
TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA 

ELENA CEÂUȘESCU, 
S-A ÎNAPOIAT ÎN CAPITALĂ DUPĂ VIZITLLf 
tffCTUATE ÎN ETIOPIA SOCIALISTĂ, REPUBLICA 
ZIMBABWE, REPUBLICA POPULARĂ MOZAMBIC,

fROLEÎARI DIN IOATE TARILE. UNITI-VA I

Finalele „Daciadei“ și campionatele naționale de atletism

REPUBLICA ZAMBIA, REPUBLICA 
DEMOCRATICĂ SOMALIA

PERFORMERII CONCURSULUI - MîHAELA LOGHIN ȘI ION OLTEAN
Tovarășul Nicolae Ceausescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, s-a Înapoiat, si iu
bită după-amiază, în Capitală, 
după vizitele oficiale de priete
nie întreprinse în Etiopia So
cialistă — la invitația tovarășu
lui Mengistu Haile Mariam, pre
ședintele Consiliului Militar Ad
ministrativ Provizoriu, pre
ședintele Comisiei pentru or
ganizarea Partidului oamenilor 
muncii din Etiopia, comandant 
suprem al armatei revoluțio
nare a Etiopiei Socialiste ; Re
publica Zimbabwe — la invita
ția tovarășului Canaan Sodindo 
Banana, președintele Republicii 
Zimbabwe, și a tovarășei Janet 
Banana, a tovarășului Robert 
Gabriel Mugabe, președintele 
Uniunii Naționale Africane din 
Zimbabwe, primul ministru al 
Republicii Zimbabwe, si a to
varășei Sally Mugabe ; Repu
blica Populară Mozambic — la 
invitația tovarășului Samora Moises Machei, președintele Par
tidului FRELIMO, președintele 
Republicii Populare Mozambic; 
Republica Zambia — la invita
ția dr, Kenneth D, Kaunda, 
președintele Partidului Unit al 
Independentei Naționale, pre
ședintele Republicii Zambia, si 
a doamnei Betty Kaunda ; Re
publica Democratică Somalia — 
la invitația tovarășului Mohamed 
Siad Barre, secretar general al 
Partidului Socialist Revoluțio
nar Somalez, președintele Re
publicii Democratice Somalia,

Ceremonia sosirii a avut loc 
pe aeroportul Otopeni. împodo
bit sărbătorește.

Entuziasta primire făcută to
varășului Nicolae Ceaușescu de 
mii de bucureșteni aflat! pe 
aeroport a pus pregnant in 
lumină nețărmurita dragos
te, stimă și recunoștință 
pe care toti fiii Româ
niei socialiste, fără deose
bire de naționalitate, le nu
tresc fată de conducătorul iubit 
al partidului $1 statului și pe 
care le reafirmă cu putere în 
aceste momente sărbătorești, 
cind întreaga națiune, cinstind 
istoricul Congres al IX-lea, e- 
veniment de importantă hotă- 
ritoare în viata poporului și a 
tării, aduce un cald omagiu glo
riosului nostru partid comunist 
și secretarului său general.

Aceste simțăminte au fost 
exprimate cu căldură de miile

Dan Oprean. pentru prima dată 
campion de seniori

Foto ; Dragoș NEAGU 

de bucureșteni prezenti la ae
roport. S-a scandat îndelung, 
cu înflăcărare, „Ceaușescu — 
P.C.R. !“ .„Ceaușescu si popo
rul „Ceaușescu — România, 
stima noastră si mindria !“. 
Mulțimea purta mari eșarfe pe 
care erau înscrise semnificati
vele cuvinte, cu larg ecou în 
conștiința și sufletul națiunii : 
„Congresul ai IX-Iea — deschi
zătorul celor mai luminoase 
perspective de dezvoltare a pa
triei !**, „Omagiu fierbinte tova
rășului Nicolae Ceaușescu, ce! 
mai iubit fiu al poporului !“, 
„Epoca Ceaușescu — epoca cea 
mal fericită din istoria pa
triei !“j „Urmind exemplul stră
lucit al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, vom înfăptui exem
plar Programul partidului In
versul, cintecul și dansul în
tregeau această emoționantă at
mosferă. Coruri muncitorești in
terpretau cîntece revoluționare 
inchinate partidului șl secreta
rului său general, patriei noas
tre libere, demne șl Înfloritoare. 
La rindul lor, copii și tineri au 
prezentat reușite tablouri core
grafice. Un grup de sportivi au 
realizat o piramidă vie, in vîr- 
ful căreia mai multi tineri 
înălțau un medalion cu portre
tul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și panouri pe care 
se afla scris : „Omagiu iubitului 
conducător**, „18 ani de mărețe 
împliniri". Este prinosul de re
cunoștință pe eare tînăra gene
rație 11 aduce partidului, tova
rășului Nicolae Ceaușescu pen
tru minunatele condiții create 
de a se pregăti temeinic pen
tru muncă și viată, de a se 
ferma in spiritul nobilelor |- 
dealuri ale socialismului si co
munismului.

Vibranta primire făcută con
ducătorului partidului si sta
tului l-a constituit intr-un 
profund omagiu pe care popu
lația Capitalei H aduce, 
împreună eu întregul po
por, în aceste zile de 
scumpă aniversare, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iu
bit fiu al națiunii, a cărui pu
ternică personalitate și-a așe
zat adine pecetea asupra isto
riei contemporane a tării, pe 
Întreaga epocă inaugurată de 
Congresul al IX-Iea, acum 18 
ani, epocă de muncă înflăcă
rată, de mărețe realizări in 
propășirea României socialiste, 
în ridicarea prestigiului ei in
ternational.

Finalele săritorilor in apă

BINE PREGĂTIȚI SIBIENII - 
ÎNVINGĂTORI ÎN ULTIMELE PROBE
In ultima zi a finalelor „Da

ciadei** șî a campionatelor na
ționale de sărituri, desfășurate 
sîmbătă la Ștrandul tineretului, 
talentata și experimentata Ru- 
xandra Hociotă (C.S.M. Sibiu) 
s-a impus net în proba-i favo
rită — trambulină 3 m, ciști- 
gînd la o diferență apreciabilă 
în fața mal tinerelor ei parte
nere de întrecere Andreea Dra- 
gomir și Cristina Szakaes, cla
sate pe locurile 2 și, respectiv, 3. 
Ruxandra Hociotă (antrenată 
de D. Popoaie) și-a valorificat 
valoarea și experiența de con
curs executînd corect sau 
foarte bine toate cele 10 sal
turi din program, dintre care 
IV» salt înainte cu două șuru
buri a impresionat cel mai 
mult.

Tot un reprezentant al C.S.M. 
Sibiu (și tot un elev al lui D.

Timp de trei zile, pe cel mai 
mare stadion al tării s-au des
fășurat întrecerile de atletism 
din cadrul marii noastre com
petiții naționale „Daciada**, a 
67-a ediție a campionatelor ță
rii. Cu puține excepții, nive
lul competiției s-a situat, să 
recunoaștem, sub ceea ce se 
aștepta de la cea mal impor
tantă competiție internă a at
letismului nostru. Este drept, 
grupul celor care au reprezen
tat sportul universitar romă-*

Cristieana Cojocaru a cîștigat cu ușurință probele de 400 m și 
Foto : Ion MIHAlCA400 m garduri

nesc la Edmonton suportă, 
încă, consecințele readaptării 
la „fusul orar“ european, dar 
la campionate n-au fost doar 
ei !... Au lipsit cîteva mari 
performante, care dau de obi
cei strălucire unui concurs. In 
aceste condiții marii perfor
meri ai campionatelor sînt 
aruncătoarea de greutate Mi- 
haela Loghin, care a obținut o 
performantă de 20.94 m, la un 
singur centimetru de recordul 
său național, cu care ea figu
rează pe locul trei în bilanțul 
mondial al sezonului, si aler
gătorul de garduri constăntean 
Ion Oltean. care a stabilit 
un nou record al tării la 
110 mg cu 13,65. Sînt de sub
liniat. de asemenea, recordu
rile înregistrate în cursa femi
nină de 5 km marș de către 
Liliana Drăgan 24:53,0 (senioa
re) și de junioara Daniela 
Costian la aruncarea discului. 
57,62 m.

Concurînd la nivelul cel mai 
bun al carierei sale sportive. 
Mihalela Loghin șl-a onorat 
titlul de campioană. De cqre-l 
deține de cîțiva ani buni, cu 
un rezultat pe măsură. Eleva

Popoaie) a cucerit locul I in 
spectaculoasa probă de sărituri 
de la platformă. Este vorba de 
Dan Oprean care, deși în ulti
ma perioadă nu a putut să se 
pregătească la cel mai Înalt ni
vel, a izbutit să candideze cu 
succes la titlu, pe care l-a cfș- 
tigat pentru prima dată de cînd 
practică acest sport. Atent, con
stant, Oprean a acumulat un 
ușor avans după cele 10 sal
turi preliminare, iar la finale 
și-a disputat săritură de sări
tură titlul cu Cornel Pop. A- 
cesta reușise să reducă handi
capul, ba chiar să aibă un ușor 
avantaj după săritura a noua, 
dar greșind grav pe a 10-a 
(2*2 salt răsturnat grupat, pen-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare In pag. 2-3) 

antrenorului loan Sabău im
presionează la fiecare evoluție, 
traversînd cea mai bună peri
oadă din activitatea ei. Nu ne 
îndoim că ea va depăși, cit de 
curînd. 21 de metri.

Rîzultate : 1. Mihaela Loghin 
(CSM Craiova) 20,94 m — cam
pioană a „Daciadei** șl campioană 
națională, 2. Mioara Boroș (Di
namo) 17,86, 3. Livia Slmlon 16,53 
m — campioană de tineret, 4. 
Mihaela Samoilă (Dinamo) 16.09 
m, 5. Elisabeta Neamtu (IEF3)

15,28 m. 6. Liliana Isac (Dinamo) 
14.01 m

Mult așteptatul duel Cușmîr 
— Ionescu la săritura în lun
gime n-a avut loc ! Recordma
na lumii, legitimată la C.S.M. 
Craiova, dorește să se transle- 
re la un alt dub și a ținut 
neapărat să sară în echipa
mentul și cu numărul de con
curs al acestuia, ceea ce este 
împotriva regulamentului. Ac- 
ționind corect. în spiritul re
gulamentului atletic, oficialii 
nu au admis-o. în aceste con
diții, la calificări ! Astfel Vali 
Ionescu a ciștlgai, fără emo
ții. al patrulea ei titlu na
tional. consecutiv

Rezultate : 1. Vali Ionescu (Ra
pid) 6,67 m — campioană a „Da
ciadei* »1 campioana națională.

Ancheta noastră

A MAI RĂMAS UN AN PlNĂ LA J. 0. 
CUM VA PREGĂTIȚI PENTRU MĂREA ÎNTRECERE ?
Azi râspundc secretarul r. P. Natațic, Lucian Dumitrescu

Reprezentarea demnă a culorilor țării la Jocurile Olimpice 
de la Los Angeles — de care ne mai desparte un an — consti
tuie un obiectiv primordial al întregii noastre mișcări sportive, 
pentru îndeplinirea căruia Comitetul Executiv al Consiliului 
Național pentru Educație Fizică și Sport a stabilit din timp o 
serie de măsuri fiecare federație trecînd de îndată la punerea 
lor in aplicare. Este și cazul Federației Române de Natație. al 
cărei secretar responsabil, prof. Lucian Dumitrescu, răspunde 
in numărul de azi la cele două Întrebări ale anchetei inițiate pe
această temă de ziarul nosti

1. Ce afi întreprins pină în 
tăririi Comitetului Executiv al

2. Ce perspective întrevedeți 
supremă a anului 1984 ?

Iată răspunsurile primite :
1. Federația noastră coordonea

ză activitatea In trei discipline 
olimpice : ÎNOT, POLO, SĂRI
TURI. Ea, deci, a fost nomina
lizată să participe la J.O. '84 
numai cu Înotătorii sl echipa 
de palo. In eventualitatea că. în 
perioada următoare, se voc ob
ține unele rezultate de bun ni
vel international, va exista posi
bilitatea prezentei in arena o- 
limpică si cu săriturile.

în lunile noiembrie și decem
brie ale anului trecut au fost 
aprobate planurile șl programele 
de pregătire, precum șl com
ponența loturilor de sportivi șl 
a colectivelor de tehnicieni. Am 
alcătuit, astfel, la înot un lot 
de sportivi conaacratl — Carmen 
Bunaciu, Anca Pătrășcolu, Teo
dora Hauptrlcht. Gabriela Baka, 
Noeml Lung — șl un altul de 
perspectivă in care figurează, in
tre alții. Enilco Palencsar. Robert 

2. Gina Ghioroaie (Steaua) 6,33 
m, 3. Marieta Ucu (Met. Hune
doara) 5,91 m — campioană de 
tineret, 4. Gabriela Cotet (Uni
rea Focșani) 5,86 m, 5. Henrleta 
Nedelcu (Viitorul) 5,86 m. C. O- 
U.rnpia Consteurutea (Ceahlăul P. 
Neamț) 5.67 m.

In reuniunea de sîmbătă am 
consemnat cîteva victorii scontate 
ale favoritilor — Doina Mciinte 
la 800 m, Bedros Bcdrosian la 

triplu, Mihaela Stoica La 100 mg.
Dumitru Iacob la 400 mg. Eva 
Zorgfl-Raduly la aruncarea suliței 
șl Nicolae Bindar La aruncarea 
ciocanului — dar și cîteva sur
prize : Infringer ea Iul Sorin Ma
tei de către Eugen Popcscu la 
Înălțime, a lui Iosif Nagy la disc 
în fata Iul Ion Zamfirache, ca 
șl succesele repurtate de Cris- 
tieana Cojocaru, în fata specia
listelor de la 400 m plat, șl Con
stantin Ivan asupra Iul Johann 
Schromm la 200 m.

Rezultate ; FEMEI : 400 m : L 
Cristieana Cojocaru (Știința Ba
cău) 52,11 — campioană a „Da
ciadei*, campioană națională șl 
de tineret ; 2. Elena Una (C.S.M, 
Craiova) 52,50, 3. Iulia Radu (Vi
itorul Vaslui) 52,95. 4. Daniela
Matei (C.S.M. Brăila) 53,16, 5.
Stela Manea (Rapid) 53,55, 6. Ste
luța Hăpăianu (I.E.F.S.) 54,71 ;
suliță : 1. Eva Zorgfl-Raduly („U* 
Cluj-Napoca) 62,76 m — campioa
nă a „Daciadei* și campioană na- 
tlonlă. 2. Corina Girbea (I.E.F.S.) 
55,72 m, 3. Mihaela Stănescu 
(Muscelul C-lung) 55,56 m, 4. 
Cristina Dobrinolu (Muscelul 
C-lung) 50,92 m — campioană de 
tineret. 5. Mihaela Popescu (C.S.S' 
Codlea) 45,62 m. 6. Stela Sescu 
(C.A. Roman) 42,68 m ; 5 km 
marș ; 1. Liliana Drăgan (Unirea 
Alba Iulia) 24:53,0 — campioană 
a „Daciadei*, campioană naționa
lă șl de tineret, 2. Agneta Nagy 
(Rapid Oradea) 25:00,6, 3. Ml» 
Gologan (C.S. Brăilla) 25:43,4, 4.
Lucia Cioancă (Unirea Alba lu
ll») 26:06,8. 5. Nicoleta Dinu 
(P.T.T. Buc.) 26:36,8, 6. Paras- 
câtlva Barna (Unirea Alba T-ulia) 
26:37.2; 100 mg: 1. Mihaela Stoica 
(Rapid) 13,03 — campioană a „D*" 
ciadei* și campioană națională. 
i. Liliana Năstase (CSU Galați) 
13,47 — campioană de tineret, S. 
Bona DumlWașcu-Plrvu (Rapid) 
13,89, 4. Cătălina Berbtnschi
(IEFS) 14.09, 5. Rodica Dudău 
(CSU Iași) 14,13, 6. Cristina Pe-

Romeo VILARA 
Vladimir MORARU

(Continuare tn pop î-3)

prezent pentru îndeplinirea ho- 
C.N.E.F.S. și cu ce eficientă ? 

sportivilor români la întrecerea

Pinter, Maricica Cullcă, Oliviu 
Băcuiețl, Cornelia Gherman, 
Cristian Ponta, Iulia Mate eseu, 
Eugen Nan etc. Aceste loturi au 
asigurate cea mai bună Asis
tență tehnică (antrenorii Gheor- 
ghe Dimeca, Cristina Șopterian, 
Ioan Schuster. Toma Mlritescu, 
Mihai Gothe, Doina Sava) si. 
prin Centrul de cercetări știin
țifice al C.N.E.F.S. si Central de 
medicină sportivă, metodică șl 
medicală. Pregătirea s-a efectuat 
pină în prezent pe plan local si 
centralizat Concursurile de ve
rificare, inclusiv acelea interna
ționale, au completat tabloul 
preparativelor, începute încă din

Convorbire consemnata de
Geo RAEȚCHI

(Continuare tn pag. >-3)



Dc azi, pc terenurile ciuDulul Brașovean Dinamo

CEI MAI BUNI TENISMANI ÎN LUPTA
PENTRU CUCERIREA TITLURILOR

In acest an, întrecerea care de
semnează pe cel mai buni te- 
nismanl al tării beneficiază de 
un cadru deosebit, fiind cuprinsă 
In programul finalelor „Daciadei* 
la sporturile de performanță. 
Acordarea titlurilor de campioni 
ai marii competiții naționale, 
gruplnd elita Întregit noastre miș
cări sportive, conferă tenisului 
prestigiul fi audiența la marele 
public pe care le merită cu pri
sosință.

CAMPIONI NATIONAU
Simplu bărboțl : Lauranțfai 

Bucur (Drncmo București)
Simplu femei : Maria Bomo 

nov (Politehnice București)
Dublu bărbați : Floria Se- 

gărceanu - Andrei Dinu (D>- 
nomo București)

Dublu femei : Lucia și Me
ria Romanov (Poirtehnico 
București)

Dublu mixt : Daniela Molie 
— Adrion Mar eu (Stecve)

Gazdă a disputelor va fi fru
moasa bază de tenia a «riubuiui 
rportlv Dinamo din Brașov, cu 
arena sa centrală puțind cuprinde 
1000 de spectatori, așezată tn- 
tr-una din zonele ceia mal pi
torești ale orașului de la poalele 
Tfmpel. Dealtfel. trebuie men ți o- 
nat că brașovenii și-au cfșugat 
de mult faima de harnic! orga
nizatori al competițiilor de tenis, 
tot aid dlsputlndu-ce campiona
tele europene în anul 1877 ți o 
foarte spectaculoasă ediție a cam
pionatelor naționale, in 1979. La 
aceasta din urmă Floria Begăr- 
ceanu. intr-o finală animată cu 
Dumitru Hărădău, și-a cdștigat 
primul titlu de campion național

FINALELE SĂRITORILOR ÎN APĂ
(Urmare din pag. 1)

tru care a primit doar 20,25 p ; 
o execuție corectă i-ar ti adus 
minimum 50 p) și-a anulat 
eforturile de pînă atunci ți l-a 
dat cale liberă lui Oprean, care 
a avut o execuție bună a ulti
mului său salt (2*/3 salt contra 
trambulinei grupat). In conti
nuarea clasamentului s-a aflat 
un grup de foarte tineri să
ritori, talentați și bine pregătiți, 
la care insă s-a resimțit pro
gramul dificil al campionatelor 
(dimineața 10 sărituri prelimi
nare. după-amlază alte 10 In 
cadrul finalelor) cu care ei nu 
sLnt obișnuiți ; ca atare, el au 
cedat in primul rtnd din punct 
de vedere psihic. Oricum, pres
tația lor a fost aplaudată șl 
a lăsat certitudinea unul salt 
valoric intr-un răstimp scurt.

Referitor la arbitraje, subli
niem că, spre deosebire de zi
lele precedente, ele au fost 

de seniori, pe oare dorește, de
sigur, să-I recucerească la sfîrși- 
tul acestei săptămlal. Pe afișul 
Întrecerilor figurează numeroase 
alte nume aparțmlnd fruntașilor 
acestei discipline, care vor con
stitui. fără Îndoială, tot atltea 
puncte de atracție. La simplu 
bărbați, pentru un loc pe podium 
luptă dinamovistul bucureștean 
Laurențiu Bucur, actualul cam
pion. steliștil Cristlnel ștefănescu 
și Adrian Marcu, brașoveanul 
Bogdan Toma, precum și mal 
vechii combatanți Andrei Dixzu, 
Dumitru Hărldâu, Octavian Vil- 
doiu. La simplu femei, dețină
toarea titlului, Maria Bomanov, 
va avea ca principală adversară 
pe sora el Luda șl — respectlnd 
ordinea -* —de anul 
trecut — pe tinerele Daniela 
Moise, Nadia Becbcrescu, Bodies 
Gheorghe, Allee Dănllâ. Dacă nu 
cumva Florența Mihal lș*. va re
aminti că nu cu mulți ani In 
urmă a fost șefă de promoție a 
tenisului nostru feminin...

Cele trei probe de dublu in
duse in programul finalelor vor 
oferi, desigur, și ele momente de 
real spectacol in lupta pentru cu
cerirea titlurilor de campioni ai 
_Daciadel“. Atit M dublu bărbați, 
rit și le dublu femei șl la dublu 
mixt, campionii nu vor avea o 
sarcină ușoară ki fața noilor 
pretendențl la titlu, tar surprizele 
nu «tnt niciodată excluse.

întrecerile încep azi dimineață 
(ora l) șl vor continua pînă la 
sflrțltul Băptămlnti. Să sperăm 
că de se vor situa la nivelul 
calitativ reclamat de obiectivele 
importante pe care le are teni
sul nostru în apărarea prestigiu
lui cucerit în arena internațio
nală.

Radu VOIA 
Ion GAVRILESCU

obiective, unitare, cu foarte 
rare diferențe stridente, con
tribuind la buna desfășurare a 
Întrecerilor. Brigada de sîmbătă 
a fost formată din : L Cirstea, 
Gh. Crefuleștcanu, M. Opriș, 
A. Bondor, Anca Făgețean ți 
Carmen Bădescu.

Rezultate. TRAMBULINA 3 M 
SENIOARE ; L RUXANDRA HO- 
CIOTA (CR.M. Sibiu) «76,100 p, 
X Andreea Dragomir (C.S.Ș. 
Triumf) 633,700 p, 3. Cristina 
Szakacs (Crișul) «25,050 p, A Fe
lida Cirstea (Progresul) 61X250 p. 
5. Isabela Bercaru (C.S.Ș. Tri
umf) 596,725 p, «. Ileana Plrjol 
(C.S.Ș. Triumf) 591420 p, 7. A- 
driana Băzloagă (Uc. kxL 37) 
S764S0 p, 1. EUsabeta Kopotz 
(C.S-Ș. Sibiu) 47X475 p ; PLAT
FORMA SENIORI: L D. OPREAN 
(CA 44. Sibiu) «70J00 p, X C. 
Pop (Progresai) «6«JK p, X A- 
Chereiu (C.S-6. Triumf) «S7 854 p, 
X C. Chereiu (C. S-S. Triwnf) 
•4X180 p, I. L Petrache (Lie. 
tad. XT) «31400 p. «. FL Avari- 
loale (Lăc. ind. 3?) «MMC D. 7. 
c. Hila (CA.S. Sibiu) 667,950 p.

In „Cupa F. R. Tir"

TRĂGĂTOARELE DE PISTOL STANDARD IN FORMĂ
La poligoanele Tunari șl Di

namo din Capitală s-au desfă
șurat ultimele Întreceri din ca
drul „Cupei Federației române 
de tir*. Rezultatele au fost cele 
scontate, dar competiția a oferit 
unora dintre cei care au respon
sabilități în organizarea campio
natelor europene « seamă de 
date privind punerea la punct 
a tuturor amănuntelor necesa
re pentru reușita acestei mari 
acțiuni sportive găzduită de ca
pitala tării noastre între 2 și S 
septembrie. Intrucît unele dintre 
aceste probleme prezintă Impor
tanță, vom reveni.

Cea mai interesantă Întrecere 
a fost cea de la pistol standard 
senioare, in care s-au întilnit 
cele mai autorizate reprezentante 
ale probei. Echilibrul dintre Ana 
Ciobanu, Silvia Kaposztay și Vir
ginia Sisoe (toate 585 p) n-a 
putut fi rupt decît de un baraj 
cane ie-a departajat, in această 
ordine, pe podium. Situarea In 
bloc la Înalt nivel (recordul 
mondial actual : 592 p) ne oferă 
speranțe că tetele noastre se vor 
număra printre protagonistele 
întrecerii continentale, așa cum 
au făcut-o și în alte situații si
milare. Competiția junioarelor 
are în Dorina Guler o lideră 
mai mult decât autoritară, dar 
această trăgătoare talentată tre
buie să aibă mal mult in vedere 
posibilitatea Întrecerii directe 
cu consacratele senioare ale 
probei șl nu cu colege de virată 
ou valoare mai mică.

Tînărul Bogdan Corbu (21 de 
ani) s-a aflat, sîmbătă. la pri
ma aa victorie intr-o întrecere 
de seniori, ciștigînd cu 591 p, o 
Întrecere in care, pentru locul 2. 
Marin Stan l-a Întrecut dar la 
baraj (150 p — 1*5 p — 144 p) 
pe Ion aș eu $1 Suda (ComeUu 
Ion a evoluat în afară de con
curs, efectuind două manșe re
lativ bur.e ln.tr-o singură zi).

Dintre celelalte rezultate se

Turneul final al C.N. dc Doi seniori ECHILIBRU VAIORIC IA PRIMEI! 4 CATEGORII
După etapa de zonă, în care au 

fost stabiliți partlcipa.n ții pe ca
tegorii la turneul final al cam
pionatelor naționale de box de 
la Constanța, sportivii urmează 
un program de pregătire intensă, 
tar antrenorii, specialiștii, croni
carii șl iubitorii boxului trec în 
revistă șansele fiecărui pugilist, 
calitățile ce-1 pot propulsa pe 
cea mai înaltă treaptă a po
diumului de premiere. O aseme
nea apreciere asupra potențialu
lui candidațllor la titlurile de 
campioni vom face și noi in rîn- 
durile ce urmează eu gtndu! la 
întrecerile ce vor debuta la I 
august.

Azi, vom trece în revistă pri
mele patru categorii de greutate.

La semimuscă vor fi prezent: 
pe ringul eonstănțean următorii 
sportivi : V. Baes (B.C. Brăila), 
B. Geolfan (Voința Buc), V. Cio
banu (Voință P. Neamț), N. Cră
ciun (Metalul Buc), G. Agrigo- 
roaie (Sf. Gheorghe), I. Petre 
(CFR Craioiva), C. Memiș (Voința 
Cța) și E. Geafar (Steaua). După 
cum se vede, dintre combatanți 
lipsește campionul categoriei. D. 
Șchiope Steaua) — suspendat 
din activitatea oompetlțioba!â ofi
ciau pteă M sfirșitul anului, 
pentru abateri de la programul 
pregătirii ..europenelor* din pri
măvară — fapt ce face ca lupta 

impune victoria lui V. Tîrtan în 
Întrecerea de pușcă standard 
3X20 f juniori, atit ca rezultat 
(665 p) cit mai ales ca diferență 
față de următorul clasat (5 
puncte). In aceeași Întrecere, 
trebuie menționată comportarea 
bună (și clasarea în consecință) 
a unul nou reprezentant al C.T. 
Alexandria, P. Gruia, locul 2 in 
ierarhia finală.

Pînă la startul oficial al cam
pionatelor europene, în progra
mul de pregătire a trăgătorilor 
noștri fruntași mal figurează 
două Întreceri : „Cupa Olimpia" 
cu invitați și „Cupa României", 
ambele în luna august.

Rezultate tehnice, pușcă liberă 
3X40 focuri : 1. Mihai Dumitres
cu (Metalul) 1150 p, 2. R. Nieo- 
lescu (Steaua) 1 147 p. 3. E. An
tonescu (Dinamo) 1145 p ; pistol 
viteză, seniori : 1. B. Corbu
(Steaua) 591 p, 2. M. Stan
(Steaua) 590 p, 3. L. Ionașeu 
(Steaua) 590 p, 4. V. Suciu
(Steaua) 590 p ; pistol standard, 
senioare : L Ana Ciobanu (Di
namo) 585 p, 2. Silvia Kaposztay 
(Steaua) 585 p, 3. Virginia Sisoe 
(Steaua) 585 p ; junioare : L Do
rina Guler (U.T. Arad) 581 p,
2. Simona Ștefan (Steaua) 538 p,
3. Maria Ciobanu 537 p ; pistol
10 m, senioare : 1. Ana Ciobanu 
380 p, 2. Anișoara Matei (Dina
mo) 380 p, 3. Silvia Kaposztay 
374 p ; junioare : 1. Dorina Gu
ler 375 p, 2. Simona Ștefan 354 
P, 3. Mariana Elefterie (Steaua) 
348 p ; seniori : 1. L Petru (O- 
limpla) 568 p, X L. Iooașcu 567 
p, 3. L. Stan (Steaua) 567 p ; 
juniori : 1. S. Babii (Steaua)
565 p, 2. I. Blidar (Steaua) 560 
p, 3. S. Buroeag (Steaua) 552 p ; 
pușcă standard 3X20 f juniori : 
1. V. Tirtan (Steaua) 545 p, 2. 
P. Gruia (C.T. Alexandria) 561 
p, 3. F. Dima (Steaua) 555 p,
4. D. Stoian (Steaua) 553 p.

Radu T1MOFTE

pentru întîietate să fie foarte 
deschisă, fiecare dintre cei 8 
candidați emițînd pretenții justi
ficate la titlul de campion. După 
evoluțiile de pînă acum, cei mai 
îndreptățiți candidați par a fi, 
prin forța de care dispun, V. 
Bacs și N. Crăciun, iar prin teh
nică, E. Geafar șl G. Agrigoroaie. 
Dar, Intr-un turneu se pot în- 
ttmpla multe lucruri neprevăzute, 
fiecare sportiv puțind ieși învin
gător.

La categoria muscă vor fi pre- 
zențl : Fl. Nlcolae (Dinamo), M. 
Vlșan (Oțelul Tlrgoviște), A'. 
Șchiopa, Gh. Govici și S. Leca 
(Steaua), I. Boboc (Rapid), N. 
Șchiopu (B.C. Brăila), I. Văcă- 
lie (Voința Buc) și, direct în tur
neul final, dinamovistul C. Ti- 
țolu — campionul categoriei (care 
a participat la Dinamoviada din 
Ungaria, lipsind de la ,tonale". 
Prezența campionului pare 
că a rezolvat locul de pe prima 
treaptă a pod: mulul. Spunem 
pare, deoarece în ultima vreme 
Tițoiu a manifestat o oarecare 
scădere de formă, ceea ce face 
ca disputa pentru titlu Ia această 
categorie să devină foarte echi
librată. Să vedem cam va ac- 
țlong, grupul celor trei stellști, 
la care se adaugă pretențiile 
emise de I. Boboc și M. Vișan.

La cocoț, campionul D. Cipere

M ÎNCHEIAT CONCURSUL 
INTIRNAIIONAL

DE CĂLĂRIE DE LA SIBIU
SIBIU, 24 (prin telefon). Dumi

nică, la ultima probă a concur
sului international de călărie do
tat cu „Marele premiu al muni
cipiului Sibiu", precum și la în
trecerile de sîmbătă, un marș 
număr de sibieni au fost pre
zent! pe baza hipică din locali
tate. Cei 23 de concurenti în
soriși la proba „Premiul Federa
ției române de călărie" au tre
buit să treacă cite 12 obstacole 
pe o ploaie în rafale (sîmbătă 
după-amiază), care nu a conte
nit tot timpul întrecerii. La un 
moment dat campionul țării 
noastre, Alexandru Bozan, se a- 
fla în frunte, dar în cele din 
urmă a fost întrecut de sportiva 
bulgară Anelia Anghelova cu 
Molnar. Clasament : 1. AMELIA 
ANGHELOVA (Bulgaria) cu Mol
nar Op — 67.0, 2. A. Bozan (Ro
mânia) cu Matroz Op — 82,7, 3. 
I. Țincu (România) cu Călin 4 
p — 73,9, 4. F. Siegling (R.D.
Germană) cu Grolle Dick 4 p — 
79,0, 5. M. Feraru (România) cu 
Gologan 4 p — 82,9, 6. A. Bozan 
cu Abis 8 p — 67,7. „Premiul 
C.J.E.F.s. Sibiu" a revenit lui 
FL. STOICA (România) cu Ficus 
Op — 83,4.

Prima probă de duminică a 
fost cea dotată cu „Premiul de 
adio". Aici s-a înregistrat o sur
priză de proporții, juniorul ro
mân Ion Țincu (14 ani) cu ca
lul Balans clasînau-ss pe primul 
loc dintre cei 26 de concurenti. 
Clasament: 1. I. ȚINCU (Româ
nia) cu Balans Op — 69,9, 2. 
Ioana David (România) cu Bel 
Ami Op— 83,2, 3. D. Velea (Ro
mânia) cu Jan 3 p — 78,0, 4. G. 
Deac (România) cu Stindard 4 p
— 72,8. 5. I. Țincu cu Gălin 4 p
— 80,0, 6. Mariana Moisei (Ro
mânia) cu Mentor 4 p — 80,2. 
„Marele premiu al municipiului 
Sibiu" a revenit lui F. SIEGLING 
(R.D. Germană) cu Grolle Dick 
6 p — 102,0.

Ilie IONESCU — coresp.

va f! absent de la Constanța, plă
tind tribut indisciplinei. In lipsa 
lui iși vor disputa titlul D. Aga- 
vriloăie (Nicolina), V. Sărăcilă 
(S.C. Bacău), Gh. Oprișor 
(Steaua), Cr. Gheorghișor (Pisto
nul Slatina), I. Ripă (IMUG Buc), 
C. Manea (CFR Craiova), N. Robu 
(Dinamo Brăila) și Gh. Ncgolță 
(B.C. Brăila). După cum se vede, 
un mănunchi de„cocoși“ rutinațl, 
majoritatea dintre ei capabili de 
a îmbrăca tricoul de campion. 
Care va fi atunci în cea mai 
bună formă sportivă ? Credem 
că titlul va reveni unuia dintre : 
N. Robu, Gh. Oprișor, Cr. Gheor
ghișor sau Gh. Negoiță.

Campionul „penelor", Costln 
Stancu (Rapid), iși va apăra ti
tlul in fața unui mănunchi re
dutabil de candidați : N. Talpoș 
(Met. Salonta), I. Panaite (B.C. 
Galați), Titi Cercel (Dinamo), F. 
Abladin (Farul), M. Nicola (Di
namo), I. Cemat (S.C. Bacău), C. 
Vlădescu și M, Giugiuc (ASA 
Buzău). O misiune dificilă pen
tru Stancu, deoarece prin perfor
manțele realizate în ultima pe
rioadă cei mal Îndreptățiți aspi
ranți la locul I nl se par primii 
3 trecuți pe această listă.

Paul IOVAN

CAMPIONATELE DE ATLETISM
(Urmare din pag. 1)

tricamu (Vkțorvt) 14.0 ț m m i 
X Doina Mediate (Știința Bacău) 
149,97 — campioană a ^Dada- 
del" șl eamnloanâ «
Maria Slnuanu (PoM Timiș) 
3:0X63 — camoloacă de tinere-- 
X Pauta Hie (Olimpia) 2:03,27, 
i. Mitica Juafihlatti (Metalul) 
laxl.57, X Aurica lîttrea dETS) 
3:03,85, X Violeta Bedea (CSS 
Suceava — OBmpia Buc.) 2 «41: 
heptation , L Corina Tittea 
(Steagm roșu Bv.) ««41 p — 
campioană a „Dacladel* «1 cam
pioană națională | X Teodore 
paâoțanu (CSS Bacău) 5333 p — 
campioană de tineret : X Harta 
Spulber (IEFS) «IM p. X Dotaa 
Crețu (Viitorul Vaslui) 1153 p, 
ă. Rodlca Muresan (IEFS) 4 IM p, 
«. Ana Laza (Poli Timiș) 3 «47 p.

BARBAT1 ; 409 mg ; X Dumitra 
Iacob (LE.F.S.) 51,28 — campion 
al .Daoiadei* șl campion națlo- 
n»l, 5. Constantin Irimescu (Ști
ința Bacău) 52,17, X Dan Sipo- 
ifeanu (Muscelul C-lung) «3,17 — 
campion de tineret ; 4. Gheorghe 
Avram (Farul C-ța) 53,86, 8. 
Gheorghe Găină (I-E.F.S.) «4,44, 
«. Sorin Dumitrescu (Petrolul 
Ploiești) 54,92 ; triplusalt : 1. Be- 
dros Bedroslan (Dinamo) 16,92 m 
— campion al „Dacladel" șl cam
pion național, 2. Mihal Ene (Ști
ința C-ța) 16,67 m, 3. Vaslle Dima 
(Steaua) 16,57 m, 4. Dan Simlon 
(Rapid) 18,51 m. 8. Mihal Bran 
(Știința Bacău) 16,12 m — cam
pion de tineret : 6. Adrian Ghlo- 
roaie (Steaua) 15,60 m ; înălțime: 
1. Eugen Popescu (Steaua) 2,24 
m — campion al „Dacladel", 
campion național ți de tineret,
3. Sorin Matei (Dinamo) 2,24 m,
3. Constantin Militam (Steaua) 
2,20 m, 4. Daniel Albu (Steaua) 
2,15 m, 5. Gabriel lordache (Stea
ua) 2.05 m. «. Marian lonescu 
(Steaua) 2,00 m : disc : L Ion 
Zamfirache (Dinamo) 64,50 m — 
campion al .Daciadel** șl cam

pion național, X Iosif Nagy (Stea
ua) «3,43 m, X Ștefan Karpos 
IDlnamc) M.70 tn. 4. Steaeâ 
Turbă (C.S^. 4 Buc.) UX m — 
campion de tineret ; I. Ion Ale
xandru (C-S M. Reșița) 49.U m. 
X Vaslle Puna fCL&Ș. Triumf 
Buc.) 44.6» an : 3» Xns marș : L 
Marian Gaaea (P.T.T. Bse.) 
LM^lX — campion al .Daciadei* 
șl campion «agonal, X C:raao- 
tic S-eu (Steaua) L33 3X2. X Do- 
rel Flrică (Explorări Deva) 
140:17.2 4. Gh. Frecățeanu (P.T.T. 
Buc.) 141 40.4 — cacnploc <Se tine
ret. 5. Teodor Grigore (Metalul 
Plopeni) 141:55.X «. St. Enache
(Steaua) 143:U4 ; echipe : L
P.T.T. București 41134:174. X
Steaua I 4147:434. 3 Metalul Pîo-
pexu 4h404«4 ; »M m : L Ale
xandru Chiran (Steaua) M434 
— campion al „Daciadei* șl oam- 
pton aașXmai, X Oocateattn An
ex (Steaua: SAC.t. X Gbeoceîx 
Zaharia (OtekA Galați 30 454. 
X Gbeor^ie Sandu (9X roeu 
BV.) 23 4X4. X Drwaw M2mii 
(CSM Ban Mare; 504XX * Gr. 
Urdea (Mmta) Hcmedoara, 
30XB4 ; ciocan : L Nîcolae Bin
der (Dinamo) 73.M ■ — cam
pion al „Daciadei- șl al țării, X 
Tudor Stan (Dlnemo) 00.70 m. X 
Albert Meries (Dk^acno) «044. € 
Petru Lengyef (CSM Creto-.-a) 
««,12 m, 5. Marcel Mangra (ttni- 
mo) 60,30 m — campion de ti
neret, 6. OvlcUu Grindear. (CSS 
Arad) 59,36 m ; 200 m : 1. Ccr.- 
stantta Ivan (U Cluj-Nacoca) 
M,33 — campion al „DaciaC.et" ți 
campion național, X Johann 
Schromm (Rapid) 31,46. Ion Sar
de (Csu Iași) 2140, 4. Grigcre 
Anghei (Dinamo) 21,55, 5. Viorel 
Sudu (Dtaamo) 21,58 — campion de 
ttaeret, 6. George SchoEer (TEFS) 
a,«l ; 3 000 m ob : 1. VasZe Bl- 
chea (Poli Tim) 8:384 — cam
pion al „Daciadei* șl campon 
național, 2. Marcel Martinas (Di
namo) 8:39,7 — campion de ti
neret, 3. Gh. Neamțu CPraho<va 
Ploiești) 8:40,4, 4, Augustin Bar
bu (ASA Sibiu) 8:43.8. 5. Teofil 
Ciobanu (St. roșu Bv.) 8:45.X 
X Jon Marcu (Tlmavele Blaj) 
1:484.

DuznieăcX concursul a ăoot 
parcă mai Xtiereean-. iar reeul- 

foeme frumoasă finaH de U« 
mg. k: care a âost condus I gar
duri de Uvtu Giurglan. Ion Ol
tean a rea izat. tn sflrșit. recor
dul pe care H merită de mult 
timp : 1345. Colegul său Gheor
ghe Cojocaru a lost foame a- 
Prcape de record la lungime — 
74T m. Petru Drtgoescu a câști
gat cu txnp bun ia «00 m. iar 
Doina Melinte s! Maria Radu 
ne-au ogerit un finis ștrins în- 
tr-a cursă tactică de 15eo m> 
Surprinzătoare victoria kn Nițâ 
Dumitrașcu la 5 «00 m. dar mai 
ales cea a tineret Gabriela Ml- 
balache. mv-mgitoere la lnălttene. 
cu record personal. în fața marii 
Sșwrite, Nicolina VasDe, ieșită 
din «ormă.

Rezultatele de duminică : FE
MEI : 1 sm m : 1. Doina MeUnte 
(Știința Bacău) «47,7, campioană 
a „Daciadei* și campioană națio
nală, L Mama Radu (CSM Cra
iova) 4:1»,A 3. Mitica Janghiatu 
CM etalat) 443.1, X Genoveva Mo- 
dlga (Oțetul Galați) 4 48.X «. Dana 
Viere (Știința Bacău) 4 454, «. 
Hena Fidatov (Delta Tulcea) 
4 364 ; Înălțime : 1. Gabriela
Mărgineanu (CSU Iași) 149 m — 
campioană a „Daciadei*, cam
pioană națională și de tineret, 
X Niculina Vaslle (Dinamo) 1,85 
m, 3—4. Monica Matei (Steaua) 
și Octavia Nil (CSS 190 Buc) 
1.80 m. 5. Georgeta Mitrache 
(Poll Tint.) 1,80. 6—7. Elena
Schromm (Rapid) sl Mihaala Bă- 
lănescu (Rapid) 1.75 m; 200 m: 1. 
Natalia Caraiosifoglu (Rapid) 
23,70 — campioană a „Daciadei" 
și campioană națională, 2. Da
niela Matei (CS Brăila) M,05 — 
campioană de tineret, 3. Iulie 
Radu (Viitorul Vaslui) M,05, 4. 
Luda Militaru (Steaua) 24,08, 5. 
Liliana Năstase (CSU Galați) 
34,28, 6. Nicoleta Vornlcu (Olim
pia) M.50 ; disc : 1. Florența
Crăclunescu (Steaua) «x<2 m “ 
campioană a „Daciadei" și campi
oană națională, X Maria Badea 
(Steaua) 62,54, 3. Slmona An- 
drușcă (Dinamo) 60,72 m — cam

pioană de tineret. X Elisabeta 
Neamțu (IEFS) 58 70 m, 5. Da
niela Costian (Dinamo) 57.62 m
— record de junioare. 6 Mariana
Lengyel 56.92 m ; 4xl«0 m : 1. 
Rapid (Stoica, Manea, Caraiosl- 
roțln. lonescu) 4641 — campioană 
a „Dacladel* șl campioană na
țională, 2. IEFS 46,71, X CS. 
Brăila 47.70 ; 4x400 m : 1. CSM 
Craiova (Enăchescu, Robozneanu, 
Radu, Liza) 3:39,3 — campioană 
a „Dacladel* și campioană națio
nală, 2. IEFS 3:404, 3. CS
Brăila 3:41.1.

BARBATI : decatlon : L Ion 
Buligă (I.E.F.S.) 7 «50 p — cam
pion al „Daciadei", campion na
țional și campion de tineret, 2. 
Constantin Haliehias (C.S.U. Bra
șov) 6 649 p. 3. Dan Goia (I.E.F.S.) 
6 533 p, X Horia Giurgiuman 
(I.E.F.S.) 6 COI p. 5. Marcel Trim- 
bițaș („U" Cluj-Napoca) 5 824 p, 
«. Costică Grosu (C.S.M. Iași) 
5 523 p ; 110 mg : L Ion Oltean 
(Știința C-ța) 1345, record — 
campion al „Daciadei* și campion 
național, X Liviu Giurgian (Di
namo) 13.73 — campion de tine-, 
ret, 3. Zsoh Gyongyossi (LE.F.S.) 
1442. 4. Pal Palliy („U" Cluj-
Napoca) 14.28, «. Ion Pădoianu 
(Muscelul C-lung) 14,62, 6. Geor
ge Borol (A.S.A. Sibiu) 14,69 : 
suliță : 1. Dumitru Negoiță
(Steaua) 80,08 m — campion al 
„Daciadei" și campion national, 
X Nicu Roată (I.E.F.S.) 78,46 m — 
campion de tineret, 3. Tudorel 
Pîrvu (Steaua) 77,82 m, 4. Octa
vian Sandru („Poli" Tim.) 76,20,
5. Sorin Pescaru („Poli" Tim.) 
71,58 m, 6. Marius Andrușcă 
(C.S.M. Suceava) 69,70 m ; 800 m: 
1, Petru Drăgoeseu (Jiul Petro
șani) 1:46,76 — campion ai „Da
ciadei", campion național și de 
tineret, 2. CoStel Ene („Poli" 
Tim.) 1:48,03, 3. Mircea Damian 
(„Poli" Tim.) 1:48,03, 4. Marin
Radios (Dlmaimo) 1:48,08, 5. Mhrian 
Zamfiireecu (I.E.F.S.) 1 SO,25. 6.
Laszlo Darvas (C.S.M. Sf. Gheor
ghe) 1:51,47, 5000 m: 1. Niță Dumi
trașcu (Prahova Ploiești) 13:58,6
— campion al „Daciadei" șl cam
pion național, 2. Gheorghe Mo- 
torca (Blănuri Oradea) 13:59,8, 3.

Gh. Sandu (St. roșu Bv.) 14:00,10,
4. Alexandru Chlran (Steaua)
14:06,6, 5. Eugen Enăchloiu
(C.S.M. Suceava) 14:13,0, 6. Dra
gos Mihail (C.S.M. Baia Maro) 
14:13,6 ; lungime : 1. Gheorghe
Cojocaru (Știința Constanța) 7,97 
m — campion al „Daciadei" și 
campion național, 2. Gheorghe 
Lina (Steaua) 7,62 m, 3. Lauren- 
tiu Budur (Steaua) 7,55 m — 
campion de tineret ; 4. Liviu Foc- 
seneanu (Petrolul Ploiești) 7,32 m,
5. Gabriel Băra (Șoimii Sibiu)
7,16 m, 6. Marian Nălpălariu (Ra
pid) 7,13 m ; 4X100 m : 1. Uni
versitatea Cluj-Napoca (Darvaș, 
Palffy, Selever, Ivan) 40,92 —
campioană a „Daciadei" și cam
pioană națională, 2. Știința Con
stanta 41,13, 3. I.E.F.S. 41,44 ; 
4X400 m : 1. Dinamo (Grigore, 
Stroe, Rados, Drăgușanu) 3:10,4 
— campioană a „Daciadei" și 
campioană națională. 2. I.E.F.S. 
I 3:13,6, 3. I.E.F.S. II 3:19,6.

ANCHETA NOASTRĂ
(Urmare din pag 1)

■octombrie trecut (la fel de im- 
portamitâ fiiiMl, în concepția 
noastrâ, și urmârinea situației 
școlare a. ■canidid.ațilcr olimpici !i). 
Despre eficiența pregătirilor au 
v-orbit... cronometrete, în ctam- 
pionatebe naționiate în bazin a- 
coperit sau în recentele întreceri 
ale Daeiadei și Balcaniadei ju- 
nioriilor înreigis-trincLu-se o serie 
de rezultate promițătoare, ce vor 
trebui eonifinmate la apropiatele 
,,europene" de seniori și juniori. 
Și-au făcut loo și unele neajun
suri, starea de sân-ăiate precară 
a unor băiimăreni, spre pildă, 
influențând antrenamentele lor în 
lamă, dar răminem hotărâți să 
reajL'izăm obiectivul propus — 
pregătire model pentru 1984 !

Și pofloiștii și-au început de 
timpuriu pregătirile, încă din.



Diviziei „A“ (ediția 1982-83) și fondul de jucători
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Deci. care sînt extremele 
(stingă) de azi ? Băluță, O. 
Popescu, Piturcă, Chitaru, Ci
rac, Nica, Bucurescu. Și, dacă 
vreți, Hagi și Batacliu. Dar 
noi il considerăm in frunte pe 
Cirțu, locul doi în clasamentul 
golgeterilor. cu contribuție 
foarte bună la rezultatele in
ternaționale ale Universității 
Craiova si cu cele cîteva apa
riții (puține, Cirțu. pentru că 
poți mal mult !) la echipa 
națională. Dintre extremele 
stingă adevărate, cu sarcini 
precise si realizări, pare a mai 
fi Băluță, de la Jiul, un re
cordman al campionatului, cu 
23 de remarcări ale croni
carilor noștri, mereu un ne
astâmpărat. greu de ținut de 
orice fundaș. Urmează un trio 
format din jucătorii parcă cei 
mai dotați pentru postul res
pectiv — Nica. Orac, Bucures
cu — dar și evoluțiile lor au pur
tat amprenta inconstantei si. 
mai ales, a ineficacității. Mai 
mult, Orac si Bucurescu sl-au 
văzut periclitat chiar postul 
în echipă. Ar mai fi. după e- 
videntierile cronicarilor noș
tri, un pluton cu Pițurcă — 
înzestrat cu calități, dar nu 
prea dornic de afirmare, cu 
Chitaru — care a fost o mare 
promisiune la 16 ani, cu Ba
tacliu — start excelent la Di
namo, apoi la U.T.A., dar pier
dut ne drumul ulterior (Reși
ța — Cluj-Napoca — Brașov, 
unde a încercat să devină un 
coordonator). Iar viitorul (dt 
viitor va avea postul de ex
tremă stingă în viziunea an
trenorilor. deși noi «punem că 
o echipă nu poate ataca cu 
maximă eficientă dacă nu are 
extreme rapide, de ssnul lui 
Morley de la Aston Villa) ee

identifică cu Hagi, de la Cons
tanța. si O. Popescu, de la 
Tirgoviște, jucători de mare 
perspectivă, dar la care, ca si 
în cazul lui Movilă, cum mai 
spuneam, trebuie să li se gă
sească postul corespunzător 
(mai ales lui Hagi : extremă 
retrasă sau mijlocaș ofensiv).

Am ajuns si la clasament:
1. CIRȚU (Univ. Craiova)

2. BALUȚA (Jiul Petroșani)
3. NICA (F. C. Argeș)
4. ORAC (Dinamo)
5. BUCURESCU (Sportul stud.)

în ordinea posturilor, al 11- 
lea clasament. Dar. parcă. și 
cel mai greu de făcut. Grea 
misiune, pentru că tot atît de 
grea este si titularizarea pe 
acest post, cum s-a întimplat 
la Petrolul, Steaua, ca să nu mai 
vorbim de „Poli" Timișoara, 
F. C. Constanta, F. C. Bihor, 
unde s-au perindat 5—6 jucă
tori pe postul cu nr. 11. La 
Oradea era soluția cu Georges
cu, cel care putea fi printre 
fruntașii postului dacă nu se 
accidenta grav.

Adevărul e că si atunci cind 
se face selecția la un lot na
țional („A". olimpic sau de 
tineret), dnd se ajunge la tri
coul cu nr. 11, de fapt la al 
treilea înaintaș. antrenorii 
stau mult în cumpănă, caută 
mult si... găsesc puțin. Să fie. 
oare, de vină doar sistemul si 
faptul că M. Lucescu nu gă
sește un... Lucescu pentru pos
tul pe care îl cunoaște atît 
de bine ?

Constantin ALEXE

CIRȚU

IERI A REÎNCEPUT CURSA 
PENTRU PARIS ȘI LOS ANGELES

a fotbaliștilor.
și-au reluat pregătirile pentru un se-

Ieri a început, din nou. marea cursă
Divizionarele „A1 

zon care se anunță nu numai foarte atractiv, dar și plin 
de răspundere pentru jucătorii noștri.

Să-i salutăm. Ia început, pe noii veniți pe 
fotbalistică a țării.

Ne bucură mult reîntoarcerea în „A“ a 
gălățeni, reprezentanți ai unui oraș minunat, care merită 
din plin și această satisfacție. Sigur că prima și dificila 
ecuație pe care trebuie să o rezolve antrenorul Antohi și 
elevii săi este prelungirea satisfacției la mai mult de un 
an. aruncând definitiv peste bord... gluma cu „ABBA“, 
care viza condiția fluctuantă a echipei : un an în „A“ și 
doi în „B“.

Bun venit și coechipierilor foarte talentatului Sabău (fost 
și poate viitor internațional), jucătorii băimăreni revenind 
în Divizia „A“ cu un mandat de reprezentare care-i ono
rează, dar îi și obligă foarte mult, gîndurile noastre avînd 
încă foarte vie imaginea unei echipe „năstrușnice" și ta
lentate care acum cîțiva ani făcea furori, purtîndu-ne din 
surpriză în surpriză (ideile lui Mateianu avînd la vremea 
aceea un incontestabil cîștig de cauză în teren). Urăm, 
firește, mult succes antrenorului Paul Popescu și formației 
sale, după cum urăm succes și Rapidului, reîntors — în 
sfîrșit — victorios „pe linia a 2-a“. spre marea bucurie a 
numeroșilor suporteri ai acestei atît de populare echipe 
cu inima în Grivița. Reluarea pasionantelor cuplaje bucu- 
reștene este un privilegiu pentru locuitorii Capitalei, care 
abia așteaptă reeditarea confruntărilor de neuitat de acum 
cîțiva ani. Succes, Nea Tinele, în noua și greaua cursă în 
care Rapidul va întîlni de data aceasta adevărate... 
expresuri.

Nu vom încheia aceste rînduri uitînd tocmai esențialul : 
ieri a reînceput, de fapt, cursa pentru Paris, cursa pentru 
turneul final al Campionatului european care va avea loc 
în capitala Franței la anul. Selecționabilii actuali și vir
tuali (adică „posibilii") au intrat cu echipele lor în pri
mele focuri ale unui „război" lung, pe care îl dorim cu 
toții cîștigat. Situația „olimpicilor" este asemănătoare. 
Fiecare pas bun li va apropia de Los Angeles. Totul de
pinde de ei.

Pe ambele fronturi 
succes tuturor 1

prima scenă

fotbaliștilor

internațional șl intern mult

Marius POPESCU

Vă prezentăm noile promovate In Divizia „A“

Dialoguri cu antrenori divizionari ,,A“ DUPĂ ȘASE ANI,

»»onn: ACORD TOATA ÎNCREDEREA CELOR 
ÎNZESTRAfl, SINCERI ÎN JOC Șl ÎN VIAJĂ
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afirm eu, am ajuns la o încre
dere totală ți reciprocă antrenori- 
jucători. Iată fi o explicație a 
caracteristicii cd F.C. Argef a tn- 
truchipat pe una din cele mai 
combative formații din Divizia 
„A". Se știe de cind exista fot
balul că o echipă care vine de 
la vestiare eu un moral bun, ea 
un grup de prieteni adevârați, 
va juca cu multă tragere de 
inimă, că nimeni nu va trage 
chiulul. Asta e baza, asta e por
nirea.

— Și, mal departe ’
— Mai departe rămine să 

sești mereu hainele cele mai 
trivite echipei tale. Să nu-i 
nici mai mult, dar nici mai 
țin. Noi, la F.C. Argef, am 
spus-o, n — L; I___
croială a jocului existentă de pe 
vremea lui Halagian. Ne-am stră
duit să dezvoltăm aceste părți 
bune și să adăugim alte elemente 
ale jocului modern. De pildă, 
consider că tn campionatul SM2f 
S3 participarea jucătorilor la am
bele momente s-a făcut mult mai 
eficient. Echipa a ciștigat in elas
ticitate, ea ftie și poate, acum, 
să se adapteze repede specificu
lui adversarilor și momcntetor- 
cheie ale unei partide. Pentru 
tehnică, am lucrat foarte mult 
individualizat. De pildă, cu pe
rechile Ralea-Rcdu II sau Jurci- 
Nica și așa mai departe ; am 
căutat să exemplific foarte mult 
și m-am bucurat ci toți băieții 
s-au străduit si elimine deficien
țele, să tnvețe elemente noi. Mulți 
au și crescut dealtfel vizibil la 
acest capitol După mine, a fi 
mereu preocupat de perfecționarea 
sau, de la un moment dat, de 
menținerea abilității tehnice ră
mine o datorie permanentă a ju
cătorului.

— La F.C. Argeș s-au produs 
cîteva revalorizări, apoi unele re
profilări pe posturi șl, ta fine, 
debuturi promițătoare. Așteptăm 
ctteva cuvinte despre ele.

— Relee. Se știe ci a suferit o 
dificilă intervenție chirurgicali la 
genunchi. Cind a revenit la noi 
nu mai avea încredere in picio
rul operat, era temător. Or, el 
era perfect refăcut, un succes de 
subliniat al medicilor de la Spi
talul militar din București. Sin
gura noastră grijă a fost să-i re
dăm moralul, să-l convingem că 
poate juca fără reținere. Așa a 
redevenit Ralea, cel pe care ti 
știam de la juniorii Argeșului. 
Dorel Zamfir. Jucase prea puțin 
in ultimii ani. Știa doar cum 
arată un început de meci sau un 
sftrșit de partidă. Acum încercăm 
să-l utilizăm mai mult dectt am 
făcut-o. Cred, in ceea ce-l pri
vește, in revenirea la linia pro
misiunilor mari de odinioară. 
Roman. Mi-am dat seama, de la 
primele antrenamente, că are 
mari calități fizice. Și, lucru de 
preț astăzi, posibilitatea de a juca

9d- 
po- 
ceri 
pu
ma! 

n-am renunțai la bu-ic

pe mai multe posturi. L-am arun
cat in luptă și n-am greșii. Moi- 
ceanu. Ajuns in etape din linia de 
atac in cea de fundați, pentru ed 
a trecut și prin compartimentul 
de mijloc, a înțeles perfect unde 
este mai util și unde are și ga
ranția unei frumoase prelungiri 
a carierei. Model de altruism tn 
echipă. Voicu. Mulți ml-au spus t 
nu « nici măcar de „C" și vrei 
să-l aduci tn „A- f Băiatul are 
pe Ungă calitatea unui marato- 
nist tn fotbal și pe aceea ed nu 
ie pierde eu firea chiar dacă 
l-ar avea tn față pe Lder. Joacă la 
1ei ca tmpotrtvc juniorului nostru 
In partida de antrenament. Mal 
am o mutare, mai pregătesc o 
P’omovare, un fundaș stingă, tot 
de la Ctmputung Muscal, Iosif. 
Copta lui Voicu. Ața s-au petre
cut lucrurile, spuse ta ctteva 
cuvinte, eu noutățile din totul 
Argeșului. Nu mi 
mai departe. Acord 
rea celor înzestrați, 
și in viața

Eftimie

opresc.

IONESCU

bupă șase ani de așteptare, 
numeroșii suporteri și simpati- 
zanți din întreaga țară ai Ra
pidului trăiesc acum satisfacția 
revenirii echipei lor favorite pe 
scena primei divizii. O revenire 
care devenise previzibilă încă 
din toamnă, cînd formația fe
roviară luase un start foarte 
bun (victorii pe linie, la Bucu
rești sau în deplasare. In 
mele șase etape), și care a 
realizată nesperat de ușor, 
pid dominlnd cu autoritate 
Duta 
viziei 
mare 
tanță 
doua

Cu 
cunoscut că spre deosebire de 
ceilalți ani, cînd încercările sale 
de revenire in _A“ au rămas 
Infructuoase, în ultima ediție a 
campionatului diviziei secunde 
conjunctura i-a fost destul de 
favorabilă echipei giuleștene- 
Practic, ea a-a avui eantracaa- 
didate pe măsură la șefia se
riei. căci, cu penalizarea de 
punctaj pe care a trebuit să o 
suporte după retrogradarea din 
Divizia -A", Progresul Vulcan 
n-a putut ridica nici o pre'.en-

pri- 
fost 
Ra- 
dis-
Di- 

la 
dis-

din seria a II-a a
,B“ și încheind-o 

și foarte grăitoare 
(14 puncte) de cea de a 

clasată (Dinamo Victoria), 
obiectivitate, trebuie re-

RAPID REINTRĂ PE
ție, iar Dinamo Victoria și 
I.P. Aluminiu Slatina, deși au 
constituit revelații prin evolu
țiile lor, n-au reușit totuși să 
țină pasul cu .unsprezecele" 
din GiuleștL A fost, desigur, e- 
videntă diferența dintre cîști- 
gătoarea seriei și partenerele 
sale de întrecere sub raportul 
valorii lotului de jucători și al 
experienței competitionale. Ra
pid a dispus de un lot In ge
neral omogen, cu jucători care 
au mai evoluat în Divizia -A“ 
(L Gabriel, Pîrvu, Ion Ion. Ma
nea), alături de alții mai ti
neri. dar de reală perspectivă.

LINIA PRINCIPALĂ
pe alte patru le-a terminat Ia 
egalitate, obținînd 26 de vic
torii (cele mai multe dintre 
toate divizionarele »B“), de- 
monstrind totodată o eficacitate 
remarcabilă (68 de goluri înscri
se) și relevînd un sistem defen
siv care — în ciuda unor slă
biciuni evidente uneori — s-a 
dovedit totuși greu de depășit 
(a primit numai 23 de goluri — 
cele mai puține comparativ cu 
celelalte divizionare „B”).

Reușita din acest an a Rapi
dului a devenit, firește, posi
bilă — am putea spune în mare 
măsură — datorită și condiți-
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Înaintași.

SELECțiOHATA DIVIZIONARĂ „f PLEACĂ ASTĂZI IN OLANDA
Așa cum am mai anunța:, du

minică o-a reumt la București lo
tul selecționatei divizionare „A". 
Sub conducerea antreoorfior Mir
cea Lucescu și Mircea Radulescu, 
lotul urmează să părăsească azi 
Capitala, eu destinația Amster
dam. Ia Olanda, jucătorii noștri 
vor efectua o serie de antrena
mente șl meciuri și vor participa, 
latre 5 și I august, M turneul

IMercațtonal de la Utrecht, au
turi de formațiile F.C. Aberdeen, 
rfștgâtoarea Cupei cupelor, Not
tingham Forest șt F.C. Utrecht. 
Cum, de asemenea, am anunțat, 
la 5 august se vor adăuga toi- 
bahștilor din selecționata divi
zionară șl jucătorii Universității 
Craiova, reținuți ta lot, oare vor 
fi șl ei prezenți la turneul de 
la Utrecht.

ADMINISTRAȚIA 01 STAI LOTO PROAOSPORI INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA .LOTO 2" DIN 24 IULIE

EXTRAGEREA I : 16 29 14 48 ; 
EXTRAGEREA a II-a : 33 9 23 
54 ; EXTRAGEREA a IM-a : 52 5 
10 21.

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 
560.972 lei, din care 5.160 1=1, re
port la categoria 1.

LOZinPLIC

!!«•

CU
I ciștiguri 
’ In băniți 
autoturisme

REZULTATELE CONCURSULUI
PRONOSPORT DIN 24 IULIE

I. Voința C-ța — Met. Manga
lia X ; II. Rapid Fetești — Por
tul C-ța 1 ; III. Chimia Buzău — 
Olimpia Hm. Sărat 1 ; IV. Met. 
Plopeni — Chimia Brazi X ; V. 
A.S.A. Mizil — Carpațl Sinaia 1 ; 
VI. Poiana Cîmpina — Prahova 
Pl. 1 ; VII. ROVA Roșiori — Sp. 
mun. Caracal 1 ; VIII. Chimia 
Tr. Măg. — Progresul Corabia 1 ; 
IX. Unirea '
Slatina 1 ; X. Nitramonla — Chi
mia Oraș Victoria 1 ; XI. Tor
pedo Zărnești — Mobila M. Co- 
dlea 1 ; XII. Tractorul Bv. — 
Precizia Săcele X ; XIH. Minerul 
Bala Sprle — C.I.L. Sighet 1.
Fond total de ciștiguri: 208.992 Iei.

Alex. Aluminiu

mm șint Petruț și, mai ales. 
Damas<hin, selecționat de-acum 
in lotul reprezentativ de tine
ret

Cum Insă Rapid a avut și 
tn alti ani loturi la fel de bune 
sau chiar mai bune (să ne re
amintim de Maleescu, Grosu, 
Șumulsnschi) și n-a reușit to
tuși să revină in „A“, nu gre
șim — credem — afirmind că 
în acest ultim an competițional 
petrecut în „B“ una dintre che
ile principale ale succesului — 
așa cum recunoștea și vicepre
ședintele clubului. Daniel Lă- 
zărescu — s-a numit Valentin 
Stânescu. Revenirea acestui a- 
preciat antrenor în Giulești a 
oferit de la început o perspec
tivă nouă echipei feroviare. Cu 
maturitatea, seriozitatea și în
deosebi autoritatea sa. el a 
izbutit să obțină de la jucă
tori — în condițiile unei disci
pline cu adevărat riguroase — 
cam tot ceea ce ei puteau da. 
„Unsprezecele" giuleștean ne-a 
apărut astfel în ultima ediție 
de campionat mai bine înche
gat și așezat în teren, mai o- 
mogen și mai matur în joc. Si
gur că Rapid a făcut — așa 
cum s-a văzut — și jocuri mai 
slabe calitativ, dar sub rapor
tul principalului obiectiv ur
mărit în fiecare meci, acasă sau 
în deplasare — rezultatul favo
rabil —, randamentul echipei 
s-a apropiat de cel maxim. Fa 
a pierdut numai patru jocuri și

ilor foarte bune de pregătire a- 
sigurate de conducerea clubului, 
dar mai ales de eea a Ministe
rului Transporturilor și Tele
comunicațiilor și a Regionalei 
C.F R. București. După cum o 
contribuție de preț la această 
reușită și-au adus-o și înflăcă- 
rații suporteri ai echipei (me
dia spectatorilor plătitori la 
meciuri a fost de 12 000). din 
rîndurile cărora însă tre
buie de urgență eliminați acei 
falși suporteri, de fapt niște 
derbedei, care prin manifestă
rile lor rușinoase, prin triviali- 
tățile și insultele scandate sav 
proferate din tribună aduc 
grave prejudicii acestui vechi 
și îndrăgit club muncitoresc.

Revenirea în „A“ devenind un 
fapt împlinit, mulți se întreabă, 
acum, dacă Rapid — cu efec
tivul de jucători de care a dis
pus în „B“ — va putea face 
față noilor și superioarelor ri
gori ale primei scene. O în
trebare, desigur, justificata, 
căci și după părerea noastră 
echipa feroviară mai trebuie 
fortificată pentru a căpăta si
guranța că poate rămîne în 
Divizia „A". Cu cine și cum 
se va realiza această operație 
de fortificare, vom vedea. Deo
camdată. să-i urăm din nou 
„bun venit" echipei feroviare 
acolo unde îi era și îi este 
locul. ț

Constantin FIRANESCU



SABRERUL I. POP A FOST
PAS DE FINALĂ

ltoiindu-se 81 de concurenți.

[din nou!] LA UN
La campionatele mondiale de 

scrimă de la Viena s-au decer
nat primele două titluri, celle de 
floretă. Și dacă in proba mas
culină individuală pe oea mal 
înaltă treaptă a podiumului a 
urcat pentru a 5-a oară (din 
1974) sorlmerul sovietic Alek
sandr Romankov (30 ani), per
formantă unică în floreta mon
dială, proba similară feminină a 
încununat sâmbătă, pentru prima 
dată, pe tînăra floretistă italian
că Dorina Vaccaroni care, la 20 
de ani. după patru prezente an
terioare în finală, a reușit în 
acest an să intre in . posesia tit
lului de campioană mondială atîi 
la tineret, cit si la senioare.

Reprezentantele noastre în pro
ba feminină de floretă rămase 
în fazele superioare ale compe
tiției, eliminarea directă sl re
calificările, adică Aurora Dan și 
Rozalia Oros, n-au reușit, in oele 
din urmă, să-și asigure un loc 
printre cele 8 finaliste cane a- 
veau să-sl dispute locurile pe 
podium. Astfel, după ce In pri
mul tur al eliminărilor directe, 
ambele noastre floretiste au rea
lizat victorii : Oros — Tagaraeva 
(Uniunea Sovietică) 8—5 șl Dan
— - Krollkowska (Polonia) 8—6, 
In turul următor Oros a trecut 
și de G. Meygret (Franța) cu 
8—7, în timp ce Dan a fost în
vinsă de Zalaffi (Italia) cu 8—4. 
Nici Rozalia Oros, insă, n-a pu
tut să-șl continue cursa victo
rioasă, fiind întrecută in turul 3 
al eliminărilor de sovietica Vos- 
ciaktna (8—3), astfel incit șl Dan 
și Oros au fost nevoite să in
tre în . recalificări. Aci, amîn- 
două au fost întrecute, Rozalia 
Oros de Ianosl (Ungaria), cu 
8—7, într-un asalt ,,pe muchie de 
cuțit", iar Aurora Dan de Luan 
Jujie (R.P. Chineză) cu 8—5.

Iată rezultatele din finala fe
minină de 8 : Niklaus (R.D.G.)
— Weber (R.F.G.) 9—7, Cicconetti 
(Italia) — Dimitrenko (U.R.S.S.) 
8—5, Vaccaroni (Italia) — Ște
fanele (Ungaria) 8—5, Luan (R.P. 
Chineză) — Zalaffi (tțalla) 8—S; 
în semifinale Cicconetti — Nik
laus 8—4 șl Vaccaroni — Duian 
8—6 ; pentru locurile 3—4. Luan
— Niklaus 9—7 ; pentru locurile 
1—2 : Vaccaroni — Cocclnetti 
8—2.
■ Rezultatele din. finala de I a 
probei masculine de floretă : 
Sypniewski (Polonia) — Omnea 
(Franța) 10—7, Gey (R.F.G.) — 
Numa (Italia) 11—a, Romankov 
(U.R.S.S.) — Hota (R.F.G.) 10-4, 
Cerionl (Italia) — Behr (RJ.G.) 
10—3 ; în semifinale : Gey — 
Sypniewski 10—3, Romankov — 
Cerlonl 10—4 ; pentru locurile 
3—1 : Sypniewski — Cerlonl 
10—6 ; pentru locurile 1—2 : Ro
mankov — Gey 10—8.

In cursul zilei de sîmbătă a 
început la Stadt-Halle șl proba 
individuală de aabie, la start a-

PE PISTELE DE ATLETISM
O Kratochvi Iova — 48,45 pe 400 m! • Sebastian Coe din nou învins...

FRAGA. Cu prilejul campiona
telor de atletism ale Cehoslova
ciei, Jarmila Kratochvllova a 
stabilit un nou record national 
la 400 m cu 48,45, al doilea re
zultat mondial al tuturor timpu
rilor, la 29 de sutimi de secun
dă de reoprdui mondial al lui 
Marita Koch. Alte rezultate : 
greutate : Helena Fibtagerova 
21,31 m ; masculin : triplu : Vlas- 
timil Marinec 17,06 m, prăjină : 
Frantisek Jansa 5,50 m. dised 
Imrich Bugar 66,40 m, 400 m : 
Jan Tomko 45,69.

LONDRA. Sebastian Coe a în
registrat a treia înfringere în a- 
cest sezon, pierzînd, la Crystal 
Palace, oursa de o milă ta fața 
americanului Steve Scott (3:51,56 
—3:52,93). Coe este recordmanul 
mondial al probei cu 3:47,33. 
Alte rezultate : 100 m : Calvin 
Smith (SUA) 10,30, Alan Wells 
(M. Britanic) 10,34 ; 110 mg :
Tonie- Campbell (SUA) 13,41. 
Sam Turner (SUA) 13,50.

AGENDA SĂPTĂMÎNII
25. VII BASCHET : Campionatul mondial feminin, in Brazilia

(se încheie la 8.VIU) ; TENIS : Turneul lnternațioaal ta 
North Conway (South Orange)

26. vn ATLETISM : Selecționata Nordului — S.U.A. ta Stock
holm

27. vn ATLETISM : Concursuri internaționale ta Vtaregglo și
Leipzig ; YACHTING : Competiția „Admirata-Cup*, ta 
Cowes, ta Anglia (ptaă ta I.VIID

28. VII ATLETISM : Concurs internațional ta Turku, ta Fin
landa ; CĂLĂRIE : Concurs hipic internațional oficial, 
la Hickstead, în Anglia : CAIAC-CANOE : Campionatele 
mondiale, la Tampere, ta Flitanda (ptnă ta 31.VII)

29. VII' ATLETISM : Concurs Internațional, ta Budapesta ; Cam
pionatele naționale feminine (deschise) ale Angliei ; 
POLO : Campionatul mondial de juniori, ta Barcelona

39. VII ATLETISM : Jocurile Balcanice pentru juniori, ta Bucu
rești ; Concura internațional ta Formta. in Italia : MOTO- 
NAUTIC : Campionatul mo’dla! de bărci cu motor, ta 
Holme Plerrepont in Anglia

3t vii automobilism : Campionatul european, formula 2, 
etapa a 10. la Pergusa, ta Italia : ATLETISM : concurs 
internațional la Gateshead : MOTO : Marele premiu al 
Angliei, viteză, la Silverstone

Toți cei cinci sabreri români în
soriși în competiție (Ioan Pop, 
Marin Mustață, Cornel Marin, 
Alexandru Chlculiță șl mezinul 
formației, debutantul Vilmoș 
Szabo) s-au calificat pentru tu
rul 2, Pop și Szabo ciștlgînd 
chiar grupele respective. De a- 
semenea, turul 2 (in oare s-a 
înregistrat prima mare surpriză 
a probei, eliminarea fostului 
campion mondial, polonezul 
Vodke) a fost absolvit cu suc
ces de toți reprezentanții noștri. 
In turul 3 — în urma căruia a- 
veau să fie desemnați cel 32 de 
concurenți tntrați în faza elimi
nărilor directe și recalificărilor
— au început realele dificultăți, 
competitorii râmași în cursă fiind 
de valori apropiate. In asemenea 
condiții, din cd 5 sabreri ro
mâni s-au calificat doar 3 : loan 
Pop, Marin Mustață șl Vilmoș 
Szabo, Primul s-a calificat din- 
tr-o grupă alături de ungurul 
Gedovari, francezul Guichot si 
italianul Scalzo, al doilea Îm
preună cu sovieticul Burțev. un
gurul Bujdoso. bulgarul Ciuma- 
kov, iar cel de al treilea, ală
turi de ungurul G. Nebald, fran
cezul Leclerc si sovieticul Alean. 
A. chiculițâ și C. Marin, meta- 
registrtnd vreo victorie în acest 
tur, au fost eliminați. Ih primul 
tur al eliminărilor : Pigula (Po
lonia) — Mustață 10—8, Lamour 
(Franța) — Szabo 10—8 șl Pop
— Ivanov (Bulgaria) 18—7. In 
turul 2, Bierkowski (Polonia) — 
Pop 10—9. In recalificări. : Abay 
(Ungaria) — Mustață 10—9, Var
ga (Ungaria) — Szabo 10—2, Pop
— Krovopuskov (U.R.S.S.) 10—7
și Delrieu (Franța) — Pop 10—9. 
S-au calificat pentru finala de 
8 : H. Etropolskl șl V. Etropol- 
ski (Bulgaria), G. Scalzo, G. 
Dalia Barba, F. Megllo (Itallai), 
J. Blerkowski (Polonia,), M. Bur
țev (U.R.S.S.), J. F. Lamour 
fFranța).

ECHIPA CEHOSLOVACIEI ÎNVINGĂTOARE
ÎN „CUPA FEDERAȚIEI41 LA TENIS

ZURICH, 24. sub semnul unor 
surprize In serie, s-au Încheiat 
întrecerile pentru trofeul suprem 
al tenisului feminin pe echipe 
..Cupa Federației". Clștigătoare 
eate echipa Cehoslovaciei, care 
a eliminat In semifinale cu 3—0 
pa deținătoarea titlului, formația 
S.U.A.. tar în finală obține o 
victorie ca 8—1 ta fața R.F. Ger
mania (Helena Sukova — Claudia 
Rhode 6—4, 2—8. 6—2 ; Hana
Mandllkova — Bettlna BuĂge 
8—2, 8—0 ab. ; Iva Budarova,

BRUXELLES. Pe sta<£onul 
Heysei, Eddie Annyș a stabilit 
un nou record belgian la sări
tura in Înălțime cu 2.34 m. a 
treia performantă mondială a 
sezonului, Annys a eșuat ta ten
tativa de a dobori recordul mon
dial (2.37 m) al chinezului Zbu 
Jianhua, ratitad la !,M m.

HAVANA, In prima zi a Jocu
rilor Amerlcii Centrale și Carai
bilor, sprinterul cubanez Juan 
Nunez a cîștigat proba de 100 m 
în 10,16. Alte rezultate : 110 mg : 
Alejandro Casanas (Cuba) 13,81 
(vînt favorabil) ; lungime (F) : 
Sbonell Ferguson (Bahamas) 
6,65 m.

BORDEAUX, In cadrul campio
natelor Franței. Rose-Aimâ Ba- 
coul (31 de ani) a alergat 100 m 
in 11,16, la o sutime de recor
dul national feminin al lui 
Chantal Rega.

BELGRAD. Cibeva rezultate din 
meciul masculin Iugoslavia —

ÎN CE. DE TENIS
STOCKHOLM, 24 (Agerpres). 

— Echipele României au ob
ținut victorii în cadrul cam
pionatelor europene de tenis 
de masă pentru juniori, com
petiție ce se desfășoară în a- 
ceste zile în orașul suedez 
Malmoe.

în concursul masculin. se
lecționata României (Vasile 
Florea. Cristian Tiugan și Fer
dinand Ferenczi) a dispus cu 
5—0 de formația Luxemburgu
lui și a cîștigat cu 5—3 meciul 
cu redutabila reprezentativă a 
Angliei. Anterior, jucătorii ro
mâni învinseseră cu 5—1 Nor
vegia.

în turneul feminin, .echipa

LAURENT FIGNON CÎȘTIGĂ

A 70-a EDIȚIE A „TURULUI FRANȚEI"
Noul 36 al ciclismului francez, 

Laurent Fignon, este ciștâgătorui 
celei de a 70-a ediții a „Turu
lui Franței". în ultimele două e- 
tape ale manei curse, slmbătă sl 
duminică, purtătorul tricoului 
galben a respins toate atacu
rile urmăritorilor săi cei mal a- 
propiațl, păstrindu-și minutele 
de avans pe tabela clasamentu
lui general și terminlnd în
vingător.

Fignon și-a trăit adevărata 
consacrare tacă după etapa pe
nultimă, a 21-a. disputată con- 
tracronometru individual ta ju
rul orașului Dljon, pe care a 
cîștigat-o convingător, parcurgînd 
cel 50 km ta lhll:37 (medie •- 
rară 41,804 km). Cu acest im
portant atu, liderul cursei și-a 
consolidat poziția fruntașă, cu
cerind gl noi galoane de presti
giu. L-au urmat, ta clasamentul 
etapei, spaniolul Angel Arroyo,

Marcela Skuherska — Claddia 
Rhode. Eva Pfaff 8—2. 2—8, 1—8). 
Iată șl celelalte rezultate, care 
au precedat tatllnirea decisivă : 
sferturi de finală: Elveția — 
Australia 2—1. S.l’A — Iugo
slavia 2—1. Cehoslovacia — Ar
gentina 3—8 ; semifinale : R.F. 
Germania — Elveția 3—8.

■ Finala „Cupei Galea* (ju- 
rfioci), la Vichy : Franța — Spa
nia 3—0. Pentru locul trei : Ce
hoslovacia — Iugoslavia 3—S.

Grecia — R.F. Germania — 
R.S.F.S Rusă : 448 m : Gritting 
(RFG) 48,42, 1588 m : Zdravkorici 
(D 3:34.15, 18 808 m: Kaatanldlș 
(G) 28:41.17 ; HO mg : Badzey
(RFG) 12,7, lungime : SteUd
(I) 8,11 m. triplu ■ Klimin
(RSFSR) 17,00 m. greutate : Mi- 
liel (I) 18,84. 4X100 m : RFG
30.04, 3 000 m obstacole : Fillppou 
(G) 8:26.94. ciocan : Șevțov
(RSFSR) 78.10 m. Ctaeament: 
RFG IM p. RSFSR 100 p. Iugo
slavia 176 p. Grecia 148 p,

SOFIA, Cele mal bune reztti- 
tate ta pruna zi a meciului Bul
garia — Polonia — Ungaria : 
masculin 400 m : Vasvari (U) 
46,02, prăjină : lancer (B) 5.S5 m. 
Tarev (B) 5,60 m. greutate :
Sarul CP) 21,40 m, 4X100 m : 
Ungaria 38,87 ; feminin : 100 mg: 
Zagorceva (B) 12,61, disc : Hria- 
tova (B) 66,52 m. 4X100 m : Bul
garia 4238 m.

CAORLE. Jam arca ni li Beri 
Cameron a ciștigat proba de 
400 m ta 45.62, înălțime : Goode 
(SUA) 244 m, Ottey (Canada) 
2,24, Wszola (Polonia) 244 m ; 
taăjțime (F) : Costa (Cuba) 
1.80 m.

BASCHET « în R.F. Germania 
s-au desfășurat întrecerile din 
cadrul campionatului european 
pentru cădeți (jucători sub 16 
ani). In semifinale s-au tatfinit: 
Iugoslavia — Grecia 72—67 (S7—33) 
șl Spania — R.F. Germania 81—57 
(37-23).

BOX a Pugilistul american 
Jeff Chandler, campion mondial 
la cat. cocoș (WBA), a suferit 
prima înfringere din carieră (31 
victorii șl 1 meci nul) in fata 
compatriotului său Oscar Muniz, 
tn 10 reprize, la Atlantic City. 
Meciul a avut loc la cat. super- 
ooooș. titlul nefllnd astfel pus 
ta joc.

CĂLĂRIE • La Geesteren. in 
Olanda, vest-gcrmanul Wiilibert 
Mehlkopf a cîștigat a treia pro-

DE MASĂ (juniori)
tării noastre, alcătuită din Ol
ga Nemeș și Carmen Găgeatu, 
a obtinut trei victorii : 3—0 cu 
Scotia, 3—0 cu Elveția și 3—2 
cu Ungaria.

Alte rezultate din grupele 
preliminare : MASCULIN : Su
edia — Danemarca 5—0; Ceho
slovacia — Finlanda 5—0 ; 
U.R.S.S. — Austria 5—0 ; Iu
goslavia — Ungaria 5—1 ; O- 
landa — Franța 5—4 ; Anglia
— Norvegia 5—0 ; Ungaria — 
Spania 5—0 ; FEMININ : Sue
dia — Iugoslavia 3—0; U.R.S.S.
— Finlanda 3—0 ; Scotia — 
Elveția 3—2 ; R. F. Germania
— Anglia 3—1 ; Cehoslovacia
— Grecia 3—0.

— Ihl2:12 și irlandezul Stephen 
Roche — lhl2:14.

Ultima etapă, care a dus ca
ravana cicliștilor pină la linia 
de sosire (Alfortville — Paris, 
195 km), n-a mal produs modi
ficări ordinel primilor clasați, 
deși n-a fost lipsită de momente 
spectaculoase de luiptă, spre fi
nalul eL Plutonul, rămas oom- 
pact pe oea mal mare parte a 
distanței, a fost surprins de 
ploaie, ta a doua sa jumătate, 
ceea ce a stat la originea mal 
multor căzături, care n-au făcut 
tasă victime printre aspiranții la 
podium. La intrarea ta capitala 
Franței, unde pe trotuarele ma
rilor bulevarde mulțimea odor 
veniți să aclame pe eroii cursei 
erau imensă, Laurent Fignon se 
află printre cel din față. El de
clanșează un atac puternic ta 
Piața Concorde, la citeva sute de 
metri de sosire. De Fignon se 
agață irlandezul Sean Kelly, iar 
din disputa celor doi profită un 
al treilea, elvețianul Gilbert 
Glaus, care finisează primul, ta 
5h30:36. L-a urmat Sean Kelly
— aoelași timp și apoi restul 
plutonului, incluzindu-1 pe lider, 
cronometrat la 1 secundă dis
tanță.

In clasamentul general. Laurent 
Fignon termină pe primul loc 
ou un total de 18Sh87:52, urmat 
de Angel Arroyo (Spania) la 
4:84, Peter Wtanen (Olanda) 4:09, 
Loden van Im pe (Belgia) 4:16. 
Robert Alban (Franța) 7:53, 
Jean-Rene Bernaudeaa (Franța) 
•S8. Sean Kelly (Irlanda) 12;M. 
Mare Medlot (Franța; 14 45, phll 
Anderson (Australia) 14:58. Henk 
Lubberdin (Olanda) 18:33.

Din păcate, această ediție a 
„Turului Franțd" aduce din nou 
in discuție problema dopajului, 
8 participanti fiind declarați 
„pozitivi* la controalele efectua
te, printre aceștia si olandezul 
•loop Zoetemrik. unul dta marii 
favor iți.

FOT
GREMIO PORTO ALEGRE...
„ai făcut un prim pas mare 

pentru a dștiga „Cupa Llberta- 
dores*. Susțmtad prima manșă 
a finalei ta deplasare, ta Mon
tevideo, echipa braziliană, a 
terminat ta egalitate. 1—1 (1—1) 
ca formația Penaroi. Scorul a 
fost deschis de Grem». prin Tita 
(min. ta), pentru cu gazdele să 
egaleze prin Morena ta min. 35. 
La meci au asistat 65 008 de spec
tatori. Returul partidei va avea 
loc la 38 iulie, ta Porto Alegre. 
Reamintim că invingătoarea „Cu
pei Llbertadcres* va tntfinl pe 
câștigătoarea din acest an a 
„Cupei campionilor eurooeni*. 
Hamburger S.V.
O NOUA ETAPA IN CAMPIO

NATUL U.R^.S.
Campionatul unional se desfă

șoară lntr-un ritm intens, pen
tru a se încheia ta timp util. în 
vederea ultimelor jocuri din pre- 
Bmtnartile CL Vineri a avut 
tac etapa a 2l-a. ta care a fost 
consemnată din nou o schimbare 
a fruntașei clasamentului Dtaa- 
m« Minsk a devenit lideră, gra
tie victoriei repurtate în fața 
lui Ararat Erevan (2—<h. în a-

• TELEX •
ba de obstacole a concursului cu 
8 p (36,61 s), urmat de Willy 
Van Der Han (Olanda) 0 p 
(39,45 s) șl Vlktor Poganovski 
(VRSS) 0 p (41,73 a). în aceeași 
localitate a avut loc și C.E. de 
juniori ta obstacole : L Marea 
Britanle 12 p penalizare, 2. R.F. 
Germania 16 p, 3. Franța 20,25 p.
4. Italia 28 p, 5. Belgia 48.75 p.

CICLISM • Clasica cursă Za
ragoza — Sablnanigo (200 km) 
a fost cîștlgată de spaniolul E- 
duardo Chozas ta 5.31:25, urmat 
la aproape 5 minute de Faustino 
Ruoerez (Spania).

HOCHEI PE GHEAȚA • în 
meci amical ta Mâgfeve, echipa

DIN U. ft. S. S.
MOSCOVA, 24 (Agerpres). — 

La Moscova au început între
cerile concursului de haltere 
din cadrul finalelor celei de-a 
opta ediții a Spartachiadei de 
vară a popoarelor din U.R.S.S. 
La categoria 52 kg. titlul de 
campion a fost cucerit de Bro
nislav Rîjik, care a totalizat 
la cele două stiluri 250 kg. Pe 
locurile următoare s-au situat 
Aleksandr Senjșin — 245 kg și 
Valeri Boguțki — 240 kg. La 
cat. 5S kg, Oksen Mirzoaian 
(22 ani) a stabilit noi recorduri 
mondiale cu 127,5 kg la stilul 
smuls și 287,5 la total.

RECORDURI LA C. M.
DE HALTERE-JUNIORI
La Cairo au început cam

pionatele mondiale de haltere 
pentru juniori. La cat. muscă 
(52 kg.) a cîștigat bulgarul 
Neno Terziski cu 257,5 kg la 
total, 145 kg la „aruncat", am
bele recorduri mondiale. L-au 
urmat Bernard Piekorz (Pol.) 
230 kg și Cean-Sen Suo (R.P. 
Chineză) 222,5 kg.

JOCURILE SPORTIVE 
MONDIALE ALE PĂCII

PARIS. 24 (Agerpres). — In 
localitatea franceză Bellegarde 
a început prima ediție a Jocu
rilor sportive mondiale ale pă
cii, la care participă 50 de 
sportivi amatori din 14 țări, 
programul cuprinzînd probe 
de alergări pe diferite distan
te. „Această competiție, a de
clarat inițiatorul ei, francezul 
Yves Angelloz, este deschisă 
tuturor celor ce doresc să fie 
prezent! Ia o asemenea ma
nifestare, care se desfășoară 
sub semnul generos al luptei 
pentru pace".

„CUPA PRIETENIA”

LA BASCHET JUNIORI
PHENIAN, 24 (Agerpres). — 

în cadrul turneului internatio
nal de baschet pentru juniori 
„Cupa Prietenia”, de la Phe
nian. echipa României a obți
nut o nouă victorie, iinvingînd 
cu 62—61 formația Bulgariei. 
Alte rezultate : Cehoslovacia — 
R.P.D. Coreeană (B) 89—51 ; 
Ungaria — Polonia 66—64.

celașl tiîmp, de notat înfringerea 
pe teren propriu a formației 
Cernomoreț Odesa (0—1 cu Pah- 
takor) și egalul obținut de Jal- 
ghiriș, acasă, cu Torpedo Ku
taisi (1—1). Alte rezultate : Tor
pedo Moscova — Metalist 3—2, 
Dnepr — Dinamo Tbilisi 2—1, 
Nistru Chiștaău — Zenit Lenin
grad 0—1, T.S.K.A. Moscova — 
Dinamo Kiev 4—1, Șahtior — 
Neftei 2—0. în clasament con
duce Dinamo Minsk cu 28 p. ur
mată de Dnepr 27 p, Cernomo
reț șl Jalghirls cite 26 n etc. 
Dinamo Kiev ocupă locul 11, Dl- 
nacno Moscova — 15, Dinia/mo 
Tbilisi — 16 !

• Echipa poloneză Sosnowiecz 
a susținut un nou meci în Fran
ța, fiind învinsă cu 1—0 (0—0) 
de către formația din prima di
vizie Rennes, prin golul înscris 
de Mazur dinte-un sut-vole de 
la 25 m,

A Un alt jucător sud-american 
în Europa ! Este vorba de pe
ruanul Palacio (de 42 ori selec
ționat în reprezentativă) care va 
1uca în noul sezon la Kickers 
Offenbach, nou promovată în 
prima ligă a campionatului vest- 
german.

locală a fost întrecută de forma
ția cehoslovacă Pardubice cu 
14—3 (5—2, 6—1, 3—0).

MOTO • Suedezul Hakan 
Carlquist a cîștigat ambele man
șe ale Marelui Premiu al Marii 
Britanii la motocros, la Farleigh 
Castl'e. El este liderul campiona
tului mondial cu 195 p. urmat de 
belgianul Malherbe cu 190 o

VOLEI • Turneu feminin în 
Belgia : Polonia — Franța 3—0, 
Japonia — Italia 3—0. Polonia — 
Belgia 3—0. Japonia — Anglia 
3—0.

YACHTING • La Rio de Ja
neiro s-a încheiat C.M. la clasa

Jorge Calafat
2. Jose Carlos
63 p. 3. Jean 

(Franța) 63.5 p.

„Optimist" : 1.
(Spania) 14 p. 
Frâu (Spania.) 
Pierre Becquet
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