măsura perfor
manțelor obținute la Univer
siada ’83. Iar în acele clipe e- 
moționante ale revederii cu 
cei dragi, de acasă, am simțit 
Ia toți sportivii noștri, pe lin
gă satisfacția împlinirilor de 
la Edmonton, dorința tuturor 
de a lupta cu forțe și ambiții 
sporite în viitor pentru creș
terea prestigiului sportiv al 
patriei. Gindurile au zburat de 
pe acum la medaliile de la 
Los Angeles...

UlTIMElt FINAL!
ttE CiCLIȘTIlOR LA FOND

Ultimele finale ale „Dacia- 
dei“ la ciclism-fond au fost 
programate să se desfășoare la 
Cîmpulung Muscel, începind de 
azi. La întreceri participă atît 
Juniorii mari cit și seniorii 
care își vor disputa „fondul". 
Iată dealtfel, programul com
plet al acestor dispute.

Astăzi de la ora 9 : contra
timp individual — juniori 
mari (20 km, pe ruta Cimpu- 
lung — Voinea) ; vineri, ora 
17 : semifond — juniori (cursă 
pe circuit. 40 km pe un tra
seu în centrul orașului) ; 
sîmbălă ora 9 ; fond — se
niori (Cîmpulung — Rucăr — 
Bran — Cîmpulung) ; dumini
că ora 9 : fond — juniori 
(Cîmpulung — Rucăr — Cîm
pulung).

PL PISIEIE DE ATLETISM
La sfîrșitul săptăminii va 

avea loc pe stadionul „23 Au
gust" etapa a patra, cu invi
tații, a concursului republican 
pentru Juniorii de categoria a 
II-a (probele de poliatlon se 
vor desfășura in zilele de 19 
și 20 iulie pe același stadion). 
Vor lua parte la întreceri cei 
mai buni dintre reprezentanții 
tinerei generații, între care se 
găsesc numeroase talente au
tentice.

O săptămînă mai tlrziu, a- 
dică in zilele de 22—24 Iulie, 
sînt programate, în cadrul „Da- 
ciădei" finalele campionatelor 
naționale de seniori.

NOILE PROMOVATE IN PRIM
SVALORIC AL HANDBALULUI

După 17 ani „Tractorul44 revine...
Șaptesprezece ani au trebuit 

să treacă pentru ca un 
sportiv cu tradiție, cum 
Tractorul, să-și vadă reîmpli- 
nit un vis : promovarea în pri
ma divizie de handbal a tării a 
unei echipe masculine. In acest 
sfirșit de sezon echipa Tracto
rul Brașov, după ce s-a luptat 
cu alte formații, poate la fel 
de valoroase, a reușit să ocupe 
primul loc în seria I a Divi
ziei „B“, ceea ce l-a dat drep
tul să promoveze în „A". Ne 
spunea Petre Dumitrescu, pre
ședintele cunoscutului club din 
orașul de sub Tîmpa : „Un 
plan minuțios Întocmit chiar 
de Ia începutul sezonului, cu 
obiectiv final promovarea in 
eșalonul valoric de elită al ță
rii. ne-a permis atingerea țelu
lui. Este meritul conducerii 
tehnice, în primul rind al repu
tatului tehnician Dumitru Po
pescu Colibași. La 71 de ani ai 
săi „tata Pic" na are astîmpăr, 
și în tot ce face vrea să fie 
mereu primul.*. El a fost per
manent ajutat de „secundul" 
Liviu Paraschiv. Dintre jucă
torii cu contribuție decisivă Ia 
promovarea echipei, intr-o e- 
numerare restrinsă ar figura 
portarul Gică Anton (23 de 
ani), Traian Folosea (18), A- 
drian Bondar (25), Mihai Pan
telimon (23), un handbalist cu 
mari perspective, Valerin An
drei (25). Iată, insă, și numele 
celorlalți autori ai performan-

club 
este

ței echipei Tractorul : Vasile 
Curițcanu (27), Romulus Gran- 
cea (27), Erwin Schmidt (28), 
Tibor Pakocs (23), Marton 
Manta (25), Dan Nicolae (26), 
Nicolae Coman (24) și Mihai 
Boanță (21). Desigur, pe un 
spațiu atît de restrîns îmi este 
greu să evidențiez toți factorii 
care au contribuit la succesul 
echipei noastre. Fot insă să 
rezum, afirmind că băieții

De la campionatul județ

ln plină vară, la lotul olimpic de patinaj viteză

CUM LEAGĂ PREGĂTIREA O IARNĂ DE ALTA

„Placa alunecătoare" aduce un strop de lamă înghețată tn plină 
vară printre componența lotului olimpic de patinaj viteză. Sttnd 
pe loc mimează mișcările alunecării pe gheață, studiind astfel mai 
amănunțit diferitele procedee tehnice ji acumultnd rezistență In 

regim de lucru aproape specific

Pentru o perioadă a vacanței 
de vară, membrii lotului olim
pic de patinaj viteză s 
nit la Poiana Brașov, 
dacă e vară, cu temperaturi 
de peste plus 20 de grade 
unele zile), si chiar dacă 
asfaltul ovalului înconjurat 
mantinele, 
cind, doar 
patinatori 
împreună 
Dan Lăzărescu, au învățat să 
imite, aproape perfect... iarna!

De fapt, in asta se pare că 
rezidă unul dintre marile se
crete ale succesului în patina
jul viteză sau, dacă vreți. în 
orice alt sport hibernal : în a 
prelungi sezonul de iarnă cit 
mai mult posibil, modelînd în 
condiții cit mai apropiate pre
gătirea pe uscat, efectuată

i-au reu- 
Chiar

(în 
pe 
de 
în 

5 
din lotul olimpic, 

cu profesorul lor,

se află, din cind 
apa ploilor, cei

PENTRU „VACANȚA '83"
Petrecerea timpului liber intr-un mod cit mai plăcut si 

distractiv, in concediu si excursii, se poate realiza com- 
plectîndu-vă garderoba cu articole specifice sportului si 
turismului.

DIRECȚIA GENERALĂ COMERCIALĂ A MUNICIPIU
LUI BUCUREȘTI vă recomandă să vizitați magazinele : 
A CABANA — strada Sf. Gheorghe Nou. nr. 1 ;
© ALPIN — bulevardul N. Bălcescu, nr. 24 ;
© BUCUR-OBOR — șoseaua Colentina. nr. 2 ;
0 SPORT-TURISM — șoseaua Ștefan cel Mare, bloc L 14; 
® ELECTROTEHNOCHIM — piața Pantelimon ;
® MAGAZINUL SPORTIVILOR — strada Lipscani, nr. 85; 
® MAGAZINELE DE BICICLETE — strada 30 Decembrie, 

nr. 12 si Calea Moșilor, bloc 32 ;
• SPORT-TURISM-CAMPING — bulevardul Uverturii, 

bloc C 15.
Vizitînd magazinele respective, aveți posibilitatea de a 

vă procura articole pentru sport-turism. ca : biciclete si 
motorete, corturi si accesorii pentru camping, articole pen
tru plajă, articole de pescuit. Îmbrăcăminte pentru sport 
si articole cultural-sportive (aparate foto, articole pentru 
sport subacvatice, jocuri distractive) etc.

* -

după aceea în condiții speci
fice. Anul 
ca în anii 
torii noștri 
trenamente 
alta. „Anul 
ginerul Dan Lăzărescu 
Început pregătirea 
incă de la sfîrșitul verii, 
zultatele s-au văzut, patinajul 
nostru are deja în palmares 
un loc 5 la 5 000 metri, reușit 
de Tiberiu Kopocz la Campio
natele europene din Olanda. In 
sezonul acesta vrem să extin
dem pregătirea, cu întregul lot, 
Ia o perioadă și mal lungă", 
împărtășim ideea. Numai ast
fel acel amintit loc 5 va putea 
fi confirmat printr-o perfor
manță cel putfn asemănătoare 
și în condițiile Jocurilor Olim
pice de la Sarajevo.

Asa cum arătam, patinatorii 
și-au alcătuit o mică „insulă 
de iarnă". în împrejurimile 
patinoarului din Poiană. Și-au 
construit, bunăoară, o „placă 
alunecătoare", ușor ovală, cu 
marginile ridicate, lungă de

acesta, mal mult 
precedenți, patina- 
„înnoadă" prin an- 
asidue o iarnă de 
trecut — spune in- 

ant 
devreme, 

Re-

• • •

Pentru prima oară o echipă 
a orașului miner maramure
șean Cavnic a făcut marele pas 
de a fi promovată In ierarhia 
cea mai prestigioasă a sportu
lui intern : Divizia „A". Nu a 
fost o intîmplare că echipa 
masculină de handbal Minerul 
— ciștigătoarea seriei a Il-a a 
Diviziei „B“ — va activa, în- 
cepînd din luna august. In edi
ția cu nr. 26 a campionatului 
din primul eșalon valoric. Pen
tru a ajunge în această invi
diată postură, Minerul Cavnic 
și-a început drumul de la cam
pionatul județean, și aceasta se 
întîmpla în 1974. De atunci, în 
jurul echipei s-au adunat tot 
mai mulți iubitori ai handbalu
lui, jucători și activiști ai miș
cării sportive, care și-au pro
pus s-o ajute să urce pe culmi 
cit mai înalte.

Handbaliștii 
promovat cu 
prima divizie, 
că „microbul" 
la băimărenii lui Lascăr Pană. 
Intr-adevăr, echipa noastră de 
elită, H. C. Minaur, a jucat 
multe meciuri amicale la Cav
nic, molipsindu-i pe handba
liștii localnici de dorința de a 
se afla lingă echipe de primă

din Cavnic au 
forțe proprii în 
dar ei recunosc 
l-au primit de

vreo trei metri și lată de unul. 
Au lipit pe partea sa superioa
ră o suprafață lucioasă de 
textolit. Apoi au întins pe ea, 
ca pe parchet, ceară, pe care 
au lustruit-o bine. Și au trecut 
la... pantofi. Au atașat pe tăl
pile lor pîslă și..., gata gheața! 
De zeci, de sute, de mii de 
ori pe săptămlnă se efectuează 
această lunecare pe loc, căreia 
nu-i lipsește decit înaintarea 
pentru a deveni patinaj... cu
rat ! Mai sînt și rolele. Și ele 
aduc binișor cu patinele, 
orice caz permit mișcări 
mănătoare. Patinatorii se 
string la o porțiune ceva 
mare 
car ca 
gura 
folosi 
mașinile circulînd ceva mai rar 
decit in alte locuri. Extensoa- 
rele fixe, pentru împingere și 
tragere cu picioarele, ajută și 
ele la mărirea forței trenului 
inferior, ca dealtfel si 
8—9 tone ridicate, mai cu 
mă prin genuflexiuni, in 
care antrenament specific, 
către un singur sportiv.

Cine sînt, de fapt, la aceas
tă oră, „campionii" lotului o- 
limpic de patinaj viteză? Tibor 
Kopocz (21 de ani), Dezideriu 
Jenei (24), Ion Opincariu (25), 
Zsolt Zakarias (19), Emerlch 
Micloș (19). Profiting de va
canța de vară, cu toții se su
pun la rigorile a trei antrena
mente zilnice, executate conști
incios. după minutarele ceasor
nicului, fără abateri, stil 
primat de acest specialist 
rios cum se afirmă a 
Dan Lăzărescu. Acestea 
Investițiile. Să așteptăm 
devărata Iarnă, cea < 
peste ceva mai mult 
o Jumătate de an, va aduce cu 
sine importanta scadentă a O- 
limpiadei de iarnă, ediția 1984 
Atunci se va vedea dacă acum 
s-a muncit bine, cu folos.

în 
ase- 
re- 

mai 
par- 
sin-

de 100 de metri, in 
de la „Șura dacilor", 
bine nivelată, care poate 
în procesul de pregătire,

cele 
sea- 
fie- 

de

im- 
se- 

fi 
sînt 

a- 
care, 

de

Radu T1MOFTE

LECȚIILE DE SPORT
Lecții fără profesor de edu

cație fizică șl fără material 
didactic... Le-am urmărit In 
vecinătatea Brașovului. Le 
efectuau studenți de la Uni
versitatea de la poalele Tîm- 
pel, cei din grupa S 516. Lecții 
de educație fizică In mijlocul 
naturii...

De fapt, ca să respectăm 
adevărul, materialul didactlo 
n-a lipsit. Dimpotrivă, mai șl 
prisosea 1 Erau pomii pădurii, 
printre care studenții aler
gau In... slalom, ----
de apă — ob
stacole naturale 
și adesea ne
prevăzute. Tru
puri tinere, pli
ne de vigoare, 
au mutat locui de .... , 
a lecțiilor de sport, din să
lile Universității brașovene 
tn Împărăția de vis a pădurii, 
a liniște!, a aerului ozonat.

I-am văzut, l-am urmărit 
și i-am admirat cum se ca
țără pe pomi — le-am aplau
dat „pîrghiile", săriturile 
peste buturugi șl cioate. Lecții 
de la care nu s-a sustras 
nici un student. Cu toții au 
vrut, au dorit să trăiască din 
plin bucuria mișcării in aer 
liber, pentru că așa cum 
ne-au mărturisit, „intenționăm 
să lărgim acest experiment, 
să ajungă o dominantă a 
TUTUROR grupelor de studii 
de la Universitatea noastră.

erau „firele"

e

'3ubUvu<
desfășurare

t

f

La Macin, intre 2

TRADIȚIONALUL T

„GONGUL CETĂȚI
Orașul Măcin va găzdui, intre 

SO șl M Iulie, turneul de box 
„Gongul cetății Arrubium", ajuns 
la cea de a X-a ediție, In or
ganizarea asociației sportive

ES

ACTUALITATEA LA TIR
• La sfîrșitul acestei săptă- 

mîni, pe poligonul din Brașov 
se va desfășura concursul in
ternațional de tir 
„Cupa CSU Brașov", 
ceri sint invitați să 
trăgători studenți 
Germană și Ungaria, precum și 
cițiva reprezentanți ai secții
lor fruntașe Steaua, ’ 
Olimpia, 
scrise in 
lotului 
(pușcă), 
perioadă .
iana Brașov, Săptămtna trecu-

dotat cu 
La Intre- 
participe 
din R.D.

Dinamo, 
De asemenea sînt in- 
concurs componentele 
național de senioare 
aflate într-o scurtă 
de pregătire la Po-

tă, trăgătorii brașoveni au 
primit vizita colegilor lor 
de la Akademik Sofia, 
prilej cu care Elena Miu 
a cîștigat proba de pistol 
standard cu 578 p (record per
sonal), Diana Petkova pe cea 
de pușcă standard 60 f.c. cu 
590 p, Krasimira Tonceva s-a 
impus in întrecerea de 3X20 f, 
eu 571 p, iar Ștefan Butucea in 
cea de pistol viteză cu 591 p. 
Mircea Ilca a cîștigat proba de 
pușcă liberă 60 Le. cu 594 p, 
tar Iordan Mitov pe cea de 3

poziții cu 1148 p. (Carol GRU
IA — coresp.)
• în concursul internațional 

de tir cu arcul la care au par
ticipat specialiști ai genului le
gitimați la cluburile Voința 
din Polonia, Ungaria și Româ
nia (Tg. Mureș și Satu Mare), 
găzduit de poligonul PTTR din 
Tîrgu Mureș, au învins : Petra 
Golubova (Polonia), la simplu 
FITA, cu 1156 p (Terezia Pre
da, pe 4, cu 1082 p) și F. Ho- 
doș (Ungaria), eu 1202 p (V. 
WeszelowschI, pe 2, cu 1187 p). 
(C. ALBU — coresp.)
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NEGRILĂ

afirmam. 
Dintre 

postului 
Basno. 

linia de

Campionatul Diviziei „A“ (1982-’83) și fondul de jucători

HNDAȘII DREAPTA: UN (stimulator) DUEL NEGRILĂ-REDNIC
Astăzi, popas in mijlocul purtătorilor tricoului cu nr. 2. fun

dașii dreapta. Un post care a suferit structurale schimbări de 
ordin tactic în anii din urmă, devenind mult mai dificil, cu in
finit mai multe obligații. „In fotbalul modern contribuția pe 
care fundașii laterali o pot aduce in obținerea victoriei a de
venit determinantă și rolul acestora in economia jocului a spo
ri^ considerabil. Astăzi, ca fundaș lateral ti se cere. In egală 
măsură, să fii și un perfect apărător, dar șl un atacant de te
mut" afirmă. în studiul său intitulat „Fotbalul actual și obli

gațiile posturilor", cunoscutul tehnician H. Schon. Privind spre
grupul fundașilor divizionari 
..A" din sezonul 1982/’83. con
statăm cu satisfacție că el este 
dominat de doi jucători care 
au furnizat si un stimulator 
duel pentru titularizare In e- 
chipa națională : Negrită si 
Rednic. Amîndol au demons
trat că posedă si calități de 
atacanti. în sensul cel mai bun

REDNIC

al cuvîntulul. în același timp 
(si în mod special fotbalistul 
craîovean). au arătat în due
lurile cu puternicii adversari 
întîlniti în partidele internațio
nale că sfnt capabili să înde
plinească si Inițiala rațiune a 
postului. sarcina defensivă. 
Negrilă. al cărui sezon este 
punctat de citeva remarcabile 
reușite în atac (să amintim 
aici doar golul înscris lui Kai
serslautern. un gol atît de pre
țios) a progresat considerabil, 
devenind un veritabil înaintaș, 
combinațiile încheiate eu cen
trări din viteză, executate din 
apropierea liniei de corner, o- 
ferind Universității Craiova 
multe situații de Rol (ultima

..mostră" centrarea de Rol din 
finala ..Cupei României"). Red- 
nic. perseverent si 
ajuns foarte 
pa națională 
a constantei 
prezintă cu 
in lupta cu .________ ____ _
val. Preocupat, meci de meci, 
să-si perfecționeze jocul în a- 

a avut perioade în care 
mai fost omul de apărare 
de prețios pentru Corvi- 
si echipa națională. In 

finalul sezonului a revenit pu
ternic si a realizat, la Stock
holm. una dintre cele mai bu
ne partide sub tricoul echipei 
naționale.

M. Mihai figurează mai de
parte printre fruntașii postu
lui. deși finalul sezonului ni 
l-a prezentat într-o relativă 
eclipsă. Rămîne un candidat 
pentru loturile reprezentative 
prin combativitate, prin viteză, 
prin apetitul pentru atac, obli
gatoriu. cum mai 
pentru orice fundaș, 
bunii specialiști ai 
i-am mai aminti ne 
M. Zamfir (trecut în 
mijloc, in a doua parte a re
turului). Agiu si Cojocaru. Ei 
s-au dovedit printre cei mai 
buni oameni ai formațiilor lor 
in multe jocuri. Basno. de pil
dă. fiind de 13 ori evidențiat 
de cronicarii noștri.

Să ne ocupăm puțin si 
pre noutățile din plutonul 
dasilor dreapta. Mai întîi. 
pre o reprofilare: Prepeliță, 
ajuns pe flancul drept al de
fensivei lui F.C. Olt după ce 
a jucat mereu în atac. Inspi
rația lui Halagian s-a arătat 
folositoare, prin urmare, cîști- 
gîndu-se un apărător-atacant 
tipic jocului modern. Verita
bila revelație a fundașilor 
dreapta din sezon se numește 
Voicu. adus de Dobrin de la 
Cîmpulung Muscel, el impu- 
nîndu-se cu o rapiditate și o 
autoritate surprinzătoare în 
unsprezecele de bază al pites- 
tenilor. Continuată în 
ritm, ascensiunea lui 
furniza în viitor noi 
selecționerilor loturilor 
zentative. Deși a apărut nu
mai în retur în formația ..vlo- 
letilor". Voicu are 7 remarcări 
în cronicile colegilor noștri.

Ideea care se desprinde din 
această incursiune ln crupul 
fundașilor dreapta ar fi aceea 
că sezonul s-a arătat dominat 
de un reprezentant al jucăto
rilor experimentați (Negrilă) 
9l de unul al tinerel generații 
(Rednic) si că atit mai vechii

___ _ ambițios, 
devreme in echi- 
ca urmare logică 

si valorii lui. se 
avantajul tinereții 
puternicul său ri- 

' ' 1,

des- 
fun- 
des-

același 
poate 

soluții 
repre-

ECHIPA ROMÂNIEI A CONFIRMAT
(Urmare din pag. I)

„Românii confirmaseră 
că ei 
bine 

un 
„De

parte : 
in timpul primei partide 
posedă o echipă foarte 
organizată și practicînd 
fotbal clar si coerent"... 
Ia români am retinut îndeosebi 
pe cei trei fundași. Rednic, 
Stefănescu. Ungureanu. pe 
conducătorul de joc Boloni $1 
pe înaintașul Geolgâu”. Fran
cois de Montvalon. un alt cro
nicar de la „L’Equipe", scrie 
între altele : ..Referitor Ia teh
nica braziliană în mișcare, ro
mânii au fost aceia care au 
dat o lecție jucătorilor de la 
Botafogo".......Echipa României
a confirmat posibilitățile pe 
care ea le-a lăsat să se În
trevadă in gruna sa de califi
care pentru C.E.".

Sint. desigur, aprecieri mă
gulitoare si Pe deplin meritate 
la adresa echipei noastre re
prezentative. La capătul unul 
sezon atît de solicitant. ea 
simte nevoia unui întăritor psi
hic. între o stagiune în care a 
obtinut rezultate remarcabile 
si o alta care va începe nu 
peste multă vreme. în dorința 
ca viitorul sezon să însemne 
încununarea eforturilor depuse 
la echipa națională în circa 
un an si jumătate, e necesar 
să adăugăm la aprecierile 
fraților de la ..L’Equipe". 
unele observații critice, 
mai Importantă vizează 
ficacitatea arătată de tricolori

ln ambele jocuri. S-a ratat 
mult în cele două partide, fie 
din cauza inhibiției jucătorilor 
proaspeți introduși în lot (Co
ras si Movilă), fie din pricina 
superficialității unor titulari cu 
vechi state de serviciu. Ne re
ferim Îndeosebi la Bălăci, 
care ln meciul cu Botafogo a 
avut poarta goală în fată, dar 
n-a vrut să suteze declt după 
bune secunde, cînd ln poartă 
a apărut un fundaș brazilian. 
Un 2—0 în prima partidă ar fi 
fost oricum altceva, moralmen
te vorbind, decît o victorie la 
limită printr-un autogol. O ati
tudine nepermisă lntr-un loc 
international, care a contrastat 
puternic cu întreaga compor
tare la acest turneu a lui Ște- 
fănescu si Bolănl, fotbaliști 
care, asemenea lui Bălăci, 
mără si ei multe tricouri 
echipa națională.

Este îmbucurător faptul
a doua zi. înaintea meciului 
cu Paris St. Germain. Bălăci 
a regretat ..numărul personal" 
care, desigur, nu poate servi 
drept exemplu tinerilor din lo
tul reprezentativ. Movilă 
Coras au 
Iaci, mai 
tuia spre 
dabilă în 
conducerii 
noastre naționale de a aduce 
permanent jucători țineri. de 
perspectivă. Ia lotul* national. 
Este un stimulent pentru toti 
componentii echipei, asigurînd 
astfel si mai repede o creștere 
pe planul valoric.

nu
la

că

La încheierea sezonului

L C ARGEȘ 34 1Î 6 11 50-31 40
• A realizat 29 de puncte pe teren propriu (a pierdut două 
.. _ un punct cu Corvlnul,puncte cu Sportul studențesc, dte_ ,_____ ___

Chimia șl Petrolul), Iar ln deplasare a "obținut” 11 puncte 
(dte două puncte cu Chimia, Politehnica Iași, Petrolul și 
r r>i* „„ —> ... „ „ Tîrgovlște, Politehnica Timi-F.C. Olt, dte un punct cu CJS. 
șoara șl Sportul studențesc).
• Cel mal bun loe ocupat.: 

loc : 14—16 (etapa a 2-a).
@ Golgeterii echipei : Nica 

lovănescu șl Ignat — dte 4, ____ ,
Zamfir, cinstea, Tulpan șl Molceanu 
Zamfir și Turcu ,___,. __ „___
Constanța) șl Zahlu (F.C. Constants') — autogoluri.”
• Jucători folosiți : K. Stancu și Cristian — dte 

meciuri, Badea 32, Molceanu 31, Jurcă 30, Tulpan 29, xvva- 
nescu și Nlca — dte 37, M. Zamfir 26, Ignat 24, Radu n 20, 
Turcu șl Ralea — dte 17, Toma 16, Roman și Voicu — 
cite 13, D. Zamfir la, Cîrstea 11, Margelatu 6, Dobrin 5, 
Chlvascu 3, Moromete 2, Anouța, Grlgoraș șl Istrate — cîte 1.
• Cartonașe galbene : 28 la 10 jucători ; cele mal multe :---------------------- ------------- . j

M. Zamfir

3 (de patru ori) ; cel mai slab

) goluri, Radu n 7. Jurcă 6, 
Ralea șl Roman — cite 

’ i — cite 2, Bads 
dte_ 1, Neaga (Jiul), Drogeanu

D. 
M.

34 de 
Iovă-

Molceanu șl Ignat —
• Cartonașe roșii i

a 21-a).
• A beneficiat de

(Radu II și Tulpan 
ID ; r ' ' - 3 ratate.
• A expediat 379 de șuturi (235 acasă — 124 în deplasare),

dintre care 193 pe poartă (1S0 acasă — " * ' '

(etapa a 8-a) șl Nica (etapa

&

g

g
9 lovituri
— cite 3, 

a fost sancționată cu 12
de la 11 m : 5 transformate 
tovănescu), una ratată (Radu 
penaity-url : 9 transformate,

63 In deplasare).

STEAUA 34 14 10 10 4Î-41 38
propriu (a pierdut două

I

con
st 

Cea 
Ine-

si 
ce Învăța de la Ba- 
putin tendința aces- 
suficientă. Este lău- 
acest sens acțiunea 
tehnice a echipei

specialiști ai postului cit si li
nele reprofilări sau 
fericite 
ridicării 
tonului 
dreapta 
vizie.

CLASAMENTUL 
pentru primii cinci 
dreapta, ar fi. în --------------
următorul : 1—2. NEGRILĂ — 
REDNIC. 3. M. Mihai, 4. Bas
no. 5. Voicu.

Eftimle IONESCU

______ ____ debuturi 
îmbogățesc perspectiva 
valorice globale a plu- 

apărătorilor laterali 
din prima noastră dl-

NOSTRU, 
fundași 

consecință.

PETRE

UN GOLGETER
— Petre Grosu. ești noul gol

geter al țării 1
— Putini credeau ci voi cîs- 

tiga acest titlu, dar... l-am cfș- 
tigat. Ca mijlocaș, si la 28 de 
ani, pe care-i fac in noiem
brie.

— Cînd ai visat să devii gol
geter ?

— Prima dată am visat cind 
eram copil Primii mei antre
nori, Petroniu Banu si Traian 
Tomescu, de la Școala sportivi 
nr. 2 din București, apoi nea 
Angelo Niculescu mi-au spus 
că pot si joc bine, dar, dacă 
nu înscriu, nu sint atacant,

— Ai început fotbalul ca 
vîrf, doar 1

— Si nu jucam rin. Acum, 
fnsd, cu gabaritul meu, de 1,70 
m, si șaptezeci si ceva de kilo
grame e mai greu si faci fată 
in linia 
altceva, 
golul..

— Si

tntîi. 
nu ti

Ca mijlocaș e 
te cere neapărat

ești golgeterultotuși. __ ___ _____
țării, ca mijlocaș !

— Datorită tehnicii mele, al 
simțului porții, datorită co
echipierilor de la F. C. Bihor 
care m-au ajutat mult. O cursă 
care, de fapt, a început serios 
din lamă.

— în iarnă ai început să te 
bați pentru titlul de 
productiv atacant 7

— Da, la încheierea 
am început si eu și 
voi cistiga titluL 
alții mai îndreptățiți, zic eu, 
să lupte pentru cununi.,

— La cine te referi ?
— La Cirtu. care a pierdut 

titlul anul trecut, la un gol, la 
Cămătaru, la Mircea Sandu. 
Dar cum ei au terminat turul

cel mai
turului 

cred ci 
Deți erau

g

B

• A realizat 27 de puncte pe teren . ___  ... _____ _____
puncte cu Universitatea Craiova, dte un punct cu Dlnamo, 
F.C. Constanța, C.S. Tîrgovlște, F.C. Bihor șl F.C.M. Brașov), 
Iar ln deplasare a obținut 11 puncte (cite două puncte cu 
Politehnica Timișoara, Corvlnul și F.C. Constanța, dte un 
punct cu Politehnica Iași, C.S. Tîrgovlște, F.C.M. Brașov, 
S.C. Bacău șl Dlnamo).
• Cel mal bun loc ocupat : 3 (etapa a 15-a) ; cel mai slab 

loc : 3—11 (prima etapă).
• Golgeterii echipei : Cimpeanu 11 goluri, Balint 10, Majaru, Ș? 

Mureșau și Turcu — dte 4, Iovan, D. Zamfir, Barbu și Stoica *' 
— dte 2, Șt. Popa, Eduard, Mlnea, Ralea șl FI. Marin — 
dte 1.
• Jucători folosiți t 22. Anghelinl 33 de meciuri, lovan 32, 

Majaru 31, Baiint, Cimpeanu — dte 30, Stoica 29, Mureșan 
28, Mlnea 25, Șt. Popa șl Eduard — dte 23, Nițu 21, FI. Marin 
20, Barbu 10, Belodedld 17, Fodor 16, Sameș șl Turcu — 
dte 13, D. zamfir I, Ralea șl Ducadam — dte 7, lordache 
5, Lovaș 4.
• Cartonașe galbene : 31 la 12 jucători ; cele mal multe : 

Anghelinl 6.
• Cartonașe roșii : lovan (etapa a 17-a), Eduard (etapa 

a 21-a), Majaru (etapa a M-a), Turcu (etapa a 29-a) și 
Stoica (etapa a 29-a).
• A beneficiat de 7 

(Majaru 4, Cimpeanu 
fost sancționată cu I
• A expediat 440 de , 

dintre care 203 pe poartă (137 acasă — 76 ln deplasare)

lovituri de la 11 m : 6 transformate 
și Balint), una ratată (Cimpeanu) ; a 
penaity-url : 6 transformate, 3 ratate, 
șuturi (379 acasă — 161 în deplasare),

B

g

g
g

GROSU,

ÎN PREMIERĂ
cu o zestre săraci, mi-am zis} 
„Petrică, băiatule, ia încearcă 
li tu, că anul trecut. In ,.B“, 
ai dat 28 de goluri ți ai fost 
cel mai productiv atacant al 
țării*. $i. pini la urmă, am 
ajur.t golgeter li In Divizia 
^A*. Pentru prima oară 
viata mea.

— In retur de cine 
temut mai mult 7

— De Nemfeanu, între 
pele 25—27, cind el a marcat 
in fiecare „rundă*. iar eu ni
mic. După aceea venit Cirtu 
'„pe turnantă*. cu 4 goluri in
tr-un meci, performantă de ex
cept'e. noroc ci nu i-a ieșit 
patenta si la Tîrgovițte. Ori
cum, Cirtu a terminat «I doi
lea. al doilea an, tot la un gol 
diferență, Cred că s-a trezit 
prea tirziu.„ Și nici n-a Jucat 
54 de etape ca mine.

— Ai ciștigat titlul cu nu
mai 20 de goluri !._

— Daci nu ratam, aveam cel 
puțin 26 de goluri. Dar, trei 
mari ratări eu Tîrgovițte, două 
ea Brașovul, două ea Timi
șoara... Acum, sigur, cifra nu-i 
prea mare, dar eu am jucat 
mijlocaș, de criticat tint, cred, 
mai ales cei din fată, nu de la 
Bihor, ei virfurile eu carte de 
vizită, internaționalii ți alții. 
Nu uitafi că F.C. Bihor a fost 
la primul ei an după promo
vare, ceea ce sporește dificul
tățile. Obiectivul echipei era 
răminerea în Divizia „A*. nu 
să mi tcoati pe jnine_golgeter.

a 
nu 
9-a 
tot

in
te-ai

etd-

Spre lauda ei, F.C. Bihor 
reușit ambele obiective. Si 
uitafi că ți anul trecut 
cîstigat titlul de golgeter 
cu 20 de goluri.

— Oricum, cifra e mică, 
mult sub baremul 
Nu-i o critică pentru 
ci pentru Înaintașii 
Clndva ne băteam 
„Gheata de aur"...

— Poate că la anul 
bate iarăși... Eu ce-mi propun 
este ti joc cit mai bine, să-mi 
îmbunătățesc travaliul fi... pre
cizia, iar F.C. Bihor si ocupe 
un loc cit mai bun. Dacă Grosu 
va realiza un bis. ca golgeter, 
e normal să mă bucur si 
mult. Dacă nu. nu-i bai, 
se zice pe la Oradea.

— Și dincolo de arenă, 
propui. Petrică ?

termin facultatea.
anul III la T.C.M., la 
Si vreau si-i mulfu- 

continuare pe oamenii 
crezut in mine toe-

european. 
Grosu, 
noștri, 
pentru

ne vom

mai 
cum

ce-ti
Am— Sd 

intrat in 
Oradea, 
mese in 
care au 
mai cind aveam nevoie de În
crederea oamenilor l

Mircea M. IONESCU

ADMINISTRAȚIA DE STAT L9T0-PR0A0SP0RT INFORMEAZĂ
NUMERELE 
TRAGEREA

I: 37 25 24

1
a II-a : 8 30

de cîștiguri : 
care 300-227

EXTRASE LA 
PRONOEXPRES 

DIN 13 IULIE 1983
EXTRAGEREA

45 10 28
EXTRAGEREA
21 14 35 
Fond total

1.197.582 lei, din 
lei, renort la categoria 1.

ASTAZI — ULTIMA ZI 
DE PARTICIPARE !

Agențiile Loto-Pronosport mal 
pot elibera doar astăzi bilete cu

numerele preferate de partld- 
panți pentru tragerea Loto de 
vineri 16 Iulie 1083. încercați să 
vă numărați și dv. mîlne prin
tre marii ctștlgătorl la acest tra
dițional și avantajos sistem 
joc 1

CIȘTIGURILE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE LOTO 

DIN ----------------3 IULIE 1983

de

FAZA I:
35% a 24.033 
riante 100% ___  _____
alege o excursie de 1 loc In

Cat. 1:9 variante 
lei ; eat. > i t var- 
a 8.011 lei sau la

R.D. Germană sau 
slovacă șl diferența ln 
șl 36 variante 25% a 
cat. 4 : 92,50 a 1.159 ’ ‘ 
151,25 a 953 lei ; cat. 6 : 240,50 
a 600 lei ; cat. 7>: 454,25 a 200 
Id ; cat. 8 : 2.703.75 a 100 lei.

FAZA a II-a : Cat. A : 1 va
rianta 100% autoturism Dacia 
1300 șl 1 variantă 25% a 17.500 
lei ; cat. B : 1 variantă 100% a 
20.264 lei sau la alegere o 
excursie de 2 locuri în R.D. Ger
mană sau R.S. Cehoslovacă și 
diferența In numerar și « va
riante 25% a 5.066 Iei ; cat. C : 
12.50 a 4.863 lei ; cat. D s 66,25 
a 913 le! șl oat. E : 693,30 a 100 
lei.

RJ3. Ceho- 
numerar 

2.003 lei ; 
lei ; cat. 5 : 

cat. 6 :
7>:



La C.M. de navomodele

DANIELA CIORTAN-DOUĂ MEDALII DE BRONZ
între 4 și 11 iulie, la Stara 

Zagora (Bulgaria) s-au desfă
șurat întrecerile campionatelor 
mondiale de navomodele pro
pulsate, cel mai de seamă eve
niment al anului în acest sport. 
Prin excepționala organizare 
asigurată de gazde această com
petiție a fost unanim apreciată 
ca o adevărată olimpiadă a 
navomodelismului,- apreciere 
justificată în primul rînd prin 
amploarea festivităților de des- 
chidere desfășurate pe stadio
nul din localitate în fața a 
peste 30 000 de spectatori — cu 
atractive demonstrații de... pa
rașutism, gimnastică, dansuri 
populare. Participarea a fost, de 
asemenea, fără precedent, peste 
400 de concurenți, dintre care 
84 juniori, din 17 țări cu tradi
ție în acest sport. întrecerile 
s-au desfășurat pe 5 poligoane 
special amenajate pe un fru
mos lac de peste 300 m lungi-

me, un complex destinat navo- 
modelismului, cu condiții dintre 
cele mai bune de evoluție a na
velor, ceea ce și explică fap
tul că pe parcursul zilelor de 
concurs au fost stabilite 15 re
corduri mondiale și numeroase 
recorduri naționale, printre care 
și trei recorduri ale sportivilor 
noștri. Vasile Petrache (2) si 
Gregor Heinrich (1).

Programul mondialelor 
fost deosebit de încărcat, 
peste 30 de probe, așa

a 
cu 

incit 
evoluțiile s-au desfășurat non
stop, ta fața unui mare număr 
de spectatori. In ce privește 
comportarea sportivilor noștri 
ea a făcut o bună impresie, ei 
situtadu-se pe locul 8 la se
niori și pe locul 7 la juniori. 
La individual cea mai frumoasă 
evoluție a avut-o junioarea 
Daniela Ciortan (elevă la Lie. 
mat. fiz. din Petroșani), care 
a ciștigat două medalii de

bronz, la clasele F 2 A (navo- 
modele cu propulsie mecanică) 
și B 1 (glisoare). Sora ei, Cris
tina Ciortan, s-a clasat pe locul 
4 la F 1 E + 1 kg (navomodele 
teleghidate). Tot pe locul 4 (la 
seniori) s-a clasat loan Oros 
(ICMENERG Buc.) la FSR (te
leghidate electrice) și Tiberiu 
Csaszar (juniori) la EH și 
F1V 2, 5 cmc, iar Adrian
Cirstea pe locul 6 (EH seniori). 
Navomodelismul nostru a fost 
reprezentat de sportivi din 8 
asociații — Jiul Petroșani, Vo
ința Reghin. Sport Club Tulcea. 
ITA Alba Iuiia, ICMENERG, 
Aeronautica și C.S.T.A. Bucu
rești, ICPROMAV Galați. Pri
mele trei locuri ta clasamentul 
pe națiuni : seniori — U.R.S.S., 
R. P. Chineză (revelația mon
dialelor), Bulgaria ; juniori — 
R. F. Germania, Bulgaria, 
Suedia.

?!

Ieri, la Snagov a început TURNEUL DE TENIS
DE U BUSHD (Suedia)

MAI MULT DECiT 0 ÎNCURAJARE...

Ieri după-amiază, pe lacul 
Snagov au început Întrecerile 
tradiționalului Concurs .Priete
nia" la caiac-canoe, rezervat ju
niorilor din țările socialiste. La 
ediția jubiliară din acest an, a 
15-a, stat prezente speranțele 
acestui sport din Bulgaria, Ceho- 
slovacia, R.P.D. Coreeană, R-D. 
Germană, Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S. și România.

Ieri, in prima reuniune, s-au 
desfășurat seriile probelor de 
1 000 m. Așa cum anticipam in 
avancronică, concursul are o 
tărie deosebită, aducînd in 
întrecere „schimbul de mîine" 
al celor mai valoroase școli de 
caiac-canoe din lume. Dacă ieri 
îl comparam cu un autentic 
campionat continental, azi pu
tem afirma că Regata „Prietenia" 
este, de fapt, mai puternică, 
pentru că fiecare din națiunile 
participante poate înscrie două 
echipaje în fiecare probă, și nu 
numai unul, ca la campionatele 
europene !

In aceste condiții, sarcina ju
niorilor noștri este foarte grea.

Ieri, de pildă, ei au părut a 
nu face „greutatea" ta compara
ție cu adversarii din R.D. Ger
mană (ta -special), U.R.S.S. și 
Ungaria. Destul de mulți dintre 
reprezentanții noștri au fost o- 
bligați să treacă și examenul 
recalificărilor pentru a accede 
in semifinale. Desigur, este 
doar o primă impresie, să spe
răm că evoluțiile viitoare se 
vor situa la o cotă superioară.

lafâ elștigătoril seriilor de ieri: 
Kl: seria I: Goldbecher (R.D.G.) 
4:2L5; seria a n-a: Szabo (Un
garia) 4:19,2; Ci: seria 1: Ka

maletdinov (U.RS5.) 4:55,6; se
ria a n-a: Robbander (R.D.G.) 
5:05,3; K1F — S00 m: seria I: 
Polgar (Ungaria) 2:13,3; seria a 
n-a: Koban (Ungaria) 203.7; 
K 2: seria I: R-D. German* (Er
furt — Groas) 3:45,»; seria a U-a: 
ILD. German* (Fiedler — Zinke) 
3:49.3; CI: seria I: Ungaria (Var
ga — Nadasdl) 4'00.5; seria • 
n-a: România (Lehad — Albol) 
4 01.0; K1F — 500 m: R.D. Ger
mani (Lipke — Laertz) 1:3SJ; 
seria a n-a: R.D. German*
(Bunke — Kerzel) 1:01,7; seri* 
a ni-a: România (Eșanu — Ma- 
rinache) 1:04,4; Kl; seria I: R.D. 
Germană 3:19,6; seria a H-a: 
R.D. Germană 3:31,2.

Azi, de la ora 0. au Ioc seri
ile la 500 m, iar de la ora lâ 
semifinalele la 1 600 m. (Vl.M.)

STOCKHOLM. 13 (Agerpres). 
în primul tur al turneului in
ternațional de tenis de la Ba- 
astad (Suedia), iucătoarea ro
mâncă Virginia Ruzici a ta- 
vjns-o cu 6—2. 6—0 pe suedeza 
Helena Olsson. Alte rezultate: 
Caarin Anderholm (Suedia) — 
Patrizia Norgo (Italia) 5—7, 
6—4. 6—4 : Shelly Walpole 
(S.U.A.) —Tine Larsen (Da
nemarca) 6—3. 4—6. 6—4: Ana 
Almansa (Spania) — Marsha 
Bladel (S.U.A.) 6—2. 6—1.

Rezultate înregistrate tn cec- 
cursul masculin : Ostoja (Iugo
slavia) — Hoesstedt (Suedia) 
3—8, 7—S, 6—2; Bobeau (Belgia)
— Dertin (Noua Zeelandă) *—â, 
I—7, 6—4 ; Gunnarssoc (Suedia)
— Maeso (Spania) 6—4. 7—Ș.

Absența „marelui patron" 
Bernard Hinault, bretonul 
cvadruplu laureat, țintuit la 
pat de o tendinâtă la ge
nunchi, făcea acest al 70-lea 
Tour de France mal deschis 
ca orieînd. Cel puțin 15 nume 
erau amintite înaintea înce
putului „Marii Bucle" tn 
dreptul cîștigătorilor posibili.

Bătrinul Joop avea și el 
șansa lui, credea tn ea, o 
anunțase răspicat înainte de 
prologul de Ia Fontenay-sur- 
Bois ta prima zi a lunii. Mal 
credeau și alții în șansa lui 
Joop ZoetemeJk. Rubrica de 
ciclism a ziarului parizian 
,4’Equipe" 11 așeza în fruntea 
favorlțiior, oarecum detașat 
tn clasamentul sufragiilor de 
un Winnen sau vam Impe, 
de Kelly, Anderson sau Ber- 
naudeau. Da, bătrinul Joop 
merita tricoul cu numărul 1, 
ai primului favorit. La 37 de 
ani era nu numai veteranul 
Turului, ci și cel mai prestlr- 
gios „client". In 1980 sosise 
cu tricoul galben la Paris, 
iar numărul locurilor secunde 
ta clasamentele finale, 6, re
prezintă un veritabil record, 
neatins nici de legendarul 
Raymond Poulidor, „Poupou" 
fiind, o știe toată lumea, 
eternul „mare învins". Șl 
chiar dacă acum Joop nu mal 
avea vigoarea primei tine
reți, dacă mușchii 11 erau 
obosiți, știința meseriei șl 
cunoașterea fiecărui metru 
al traseului, a tuturor capca
nelor, reprezentau atuuri care 
primau tn calcule.

S-a ținut bine. După 11 
etape, la jumătatea Turului, 
era al 5-lea în clasamentul 
general, cu șansele intacte. 
Marți după-am’ază, la sosi
rea La Fleurance, îl aștepta 
tas* surpriza. Un comunicat 
oficial anunța că încă în 
etapa a doua (100 km contra- 
cronometru pe echipe, la 
Fontaine-au-Pirâ) controlul 
medical dăduse un rezultat 
pozitiv. Iar contraexpertlza 
confirmase prima analiză :

Zoetemelk se făcea vinovat 
de folosirea unei substanțe 
interzise, mandralona, un hor
mon de sinteză. Penalizat cu 
10 minute, a trecut brusc 
dintre fruntași ta mijlocul 
plutonului. Nu va obține, 
anul acesta, ai doilea succes 
din carieră. La 37 de ani era, 
probabil, ultima Iui șansă I 

A declarat cu seninătate 
(nici usturoi n-a minoat...) 
că este „uimit" de aceste con
troale, fără să nege că ar fi 
folosit medicamentul („pe 
care H Iau Ia începutul se
zonului, pentru întărirea or
ganismului"), susținîndu-și 
nevinovăția prin controalele 
negative la două din „clasi
cele" dinaintea Turului, 
„Dauphln^" și „Midi libre". 
Nu l-a crezut însă nimeni, 
pentru că Joop mal fusese 
prins cu mîța-n sac la două 
din edițiile trecute ale Tu
rului...

Dincolo de drama personală 
a lui Zoetemelk, care încheie 
cariera cu capul plecat, să 
ne gîndlm o clipă la condiția 
ciclismului - - - • ’ ' ~
pajul a 
de azi, 
Au fost 
mat că 
pează.
apărat, indignate, arătîndu-se, 
apoi, in timp, „uimite", ca 
șt Zoetemelk, de unele con
troale pozitive...

Știind, pe de-o parte, cit 
de greu e ciclismul, aproape 
neomenesc uneori, iar pe de 
altă parte cit de periculos 
este dopingul — amlntiți-vâ 
de nefericitul Tom Simpson, 
omorft de doping și de mun
tele Ventoux în 1865 — sur
prinde bltadețea pedepsei. 
Acolo unde alte sporturi sus
pendă pe un an sau doi, une
ori pe viață, comisarii Turu
lui acordă 10 minute penali
zare. Ceea ce este mai mult 
dectt o încurajare...

profesionist. Do- 
devenit, nu de ieri 
o practică curentă, 
voci care au afir- 

toatâ lumea se do- 
Citeva vedete s-au

Vladimir MORARU

ACTUALITATEA ATLETICĂ INTERNAȚIONALĂ
Victorii ale sportivilor români

HENGELO. Pe stadionul a- 
cestel localități olandeze a a- 
vut loc marți seara un impor
tant concurs atletic internatio
nal la care au luat parte câ
teva dintre marile vedete ale 
acestui sport Vn frumos suc
ces a repurtat tinărul nostru 
atlet Sorin Matei eare a ds- 
tint proba de săritură in 
înălțime cu rezultatul de 2.24 
m. Înaintea americanului Benn 
Fields ii ei tot cu 2.24 m.

Alte rezultate : 
IM 
na) 
rey 
nett------------- ----------
Steve Cramm (M. Brit.) 1:46.38.

____________BARBATI : 
m : James Gilkes (Guya- 
10.48 : 400 m : Eddie Ca- 
(3.U.A.) 46.15. Todd Ben-
(M. Brit) 46.33 ; 800 m:

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Brian Teriot (S.U.A.) 1:46.51 
1 5M m : Steve Ovett 
Brit) 3:38.94. Don 
(S.U.A.) 3:39.60 Todd 
(S.U.A.) 3:39.67. Rudy 
gaart (Belg.) 3:39.80.
Arogan (S.U.A.) 3:39.86 ; 5 0M 
m : Emiel Puttemans (Belg.) 
13:40.06. Tom Hunt (M. Brit) 
13:42.54 ; triplu : AL Joyner
(S.U.A.) 16.51 m ; prăjină :
Patrick Desruelles (Belg.) 5.40 
m ; FEMEI : IM m : 
Baptoste (M. Brit.) 11.35 
m : Chris Mullen 
2:01.37 : 15M m : Saskia 
wer (OL) 4:15.40.

BUDAPESTA. Concurs 
tru juniori ta capitala 
riel. FETE : 800 m ; 1. 
gareta Kesseg 2:04.68. 2. Vio
leta Beclea 2:04.93. 3. Gyongyi

(M. 
Aldridge 
Harbour 
de Wij- 

Chuch

Joan
■ 800

(S.U.A.)
Brou-

pen-
U.nea- 
Mar-

Koncza (toate România) 2:08.46; 
greutate : 1. Mihaela Samoilă 
16.23 m. 2. Livia Simon (am
bele România) 16.20 m: înăl
țime : 2. Octavia Nif 1.74 m; 
suliță : 4. Mihaela Popescu- 
46,20 m; BAlETI : 2 000 m ob.: 
4. Viorel Popescu 5:45.02. 9.
Cost el Purice 6:00.88.

SOFIA. „Concursul 
lor” pentru juniori. 
Căprărescu (4:28.24 la 
si Daniel Ciobanu (15.60 m la 
triplu) s-au clasat pe 
loc. Locul doi a fost ____
de: Elena Constantinescu 12.26 
la 100 m. Mariana Onită 14.81 
la 100 mg. Henriette Nedelcn 
S.75 m la lungime. 
Ivașcu 40.00 m la disc. 
Costineseu 49.78 s la 
Zoltan Fekete (3:53,09 
m si 8:33,9 la 3 000 m). 
Turbă 50.44 m la disc. ____
Grigoras (55.40 m la ciocan).

capitale-
Corina 

1 500 m)

Drimul 
ocupat

Carmen 
Li viu 

400 m. 
la 1500 
Stelică 

Nicolae

Bulgaria :

Turul Franței (12)

LIDERUL ACCIDENTAT

HALTEROFILII IN PRIM-PLAN

IN IERARHIA MONDIALA
urma succeselor dobindi- 
ultimele campionate mon- 
Si la Jocurile Olimpice,

In 
te la 
diale .. _
halterele au devenit in Bulga
ria un sport toarte popular in 
rindul tineretului. Nu este 
deci de mirare că în majorita
tea orașelor din tara vecină fi 
prietenă au fost înființate scoli 
sportive speciale pentru învă
țarea $i practicarea halterelor. 
„De aici — spunea antrenorul 
federal Ivan Abadgiev — se
lecționăm elementele cele mai 
talentate pe care le pregătim 
pentru performante deosebite. 
Nu e un secret, deci. pentru 
nimeni, care este explicația 
succeselor noastre și de ce a- 
vem atîția halterofili juniori, 
care asaltează sau chiar dețin 
recorduri mondiale la seniori".

La cele spuse de reputatul 
antrenor s-ar mai putea adău
ga citeva exemple sugestive. 
In Bulgaria se organizează, in 
fiecare an. numeroase con
cursuri rezervate elevilor, la 
care cel mai valoroși perfor
meri se află in obiectivul se
lecționerilor reprezentativelor 
naționale.

în afara concursurilor inter
ne, tinerii halterofili bulgari 
iau startul și la numeroase în
treceri internaționale. Cea mai 
importantă are loc, anual. la 
Vama. în orașul de pe litoralul

bulgar s-nu afirmat, ți conti
nui si fie descoperite, elemen
te da certă valoare. pm-.tre 
cart marii campioni. recordma
nii mondiali Ianko Rusev și 
Blagoi Blagoev. Din generația 
nouă amintim pe Hadgiev. un 
junior, fost recordman al lumii 
pini anul trecut la._ seniori, la 
categoria muscă, și pe Neno 
Terejiski. care i-a corectat re
cordul cu 10 kg 1 La categoria 
pană (60 kg) nu mai puțin de 
4 sportivi tint de valori egale, 
cu rezultate excelente, ca Red- 
gebov, Topurov (campion euro
pean de juniori în acest an), 
Pencev și Manolov. La cate
goria semimijlocie situația este 
identică. Rusev pare să fie ti
tular, în timp ce Pașov sau 
Zlatev iși pot menține sau miri 
greutatea corporală. Blagoi 
Blagoev este invincibil la cate
goria mijlocie (82,5 kg) cu cele, 
trei recorduri mondiale: 
kg la „smuls", 225.5 kg la 
runcat" și 420 kg la 
Chiar și la categoria 
grea.
Krastev. a 
de luat în 
cordmanul 
(U.R.S.S.). 
Krastev a ______
la „smuls" recordul lui Pisa
renko dar a ratat 203 kg ri- 
mMnd, deocamdată, la 200 kgl

în gr. n : Penarol — San Cristo
bal (Venezuela) 1—o (1—0). In 
fruntrea clasamentului a trecut 
Penarol.
• ta noul campionat a! Angliei 

(ediția 1*83—84) ta liga I vor 
participa tot 22 de formații, ca 
șl ta anii precedențl. Federația 
engleză a revenit, astfel, asupra 
deciziei, luate anterior, privind 
reducerea numărului de echipe 
din prima ligă de la a la 20.
• la competiția internațională 

de fotbal „Cupa Alpilor" s-au 
disputat alte trei meciuri, în 
oare »-au Înregistrat următoarele 
rezultate: Auxerre — Grasshop
pers Zd rich 2"-2; Neuchatei — 
Metz 1—1; Monaco — Servette 
Geneva 4—0.

Roquefort — sur Soulzon. 
de a 12-a etapă a Turului 
clist al Franței a programat ___
o etapă de 261 km, între Fleu- 
rance și Roquefort sur Soulzon. 
La început a fost o cursă tac
tică, dar după 187 de km pa
tru dintre rutieri s-au desprins 
de marele pluton, avînd la un 
moment dat un avans de 7 mi
nute 1 I Printre „fugari" se a— 
flau belgianul Van Impe. olan
dezul Van der Poel și scoțianul 
Robert Miliar. A urmat o cursă 
fantastică între cei evadați sl 
grosul plutonului, care se a- 
propla vertiginos do fruntași. A- 
bia cu 10 km înainte de sosire 
sa va decide soarta etapei. 
Fruntașii stat ajunși, apoi ta- 
trecuțl, așa tacit lupta pentru 
victorie se va da între Kim An
dersen (Danemarca). Pedro Del
gado (Spania) și olandezul Ge
rard Veldscholten, Danezul va 
cîștlga in 7h 17:49 (bonificația 
30 sec.), realizînd • medie »- 
rară de 35,763 km, urmat la o 
secundă de Delgado șl la 9 sec. 
(20) de Veldscholten. tn urma 
lor: Pascal Poisson la 25 sec„ 
Agostlnho (Portugalia) la 29 seo. 
Și un pluton masiv la 31 sec.

La start s-a prezentat si Pas
cal Simon (cu o fractură la o- 
moplat) care a făcut eforturi 
considerabile de a termina cursa 
șl a-și păstra tricoul galben. El 
conduoe cu 60 h 21:35. urmat la 
4:14 de francezul Laurent Fig- 
non, de Sean Kelly (Irl.) la 5:33. 
de J.R. Bernadeau (Fr.) 5:34 eto.

Azi, etapa a 13-a : Roquefort — 
sur Soulzon — Aurillac (201 km).

Cea 
el- 
ierl

TELEX g TELEX p TELEX * TELEX • TELEX * TELEX* TELEX * TELEX * TELEX

195,5 
la „a- 

„total". 
super- 

reprezentantul Bulgariei, 
devenit un adversar 
seamă pentru re- 
mondial Pisarenko 
Recent, la Vama, 
încercat să doboare

BASCHET • ta ziua a patra 
a C-E- de junioare au fost Înre
gistrate rezultatele : Pescar* : 
Italia — Bulgaria 70—W (32—37). 
Polonia — Belgia 74—73 (32—37). 
Cehoslovacia — 
(52—34), Vast o : 
Germania 01—71 
ria — Spania 
U.RAS. 
(42-30).

BOX • Asociația mondiala a 
boxului (WBA) l-a desemnat pe 
panamaezul Roberto Duran 
(campionul lumii la cat. super 
semi-mljlocie) ea cel mai bun 
pugilist al lunii Iunie. La 17 
iunie, la New York, el l-a În
trecut pe americanul Davey 
Moore.

CICLISM • Turul Rhenaniel- 
Palatlnat, pentru amatori, a pro
gramat prologul la Bad Neu-

Franța 108—70 
Suedia — RJ. 
(34—37). Unga- 
84—83 ”* —

Iugoslavia
(45—W).

85—73

enahr-Arhwetier <19.5, km — 
contratimp individual). Primul 
s-a clasat Olaf Ludwig 
German*).

SĂRITURI • Proba feminin* 
de sărituri de La platformă, des
fășurat* La Innsbruck, a fost 
etștigatâ de Heidemarie Greeks 
(Cehoslovacia) cu 467,97 p. A fost 
urmat* de : Tatiana Albleva 
(URSS) 460,44 p și ndiko Kele- 
men (Ungaria) 446.79 p.

TENIS • Turneu feminin la 
Newport (SUA) : Pam Shriver
— Susan Rimes 6—0, 6—0, Eli
zabeth Sayers — Rosie Casals 
5—7, 6—3, 6—3 I, Barbara Potter
— Barbara Jordan 6—3, 6—4,
Alycia Moulton — Shelby Tor
rance 8—3, 6—2, Lele Forood — 
Caryn Copeland 6—2, 6—4 • Tur
neu masculin la Boston, tn ca
drul „Marelui premiu Volvo” s

(R.D.
6—0,6—0,
6—3, 6—4,

6—3, 6—4
masculin t

Solomon — Tulasne 
Martinez — Venter 
6—4, Bedel — Tous 
Ooleppo — Urpi 
• Baas-tad — turneu
Edberg — Fils 6—4, 6—4, Gunnar- 
sson — Lopez Maeso 6—4, 7—S. 
Ostoja — HOgstedt 3—6, 7—6,
6—1, Boileau — Deriln 6—2. 5—7, 
6—4 • „Cupa Borotna", la Le
Touquet. La faza finală iau 
parte următoarele echipe de că
deți : U.R.S.S., Suedia, R.F. Ger
mania șl Franța.

ȘAH • tn runda a treia a tur
neului feminin de La Halzchowe 
(Polonia) maestra româncă Mar
gareta Teodore seu a remizat, cu 
negrele, cu poloneza Bojena Si
kora, Iar Hanna Erenska a ciști- 
gat Ia Margareta Perevoznio 
(România). Conduce Sikora ca 
M P.
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