
VIZITA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU,
IN REPUBLICA ZIMBABWE

Șl REPUBLICA POPULARA MOZAMBIC
Luni, 18 iulie, a luat sfîr- 

șit vizita oficială de priete
nie pe care tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, împreună eu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a 
efectuat-o ta Republica Zim
babwe, la invitația tovarășului 
Canaan Sodindo Banana, pre
ședintele Republicii Zimbabwe, 
și a tovarășei Janet Banana, 
a tovarășului Robert Ga
briel Mugabe, președintele V- 
niunii Naționale Africane din 
Zimbabwe, primul ministru al 
Republicii Zimbabwe, și a te* 
varășei Sally Mugabe.

Președinții Nieolae Ceaușescu 
și Canaan Sodindo Banana, 
primul ministru Robert Gabriel 
Mugabe, tovarășa Elena 
Ceaușescu, Împreună eu tova
rășele Janet Banana și Sally 
Mugabe stat salutați la sosirea 
pe aeroportul internațional 
din Harare de comandanții 
de arme al armatei Repu
blicii Zimbabwe, după care 
primesc, de pe un podium de 
onoare, înalte onoruri militare.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu iși 
iau rămas bun cu deosebită a- 
fecțiune de la tovarășii Canaan 
Sodindo Banana și Robert Mu
gabe, de la tovarășele Janet 
Banana și Sally Mugabe.

La ora 9,00, ora locală, aero
nava prezidențială românească 
decolează, indreptindu-se spre 
Maputo.

string mîinile cu căldură, se 
Îmbrățișează.

Este salutată, cu cordialitate, 
tovarășa Elena Ceausescu.

O gardă militară aliniată Pe 
aeroport prezintă onorul. To
varășul Nieolae Ceausescu și 
tovarășul Samora Moises 
Machel trec ta revistă garda de onoare.

Salutind mulțimea care ■• 
manifestă eu exuberanță, acla
mă și ovaționează, scandea
ză urările de bun venit, to
varășul Nieolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, îm
preună eu tovarășul Samora 
Moises Machel și cu tovarășa 
Graca Machel, Iau loc într-o 
mașină deschisă indreptindu-se 
spre reședința oficială pusă la 
dispoziția inalților oaspeți pe 
timpul vizitei in Mozambie.

De-a lungul marilor artere 
ale capitalei mozambicane, 
Maputo, mii de locuitori de 
diferite virate au ieșit pentru 
a saluta pe președintele Româ
niei.
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eveniment de însemnătate epocală în viața poporului nostru
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DIN ISTORIA ȚARII

★
Tovarășul Nieolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist 
Republicii 
Împreună 
Ceausescu _     _
iulie, la Maputo, intr-o vizită 
oficială de prietenie ta Re
publica Populară Mozambie. la 
invitația tovarășului Samora 
Moises Machel, președintele 
Partidului Frelimo. președintele 
Republicii Populare Mozambie.

O impresionantă manifes
tare populară are loe pe pista 
aeroportului internațional din 
Maputo. Mii de locuitori ai 
capitalei mozambicane au tinut 
să fie aici. Ia sosirea aeronavei 
care poartă la bord pe pre
ședintele României socialista, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, pen
tru a io ura un călduros bun 
venii pe pămtatul tării lor 
libere, independente și suve
rane.
. La scara avionului prezi
dențial. ta tatimpinarea inalti- 
lor oaspeți au venit tovarășul 
Samora Moises Machel. tova
rășa Graca Machel. Tovarășul 
Nieolae Ceaușescu si tovarășul 
Samora Moises Machel tsl

Român, președintele 
Socialiste România, 

cu tovarășa Elena 
a sosit, luni 18

★
La Palatul Prezidențial din 

Maputo au început, luai după- 
amiază, convorbirile oficiale 
dintre tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Sa
mora Moises Machel, președin
tele Partidului Frelimo, pre
ședintele Republicii Populare 
Mozambie.

In cadru] primei runde de 
convorbiri, tovarășii Nieolae 
Ceaușescu și Samora Moises 
Machel s-au informai reciproc 
asupra preocupărilor partidelor 
șl țărilor lor privind dezvolta
rea economiei și socială. au 
examinat stadiul actual al ra
porturilor româno-mozambica- 
ne șl perspectivele dezvoltării 
lor șt aa făcut un schimb de 
păreri asupra situației inter
naționale actuale.

Convorbirile 
tr-e atmosferă 
nte, de 
eiprocă.

stimă

se desfășoară ie
de 
ri

caldă priete- 
ințelegere re-

★ 
onoarea

Ceaușescu,
In

Nieolae 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, șl a to
varășei Bean Ceaușescu, lună 
18 talia, tovarășul Samora 
Moises Machel, președintele 
Partidului Frelimo, președinte
le Republicii Populare Mozmu- 
Me, și tovarășa Graca Machel 
au oferit un dineu oficial

Președintele Samora MoIms 
Machel si președintele Nieolae 
Ceaușescu au rostit toasturi, 
urmărite eu deosebit interes șl 
subliniate, ta repetate rîndnrî, 
cu aplauze.

tovarftșuliil 
secretar

Luminița Romaniuc (C.A. Ro
man), etftigătoare la 400 m 
(5S.39) Foto ! P. NAGY

Se împlinesc 18 ani de la Congresul al IX-lea 
al partidului, congres despre caro tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — statetiztadu-i ou re
marcabilă forță semnificațiile, preflgurtadu-1 
marele rol ce urma »ă-l aibă ta devenirea eocta- 
listă a țării — afirma că „va rămtae Înscris cu 
litere de aur ta isteria României*. Intr-adevăr, 
marele forum al comuniștilor care și-a desfă
șurat lucrările de la 19 la 24 iulie 1965 s-a do
vedit a avea însemnătatea unui eveniment de 
răscruce, deschizător de făgaș nou in istoria 
contemporană a țării, puternic dinamizator al 
procesului construcției socialista pe p Amintiri 
României. Prin înnoirile și perfecționările pe 
care le-a declanșat In toate domeniile de activi
tate, prin impulsul fără precedent dat dezvoltă
rii întregii vieți economico-sociale a țării. Con
gresul de acum 18 ani a fertilizat și revigorat 
întreaga operă de edificare socialistă ta patria 
noastră. 12 • înarmat națiunea noastră cu o 
strategie de dezvoltare de largă perspectivă, cu 
un vast șl cutezător program de muncă, mereu 
amplificat, jalonat cu noi repere de următoarele 
congrese și conferințe naționale ale partidului, 
goteivit noilor trepte urcate de poporul nostru

1 ascensiunea sa spre piscurile civilizației so- 
daliste șl comuniste.

Sub arcul de timp deschis de Congresul al 
IX-lea, asupra căruia și-a pus pentru totdeauna 
pecetea proeminenta personalitate a tovarășului 
Nieolae Ceaușescu — alee ta marele forum co
munist din 1963 in fruntea partidului —, poporul 
român a străbătut perioada cea mai rodnică ta 
împliniri din întreaga aa existență. Din iniția
tiva șt sub directa îndrumare a tovarășului 
Nicotae Ceaușescu, ta acest răstimp s-a declan
șai o vastă ofensivă a înnoirii și modernizării, 
a afirmării puternice a factorilor calitativi, s-a 
desfășurat, cu neobosită consecvență, o amplă 
activitate de perfecționare a structurilor social- 
poiitice, a organizării și conducerii societății, 
pentru continua lărgire a aadrukM coostituțlooa- 
fioat da participare a tuturor cetățenilor 1a so- 
ktțlonarea problemelor obștești, s-a depus e

vastă muncă educativă viztad modelarea conș
tiinței socialiste, formarea profilului omului nou. 
De gtadirea, Inițiativele și acțiunea cutezătoare 
ale secretarului general al partidului stat, de ase
menea, string legate preocupările pentru perfec
ționarea noului mecanism economico-financtar, 
așezarea activității tuturor întreprinderilor pe 
principiile autoconduceril și autogestiunii, întă
rirea răspunderii comunelor, orașelor și Județe
lor ta înfăptuirea programelor de autoaprovîzio- 
nare, aplicarea șl mai fermă a principiului so
cialist de repartiție ta raport eu cantitatea, o- 
litatea și importanța muncii depuse sau — mal 
recent — elaborarea șl trecerea la realizarea 
vastului program pentru dezvoltarea puternică 
a agriculturii noastre socialiste, pentru reali
zarea de recolte superioare, sigure și stabile.

In pas cu impetuoasa dezvoltare economico-eo- 
dală a țării, operă a Întregului nostru popor, 
string undi In jurul partidului, al secretarului 
său general, mișcarea noastră sportivă — parte 
integrantă a noii realități românești — a cunos
cut, la rindul el, ta această pe drept numită 
„Epoca Ceaușescu* o viguroasă ascensiune, a 
căpătat dimensiuni de neconceput tn trecut, la 
acești ultimi 18 ani activitatea sportivă s-a 
bucurat de o permanentă îndrumare șl de un 
sprijin susținut din partea conducerii partidului, 
personal a tovarășului Nieolae Ceaușescu, dez
voltarea ei fiind permanent jalonată, orientată 
prin importante hotărîri și alte documente de 
partid.

Reprezenttnd în concepția partidului nostru, a 
secretarului său general, o importantă compo
nentă a procesului de educare a tineretului, a 
maselor populare, un prețios mijloc de menți
nere și Întărire a sănătății populației, de forti
ficare fizică și creștere a capacității de muncă, 
activitatea de educație fizică și sport a fost in
vestită cu atributul unei probleme de interes 
național, așa cum dealtfel a șl oficializat-o Le-

(Continuări tn vag 2-3)

„Lună da foc" pentru scrimerii noștri

DUPĂ UNIVERSIADA, CAMPIONATELE MONDIALE
Univendada, ultima „probă 

da toc* înaintea campionatelor 
mondiale de scrimă 1983. s-a 
Încheiat. Cu succes, după cum 
aa atic, lotul restrtna deplasat 
ia Edmonton (o singură armă 
completă. floreta feminină, 
partidptad atlt ta proba lndl-

Concursul republican al Juniorilor II la atletism ue-a arătat:

O GENERAȚIE VALOROASĂ, BINE LANSATĂ
PE ORBITA PERFORMANTEI

Denumirea concursului atle
tic de simbătă șl duminică — 
etapa a IV-a, cu invitați, a 
concursului republican al Ju
niorilor de categoria a II-a — 
ne chema, parcă, la un spec
tacol de gală al tinerilor ailed- 
Si a fost, intr-adevăr, un con
curs bun, unui din cele mai 
reușite din acest sezon, tn du
da caniculei și a unor deficien
te de organizare reglementate, 
partial, pe parcurs.

Două elemente ne Îndreptă
țesc să așezăm Întrecerile tine
relor speranțe ale atletismului 
nostru (unele imediate, altele 
pentru un viitor mai Îndepăr
tat) tn rindul concursurilor 
can nu se uită: tn primul rind 
valoarea rezultatelor, 'apoi at
mosfera competiției. Rezultate
le. Intre care și noi recorduri 
ale categoriei de vlrstă, ne •- 
rată că actuala generație a ju
niorilor II (băieții născuți 
ta 1968—1987, fetele ta 1967— 
1968) este, ta ansamblu, valo-

roasă, cu cite va vlrfuri care 
ax putea concura cu succes M 
1« categoria de vlrstă supe
rioară. Constatarea ne-a fost 
prilejuită, dealtfel, și la înce
putul lunii mai. rind juniorii 
n clștigaseră aproape jumătate 
din probele concursului repu
blican de primăvară al juniori
lor mart Acum ea se manifes
tă ta altă formă, prin numărul 
foarte ridicat — aproape ma
joritar — de tineri selecționați 
după întrecerile de simbătă și 
duminică ta echipa națională de 
juniori pentru Jocurile Balca
nice, care vor avea loc la sfir- 
șitul săptămlnil viitoare la 
București.

Ne face plăcere să amintim 
cfteva nume, tacă puțin cunos
cute, ce par bine lansate pe or
bita performantei : Cleopatra 
Pălăceanu (CSȘ Cetate Deva)

Vladimir MORARII

viduală, cit si la echipe, flo
reta masculini avtad un sin
gur reprezentant, spada ape- 
ttnd pentru Întrecerea echipe
lor la floretlstul Petru Kukl, 
iar sabia nefitad Înscrisă) a- 
dutfnd delegației României un 
titlu mondial universitar (flo- 
retista Elisabeta Guzganu) și 
trei medalii de argint (echipa 
feminină de floretă, floretista 
Rozalia Oros, spadasinul Nico
las Bodoczi), floretlstul Petru 
Kukl alungind și el ta lupta 
pentru medalii, ea si cvartetul 
de spadă, dealtfel. Ce spun a- 
ceste rezultata acum, după eu
foria succeselor (meritate) de 
la Edmonton st Înaintea con
fruntării de la „mondialele* de 
ta Viena (21—30 iulie) 7

In primul rind, că floreta fe
minini are cele mai frumoaso 
perspective pentru... 1984. adică

pentru proxima ediție a Jocu
rilor Olimpice, de la Los An
geles. Să ne explicăm. La Ed
monton. proba feminină de 
floretă a adus pe planșe mul
te scrimere din primul eșalon 
valoric, ca de pildă Sparaciart, 
Clceonettl și Mochi din echipa 
Italiei, campioană mondială en 
titre, franțuzoaicele Pascale 
Trinquet (actuală campioană 
olimpică) și Anne Meygret, 
chinezoaica Luan (vlcecamploa- 
nă a lumii), cubanezele Alfon
so si Del Risco, poloneza Du- 
brawska, sovietica Skobțeva, 
unguroaica Toschak etc. astfel 
Incit. chiar în absenta unor alte 
nume de rezonantă din pri
mele garnituri ale Uniunii So-

Paul SLÂVESCU

(Continuare tn vag ?-D

(Continuare le pag. 2-3)

Antrenorul Ștefan Haukler ți trei din floretiitele tale, cu gindul 
la „mondiale*: Csila Ruparcsics, Elisabeta Guzganu ți Rozalia 

Oros (de la ttlnga la dreapta). Foto : Dragoș NEAGU



PERIOADA CEA MAI RODNICĂ La Crișul Oradea, pentru poloiști și I

DIN ISTORIA ȚĂRII
(Urmare din pag 1)

gea sportului, adoptată în anul 1967, prima de 
acest fel din (ara noastră, menită să creeze un 
cadru organizatoric propice progresului respecti
vei activități. Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din februarie-martie 1973 cu privire la dezvol
tarea continuă a educației fizice si sportului. 
Mesajele adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
conferințelor pe țară ale mișcării sportive ce au 
avut loc în februarie 1975 și martie 1982, 
cuvîntarea rostită de președintele tării cu pri
lejul înminării înaltelor distincții sportivilor care 
au reprezentat cu cinste culorile patriei la 
Jocurile Olimpice de la Montreal, prețioasele o- 
rientări, îndrumări, sarcini și indicații date cu 
prilejul diferitelor analize efectuate de condu
cerea partidului au exprimat în modul cel mai 
concret și convingător grija și sprijinul pentru 
continua îmbunătățire a muncii în acest dome
niu, pentru ridicarea ei la cote superioare de 
calitate și eficientă.

O trainică temelie și, totodată, un puternic 
vtimulent avea să primească întreaga .activitate 
sportivă, de masă și de performantă, prin 
marea competiție sportivă națională „Daciada". 
creată din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care a conceput-o ca o adevărată 
„Olimpiadă a sportului românesc". Menită a 
Constitui în principal un mijloc important și. 
totodată, un cadru adecvat de îndeplinire a sar
cinii fundamentale încredințate de partid miș
cării sportive, aceea de atragere a întregului ti
nerețea maselor de oameni ai muncii la prac
ticarea sistematică a exercițiilor fizice, sportului 
și turismului, „Daciada" a înregistrat la primele 
ei două ediții un remarcabil succes, așa cum se 
totrevede șl la cea de a treia ediție, aflată în 
desfășurare, în faza finalelor pe țară.

Pe fundamentul mereu mai trainic ai sportu
lui de masă, care angrenează milioane de par- 
ticipanți — din școli, facultăți, întreprinderi și 
Instituții, de la sate — în întrecerile desfășurate

sub genericul „Daciadei", progrese apreciabile 
s-au înregistrat și în activitatea de performanță. 
In fapt, cei 18 ani care au trecut de la Con
gresul al IX-lea au constituit — pe planul per
formanței — perioada celui mai fructuos bilanț 
din istoria sportului românesc.

Aprecierile, dar și Îndemnurile la o pregătire 
mal susținută pe care — nu de puține ori — 
le-au primit din partea secretarului general al 
partidului i-au stimulat și ti stimulează pe spor
tivii noștri să muncească cu o dăruire și o ab
negație sporite pentru a se autodepăși mereu, 
pentru a aduce țării noi și strălucitoare victorii, 
care să-i sporească prestigiul In lume. Beneficia
ri ai unor condiții mereu mai bune de pregătire, 
sportivii noștri fruntași au cucerit în acești ul
timi 18 ani peste 1 000 de medalii la Jocurile 
Olimpice, campionatele mondiale și europene, 
precum și la Universiade. Numai la cele patru 
ediții ale J.O. desfășurate de la Congresul al 
IX-lea al partidului pină tn prezent au fost 
cucerite 17 medalii de aur, 27 de argint și 40 
de bronz, România situindu-se astfel în perma
nență printre națiunile fruntașe în arena olim
pică, înaintea altor țări cu posibilități mult mai 
mari și cu mai vechi tradiții sportive.

La Împlinirea a 18 ani de la istoricul forum 
al comuniștilor români, din iulie 1965, cînd cu 
mîndrie putem spune că avem o țară puterni
că și demnă, prețuită și admirată pretutindeni 
în lume pentru realizările ei. dar și pentru poli
tica ei de pace, înțelegere și colaborare, tine
retul sportiv al patriei, la unison cu întregul 
popor, aduce o caldă și vibrantă cinstire to
varășului Nicolae Ceaușescu, revoluționarul pa
triot, eminentul conducător politic care și-a de
dicat viața ridicării necontenite a României pe 
cele mai înalte culmi de progres și civilizație, 
care prin ideile, preocupările și activitatea deo
sebit de rodnică desfășurată în fruntea partidu
lui și statului oferă națiunii noastre un strălucit 
exemplu de a munci cu pasiune, cu elan crea
tor pentru continua înflorire a patriei, bunăs
tarea șl fericirea tuturor fiilor ei.

VACANTA d
Douâ echipe ale clubului spor

tiv Crișul Oradea $i-au încheiat 
Cte cltăva vreme activitatea ofi
cială si se află intr-o așa-zisâ 
vacanță pînâ în toamnA, cftnd 
vor reintra în circuitul competi
țiilor naționale și Internaționale. 
Fate vorba de formația de pok>, 
clasată pe locul secund în Di
vizia „A- (ca si în ltttt), «1 de e- 
chipa feminină de baschet, aflată 
pe locul 6 la terminarea cam
pionatului national (față de lo
cul 7 ocupat în 1982), ambele ffi- 
cînd parte dintre secțiile consi
derate ca fruntașe ale clubului 
bihorean. Ultima apreciere se 
referă mai cu seamă la poloigti, 
din rlndul cărora fac parte pa
tru component! ai lotului olim
pic — Dorin Costrăș, Cornel Gor
dan, Andrei Fejer și Livlti Ga- 
rofeanu.

Apreciind oa bună evoluția ge
nerală a echipei de polo Crișul 
(privită și prin prisma contribu
ției la loturile olimpic și uni
versitar) și suficientă (dar sub 
posibilități) a celei de baschet, 
am solicitat președintelui clubului

CONSTĂ ÎN.. P

Premieră in înotul nostru

SUCEAVA, LA ÎNCEPUTUL LUNGULUI DRUM
„Dactada" înotătorilor a trecut ta bilanțul său de onoare pe 1SM 

de 14 ort numele reprezentanților 
■tubului bucureștean Dinamo, de 
• ori apărtad băimărenl, de 4 — 
leșlțenl, Liceul 37 Buc, Steaua, 
C.S.Ș. Brăila (prezență inedită) 
£C.S.Ș. Ploiești numărtndu-se, 

rtndu-le, prin sportivii lor, 
tatre laureați. în cele 4 zile de 
concurs au căzut 20 de recorduri 
naționale, dintre care 12 de se
niori. Dar prea puține sînt cu 
adevărat competitive la nivel in
ternațional, la o categorie sau 
alta de vîrstă, performerele au
tentice ale ,.Daciadei" numindu- 
■e Anca Pătrășcolu și Iulla Ma- 
teescu. A fost insă vorba, prac
tic, de cel dinții concurs al se
zonului — antrenorul emerit 
Ioan Schuster opina că aresta nu 
a avut cea mai inspirată progra
mare la început de sezon (se- 
zon, ce-i drept, foarte Încărcat). 
Ttaind cont șl de unele absențe, 
motivate. în primul rlnd a marii 
noastre campioane Carmen Bu-

naclu, să mai așteptăm și în
trecerile balcanice ale seniorilor 
spre a evalua șansele reale In 
perspectiva marilor examene in
ternaționale din august, eu spe
ranța unor mai substanțiale cîs- 
ttguri in lupta ou eronometrele.

Deocamdată, să mal zăbovim 
asupra competiției din prima de
cadă a lui iulie, consemntad pre
miera „Daciadei" 1983 : Suceava, 
singurul centru din întreaga Mol
dovă reprezentat la cea mai 
mare întrecere internă a anului: 
Cei doi băieți de la C.S.M. Su
ceava, Cristi Fînzaru — 15 ani, 
pe care l-am mal văzut intr-o 
competiție, dar de masă (Cupa 
U.T.C.) — și Rome» Macovei
(16), nu au intrat în rlndul frun
tașilor, dar simpla lor prezență 
in disputa de la ,43 August" 
poate fi socotită un element re
marcabil. Specialiști reputațl i-au 
urmărit eu atenție, afirmtnd că 
au calități de performeri, că sînt 
capabili de un sensibil progres. 
Un amănunt spune totul : tn lup-

AL PERFORMANTEI
ta cu timpul, ei au ciștigat 13— 
16 secunde la ..sută" liber in 
mai puțin de patru luni, cite se 
scurseseră din acea zi de 14 
martie 1983 etnd ei intrau in noul 
șl cochetul bazin (acoperit) din 
Suceava !

Băieții au venit la Bucureșt’ 
cu un em harnic și inimos, an
trenorul Sergiu Tănasă. El ne-a 
vorbit despre citeva sute de co
pii trecut! prin filtrul selecției, 
despre sprijinul concret si efica
ce acordat înotului de economis
tul Euseble Slmota. președintele 
comisiei județene, despre .,cel 
mal frumos bazin din țară, peste 
cele din Hunedoara sau Baia 
Mare, căruia i te face Insă -ra
molitul- tn această perioadă. Ia 
atlț de puțină vreme de la re
cepție". Si ne-a cerut un răgaz 
de vreo doi ani spre a evalua 
roadele activității sale. Să 1-1 a- 

eordăm și să așteptăm așadar -

Geo RAEȚCHJ

SURPRIZE

ÎN CAMPIONATUL

DE MOTOCROS
Peste 5000 de spectatori au 

asistat duminică la cea de a 
II-a etapă a campionatului re
publican de motocros, desfășu
rată pe traseul de pe Dealul 
Muscel de la marginea orașu
lui Cimpina, în organizarea a- 
sociației sportive Poiana din 
localitate, tn program au figu
rat curse pentru toate catego
riile de alergători, cele mai 
populate fiind clasele rezervate 
juniorilor. Atit la juniori, cît 
si la tineret s-au înregistrat o 
serie de surprize, la clasa 125 
cmc trei din principalii favo- 
riți — Al. Ilieș, FL Pop și P. 
Schmidt — fiind nevoiți să a- 
bandoneze din cauza unor de
fecțiuni mecanice. Cele două 
manșe ale seniorilor au fost 
dominate copios de campionul 
țării — E. Mfiiner.

CLASAMENTE : 250 cmc — 
1. E. Mulner (Torpedo Zăr- 
nești), 2. Al. Enceanu (St r. 
Brașov), 3. L. Dan (Poiana 
Cimpina) ; 125 cmc — 1. L. To- 
moșvari (Steaua), 2. M. Poena- 
ru (Steaua), 1 G. Bene (Elec
tro Sf. Gheorghe): 80 cmc — 
1. C. Tompa (Electro Sf. 
Gheorghe), 2. E. Moașa (Șt. r. 
Bv). 3. C. Duță (Poiana Cimpi
na) : 50 cmc — 1. M. Fieraru 
(Steaua). 2- AL Doboș (IRA 
Tg. Mureș), 3. I. Bogdan (Tor
pedo Zămești).

arădean, Alexandru Tordai, opi
nia asupra celor ce ae întreprind 
în această perioadă, mamită Im
propriu „de vacanță", deoarece 
în orice unitabe sportivă cu am
biții de progres tocmai acum ®e 
pune temelia viitoarelor perfor
manțe.

— Deci, tovarășe Tordai, să în
cepem cu echipa de polo, care 
v-a adus satisfacția ocupării locu
lui 2 în campionat, în urma vic
toriei obținute în ultimul meci, 
asupra formației Rapid.

— începutul a fost făcut din 
timpul... iernii, cînd, neputlnd 
folosi bazinul acoperit (aflat și 
acum în reparație), poloiști! (ca 
șl săritorii de Ia trambulină și 
înotătorii) s-au antrenat în aer 
liber, in bazinul clubului nostru. 
Aici au fost improvizate vestiare 
încălzite, in bazin s-a aflat apă 
termală și, cu sprijinul comite
tului de părinți și in special al 
președintelui secției de polo, to
varășul Horia Cosma, echipa s-a 
prezentat atît de bine, încit la ultimele două turnee ale cam
pionatului nu a pierdut nici un 
meci. Acum, poloiștii noștri se 
antrenează la bazinul de la Băile 
,4 Mai*4, iar scopul pregătirilor 
de vară este asimilarea în echipa 
de seniori a juniorilor crescuți 
in pepiniera proprie. Este vorba» 
printre alții, de Roberto Pantea, 
Franeis Kiss (membri ai repre
zentativei României clasată pe 
locul 2 la ultimul campionat eu
ropean de juniori), Martus Ur- 
suțiu, Zoltan He® (actuali com
ponent! al lotului național de 
juniori) și Losif. Duma, iportivi 
rodați (cu dublă legitimare) la 
Progresul Oradea (în seria a 
II-a a Diviziei »,AM), aflați la 
startul afirmării. In afara fap
tului că urmărim întărirea echi
pei prin promovarea juniorilor 
cu reale perspective, ne ocupăm 
de rezolvarea problemei antreno
rului. Deocamdată, de pregătire 
se ocupă vicepreședintele clubu-

„LUNĂ DE FOC** PENTRU

FLORIN SEGĂRCEANU VREA SĂ REDEVINĂ 
CAMPION AL „DACIADEI" LA TENIS

Pe terenurile de la Dinamo, o
Ce se tntîmplă Ia una din ce

te mai mari șl mal eficiente sec
ții de tenis din țară, Dinamo 
București (In anul 1983, elevii 
antrenorului emerit Aurel Segăr- 
eeanu șl al lui Gheorghe Boa 
(he au cucerit 13 titluri de cam
pioni), tn prima zi a «ăptămi- 
aU șl In primele ore ale di
mineții ? Ieri, la ora 7 — deși 
terenurile au trebuit lucrate de 
pe la :, din cauza plou de du
minică seara — au început an
trenamentele Dar mal înainte de 
Aceasta să consemnăm faptul ci 
Întreaga activitate a săptămlnll 
ourentf stă sub lemnul pregăti
rilor febrile în vederea startului 
ta „Daciada" de performanța a 
seniorilor — cfnd se vor acorda 
șl titlurile de campioni aațlo- 
*■11 —, competiție care va avea 
too la Brașov, Începând <Ma 35 
Mie.

Florin Segărceanu — care a- 
am trecut a fost deposedat de 
ttfiul de campion ta țării chiar 
da un coleg de dub. Laurențtu 
Bucur — a trimis un telex din 
Austria, anunțtad că renunță la 
Ba turneu internațional care 
coincidea cu săiptămln* „Dacia
dei". „Candidez la titlu. (îmbă
ta vin acasă șl vreau să plecăm 
imediat la Brașov" — ierte ti

nouă ..promoție" de performeri
conducerii clubului, precum și 
tatălui său, a-ntrenoru] Aurel Se- 
țărceanu.

întreaga bază a fort împârțiU 
în citeva ateliere de lucru. Echi
pat, eu racheta în mînA, Aurei 
Segărceanu antrena pe Andrei 
Dinu, pe Laurențlu Bucur, pe 
Emil Hnau și pe Sorin Popa. 
Paralel, fac pregătiri junioarele 
Daiana S am ungi, Teodora Tache, 
Monica Radu, Corina Taloț, Clau
dia Nlculescu. mare tn cre
dere in aceste fete — ne apune 
antrenorul Segărceanu. La edi
ția de anul trecut a campiona
tului pe echipe de senioare, ti
tlul ne-a fost adus de— junioare. 
Sperăm intr-o comportare bună 
a acestora și la -Daciada- de 
performanță de Ia Brașov*—

Spre ora prînrahri venise rtn- 
dul copiilor de la centrul de 
inițiere să arate ce știu. De ei 
m ocupă antrenorii Gheorghe 
Segărceanu și Alexandru Hamza, 
dțiva — Traian Georgescu, Mir
cea Mltran, Luda Tudor, surorile 
Luiza șl Silvana Enescu — a-au 
șl făcut remarcați.

La Dinam o se pregătește, ded. 
o nouă „promoție" de perfor
meri.

Ion GAVRILESCU

CONCURSUL JUNIORILOR II LA ATLETISM
(Urmare din pag 1)

— 4:18,7 la 1 500 m, record na
țional valoros. An* Algeorge 
(CSȘ Bistrița). animatoarea 
cursei amintite și victorioasă la 
800 m. Mirela Ianculescu (CSȘ 
Politehnica Timișoara), cîștigă- 
toare la 100 m. Carmen Sirbu 
(CSȘ 4 București). învingătoa
re la săritura in lungime (6,06 
m). dar și la 200 m (combina
ție inedită In atletismul nostru). 
Luminița Romaniue (C.A. Ro
man) și Daniel* Gămălie (Vi
itorul) la 400 m. Marinei* Do- 
ee» (C.S.Ș.A, „Nicolae Bălces- 
cu“ Craiova) 60,0 la 400 mg. 
colega ei de club Daniela Zam
fir (3 km marș), săritoarele In 
înălțime Ortensia Iancu 
(CLS.Ș-A. Cîmpulung Muscel) și 
Daniel* Mărginean (C.S.M—
Cluj-Napoca). ambele cu 1,75 
m; la băieți ne-au plăcut Du
mitru Paraschlv (CSȘ Găești), 
învingător la 200 si 400 m, Ste- 
lieă Neață (CSȘ 3 Steaua), cîș- 
tigător la 800 și 1 500 m. Du
mitru Dobre (CSȘ Cetate De
va) la 3 000 m. Valentin Cori
ja (CSM Pitești) la 5 000 nu

ca și toiagul lui de club Con
stantin Gavrilă la 1 500 m ob
stacole (deși n-a ciștigat), am
bii fiind pregătiți de proaspă
tul antrenor Dan Betini, Mibai 
Bradaes (CSȘ 4 București), 2,07 
na la înălțime și, mai ales, 
Jan L'ngureanu (CSȘ 7 Dina
mo). junior de categoria a 
IlI-a. pregătit de Ioana Pecec, 
la suliță, cu un rezultat foarte 
bun : 66.70 m.

Programată. fericit, intr-o 
perioadă — de vacanță școlară 
— în care copiii au mai mult 
timp pentru pregătire, .marea 
gală a micilor atleți" a fost, 
cu adevărat, revelatoare. Fon
dul existent este de calitate, în 
afara atleților amintiți fiind și 
alte talente de calibru asemă
nător. Tehnicienii noștri (în 
număr tot mai mare) merită 
felicitări pentru preocuparea 
de a descoperi și forma viito
rii performeri al atletismului 
românesc. Dar tot de ei depin
de și viitoarea afirmare a spe
ranțelor de azi..-

(Urmare din pag. 1) 

vietice. Italiei. Poloniei. Unga
riei, R.F.G., R.D.G., competi
ția feminină B-a ridicat ia va
loarea unui puternic turneu de 
categoria A. care punctează, 
de obioei. în „Cupa Mondială”. 
Fără a absolutiza, deci, suc
cesul fetelor noastre la Univer
siadă. dar si fără a-1 minima
liza, rezultă fără echivoc că 
noua echipă reprezentativă, 
pregătită cu competență si P»; 
siune de Ștefan Haukler șl 
Tudor Petruș. se află pe un 
drum ascendent. Procesul de în
tinerire. început la C.M. 1982, 
de la Roma, are acum, după 
Edmonton, noi repere, noi 
puncte de susținere. Elisabeta 
Guzganu și Rozalia Oros au 
confirmat rezultatele lor de la 
„mondialele" de tineret din 
primăvară, de la Budapesta. 
Lingă ele se află experimen
tata Aurora Dan (din nou în- 
tr-o finală a Universiadei). 
Csila Ruparcsics (în scădere 
de formă, totuși) și Monica Ve- 
ber (mezina lotului, care n-a 
fost la Edmonton, dar care as
piră. pe bună dreptate, la ti
tularizare. după promisiunile 
de la Roma ’82 și slaba com
portare a „veteranei" Marcela 
Zsak în finala echipelor la U- 
niversiadă). Oricum, credem 
noi. o formulă a tinereții se 
Impune cu acuitate pentru 
perspectiva J.O. 1984. Tinărul 
cvintet feminin al României 
poate ajunge printre primele 
patru la Vieria 7 Așa cum 
spunea Petru Kuki, care l-a 
asistat la Edmonton, el „are 
valoare si nu se mai Intimi
dează în fața adversarelor cu 
firmă". Deci, șă sperăm, mai 
ales cu gîndul la... Los An
geles.

Citindu-1 pe Petru Kuki să-l 
și întrebăm cum vede propri
ile sanse la „mondiale". „M-am 
rimțit in largul meu la Uni
versiadă. după o lungă perioa
dă de timp de nesiguranță și 
neîncredere în mine însumi. 
Cred că puteam să trec si de 
Borella. cîștigător la „Rommel"

cre< 
.< 
ere; 
pen

Si 
« ț 
can 
car< 
fina 
divi 
trăi 
re 
■ele 
Stei 
soți 
plai 
pe 
l-a 
moi 
pol< 
Cup 
ne-; 
de 
prin 
fina 
fața 
re-1 
elin 
Ung 
fusi 
lecț 
Vie 
tro 
Bod

TRIPLU SUCCES AL ANTRENORULUI

• REZULTATELE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 17 IU
LIE: I. Cimentul Medgidia — 
Portul C-ța 3; H. Metalul Man
galia — Rapid Fetești 1; Ut. O- 
Itanpia Rm. Sărat — Gloria Bx. 1; 
IV. Gloria Focșani — Metalul Bu- 
rtu 1; V. Chimia Brazi — Pra
hova Ploiești 1; VI. A.S.A. Mlzll 
— Metalul Flopenl lj VU. Car- 
pați sinaia — Poiana Cimpina 1; 
VDI. Chimia Tr. Măgurele — 
ROVA Roșiori 1; IX. Sp. muncit. 
Caracal — I.P Aluminiu 3; X. 
Torpedo Zărnești — Nltramonia 
1; XI. Mobila Codlea — Tracto-

ADMIJilSlRMIA Ot SUI UHB PmOSPORT (NFSRMEAZĂ
rul Bv. 1; XH. Lăpușul Tg. Lă- 
puș — CJX. Slghet »; XIH. Bra
dul Vișeu de Site — Min. Cavnic 
3. Fond total de clștigurl: 336.794 
lei.

O CIȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 13 IULIE. 
Cat. 2: 2 variante 100% a 26.446 
lei și 5 variante 23% a 6.S11 lei; 
cat. 3: 5 variante 100% a «.Sil 
Iei șl 32 variante 25% a 1.653 
Iei; cat. 4 : 85,75 variante a 1.002 
lei; cat. 5 : 208,50 a 412 lei; cat.

• ; 7.194.25 a 40 lei; cat. 7: 188,75 
a MO lei; cat. 8: 3.552,25 a 40 Iei. 
Report la cat. 1: 386.176 lei.

Cel mai tînăr antrenor de trap 
ta turfulul românesc, M. Dumi
tru, a reușit duminică trei vic
torii, una mal frumoasă ea alta. 
Astfel, Crainic, excelent condus 
de aprantiul M. Cristea, a reu
șit tn ultimul ful eu o victorie a- 
ptaudată, produetnd surpriza zi
lei. Herald demarat Irezistibil pe 
ultima turnantă, șd-a dominat 
copios adversarii, arătlndu-se u- 

■nul din candidați! Derbyului *84, 
Iar Subotica, excelent pregătită, 
a ciștigat una din oursele 2 ani
lor. Cursa rezervată amatorilor 
a revenit lui Sabău, condus eu 
mult brio la victorie de B. Ma
nea. Haos, angajat din start, și-a 
impus tempoul care-1 convine,

reușind In final să-l învingă pe 
Sardonic, al cărui record rea
lizat de 1 ;Z5,2/km Q situează In 
fruntea generației de 3 ani. Cra
ter s-a Întrebuințat doar TOO m 
spre a elștiga, dovedind mari re
zerve. M. Jula a reușit cu Tenor 
să Învingă in primul hit al „Pre
miului Jiu", beneficiind de mo
dul cum V. Popa a condus-o pe 
Frenetica, aceea oare tn al doi
lea hit și-a pierdut pe drum 
adversarii, la fel ca și Flonia 
ta ultima cursă a zilei, fapt 
speculat cu promptitudine de 
unii inlțlați. Lista Învingătorilor 
a fost completată de Meilnte.

REZULTATE TEHNICE: Cursa 
■ I: 1. Meilnte (N. Gheorghe)
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Campionatul Diviziei „A“ (ediția 1982-83) și fondul de jucători

IIJLOCAȘII DREAPTA: IICLEANU («ei.rt) A PRINS IARĂȘI FRUNTEA
Iată un post cu o serie de 

lucători valoroși, unul mai ta- 
pntat decît celălalt. Exempli- 
[icind. să arătăm că cei cinci 
le pe „podium" au marcat nu 
hai puțin de 49 de goluri (o 
liedie de aproape 10 goluri), 
eea ce demonstrează o remar- 
labilă eficacitate.

După părerea noastră, cla- 
amentul primilor cinci este 
Irmătorul:
. ȚICLEANU (Univ. Craiova); 
. AUGUSTIN (Dinamo);
. GROSU (F.C. Bihor) ;
. BALINT (Steaua);
. BARBULESCU (F.C. Olt);
Internaționalul Ticleanu, va- 

prosul mijlocaș craiovean, s-a 
llasat In fruntea ierarhiei pos- 
kilui avînd tn vedere deosebi- 
Ele sale eforturi, pe toate pla
iurile (echipa națională, Cupa 
U.E.F.A., campionatul Diviziei 
lA“). Cu tot handicapul cpe- 
ației suferite astă-iarnă la 
Ichi, luînd startul pregătirilor 
le primăvară cu întirziere, Ti- 
lleahu a prins din mers 
pulsul" antrenamentelor la zi. 
l-a reluat locul In echipa era- 
bveană, în „ll“-le tricolor, a- 
rtnd firește și el partea de 
hntribuție la frumoasa victo- 
Be asupra reprezentativei 6u- 
diei. la Stockholm. Mijlocaș 
Ifensiv cu mare rază de ac- 
Kune, „5“-ul craiovean a zbur- 
lat Ia mijlocul terenului, fă- 
Kndu-și deseori remarcată 
Irezența la finalizare, venind 
nereu în sprijinul fundașilor. 
Lntrenorul Constantin Otet fă- 
ea următoarea remarcă refe- 
indu-se la Ticleanu: „Acest
lăiat modest, receptiv la orice 
ndicatie, perseverent la antre
namente. un exemplu in viata 
le familie, este jucătorul eu 
are ți-e drag să lucrezi. Dacă 
nli fotbaliștii din tară ar fi ea

Ticleanu, antrenorii ar fi feri
ciți".

Un adevărat piston a fost, la 
Dinamo, mijlocașul Angustin, 
„spărgătorul" apărărilor ad
verse. El a înscris destule go
luri pornind ca o vijelie din 
linia a doua. Fără o tehnicitate 
deosebită, dar cu calități atle
tice exemplare, pe care știe să 
si le pună in valoare, Augustin 
a fost o piesă de bază in an
grenajul echipei campioane, ca 
Si al naționalei-

Grosu'a renăscut la F.C. Bi
hor grație ambiției si talentu
lui său. dar și antrenorului 
Gheorghe Staicu. care l-a re
profilat toamna trecută ca mij
locaș. după ce la Rapid si 
Sportul studențesc el nu juca
se decît In prima linie. O- 
chiul antrenorului Staicu n-a 
dat greș, fostul înaintaș prin- 
zlnd un sezon de excepție, a- 
părind oportun și eficace la 
finalizare, devenind, cum se 
știe, golgeterul campionatului.

După multe căutări in ca
drul echipei Steaua, Balint și-a 
găsit... matca pe postul de 
mijlocaș dreapta. Jucător de 
mare travaliu, tinărul fotbalist 
a luat multe acțiuni pe cont 
propriu, trăgînd, cum se spune, 
toată echipa după el. Frumoa
se perspective stau in fața lui 
Balint. cu condiția ca el să tn- 
cerce să intre mai des în com
binații cu coechipierii săi ; căci 
„dragostea" exagerată pentru 
minge i-a diminuat insă din 
valoarea recunoscută.

Bărbulescu s-a impus de fie
care dată la F.C. Olt, fiind 
mijlocașul ofensiv al echipei 
pregătită de Florin Halagian 
De 11 ori scris cu majuscule, 
Bărbulescu a fost selecționat In 
lptul olimpic pentru meciurile 
cu Iugoslavia de la Belgrad fi

|

La încheierea sezonului

B

12. PETROLUL PLOIEȘTI
• A realizat 27 de puncte pe teren propriu (a pierdut cite 

două puncte cu Sportul studențesc, F.C. Argeș șl Universita
tea Craiova, unul ou Dinamo), iar în deplasare a obținut 5 
puncte (două cu F.C. Constanța, cite unul cu C.S. Tîrgovlște, 
Chimia șl F.C. Argeș).
• Cel mai bun ioc ocupat: 3—4 (prima etapă); ce! mal slab 

loc: 18 (de 8 ori).
• Golgeteril echipei: Simadu 11 goluri, Marlca 4, Butufei, 

Pancu șl Călin — ctte 1, O. Grigore, Liblu, Lazăr șl Gălă- 
țeanu — cite 2, Ștefânescu, Țevi, Cozarec șl Toma — cite unul, 
Cățol (F.C. Olt) șl lovan (Steaua) — autogoluri.
• Jucători folosiți: 26. Standu șl Slmaciu — cite 34 de me

ciuri, Butufei S3, Toma 31, Pancu 29, Cojocaru 28, O. Grigore 
și Marica — cite 27, Lazăr 26, Cozarec și Liblu — cite 24, Că
lin 21 Gălățeanu T7; Mlrzea ÎS, Jipa 14, Ștefânescu 13, Bra- 
toeln șl Borz — dte 10, Haralambie șl Țevi — cite 7, Toporan 
șl Cristea — dte 3, Barolanu 2, Pană și Hîncu — dte unui.
• Cartonașe galbene: 40 la ÎS Jucători; cele mai multe : 

Toma 8.
• Cartonașe roșii : Borz (etapa a 29-a) 

29-a).
• A beneficiat de 8 lovituri de la 11 

(Marica 3 șl Butufei), 3 ratate (Toma); a 
3 penalty-uri: 2 transformate, unul ratat.
• A expediat 432 de șuturi (282 acasă — 150 ta deplasare), 

dintre care 204 pe poartă (142 acasă — 62 In ‘ ‘

13. S. €. BACĂU

$

și Marica (etapa a
m: 4 transformate 
fost sancționată cu

34 12 î
deplasare).

15
(a

43 47 31

O FAPTĂ INCALIFICABILA
Ne este dat, din păcate, să 

consemnăm uneori fapte re
probabile comise pe terenu
rile noastre de sport fie de 
sportivi, antrenori, sau chiar 
conducători, fie de unii spec
tatori certați cu cele mai 
elementare norme de etică șl 
disciplină. Credem insă că 
fapta pe care o vom relata 
tn rîndurile de față consti
tuie o nedorită premieră ta 
materie de huliganism.

Cu dtva timp ta urmă, o 
brigadă de arbitri de fotbal 
din Galați se întorcea spre 
casă ta autoturismul unuia 
dintre ei. de la o partidă 
pe care au arbitrat-o intr-un 
oraș din Moldova. Aflațl pro
babil sub imperiul nervilor, 
între arbitrii I. Stroiu șl C. 
Bonș a izbucnit la un moment 
dat o altercație, din care nai 
au lipsit insultele, imputările 
și amenințările. La un mo
ment dat — rețineți, în timp 
oe autoturismul circula pe 
șosea — Stroiu (arbitru pro
movat în lotul „C“- mal mult 
pe bază de... relații decît pe 
valoare, cunoscut ea fiind un 
element extrem de irascibil) 
nu se poate stăplnl și fi lo
vește pe colegul său, pe 1» 
spate, cu un corp tăios, pro- 
voctndu-i acestuia o plagă «e- 
rioasă oare a necesitat Îngri
jiri medicale. (Din motive 
care ne scapă, cele tatlmplate

au fost ținute o vreme in se
cret de către Colegiul jude
țean de arbitri și CJ.ZJ.S. 
Galați).

In urma unei sumare an
chete, I. StiOiiu și C. Borș 
au fost excluși din oorpul de 
artjitri, iar ceilalți colegi al 
lor, martori oculari, au lost 
suspendați temporar pentru 
declarațiile lor contradictorii 
cane vizau, intr-un fei, mu
șamalizarea cazului.

Măsura ni se pare cd puțin 
bizară, ea nefiind diferențiată 
și nedreptâțindu-1 pe Borș, 
victima unul act huliganic 
incalificabil comis de I. Stro
iu, act care cade sub inci
dența Codului penal. Credem, 
ta acest sens, că și Colegiul 
central a fost Indus ta eroart.

Cazul relatat șl, ta general, 
Climatul educativ in care îșl 
desfășoară activitatea arbitrii 
de fotbal gălățenl «testă slă
biciunile Colegiului județean 
(Insuficient controlat de 
CJ.E.F.S.). Așa se și explică 
faptul că de mal multă vreme 
nu se mal afirmă, ea altă
dată. nld un „cavaler al Cu
ierului" din Galați. Cum, 
oare, aă se poată afirma ar
bitri de teapa lui Stroiu, care 
din păcate, iau locul (pe ,.re
lații") altora cu vocație șl 
cu neîndoielnice calități mo
rale 7
Telemae SIRIOPOL-coresp.

cu Olanda de la Rm. Vflcea, 
remareîndu-se de fiecare dată. 
Mai disciplinat In joc, Bărbu
lescu poate reintra în_. vizo
rul lui Mircea Lucescu.

Lista poate continua și cu 
alti mijlocași dreapta cate s-au 
impus pe parcursul campiona
tului. Citi antrenori nu și-ar 
dori să-i aibă în echipa lor pe 
un Șoșu. un Costel Iile, un 
Stelian Anghel sau un Alexan
dra. ca să amintim numai o 
parte dintre mijlocașii care 
i-au evidențiat în cele 34 de 
etape ale maratonului fotbalis
tic recent încheiat ?

Gheorghe NERTEA

Dialog cu Lucien

„MI A PLĂCUT CUM

ARTIDflf DIN BARAJUL PENTRU PROMOVAREA ÎN DIVIZIA „C“
Duminică s-au disputat parti- 

lele-retur din barajul pentru 
romovarea In Divizia „C“. lată 
ezultatele:
Voința Lețcani (Iași) — Avîntul 

jălăneștl (Suceava) 2—1 (2—0). 
rdetarul Bacău — Cimentul Bl- 
tz (Neamț) 3—« (1—0), Șiretul
uraia (Vrancea) — Victoria T.C. 
alațl 1—0 (1—0), Șoimii Topo- 
pg (Tulcea) — Tractorul Vizi re 
Brăila) 0—2 (0—0), Electrica
fonstanța — Victoria Lehliu (Câ- 
krașl) 2—0 (1—0), Agronomia
lobozia (Ialomița) — IUPS Chi
la (București) 2—3 (1—1), Avîn- 
lil Mîneciu (Prahova) — Petro- 
U1 Berea (Buzău) 2—0 (2—0), Ce- 
jloza Zărneșt! (Brașov) — Pro

gresul Pucioasa (Dîmbovița) 4—1 
(3—0), Știința Drăgănești (Olt) — 
Constructorul Tg. Jiu (Gorj) 3—1 
Progresul Băilești (Dolj) — Az
bestul Dubova (Mehedinți) 2—0 
(2—0), Mecanica Orăștie (Hune
doara) — Chimia T. Vladimirescu 
(Arad) 2—0 (1—0), Henlu Prundu 
Blrgăulul (Bistrița) — Unirea Dej 
(Cluj) 1—0 O—0). Unlo Satu Ma
re — Simared Bala Mare 1—i 
a—o).

Rezultatele urmează să fie o- 
mologate de F.R.F.

— Prccedesorul dumneavoastră, 
George Peyroche. v-a lăsat s 
grea moștenire : local 1 tna-M 
campionat lung si pretențios, 
precum și un trofeu. Cupa Fran
ței, cucerit pentru a doua sari 
consecutiv™

— La semr.area oontracuilui. 
pentru numai un an. mă s-a fi
xat un obiectiv, cred eu. la 
todemina lui Paris Sv Germaâc 
*1 ta viitoarea ediție a campio
natului. Și anume, plasarea ecfi:- 
pei pe an loc care să-l eordere. 
<Su nou. dreptul de participare 
intr-o cupă europeană, k trecu
ta ediție. Paris St. Germain a 
prins un culoar favorabil, «jun- 
gtnd In sferturile de fir.aii săe 
Cupei capelor. Acum. de ase-

Turneul final al Juniorilor II 0 PARTIDĂ DE
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afir, 3. Sicomor. Cota: cîșt. 8, 
d. închisă ev. MO, ord. triplă 
32. Cursa a VlII-a: 1. Suboti- 
. (M. Dumitru) 1:41,7, 2. Ga- 
xla, 3. Jurata. Cota: dșt. 3, 
d. închisă, ev. închis, ord. tri- 
& 1064. Cursa a IX-a: 1. Fre- 
:tica (V. Popa) 1:26,8, 2. Solsti- 
i, 3. Tenor. Cota: eișt. 6, ord. 
ehlsă, ev. 29, ord. triplă TI, 
Iplu 5—7—9. 392. Cursa a X-a:
Flonia (V. Popa) 1:32,4, 2. Ha- 

>ganu. Cota: dșt. 4, ord. 40, 
-. 10.

A. MOSCU

PIATRA NEAMȚ, 18 (prin tele
fon). Electroputere Craiova șl 
Portul Constanța au oferit in 
meciul al doilea al turneului de 
aid de la Piatra Neamț o par
tidă de o rară frumusețe, mult 
gustată de spectatori. IntSnlrea 
s-a încheiat cu un just rezultat 
de egalitate 1—1 (0—1), răsplătind 
pe de o parte virtuozitatea teh
nică a cralavenllor, iar pe de alta 
frumoasa disciplină tactică de e- 
chlpă manifestată de constănțenl. 
Favorițl din startul jocului, fot
baliștii de la Electroputere au 
dominat la începutul tatîlnlril, 
avînd In min. 3 o bară prin Ca- 
lafeteanu și alte situații bune de 
marcare In mln. 9 (Nlțu) și min. 
11 (Calafeteanu). Constănțenll își 
revin, după ezitarea din start, mal 
ales prin Sullman, pentru nume
rele lui de virtuozitate. El va și

deschide de altfel scorul (mln. 
30) după o fază de mare specta
culozitate : Zecheria trimite s 
pasă de peste 30 metri, Odangiu 
centrează din plină viteză șl 8u- 
llman reia fulgerător, ce capul, 
în plasă. După pauză, craiovenll 
încep puternic și an o cultă de 
situații la poarta lui Tudorică, 
dar cel care trec foarte aproape 
de gol stnt tot eonstânțenli. In 
min. 50 o pătrundere a Iul I. Ia- 
să* este oprită prin fault în ca
reu fără ca arbitrul să reacțio
neze. Finalul aparține celor de 
la Electroputere, oare asaltează 
poarta adversă, creindu-șl cel 
puțin 6 situații mari de egalare. 
Aceasta vine totuși ta mln. 80, 
dnd Petrișor fructifică o cen
trare trimitînd balonul în plasă : 
1—1- .

Arbitrul P. Pienescu (P. Neamț)

• A realizat 28 de puncte pe teren propriu
puncte cu F.C. Olt, dte unul ou C.S. Tlrgoviște, 
vinul șl Dlnamo), iar în deplasare a obținut 3 ,____ ___
unul cu Politehnica lași, A.S.A. Tg. Mureș șl F.C.M. Brașov).
• Cel mal bun loc ocupat: 5 (etapa a 14-a): cel mal slab 

loc: 13 (de trd ori).
• Golgeteril echipei: Chitara 9 goluri, Șoșu și Șoiman 

dte 7, Penoff șl I. Solomon — dte 4, Antohi, Movilă și 
Solomon — dte 3, Andrieș 2, Urzică 1.
• Jucători folosiți: 24. Andrieș, C. Solomon, Șoșu, Antohi . 

Penoff — dte 33 de meduri, Șoiman 32, I. Solomon 29, Elisei 
și Chitara — dte 27, Cărpud 25, Mangeac 23, Lunca * 
tenl 17, Vlscreanu 18, Botez 14, Ursachl. șl Movilă — 
Mareș 8, Verigeanu șl Adolf — alte 3, Vamanu, Popa, 
și Urzică — dte unul.
• Cartonașe galbene: 38 la II jucători; Cele mal
î Cartonașe roții: Andrieș (etapa a 23-a) și Penoff (etapa 

a 39-a).
• A beneficiat de I lovituri de la U m: 5 transformate 

(Andrieș și Chitara — dte 1, I. Solomon), una ratată (An
drieș) ; a fost sancționată cu 3 penalty-uri, toate fiind trans
formate.
• A expediat 2M de șuturi (P66 acasă — 134 in deplasare), 

dintre care 1BB pe poartă (132 acasă — S3 tn deplasare).

pierdut 
Steaua, 
puncte

două 
Cor- 
(cîte

C.
?■

18, Ar- 
cîte 12, 

Țigla riu
multe:

$

3

5

Leduc, antrenorul lui Paris St. Germain

GiNDESC FOTBALUL JUCĂTORII ROMÂNI
trenorul ei nu este deloc... tînăr. 
ci oopt de pe-acum pentru difi.- 
efla meserie pe care și-a ales-o. 
Ml-a plăcut cum ocupă terenul 
jucătorii români, cum gtndesc șl 
etan interpretează d fotbalul. 
Pentru Bălăci. Bfiloni, Ștefânescu. 
pentru toți coechipierii lor — șl 
acesta este meritul conducerii 
tefinice —, fotbalul pare o plă
cere, șl nu o corvoadă. De a- 
aeea, singurul sfat pe care mi-as 
permite să 1-1 dau lui Lucescu 
m cazul In care ml l-ar solicita 
este să continue pe drumul ales; 
•cela de a ține cont In îddle 
■Ae șl de particularitâțile jucă
torilor, șl de specificul fotbalw- 
M românesc. Este un principiu 
de la care eu. de pildă, nu m-am 
•bătut niciodată. Șl pot spune 
eă de-a lungul lungii mele ca
riere de antrenor satisfacțiile nu 
m-au ocolit. Cum se vede, țl- 
nfctdu-se cont de acest principiu 
de bază, orientativ ta privința 1- 
deli de joc. la eohipa națională a 
României s-au șl cules primele 
ren de, ea tredndu-și ta clasa
mentul grupei din care tace par
te 7 puncte smulse Italiei șl 
Suediei din 8 posibile. Ce s-ar fi 
«leș, dațl-ml voie sâ vă pun si 
eu o Întrebare, dacă România nu 
și-ar fi făcut jocul ei șl ar fi 
optat pentru un fotbal specific 
easnpioand lumii, de angajamenl 
fizic, de epuizare

Gheorghe NICOLAESCU

F.C. MAGDEBURG ÎNTREPRINDE 
SN TURNEU IN TARA NOASTRĂ

MARE FRUMUSEȚE
a condus satisfăcător următoa
rele formații :

MCTROPUTERX : Korea — 
Bădolu, Veieanu, Gheorghe, Du
mitra — Nlțu, Petrișor, Ciocan 
(mln. ia Nae) — Pulu, Pitică, 
Calateteanu.

PORTUL : Tudorică — Iuzler, 
Mocanu, Zecheria, Mihail — 
Odangiu, Damian (mln. 75 Mi- 
ball), Gh. Lazăr — Ghlță, Sull
man, I. Lazăr.

★
Marți se dispută ultima întâl

nire din turneul final al campio
natului republican de juniori n : 
Portul — Cuprom Baia Mare.

Eftimie IONESCU

la invitația clubului de fotba 
din Pitești, ln perioada 23—30 iu 
be ne vizitează țarrf cunoscut: 
ertripă de fotbal F.C. MAGDE
BURG (R. D. Germană), cam- 
ptennâ ta anii 1972. 1974 și 1975 
de T ori câștigătoare a Cupei dii 
țâre sa (1964, 1965, 1969, 1973
1978, 1179 șl 1983), câștigătoare I 
„Cupei cupelor" (ediția 1973—’74) 
F£. Magdeburg va juca dumini
că 24 iulie la Constanța, probabil 
în ziua de 26 sau 27 iulie la 
București (cu o echipă încă ne
desemnată), iar vineri 29 iulie va 
Juca la Pitești, cu F.C. Argeș.
• MECIURI INTERNATIONALE 

DE JUNIORI. Duminică și luni, 
la Sibiu, au avut loc două intîl- 
nlri internaționale de juniori, în
cheiate cu rezultatele: c.S.ș. Tg. 
Mureș — T.K. Zalaegerszeg (Un
garia) 4—1 (1—1), prin golurile
Înscrise de Sălăjan, Sărac. Toma 
șl Bota, respectiv Szabo; C.S.Ș. 
Șoimii (II) Sibiu — T.K. Zalae. 
gerszeg 5—1 (1—1). Au marcat:
Clorogar (4) și Oltean, respectiv 
Szabo. (1. IONESCU — coresp.).



SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE

feminină de trambuli- 
cadrul concursului de 
în apă de la Sofia s-a 
cu victoria sportivei 

Ruxandra Hociotă, 
totalizat 427,25 p. Pe 
următoare s-au clasat

RUXANDRA HOCIOTA - 
ÎNVINGĂTOARE LA SOFIA

Proba 
nă din 
sărituri 
încheiat 
române 
care a 
locurile
Brigjt Mulenbruch (R.D. Ger
mană) — 426,65 p. Andrea Dra- 
gomir (România) — 422,50 p, 
Vladimira Hejlova (Cehoslova
cia) 376,50 p. Daniela Trifono
va (Bulgaria) — 368,60 p și 
Agnes Gernah (Ungaria) — 
368,10 p. In proba masculină 
de platformă, primul loc a fost 
ocupat de E. Abmedov (URSS) 
— 525,05 p.

ILIE DRAGOMIR - 
C1ȘT1GATOR LA SZEGED

S-au încheiat Întrecerile tur
neului internațional de box de 
la Szeged (Ungaria). Dintre pu- 
giliștii români cea mai bună 
comportare a avut-o Ilie Dra- 
gomir, clasat pe locul întii la 
categoria ușoară. In finală, 
Ilie Dragomir l-a învins la 
puncte, cu o decizie de 3—2, 
pe sportivul sovietic Muzicik. 
La categoria mijlocie mică. 
Kestner (R.D. Germană) l-a 
întrecut la puncte pe Gheer- 
ghe Simion. Alți ciștigători : 
categoria semimuscă: Barciuk 
(URSS); categ. cocoș: Leiva
(Cuba) | categ. semiușoară : 
Sandor (Ungaria); categoria 
grea : Nebrig (R.D. Germană).

SCHIFISTA NASTACA IURECA 
- PE PRIMUL LOC IN 

„CUPA PRIETENIA*
Din cadrul concursului inter

național de canotaj pentru ju
nioare .Cupa Prietenia"^ des
fășurat în orașul polonez 
Szczecin, "proba de schif sim
plu a fost cîștigatâ de Năsiaca 
Iureca (România) — 4:11,1, ur
mată de Rostika Ilieva (Bulga
ria) — 4:13,0 și Katrin Werther 
(R.D. Germană) — 4:17,7. In 
proba de dublu visle, Anișoa- 
ra Bălan și Mariana Drăgan 
s-au situat pe locul secund, cu 
3:41,11, cursa revenind repre
zentantelor Bulgariei — 3:39,5, 
iar echipajul României de 4+1 
rame s-a situat pe locul 3 in

proba respectivă. Au partici
pat sportive din Bulgaria. 
Ungaria. R.D. Germană. R.P.D. 
Coreeană, U.R.S.S., România, 
Cehoslovacia și Polonia.

HANDBALIȘT1I INTRECUȚ1 
DE CEI POLONEZI

Turneul internațional mascu
lin de handbal de la Olsztyn 
(Polonia) a fost ciștigat de re
prezentativa Poloniei — I p, 
urmată în clasamentul final de 
formațiile României — 3 p 
(golaveraj 69—64), R.D. Ger
mane — 3 p (golaveraj 76—73) 
și Poloniei (tineret) # p. In ul
tima zi a competiției s-au în
registrat următoarele rezulta
te: Polonia — România 22—18 
(11—8) — golgeterul formației 
române a fost Vasile Stingă, 
autorul a șase puncte; R. D. 
Germană — Polonia (tineret) 
32—25 (17—12).

LOTUL NAȚIONAL 
DE ACROBAȚIE AERIANA 
CONCUREAZĂ IN U.R3X

In cursul acestei săptămirȘ. 
pe aerodromul sportiv Kiviskis 
de Ungă Vilnius (U.R.S.S.Ț s« 
vor desfășura întrecerile 
cursului internațional de 
bație aeriană al țărilor 
liste, la care participă 
din Bulgaria.

Con- 
acro- 

socLa- 
piloțl 

Cehoslovacia.

Polonia. România. Ungaria și 
U.R^-S. Competiția, ultima 
Înaintea Campionatului euro
pean (Ravenna, august), se a- 
nuntă de un grad valoric ri
dicat dacă luăm in considera
re că la start sânt prezenți 
sportivii sovietici (campioni 
mondiali și europeni) șl cei ce
hoslovaci (vicecampioni eu
ropeni). Cele două echipe 
românești (Nina Ioniță, Ma
ria Șulean, Ludmila A- 
▼rameseu, rezervă Ellsabeta 
Ceea — la fete si Mielu Fe- 
țeaau, Marcel Mitu. Aurel Iana, 
rezervă Valeria Zamfir — la 
băieți) prezentate ln concurs 
de antrenorul Constantin Ma- 
Dolaehe au nu numai un excelent 
prilej de a-gi verifica gradul 
de pregătire, d și posibilitatea 
de • confirma evoluția ascen
dentă ce a marcat ultimele lor 
prezențe pe plan internațional.

.CUPA PRIETENIA* LA POLO
Săptămîna aceasta ae desfă

șoară tn Polonia competiția de 
pole * " -
nla".
sate 
țări. ___ __ ___ _________ ____
trenat de Gh. Zamfîresen șl 
Fr. Crișaa, cuprinde jucători 
foarte tineri și talentațl. ca Za- 
harU, Fruth, Geantă. Graneea- 
rat. Geambașu, Tufan. Nuțu.

dotată cu „Cupa Priete- 
la care participă selecțlo- 
de juniori mici din dteva 
Lotul tării noastre, an-

ACTUALITATEA ȘAHISTA
• O performanță excelentă 

a obținut tînărul șahist bucu- 
reștean Dan Bărbuleseo. Par- 
ticipind La turneul internațional 
de juniori de la Holon (Israel), 
disputat în sistemul elvețian, 
cu 36 concurenți din 13 țări, 
reprezentantul țării noastre a 
ocupat primul loc, cu 74 punc
te din 9 posibile, fără Infrtn- 
gere (6 victorii, 3 remize). El 
a fost urmat. In clasamentul fi
nal, de Lari Schandorff (Da
nemarca) 7 p și Lev Aron 
(Israel) 6 p.
• La Bad Kissingen (R.F.G.), 

reprezentativa feminină de 
șah a României conduce cu 
scorul de 22—18 In fața forma
ției similare a R.F. Germania, 
în Intilnirea amicală la 6 me
se de joc. înaintea ultimei run-

de. cele mai bune rezultate din 
echipa română le dețin 
reta JIureșan, Marina 
viei si Dana Nu tu, cu 
p (din 5),

• De la începutul 
săptămini

Marga-
Pogore- 
cite 34

Bupi succesul din „Cu>a flondlali" la haltere

DRAGOMIR CIOROSIAH DOREȘTE SA RIDICE 360 kg!

Turul Franței (17)

TRICOUL GALBEN - PRELUAT DE LAURENT FIGNON

acestei 
se desfășoară la 

Iasi a Vin-a ediție a turneu
lui internațional masculin .Me
morialul Mihail Sadoveanu*. 
Printre participanți se remarcă 
oaspeții W. Mikeuda și J. 
Focksteiner (ambii Austria), A. 
Sygulski (Polonia), precum și 
șahiștii români A. Negulescn, 
L Biriescu, P. Ștefanov, L Ar- 
maș.
• In turneul international 

feminin de Ia Nalechowe (Po
lonia), conduce șahlsta polone
ză Bojena Sikora, cu 54 p, ur- 

. mată de compatrioata sa Han
na Erenska ÎJ5 p. Margareta 
Teodoreseu totalizează 4 p si se 
află pe locul 3—5. In runda a 
7-a. Margareta Teodoreseu a 
remizat cu poloneza Malgerza- 
ta Wiese, iar Margareta Pere- 
vaznle cu olandeza Fanny He- 
emskerk.

Recent, la Cardiff. în cadrul 
etapei a IV-a a „Cupei Mon
diale* de haltere, reprezentan
tul țării noastre. Dragomfr 
Cloroslan, a obținut o străluci
tă victoria la categoria semi
mijlocie, realizînd trei recor
duri naționale : 350 kg (153,5 ; 
1974). Ui biatlon, - -
la „smuls" este 
152.5 kg.

Reîntors, i-am 
scurt interviu.

— Cum • fost tn Tara Gali
lor I Care este situația in ..Cu
pa Mondială", competiție or
ganizată ln mal multe etape I

— La categoria la eare am 
concurat, printre eei nonă par
ticipant! s-a numărat și redu
tabilul halterofil bulgar Mincio 
Pașor, fost recordman mondial 
și Ticeeampion al lumii, pc 
ears l-am Învins en 34 de ki
lograme 1 ln duda unor con
diții dlfidle dinaintea Întrece
rilor — lipsa unei saune adeo- 
▼ate —. 
rezultate, 
intrărilor 
1474 kg. 
pai 1474 
Urna, la 1534 
1874, 1974 si 240 — ultima ra
tată.

— Ce reprezintă aceste re
corduri pe plan mondial T

— Recordul mondial al bulga
rului Varbanov - 3674 kg - 
este, la ora actuală, grea de 
depășit. Dar sper să mă pot 
apropia de această cifră uria
șă, Am și posibilități, resurse 
morale și fizice pentru a ajun
ge la 364 kg. Condițiile de pre
gătire pe eare le am sint ex- 
eeleote. virata maturității de
plina la eare am ajuns (29 ani 
— nm.) și experiența pe eare 
e am Îmi dau dreptul La a- 
ceste aspirații majore. Zilele 
aeestea urmează să particip, 
Împreună eu colegul meu Pe
tre Becheru. la „Spartachiada 
popoarelor U.R.S.S.", unde 
sperăm să obținem noi recor
duri. Va fi insă un examen 
extrem de greu. întrucit gaz
dele pot alinia un număr neli
mitat do concurenți 1> fiecare 
categorie. Va fl e Întrecere, 
poate. mal dificilă decit la 
unondiale* sau la J.O„ unde

rezultatul de 
considerat

solicitat un

pot fl mulțumit de 
Iată, dealtfel, schema 
mele : la „smuls" — 

iaoereare ratată, șl a- 
— reușită, ea si ul- 

; la „aruncat" —

numărul înscrierilor 
gorl este limitat Ia 
tivi din aceeași tară.

— Să revenim însă 
Mondială". Pe ce criterii : 
organizează această competitr. 
cum se alcăttfiesc clasamente! 
generale 7

— Intre cele două campiona 
te mondiale au loc mal mult 
etape ale „Cupei Mondiale", 1 
care sint invitați cei mai va 
loroși sportivi ai celor zece ca 
tegoril, ln clasamentul lumi' 
Pe baza nnul punctaj se alcâ 
tuiește o ierarhie. La ora ar 
tuală, pe primele locuri se a 
flă : 1. Blagoi Blagoev (Bui 
garia) — semigrea ; 2. Ase
Zlatev (Bulgaria) — .mijlocie 
3. Israil Arsamako (U.R.S.S 
— semigrea; 
CIOROSLAN 
semimijlocie ; 
viei (U.R.S.S.) ___________
6. Anatoli Pisarenko (U.R.S.S.) 
supergrea. După cum se vi 
de. majoritatea acestora si 
recordmani mondiali ! .Design 
cei mal dificil si hotărî tor ext 
men pentru configurația def 
nitivă a clasamentului va 
eel de la Erevan, cu prilej: 
campionatelor mondiale. pri 
gramate in octombrie a.c.

In Încheierea discuției no» 
tre. i-am urat succes acești 
valoros sportiv român, ca 
și-a început activitatea in u: 
mă cu 13 ani. perioadă rema 
cabilă pentru palmaresul său 
10 titluri de campion nations 
fost recordman european de jt 
niori, 27 de recorduri republ: 
cane la juniori și 40 Ia senio 
(10 in acest an). In ultimul a 
el și-a îmbunătățit recordul 1 
biatlon cu 12,5 kg !

Dar nu numai Cloroslan esi 
halterofilul care s-a remarcai 
în ultima vreme, la cote corn 
petitive pe plan internationa 
Alături de el. mai sint și alți 
In frunte cu Petre Becheri 
Gelu Radu, Gheorghe Mafte 
Vasile Groapă și juniorii Nic 
Vlad, Constantin Urdaș, de 1 
care așteptăm, în continuare, 
ascensiune și o afirmare depll 
nă pe plan mondial a sportv 
lui halterelor din țara noastr;

pe caii 
doi spo

la ..Cu:

4. DRAGOMI 
(ROMANIA) ■ 
5. Iuri Zahan 
— grea ușoară

ton OCHSENFELD

C. M DE HALTERE-JUNIORI

încă Înainte Oe a se da startul 
tn cea de a 17-a etapă a Turu
lui ciclist al Franței se puneau 
două mari semne de întrebare. 
Va mei rezista multă vreme pur
tătorul tricoului galben. Pascal 
Simon, să iacă față acestei etape 
toarte dificile din Ai pi 7 Dar 
Michel Laurent, învingător glo
rios ln etapa precedentă, la St. 
Etienne, care Înainte de sosire 
căzuse, și radiografiile au arătat 
o fractura 1a mina stingă T ȘL 
totuși, pe linia de pornire au 
apărut ambii rutieri francezi, tn 
duda eforturilor supraomenești, 
a unoe dureri atroce, Michel 
Laurent a pedalat cit a putut, 
dar înainte de primul pisc a! tra
seului (Coucheroq) puterile l-au 
cedat șl a tost nevoit să aban
doneze. în acest timp, Pascal 
Simon și-a continuat traseul cu 
o voință demnă de admirat. A 
escaladat prima pantă dificilă — 
tot Couchero» — apoi pe a doua 
(Du Garnier), dar la kilometrul

I P. CHINEZA MEMBRA A FEDERAȚ1Q IITERMAȚIOMALE DE CĂLĂRIE

PE PISTELE DE ATLETISM

CONCURSUL DE ÎNOT DE LA LOS ANGELES

de-a 9-a ediții a campionate 
lor mondiale de haltere pen 
tru juniori (pînă la 20 de ani) 
competiție ce se va deschid 
la 23 iulie în sala de sport . 
Universității din Cairo.

După cum au anunțat orga 
nizatoril, la Întreceri vor par 
tidpa sportivi din 32 de țări

Paralel se va desfășura s 
cd de-*l doilea campionat pen 
tru tineret al Africii, la car 
▼ar fi prezent! sportivi din Ni 
geria. Maroc. Camerun. Keny 
M Egipt

ie:

La Los Angeles s-a încheiat 
marele concurs de înot desfă
șurat in bazinul care va găz
dui viitorul concurs olimpic. 
Iată rezultatele ultimei reu
niuni: masculin : 100 m bras : 
Sbigehiro Takahashi (Japonia) 
1:04,37, Bill Barrett (S.U.A.) 
1 .’04,56, Stephen Cock (Austra
lia) 1:04,59 ; 100 m spate : Vla
dimir Semetov (UJLS-S.) 56,84, 
Serghei Zabolotnov (UJLS.S.) 
57,41. Sandor Wladar (Ungaria) 
57.78 ; 100 m fluture : 
Morales 
Armstrong (Australia) 
Anthony Mosse (Noua Zeelan- 
dă) 55,97 ; 1 500 m : Sviatoslav 
Semenov (U.R.S-S.) 15:16.83,
Jeff Kostoff (S.U.A.) 1524,37,
Wayne Shillington (Australia) 
15:36,68 ; 4X100 m mixt :
U.R.S.S. (Semetov. Utenkov, 
Markovski, Smiriaghin) 3:47,78, 
Australia 3:50,01. S.U.A. 3:51,13; 
feminin: 100 m fluture: Ines 
Geisler (R.D. Germană) 1:00,34, 
Laurie Lehner (S.U.A.) 1:00,69, 
Dara Torres (S.U.A.) 1:02,19; 
1 500 m: Tiffany Cohen (S.U-A.) 
16:29,58. Anna McVarin (Aus
tralia) 16:35,49, Stacy Shupe

Pablo
(S.U.A.) 55,21. Barry

55,84,

1637,23; 109 m bras : 
Nagasaki (Japonia) 

Annelie Holmstroem 
1:13,63, Tracy McFar-

(S.U.A.) 
Hiroko 
1:11,16, 
(Suedia) . . 
lane (S.U.A.) 1:14,05; 104 m 
spate : Ina Kleber (R.D. Ger
mană) 1:02,61, Cornelia Sirch 
(UD. Germană) 1:02,65, Larisa 
Gorceakova (U-R.S.S.) 1:03,56
4X100 m mixt : R.D. Germană 
(Kleber. Schneider. Geissler, 
Sirch) 4.15,15, Japonia 4:16,04, 
Suedia 422,37. S.U.A. 426,00;

Presa de specialitate l-a de
semnat pe sovieticul Vladimir 
Salnikov (învingător La 800 m, 
unde a stabilit un nou record 
mondial cu 7:52,33. și la 400 
m) drept cel mal bun înotător 
al concursului.

In concursul de sărituri în 
apă de la Los Angeles, proba 
de platformă (10 m) a fpst ctș- 
tigată surprinzător de ameri
canul Bruce Kimball, 632.16 p, 
înaintea compatriotului său 
Greg Louganis. campionul 
mondial (620.34 p). La feminin 
a ciștigat Wendy Wyland 
(SUA), cu 452,88 p. urmată de 
Megan Neyer (SUA) 437,82 p.

LAWRENCE. In cadrul unui 
concurs universitar desfășurat 
In această localitate din Kan
sas. Jeff Bnrklngbam a îmbu
nătățit recordul S.U-A. la să
ritura cu prăjina trednd. din 
prima încercare, peste ștache
ta ridicată la 5,76 m. Preceden
tul record de 5,73 m era deți
nut de Dave Voltz și Brad 
Pursley. Mal apoi, Bucking
ham a Încercat să doboare re
cordul mondial de S,81 m al 
sovieticului Poliakov.

DRESDA. Meciul atletic din
tre reprezentativele R.D. Ger
mane și Ungariei 1-e încheiat

Radtke 6,83 m ; Vanyel 
(U) 6,67 m ; Înălțime: Nieblin
l, 92 m ; disc; Herczeg (U) 61,1 
m; 4X404 m: R. D. German 
3:32,11

RAWICZ. Cu prilejul unt 
concurs local, atletul Zdzislai 
Kwaany a înregistrat un no1 
record național al Poloniei 1 
aruncarea ciocanului cu un re 
zultat de 78,76 m. Kwasny est 
născut la 6 noiembrie 1960, ar 
194 cm Înălțime și 92 kg greu 
Cate. Face parte din 
Olimpia din Poznan. Progri 
sta rezultatelor sale: 
60,38 m. 1979—65.40, m 1980- 
68,24 m, 1961—70,1?. 1982—72,1
m, 1983—78,76 m. .----

clubi

1971

Austria — ultimele două ca 
gaaizaboare comune.

DE PRETUTINDENI

• Alcătuirea grupelor prelim
narii pezuru C.M. ’86 va ave 
loc In martie 1984, la Ciudad C 
Mexloo, iar primele jocuri vor 
programate tnceplnd din luna iu 
nle a aceluiași an, după term! 
narea campionatului eu rope a:
din Franța.

■ In preliminariile olimpice, 1 
Paramaribo ' Surinam — Cub 

1—4 (zona Americll Centrale și 
Cârâitelor) ț ’la Luanda : Angc 
la — Camerun 1—1 (zona Africii
• Un transfer puțin obișnuit 

Fandl Abmad din Malayesia r 
juca la riubui olandez F.C. Gr 
ntagen, Ahun Costly din Hand 
ras, fundaș central al echipei r 
prezentariva a acestei țări — 
revelație la CM ăia Span- 
caca a jucat un aa ii Mates 
s-a reântora In patrie.
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