
VIZITA TOVARĂȘULUI 
IICOLAE CEAUSESCU, 
IPREUNÂ CU TOVARĂȘA 
ELENA CEAUȘESCU, 
I REPUBLICA ZIMBABWE

limbată, 16 iulie, la Harare 
I continuat convorbirile oti
te dintre tovarășul Nicolae 
lușescu, secretar general al 
rtidului Comunist Român, 
Iședintele Republicii Socia
le România, împreună cu 
larășa Elena Ceaușescu și 
larășul Robert Gabriel Mu
le, președintele Uniunii Na
tale Africane din Zimbab- 
1 primul ministru al Repu- 
lii Zimbabwe, impreună cu 
larășa Sally Mugabe.
I *tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
lircună cu tovarășa Elena 
lușescu au fost invitați, in 
Istil dimineții de simbătă, 
I viziteze capitala Republicii 
Libabwc, orașul Harare.
I *La Harare a avut loc du
mică. 17 iulie, mitingul prie- 
liiei româno-zimbabwene, 
Ifășurat sub semnul dorinței 
lor două popoare de a se 
noaste mai bine, de a duce 
li departe relațiile de prie- 
lic născute incă din perioada 
■tei grele și îndelungate du- I de zimbabweni pentru do- 
Idirea independentei. Mitin- 
I a constituit încă un prilej I exprimare a recunoștinței 
lă de poporul român, de Ro
tii ia socialistă, fată de pre- 
lintele său tovarășul Nicolae 
lușescu. pentru ajutorul 
lltilateral — material, poll- l diplomatic și moral — a- 
Idat in vederea împlinirii 
laiului său de libertate și 
lependentă.
Mitingul prieteniei româno- 
Inbabwene s-a desfășurat pe 
Idionul Rufaro.
I.a sosirea la stadion, într-o 
hșină deschisă, tovarășul 
Icolae Ceaușescu și tovarășa 
lena Ceaușescu, însoțiți de 
a mul ministru Robert Mugabe 
I tovarășa Sally Mugabe, în 
Uamațiile și uralele prelungi- 
I ale mulțimii, fac turul sta- 
bnului, după care iau Ioc 
I un podium special amena- 
l. Se ovaționează minute în 
[ pentru tovarășul Nicolae 
laușescu, pentru prietenia ce-i 
ligă pe conducătorii celor 
luă țări, pentru prietenia ro- 
tno-zimbabweană. întregul 
kdion pronunță numele Ro- 
pniei șl Republicii Zimbabwe, 

președintelui Nicolae 
raușescu, al premierului Ro- 
h't Mugabe.
Intr-o atmosferă de deose- 
l entuziasm, reverberată din- 
|lo de porțile stadionului, a 
ht cuvintul tovarășul Nicolae 
raușescu. Cuvintele conducă- 
rului partidului și statului 
Isțru au găsit un larg ecou 

inimile celor prezenți, care
I aplaudat îndelung.

★
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
bretar general al Partidului 
munist Român, președintele

Republicii Socialiste România, 
s-a reintilnit, duminică dimi
neața, cu tovarășul Robert Ga
briel Mugabe, președintele Uni
unii Naționale Africane din 
Zimbabwe, primul ministru al 
Republicii Zimbabwe.

Noua rundă de convorbiri, 
desfășurată intr-o ambianță de 
cordialitate, de înaltă stimă și 
profund respect reciproc, a pri
lejuit un larg schimb de vederi 
in legătură cu probleme esen
țiale ale vieții internaționale.

Schimbul de păreri a pus, 
incă o dată, in evidență faptul 
că România și Zimbabwe se 
pronunță ferm pentru soluțio
narea pe cale politică, prin tra
tative, a stărilor de ineordare 
și conflict, a tuturor diferende
lor dintre state.

Relevînd identitatea sau a- 
propierea punctelor de vedere 
in legătură cu problemele dis
cutate, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Robert Gabriel 
Mugabe au reafirmat voința 
României și Republicii Zimbab
we de a conlucra tot mai 
strins în cadrul O.N.U. și al 
altor foruri internaționale, in 
interesul cauzei păcii, destin
derii, înțelegerii și cooperării 
internaționale.

★
Tovarășul Nieolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Robert Gabriel 
Mugabe, președintele Uniunii 
Naționale Africane din Zim
babwe, primul ministru al 
Republicii Zimbabwe, au sem
nat, duminică, 17 iulie, in ca
drul unei ceremonii care a 
avut Ioc la „Guest State House”, 
reședința oficială in timpul 
acestei vizite. Declarația comu
nă și Programul privind dezvol
tarea pe termen lung a coope
rării economice și tehnice și a 
schimburilor comerciale _ între 
Republica Socialistă România ți 
Republica Zimbabwe.

După semnare. tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Robert 
Gabriel Mugabe și-au strins 
mîinile cu căldură, exprimîn- 
du-și satisfacția fată de schim
bul deschis și fructuos de pă
reri pe care l-au avut timp de 
mai multe zile. într-o atmos
feră de caldă prietenie, înțele
gere si stimă reciprocă.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au reintilnit, duminică, in 
cadrul unul dineu, cu tovară
șul Canaan Sodlndo Banana, 
președintele Republicii Zim
babwe, și tovarășa Janet Ba
nana.

LUBURILE DE VACANȚĂ 
AU LUAT UN START

IMID, NECONVINGĂTOR I
aidul nostru prin clteva sectoare ale Capitalei
In organizarea activității 
lortive cu copiii și elevii, clu- 
jrile de vacanță sînt chema- 
i să joace un rol aparte, să 
ragă mase largi de iubitori 

sportului, să-i cuprindă în 
incur suri și întreceri, pe dis- 
pline, pe vîrste, după un

tn bazinul mic de 
la Liceul „D. Bolin- 
tineanu" din Capitali 
sint inițiați primii... 
delfini ai vacantei de 
vară 1983.

Foto : D. NEAGU
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ROMÂNIA - PRIMUL LOC IN CLASAMENTUL GENERAL
PE NAȚIUNI LA BALCANIADA DE NATAȚIE-JUNIORI

• Victorii
Natația noastră tinără și-a 

reconfirmat poziția fruntașă In 
Balcani ! Desfășurată timp de 
patru zile, la trei bazine bucu- 
reștene, ediția 1983 a Jocurilor 
Balcanice pentru juniori a pri
lejuit cucerirea unui frumos 
buchet de succese românești, 
in toate cele trei discipline 
(înot, polo, sărituri) reprezenta
tivele noastre ocupind locul I. 
în mod firesc, In clasamentul 
general pe națiuni România s-a 
clasat pe primul loc, cu 18 
puncte, urmată de Grecia 9 p, 
Bulgaria 8 p, Iugoslavia 7 p, 
Turcia 4 p. Competiția se în
cheie, așadar, cu un frumos 
bilanț românesc, care trebuie 
să-i îndemne pe tinerii noștri 
sportivi la eforturi sporite pen
tru alte afirmări internaționale.

la toate cele trei discipline !

Un golgeter autentic, Vlad Hagiu, In acțiune. (Fază din meciul 
România — Bulgaria 13—8). Foto : D. NEAGU

Victorie finală incontestabilă.
Reunind selecționate alcă

tuite din iucățori pînă ~la 20 de ani " - • — .
România si Turcia, turneul de 
polo s-a • ■ 
de necontestat a echipei noas
tre. Ea a fost de departe cea 
mai bună garnitură prezentă 
la bazinul Dinamo, impunîn- 
du-se in cele trei reuniuni în
tr-o manieră limpede, prin 
înot si tehnică specifică su
perioare. Indubitabil include
rea a doi dintre cei mai va
loroși poloiști români, tinerii 
Hagiu si Moiceanu. în lotul 
..speranțelor" — alături de alti 
doi iucățori mai experimen-

din Bulgaria. Grecia.

încheiat cu victoria

la polo
si-a mai adăugat 

în cursa... solitară

1. ROMÂNIA
2. Bulgaria
3. Turcia
4. Grecia

CLASAMENT
3 3 0
3 2 0
3 1 0
3 0 0 3 21-37 0

0 41-20 4
1 29-25 4
2 21*30 2

2—2). Hagiu 
cinci puncte 
spre titlul de golgeter detașat.
Ion 2. Ragea 2. Kiss. Vamos, 
Oprișan si Moiceanu fiindx cei
lalți
sari

cikoglu 2. Evgin. Au condus 
K. Schmuk (Cehoslovacia) si 
I. Sumelidis (Grecia). în cea
laltă partidă de simbătă : Bul
garia — Grecia 12—6 (4—1,
1—4. 2—0. 5—1). După ce e-

realizatorl. Pentru adver- 
au marcat Seldflx 2. Soll-

Succes categoric ai
14 victorii

treia reuniune finală (sim- 
înotători- 

aceleasi

A 
bâtă) a Balcaniadei 
lor juniori, a păstrat 
caracteristici : superioritate ne
tă a fetelor din echipa Rornâ- 
n.A si o luptă foarte intere
santă intre formațiile masculi- 

si

Geo RAETCHI
(Continuare în pag 2-3)

înotătoarelor noastre
in 14 probe

"ogram cit mai riguros stabi- 
l. Ce-i drept, programe există 

aproape toate cluburile de 
icantă. Simt, insă, acestea 
spectate, apar totodată inl- 
itive din partea copiilor și e- 
vilor, a beneficiarilor de

Cifiva at lefi.
Profesorii de la C.S.Ș. „Tri- 
■nf" București știau încă din 
■imăvară că pe „teritoriul" 

pe frumoasele terenuri de
Șosea, vor evolua — tn

re, au imitat-o, făcînd să spo
rească simțitor salba de me
dalii. Lung, deși nu este o spe
cialistă a craulului. a învins 
la 400 m liber (4 :32,01), iar 
Cullcă a devenit pentru prima 
oară campioană balcanică pe 
distanta de 200 m fluture 
(2:22,08). Și pentru a com
pleta această frumoasă după- 
amiază la piscina de la „23

ne ale României. Greciei 
Iugoslaviei.

Cristina Deveseleanu 
dublat succesul din prima 
invingind și in proba de 
m bras cu 1:13,56, iar 
echipierele sale Nocmi Lung și 
Marieiea Culică, din Baia Ma-

și-a 
zi.

100 
co- Adrian VASILIU

Diaconutati. Serban _ 
făcut să crească forța sa 
exprimare, ambitionîndu-i 
Ragea. Kiss. Vamoș. Ad. 
si ceilalți componenti 
matiei aliniate de V. 
si E. Georgescu.

După victoria netă 
inaugurală (15—7 cu
selecționata României 
nit simbătă ,.7“-le Turciei, 
ceeasi dominare, aceeași 
ferentă în final, de opt goluri, 
chiar dacă in unele momente 
poloistii noștri s-au ...jucat cu 
ocaziile : 13—5 (3—1. 3—0. 5—2.

si a 
de 
De 

Ion 
for-ai 

Mediana

din ziua 
Grecia), 
a întîl-

A- 
di-

(Continuare in vag. 2-3)

Sâritorii au cucerit toate titlurile
Reprazentanții noștri au iz

butit frumoasa performanță de 
a cuceri locul I tn toate cele 
patru probe, ceea ce le-a a- 
dus, firește, și primul loc in 
clasamentul general De echi
pe. Simbătă. talentatul Cătălin 
Cherciu (antrenor N. Sparios) 
a tinut sâ-si completeze pal
maresul cu o nouă victorie, la

platformă, după cea realizată 
ioi la trambulină. Constant la 
un nivel ridicat, elegant în e- 
xecutii si cu multe intrări a- 
proape ireproșabile. dublul 
campion balcanic a făcut do
vada unor calități indiscuta
bile. Cea mai bună săritură a 
sa (3Vî salt înainte grupat) a 
fost răsplătită cu 59 p. O pres
tație bună a avut si Călin 
Hila. clasat pe un merituos 
loc secund. Participînd în afară

Dumitru STANCULESCU

(Continuare în pag 2-3)

drept ai acestor cluburi șl ai 
bazelor sportive care le sînt 
afectate 7

Raidul întreprins In ctte- 
va sectoare ale Capitalei Iși 
propune să răspundă la aceste 
întrebări...

cifiva rugby ști...
cadrul unui club de vacanță — 
o parte din elevii școlilor Sec
torului 1 al Capitalei. Din ex
periența anilor trecuțl, mai ști
au că frecventa copiilor osci

lează, „rivalele" de vizavi (ba
zinele de Înot) fiind puter
nice puncte de atracție tn se
zonul estival. S-au luat, deci, 
măsuri în sensul că. la sfîr- 
șitul orelor de sport, toată lu
mea să meargă și alături, la 
ștrand. Spre a face cit mai a- 
trăgătoare orele de pe stadio
nul Tineretului, cei de la 
C.S.Ș. „Triumf" București au 
mal luat o măsură : să se pre
dea cu prioritate atletismul 
(adică jocurile în care alerga
rea sl săritura să nu lipseas

că) și rugbyul (un sac de ba
loane ovale tn dreptul fie
cărui but !). La atletism, 
pentru inițiere și pregătire. 
C.S.Ș. „Triumf" București a 
desemnat doi maeștri ai spor
tului : prof. Gheorghe Dulghe- 
ru și Ion Rățoi. La rugby, 
s-au stabilit, de asemenea, doi 
antrenori cu experiență. în

Raid realizat de 
Tiberiu STAMA
Vasile ÎOFAN

Finalele „Daciadei" la ciclism

C. CĂRUȚAȘU Șl Z. 10RINCZ - 
CAMPIONI LA FOND

CIMPULUNG MUSCEL, 17 
(prin telefon). Duminică Ia a- 
miazâ au luat sfîrșit în locali
tate finalele .Daciadei" și ale 
campionatului național de ci
clism fond, întreceri care s-au 
bucurat de o organizare foarte 
bună. Ultimele două probe, 
fond — seniori și fond — ju
niori mari, desfășurate sîmbătă 
și, respectiv, duminică dimi
neața au dat cîștig de cauză 
lui C. Căruțașu (Dinamo) și 
pentru a 7-a oară în acest an 
tînărului alergător din Zăr- 
nești, Z. LSrincz, o autentică 
speranță a ciclismului nostru.

Cursa seniorilor s-a desfășu
rat pe o distantă relativ scur-

Gh. ȘTEFANESCU

(Continuare in pag. 2-3) (Continuare In pag. 3-3)



Sa încheiat concursul „Prietenia" la caiac-canoe In campionatul de perechi I

NICI 0 MEDALIE PENTRU JUNIORII NOȘTRI...
Concursul .Prietenia" la ca

iac-canoe s-a încheiat simbătă 
Ia prinz, la Snagov, cu desfă
șurarea finalelor în probele de 
500 m. Din păcate, nici în reu
niunea finală reprezentanții 
noștri n-au reușit să conteze. 
In nici una din probe, în lupta 
pentru medalii, cel mai bun loc 
ocupat fiind patru (la caiac 4 
fete), la fel ca vineri după- 
amiază. în finalele probelor de 
1000 m. In rest, trei echipaje 
sosite pe locul 9 — ultimul 
dintre finaliști. și o probă fără 
concurent român...

Să recunoaștem că. dincolo 
de orice circumstanțe, situația 
este supărătoare, ridicînd un 
serios semn de întrebare în 
privința valorii ..schimbului de 
mîine" al caiacului și cano® 
noastre. Chiar dacă Ia juniori 
n-am obtinut niciodată rezul
tate comparabile cu cele ale 
seniorilor, chiar dacă medaliile 
noastre la concursul „Priete

ROMÂNIA - PRIMUL LOC LA BALCANIADA DE NATAȚIE-JUNIORI
Săritorii au cucerit toate titlurile

(Urmare din pag. 1) 

de concurs (are doar 14 ani). 
Ion Petrache a cucerit ropote 
de aplauze, trei note de 10 
(pentru 2*/i salt contra tram
bulinei grupat) si multe alte 
de 9 (l*/« salt contra în echer 
st 3*A salt înainte grupat).

Ieri, in prezenta a numeros: 
spectatori. care au suportat 
canicula a fost rindul fetelor, 
tot la platformă, să domine 
întrecerea desfășurată in ba
zin (exemplar gospodărit) de 
la Ștrandul Tineretului. Princi
pala favorită Lniza Nicolaescu 
(antrenoare. Melania Treista- 
ru) a condus de la prima sări
tură si si-a menținut șefia pe 
parcursul celor șapte salturi 
pentru că a concurat atît de 
bine cum de multă vreme nu 
am văzut-o. Atentă, cu exe- 
cutii-kinogramă. cu intrări în 
apă uneori fără stropi. Luiza a 
confirmat că este o săritoare 
de talie internațională. asa 
cum a făcut dealtfel si la 
campionatele europene de ju
niori de anul trecut, cînd a 
cucerit medalia de bronz. Re
levant este faptul că pentru 
două sărituri a primit punctaj 
rarisim : 68,85 p. pentru 3% 
salt înainte grupat (coeficient

Succes categoric al
(Urmare din pag 1)

August", cvartetul tării noas
tre. alcătuit din tot atîtea cam- 
SIoane balcanice (Mateescu. 

leveseleanu, Gherman și Sa- 
ehelarie). si-a adjudecat si 
titlul la 4X100 m mixt eu 
4 : 34,26 — nou record balca
nic.

în întrecerile masculine. Ro
bert Pinter a confirmat valoa
rea manifestată șl în zilele pre
cedente. sosind primul cu un 
avans categoric, la 400 m liber 
(4 ; 10,29). Iar la 200 m flutu
re a învins ploieșteanul Cristi
an Ponta (2 : 08,56). după ee 
coechipierul său Oliviu Băcu- 
ieți a condus dar pină la 
150 m.

Si duminică a fost un ade
vărat festival al Înotătorilor 
români, reprezentanții noștri 
adjudeeîndu-și 6 din cele 7 
probe. Din nou. Robert Pinter 
•-.a dovedit cel mal bun crau- 
list al actualei ediții, deve
nind campion balcanic si pe 
distanța de 1500 m. El a Îno
tat cot la cot cu grecul Kou- 
zounis 28 de lungimi și apoi 
a „explodat" pur și simplu, lă- 
aîndu-și adversarul fără re
plică.’ Timpul Învingătorului : 
16 ; 33,84. O altă multiplă cam
pioană a ediției din acest an 
este băimăreanca Noemi Lung, 
câștigătoare In ultima reuniu
ne la 400 m mixt cu im rezul
tat (5 : 03,34) apropiat de re
cordul ei personal. în cursa 
similară a băieților s-a impus, 
conform . așteptărilor, ploieș
teanul Cristian Ponta. Elevul 
lui Toma Milițescu a dorit 
mult să realizeze un timp sub 
4:40,0, a făcut eforturi mari, 
dar nu a reușit decât 4 : 42,87.

O plăcută surpriză — cursa 
pe distanta de 800 m liber a 
Simonei Rittî. Băimăreanca, 
deloc emoționată la primul el 
concurs internațional, a Înotat 
cu mult curaj șl a sosit prima 
după 9-: 20,27. O altă sportivă 
la fel de tînără. ploieșteanca 
Iulia Mateescu, și-a dublat 
succesul în întrecerile spatls- 
telor. dștigînd șî la 200 m 
(2 : 22,22). De subliniat șl re
zultatul valoros cu care bul
garul G. Mlhalev a Ieșit în

nia" pot fi numărate, de-a 
lungul timpului, pe degete — 
numărul fiind chiar mai mic 
decit la campionatele europe
ne —, și chiar dacă pentru 
juniorii noștri regata ..Priete
nia" a însemnat... botezul com- 
petițional internațional, ne este 
greu să privim cu indiferentă 
rezultatele obținute la această 
ediție jubiliară a concursului 
„Prietenia"...

REZULTATELE FINALELOR 
DE 500 m : K 1 s 1. Fidel (Un
garia) 1:46,2, ». Pusev (U.R.S.S.) 
1:47.3, 3. Nagaev (U.R.S.S.) 1:47,6,
4. Vaske (R. D. Germană) 1:49,2,
5. Goldbecher (R.D. Germană)
1:49,9, 6. Havelka (Cehoslovacia) 
1:50,7.... 9. I. Dulgherii (România) 
1:53.2 ; C 1 : 1. Kamaletdinov
(U.R.S.S.) 1:58 6, 2. Bartunek (Ce
hoslovacia) 1:59,0, 3. Ipatiev
(U.R.S.S.) 1:59,4, 4. Varga (Un
garia) 2:01,6. 5. Pietrowskl (Polo
nia) 2:02.1. 6 Szrehle (R.D. Ger
mană) 2:02,7 ; K 4 F : 1. Unga

2.7) si 68.60 pentru 2*/a salt con
tra trambulinei în echer (2.8). 
Pe locul secund s-a clasat 
Cristina Timar, campioana de 
la trambulină. Harnica săritoare 
s-a dovedit o echipieră de 
nădejde, detasîndu-se net de 
a treia clasată. într-o probă 
care nu-i este specifică. dar 
pentru care a demonstrat lău
dabile calități.

Cu privire la oaspeți. am 
notat ambiția săritorilor bul
gari. precum si progresul evi
dent manifestat de reprezen
tanții Iugoslaviei si Greciei.

REZULTATE. Platformă băieți:
1. C. CHERCIU (România) 418 p,
2. C. Hila (România) 398,90 p, 3. 
L Velcev (Bulgaria) 375,25 p, 4. 
P. Frygos (Grecia) 320,65 p, 5. 
AI. Naidenov (Bulgaria) 319,90 p, 
6.1. Diacoumacos (Grecia) 213,95 p; 
h.c. : L Petrache 483 p ; plat
formă tete : 1. LUIZA NICO
LAESCU (România) 394,75 p, 2. 
Cristina Timar (România) 371,95 
p, 3. Silvia Dgevova (Bulgaria)
316.40 p, 4. Mariana Angelova 
(Bulgaria) 288 75 p, 5. Efl Em- 
manouilidou (Grecia) 223,70 p, 6. 
M elan ia Petrovici (Iugoslavia)
221.40 p ; h.c : Elisabeta Kopetz 
(România) 283 p, Fay Zanziotou 
(Grecia) 173,85 p.

Clasament pe echipe : 1. RO
MANIA 37 p 2. Grecia 13 p, 3. 
Iugoslavia 9 p, 4. Bulgaria 6 p.

Înotătoarelor noastre
vingător la 200 m spate 
(2 :07,70).

In final, sportivii români au 
reușit în cele 29 de probe 21 
de victorii, fetele stabilind un 
record : 14 succese în iot atî
tea curse !

REZULTATE TEHNICE — 
simbătă : 409 m liber (O : 1. NO
EMI LUNG (R) 4 42,01 ; 2. Simo
na Rlttl (R) 4:37,13 ; 3. Djeni
Djomakova CB) 4:42,12 ; 4. Svet
lana Maradjieva (B) 4:42,52 ; 5. 
AJda Savlnsek (I) 4:43,34; 6. EU1
Roussaki (G) 4:43,93 ; WC ni liber 
(b) : 1. ROBERT PINTER (R) 
4:104» RB : 2. J. Artic (I) 4:12,46,
2. A. Marencic (I) 4:12,S5 ; 4. St. 
Monzoucos (G) 4.1*24 ; 5. V. 
Begov (B) 444,56: 4. A. Tsola-
Udls (G) 4 45,15 ; 144 m bras (f): 
L CRISTINA DEVESELEANU (R) 
1:18.56 ; 2. Gyongy Millitz (R) 
1:19,36 ; 3. Teodora Stratakou (G) 
1:19,59 ; 4. Sapho Voyatozoglu (G) 
1:14,72; 5. Katja Pun tar (I) 130,48;
6. Barbara Mllovlc (I) 140,97 ;
104 m bras (b) : L NIKOS STE- 
LIOU (G) 1:09,66 RB ; 2. B. Bes
ter (I) 1:11,52; 1. D. Drăguleț (R) 
1:13,42; 4. D. Stambuk (I) 1:13,61; 
5. M. Melllls (G) 1:14,36 ; 6. D. 
Gergov (B) 1:17,65 : 200 m flutu
re (f) : 1. MARICICA CULICA 
(R) 2:22,08 RB ; 2. Elisabeta Vu- 
cetle (I) 1:23,72; J. Corina Creț 
(R) 2:24,61; 4. Banda Zavorovic 
(I) 234,86 ; 8. Thetis Kamporo- 
poulou (G) 2:36,21; 8. Esen Ka- 
yuncoglu (T) 1:41.51 ; 200 m flu
ture (b) : L CRISTIAN PONTA (R) 
2:08,56 ; 1 Gheorghl Mlhalev (B) 
2:11.47; J. o. Bâculețl (R) 2:12,15;

FINALELE
(Urmare din pag, 1)

tă (110 km), insă cu un grad 
de dificultate foarte pronunțat. 
Au fost urcate, pe ambele ver
sante, trei piscuri (Matelașu, 
Posada Rucărului și Dealul Sa
sului). Dintre acțiunile care 
ne-au atras atenția semnalăm 
două. O evadare in patru, pe 
Mateiaș, avînd drept eroi pe 
M. Romașcann și V. Apostol 
(Dinamo), Gh. Butaru (Steaua) 
și A. Antal (CIBO). Acțiune 
frumoasă, insă, in parte, eșua
tă pe Dealul Basului. Aici, 
Butaru cedează ritmului im
pus de Romașcanu, ca după 
puțin timp șă-l Imita șl An-

ria (Koban — Huber — Meszaros
— lanosi) 1:38,0, 2. U.R.S.S. (Cls-
lova — Terentieva — Slomlna — 
Ivaslk) 1:38,8 3. R.D. Germană
(Bunke — Kerzel — Lipke — 
Laertz) 1:38,9, 4. România (Eșanu
— Larie — Cornea — Marinache)
1:42,5, 5. Polonia (Bak — walew- 
ska — Dylewska — Tomczyk) 
1:45,3, 6. România (Ghiță — lan- 
clc — Flămlndu — Bellciu) 1:45,5; 
K 2 : U.R.S.S. (Pusev — Kovtun) 
1:33,2, 2. Ungaria (Fidel — Ko
vacs) 1:34,3, 3. R.D. Germană
(Fiedler — Zinke) 1:34,8, 4. Ceho
slovacia (Havelka — Reich) 1:36,2, 
5. R.D. Germană (List — Gahme) 
1:36,8, 6. Polonia (Baczinski — 
Chialkowski) 1:37,3... 9. România 
(Korda — Le ca) 1:41,3 ; C t : 1. 
U.R.S.S. (Romah — Kosenko) 
1:45,2, 2. Ungaria (Varga — Na- 
dasdi) 1:45.9, 3. Polonia (Wic- 
zewski — Sploducha) 1:47,3, 4.
Cehoslovacia (Bartunek — Bousi) 
1:47,8, 5. R.D. Germană (Rossen- 
der — Kohler) 1:48,2, 6. UJl.S.S.
(Kamaletdinov — Ipatiev) 1:49,0...

I. România (Lehaci — Albo!) 
1:52,3.

VI. M-

4. D. Glavurdic (I) 2:12,77 ; 5.
G. Maryolakls (G) 2:13,62; 6. T. 
Griniazakis (G) 2:15,72 ; 4X100 m 
mixt (() : 1. ROMANIA (MATE
ESCU, DEVESELEANU, GHER
MAN. SACHELARIE) 4:34,26 RB, 
rec. junioare ; 2. Iugoslavia
4:41,46; 3. Grecia 4:42,69 ; 4. Bul
garia 4:50,11; 5. Turcia 5:05,63.

Duminică — 800 m liber (f) :
1. SIMONA RITTI (R) 9:20,27 ; 2.
M. Culică (R) 9:28,81; 3.*Djeni
Ciomarcova (B) 9:43,93 : 4. Mojka 
Toplak (I) 9:49,72 ; 5. Barbara
Kus (I) 9:55,69 : 6. Alndogan
Memdula (T) 9:59,58; 1 500 m li
ber : 1. ROBERT PINTER (R) 
16:33,84 ; 2. St. Kouzonis (G) 
16:36,67; 3. A. Marencic (I) 
17:13,94; 4. L. Mosor (R) 17:17,43;
5. J. Bernat (I) 17:18,95 ; 6. P. 
Tisalas (G) 17:34,43 : 400 m mixt 
(D : 1. NOEMI LUNG (R) 5:03,34-
2. Rodica Fie (R) 5:15.32: 3. Ajda
Savlnsec m 534,30 ; 4. Elh
Roussaki (G) 5:26.98 ; 5. Petia
Todorova (B) 5:32.24 ; 6. Zalan
Kala (I) 5:32,72 ; 400 m mixt (b) :
I. CRISTIAN PONTA (R) 4:42,87 
RB, rec. seniori; 2. S. Solar (R)

înotătorul nostru Robert Pinter la capătul uneia din cursele sale 
victorioase Foto : D. NEAGU

Victorie linoiă
(Urmare din pag 1)

lenii intrau în a doua pauză 
cu o nesperată egalitate, la ca
pătul unei spectaculoase „curse 
de urmărire", echipa bulgară 
și-a Impus superioritatea în 
ultimele două sferturi Au 
punctat Pirinski S. Tasev 1 
Dagarov 3. Stanev 2. Cristov. 
respectiv Steletopcules 3. Va- 
salos 2. Hiopoulcs. Arbitri : G. 
Pek (Ungaria) — Ă Ugansu 
(Turcia).

Reuniunea de duminică a 
inclus jocurile decisive pentru 
clasamentul final. 8-au întâl
nit. mai întil. formațiile an
grenate în disputa pentru po
ziția a treia. A fost un med 
jucat cu ambiție de ambele 
părți: cu întorsături de si
tuații. cu învingătoarea decisă 
în final : Turcia — Grecia 
10—3 (4—1. 6—8. J—î. 4—2).
un aoort Însemnat în stabili
rea el avlnd portarul Cakir. 
Au înscris Selduz 4. Soliti- 
koglu 4. Ebrem. Evgin (D. 
respectiv Steletoponlos 4. Va-

„DACIADEI"
tal. Este momentul ciad Ro- 

mașcanu și Apostol stat ajunși
din urmă de alți trei colegi 
de club : I. Gancea, C. Căru- 
țașu gi V. Constantioescu. De 
acum înainte lupta pentru tit
lul de campion va fi tranșată...
în familie. A clștigat Căru- 
țașu, urmat de Gancea (ambii 
cronometrați în 3h 11:52), In 
continuare sosind Apostol și 
Romașcanu (3h 12:17) și V. 
Constantinescu (3h 14:41) etc.

Duminică, juniorii mari au 
urmat și ei traseul seniorilor, 
dar numai pînă la Fundata, de 
unde au făcut cale Întoarsă. în 
total au acoperit 80 km. Ma-

CUPLUL M. GHEORGHE Șl M. DOBRE 
LA AL DOILEA TITLU CONSECUTIV
BRĂILA, 17 (prin telefon). 

In pofida caniculei, ci te va mii 
de iubitori ai sportului cu 
motor au venit duminică di
mineața pe stadionul muni
cipal din localitate pentru a 
urmări etapa finală, a 4-a, a 
campionatului republican de 
perechi la dirt-track. La capă
tul unei reuniuni care a durat 
peste două ore. publicul a ple
cat pe deplin satisfăcut de ca
litatea întrecerilor furnizate de 
cele șapte cupluri care au fi
gurat în program.

In lupta pentru un loc pe 
podium s-au angajat din start 
mai multe tandemuri. De-a 
lungul celor 21 de manșe, mult 
gustate de cei prezenți in tri
bunele stadionului. interesant 
de urmărit, a fost duelul din
tre perechile M. Gheorghe — M.

4:46,80; 3. J. Milidakis (G) 4:58,89; 
4. M. Iliescu (R) 5:02,82 ; 5. G. 
Mlhalev (B) 5:07,08 ; 8. H. Bata
nov (B) 5:07,82; 200 m spate (I):
1. IULIA MATEESCU (R) 2:22,22 ;
2. Laura Ghilik (R) 2:27,78; 3.
Tatiana Stamatova (B) 2:29,53 ;
4. Darja Kop (I) 2:30,07 ; 5. Tanla 
Godina (I) 2:31,02 ; 6. Maria Palsi 
(G) 2:33,89; 200 m spate (b) ; 1. 
GEORGHI MIHALEV (B) 2:07.70
RB: 2. D. Glavurdic (I) 2:13,27;
3. D. Rădic (I) 2:15,56; 4. H.
Papanikolau (G) 2:17,95; 5. L.
Volculet (R) 2:20,03 ; 6. E. Turgut 
(T) 2 35,11; 4X100 m Hber (b):
1. ROMANIA 3:44,4 RB ; 2. Iu
goslavia 3:45,60; 3. Bulgaria
3:46,0; 4. Grecia 3:474 : 5. Tur
da 4:05,0.

Clasament fete : 1. ROMANIA 
224 p; 2. Iugoslavia 116 p; 3. Gre
cia 111 p; 4. Bulgaria 87 p; 5. 
Turcia 29 p ; băieți : 1. ROMA
NIA 178 p ; 2. Iugoslavia 158 p;
3. Grecia 137 p; 4. Bulgaria 119 
p: 5. Turda 32 p; general : 1.
ROMANIA 402 p; 1. Iugoslavia 
272 p; 3. Greda 248 p; 4. Bulga
ria 206 p; 5. Turda 61 p.

incontcstobiia, la polo
sales 3. Nikolau. Au arbitrat 
R. Silha (România) si L 
Konstantinov (Bulgaria).

Clstigătoarea competiției a 
fost cunoscută la finele par
tidei vedete a Întregului pro
gram : România — Bulgaria 
13-8 (3—2. S—2. 2—1. 3—3). 
Poloistii noștri au condus in 
permanentă, desnrinzîndu-se in 
repriza secundă, dnd au rea
lizat. dealtfel, cel mai bun 
loc al lor din Întreg turneul : 
apărare fermă în fata lui Dia- 
conu. contraatacuri iuti, com
binații de efect, eficacitate a- 
nredabilă. Ei au si ratat In 
restul timpului, destul au si 
greșit mai cu seamă spre fi- 
nal angaiindu-se In jocul dur 
al adversarilor, dar succesul 
Iot nu a stat nici o clipă sub 
semnul Îndoielii. Realizatori : 
Hagiu 6 (eolgeter al întrecerii, 
eu 20 p). Moleeann 2. Ragea 2. 
Kiss. Serban. Oprisan pentru 
România. Toțev 2. Nikolov 2, 
Arabadjiev. Cristov. Kovacev. 
Au condus K. Sehmuk — G. 
Pek.

LA CICLISM
teiașul a fost urcat in pluton. 
Destrămarea s-a produs abia 
pe Dealul Sasului. Aici, doar 
patru cicliști au rezistat urcu
șului, Z. Lorincz șl V. Grosu 
(Torpedo), M. Aldulea (CIBO) 
și C. Colojl (Voința Ploiești). 
La coborîrea pe Valea Urdu, 
Lorincz se desprinde cu ușu
rință de ceilalți colegi de eva
dare și aleargă restul cursei 
(40 km) de unul singur...

Clasament : 1. Z. Lorincz 
(Torpedo) 2h 27:27, 2. C. Coloji 
(Voința) 2h 2333, 3. M. Aldu
lea (CIBO) 2h 29:08, 4. V. 
Grosu (Torpedo) 2h 29:08, 5. 
L. Kovad (Voința Arad) 
2h 30:26.

Dobre (Metalul Buc.) și I. Pa
vel — D. Stoica (Steaua) pen
tru primul loc, pe de o parte, 
iar pe de alta disputa dintre 
N. Puraveț — A. Hack (I.P.A. 
Sibiu) și S. Postolache — G. 
Scarlet (Steaua II), pentru cea 
de a 3-a treaptă a podiumului 
de premiere, despărțite^. înai- 
intea etapei finale în ' clasa
mentul general doar de un 
punct și, respectiv, 2 puncte. 
Pînă la cursele directe dintre 
acești protagoniști, cunoscutul 
motociclist brăilean Eugen Bo
tezata a... încurcat oarecum 
lucrurile. în manșa cu steliș- 
tii I. Favel și D. Stoica, el 
sosind înaintea lui Stoica, care 
a pierdut astfel un punct im
portant. în timp ce _ metalur- 
giștii bucureșteni. M. Gheor
ghe și M. Dobre si-au depă
șit toți adversarii. Ultima man
șă. a 21-a. a adus față în față
alergători angajați în cursa 
pentru titlu : M. Gheorghe — 
M. Dobre și I. Pavel — D. 
Stoica. Ei au oferit cea mai 
frurpoasă întrecere, cîștigată 
— nesperat — de tînărul de 20 
de ani M. Gheorghe, urmat 
de favoritul manșei stelistul 
I. Pavel si colegul 6ău de club. 
D. Stoica (în caz că manșa ar 
fi revenit unui sportiv de la 
Steaua, am fi asistat, în con
tinuare. la un baraj de depar-

UN CONCURS
• 6 NOI RECORDURI NAT1C 

INTRE H
Etapa a patra, cu invitații, a 

concursului atletic republican 
pentru juniorii de cat. a Il-a, 
desfășurată in Capitală, pe Sta
dionul „23 August", a reunit 274 
de băieți și 253 de fete, repre- 
zentînd 100 de cluburi și aso
ciații sportive din 37 de județe 
șl municipiul București. Cu a- 
cest prilej au fost înregistrate 
patru noi recorduri naționale 
pentru juniorii de cat. a Il-a, 
două pentru cei de cat. a IlI-a 
(Valentin Chiriac — C.S.S. 4, 
23,39 și 23,10 s la 200 m) și 
multe alte cifre promițătoare 
ale unor tineri talentați.

REZULTATE TEHNICE : BĂ
IEȚI : 100 m : Râzvan Cotrocota 
(Metalul) 11,29. c-tin Gogan 
(C.S.ș. Triumf) 11,50 ; Z00 m : 
Dumitru Paraschiv (C.S.Ș. Gă
iești) 22,68, Cotrocota 23,04 ; 400 m: 
Paraschiv 50,04, L. Mîrzea (C.S. 
Brăila) 50,16 ; 800 m : Stelică
Neață (C.S.Ș. 3 Steaua) 142,8, 
C. Albină (C.S.Ș. Drobeta Tr. Se
verin) 1:53,0, I. Tomeseu (C.S.Ș. 
Hm. Vilcea) 1:53,0 ; 1 500 m :
Neață 3 46,9, V. Coroja (C.S.M. 
Pitești) 3 47,7 ; 3 000 m : Dumi
tru Dobre (C.S.Ș. Cetate Deva) 
8 47,8, D. Pop (Gloria Bistrița) 
9:01,4 ; 5 000 m : Valentin Coroja 
15:17,6, I. Costea (Tîmavele Blaj) 
16:20,0 ; 10 km marș : Daniel Nl- 
colau (C.S.Ș. Brăila) 49:54,0, L. 
Teodorescu (Muscelul C-lung 
Muscelf 50:21,8, 110 mg : Lauren- 
țiu Vlad (C.S.Ș. 4) 15,13, L. He- 
deș (C.S.Ș. 2 Tg. Mureș) 15,18 ; 
400 mg : Gabriel Văldeanu 
(C.S.Ș.A. C-lung Muscel) 56,7, G. 
Godoroja (Viitorul) 56,7, Ad. Pet- 
cu (C.S.Ș. Tîrgoviște) 56,7 ; 1500 
m obst. : Sorin Jurjan (C.S.Ș. 1
B. Mare) 4:17,8, D. Vasiloale (U-
nirea Alba Iulia) 4:18,9 ; 4 X 100 
m ; CR.Ș. 4 BUC. 44,3, C.S.Ș. 2 
Tg. Mureș 44,4 ; 4 X 400 m :
C. S .ȘA. c-lung Muscel 3:25,6, 
nou record național ; lungime : 
Cristian Băncilă (C.S.Ș. 3 Steaua) 
7,06 m, D. Sărâcilă (C.S.Ș. Brăila) 
6,76 m ; triplu : Cristian Diaconu 
(Șc. g-rală 30 Bacău) 14,38 m, G. 
Gălan (C.S.Ș. 4) 14,32 m ; Inăl- 
țtae : Mihal Bradacs (C.S.Ș. 4) 
2,07 m, M. Nan (C.S.Ș. Turda) 
2,04 m ; prăjină : Răzvan Enescu 
(C.S.Ș. Triumf) 440 m, C. Ivan 
(C.S.ș. 4) 4,00 m : greutate : Cos- 
tel Grasu (C.S.ș.A. c-lung) 14,86 
m, I. Dăscălescu (Voința P. 
Neamț) 13,88 m ; disc t Grasu 
51,26 m, Dăscălescu 46,60 m ; 
«uliță : Jan Ungureanu (C.S.Ș. 7 
Dinamo) 66,70 m, Em. Sfăt (C.S.Ș. 
Arad) 60,60 m ; ciocan : Bela 
Mathe (C.S.Ș. Mediaș) S74« m, 
I. L. Gabriel (VUtorul) 55,34 m ;
FETE : 100 m : Mirda Iancu-
leecu (C.S.Ș. Politehnica Timiș.) 
1246, El. Constantinescu (Viitorul) 
12,35 ; 200 m : Carmen Sîrbu
(C.S.Ș. 4) 24,77, Ianculescu 24,81; 
400 m : Luminița Romanluc 
(C.A. Roman) 55,38, D. Gămălie 
(Viitorul) 55,60 ; 800 m : Ana Al-

4DM1N1STRAJIÂ
NUMERELE EXIltASE LA 

TRAGEREA EXCEPȚIONALA
„LOTO" DIN 17 IULIE 1983

FAZA I : Extragerea I : 78 33 
23 90 24 25 62 20 75 31 27 89 ; 
Extragerea a Il-a : 17 42 22 10 
77 5 29 56 2 13 3 48; Extragerea 
a Hl-a : 3 74 25 37 43 70 19 57
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Campionatul Diviziei ,,A“ (ediția 1982-83) și fondul de jucători

Fundașii stingă: ÎN DISPUTA UNGUREANU - MUNTEANU II
A CRAIOVEANULUI La încheierea sezonului l

A venit și rindul fundașilor 
stingă în acest „inventar" al ju
cătorilor de valoare evidential 
de campionatul nr. 65. Cele 34 
de etape au „cernut" valorile 
$i ..ordinea" primilor 5 ni se 
pare a fi următoarea :

1. UNGUREANU (Universi
tatea Craiova) ;

2. MUNTEANU II (Sportul 
studențesc) ;

3. BOGDAN
4. CIOCÎRLAN 

Iași) si TULPAN 
geș) ;

5. GALL (A.S.A. _ ___
Primii doi au fost, dealtfel, 

evidențiați de cele mai multe 
ori de cronicarii noștri : 18
sublinieri fiecare. Și totuși. Un- 
gureanu pe primul loc! De ce? 
Nu pentru că cele 18 eviden
țieri ale sale se referă la nu
mai 31 de apariții in echipă 
(Munteanu II are 34 de pre
zente). ci In special datorită 
aportului adus atit la echipa 
de club, cu care a ajuns în 
semifinalele Cupei U.E.F.A., cit 
și la națională (în ultimele 15 
partide ale reprezentativei n-J 
a lipsit din echipă decit de trei 
ori). Ceea ce l-a propulsat in 
„ll“-le national sint calitățile 
sale. Nieolae Ungureanu este 
un fundaș înzestrat cu viteză, 
acroșeur remarcabil, anticipea
ză bine si. așa cum se cere 
astăzi de Ia un fundaș modern, 
se dovedește periculos în acțiu
nile de atac. Dealtfel, a și mar
cat două goluri pentru echipa 

' sa în campionatul recent în
cheiat. La cei 26 de ani ei 
săi. Ungureanu este tn ..ofen
sivă" pentru un număr mai 
mare de tricouri naționale, la 
care talentul si buna sa pregă
tire îi dau dreptul.

Craioveanul este îndeaproape 
talonat de Ion Munteanu II cel 
care — pină cind s-a imntis 
Ungureanu — monopolizase tri
coul cu nr. 3 al naționalei. Ca
litățile fundașului de la Sp. 
studențesc sint cam aceleași cu 
ale lui Ungureanu. în campio
nat a fost chiar mai periculos 
pentru poarta adversă, mareînd 
de patru ori. Ceea ce l-a im
pus pe Ungureanu au fost Insă 
decizia si precizia în inter
venții. Pe a treia treaptă a 
„podiumului" — hunedoreanul 
Ion Bogdan, fonnat la Arad. 
Deși fundaș stingă, folosește 
cu predilecție piciorul drept, 
fiind deficitar... cu stinsul. li
nele carențe de tehnică le su
plinește din plin cu calitățile 
de luptător, cu raza mare de 
activitate.

Narcis Ciocirlan si Dan Tul
pan. prin constantă ți tenaci-
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(Corvinul) • 
(Politehnica 
(F. C Ar-

Tg. Mureș).

A PRIMAT DECIZIA IN INTERVENȚII> 
tate. prin spirit ofensiv 
neobosita lor activitate in 
ren, ocupă amindoi locul 
mător în ierarhia noastră,
care o incheie Gali, fundașul 
cu nr. 3 al echipei din Tg. 
Mureș, reprezentant ai tinerei 
generații. Gall a avut nevoie 
de un timp mai îndelungat de 
activitate In Drima divizie pină 
a se impune. Șutul său năoraz- 
nic (a și marcat patru goluri) 
completează gama de calități 
care l-au adus printre cei mai 
buni specialiști ai postului.

Dar in afara acestora, mai 
sint si alti jucători care au 
dat. in general, un bun ran
dament. Ne referim în special 
la Matei (F. C. Olt), la E- 
duard (Steaua) și la foarte 
tinârul Bălan (F.C.M. Brasov). 
Dealtfel, toti trei sint repre
zentanți ai tinerei generații. 
Primul, foarte talentat pentru 
acest post, a ajuns în linia d 
fund după ce a activat ca mij 
locaș si ca înaintaș, avind mij 
toacele de atac chiar mai bune 
decit cele de apărare. Perspec
tive la fel de frumoase i se 
întrevăd și lui Eduard. care în 
alternantă cu Fodor și eu u- 
nele— incursiuni pe postul de 
fundaș dreapta, a arătat cali
tăți care — ca si De Matei — 
l-au impus in reprezentativa 
de juniori care a adus din 
Australia medalia de bronz. Si
guranța în intervențiile de dT"- 
Posedare este atuul incontes
tabil al ex-piteșteanului. în 
sCrSit, citeva cuvinte despre 
brașoveanul Bălan (19 ani), 
debutant pe scena primei di
vizii. cu multe prezențe în e- 
chipa națională de Juniori. A- 
vind frumoase calități fizice, o 
viteză destul L
mare rază de acțiune, la ce 
19 ani ai «ăi. se anunță ca o 
reală speranță a postului dacă 
isi va corecta deficiențele teh
nice și dacă va găsi _~r Toacele 
tactice c«e mat bune de ena- 
tinuare a acțiunilor pe care țe 
inițiază.

Dar cu cei citați oină acum 
nu se incheie lista specraTștTcr 
pe acest post Cu rezultate mul
țumitoare în activitatea lor la 
echipele de club mai pot F. 
citați Tom» (Petrolul). Cinei 
(Chimia). Pitaru (C. S. Tîrgo- 
vlște). P. Grigore și Stana 
(ambii de la Jiul). Iată un 
mănunchi de jucători — unii 
cu mai vechi state de set* iau 
in prima divizie, alții (Stana. 
Toma) mai nou vestiți — din 
care viitorul campionat ooâte 
selecta un nou grup de frun
tași.

111. I'lilUlUMd IAȘI 34 11 10 13 3Î-4O 32
• A realizat 23 de puncte pe teren propriu (a pierdut cite 

două cu F.C. Argeș, Chimia și A.S.A. Tg. Mureș, alte unul eu 
steaua, S.C. Bacău, C.S. Tîrgoviște, Corvinul șl Universitatea 
Craiova), iar în deplasare a obținut 9 puncte (două cu F.C.M 
Brașov și F.C. Constanța, cite unul cu Jiul. Politehnica Timi
șoara, F.C. Bihor și C.S. Tîrgoviște).
• Cel mai bun loc ocupat : 8—11 (prima etapă); cel mai slab: 15 (etapele a 27-a șl a 28-a).
• Golgeterii echipei : Nemțeanu 19 goluri Cioacă și Pavelluc 

— cite 3, Romllă, Florean, Ursu, Munteanu șl Burdujan — 
cite 2, Cănănău șl Simlonaș — cl'e 1.
• Jucători folosiți : 25. Nemțeanu și Florean — cite 33 de 

meciuri, Ciodrian 31, Cioacă 30, Romllă 29 Anton 27, Ursu 26 
Bucu 24, Munteanu, Simionaș șl Paveliuo — cite 23, Gheorghiu 
20, Cănănău 18, Sigmirean și Burdujan — cite 1«, M. Radu 15, 
B. Grigore 12, C. Ionescu 11, Cimpeanu 7, Oprea 5, Soare 4. 
Keressy, Agachi și Dohot — cite 3, FI. Stoica 1.

Cartonașe galbene : 38 la 12 jucători ; cele mai multe : An
ton io.
• Cartonașe roșii : nici unul.
• A beneficiat de 7 lovituri de la 11 m : . _____

(Nemțeanu), una ratată (Nemțeanu) ; a fost sancționată 
penalty-uri : 1 transformat, 1 ratat.
• A expediat 355 șuturi (242 acasă 

care 160 pe poartă (108 acasă —

r. C BIHOR

6 transformate 
cu 2

— 11! tn deplasare),
52 In deplasare).

din-

de bună și o

Mircea TUDORAN

34 12 8 14 56 62 32
A realizat zi de puncte pe terenr T w ’ T * a 4 o 1/v.4^ «««..1A realizat 27 de puncte pe teren propriu (a pierdut două 
Universitatea Craiova, cite unul cu Jiul, Politehnica iași, 

Dinamo, F.C.M. Brașov șl Politehnica Timișoara), Iar In depla
sare a obținut 5 puncte (două cu F.C.M. Brașov, cite unul cu 
A_S.A. Tg. Mureș, Jiul ți Steaua).
• Cel mai bun loc ocupat : 2 (prima etapă) ; cel mal slab 

loc : 13 (de trei ori).
• Golgeteril echipei : Grosu 20 de goluri, Kun 13, Nedelcu 5 

Georgescu, Pușcaș șl Filip — cite 3, Roatiș și Zare — cite 2 
Blszok. Murețan, Dozsa, Rozsa, Dianu, Kiss și Sztics — cite 1.
• Jucători folosiți : 37. Zare, Blszok șl GrO6U — cite 34 de 

medur., Nițu 33, Mureșan 32, Kun 31, Pușcaș 30, Dtanu 23, Kiss
Batasz 18, Lupău 14. Albu 13, Dozsa șl D. Nlco- 
Georgescu șl Sztics "* ”
Bojtor șl Ee — cite 
șl Harșănl — cite 1.
galbene : 38 șl 13
roșii : Kun (etapa a

23, Nedelcu Zi. 
tae — cite 13, 
Filip — cite »,
— ette 2, Pavei

• Cartonașe 
Pușcaș 7.
• Cartonașe ___
• A beneficiat de 0 lovituri 'de la 11 'm, toate Cind transfor

mate de Grnsu ; a fO6t sancționată cu 7 penalty-uri : C trans
formate. 1 ratat.
• A expediat 413 șuturi (235 acasă — 127 tn deplasare), din

tre care IN pe poartă (113 acasă — SI ta deplasare).

— cite 10, Roatiș, Rozsa și 
6, Bigan, Dubovan șl Cabal ■
Jucători ; cele mai multe :
20-a).

_______

Piatra Neamf a început

I
8

e

1

Bg
I

TUFIMUl MU U C\MPIOS\TUIUI REPUBLICAN PENTRU JUNIORI II
li ikibrI JK: OccirifMCTC (raliu - Cupren

a al

ACANȚA AU LUAT UN START TIMID. NECONVINGATOR!
că o propagandă mai eficien
tă, o încunoștiințare despre tot 
ce oferă — GRATUIT. SE ÎN
ȚELEGE — stadionul Tîne- 

1 retului, a tot ce pune Ia dis
poziție clubul „Triumf", ar fî 
schimbat în bine actuala stare 
de lucruri. De bună seamă, eu 
Înțelegerea și sprijinul pro
fesorilor de educație fizică din 
școlile respective, principalii 

i răspunzători de „golul de pro
ducție" Înregistrat pe stadionul 
amintit !

De ce nu fi înot ?

teptare !
chipament : 300 de tricouri 
și teniși. Omul era In aștep
tare. Cu două zile In urmă ve
niseră — însoțiți <?e profesori 
— elevii de la două licee: in
dustrial" Pipera ți „Electroni
ca". Mai intraseră pe poarta 
stadionului — așa. ta pli.— 
bare — cîțiva pionieri din car
tier. Mihai Mureșan i-a con
dus spre terenurile proaspăt 
marcate, la atelierul secției de 
ciclism, cu multe biciclete. Pe 
ei șl pe alți puști fi aștepta 
Era convins că vor veni, ma
rea artă a instructorului de 
sport fiind aceea de a-i păs
tra, de a le spori apoi n_- 
mărul. Este, desigur, un în
ceput. .. !

(NF08MHZA

Amenajările din incinta Șco
lii generale ar. 1S9, aco
lo unde ființează unul din 
cluburile de vacanță ale sec
torului 4, arată ca un mic 
parc sportiv. Predomină ta 
program atletismuL F.resc, 
pentru că aid iși desfășoară 
activitatea un club sportiv șco
lar profilat pe această ramu
ră de bară. îj găsim Ia „lu
cru" pe cîțiva dintre atlețri 
școlii (Mihai Foca, Valeiu 
Cojocaru, Dorel Toma) sau pe 
foștii elevi inițiali aid (Ma
rian Coama, Nicoieta Voraicu) 
care te pregătesc cu sfrg pen
tru concursurile din toamnă, 
sub îndrumarea unui 
de antrenori, tn frânte_____
George Teșu ți Dora Bidini. 
Se muncește mult, aid, la „190".

Non-stop la „148“ fi
In situația in care parcul 

Progresul rămine în exclu- 
sivitat; pentr» performanță, 
devii din unitățile de ta- 
vățămînt ale sectorului 5 și-au 
îndreptat pașii spre cluburi
le de vacanță de la Școa
la generală nr. 14S și de 
la Lieeul „Dimitrie Bolintinea- 
■u". La „148", activitate non
stop, mai ales pentru amato
rii de handbal, băieți și fete, 
sub îndrumarea profesorilor 
Ianoș Balogh și Viorica Gri- 
goriu. Școala oferă, Insă, și 
alte... surprize, pentru ama
torii de volei, fotbal și tenis 
de masă. Dealtfel, a și fost 
organizată o întrecere pe sec
tor, cu participarea elevilor de 
la toate liceele, o reușită ac
țiune care se dorește a fi re
petată. .. La „Bolintineanu", 
dominanta activităților spor-

Bdid Marc 4-1 (3 1)
bon nivel tehnic in prima re
priză cind și replica băimă- 
renilor a fost destul de pu
ternici Juniorii de La Bw 
treputere au evoluat cu matu
ritate, ceea ce denotă o temei
nică pregătire tactică. Partea 
a doua a aparținut integral 
eraiovenHor care au justificat 
prin întreaga lor evoluție cla
ra victorie repurtată. 
niez spectaculozitatea 
cinci acțiuni din care 
marcat golurile partidei 
gurale".

Arbitrul Gh. Vodă 
Neamț) a condus bine 
mațîile z

ELECTROPUTERE: Flocea
— Navae (min. 46 Rădoiu), Ve- 
leanu (min. 53 Răducanu), 
Gheorghe, Dumitra — Nrțu, 
Nae (min. 38 Constantinescu). 
Ciocan (min. 31 Pitică) — Pu- 
iu, Petrișor, Calafeteanu.

CUPROM : Sarkozi — 
(min. 18 A. Pop), Popa, 
petrean. Pin tea — Ster 
41 Dohotan), 8. Popa, L. Cri
șan — Coaja. Meleaga, Burzo 
(mir 55 Trist).

Eftimie IONESCU

Subli- 
celor 
s-au 

înau-

(P. 
tor-

Hosu 
Sin- 

(min.

colectiv 
cu praf

five din această vacanță ma
re o reprezintă înotul, mai e- 
xact cursurile de inițiere or
ganizate aici. Nu mai puțin 
de 4 profesori-antrenori (C. 
Tureaș, L. Pleșa, B. Filip, V. 
Romano) sînt prezenți în mij
locul copiilor, cuprinși ta 15 
grupe, dornici să-și înscrie 
numele printre... delfinii a- 
nului 1983, peste 500 pină a- 
cum. Este o muncă bine or
ganizată, făcută cu competen
ță, cu dăruire și — cum se 
speră — cu bune rezultate. 
Revenind de unde am plecat 
(adică de la parcul sportiv Pro
gresul), ne manifestăm regre
tul eă pentru copiii și elevii 
din vecinătate nu s-au găsit 
cit de cît soluții, pentru 
și ei să fie beneficiarii 
tei splendide... oaze de 
nătate, acum, în plină 
culă.

ea 
aces- 

să- 
cani-

INVITAȚIE ÎN DELTĂ
4

EXCURSIE DE 4 ZILE IN DELTA PE PONTOANE DORMITOR

Se asigură: cazare ti ma
să pe ponton, transport 
trenul accelerat (cu locuri re
zervate) pină la Tulcea.

CU
- Mila 2 - orașul Su Ii na - 
Crișan - Marele M - Milo 
23 — Lacul Fortuna - Maliuc
- Tulcea.

Traseul : Tulcea - Brațul 
Sf. Gheorghe - Mahmudia - 
Lacul Roșu - Canalul Sulina 
EXCURSIE DE 7 ZILE CU CAZARE

MALIUC

Prețul : 900 lei. Zile de ple
care : 21, 25, 29 iulie ; 2, 6, 
10, 14, 18, 22, 26, 30 august
LA HOTELUL

Tarif: cazare 34 lei/zi/
persoană ; masă 90 lei/zi/per- 
soană ; transfer naval 110 lei/ 
persoană.

Posibilități de închiriere 
unor obiecte de pescuit.

Zile de plecare :
25, 31 iulie : 6. 12, 18, 24, 31 
august; 5, 11 septembrie.

Informoții șl înscrieri la o- 
gențiile de turism I T.H.R.

O

„SALCIA- DIN

str. Luterane 
14 21 77/2958).

nr. 13 (telefon
14 45 94), Calea Moșilor bloc 
55 bis (telefon 11 08 48), Bd 
N. Bâlcescu nr 35 (telefon
15 74 11). Bd. 1848 nr. 4 (tele
fon 14 98 81), “ ' " .
nr. 68 (telefon 14 08 00), 
Mendeleev 
59 37 60).

București din : 
nr. 4 (telefon 

str. Tonitzo

Bd. Republica 
str. 

nr 14 (telefon



VARȘOVIA (Agerpres) — 
în prima zi a turneului in
ternational masculin de hand
bal cie la Olsztyn (Polona), 
selecționatele României și R.D. 
Germane au terminat la ega
litate : 23—23. La pauză au 
condus cu 14—12 sportivii din 
R.D. Germană. Din echipa ro
mână. cel mai bine a jucat 
Vasile Stingă, autorul a 9 go
luri. Intr-un alt meci, prima 
reprezentativă a Poloniei a în
trecut cu 36—20 selecționata 
de tineret a țării-gazdă.

boxa, de asemenea. Gheorghe 
Simion (categoria mijlocie 
mică), învingător în semifina
la cu pugilistul sovietic Luja- 
nin. La categoria pană. Li San 
Iul (R.P.D. Coreeană) l-a în
trecut la puncte pe Titi Cer
cel (România).

IA BASCHET — JUNIOARE

BUDAPESTA (Agerpres) — 
In turneul internațional de 
la Seghedin boxerul român 
Iile Dragomir (categ. ușoară) 
l-a învins la puncte pe Sun 
Sun Can (R.P.D. Coreeană). In 
urma acestei victorii. Ilie Dra
gomir s-a calificat iu finală. 
Pentru medalia de aur va

VARȘOVIA (Agerpres), 
In runda a 5-a a 
international feminin 
de la Nalenchowe 
maestra româncă 
Perevoznic. iucînd 
albe, a învins-o pe 
Malgorjata Wiese, în timp 
Margareta Teodorescu a remi
zat cu Hanna Erenska (Polo
nia). In clasament continuă să 
conducă poloneza Bojena Si
kora — 4 puncte, urmată de 
compatrioata sa Erenska — 3,5 
puncte si Margareta Teodores
cu — 3 puncte.

turneului 
de șah 
(Polonia), 
Margareta 

cu piese'e 
poloneza 

ce

PE PISTELE DE ATLETISM
OVETT ÎNVINGĂTOR, COE

ÎNVINS...

In concursul atletic desfășu
rat pe stadionul Crystal Palace 
din Londra. Steve Ovett a cls
tigat proba de 1 000 m cu 
2:17,26. Sebastian Coe, cealaltă 
mare vedetă a semifondului 
britanic (si mondial) a fost în
trecut surprinzător. în cursa de 
1 500 m de iugoslavul Dragan 
Zdravkovici — 3:35.28 pentru 
învingător, 3:36.03 pentru în
vins. De menționat că Coe a 
pierdut ambele curse interna
ționale de 1 500 m alergate în 
acest sezon (la Paris pierduse la 
spaniolul Gonzales) 1

Alte rezultate : masculin : 100 
m : Brown (S.U.A.) 10,48. Wells 
(Marea Britanie) 10.52 ; 200 m : 
I.attany (SUA) 20.51 : 400 m : 
Franks (S.U.A.) 45.25. Robinson 
(S.U.A.) 35.29 : 800 m : Koskel
(Kenya) 1:45,09. Cook (M. Bri
tanie) 1:46.05. Cramm (M. Bri
tanie) 1:46.53 ; 110 mS !
Campbell (S.U.A.) 13,54. Turner 
(S.U.A.) 13,55 : 2 000 m : Walker 
(Noua Zeelandă) 5:00,79 ; fe
minin : 200 m : Ottey (Jamai
ca) 22.78 ; suliță : Sofia Sako- 
rafa (Grecia) 70,38 m. Fatima 
Whitbread (M. Britanie) 69.06 m.

ciocan : Vida (Ungaria) 74.03 
m. disc : Hossfeld (R.D.G.) 
64,48 m. 4X100 m : Ungaria 
39,41, R.D.G. 39,42 ; Feminin: 

100 m : Ines Schmidt (R.D.G.) 
11,55 ; 400 m : Christina
Lathan (R.D.G.) 51.51 : greu
tate : Cordul» Schulze (R.D.G). 
20,58 m. suliță : Suzanne Jung 
(R.D.G.) 61,20 m. 4X100 
R.D.G. 43.89.

m :

m :

ÎNSCRIERI PENTRU C.M,

Japoniei 
mondiale

21 de atlet! 
femei) a a- 
nlponă de

• Lotul
campionatele 
Helsinki cuprinde 
(15 bărbați Si 6 
nun ta t federația
specialitate.
• Michael Paul 

lomon. alergători de 
performante sub 46 
de stat In fruntea 
statului Trinidad-Tobago.

si

pcntru 
de la

Mike So-
400 m cu 
de secun- 
delegației

MECIUL R. D. GERMANA 
UNGARIA

La Dresda. gazdele aliniază 
o echipă de rezerve în meciul 
(masculin si feminin) cu Un
garia. Citeva rezultate : 
culin : 100
(R.D.G.) 10,53 : 
(R.D.G.) 46,37. 
mann (R.D.G.) 
me : Koch

mas- 
m : Schlegel 
400 m : Bauer 
110 mg : Nau- 
2,19 m. lungi-

(R.D.G.) 7.78 m :

ACTUALITATEA RUGBYSTICĂ
Auckland. Al patrulea meci 

test Noua Zeelandă — „Leii 
britanici" s-a încheiat cu vic
toria rugbyștilor „AII blacks" 
cu 38—6 (16—3). Au înscris : 
Hobbs (min. 24), Stu Wilson 
(min. 33, 40, 69), Allan Hew
son (min. 47), Andy Haden 
(min. 61), încercări ; 4 trans
formări : Allan Hewson ; 2 pe
nalități : Hewson tmisn. 30 și 
10), respectiv 2 penalități; Ol
lie Campbell (min. 29) și Gwyn 
Evans (min. 80).

Sydney. Echipa Argentinei a 
dispus cu 19—7 (9—3) de selec
ționata Noii Galii de Sud. Hugo 
Porta a înscris 15 puncte.

PESCARA. S-au încheiat par
tidele din cadrul campionatului 
european de baschet-junioare, 
titlul revenind, în mod surprin
zător, jucătoarelor cehoslovace. 
Iată rezultatele finalelor : locu
rile 1—2: Cehoslovacia—U.R.S.S. 
98—80, locurile 3—4 : Italia — 
Iugoslavia 66—16, locurile 5—6: 
Bulgaria—Ungaria 94—79, locu
rile 7—8 : Franța — Spania 
97—95, locurile 9—10 : Suedia— 
R. F. Germania 83—77, locurile 
11—12 : Polonia—Belgia 65—56.

BONN. Au început întrecerile 
campionatului european de că
deți : Tubingen : Spania—Fran
ța 99—56, Italia—Turcia 75—64, 
Iugoslavia — Ungaria 99—78 ; 
Lugwigsburg : Grecia — Suedia 
78—70, U.R.S.S. — R.F.G. 79-64, 
Finlanda — Olanda 81—75.

MONTEVIDEO. Penarol a cîș- 
tigat Cupa campionilor sud-a- 
mericani, dispunînd, în finală, 
cu 89—85 (46—46) de Obras
Sanltarias (Argentina).

TURNEE
67-lea turneu de la 
: Jose Higueras
— Heinz Gunthardt 
6—1. 6—1. 7-6.

• Al
Stuttgart 
(Spania) 
(Elveția) _ _

• Turneu demonstrativ la 
Avellino (Italia). în finală : 
Victor Pecci — Adriano 
natta 6—4. 6—2. Pentru 
3 : Ilie Năstase — Paolo 
tolucci 6—2. 6—2.
• Semifinalele „Cupei 

rotra". 
pe de 
R.F.G.
4—1.
• Turneu feminin la New

port : semifinale : Alycia
Moulton Pam Shriver 6—3

Turul Franței (16)

Pa- 
locul 
Ber-

_________________  Bo
ia Le Touquet (echi- 

cadeti) 1 Suedia — 
3—2. U.R.S.S. — Franța

DEȘI ÎN SERIOASA DIFICULTATE
SIMON SE MENȚINE LIDER

SAINT ETIENNE. A 16-a e- 
tapă a celui de al 70-lea Tur 
ciclist al Franței, desfășurată 
duminică, pe ruta Issoire — 
St. Etienne (143 km), a avut 
un deznodămlnt cu totul ne
așteptat, cu implicații directe 
asupra clasamentului el sl 
asupra celui generat Iată des
pre ce este vorba : sprintul fi
nal si l-au disputat olandezul 
Henk Lubberding si francezul 
Michel Laurent. Olandezul se 
găsea pe mijlocul șoselei si se 
părea că victoria nu-i poate 
scăpa. Dar. cu coada ochiului, 
l-a zărit. în dreapta, atacînd, 
pe francez și atunci a părăsit 
linia dreaptă pe care se afla 
angajat, s-a deplasat spre 
dreapta tăindu-i calea lui Lau
rent pe care, mai mult, l-a 
izbit de o balustradă, trtatln- 
du-1 !... Juriul internațional a 
vizionat de mai multe ori fil
mul sosirii, mai înainte de a te 
pronunța. Decizia sa a fost cea 
logică si sportivi : declasarea 
lui Lubberding sl acordarea 
victoriei lui Laurent, deși a- 
cesta, după ce s-a ridicat de 
jos, a trecut linia de sosire, 
după belgianul Jean Luc Van- 
denbroucke, care. Intre timp.

TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM S Pe circuitul 

de la Silverstone s-a desfășurat 
Marele premiu de formula I al 
Mani Britanii, contind pentru 
campionatul mondial al pllotllor. 
Victoria a revenit francezului 
Alain Prost (Renault Elf), cars 
a acoperit cel 316,14 km al curiei 
în lh24:39,780. In continuare s-au 
clasat : Nelson Piquet (Brazilia — 
Brabham BMW) ta 19,161 secun
de, Patrick Tambay (Franța — 
Ferrari) la 26,246 secunde, Nlgel 
Mansell (Marea Britanie — Lotus 
Renault) la 38,952 secunde, Renă 
Arnoux (Franța — Ferrari) la 
58.874 secunde, Nikl Lauda (Aus
tria — Marlboro McLaren) la 1 
tur. In urma acestei victorii (a 
treia în actualul campionat), Â- 
lain Prost si-a consolidat poziția 
în fruntea clasamentului C.M.: 
1. Prost 39 p, 2. Piquet 33 p, S. 
Tambay 31 p, ' "  ;
(Finlanda — Williams) 25 p, 5. 
Arnoux 19 p, 6. John Watson (Ir
landa — Marlboro Mc.Laren) 16 
p etc ■ Cea de-a 10-a ediție a 
Raliului Skoda, contind pentru 
campionatul european de raliuri, 
s-a încheiat, 1a Mlada Boleslav 
(Cehoslovacia), cu victoria bel
gianului Robert Droogmans

4. Keke Rosberg

După ce in prima z! a con
cursului de înot care se desfă
șoară în viitorul bazin olimpic de 
la Los Angeles stabilise un nou 
record mondial la 800 m cu 
7:52,33, înotătorul sovietic Vladi
mir Salnikov a ciștigat cu ușu
rință și proba de 400 m liber 
cu timpul de 3:51,60. L-au urmat 
australianul Justin Lemberg 
3:55,39 și americanul Tony Cor- 
blsiero 3:56,27. Unul din bunii 
specialiști al distanței, america
nul Jeff Kostoff nu s-a calificat 
pentru finală. Celelalte rezultate 
de vineri și simbătă : masculin : 
200 m mixt : Alexandr Sidorenko 
(U.R.S.S.) 2:04.07, Bill Barrett
(S.U.A.) 2:05,10, Nartoshi Matsuda 
(Japonia) 2:08,51 ; 4 X 800 m li
ber : U.R.S.S (Semenov, Kra- 
stuk. Tcacenko. Smiriaghln) 
7:34,86, S.U.A. (Louden, Saeger, 
Brackett, O'Brien) 7:36,25, Aus
tralia 7:38,32 ; 200 m Uber : Vla
dimir Semetov (U.R.S.S.) 1:52,04, 
Bruce Hayes (S.U.A.) 1:52,46, Da
vid Louden S.U.A.) 1:52,82 ; 400
m mixt : Sandor Wladar (Unga
ria) 4:26,77, Jeff Kostoff (S.U.A.) 
4:28,26, Rob Woodhouse (Austra
lia) 4:26,77 ; 50 m liber : John
Saueriand (S.U.A.) 23,24. Robin
Leamy (S.U.A.) 23,25, Dawid Lowe 
(Marea Britanle) 23,41 ; feminin: 
50 m liber : Dara Torres (S.U.A.) 
26,79, Angela Russell (Australia) 
26.66, Laurie Lehner (S.U-A.)

26,90 ; 490 in liber : Tiffany Cohen 
(S.U.A.) 4:13,57, June Croft (Ma
rea Britanie) 4:15,95, Anna 
McVann (Australia) 4:16,20 ; 200
m mixt: Petra Schneider (R.D.G.) 
2:16,79, cornelia Sirch (R.D.G.) 
2:18,74, Jillian Collingwood (Aus
tralia) 2:20,59 ; 200 m liber :
Kaori Yanase (Japonia) 2:01,72, 
Croft 2:02,15, Cohen 2:02,23 ; 490 
m mixt ; Schneider 4:45,92, Su
zanne Landells (Australia) 4:48,3S. 
Collingwood 4:52,89 ; 4 X 100 m > 
Suedia 3:56,80, S U.A. 3:57,34, Aus
tralia 3:57,78 ; 4 X 800 m : S.U.A. 
8:22,77, Japonia 
,,B“ 8:31,53.
• Concursurile 

ta trambulină (3 
Angeles au fost 
mericanll Greg Louganis 715,59 p 
Ia masculin șl Megan Noyer 
489,30 p la feminin.

8:28,40, S.U.A.

de sărituri de 
m) de la Los 

cîștlgate de a-

JUCĂTORII PROFESIONIȘTI NU 
POT PARTICIPA LA TURNEUL 

OLIMPIC

DE TENIS
2— 6. 6—3. Kim Shaefer — 
Terry Holladay 6—3. 6—4.
• „Cupa Galea" (jucători 

sub 21 de ani) : Royan : fi
nala: Franța — Australia 4—1; 
pentru locul 3 : Olanda — 
Ungaria 4—1 ; Almeria : fi
nala : Spania — Argentina
3— 2 : pentru locul 3_: Mexic —
Monaco 
Terme : 
— Italia 
Finlanda 
grad . __________________
R.F.G. 3—2 : pentru locul 3 : 
Marea Britanie — Israel 3—0. 
învingătoarele se vor tatîlni 
ta Vlehy, tntre 1# si 24 iulie.

Montecatini4— 1 .
finala : Cehoslovacia
5— 0; pentru locul 3: 

_ — Belgia 4—1 ; Bel- 
finala : Iugoslavia — 
3—2

după 
suferit 

, dar 
săi 

Duclos-

cîștigase sprintul 
în fața unul 
pluton I !-.

Purtătorul 
coului galben, Pas
cal Simon a fost, 
tatr-o permanentă 
dificultate, 
accidentul 
La umăr, 
coechipierii 
Bossis și 1 
Lasselle l-au aju
tat, efectiv, să ter
mine etapa cu 
bine și să-și men
țină poziția frun
tașă.

Clasamentul eta
pei : 1. Laurenț
3.49:38, 2. Lubber
ding același timp, 
3. Vandenbroucke 
Christian Seznec

la 1:07, 
(Franța), 

Pascal Poisson (Franța) și Ge
rard Veldscholten (Olanda) ta 
1:08 etc.

Clasamentul general : 1.
Pascal Simon 75.03:06. 1. Lau
rent Fignon la 40. 3. Sean Ke
lly (Irlanda) ta 1 âl, 4. Pedro 
Delgado (Spania) la 1:45,5. 
5. Angel Arroyo (Spania) la 
4:24.

• TELEX • TELEX > TELEX • TELEX • TELEX
(„Ford Escort RS“) cronometrat 
In 4h02.*01. L-au urmat austria
cul Gerhard Kalnay („Opel As
cona 400”) la 1:49 gl Peter Mat- 
tlg (R.F. Germania — „Opel As
cona 400”) la 8:44.

BOX • Meciul pentru titlul 
mondial unificat la categoria se
migrea dintre deținătorul centu
rii. Michael Spinks d Eddie Mus
tafa Muhammad, care trebuia să 
se dispute la Washington, a fost 
a minat, deoareoe challangerul de
pășea greutatea categoriei • Ar
gentinianul Santos Laclar sl-a 
apărat titlul mondial (WBA) la 
categoria muscă tnvLngtndu-1 
prin K.O. 1 pe sud-coreeanul Sud 
Hl-sop.

general conduce Peter Hllse 
(R.F.G.) 15h22:24. urmat la 8 se
cunde de compatriotul său Ulrich 
Rottier si la 38 de secunde de 
Milan Jurco (Cehoslovacia).

HOCHEI PE GHEATA • tn me
ciuri amicale. Ia Chamonix : Fe- 
rencvaros Budapesta — Saint 
Gervais 5—4, Chamonix — Fe- 
rencvaros 4—2.

Fe- 
(156 
15-a, 
An- 

2.

Danezul Kim Andersen in plină acțiune. 
Telefoto : AP—AGERPRES

Simbătă. intre Clermont 
rrand si Puy de Dome 
km) a avut loc etapa a 
contratimp Individual : 1.
gel Arroyo (Spania) 40:43. 
Pedro Delgado (Spania) 40:56, 
3. Patrocinio Jimenez (Colum
bia) 41:12, 4. Lucien Van Impe 
(Belgia) 41:13 
mon (71.06:55) 
vantaj de 52 
rent Fignon.

Luni, caravana dclistă se va 
lupta cu „Alpii", în etapa a 
17-a Bourgoin Jallieu-Alpe 
d’Huez (223,5 km).

etc. Pascal Si
ma! avea un a- 
s fată de Lau-

îa.vn

CICLISM • Turul provinciei 
Friuli (ItaUa) a revenit lui Fran
cesco Moser. 228 km tn 51157:00, 
urmat in același timp de Giovan
ni Battaglln sl Bruno Leali • 
Etapa a 4-a a competiției pentru 
amatori Turul Renanla — Pala
tinat. Mainz — Worth. 181 km 
a fost ctstlgată de Falk Boden 
(R.D. Germană) ta 3h58:43, urmat 
tn același timp de Peter Becker 
(R.F. Germania). In clasamentul

HOCHEI PE ROTILE • F.C. 
Barcelona a clstigat Cupa cam
pionilor europeni, tnvlnglnd tn 
finală cu 14—8 pe Sentment 
(Spania).

ÎNOT • La 
natele Italiei, 
înotat 200 
al doilea 
anului sl 
timpurile.

Roma, tn camplo- 
Paolo Revelll a 
fluture tn 1:59,22, 

~ ' al 
toate

m ______
rezultat mondial 
al 5-le» din

La Novisad, In tur-POLO O__ ______  ...
neul ..Speedo” : Iugoslavia 
Ungaria 11—10 (2—1. 2—2,
3—3) ; Australia — Spania 
(1—1, 1—2. 2—1, 2—1). După 
meciuri Iugoslavia
4 p. Ungaria el Australia cite 2 
p. Spania 0 o.

3—4,
8—8 

două 
totalizează

is.vn 
M.vn
a.vn
M.vn

M.vn

ZURICH, 17 (Agerpres). — 
Comitetul internațional olim
pic a respins propunerea Fe
derației internaționale de fot
bal de a fi admiși jucători da 
la echipe profesioniste La tur
neul final al Jocurilor Olim
pice care va avea loc la Los 
Angeles între 28 iulie și 11 au
gust 1984. Formula unui turneu 
„open" ar fi încălcat princi
piile fundamentale ale J.O., 
intrucît pînă în prezent jucă
torii profesioniști nu au evo
luat la fazele finale ale Olim
piadelor. In acest an s-a fă
cut o excepție, în sensul că la 
unele meciuri din cadrul pre
liminariilor au jucat cîțiva fot
baliști profesionist! în 
pele țărilor din vestul 
pei. Dar nld unul din aceștia 
nu va putea disputa faza fi
nală a turneului olimpic, 
precizat, de asemenea, că 
meciurile din preliminarii 
poate 
balist 
sionist 
cat ta 
mulul 
asemenea, vor fi excluși de la 
turneul olimpic jucătorii care 
au încălcat spiritul de fair- 
play. au comis acte de violen
tă sau au recurs la doping.

Comitetul internațional olim
pic si Federația internațională 
de fotbal vor rămîne In con
tact si de acum înainte pentru 
a realiza o reglementare cît 
mai adecvată cu evoluția fot
balului mondial.

echi- 
Euro-

S-a 
la 

nu 
lua parte nici un fot- 
(îndlferent că e profe
sau amator) care a ju- 
dlferitele faze ale ulti- 
campionat mondial. De

DE PRETUTINDENI

• Finala „Cupei Libertado- 
res" se va desfășura între Gre- 
mio Porto Alegre si Pcnaroi 
Montevideo, cîștigătoare ale 
grupelor semifinale.
• în ..Cupa de vară", echi

pele cehoslovace au obținut rezul
tate bune: Slavia Praga — Slavia 
Sofia 5—0. Ruda Hvezda Cheb 
— Cracovia 2—0. T. J. Vitko- 
vice — Eintracht Braunsch
weig 2—2.
• în etapa a 19-a a cam

pionatului U.R.S.S. : Dinamo
Kiev — Nistru Chișinău 2—1, 
Dinamo Tbilisi — Dinamo 
Minsk 1—2, Zenit — Sahtior 
0—2, Neftci — Jalghiris 3—0, 
Spartak Moscova — Cerno- 
moret Odesa 4—0 ! In clasa
ment conduc Cernomoreț si 
Dinamo Minsk cu cite 24 p, 
urinate de Dnlepr, Pahtakor și 
Jalghiris cu cite 23 p.
• In „Cupa Alpilor" : Au

xerre — Lausanne 4—1

AGENDA SĂPTĂMiNII
CICLISM : Continuă Turul Franței (se Încheie ta 
24.VH) ; YACHTING : Campionatul mondial la clasa 
„Solirg”, ta San - ■ • ------ --- -------- -----„Solirg”, ta san Francisco (pint la 22.VH), CJtf. la 
clasa „Finn”, ta Milwaukee (ptnă ta 21.VII), C.M. la 

■■ ■ ■- ia Rio de Janeiro (ptnă ta 27.VII): 
Federației” (echipe feminine), la 
24.VH), Finala „Cupel Galea”, la

clasa „optimist”,
TENIS : „Cupa
Zdrich (pînă ta „ __ _______________ , _
Vlchy (ptnă ta 24.VU) ; ATLETISM : Concursuri In
ternaționale ta Atena și Nisa.
ATLETISM : Campionatele Italiei.
SCRIMA : Campionatele mondiale, ta Vlena (ptnă la
w.vn).
CĂLĂRIE : campionatele europene de obstacole, Ia 
Geesteren (pînă la 24. VII).
ATLETISM : Campionatele României ; TENIS DE 
MASA : Campionatele europene de tineret, la Malmoe 
(ptnă la 31.VII).
AUTOMOBILISM : Marele premiu al Italiei, de for
mula 2. la Misano ; MOTOCICLISM : Mari Premii: al 
Angliei (motocros, 500 emo) la Farieigh Castle, al 
Canadei (motocros, 250 cmc) la St. Gabriel, al Sue
diei (motocros 125 cmc) la Avesa, al rinlandel (vi
teză) la Imatra ; BASCHET 1 Campionatul mondial 
feminin, la Sao Paulo (plnă la 8.VHI).
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