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A MAI RĂMAS UN AN PlNĂ LA JOCURILE OLIMPICE.
Miercuri, 20 iulie, s-a înche

iat vizita oficială de prietenie 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii 
liste România, 
împreună 
Ceaușescu, in Republica Popu
lară Mozambic, la invitația to
varășului Samora Moises Ma
chel, președintele Partidului 
FRELIMO, președintele Repu- 
blicii Populare Mozambic.

De Ia reședința oficială, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de tovarășul 
Samora Moises 
tovarășa Graca 
îndreptat spre 
ternațional din

Pe aeroportul 
de cetățeni 
celor două 
festațic de 
prezentarea 
militare.

La scara 
conducători _ . .
stat iși exprimă din nou satis
facția pentru convorbirile avu
te, pentru rezultatele acestei 
vizite, promițindu-și o nouă 
întilnire, pentru continuarea 
dialogului la nivel înalt româ- 
no-mozambican, iși string mii- 
nile îndelung, se îmbrățișează.

La ora 9,00 (ora locală) aero
nava prezidențială decolează, 
îndreptindu-se spre Zambia.

★
Lusaka, 20 iulie. Astăzi a 

sosit aici tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, impreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în vi
zită oficială de prietenie. la 
invitația președintelui Partidu
lui Unit al Independenței Na
ționale. președintele Repu
blicii Zambia, dr. Kenneth 
David Kaunda. si a doamnei 
Betty Kaunda.

Este ora 11,00 — ora locală. 
Aeronava prezidențială purtînd 
stema Republicii Socialiste 
România aterizează pe 
portul din Lusaka.

La scara avionului 
dențial, în intîmpinarea 
lor oaspeți vin președintele 
Kenneth David Kaunda. îm
preună cu soția. Betty Kaunda. 
Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Kenneth David 
Kaunda iși string mîinile cu 
căldură, se îmbrățișează. Cu 
aceeași căldură și cordialitate 
se salută tovarășa Elena

Socla- 
a efectuat-o, 

cu tovarășa Elena

Machel și de 
Machel, s-au 

aeroportul in- 
Maputo. 
Movaione, mii 

conducătorilor 
o caldă mani- 

simpatie. Urmează 
înaltelor

fac 
țări

onoruri

avionutui, 
de partid

cei doi 
și de

aero-
prezi- 
înalți-

Ceaușescu și doamna Betty 
Kaunda.

După ceremonialul primirii 
înalților oaspeți români, cei 
doi președinți, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Betty 
Kaunda se îndreaptă spre 
mulțimea aflată pe aeroport, 
care se manifestă cu exube
ranță, aclamă și ovaționează.

Apoi, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Kenneth Kaunda, 
conduși de grupul de ceremo
nii, iau loc în mașină, indrep- 
tîndu-se spre Lusaka.

Piuă ia reședința rezervată 
oaspeților români, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sint salutați 
cu bucurie de locuitorii capitalei zambiene.

★
în după-amiaza zilei de 20 

iulie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a de
pus o coroană de flori la Sta
tuia Libertății din Lusaka, 
monument ridicat in memoria 
celor care și-au dat viața pen
tru eliberarea Zambiei de sub 
dominația colonială.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general ai Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
impreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au făcut miercuri 
o vizită protocolară tovarășu
lui Kenneth Kaunda,

★
La Lusaka au inceput con

vorbirile oficiale dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Kenneth David 
Kaunda, președintele Partidu
lui Unit al Independentei Na
ționale, președintele Republicii 
Zambia.

In cadrul acestei runde de 
convorbiri, tovarășul Nicolae 
Ceausescu și tovarășul Kenneth 
David Kaunda s-au informat 
reciproc în legătură cu activi
tatea desfășurată de cele două 
popoare în vederea dezvoltării 
lor economico-sociale. indepen
dente.

în cadrul convorbirilor a 
început, de asemenea, schim
bul de vederi în legătură cu 
principalele probleme ale vie
ții internaționale actuale.

Convorbirile se desfășoară 
intr-o atmosferă de caldă prie
tenie, de înțelegere si stimă 
reciprocă.

CUM VA PREGĂTIȚI PENTRU MAREA ÎNTRECERE?
Azi răspunde secretarul F. R. Box, Mihai Trancă

un an de Jocurile O- 
Los Angeles, care vor

Ne mai desparte doar 
limpice de vară de la 
începe la 23 iulie 1984.

Comitetul Executiv al 
pentru Educație Fizică și Sport a stabilit din 
timp pentru fiecare federație măsuri care să 
asigure buna reprezentare a sportului românesc 
Ia cea de a 23-a ediție a marii întreceri olim
pice.

In dorința de a afla cum se îndeplinesc aceste 
măsuri, care este stadiul pregătirilor, ce se în
treprinde pe ultima parte a acestora si cu ce

Consiliului Național

șperante va fi abordată Olimpiada de vară din 
anul 1984. am adresat secretarilor federațiilor 
vizate următoarele întrebări :

1. Ce ați întreprins pînă in prezent pentru 
deplinirea hotăririi Comitetului Executiv 
C.N.E.F.S. și cu ce eficiență ?

2. Ce perspective întrevedeți sportivilor 
mâni Ia întrecerea supremă • anului 1984 ?

Publicăm astăzi răspunsurile secretarului
ponsabil al Federației Române de Box. Mihai 
Trancă.

în- 
al

ro-

res-

„Greul" Paul Golumbeanu. o ..speranță mare" pentru J.O. de la 
Los Angeles, impreună cu antrenorul emerit Constantin Nour.

Foto : Dragoș NEAGU

De azi, la
Tineretului,
săritorilor

Ștrandul
finalele
seniori

Cele mai atr 
librate
istoria campionate 
de sărituri se di 
pină simbătă. la Ștrandul 
neretului din Capitală, cu 
lejul finalelor ..Daeiadei*. 
tr-adevăr. nu mai puțin de 
concurente își dispută cu 
se sensibil apropiate

e si echi- 
intreceri feminine din 

lor naționale 
atășoară, de azi 

Ti- 
pri- 
în-

$an- 
titlurile

De mîine, finalele „Daeiadei" și campionatele naționale

ORĂ ATLETISMULUI,
ORA PERFORMANTELOR...

Florența Crâciunescu. cea mai bună arun
cătoare de disc a țării Foto : D. NEAGU

Cei mai bani atleți ai 
țării se vor alinia, de 
mîine, la startul celui 
mai așteptat eveniment 
al sezonului intern : fi
nalele „Daeiadei*, carp 
Înglobează ediția ea nu
mărul 87 a campionate
lor naționale. Cele sase 
reuniuni ale concursului 
de pe stadionul „23 Au
gust* — dimineața sint 
programate seriile unor 
probe de alergări, califi
cări In probele tehnice d 
Întrecerile poliatloniștl- 
lor, finalele avtod loc 
după-amiaza — promit 
un spectacol de prima 
mină, aducînd In arenă 
toate vedetele atletismu
lui nostru. Cîteva probe 
anunță dispute la nivelul 
elitei internaționale prin 
calitatea participării. Un 
concurs de săritură în 
lungime cu Anlșoara 
Cusmir si Vali loneseu 
poate tine afișul orică
rui miting de pe conti-

nent. Triplusaltul ne o- 
feră o premieră pentru 
campionatele țării, doi 
săritori peste 17 m in a- 
celasl sezon (Dan Simte o 
17,99 m. Bedros Bedro- 
sian 17,04 m). Săritura
ta înălțime aliniază un 
adevărat pluton cu per
formeri dincolo de 2.22 
ai: Sorin Matei (2,30 m). 
Constantin
m). 
m).
•i
m).

Militant (3.28 
Popescu (244 
Albu (2.23 m)
Stafiue (2.29

Eugen 
Daniei 
Silvia _____ _

_ O cursă de 800 m 
cu Doina Melinte si Flța 
Lovln este o garanție a 
unor timp! de valoare 
mondială. De fapt, con- 
sultlnd programul si lis
tele înscrierilor ne pu
tem da seama că fiecare 
probă are o notă aparte 
de Interes : fie prezența 
unei vedete. detașară

(Continuare In pag. 2—3)

1. în spiritul măsurilor sta
bilite de Comitetul Executiv al 
C.N.E.F.S.. insistăm pe schim
barea opticii în ceea ce pri
vește pregătirea. Datorită mo
dulul cum s-a lucrat o bună 
bucată de timp, s-a văzut clar, 
boxerii noștri au manifestat 
serioase scăderi, fiind sub ce-

ANCHETA NOASTRA

rințele marii performanțe. A 
fost schimbat și colectivul de 
tehnicieni, readucînd în frun
tea acestuia pe antrenorul e- 
merit Ion Popa, care. împreu
nă cu mai tinerii Vasile Ma- 
riuțan și Calistrat Cuțov. a 
realizat o sudură între gene
rații. deosebit de prețioasă în 
asigurarea unei conlucrări ba
zate pe responsabilitate, res
pect si sprijin reciproc, 
de care e de neconceput

fără 
obți-

Convorbire consemnată
Paul IOVAN

de

(Continuare In vaa a 4-a)

FETELE ANUNȚĂ O DISPUTA PASIONANTA
la ..1 m“. .4 m“ si la plat
formă. Este vorba de Ruxan- 
dra Hociotă. Felicia Cirstea, 
Luiza Nicoiaeseu. Cristina Ti
mar. Cristina Szakacs si Ilea
na PirjoL sportive care s-au 
afirmat nu numai in întrece
rile interne, ci si in cele in
ternaționale. Menționăm că in 
aceste zile participantele la fi
nalele .Daeiadei* isi dispută 
nu numai locurile fruntașe. ci 
si cinstea de a face parte din 
loturile care se vor deplasa la 
campionatele europene de se
nioare si de junioare, precum 
Si la Balcaniada de seniori.

La băieți, o concurență mai 
modestă (Cornel Pop. Cătălin 
Si Adrian Cherciu sint princi
palii candidați la titlu), com
pensată prin apariția inedită a

talentatului Ion Petrache care, 
după evoluțiile sale din acest 
sezon, si-a anunțat candidatu
ra la cel puțin un titlu.

Prima probă a finalelor „Da- 
ciadei* si campionatelor națio
nale se desfășoară astăzi, cînd 
și fetele (de la ora 9,30), și 
băieții (de la ora 16) iși dispu
tă întiietatea la trambulina de 
1 m.

Anul trecut titlurile au fost 
cucerite de : Felicia Cîrslea si 
M. Kaiss (1 m). Cristina Timar 
și Alexandru Bagiu (3 m), 
Ileana Pirjol si Cornel Pop / 
(platformă). Alexandru Bagiu 
s-a retras din activitatea corn- 
petițională și este antrenor la 
Crișul Oradea, iar M. Kaiss 
s-a accidentat cu putină vreme 
în urmă.

In aceste zile însorite de varâ

COPIII IAU CU ASALT PLAJELE LITORALULUI!
Litoralul cunoaște. în aceste 

zile însorite, freamătul nestă
vilit al copiilor, care au luat 
cu asalt plaja, de la Năvodari 
la Mangalia. Mai bine de 10 000 
de copil și elevi din întreaga 
tară fac popa* in serii de cite 
10— U afle, la Marea Neagră, 
gustind din plin binefacerile a- 
pei si brizei, mișcării in aer 
liber, activității sportive.

Numai la Năvodari, în fle
care serie, stnt prezenți aproa
pe 7 000 de copii, pionieri și 
școlari. Cel mai multi, fără 
pretenții în sport. învață a- 
cum tainele înotului. Sini. Insă, 
și dintre aceia care după ce 
s-au initiat tntr-un sport sau 
altul în cadrul cluburilor spor
tive școlare ,.Pionierul“ iși con
tinuă acum activitatea într-un 
regim de odihnă activă. Există 
la Năvodari un comandament

bine organizat, condus de prof. 
Nicolae Predescu si Ion Căpă- 
țină, care a stabilit un pro
gram zilnic de activități, pon
derea 
firesc, 
treceri 
fotbal.
ticiparea tuturor copiilor. Con
diții pentru buna desfășurare 
a activității sportive există, la 
fel ca șl in toate celelalte ta
bere de vacanță de pe Li
toral (de la Eforie Nord și E- 
forie Sud. Costinești. 2 Mai — 
Mangalia etc.), astfel că par- 
tlcipanții la taberele organi
zate la nivel central — de că
tre Ministerul Educației si In- 
vățămîntului. C.N.O.P. sau C.C. 
al U.T.C. — sau pe plan local 
au toate motivele să regrete a- 
propierea zilei de plecare.

Cornel POPA, coresp.

deținind-o, cura este si 
cele sportive. Au loc În
de volei, baschet, mini- 
jocurl de plajă, cu par-



Campionatul de canotaj viteză

VALERIA RACILA-ACEEAȘI MARE FAVORITA

acestui

Căldură mare ieri, in Siliș
tea Snagovului, pe pista nau
tică rezervată acum celor mai 
buni rameri si vîslași veniți 
din toată I 
nia — în < 
la startul 
blican de 
tru seniori 
fierbinți pe 
din pricina ..
pionate mondiale de la Duis
burg. Ia care vor participa o 
parte dintre laureatii 
concurs.

Reuniunile dinaintea 
lor. programate vineri, 
întreceri eliminatorii, 
mereu animate. Seriile desfă
șurate miercuri au evidențiat 
buna pregătire a competitori
lor. valoarea canstantă a ca
notorilor din loturile reprezen
tative. în seria a doua a pro
bei de schif simplu. Valeria

și vîslași 
tara, spre a se ali- 
cadrul „Daciadei" — 
campionatului repu- 
canotaj viteză, nen- 

i și senioare. Zile 
lacul Snagov si 

apropiatelor cam-

finale- 
cuprind 
dispute

După Festivalul național pionieresc de la Rm. Vilcea

MINIBASCHETUL, O MARE PEPINIERĂ
PENTRU ÎNALTA PERFORMANȚĂ

Sev-

Din nou. de fapt pentru a 
17-a oară de la ediția sa inau
gurală. Festivalul național pio
nieresc de minibaschet. desfă
șurat sub egida „Daciadei”. a 
demonstrat cit de frumoasă si 
utilă este această splendidă 
manifestație sportivă a elevilor 
între 8 și 13 ani. La Rimnicu 
Vilcea. pe sase terenuri ame
najate în incinta polivalentu
lui 
119 
de 
de 
arătînd cit de iubit este acest 
ioc sportiv, răsplătind străda
niile profesorilor-antrenori si 
dovedind că baschetul de per
formanță are rezerve de nă
dejde. Ultima afirmație se re
feră la puzderia de copii ta
lentat!. cu procedee tehnico- 
tactice individuale dezvoltate 
pentru virsta lor. dar mar ales 
la numeroasele elemente cu 
talie înaltă (între 1.75 m si 1.80 
m) cu perspective ca atunci 
cind vor ajunge seniori să a- 
tingă înălțimea (bineînțeles si 
pregătirea, si valoarea 1) care 
să-i facă competitivi pe Dlan 
internațional. Mădălina 
cenco (1.80 -m) — C.S.Ș. Con
stanta. Mihaela Matei (1.78 m) 
— Voința București. Narcisa 
Vasiiescu (1.77 m) — C.S.Ș. 
4 București. Lucia Petre (1,76 
m) — C.S.Ș. Craiova. Mircea 
Sărăcuț (1,81 m) — C.S.Ș. Vi
itorul Cluj-Napoca. Cristian A- 
chim (1,80 m) — C.S.$. Rm. 
Vilcea si Alexandru Coroliu 
(1,79 m) — C.S.Ș. Tirgoviște 
sînt doar cițiva dintre nu
meroșii minibaschetbaliști des
pre care se poate afirma că au 
certe perspective, dar a căror 
împlinire depinde de dăruirea 
lor pentru baschet, de modul 
în care vor fi pregătit! si de 
acum înainte, de curaiul cu 
care vor fi promovați pe 
scara valorică a acestui spori. 
Pentru început, putem mențio
na că cei mai buni 20 dintre 
el vor lua parte, la începutul 
lunii septembrie, la Predeal, la 
o tabără specială de pregătire 
patronată de F. R. Baschet.

© Organizarea unei competi
ții cu o participare atît de nu
meroasă solicită eforturi deose
bite. recompensate insă la 
sfîrșit prin satisfacția reușitei.

complex sportiv .,Traian", 
echipe, insumind circa 300 
copii, si-au disputat, timp 
două săptămîni. intiietatea.

ORA ATLETISMULUI
tVrmare din pag 1)

DO-

de 
în-

prin performantă, capabilă de 
un rezultat cu ecou mondial, 
fie dueluri devenite aproape 
clasice în atletismul nostru, 
fie existența unui grup mai 
numeros de atleti cu perfor
mante apropiate, care face 
sibil orice clasament.

Nădăjduim că. indiferent 
categoria în care poate fi __ 
cadrată o probă sau alta, lupta 
pentru ciștigarea titlurilor de 
campioni ai ..Daciadei" ș! ai 
țării se va solda cu cit 
mai multe rezultate de valoa
re. Dealtfel, in dorința de a 
asigura întrecerilor un nivel ca
litativ superior federația a fi
xat anumite performant^ a 
căror îndeplinire condiționează 
acordarea titlului de campion 
al țării. Chiar dacă valabilita
tea principiului rămine de dis
cutat (ca si. comparativ, cea a 
performanțelor), vrem să cre- 

Racilă (U. T. Arad) a avut ca 
principală adversară pe mai 
tinăra Marioara Ciobanu (Dicr- 
na Orșova). Cum era de aș
teptat. vicecampioana mondială 
de anul trecut de la Lucerna a 
ocupat locul I (3:54,6). la ca
pătul unei curse în care a con
dus tot timpul. Marioara Cio
banu (3:58.0) a trecut linia de 
sosire a doua si. probabil va 
evolua în finala acestei probe, 
in care Valeria Racilă rămine 
marea favorită.

Intr-o altă serie a probei de 
simplu am urmărit o frumoasă 
rivalitate sportivă dintre două 
vîslașe apartinind aceleiași sec
ții nautice : C.S.A.S. Ne refe
rim la Camelia Diaconescu si 
Parasehiva Lazăr. clasate in s- 
ceastă ordine cu timpul de 
4:09,3. respectiv 4:14.2.

Echipajul dinamovist de sch'f 
4+1, condus de Olga Bularda,

de obicei, echipele din 
sătesc nu s-au multu- 
aibă o participare sim- 
ci s-au străduit si au

generale din Valcana Pan- 
(iudetul Dîmbovița) si Va- 
(Neamț). clasate pe locul 
fete II și. respectiv, bă

ii. Inimoșii profesori V. 
> (Vulcana Pândele) și

Așa s-a petrecut si la Rm. Vil
cea. unde CJ.E.F.S., cu spri
jinul in primul rind al organe
lor de partid și de stat, al 
Inspectoratului școlar județean, 
al Consiliului județean al Or
ganizației Pionierilor si Șoimi
lor Patriei, a asigurat condiții 
optime. Nu este mai puțin ade
vărat că a fost arătată deplină 
înțelegere si din partea Di
recției comerciale a județului, 
precum si din partea direcțiu
nilor unor scoli ca. de oildă. 
Uc. ind. energetic. Lie. „Vasile 
Roaită". Lie. de chimie. Lie. 2 
mecanică. Iar apelul președin
telui Comisiei județene de spe
cialitate. prof. Petre Darie, a 
găsit și el ecou în rindurile 
profesorilor de educație fizică 
din Rm. Vilcea. aceștia contri
buind la organizarea Festiva
lului.
• Ca 

mediul 
mit să 
bolică.
reușit să se afle printre frun
tașe.' cele mai bune performan
țe realizindu-le formațiile șco
lilor 
dele 
duri 
3 la 
ieți 1 
Petre 
V. Zaharia (Vaduri) merită fe
licitări pentru strădaniile si pa
siunea manifestate în inocula
rea elevilor cu pasiunea pentru 
sport in general si pentru bas
chet în special. Aprecieri se 
cuvin deopotrivă profesorilor 
școlilor generale din mediul să
tesc si de la orașe, a căror ac
tivitate în acest domeniu este 
depusă din proprie inițiativă.

• Cîteva premiere. Școala 
generală nr. 10 Tecuci a fost 
prima reprezentantă a județu
lui Galați la Festivalul națio
nal pionieresc de minibaschet. 
Profesorul Dănuț Purdelea (an
trenorul echipei de băieți II. 
clasată pe primul loc) ne spu
nea că : „Datorită sprijinului 
primit din partea conducerii 
scolii (directoare Niculina Po
pa), in curtea unității se află 
amenajate trei terenuri (cu in
stalație de nocturnă) ; elevii au 
Ia dispoziție si o sală cu co- 
ritan". Tot o premieră a fost 
și reprezentarea C.S.Ș. Arad Ia 

— 10,54. 200 
m — 45.60.
1 500 m - 

13:40,0. 10 000 
mg — 14,04,

dem că cifrele. pe care le 
prezentăm în continuare, vor 
reprezenta pentru favoriți. un 
stimulent Iată, deci, normele : 
bărbați : 100 m 
m — 21.20. 400 
800 m — 1:48,0.
3:40,0. 5 000 m — 
m — 28:35,0. 110
400 mg — 50,84, 3 000 m.ob. — 
8:26.0. inălțime — 2,24 m. pră
jini — 5,10 m. lungime — 7,85 
m. triplusait — 16,65 m. greu
tate — 19,00 m. disc — 63,00 
m. ciocan — 72,00 m, suliță — 
82,00 m. decatlon — 7 500 p. 
4X100 m — 41,10. 4X400 m - 
3:15,0 ; femei : 100 m — 11,60. 
200 m — 23,70. 400 m — 52,15 
800 m — 1:58,5. 1 500 rp —
4:04,0. 3 000 m — 8:50,0, 100 mg
— 13,40. 400 mg — 58,0. înăl
țime — 1,89 m. lungime — 6,65 
m. greutate — 18,50 m. disc — 
«3,00 m. snliță — 62,00 m ;
heptatlon — 5 800 p, 4X100 m
— 46,50, 4X400 m — 3:40,0.

Constanta (5:16,2). 
de vineri ale cam- 
republican de cano- 
(cu ceva mai multe

Marian Gheorghe și Marin Dobre (Metalul București) 
doilea titlu de campioni la perechi Foto : N. DRAGOȘ

și-a adjudecat victoria in sc
ria a doua a acestei probe 
(3:29,0). urmat fiind de team- 
urile cluburilor Metalul Bucu
rești (3:33.0) și Viitorul (3:49,4). 
Cu o cursă înainte, fetele de 
la C.S.A.S. obținuseră tot lo
cul I. cu un timp însă in
ferior (3:35.0). urmate de cele 
de la Olimpia-Policolor (3:48,0) 
și Știința

Finalele 
pionatului 
taj viteză 
echipaje la start, față de alți 
ani) programează 14 probe : 6 
pentru senioare (4+1 rame. 2 
visle. 2 rame.
visle. 8+1) și 8 pentru se
niori (4+1 rame. 2 visle. 2 ra
me. simplu.
visle. 8+1).

simplu 4+1

2+1. 4 rame. 4

Vosile TOFAN

10-băieți II. echipă clasată pe 
cui secund, prilej de justificată 
mindrie pentru tinărul profesor 
Mircea Prici.
• La încheierea Festivalului, 

inițiatorul si sufletul acestuia, 
inimosul si neobositul profesor 
Stelian Gheorghiu iși mani
festa satisfacția pentru dragos
tea cu care a fost primită fru
moasa manifestare la Rîmnicu 
Vilcea. Ne alăturăm opiniilor 
venerabilului dascăl in dome
niul sportului, adresind felici
tări vilcenilor pentru modul In 
care au răspuns dragostei pen
tru baschet a tuturor partici- 
panților.

Dumitru STANCULESCU

ACTUALITATEA

COMPETITIONALA
• Candidatele la Divizia 

școlară si de tineret la bas
chet susțin, de vineri oină du
minică. turneele de calificare 
in următoarele orașe : 
CULIN : ----------
C.S.S. din 
lărasi si 
TG. JIU 
Tg. Jiu. 
Severin. 1 
IMUAS 
NIN: FOCȘANI (echipele C.S.Ș. 
din Focșani. Tulcea. Bîrlad. 
Cîmpina si Voința București). 
ARAD (echipele C.S.Ș. din A- 
rad, Suceava. Giurgiu. Călă
rași șl Metalul Salonta). Se 
califică două echipe din fie
care serie.
• Susținind trei meciuri a-

micale la Varșovia, echipa fe
minină de baschet Chimia 
C.S.Ș. Rm. Vilcea a obținut tot 
atîtea victorii : 69—62 cu M.K.S. 
M.D.K.. 67—66 cu campioana
școlilor sportive și 71—57 cu 
campioana de junioare a Polo
niei. Coșgetera formației vîl- 
cene a fost Gabriela Petre (53 
p) ; s-au mai 
toneta Barbu. 
Paula Misăilă. 
ru si Viorica
• Balcaniada 

va desfășura. între 10 si 14 au
gust. la Rm. Vilcea (nu la 
Deva, cum se stabilise initial).

___ _______ MAS
IS RAILA (echipele 
Brăila. Bacău. Că- 
Carpati București) ; 
(echipele C.S.Ș. din 
Lugoj. Drobeta Tr. 

Metalul Salonta si 
Baia Mare) ; FEMI-

remarcat : An-
Simona Duțu. 

Dorina Mătăsi- 
Crutescu.

juniorilor m>

ADMIMSTRATIA 01 SHI L9IO PROSOSPOR1 MORMKZl
• IN ATENȚIA PABT1CIPAN- 

ȚILOB LA PRONOSPORT ! Din- 
tr-o regretabilă eroare de trans
mitere a rezultatului meciului X. 
Torpedo Zâmeșt: — Nitramonla 
Făgăraș din concursul Prone- 
sport de duminică 11 iulie a.c„ 
s-a luat In considerare la stabi
lirea rezultatelor exacte scorul 
de 1—0 și, respectiv, pronosticul 
1. In loo de 0—1 și. respectiv, 
pronosticul exact 1. La verifica
rea rezultatelor, constatir.du-se a- 
ceastă eroare, conform regula
mentului s-au anulat rezultatele 
omologării publicate in ziarul 
„Sportul” din 20 iulie. In aceas
ta situație, redăm pronosticurile 
exacte la concursul respectiv (a 
cărui omologare se va anunța în presă): I. Cimentul Med. — Por
tul C-ța 2; n. Met. Mangalia — 
Rapid Fetești 2; IU Olimpia Rm. Sărat ------- ~ —
ria Focșani 
Chimia “ 
Iești 1; 
Plopenl 
Poiana

Gloria Bz. 1; TV. Glo- 
Met. Buzău 1; V. 

Brazi — Prahova Plo- 
VI. A.S.A. Mizil — Met. 
1; VII. Carpațl Sinaia — 
Cîmpina 1; vm. chimia

Atuul campionilor de dirt-track la perechi

si 
o 
tr

în 
VI

OMOGENITATE PE TOATE PLANURILE
Ediția din acest an a campio

natului republican de perechi la 
dirt-track. încheiată duminică 
Pe Stadionul municipal din 
Brăila, a fost atît de echilibra
tă. incit titlul s-a decis la ul
tima din cele 84 de manșe 
cite au figurat în programul 
celor patru etape ale competi
ției. Tricourile de campioni au 
fost îmbrăcate pe merit de 
reprezentanții clubului Metalul 
București Marian Gheorghe 
si Marin Dobre. gratie unui 
plus de omogenitate Pe toate 
planurile. Bine conduși de an
trenorul Gheorghe Sora. tî- 
nărul M. Gheorghe (revenit în 
prim-planul întrecerilor mai 
repede decit se spera după 
accidentul suferit la picior în 
urmă cu un an) si mai expe
rimentatul său coechipier. M. 
Dobre. au fost de forte sensi
bil egale, s-au suplinit în mo
mentele dificile. si-au simtit 
intențiile si au avut resurse 
să aulice o tactică potrivită si
tuațiilor. care le-a adus ade
sea puncte prețioase. Atent la 
luarea startului. M. Gheorghe 
s-a instalat de regulă în frun
te. fiind bine proteiat de par
tenerul său M. Dobre la atacu
rile adversarilor. Astfel, meta
lurgist» au terminat în marea 
maioritate a manșelor pe pri
mele două locuri. Acest atu al 
campionilor în fata principa
lilor lor adversari, stelistii I. 
Pavel (alergătorul nr. 1 al 
tării) si mai tinărul său coleg 
de club D. Stoica (intre care 
a existat o evidentă diferență 
de valoare, ultimul traversind 
In prezent o perioadă critică) 
a fost întărit în etapa deci
sivă de la Brăila si de apor
tul mecanicului secției din 
Pantelimon. Dumitru Gheorghe. 
la pregătirea temeinică a ma
șinilor pentru concurs.

Printre animatorii campiona
tului s-au mai Intercalat brăi- 
leanul E. Botezata. sibianul

De miine, la baza hipică din Sibiu

UN ATRACTIV CONCURS INTIRNAJIONAL DE CAIARIE te

Baza hipică din Sibiu este, 
incepind de miine. gazda tra
diționalului concurs internatio
nal de călărie al României, la 
startul căruia se prezintă spor
tivi din Bulgaria, R. D. Ger
mană si România.

Pentru majoritatea călăreților 
prezenti la Sibiu, acest concurs 
reprezintă si o verificare a po
tențialului de care dispun în 
vederea Campionatelor balca
nice care se vor desfășura pes
te o lună in Iugoslavia. Din
tre reprezentanții noștri, men
ționăm pe Dumitru Veiea, Mir-

Tr. Mg — HO VA Roșiori 1; IX. 
Sportul Caracal — Aluminiu Stat. 
1; X. Torpedo Zărnești — Nitra- 
monia 2; XI. Mobila Codi ea — 
Tractorul Bv 1; XH. Lâpușul Tg. 
Lâpuș — C.I.L. Sighet 1; XIII. 
Bradul Vlșeu — Minerul Cav- 
nic 1.
• In curînd, noutatea sezonu

lui: LOZUL MARILOR C1ȘTI- 
GURI 1 Pentru a oferi partici- 
panților mai multe șanse de fru
moase succese, Administrația de 
Stat Loto-Pronosport va lansa in 
curind emisiunea specială limi
tată LOZUL MARILOR CIȘTI- 
GURI, la care, pe lingă sume de 
bani, vor fi atribuite un număr 
considerabil sporit de autoturis
me ! Nu ocoliți prilejul de a vâ număra printre marii clștigători 1
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
20 IULIE 1983. EXTRAGEREA I : 
37 ' 5 10 14 43 12; EXTRAGEREA 
a H-a: 19 40 8 26 29 17. FOND 
TOTAL DE CÎȘTIGURI: 1.245.983 
lei, din care 386.176 lei, report 
la categoria 1.
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N. Puravet sl. în mai mică 
măsură, coechipierul acestuia. 
A. Hack. Dar. multumindu-se 
cu pozițiile ocupate, alergătorii 
menționați nu sl-au mai apă
rat sansele cu aceeași dîrzenie 
ca la începutul campionatului, 
ei făcind uz de întregul lor 
arsenal fizic si tehnic numai 
atunci cind au vrut să-$i de
monstreze potențialul. creînd. 
implicit, o atmosferă de ne- 
sportivitate. mai ales în eta
pa finală, cind publicul spec
tator i-a dezaprobat. De ase
menea. unii alergători au în
cercat să suplinească caren
țele din instruire prin... mers 
periculos, acțiuni soldate 
busculade, din fericire 
prea multe urmări grave, 
altfel, s-au produs multe 
turnări în timpul cursei, 
vocate de mersul neregulamen
tar (uneori sub privirile îngă
duitoare ale corpului de ofi
ciali). precum si de lipsa de 
resurse fizice. De exemplu 
duminică au .culcat" mașinile 
în turnante sau chiar în linie 
dreaptă D. Gaspar. E. Bote- 
zatu. G. Scarlet. B. Lazăr. S. 
Postolache si M. Dobre pentru 
că nu au putut stăpîni ..caii 
putere" ai motocicletelor res
pective. Dacă mai adunăm si 
căzăturile din cele trei etape 
anterioare, atunci se poate a- 
firma că în actualul campio
nat s-a înregistrat un adevă
rat record în materie ! Prin 
urmare alergătorii vizați tre
buie supusi de urgentă unui 
program suplimentar de antre
nament fizic si tehnic, iar cel 
care abuzează de acțiuni ha
zardate să fie opriți Pînă nu 
este prea tîrziu.

Troian IOANIȚESCU

Etapa a 3-a a camplona- 
de viteză pe sosea.
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sramată pentru duminică 
Buzău, a fost anulată din 
tive tehnice.

Ioro- 
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cea Neagu. Florin Stoica, Ale
xandru Bozan, Ion Fopa. Ioa
na David, Mariana Moisei, Mo
nika Zoller. Silvana Todea s.a. 
care se vor afla, probabil, si 
la întrecerile Balcaniadei.

In programul de mtine. de 
la ora 16. figurează două pro
be : „Premiul de deschidere" 
și „Premiul C.S.M. Sibiu", sim- 
bătă (de la ora 16) si dumi
nică (de la ora 16) urmînd să 
se desfășoare „Premiul C.J.E.F.S. 
Sibiu". „Premiul Federației", 
„Premiul de adio" si „Marele 
premiu al orașului Sibiu'*.

Așadar, se anunță întreceri 
atractive, pe care cunoscătorul 
public sibian va sti să le a- 
orecieze.
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0 SELECȚIONATĂ
SE VA DEPLASA
Luni. 25 iulie, o selecțio

nată divizionară se va de
plasa în Olanda, unde va 
efectua un turneu de pre
gătire si jocuri. Antrenorii 
Mircea Lucescu si Mircea 
Rădulescu au convocat pen
tru duminică 24 iulie la 
București (centrul sportiv 
..23 August") următorul lot: 
Iordache, Moraru, Rednie, 
Stancu. lovan. Andone, E- 
duard, Roman, lorgulescu. 
Bărbuiescu. Balint, Movilă, 
Augustin. Boioni. Klein, 
Hagi, Coraș. Văetuș, Gabor,

Ra
m:
na 
da 
țid 
te 
voi
re
nla
țid
del 
ecl
în 
joi



,A“ (ediția 1982-83) și fondul de jucători

a: EVIDENT, BĂLĂCI
rea tactică a jocului echipelor 
lor. Mulțescu avînd. in această 
direcție, responsabilități spori
te la Dinamo, pentru că. la 
Universitatea. Donose le-a îm
părțit cu Bălăci. Ne întîlnim'cu 
Simionas care, asa cum s-a 
văzut, rămîne o piesă prețioasă 
pentru Politehnica Iași. Vor
bim de Iovănescu, recuperat si 
repus in valoare la Pitești, de 
Aelenei. autorul unor frumoa
se dirijări tactice ale tîrgoviș- 
tenilor. Nu-1 uităm pe Cozarek, 
piesă rară, zicem noi. în ..pei
sajul combativ" al Petrolului. 
Ne dăm seama că scăderea Iui 
Carabageac, cîndva „dirijor" 
autorizat al Chimiei, nu trece 
fără urme pentru echipa lui. 
Si am vrea să vi-1 amintim si 
pe Bozeșan, care, in ciuda u- 
nor sinuozități în comporta
ment. a făcut dovada calităților 
lui, una dintre probe fiind 
chiar finala „Cupei României", 
partidă în care, deși evolua în 
compania internaționalilor cra- 
ioveni. a reușit să iasă la 
rampă.

11 cităm. în mod special, pe 
cel mai tînăr component al 
plutonului, pe Mateuț. Intre el 
si Hagi se va alege, se pare, 
premiantul generației. Hunedo- 
reanul. prezent pe mai multe 
fronturi (Corvinul. naționala 
de juniori. Luceafărul), a cu
cerit multe sufragii. O singură 
dorință avem ; ca frumosul lui 
traseu de regularitate de pînă 
acum să nu cuprindă vreo por
țiune accidentată pe propriile 
greșeli sau slăbiciuni ale con
curentului.

Finalul îl dedicăm jucătoru
lui nr. 1. lui Bălăci, care a in
trat în zona deplinei maturi
tăți sportive. Fotbalul (ca si 
teatrul, să zicem) nu mai per
mite acum marelui său favorit 
spectacole slabe. Stadionul îl 
vrea mereu strălucitor, jucând 
cu sinceritate, cu o frumoasă 
patimă. Iată ce n-am vrea să 
uite valorosul nostru interna

N OTET INTRE FIORENTINA SI... HAJDUK SPLIT
plasare, merge la Belgrad și 
bate, iar pe terenul său face 
ravagii. Am și luat legătura 
cu centrul de informatică din 
Timișoara, cei de acolo ne-au 
ajutat să studiem și formația 
Bordeaux, in toamnă, după ce. 
la Split, Hajduk administrase 
un 4—1 lui Tresor, Țigana si 
compania...

— După care Hajduk a pier
dut cu 4—0 returul de la Bor
deaux !

— Cind m-am documentat 
despre Bordeaux, am citit in 
presa iugoslavă mai multe 
lucruri despre returul acela din 
Franța. S-a emis chiar ideea 
că in meciul de la Bordeaux 
portarul iugoslav a făcut figu
rație, incasind două goluri de 
începător. Ceea ce mă intere
sează însă pe mine este faptul 
că Hajduk a înscris patru go
luri pe terenul său ! Asta e 
problema care îmi dă de gîndit.

— Care ar fi șansele Cra- 
iovei ?

— Totul depinde de forma 
în care ne va prinde „dubla" 
cu echipa iugoslavă. Ne dorim 
in primul rină ca echipa noas
tră să fie în plenitudinea for
țelor la „ora Hajduk". Pentru 
că. astăzi, Universitatea Cra
iova are o experiență interna
țională, are un lot valoros și 
poate interpreta orice partitură 
dacă are orchestra completă. 
Ne gtndirn, firește, la califi
care, oricît de puternic ar fi 
adversarul.

— Jucati primul meci la 
Craiova, ceea ce pare să fie 
un handicap...

— Da. e un handicap. Dar 
anul trecut, cum ne-am în
ceput cursa în Cupa U.E.F.A.? 
Nu tot cu primul meci la Cra
iova ?! $i împotriva cui ? îm
potriva Florentinei 1

— Dacă ar fi să alegeți, a- 
cum. între Hajduk șl Fioren
tina...

— E mai greu meciul cu 
Hajduk ! Din mai multe con
siderente. Pentru că de Fioren
tina... am trecut, iar, acum, 
orice adversar am întîlni, el 
este avertizat de forța Craio- 
vei și-și va lua măsuri supli
mentare. Dacă nu eliminam 
Fiorentina, nu ne acuza ni
meni. Acum, dacă nu elimi

SELECȚIE LA VOINȚA

Clubul sportiv Voința București organizează selecții pen
tru secția de fotbal, dintre copiii născuți între anii 1967—71. 
în fiecare marți, joi, vineri. între orele 15—18, la stadionul 
Voința, capătul tramvaiului 5. Pipera.

țional, care a făcut. în două 
partide-cheie. cea mai elocven
tă probă a clasei sale : la 
București, cu Italia, și la 
Stockholm, cu Suedia. Pentru 
Klein, nutrim speranța că am
biția si marea seriozitate, ar
mele cu care si-a croit pînă a- 
cum drum. îl vor fi pe mai 
departe tovarășe de ascensiune.

Eftimie IONESCU

năm pe Hajduk, nu ne iartă 
nimeni, în timp ce dacă ne 
vom califica toată lumea va 
socoti acest lucru drept ceva 
normal. Rămîne ca valoroșii 
băieți pe care îi pregătesc îm
preună cu Nicolae Ivan să cîș- 
tige duelul psihic și tactic cu 
echipa din Split. Ne revine 
nouă, craiovenilor, sarcina să 
scăpăm fotbalul românesc și de 
un oarecare „complex iugo
slav". Eliminînd Leeds-ul, am 
depășit „complexul englez", 
trecînd de Kaiserslautern, am 
învins și „complexul vest-ger- 
man". Ne așteaptă e bătălie 
foarte tare cu Hajduk, insă a- 
vem și noi atuurile noastre.

— Se întărește Craiova pen
tru această nouă cursă euro
peană ?

— La o echipă cum este, 
acum, Universitatea Craiova, nu 
poate fi vorba decît de implan
tarea unui jucător nou sau a 
cel mult doi. Noi trebuie să ne 
gindim să avem rezerve valo
roase. Cert este că Universitatea 
Craiova se va întări in mod 
special prin pregătire. Pentru 
că sintem conștienti cu totii 
de ceea ce așteaptă publicul 
de pretutindeni din tară de la 
această atît de îndrăgită echi
pă. Reprezentăm. în fond, fot
balul românesc, și calificarea 
în semifinalele ediției trecute 
a Cupei U.E.F.A. ne obligă 
foarte mult.

— Cum vede antrenorul U- 
niversitătil Craiova adversarii 
lui... Dinamo și Sportul stu
dențesc ?

— Normal, Dinamo a avut 
tragerea cea mai bună. E ca și 
calificată, pentru că. oricît en
tuziasm ar avea, această mică 
echipă finlandeză, din Lahti, 
nu se poate compara cu cam
pioana României. Cit despre 
Sturm Graz, adversara Spor
tului, nu-i e echipă cu firmă, 
dar e profesionistă și reprezin
tă un fotbal bun. Handicapul 
Sportului e că joacă primul 
meci acasă, ca și noi. Eu 
cred însă și în șansa formației 
antrenate de Mielu Voica... De 
altfel, toate cele trei echipe 
din cupele europene avem obli
gația să sprijinim fotbalul ro
mânesc. ,

Mircea M. IONESCU
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REGULAMENTUL DE TRANSFERARE A JUCĂTORILOR
Pentru anul competițional 1983/84, perioada de transferări

începe azi și se încheie în seara zilei de 10 august 1983, la ora 21

Regulamentul de transferare 
a jucătorilor de fotbal, apro
bat in ședința de ieri a birou
lui F. R. Fotbal, a fost elabo
rat pe baza unei consultări cu 
conduceri de cluburi, antre
nori si specialiști, redactori ai 
rubricilor sportive din presa 
centrală.

Noile prevederi ale regula
mentului au ca scop să ajute 
promovarea tinerelor talente prin 
acordarea de facilități pe plan 
local si putere de decizie con
siliilor județene pentru educa
ție fizică si sport, să sprijine, 
în același timp, reprezentarea 
fotbalului românesc in compe
tițiile internaționale.

Astfel, pe plan județean, ju
cătorii se vor putea transfera 

Art. 1. Jucătorii de toate categoriile se pot 
transfera la alte cluburi (asociații), odată pe 
an, în perioada dintre campionate. F.R. Fotbal 
va stabili, anual, perioada de transfer.

Jucătorii care activează în echipe de categorii 
inferioare se pot transfera la cluburi (asociații) 
de categorii superioare în tot cursul anului, nu
mai în cadrul aceluiași județ (Municipiul Bucu
rești). Echipele divizionare „A" și „B" pot 
transfera jucători de categorii inferioare indi
ferent de județ. De asemenea se pot transfera, 
cu avizul comisiei județene de fotbal, la echipe 
de categorii inferioare numai în cadrul aceluiași 
județ, și jucătorii divizionari A și B care sint 
dați disponibili de către cluburile (asociațiile) 
lor. Jucătorii transferați în cursul anului compe- 
tițional din alte județe la echipele de categorii 
superioare pot fi dați disponibili în cadrul ace
luiași județ numai în returul campionatului si 
numai o singură dată.

Cu 6 (șase) etape înainte de terminarea cam
pionatului nu se mai efectuează transferări de 
jucători.

Jucătorii care se transferă în anul 1983 po
trivit art. 1 se pot transfera la alte cluburi (a- 
sociații) indiferent de județ numai după acu
mularea unei vechimi de 5 (cinci) ani la clubul 
respectiv.

Art. 2. Transferarea jucătorilor se face numai 
cu acordul de transfer (tip F.R. Fotbal) al clu
bului (asociației) la care sint legitimați, vala
bil în anul în care se eliberează, însoțit de ce
lelalte acte, așa cum se arată la art. 5.

Art. 3. în vederea rodârii unor jucători, 
cluburile (asociațiile) divizionare ..A" pot trans
fera jucători pe perioade limitate, de cel puțin 
un an, la și de la alte cluburi (asociații). în 
condițiile prevăzute la art 2 din prezentul regu
lament. cu specificarea perioadei respective în 
carnetul de legitimare al jucătorului. Transferă
rile se pot efectua numai în perioada de trans
fer.

Art. 4. Jucătorii de fotbal încorporați pen
tru satisfacerea stagiului militar și cei care devin 
studenti în anul I la cursurile de zi ale Insti
tutelor de învățămînt superior se pot transfera 
numai pe perioada stagiului militar si respec
tiv pe perioada studiilor, in termen de 45 de 
zile de la data încorporării sau de la Intrarea 
în facultate. Jucătorii încorporați, transferați in 
perioada stagiului militar, revin la cluburile (a- 
sociațiile) sportive de origine după satisfacerea 
stagiului militar.

Jucătorii de fotbal care au absolvit un In
stitut de învățămînt superior cursuri de zi ti 
sint repartizați prin hotărire guvernamentală se 
pot transfera în condițiile art 2 la echipa din 
localitatea (județul) unde au fost repartizați nu
mai în anul absolvirii.
• Jucătorii juniori care devin elevi la cluburile 
sportive școlare de fotbal de mare performanță 
primesc drept de Joc din oficiu la aceste clu
buri, chiar dacă nu obțin acordul de transfer 
de la clubul (asociația) din care fac parte — ex
cept în d secțiile divizionare „A*; ei vor fi legi
timați la clubul școlar numai pe perioada stu
diilor. după care se vor Întoarce la cluburile 
(asociațiile) de unde au plecat

Art. 5. Transferarea jucătorilor de fotbal se 
efectuează pe baza următoarelor acte :

a) cerere de transfer (tip F.R.F.) semnată de 
jucător și clubul (asociația) care îl solicită :

b) acordul scris (tip F.R.F.) al clubului (aso
ciației) la care Jucătorul este legitimat, valabil 
pentru anul în care acesta se eliberează :

c) carnetul de legitimare a jucătorului; iar în 
cazul cînd clubul (asociația) refuză să cedeze 
carnetul. F.R.F. va piimi actele de transfer și 
va elibera duplicat ;

d) consimțămîntul scris al părinților (tutorilor) 
pentru jucătorii juniori și copii ;

e) chitanța de depunere a taxei de transfer 
de către clubul (asociația) care a solicitat-o ;

f) fișa personală aflată in evidența Comisiei 
județene de fotbal, dacă se solicită transferarea 
de la echipe din campionatul județean, pentru 
echipe din diviziile A, B. C și campionatul 
republican al juniorilor ;

g) adeverința de încadrare în producție ;

de la echipe de categorii infe
rioare pînă la eșalonul divizio
nar „B“ fără acordul clubu
rilor de care aparțin, dar cu 
aprobarea birourilor executive 
ale consiliilor județene pentru 
educație fizică si sport, in timp 
ce cluburile divizionare „A“ 
vor putea legitima direct jucă
tori de perspectivă de la e- 
chipcle de categorie inferioară 
din perimetrul județului căruia 
aparțin. De asemenea, cluburile 
divizionare „A“ vor efectua 
împrumuturi reciproce de ju
cători. pe perioade de ce! pu
țin un an, în scopul activizării 
acestora.

Cluburile angajate în Cupele 
europene si Cupa balcanică 
vor avea posibilitatea să legi

timeze cite un singur jucător 
de Ia echipele divizionare ,,A“, 
neparticipante în aceste com
petiții, numai pe baza consim- 
tămintului jucătorului respec
tiv si acordului biroului F. R. 
Fotbal, cedind, în schimb, clu
bului de la care a legitimat 
jucătorul în cauză un jucător 
din Iotul echipei sale. Aceste 
cluburi vor putea să transfere 
si alti jucători de la echipe 
divizionare „A“ pe toată dura
ta prezentei lor în competițiile 
europene, dar în condițiile art. 
2 al regulamentului, cu dezlegare.

Perioada de transferări pen
tru anul competițional 1983/84 
a fost fixată de Ia 21 iulie la 
10 august a.c., ora 21.

h) jucătorii care se transferă pentru perioada 
stagiului militar vor prezenta în afara actelor 
de transfer și o adeverință eliberată de Centrul 
militar județean sau unitatea militară respec
tivă, din care să rezulte data încorporării și a 
lăsării la vatră. Datele transferării se vor scrie 
în carnetul de legitimare cu culoare roșie. 
Transferarea acestora se va efectua numai cu 
avizul organelor competente din Ministerul Apă
rării Naționale sau Ministerul de Interne;

i) pentru jucătorii care solicită transferul ca 
urmare a absolvirii cursurilor de zi ale învăță- 
mîntului superior se va prezenta si o copie le
galizată de pe repartiția guvernamentală (pen
tru anul competițional în curs). Iar pentru cei 
care sint admiși la cursurile de zi ale învăță- 
mîntului superior se va prezenta un act dove
ditor.

Art. 6. Actele de transfer pentru jucătorii 
echipelor care activează în Divizia A se vor 
depune direct la F.R. Fotbal, iar pentru ju
cătorii echipelor de divizia „B“. „C“, juniori 
republicani și copii, printr-un delegat al CJEFS, 
care în prealabil le va controla dacă acestea 
sint complete, dacă respectă prevederile pre
zentului regulament, precum și legalitatea 
transferărilor prezentate. Actele depuse prin 
poștă nu vor fi luate în considerare.

— Actele de transfer pentru jucătorii din 
campionatele județene se depun la comisiile ju
dețene de fotbal, respectiv la Consiliul muni
cipal pentru educație fizică și sport București.

— Cererile de transfer neînsoțite de toate 
actele menționate mai sus. ca și actele care 
prezintă ștersături sau corecturi, nu vor fi 
luate în considerare.

— Cluburile (asociațiile) care dau mai 
multe acorduri de transferuri aceluiași ju
cător vor fi sancționate cu interzicerea de 
a beneficia de transferări de jucători pma 
la următoarea perioada de transfer stabilita 
de F.R. Fotbal.

— Jucătorii care semnează două sau mai 
multe cereri de transfer, indiferent de modul 
de soluționare a acestora, vor fi sancționați 
cu ridicarea dreptului de joc pe o perioadă 
dc la 6 luni la 1 an.

— Aprobarea transferărilor și îndeplinirea 
formalităților cerute de acestea sînt de compe
tenta Federației Române de Fotbal, pentru 
toți Jucătorii care solicită transferarea la unul 
din cluburile (asociațiile) care activează în 
diviziile ~A“. „B“. ..C“ si în campionatul re
publican al Juniorilor, și a comisiilor județene 
de fotbal pentru celelalte categorii.

Art T. Prin excepție de la prevederile art. 
5 pct „b", transferul jucătorilor de la echipe 
de categorii inferioare la cele superioare, 
in cadrul aceluiași județ. pentru care nu 
există acordul cluburilor (asociațiilor) în cauza, 
se aprobă de birourile^executive ^rfe consî-

mai sus nu se 
solicitați de 

au prioritate

liilor Județene pentru educație fizică și sport 
respective. Prevederile de «« ™
aplică în cazul jucătorilor 
cluburile de Divizia A. care 
absolută în astfel de cazuri.

Art. 8. Echipele participante 
ropene și Cupa balcanică pot 
singur jucător de la ecMpe divizionare 
(neparticipante în competițiile 1-—-— .
„B“ sau -----J"’
bului i 
consimțamimui “• ■—baza
cluburile (asociațiile) , nu pot JP^de 
acestei prevederi — 
cluburile (asociațiile) care -----
ceastă prevedere sînt obligate să cedeze

în Cupele eu- 
transfera un * * * ---- > A“V X4.*W**V** W ;

iu» m>   Internationale).
I „C“ fără acordul de transfer al clu-

duiui (asociației) de la care pleacă, dar cu
consimțămîntul scris al incatorulu^111,/13^^’ 

decît un singur jucător? 
beneficiază de a- 

sa snas/a i=-.« a X» 
tori. în aceste cazuri este necesar avizul 
biroului F.R. Fotbal.

cazuri este necesar avizul

Art. 9 Echipele participante în Cupele euro
pene pot legitima, pe întreaga Perioadă cit 
participă în aceste competiții, respecting ter
menele de legitimare Prevăzute J" ~ regulamen- 

.,A“. în condițiile art. 2.
★

”le6internaționale “jucători, de la cluburile de
Divizia

Toate 
rare a

regulamentele anterioare de transfe- 
jucătorilor de fotbal se abrogă'.



Actualitatea la tenis

ELVEȚIA - ROMANIA IN OPTIMILE
VICTORIE APO10IȘTILO8 NOȘTRI

ÎN „CUPA PRIETENIA

CUPEI FEDERAȚIEI"
Zurich. In ziua a doua a 

competiției internaționale do
tată cu ..Cupa Federației*, pen
tru echipe feminine, au fost 
înregistrate următoarele rezul
tate : S.U.A. — Norvegia 3—0. 
R. P. Chineză — Olanda 2—1, 
Cehoslovacia — Peru 3—0. Iu
goslavia — Coreea de Sud 2—1, 
Suedia — Belgia 3—0. Unga
ria — Zimbabwe 3—0. Argen
tina — Franța 2—1. Italia — 
Austria 2—1. Optimile de fina
lă programează partidele : Me
xic — ~ ..
România. 
Anglia - 
via — R. 
Germania 
ria — Argentina, 
cia — Italia.

Vichy. în prima zi a parii'

Australia. Elveția — 
S.U.A. — Suedia, 
Brazilia. Iugosla- 
P. Chineză, R. F. 
— Japonia, Unga- 

Cehoslova-

delor din cadrul semifinalelor 
„Cupei Galea*, pentru juniori, 
Franța si Cehoslovacia și-au 
împărțit victoriile, scorul fiind
1— 1. iar Spania conduce cu
2— 0 în meciul cu Iugoslavia, 
făcînd astfel un pas important 
spre finala competiției.

Hilversum. în cadrul tur
neului „Marele premiu Volvo*. 
Rolf Gehring (R.F.G.) l-a în
vins pe Victor Pecci (Paraguay)
6— 4. 6—4. Alte rezultate : 
Jose Higueras (Spania) — Uli 
Pinner (R.F.G.) 6—2. 6—3,
Tomas Smid (Cehoslovacia) — 
Iile Năstase 6—4. 6—2, Heinz 
Gtinthardt (Elveția) — Bruce 
Derlin (N. Zeel.) 6—4, 6—4, 
Eliot Teltscher (S.U.A.) —
Morten Ronneberg (Norvegia)
7— 6, 6—1.

VARȘOVIA, 30 (Agerpres)
— In cadrul competiției inter
naționale de polo pe apă pen
tru juniori „Cupa Prietenia”, 
care se desfășoară în localita
tea poloneză Zielona Gora, se
lecționata României a învins cu 
scorul de 10—9 formația Cubei. 
Alte rezultate : U.R.S.S. — Po
lonia (B) 28—10, Ungaria — 
Cehoslovacia 11—7, Polonia — 
Bulgaria 7—7.

DESTINE PARALELE

ATLETISMUL PESTE
UN SECOL

Agențiile de presă ne a- 
nunță că săritorul în înălți
me sovietic Vladimir Iaș- 
cenko și-a reluat antrena
mentele, izbutind să treacă 
înălțimi de peste 2 metri.

Laconismul telegramei as
cunde drama unuia din cele 
mai mari talente din istoria 

în înălțime, a_atle- 
mondial. 

se succed 
ridicînd pe creasta 
idoli pe care ne 

să-i așezăm, la ora 
lor performante. în 
clasamentelor „din

LARRY HOLMES IȘI VA
WASHINGTON. 20 (Ager

pres). — Pugilistul american 
Larry Holmes, campion mon
dial la categoria grea, riscă să 
fie deposedat de titlu deoa
rece a refuzat să-l intilnească 
pe salangerul oficial, compa
triotul său Greg Page, prefe
rind un meci in compania lui 
Marvis Frazier, fiul fostului 
campion mondial. Se subliniază

PIERDE TITLUL MONDIAL?
că Holmes a devenit cel mai 
bun pugilist din lume in urma 
unei decizii .Ja masa verde*, 
in 1978 WBC deposedindu-1 de 
titlu pe Leon Spinks din mo
tive similare, după care s-a or
ganizat un meci Holmes — 
Ken Norton, ciștigat de Hol
mes. care si-a apărat de atunci 
de 15 ori centum de campion.

Canadianul Robert Schulz, pro
fesor de matematică si de meto
dică sportivă la Universitatea 
din Vancouver, a publicat re
cent previziunile sale in ceea 
ce privește recordurile mon
diale la atletism pentru anul 
2033. Astfel, specialistul cana
dian apreciază că peste 100 de 
ani recordul mondial la lungi
me bărbați al lui Bob Beamon 
(8.90 m) va fi doborit de mai 
multe ari si va ajunge la 11.50 
m. La greutate bărbați, cea 
mai bună performantă mon
dială va fi de circa 25 m. 
Cel mai greu va progresa re
cordul mondial la 100 m plat 
bărbați, care va fi de 9.51. 1 500 
m plat va avea ca record tim
pul de 3:13.16. iar 10 000 m vor 
fi alergați in 24:30.00.

TURUL FRANȚEI (18): LAURENT FIGNON ȘI-A MĂRIT AVANTAJUL.
MORZINE. O etapă de in- 

ferm 1 Exact, de infern, așa 
ar putea fi caracterizată a- 
ceastă a 18-a etapă a Turu
lui Franței, cea de la Bourg 
d’Oisans la Morzine. Ea a mă
surat 247 km, iar traseul a fost 
în majoritate? muntos (în AlpO, 
cicliștii avînd de urcat, cu pro
priile forțe, cîteva vîrfuri fai
moase. Și toată această etapă 
cu urcușuri dificile și cu cobo- 
riri amețitoare s-a 
rat pe o căldură toridă, 
topea parcă toate 
Și totuși...

Fiind etapa a 13-a. 
re drumul spre Paris 
cum mal liniștit. în 
tru etape care au nu 
piuă la încheierea „1 
cle“ candidații la g'. 
avîntat, pur și simplu, nebu
nește în luptă. De aceea n-au 
lipsit incidentele. olandezul 
Johan Van Der Velde și bel
gianul Guy Nulens suferind 
căzături cu consecințe grave, 
care au impus internarea lor 
de urgență...

desfășu- 
", care 
energiile.

după ca
pace oti
cele pa- 

i rămas

Francezul Jean-Reae Bemaa- 
deau, hotărit să-și joace car
tea cea mare, a fost princi
palul animator al multor ac
țiuni spectaculoase, ca si olan
dezii Isubberding. De Booy și 
Winnen, dar liderul Fignoa, 
puternic susținut de coechi- 
perii săi, de la Renault, a fast 
mereu pe fază... Spre sfir- 
șitul etapei, francezul Jaeqaes 
Michaud a inițiat o evadare 
decisivă, dar poziția lui în 
clasamentul general na i-a >- 
larmat pe fruntași, astfel ci el 
a ajuns la Morzine (7.4525) 
cu un avans de 1J1 asupra 
spaniolului Angd Arroye. Au 
urmat columbianul Edgar Ce- 
rredor la 2:15, belgiarud Luciea 
Van Impe la 2:16. Al optu
lea a sosit și .tricoul galben* 
Laurent Fîgnon, la 3:42 de câș
tigătorul etapei. In acest feL 
clasamentul general este urmă
torul : L Fignon 90.16^2. 2.
Bernaudeau la 3:02. X Peter 
Winnen (Olanda) la 3 Jl, 4. Ro
bert Alban (Franța) la 3:37, 
5. Angel Arroyo la 3 55, t Ln-

la con-
15 km. 

al ti tu di-

săriturii 
tismului 
mentele 
repede, 
valului 
grăbim 
marilor 
fruntea 
toate timpurile", pentru a-i 
uita peste numai o vară 
sau două (unde e marele 
Henry Rono. comparat prea 
repede cu Nurmi. Zatopek 
sau Clarke ?...). încît nu ne 
vine să credem că a trecut 
aproape un întreg interval 
olimpic de cină numele lui 
lașcenko a ieșit din circuit. 
Si cită vilvă a făcut, la a- 
paritie. „minunea" din Za- 
porojie...

Cu șase ani în urmă, la 
începutul lui iulie 1977. la 
Richmond, în cadrul meciu
lui de juniori S.U.A. — 
U.R.S.S. lașcenko sărea 
2,33 m, devenind, la 18 ani 
ti jumătate (este născut la 
12 ianuarie 1959), cel mai 
tînăr recordman mondial de 
seniori pe care l-a avut 
vreodată săritura in înălți
me. Primul termen de com
parație a fost, bineînțeles, 
Valeri BrumeL inegalabilul 
prototip al săriturii cu ros
togolire ventrali. La fel de 
fermecător, tot atît de pre
coce. lașcenko. ultimul mo
hican al rostogolirii ven
trale in plină epocă a flop- 
ului, părea o reintruchivare 
peste ani a lui Brumei, eta
lonul mereu adus in discu
ție, campion exceptional, a 
cărui faimă crescuse și mai 
mult datorită sfîrșitului prea 
timpuriu al carierei, în ur
ma unui accident de moto
cicletă.

tn sezonul de iarnă urmă
tor, la 12 martie 1978, la 
Palazzo dello Sport din 
Milano, lașcenko (încă ju-

Eveni- 
atit de

nior) oferea un recital ui
mitor, trecînd 2,35 m (record 
mondial indoor încă nede
pășit), cu doi centimetri 
peste recordul în aer liber. 
Concursul de la Milano, cu 
lașcenko purtat pe umeri 
de exuberanții tifosi care 
l-au îndrăgit ca pe Mennea 
sau Simeoni. un 
frumos și tînăr. salutat în 
toată lumea ca un 
print al săriturii in înălți
me. rămîne imaginea cea 
mai stăruitoare în memorie.

După două luni, la Tbilisi, 
sărea 2,34 m, îmbunătățin- 
du-și cu un centimetru re
cordul în aer liber de la 
Richmond. Lumea atletismu
lui vorbea de 2,40 m încă 
înaintea Olimpiadei de la 
Moscova...

Dar Volodea n-a concurat 
la Olimpiadă, cariera i s-a 
încheiat, practic, după al 
treilea concurs important; 
genunchiul piciorului de 
bătaie n-a mai rezistat pre
siunii (care atinge, pentru 
citeva fracțiuni de secundă, 
peste o jumătate de tonă!). 

Apariția altor săritori va
loroși — Jacek Wszola și 
Dietmar Mogenburg au să
rit în 1980 2,35 m. Gerd 
Wessig a reușit 2,36 m chiar 
la Olimpiadă. în acest an 
Zhu Jian-hua a urcat re
cordul mondial la 2,37 m 
—, ca și inflația de perfor
meri dincoto de 2,30 m l-au 
făcut uitat pe lașcenko. 
Prea repede și nedrept -A 
fost uitat, fără a avea șan
sa de a deveni legendă...

După aproape cinci ani 
de absentă și trei operații 
la genunchi, lașcenko reu
șește să sară 2 metri. Deși 
aparent proba n-a progre
sat prea mult, ea este azi 
cu totul alta. Totuși, la 24 
de ani, un lașcenko com
plet vindecat (numai în a- 
cest caz) poate reveni prin
tre fruntași. Ne-am bucura 
ca măcar acum „destinul" 
să nu-i mai fie asemănător 
celui al lui' Brumei...

lașcenko
nou

Vladimir MORARU

Cjpei Libe

A MAI RĂMAS UN AN PINĂ LA JOCURILE OLIMPICE
(Urmare din pag. 1)

nerea de performanțe valoroa
se. Sperăm ca ambianța crea
tă. ca și îmbinarea unei bo
gate experiențe cu tinerețea 
să dea roadele pe care le aș
teptăm. Putem distinge de pe 
acum unele indicii îmbucură
toare. Așa. de exemplu. în sta
giul de pregătire de la Piatra 
Arsă, munca a decurs în bune 
conditiuni. ceea ce se reflects 
îndeosebi în progresul realizat 
de componenții lotului în îm
bunătățirea condiției fizice.

între .nasurile luate ca ur
mare a hotărîrii conducerii 
C.N.E.F.S. se află si comple
tarea lotului cu elemente ti
nere de certă perspectivă, ca
re. după cum s-a văzut la re
centele campionate europene 
de la Vama, au dat satisfac
ție. După cum se știe. Doru 
Maricescu (mijlocie) si Paul 
Goîumbeanu (grea) au obtlnut 
medaliile de argint si. respec
tiv. bronz la întrecerea ce
lor mal buni pugilisti de De 
continent Intenționăm să ur
măm acest drum de întinerire 
a echipei reprezentative cu alti 
boxeri redutabili, cum sînt 
Nicolae Talpos sau Costln 
Stanca — la Dană. Tudor Pa-

nait sau Pamfil Fedea — la 
semigrea. Vom aduce o ..du
blură* si pentru Constantin Ti- 
țoiu (muscă) — care in ultima 
perioadă a fost marcat de o 

vizibilă pe juniorul 
Finățeanu. un talent

sracere
Marian
remarcat

In pe:
limplce.
Paul Gol
nait am 
reputatul

le

iva Jocurilor O- 
71 pregătirea lui 
apn și Tudor Pa- 
at la serviciile 
antrenor emerit

Constantin Nour, care a răs
puns cu multă bunăvoință so
licitării federației si. sîntem 
convinși, rezultatele nu vorîn- 
tirzia. Intenționăm să-i pregă
tim pe sportivii români dună 
noua orientare în metodica an
trenamentului si înaintea tur
neului olimpic, să facem cu 
lotul nostru un scurt 6tagiu de 
pregătire în Cuba cu boxerii 
tării gazdă, care nu mai au 
nevoie de recomandare.

Forul de specialitate din 
S.U.A. a propus ca echipa 
României să susțină o întilnire 
cu boxerii de peste Ocean. 
Schimbul de experiență cu bo
xul american ni se oare util 
atît ca stil, dt si tn oersoec- 
tlva J.O. de la Los Angeles

2. Știm că tntrecerile turneu
lui olimpic de box vor fi foar
te grele, atît Pentru noi dt ăl

pentru ceilalți pugiliști euro
peni. deoarece gazdele, care nu 
au participat la ultima ediție 
a J.O.. stnt dornice de afir
mare. iar boxerii cubanezi, da
torită valorii lor recunoscute, 
vcr C foarte greu de denăsit. 
Cum e si firesc, vom prezeu*» 
la Los Angeles doar boxeri 
care se vor dovedi competi
tivi pentru un turneu de o e- 
semenea amploare si dificultate

Vom face tot ce depinde de 
noi oentru a ne îndeplini o- 
biectivele si sîntem convinși 
că. Drintr-o ordine și o disci
plină exemplare, vom realiza 
ce ne-am propus la J.O. din 
1984.

va

med amical, formația franceză Toulonse.
• Stadionul „Centenario* din 

Montevideo a fes: declarat „mo- 
numect istoric* pentru faptul că 
aid a avut loc prima finală a 
unul campionat mondial (1930). 
Zilele trecute, la intrarea princi
pate a staffiomilul, ta prezența 
președintelui I1JA., Joao Ha- vetenge, a fost montată o placă 
comemorativă care evocă evenimentul.
• Atacantul central Gabriel 

Calderon (23 de ani), de la In
dependiente (Buenos Aires), va 
juca In noul sezon la formația 
spaniolă Betis Sevilla.
• Portarul reprezentativei Ar- 

gentineL Fillol (River Plata), a 
fost sancționat de clubul său 
pentru că a folosit un medica
ment Interzis (probabil doping) 
șl nu va juca ta m 
ruguay. FCiol a mo 
rea medlnamentului 
vindeca de., gripă !

onari vest-german 
R61n) a fost 
Ia ligamen

tele genunchiului. Accidentul s-a 
produs recent, cu prilejul unul 
meci amical cu F.C. Kaiserslau
tern. Engels a devenit indisponi
bil pentru cel puțin trei luni, pe
rioadă In care va lipsi in pri
mele etape de campionat și din 
lotul reprezentativ.

Ștefan Engels (F.C. 
supus unei operații aen-

• Cunoscutul jucător argentinian Alberto Tarantini (27 de 
ani), de la River Plata, va juca 
ta noul sezon în campionatul 
Franței, la Bastia. Tarantini - 
fundaș lateral — a Îmbrăcat de 
87 de ori tricoul reprezentativei țării sale.
• Bruno Pezzey, internațional 

austriac, care activează în cam
pionatul vest-german, și-a schim
bat clubul. A trecut, de la Ein
tracht Frankfurt, la vlcecampioa- 
na țării, Werder Bremen. •
• Cîteva rezultate din etapa

a 8-a a campionatului Argenti
nei: San Lorenzo — Indepen-
diente 2—3, Huracan — River 
Plata 2—0, Union — Estudiantes
1— 0, Ferrocarril — Argentinos Ju
niors 1—1. tn clasament conduce 
Independiente cu 11 p (din 7 j), 
urmată de Huracan cu 8 p (6 j), Argentinos Juniors 3 p (7 j), etc.
• Meciuri în competiția dota

tă cu „Cupa de vară*: Bratisla
va: Inter — s.s.w. Innsbruck
2— 1(0—1). Au marcat Jurkemik 
(min. 53) și Mraz (min. 71), res
pectiv Gross (min. 21); Dussel
dorf: Fortuna — Standard Liftge
3— 4 (2-2).
• In etapa a 20-a a campio

natului U.R.S.Si: Torpedo Mosco
va — Dinamo Kiev 2—1, Jalghi- 
ris — Ararat 2—1, Dinamo Minsk
— Torpedo Kutaisi 3—1, Sahtior
— Dinamo Tbilisi 6—3, Nistru — 
Pahtakor 2—0, Cemomoreț — ze
nit 2—0, Spartak — Dinamo Mos
cova 3—0. tn clasament conduc: 
Cernomoreț șl Dinamo Minsk cu 
cite 26 p.

LUPTA ANTIDOPING CONTINUA I
Uniunea 

lă este 
nue lupta 
vedere Înmulțirea cazurilor de 
folosire a stimulentelor, mai 
ales în cursele profesioniste (4 
concurenți au fost sancționați 
pentru dopai în actualul tur

ciclistă internationa- 
hotărîtă să conti- 
antidoping avînd in

al Franței). într-un recent co
municat se arată că pe lis
ta substanțelor interzise au 
fost incluse ..Crotetamida* sl 
„Croprooamida* două eufn-î 
zante ce prezintă oen’col • -n 
tru sănătatea sportivilor In ca
tul folosirii lor.

baschet • Iu zjua a patra 
a C.E de cădeți: grupa „A*: 
Italia — Franța 69—76, Spania — 
iugoslavia 79—78, Turcia — Un
garia 69—82. Clasament: 1. Spa
nia 8 p, 2. italia 7 p, 3. Iugo
slavia 7 p, 4. Turcia 6 p, S. Fran
ța 3 p, 6. Ungaria 4 p, Grupa 
,B“: U.R.SA. — Suedia 72—S3, 

Grecia — Finlanda 61—59,----
Germania — Olanda 68—69. 
samentul: 1. R F. Germania 
2 U.R.S.3. 1 p, 3, Grecia 
4 Finlanda I p. S, Olanda 
6 Suedia 5 p.

BOX • Americanul Donald 
Curry campion mondial (W.B.A.) 
la cat. semimljlocle tșl va pu
ne titlul ta joc tn fața conațio
nalului său Roger Stafford, unul 
dintre cei mai buni pugiltștl a! 
categoriei Meciul va avea loc la 
Marsala, ta Italia, ta ziua de 3 
septembrie,

CICLISM • Turul fYonne, des
fășurat ta Franța, pentru 
nmatori s-a încheiat cu 
ria ciclistului Raab din 
't-rmenă care a totalizat 
de 18.59:37. L-au urmat:

RT. 
Cla- 
7
7
I

p. 
p. 
P

rutieri 
victo- 

R.D 
timouî 

. ___ cehoslovacul Svkora ta ti s și oian-

dezul Breuklnk la 1:11. Ultima 
etapă, a dncea, contratimp pe 
IS km la Auxerre, a revenit lui 
Ampler (RJJ.G.) in 22:50,6. Pe 
locurile următoare: Raab la II i 
și Sykora la » s. • In turul 
landului Rhenanla — Palatinat 
(pentru amatori), care are Ioc 
pe fosele din RJ. Germania, cea 
de a șaptea etapă (Kuse! — Slm-

• TELEX •
mern, 176 km) a prilejuit victo
ria lui Talk Boden (R.D. Ger
mană). câștigătorul ediției din 
acest an a Cu reel Păcii. El a fost 
cronometrat ta 3.43 :08. • La C.M. 
de amatori. Oare vor avea loo la 
Zilrich (23 august — 4 septem
brie), federația japoneză va fi 
reprezentată de *10 cicliști șl 2 
cicliste.

CĂLĂRIE • tn concursul de 
la Royan (In vestul Franței).

Marele Premiu* (forță) a re
venit la egalitate brazilianului 
Nelson Pessoa pe „Miss Moet“ șl 
francezului Xavlr Lerredde pe

„Kadiewka*, ambii cu zero punc
te penalizare.

TENIS • tn urma rezultatelor 
înregistrate ta turneul de la Ba- 
astad, ta clasamentul general al 
„Marelui Premiu F.I.L.T.” conti
nuă să conducă francezul Yan
nick Noah — 1528 p, urmat de 
suedezul Mats Wllander — U31 p„ 
cehoslovacul Ivan Lendl — 1241 
p., americanul John McEnroe -• 
1224 p„ spaniolul Jose UW*ras 
— 1193 p. și americanul Jimmy 
Connors — 1146 p.
YACHTING • In golful San 

Francisco se desfășoară campionatul mondial te clasa „Sollng*. 
După dnri regate, clasamentul 
general este următorul; 1. Rob
bie Haines (S.tJ.Ă.) 0 p„ 2. Da
vid Curtis (S.U.A.) 11,7 p, 3. Toro 
Dodson (N Zeelandăl 33.7 p. eta. 
Competiția urmează să se în
cheie astăzi.

VOLEI • în al patrulea med 
amical dintre echipele feminine 
ale U.R.S.S. șl Japoniei, la O- 
dessa: 3—1 (6, J3, —6, 5) pentru 
gazde.
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