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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceausescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, marți. 5 iunie, a avut 
Ioc ședința Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Tn cadrul ședinței tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat 
o informare in leeătură cu vi
zita de lucru făcută in Uniunea 
Sovietică in ziua de 4 iunie, la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice si a Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. In 
timpul vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, a avut convor
biri cu tovarășul Konstantin 
Cernenko, secretar general al 
Comitetului Central a! Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovie
tice, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
La convorbiri au participat 
membrii delegațiilor Partidului 
Comunist Român și Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o inaltă apreciere activi
tății profund principiale, pă
trunse de o inaltă răspundere 
pentru interesele tării. ale 
poporului român, ale cauzei 
socia'ismulul si păcii, desfășu
rate de tovarășul Nicolae 
Ceausescu în timpul vizitei, 
poziției exprimate in cadrul 
convorbirilor purtate la Mos
cova și a subliniat cu deosebită 
satisfacție contribuția esențială 
a secretarului general al par
tidului. președintele Republicii. 
Ia reușita deplină a acestei vi
zite Ia promovarea si adînci- 
rea tot mai puternică a tradi
ționalelor relații de prietenie, 
colaborare si bună vecinătate 
româno-sovietice.

S-a apreciat că rezultatele 
vizitei. Înțelegerile si conclu

ziile comune Ia care cei doi 
conducători de partid si de stat 
au ajuns In cadrul convorbiri
lor pnrtate se înscriu ea un 
moment de o deosebită impor
tantă In dezvoltarea, pe baze 
reciproc avantajoase, a cola
borării si conlucrării dintre 
țările, partidele si popoarele 
noastre. în mod deosebit. Co
mitetul Politic Executiv apre
ciază înțelegerile convenite in 
ce privește creșterea substan
țială a schimburilor economice 
si ridicarea la un nivel ri mal 
înalt a colaborării si cooperării 
economice, pe baza încheierii 
unor acorduri de lungă durată 
care să dea persoectivă si 
stabilitate acestor raporturi, să 
asigure punerea tot mai largă 
în valoare • marilor posibili
tăți de care dispun cele două 
țări. S-a subliniat că intensifi
carea colaborării si conlucrării 
economice româno-sovietice are, 
totodată, o deosebită impor
tanță politică, fiind vorba de 
relații intre, țări vecine si prie
tene. care conlucrează strins In 
edificarea eu succes a noii o- 
rînduiri. pentru afirmarea for
te! și prestigiului socialismului 
in lume.

Comitetul Politie Executiv • 
subliniat eu satisfacție că. In 
timpul convorbirilor, tovarășul 
Nicolae Ceausescu si tovarășul 
Konstantin Cernenko au expri
mat hotărirea comună de a 
întări si mal puternic prietenia 
tradițională si colaborarea mul
tilaterală dintre cele două 
țări, in toate domeniile de 
activitate. în spiritul si ne 
baza principiilor larg recunos
cute de egalitate, respect al 
independentei si suveranității 
naționale, neamestec in trebu
rile interne, avantaj reciproc si 
intrajutorare tovărășească.

(Continuare in pag. a 4-a)
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A 22-a ediție a „Trofeului Car păți “ la handbal masculin

MECIURI SPECTACULOASE 
ÎN GALA INAUGURALĂ

• România joacă azi
TIMIȘOARA. 5 (prin tele

fon). O frumoasă festivitate a 
marcat — marți dună amiază, 
in sala Olimpia — deschiderea 
celei de a 22-a ediții a „Tro
feului Carpati* la handbal 
masculin. Cele sase formații —
R. D. Germană. U.R.S.S.,
S. U.A., Suedia, România
șl România „B“ — au fost 
salutate cu căldură de un pu
blic entuziast și competent.

ROMANIA „A“ — ROMA
NIA _B- 32—18. Plnă la pau
ză tricolorii au iueat sta
tic, cu mare economie de 
efort, favorizind echilibrul 
în teren și pe tabela de mar
caj. Apoi, în celelalte 30 de 
minute, echipa șl-a schim
bat registrul, mărind viteza de 
alergare și ritmul de pasare, 
mobilizîndu-se in defensivă si 
stooînd atacul partenerilor prin 
mobilitate si agresivitate. In 
primele 8 minute ala reprizei 
secunde prima echipă a înscris 
S goluri fără a primi vreunul I 
Folosind cu succes si contraa
tacul, ea s-a detașat decisiv, 
permitindu-si apoi si artificii 
de ioc.

Formația de început —

cu formația S.U.A.
Munieanu, Voinea. Stingă. Be- 
divan, Vasilca, Dumitru. Ber
bece — pe care o bănuim 
standard a fost pe parcurs 
schimbată, oportună părindu- 
ni-se mal ales înlocuirea lui 
Berbece, mai puțin în vervă, 
cu Covaciu. Trebuie subliniată 
si utilitatea oamenilor de 
schimb. adică a lui Buligan. 
Folker (nepotrivit, totuși, pen
tru postul de pivot). Roșea sau 
Dogărescu, după cum așteptăm 
Si contribuția lui Boros. Durău 
si Oprea, ținuți in rezervă de 
antrenori la reuniunea inaugu
rală.

Au marcat : Stingă 10. Be- 
divan 5, Covaciu 4. Vasilca 4, 
Roșea 3, Berbece 2. Folker 2, 
Voinea 1, Dumitru 1 — pentru 
România „A* ; Petre 8, Pop 5, 
Niculae 3. Vasilache 1. Nagy

Hristache NAUM 
Călin ANTONESCU

In acțiune, Bedivau(Continuare in pag. a 4-a)

De miine, un atractiv spectacol nautic:

OINĂ ÎNCEPE SĂ RETRĂIASCĂ ÎN MULTE ZONE AEE TĂRII
Finala «Cupei României* la 

oină. întrecere de mare tra
diție care reunește tn fiecare 
an pe cele mal bune 
zece echipe, și-a consu

Dlrxuno Baneora. cfoUgMoorea «Canal RoaOnM* In aM. le fotografia 
(In picioora, da ta stingă) ■ D. Badeaaa, praședtatafo ceocfaUai sportiva, 
A Bobalte, O. Zita, M. dota, Oh. Ortgora, L rmill ca, ta. Pantaara, N. 
Paj'esca, C. Oancea, N. NsMte - c8ptl—d ecMpei. V. Sobe - prașadta 
tela soețM otnă a OtodaflaL BmM de Jo<! Oh. «ase. araesbe al țpof 
tulul — antrenorul achlpoL Oh. CMfh L itandațoana, H. Dinte, T, SMa 
și M. Andruște.

mat o nouă ediția. Pe stadto- 
nul „23 August* din Mangalia 
(intr-o organizare ireproșabilă, 
asigurată de organele locale. 
Intre care Consiliul orăaenese

Stadionul —școală a muncii, școală a vieții

TUDOR GEORGE-UN TRUBADUR AL SPORTULUI
Tudor George s-a logodit de 

timpuriu d cu poezia d cu 
sportul, pe care le-a ssezat 
într-o strînsă corelație. Talent 
remarcabil, temperament vul
canic. bătăios, un continuu e- 
fort spre perfecționare, o veș
nică tendință de a se lua de 
piept cu nedreptatea. Poate 
tocmai de aceea — dînd. de
sigur, prioritate poeziei — Tu
dor sl-a transferat dragostea 
spre rugby, «sportul celor mal 
drepți dintre bărbații puter
nici*. împlinirile sale au mers 
mină-n mină cu cele ale spor
tului iubit, mare fiind bucu
ria poetului cind flăcăii dintre 
Carpati d Dunăre — remar

pentru educație fizică si sport, 
al cărui Inimos președinte, Ion 
Pocitan, este de multi ani — 
alături de F.R. Oină — mo
torul acestei competiții), spec- 

tatorfl mi asistat la un reușit 
festival al sportului nost» 
national tn uMmH dtiva ană. 
prin eforturile federației de 
resort, activitatea le oină a 

cați Pe meridianele lumii — 
i-au dat prilej să-l cînte tn 
neasemuite versuri pline de 
entuziasm, pe măsura vremu
rilor ce le trăim, perioadă in ca
re poporul român — sub con
ducerea Partidului — are cele 
mai mari realizări din întreaga 
sa istorie.

Pe magistrala poeziei. Tudor 
George — fiul unor țărani din 
Ulmenii de Ilfov — a „pe
dalat* încă de pe băncile scolii 
primare, prim îndrumător tn- 
tr-ale versificației fiindu-i — 
după cum mărturisește — Nas 
Batzaria, prietenul drag al co
piilor. După „Universul copii
lor* urmează, la 11 ani. e 

căpătat noi dimensiuni, fiind 
pe punctul de a se generaliza 
In școlile primare. Se asigură 
astfel baza de masă, ca șl 
trăinicia si continuitatea.

Dinamo a fost și In acest an 
echipa fanion a oineL Jocul 
acestei formații capătă, de la 
o ediție la alta, noi virtuți 
tehnice si spectaculare. Oa
meni pasionați, intre care D. 
Budeanu. președintele asocia
ției sportive Dinamo Băneasa, 
șl Victor Sebe. președintele 
secției de oină, au reușit să

Ion GAVRILESCU

(Continuare in vag 1-8)

In tabăra halterofililor noștri fruntași

PREGĂTIRI ÎN „FOC CONTINUU"
Mid n-au sosit bine de 

la «europene*. din Spania, d 
primul gînd al halterofili
lor noștri a fost să-d reia 
imediat antrenamentele. tn 
același ritm de „foc con
tinuu*. Este vorba, oare, de 

colaborare la revista „Licăriri*, 
o foaie literară a Liceului „Ion 
Neculce*, al cărui elev deve
nise. Abordează epigramele, 
parodiile, genurile populare in 
general. Treaba serioasă a ln- 
ceput-o pe cînd era student la 
Facultatea de Drept din Bucu
rești. O chemare lăuntrică i-a 
abătut Insă pașii dinspre 3ălile 
red ale tribunalelor către 
«duelul cuvintelor* din saloa
nele literare ale vremii, stimul 
flindu-i Îndemnul unor mari

Dimitrie CALL1MACH1

(Continuare ta pop 2-4)
La antrenament, în sala de forță, sub supravegherea prof. Ște
fan Arhira Foto • Ion MIHAICA

REGATA SNAGOV
înscrisă, de ani buni, în ca

lendarul importantelor compe
tiții internaționale. Regata 
Snagov la caiac-canoe iși va 
desfășura, de joi plnă sîmbă- 
tă. o nouă ediție. O ediție care 
se anunță la fel de interesan
tă și puternică ca și preceden
tele. care au adus la start, 
de-a lungul anilor. numeroși 
maeștri al padelei și pagaei. 
campioni și medallați olimpici 
și al campionatelor mondiale. 
La federația noastră de spe
cialitate au sosit confirmări de 
participare — unii oaspeți au 
și sosit deja la Snagov — din 
9 țări : Belgia. Bulgaria, Ce
hoslovacia, R.P. Chineză, Cu
ba, Republica Democrată Ger
mană, Polonia, Ungaria și 
U.ILS.S. Alături de ei vor 
concura toți fruntașii caiacului 

un fel de euforie dominantă 
la acești tineri care s-au dedi
cat halterelor — sport ta 
componenta căruia intră vo
ința fantastică de a te bate 
cu greutatea Inertă de otel 
si de a o Învinge, ridlctnd-o 
si tintnd-o deasupra capului 
măcar cit un tic-tac. fără să te 
clintești T

Nici vorbă 1 în acest 
.teritoriu* nu este loc pen

tru poezie I (Continuare in pag 2-3)

LA CAIAC-CANOE
și canoe! românești. In frunte 
cu Ivan Patzaichin și Toma 
Simionov, Costică Olaru, Du
mitru Bețiu, Feodor Gurei, A- 
gafla Constantin. Maria Ste
fan, Ion Bîrlădeanu, Vasfle 
Dîba etc.

în programul concursului 
figurează probele clasice de 
500 și 1000 m (13 la număr), 
întrecerile vor avea loc In 
patru reuniuni: JOI după-a- 
mlază. de la ora 16,30 se vor 
disputa seriile probelor de 
1000 mi VINERI dimineața, 
de Ia ora 9, se desfășoară se
riile la S 00 m. Iar de la ora
11.30 semifinalele la 1000 m. 
Vineri după-amiază, de la ora
15.30 au loc finalele la 1000 
m, iar SÎMBATA dimineața 
(ora 9) semifinalele și finalele 
la 500 m.

Halterofilii sint oameni — 
cum se spune — cu capul pe 
umeri si picioarele oe oă- 
mlnt Ei știu prea bine — 
asa cum ne-a destăinuit prof. 
Stefan Achim. antrenorul lo
tului national — că pauza 
este cel mai mare dușman al 
lor. Dacă lipsești la un an-

Horio CR1STEA



După o scurtă întrerupere d®- 
>rată participării sportivilor noș- 
1 la competiții internaționale, 
uminlcă s-a reluat, ou etapa • 
oua, campionatul republican de 
lotocros. întrecerile au avut loc 
i Zărnești, tn organizarea lre- 
roșabllă a asociației Torpedo din 
jcîllitate, pe un traseu căruia 
unoscutul antrenor P. MOlner l-a 
porii coeficientul de dificultate 
u mai multe viraje șt coborlrl 
o scări. Cel aproape 78 de aler- 
lătorl, de toate categoriile. au 
ivut de escaladat un teren aed- 
lentat cu o diferență de nivel de 
ieste 100 m.
In aceste condiții, motocicllștil 

«are și-au pregătit temelnlo ma- 
rtnlle și au știut să folosească 
lin plin „caii putere* au reușit 
■ă facă față dificultății traseului. 
Seafirmîndu-și calitățile care l-au 
sonsacrat — tehnică superioară tn 
pilotarea motocicletei, putere de 
luptă șl bună orientare tn ale
gerea traseului, deținătorul titlu
lui la seniori, E. MOlner, a cîș- 
Hgat fără drept de apel ambele 
manșe. De data «ceasta, de va
loarea învingătorului s-a apropiat 
Al. Eneeanu, ta timp ce princi
palii tul adversari, Al. nieș șl 
p. Titilencu, au fost nevolți să 
suporte consecințele unor defec
țiuni mecanice.

Spre satisfacția generală, la cla
sa 115 cmc. tineret, surprizele plă
cute apar de la o etapă la alta. 
Reprezentanții cluburilor Steaua 
șl Steagul roșu Brașov, L. To- 
moșvari șl, respectiv, E. Moașa, 
au concurat pe motociclete cu 
motoare cu răcire cu apă, reali
zate din inițiativa unor Iscusiți 
tehnicieni al secțiilor menționa-

te, mașini care au dat un ran
dament sporit. In evidentă ascen
siune, stelistul L. Tomoșvari (an
trenor — maestrul emerit al spor
tului Gh. Ioniță) a fost principa
lul animator în ambele manșe și 
numai o neașteptată defecțiune 
apărută la radiatorul motorului 
ta ultimele trei ture l-a privat 
de o victorie pe care ar fi me
ritat-o eu prisosință. Din păcate, 
un alt favorit — Paul Schmidt — 
s-a oprit șl el dnd fi era lumea 
mal dragă, ceea ce denotă că 
trebuie să se acorde mai multa 
atenție pregătirii motoarelor. în
trecerile juniorilor mari au fost 
dominate de elevii Inimosului 
antrenor din CImpulung Muscel. 
V. Milea (în același timp și un 
mecanic desăvtrșit), talentații C. 
Bivol și L. Penu ocupînd, tn or
dine, primele două locuri la clasa 
80 cmc.

CLASAMENTE: 15® cmc — se
niori — 1. E. Mulner (Torpedo 
Zărnești) 40 p, 2. Al. Enceanu (St. 
r. Bv.) 34 p. 3. A. Iile? (Steaua) 
30 p, 4. V. Petre (FI. Automec.- 
Moreni) 22 p: 125 cmc — tineret 

1. Fl. Pop (I.R.A. Tg. Mureș) 
p, 8. L. Tomoșvari (Steaua) 35 
3. E. Moașa (St. r. Bv.) 28 p. 
Tr. Cîmpan (Steaua) 24 p. 5.
Schmidt (Poiana Cimplna) 24 
I. C. Tompa (Electro

37
P.4.
P.
P.
Gheorghe) M p: 8® cmc — 
Bivol (Muscelul C-tang) 85 
L. Penu (Muscelul) 30 P, 
Mathe (Electro) 3® P. 4. I.
(SL r. Bv.) » p; » cmc — 1. L. 
Baranyai (I.R.A. Tg. M.) 4® P, 
2. M. Lupuly (Electro) 8® p, 3. 
B. Drăghlcl (SL r. Bv.) 24 p.

Sf. 
L C. 
p, 2. 
3. I.

Dulea

Troîor lOANTTESCU

Așa după cum se știe, în opt 
orașe din țară, s-au desfășurat 
întîlnirile de volei din cadrul 
campionatului de calificare pen
tru Divizia „B“ — feminin și - 
masculin. Au fost întreceri între 
echipe ambițioase, din păcate nu 
întotdeauna și cu loturi valoroase, 
pe măsura aspiraților. Bine pre
gătite au apărut Chimia Tr. Mă
gurele, Steaua roșie Sibiu, Com
binatul Poligrafic București (fe
minin), Textila Botoșani, PECO 
Ploiești, Rapid n București (mas
culin), alte două lmpresionînd 
prin tinerețea loturilor respective: 
Electrica Arad (D șl Rapid II 
București (m).

O situație neplăcută la „zone*: 
trei echipe ajunse în această fa
ză nu s-au prezentat la meciuri, 
provocînd o serie de încurcături. 
Asociațiile care au dovedit lipsă 
de seriozitate în abordarea aces
tor turnee sînt: Oltcit Craiova (f), 
care nu s-a prezentat fiindcă nu 
1 s-a admis.M completarea lotului 
eu eleve de la C.S.S. (!). C.F.R. 
Iași (voleiul masculin ieșean 
parcă nu vrea să mai iasă la 
suprafață, în timp ce cel femi
nin se duce la fund î) șl Prepa
ratorul Coroiești Vulcan (m).

Pentru turneele finale s-au ca
lificat dte 8 echipe care îșl vor 
disputa promovarea în Divizia 
,.B“: feminin — C.S.Ș. Tulcea, 
Rulmentul Bîrîad. Chimia Tr. Mă
gurele. INCOV Alba lulia. Stea
ua roșie Sibiu. Combinatul Poli
grafic București, Corvinul Deva. 
Electrica Arad: masculin — Texti
la Botoșani. Gloria Tulcea. Ce
luloza Drobeta Tr. Severin, Elec
tromagnetica București, Industria 
Hnii Timișoara. Rapid II Bucu-

rești, PECO Ploiești, Voința Alba 
■ lulia.

Ambele turnee se vor desfășura 
la București; datele de începere: 
7 iunie — feminin, 13 iunie — 
masculin. (M. FR.)

• La Hunedoara, o nouă com
petiție anlverslnd centenarul com
binatului; „Cupa C.S.H. 100“ la 
volei masculin, cu participarea a 
6 echipe (4 din Divizia A). Cla
sament final: L „Poli* Timișoa
ra (3—0 cu Dinamo Buc., 1—3 cu 
Tractorul Brașov, 3—1 cu Metalul 
Hunedoara, 3—1 cu Calculatorul 
București și 3—2 cu Universitatea 
Craiova), 2. Dinamo București, 3. 
Metalul Hunedoara. (I. VLAD, 
coresp.).

ORADENII DOMINA 
CURSELE DE VITEZA

PE ȘOSEA

Campionatul călăreților juniori 
DUMBRAVA NEAMȚ IN PRIM-PLANUL COMPETIJIEI „CUPA ORAȘELOR" DUPĂ

La Reșița, pe un traseu ales 
în cartierul Lunca Pomostului, 
s-a desfășurat duminică, în or
ganizarea (bună) a C.S.M. din lo
calitate, etapa a doua a cam
pionatului de viteză pe șosea la 
motocîclism. Cei peste 100 de a- 
lergători și-au disputat intîleta- 
tea în cadrul a 7 clase, întrece
rile lor fiind urmărite de aproa
pe 15 000 de spectatori. Iată în
vingătorii: 50 cmc începători — 
A. Glutic (C.S.M. Reșița); 50 cmc 
sport — Emilia Dinu (I.M.G. Buc.) 
și C. Berke (Voința Oradea); 125 
și 250 cme — A. Viktor (Voința 
Oradea); 500 cmc — L Viktor
(Voința Oradea) : ataș ptnă la 
1000 cme — M. Bencsik — Gh. 
Tipei (Rapid Arad).

La baza hipică din Iași — tn* 
tr-o organizare foarte bună — 
a-au desfășurat întrecerile etapei 
a n-a a Campionatului național 
de călărie (juniori șl fete) șl ale 
„Cupei Moldovei*. Disputele au 
tost echilibrate, ta prlm-plan a- 
flîndu-se juniorii de la Dumbrava 
Neamț (antrenor V. Bărbuceanu), 
eare au ctștlgat, prin Radu Ifioi 
da juniori 18 ani s-a clasat de 
trei ori între primii * I) șl Aurel 
Cojocaru, ambele categorii. Evo
luțiile sportivilor de la Dumbra
va Neamț constituie nn exemplu 
care contrazice pozlța adoptată 
de Centrul republican de crește
re și calificare a cailor de rasă, 
de a nu permite asociațiilor din 
subordine să participe la eam- 
Slonat. Se persista In această a- 

tudlne, cu toate eritielle ziaru
lui șl discuțiile purtate pe aceas
tă temă, firește tn defavoarea că
lăriri. Să mal menționăm, de •- 
semenea, victoria obținută de e- 
ehîpa Petrolul Ploiești, de repre
zentantele clubului Dfnamo, In 
frunte eu Ioana David, precum 
,1 clasarea ne primele două locuri 
a Arinef Savu la dresaj. Călăre
ții de la Dinamo și-au adjude- 
oaL tn schimb, „Cupa Moldovei-, 
o competiție care tinde să te 
ancoreze tot mai puteniio tn ca
lendarul compefițional, ea o tntre- 
eere extrem de folositoare.

REZULTATE TEHNICE — OB
STACOLE: Juniori 18 ani — 1.
Radu moi cu Spartan 6 p (38,® a).
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Totul despre Campio
natul european de 

fotbal 
Fotografiile color 8 
echipe participante, 

un documentar complet 
(Jucători, antrenori, arbitri, 

stadioane, palmarele) 
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2. Claudiu Gheorghe (Steaua) cu 
Sadic 0 p (33,8 s). 8. Ionel Nico- 
tae (Petrolul) cu West 0 p (34,4 
s): Juniori 14 ani — 1. Aurel Co- 
jooaru cu Arcaș 8 p (38,6 s), 2. 
ștefan Stoica (Steaua) cu Baltag 
8 p (39,8 s>, 8. Arina Savu (O- 
llmpia) cu Port Said 0 p <39,5 s); 
echipe — 1. Petrolul (Drago® ta- 
cob cu Gologan, Ionel Nlcolae cu 
West, Albert Constantin cu Mult 
Iubit) 4 p, 8. Stoaua I p. 3. Di
namo 13 p; tete — 1. Ioana Da
vid cu Mentor I p, 1. Silvana 
Todea (Dinamo) cu Lăstun 3 p,
3. Mariana Molsd (Dinamo) cu 
Leneș 4 p; DRESAJ — 1. Arina 
Savu eu Igor 52C p, 8. Arina Sa
vu eu Mușcat 523 p, 8. Titel Ră- 
duaanu (Steaua) cu Ecou 500 p.

„Cupa Moldovei* a revenit că
lăreților de la Dinamo (Ionel 
Bucur, Ioana David. Cristian Gri- 
gore. Constantin Vlad). urmați de 
Dumbrava și C.S.M. Sibiu.

ÎNTRECERILE 
MICILOR ÎNOTĂTORI

Cel mai tineri Înotători din ța
ră au participat la o serie de în
treceri. La campionatul republi
can pe echipe de copil (10—12 
ani), desfășurat la Pitești, ta mo
dernul bazin de dimensiuni olim
pice din localitate, primul loc 
a fost dștigat de C.S.M.Ș. Bala 
Mare, care a prezentat, de altfel, 
trei echipe tn concurs, demon- 
strlnd încă o dată forța aces
tui valoros centru al înotului ro
mânesc. Au urmat ta clasamentul 
general C.S.Ș. Hunedoara șl 
C.S.Ș. Brăila. Printre evidenția ți: 
Liana Coman (C.S.Ș. Sibiu), Ste- 
lian Roșea (C.S.Ș. Sibiu), Alexan
drina Croitoru (C.S.Ș. Brăila), 
Marius Crișan (C.S.Ș. Hunedoara), 
Andreea Szigyarto (C.S.M.Ș. Ba
ia Mare) șl Florin Nițu (C.S.Ș. 
Hunedoara), de fapt dștigătoril in 
clasamentele Individuale ale fie
cărei categorii de vtrstă.

Concursul republican Interzonal 
pentru echipe județene, copil 0—12 
ard, s-a desfășurat pe două zone
— Sud șl Nord, ta prima, găz
duită la Mamaia, au partldpat 
șase selecționate județene, eu un 
efectiv de circa MO de partici
pant. Pe locul I s-a situat echi
pa municipiului București — 885 
>. urmată de Brăila — 718 p șl 
Prahova — 00 P- S-ou remarcat 
Mălina Bădica (Brăila), Adrian 
Tender (București), Eugen Ada- 
mjță (Galați) și Claudia Georgeș- 
eo (Prahova) — revelația probe
lor de bras, elevă din CXmpIna. 
Zona Nord, desfășurată la Cluj- 
NOpooa, a dat dștlg de cauză re
presentative! Maramureșului — 
MM p, urmată de Caraș-Severin
— «0 p. și Sfida — «07 p. Evi
dențieri: Livia Coperta (Sfiita), 
Malta Crișan (Hunedoara), An
dreea Ssigyarte, Stmesa Spăla și 
ltamona Terșanachl Acute dki 
Maramureș). O absență de nete- 
țelea: echipa dta Timiș I

LOTO-MONOSPORT INFORMEAZĂ

8 ETAPE
ca- 
ci-

Continulndu-și disputele in 
drul interesantei competiții 
cliste „Cupa Orașelor*, alergăto
rii juniori din Întreaga tară au 
fost de această dată oaspeții ora
șelor Tg. Mureș șl Brașov. Ca șl 
la București sî Ploiești competi
torii și-au măsurat torțele pe 
parcursul altor patru etape, 
mulți dintre partlclpanți reușind 
să se impună prin rezultate no
tabile Astfel. Ia „contratimpul* 
individual de la Tg. Mureș, dis
putat pe distanta de 20 km. L. 
Kovacs (Arad) a dstigat între
cerea tn 87:24 ceea ee reprezintă 
o medie orară de aproape 44 km 
De altfel, tînărul delist arădean 
a dstigat la Tg. Mureș șl etapa 
de fond, reușind să parcurgă 
distanța de 70 km. tn lh 53:00 
— medie orară 38.230 km.

Organizatorli au instituit „Tro
feul Cetății de foc*, decernat e- 
chipei Voința Oradea, care a 
acumulat 85 p, fiind urmată in 
clasament de I.M.G. Buc. cu 68 p 
Si C.S.M. Reșița 66 p. (D. GLA- 
VAN — coresp.).

parcurgă

Etapele a vn-a șl a Vin-a, des
fășurate la Brașov, au fost do
minate de cicliștii bucureștenl 
C. Popa și formația Bucureștiu- 
lul fiind clștigătoril probelor de 
fond șl contratimp pe echipe. 
Iată rezultatele. TG. MUREȘ — 
contratimp individual, 20 km: 1. 
L. Kovacs (Arad) 27:24, 2. Z. LC- 
rinez (Brașov) 28:05. 3. N. Ma- 
nolache (București) 28:25. FOND 
72 km. 1. L. Kovacs lh 53:00, 3. 
G. Florea (Ploiești). 3. C. Popa 
(București) — același timp cu 
învingătorul. BRAȘOV — fond 
98 km.: 1. C. Popa 3h 04:10 2. 
G Florea (Ploiești). 3. V. Gro- 
su (Brașov) — același timp eu 
învingătorul. Contratimp pe echi
pe — 50 km.: 1. București lh 
10:43, 2. Brașov lh 12:29, 3. Plo
iești lh 12:34. tn clasamentul ge
neral individual după 8 etape 
conduce L. Kovacs, iar la echipe 
reprezentativa Bucureștlulul.

-w

ra

W. 
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REZULTATELE ATLETILOR JUNIORI AȘTEAPTĂ S 
FINALIZATE I

Desfășurată pe stadionul „23 
August- (alergările și săriturile) 
și pe terenul de antrenament din 
vecinătate (aruncările), în para
lel cu „Universitarele- de atle
tism, etapa a III-a a „zonei* 
Campionatului republican al ju
niorilor de categoria a II-a 8 
relevat încă o dată marele iz
vor de talente al atletismului 
nostru. Din păcate, prea puțini 
dintre atleții care se remarcă la 
vîrsta junioratului realizează, de 
obicei, mari performanțe în anii 
următori (fapt confirmat și de 
concursurile rezervate seniorilor, 
desfășurate în acest sezon). La 
competiția de săptămîna trecută 
s-au detașat: BĂIEȚI — V. Chi
ria c (C.S.$. 4) — 10,9 (100 m) șl 
22,3 (200 m): “ ~ *
(400 m): E. 
1:58,1 (800 m) 
C. Vlăsceanu 
(5 000 m) : FI.
51:32,4 (10 km marș)
(Viitorul) :"‘
Dumitrescu (C.S.Ș. 4)

D. Florian — 54,® 
Baltă (Metalul) - 
și 4:11,0 (1 500 m); 
(C.S.Ș. 4) — 17:02,0 
Chicoș (C.S.Ș. 4) — 

C. Zarcu 
14,7 (110 rr.g); o. 
------ " 59,5 (400

mg) ; S. Kirkor (C.S.Ș. 7) 
(1 500 m obs' 
4) — 1,9® m 
(C.S.Ș. 7) - 
G. Topală (VL 
(triplusalt);
— 4,00 m _ 
(C.S.Ș. 5) — ns.53 
Șl 47,46 m (disc): 
ltorul) — 5®.12 m 
Paraschlv (C.S^. 
(suliță); FETE: M
— 12,0 (160 m) șt
N. Ioniță (Meta - 
A. Toader (C^ș 
(800 m) șl 65.9 4®
colae (C.S. Sătesc 
(1 500 m); V. Casaao 
17:26,8 (3 km «aer
(Viitorul) — 14J C 
Niculae (C.S^ te 
(Înălțime): *®. a < 
Hfov) — 5.42 ■ -------
Căpățînă (C^«. 
(greutate): C. B 
urni) — 39,5® te 
niță (C.S.Ș. 7) —

V.

Etapă de campionat la Galați
180 DE CONCURENTI LA KAR* SG

Kartodromul din Galați a găz
duit prima etapă a campionate
lor naționale de karting — viteză 
pe circuit și anduranță — la star
tul cărora au fost prezențl nu 
mal puțin de 180 concurențl. Bi
ne pregătiți (atît ei cit șl „micii 
lor bolizi*) concurențil au oferii 
spectatorilor Întreceri viu dispu
tate, de bun nivel tehnic. Demnă 
de remarcat este apariția tn con
cursul de anduranță a unei noi 
echipe — ACHIRA Tecuci — care 
a evoluat peste așteptări, clștiglnd 
— repetăm, la prima sa apariție 
In campionat — etapa, atît la in
dividual, cit șt pe echipe, Invln- 
gînd formații redutabile 
te* de mulți ani la titlu

„abona- 
!
circuli):
1. Tatu

REZULTATE (viteză pe 
50 cmc, juniori mici — 
(I.P.A. Sibiu), 2. Ivăcescu (Auto
mobilul Galați), 3. Fllimon (Pes
cărușul C-ța); Juniori mari: 1. 
Bosunceanu (Hidrotehnica Iași), 2. 
Graef (Unirea Tricolor Bucu
rești), 3. Șerban (Unlo Satu Ma
re); seniori: — 1. Busu (Unirea 
Tr. Buc.), 2. Felsch (Unlo S.M.), 
3. Alexandru (I.P.A. Sibiu); 125

cmc: 1. Badea 
(Un. Tr. Buc,), 
mobilul Galați); 
che (HRUC) 2. 
blus Galați), 8. 
tomobilul GalațT
ma (Un. Tr. Boc. 
(Auto Tg. Secutes 
(I.T.B.); începători: L I 
(Danubius Galati): fme: 
na Tatiu (MetaW BteatM 
haela Ceacu (Un. TT. 1 
Florentina Iftimle (HM 
Iași); echipe: L Cnjgea 
București, 2. I P 
anduranță: 1. Chim^.l 
caș (ACHIRA Tecuci), 2 
Graef (Un. Tr. Buc.), t 
— Conivan (ACHIRA T 
pe: 1. ACHIRA Tecuci, 
Tricolor București. 2. 
București.

Telemac SIRIOPOL

„CENTURA DEl 
LA A 17-a ED

OINĂ ÎNCEPE SA RETRAIASCA
(Urmare iin pag. 1)

le insufle tinerilor din această 
echipă dragostea pentru spor
tul nostru national, principal 
resort al evoluției la înalt ni
vel al echipei. Victor Sebe ne 
spunea : „Privim eu toată se
riozitatea dezvoltarea oinei. A- 
cordăm atenție învățării aces
tui sport de militarii în termen 
care. întorși acasă vor deveni 
adevărati— profesori. Că așa 
stau lucrurile o eonfirmă si 
faptul că mai multi oîniști de 
Ia Laminorul Roman au învătat 
ori s-au perfecționat lucind în 
echipa noastră in timpul sta
giului militar*.

Maestrul sportului Gheorghe 
Vlase. antrenorul echipei dina- 
moviste, era de părere că „Di
namo a cistigat nu numai pen
tru că i s-au creat excelente 
condiții, dar 
componentii 
oină, făcînd 
siune pentru

Muncitorii ________
Roman au ajuns iată, să for
meze o echipă omogenă cu

si pentru eă toti 
echipei iubesc 

• adevărată pa- 
acest spori*.

laminoristi de la

STADIONUL - ȘCOALA A MUNCII, ȘCOALA A VIEJII
(Urmare din pag 1)

figuri ale literelor românești. 
Tudor Vianu. de exemplu, l-a 
Încurajat pe audientul său de 
la cursul de literatură compa
rată. lndrumlndu-1 In prima 
sa prelegere asupra „sonetelor 
lui Michelangelo* (T.G. tradu- 
dnd cu acest prilej clteva 
dintre ele). Intr-un grup de 
tineri poeți si scriitori oarti- 
cipă si la unele ședințe ale 
cenaclului „Zburătorul* al cri
ticului Eugen Lovinescu. Se dă 
apoi fa vînt după cursurile lui 
George Călinescu.

In 1K7 B apare primul vo
lum de versuri. „Legenda cer
bului". un an mal ttrziu .Bob 
auriu* (poem pentru copil). 
Apoi „Balade stagaporene*. a* 
eestea dfa urmă — versuri 
dedicate unor artiști, poeți, 
sculptori prieteni ai autorului 
— bueurtndu-se de calde a- 
precieri.

De atunci al oină fa zilele 
noastre, la activul tal Tudor 
George stau circa ă# 008 de 
versuri Înmănuncheate ta peste 
98 de vtduzne. publicate ta 
mai toate editurile dta tară. 
Poezii, balade M Boeme. Mte- 
ratură pentru cocli, literatură 
cu tematică sportivă, traduceri 
Sl sonete, mal ales sonete, de
oarece T.G.. unul dintre ed 
mai important! ooet! naționali 
este. Drobabiî. cel rfîfit tasen* 
nat aonetist a! nostru ta viată. 
„Copacul descătușat* tpoem

simfonic). „Parfumul timpului* 
„Veverița de foc*, „Țara mi
grenelor* „Inventar celest* 
(volum vast, cu 530 de sonete). 
..Scarabeul __ __
„Cele mal frumoase aoezii*). 
„Catehismul iubirii' 
replică la cele ale lui Shakes
peare). „Ierbarul amorului* si 
un foarte izbutit ..Dicționar de 
omonime si familii de cuvinte*. 
La ora cînd scriem aceste rin- 
duri este In fază de apariție 
„Dacica*, lucrare monumen'ală. 
reprezentînd prima epopee na
țională. realizată tn 250 de so
nete, un fel de „Commentari 
de bello dacico"—

Dar legătura cu sportul J 
Ne-o precizează poetul Însuși : 
„De mie am fost atras de ar
monia corpului omenesc, de 
frumusețea mișcării. M-sm a- 
runeat eu toată nebunia viratei 
la arenă. Am făcut de toate. 
Mal tatii atletism (eres șl 
demlfond) la Viforul Dacia, 
handbal tn 11. fotbal la Juni
ori! Sportului studențesc fam 
fost coleg de echipă en Nleu- 
®or) și apel la Alexandria și 
mal ales rugby la elnbnl ee 
ml-a fost st tată si mamă. 
Locomotiva C.F.R. Grivita Bo
rte. Am jueat „uvertară* și 
fundaș, prinzfnd el prima .na
țională* de după 99 August, 
aceea eare a Jucat si a favln, 
selecționata fraaeesă F.8.G.T.". 
Rugbyst activ ■ fost intre 
1947—1994. Să recapitulăm. 
Grivita Roșie teu eare a ri 
fost campion national) P.T.T„

sacru* (în ediția
1“ (sonete In

virtuți tehnice. Laminorul a 
fost printre putinele echipe 
care s-au „bătut*. în clteva 
meciuri de la egal cu dina- 
movistii bucuresteni. O fru
moasă prezență a constituit-o 
formația sătească din Dăbu- 
ieni. Din păcate insă, 'inerii 
oiniști doljeni primesc prea 
Dutin sprijin ne plan local. Și 
este regretabil că într-o co
mună foarte mare, cum este 
Dăbuleni. oină este practicată 

unui 
fizică.

doar datorită pasiunii 
profesor de educație 
Marian Spiridon.

O frumoasă întrecere 
„Capa Callatis*. A 
„Tricolorul* Baia Mare. 
A.S.A. Constanta. Torpedo 
Zărnești și Dinamo Tulcea au 
avut o bună comoortare. Să-i 
numim și pe cel 7 arbitri care 
au contribuit la buna desfă
șurare a „Cupei României* f 
AI. Cazacu (București). P. lă
trate (Sibiu). V. Bălin (Baia 
Mare) C. Scripeăras 
V. Comșa (Călărași) 
buîescu (Timisoara) si 
nache (Tîrgoviște).

a fost 
cîstigat 

dar

(Sibiu)
C. Bir-
D. Pro-

Locomotiva Buzău (primul an
trenor care a instituționalizat 
rugbyul in oraș). A trecut mai 
apoi Ia Sibiu 
jucător, pentru 
cariera sportivă 
Datria-mumă. la 
ca antrenor la copii si juniori. 
Prin sita competentă a îndru
mărilor sale au trecut si V. 
Irimescu și C. Dinu. M. Ți- 
buleac. V. Marinescu P. Ve- 
luda D. Pavel. M. Naca. N. 
Vizitiu. C. Fugigi. Acestor 
„copii* consacrati ulterior — 
unii — ca iluștri Internaționali, 
colegilor de echipă si de sport 
(Gh. Pîrclăbescu V. Moraru. 
V. Mladin. C. Cocor D. Ghiu- 
zelea, D. Stoenescu s.a.). Tudor 
George le-a tachinat stihuri 
minunate, pline de har. in
tr-un volum intitulat sugestiv 
„Sub semnul lui Hercule* vo
lum de sonete si balade pri
lejuit de aniversarea a 00 de 
ani de existentă a rugbyului 
românesc. Un caracter mai larg 
R îmbracă „Imnurile olimpice*, 
un ciclu de ode si imnuri ta
chinate eroilor antici ai mo
derni ai Jocurilor Olimpice. 
Drept urmare este invitat să 
audieze cursurile Academie! 
Internaționale Olimpice (1981). 
ta Imediata apropiere a sta
dionului care a găzduit Olim
piadele antichității. Acolo ta- 
tr-o atmosferă cu adevărat o- 
limpiană. T.G. se desfășoară 
din plin : citește versuri dedi
cate întrecerii de oe stadioane, 
organizează o expoziție perso
nală de portretistică clstigă un 
concura de șah...

„.E mereu aproape de mls-

ca antrenor- 
a-si încheia 

din nou la... 
Grivita Roșie.

Incepind de
---

sporturilor din ^ncea i 
pută cea de a 17-a erftțl 
turil Deltei* la box. La 
ș!-au confirmat pârtie 
pro® pe 150 de pugillșt 
și juniori, de la Stea 
Club Brăila. Farul, 
Ctmpnlnng. Metalul, Vot 
rețtl șju

Dc aline, la $1. o

BALCANICA

DE ORIENT

TURISTIC
In zilele de 7 și 8 i 

noastră va găzdui E 
a Balcaniadei de orii 
rlstică. Competiția se 
fășura In împrejurimi 
lui Sf. Gheoi^^. Și- 
țat particip^^B spo 
Bulgaria și nțoslavi 
de care vor concura 
zentanții noștri. La e 
cedentă (Razgrad, 
1983), titlul de campi 
nic a fost cucerit, 1 
de clujeanul Pavel (

noastră snorth 
prin proză (e 
la .Flacăra*) 
versuri „spiritu

carea 
Kind 
activ 
multe _____ „______
„fair-play“-ul. Insuf 
vilor noștri dragoste 
sport, fată de culor

Tudor Georgia, 
trubadur al sportului 
mat si desăvirsit in 
ani de viată liberă ( 
blind, de patriarh 
nu trebuie să 'j®ț< 
mare, mereu tînăr 
încă departe de cai 
mulul.

PREGĂTIRI
(Urmare din pa

trenament. parcă 
chef să lipsești si 1 
lea. Dacă Hpsesti 
sau la trei antrenau 
mai ai poftă să ridic 
că-ti vine să te lași i 
De ce î Pentru că 
luare după cea mai 
ză este dureroasă, 
ne care o simt! sect 
tlculatii 
rere la propriu, o â 
că. St iată, „mister 
aă fie dezlegat hi 
dar. aliat nu 
pauza, cî un 
(faultate*.

...Sl barele 
cărcate. erau 
rau

ti In musel

an d 
prieia

tot 
șa 

„arur.ca^* cu „



FIE...

- 4:23,8 
(C.s.ș. 

. Iladie 
mgime): 

13,86 m 
.S.Ș. 4) 

Popa
reutate) 
on (Vi- 

D.
6 m 
pld) 
m):

OC m); 
2:13,0 

:. Nl- 
4:56,4 
r.) - 

eaga 
; E.

,60 m 
Sătesc 

J.
1 m 
Tri- 
Buj- 
llță).

I
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Retrospectivă în. perspectiva

IN CAUTAREA „CELUI DE AL DOILEA SUFLU
Universitatea Craiova a ter

minat pe poziția a 3-a. în 
mod surprinzător, pentru că 
ea era indicată drept o autori
zată candidată la titlu. Previ
ziunile nu s-au Îndeplinit, e- 
chipa din Bănie fiind depășită 
șl de Steaua, nu numai de 
Dinamo, previzibila principală 
concurentă a sa. Ce a determi
nat această performanță sub 
așteptări și sub cotele „calcu
lelor hîrtiei” ?

//

Sugestia noastră: 3 puncte la meci clștigat

. Budu 
(Auto- 
1. Mi- 
(Danu- 
u (Au-
: 1. To- 
GySrgy 
Grozea

■ nteanu 
. Simo- 
, 2. MI- 

juc.) , 3. 
rotehnica 
Tricolor

3. fNB.;
— Man-
Rusu — 

’ Mocanu 
.): echl- 

Unirea 
IIRUC

I
I
I
I

Argumente „pro si contra 
Universitatea “

— solicitarea maximă a ma
rii majorități a titularilor. Și 
în sezonul de toamnă, interna
ționalii craioveni (uneori în 
număr de 6—7) au dus greul 
luptei pentru calificarea repre
zentativei In turneul final al 
C.E. în paralel cu prezentarea 
la startul Cupei U.E.F.A. și 
cu obligațiile competiționale 
interne. Regimul de mare soli
citare l-a marcat pe unit au 
intervenit și accidentările, cele 
mai grave și de mai lungă du
rată înregistrîndu-le Balad și 
Crișan.

— inevitabila operație de îm
prospătare a iotului, efectua
tă numai eu jucători ridicați 
de club, a trebuit să fie de
clanșată: ea 
adevărat doar pe Ad. 
(deținătorul recordului 
ciuri jucate — 33) și 
zentat un început 
țător pentru Bîcu 
tide la activ) și 
(18 meciuri pe prima 
ceilalți fotbaliști nou 
pe listele de jocuri ale 
vei numindu-se Bica, 
Drînceanu, Sorohan,

coresp.

l-a consacrat cu
Popescu 
de me- 

a repre- 
promi- 

(21 par- 
Săndoi 
scenă), 
apăruți 
Craio- 
Pănna, 
Bărbu-

orițhc

RE.

ie, țara 
a 1984 
tre tu- 
a des- 
orașu- 
ani

alături 
repre- 
a pre- 
Igaria, 
balca- 
eniori, 
»r.

I
I
I
I 
I
I
I
I
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onicar 
nease- 
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iporti- 
tă de 
ăriL 
nsitul 
i for-
40 de 
il său 
lenar. 
SiCet 
;ul e 
dru-
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Universitatea Craiova c ficut meciuri bune ta eompanU tutmr 
echipelor din plutonul frunUț al elatamentului. left o fazi din 
una dintre aceste partide, cea cu Steaua, la București: Lung 
respinge balonul in fata lui FL Marin

— căderi grea de explicai 
pentru valoarea și forța de 
jo® «le Universității Craiova 
soldate prin pierderi de punc
te cu totul surprinzătoare pe 
teren 
Iași.
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Foto : Dragoț NEAGU

echipe ale cărei viriați 
ații de bine eunoseute și 

pentru eă, socotim

propriu (cu Politehnica
Dunărea C.S.U. și Jiul)

7 9 57 - 27 43

• Ă roolixat 30 da puncta acced (a plantai 1 puncta ca PoHtahalca 
tari, cfta 1 eu Jiul ri DunOroa C.S.U.) ri o obținut 13 puncta ta de
plasară (dte 2 ca Chlmîo, Dunărea C.S.U., F.C Olt ri Caninul, dte 
1 CU AS.A Tg. Mureș, Jtai, Politobnlea lori, F.C. Bihor ri Rapid).

• Cel Mai bun loc ecupat: 2. de 3 od; eel mal slab loc: ÎS, le 
prima etapâ.

• Gotgeterii echipai: C&nMani V goluri. Oița 11, Unica Ș, 
Crișan 4. Dcloanu ri NagriW - «fte 3, TWhoi, Pica ri Ad. Papeaaa 
- dte 2, Beldeanu, Unguroanu șl Sandal - dte 1, toana fCMmta) 
|i Aleza (Corvlnul) - cîte 1 autogol.

* Jucători folosiți: 24 — Ad. Fopoocu 33 de ■■cituri. BMwt șl țt- 
cteonu — cita SI, lung ri CAmAtaru — dte 30, ȘteHnascu Z*. Uaga- 
room, trlmmcu ,1 Clrțu - dte 28, Negrilă 39, Geolgflu 23, Donoaa șl 
Bleu - cfte 21. Sandal 18. Crlșan M. Blca IX BaMoanu 7, Baldlcf 4.

• Cartonașe roții: Unguroanu (etapele a 5-a. • 23-e ri « J!-aț, 
Donote (etapa e Wo) fi Grțo (etapa a 31-a).

• Cartona|« galbena: »; cele mai multe: Negri» d.

• A beneficiat da 12 lovituri de la M ■ : t teaesfonneta (trimetea A 
Câmâtaru 2), 4 ratate (Irlmascu 3, Orțu): a loot (cncțlonoM ea 3 
pencltyurl: 2 transformate, 1 ratat

• A espadiat 441 de șuturi, dintre

ceanu șl Badea. Nu se putea 
ca operația să nu modifice 
(uneori in sens negativ) po
tențialul echipei. Dar. repe- ' 
tăm, această renovare este 
impusă de scurgerea anilor și 
„taurul trebuia luat o dată de 
coarne*.

— tot in cursul ediției 1983/ 
84 a apărut și schimbarea con
ducerii tehnice a formației din 
Bănie. Soluția nu a avut ga
ranția definitivatului, deoarece 
M. Răduleseu a primit succe- 

>!nă la 
__ -J ■- 

ceastă stare de provizorat a 
impietat, credem noi. asupra 
mersului normal al echipei.

siunea Iul C. Oțet plnă 
sfîrșitul sezonului. însăși

„FOC CONTINUU"

vine 
doi- 

două 
nu 

-mai 
tere 

re- 
pau- 
irere

sepe 
asa-

ln-

CU

o ciudă... frumoasă. Gbeorghe 
Maltei, eu medalie de bronz 
la totalul categoriei 
Dragomir Cioroslan 
75 kg). Gelu Radu 
80 kg). Petra Beehera _____
82.5 kg). Nicu Vlad (categ. B0 
kg) — ocupant! ai locului 4 Ia 
total. Fosile Groapă (categ. 
100 kg) — locul 4 la aruncat, 
Stefan Tasnadi (categ. +110 kg) 
— locul 8 la total, acești șap
te voinici care ne-an re
prezentat la recentele „eu
ropene" te lăsau să .citești* 
că minusurile din Spania 
vor trebui înlocuite dt mai 
curind. cu plusuri. Si. alături 
de ei. ceilalți comnonenti a! 
lotului. Continuitate In pre
gătire ne fondul unui volum si 
al unei intensități mereu cres- 
țnde. al cărui corespondent

50 kg, 
(categ. 
(categ. 
(categ.

sau In deplasare (F.C. 
Mare, Petrolul Ploiești).

— o atare de nervozitate 
■manifestată to acele meciuri, 
care a făcut ca echipa să na 
■e mal concentreze asupra to
cului șt să faciliteze mlzhmee 
adversarului. Un exemplu prtn 
—- contrast : partida de la Hu
nedoara unde, ta repriza se
cundă, dedlclndu-se fotbalului, 
craiovenil au ..Întors* rezulta
tul Încheind prlntr-o frumoa
să victorie campionatul.

„Urgențele urgențelor*
Am enumerat doar scăderile

uci 
sint 
apreciate ___
■oi. în momentul de față se 
impune eu acuitate pregătirea 
noului sezon ținînd eoni nu
mai și numai de ceea ce a 
grevat, de ceea ee a tras îna
poi echipa. Există pericolul 
unei blazări, al unei pierderi 
da ambiție, al intrării In ano
nimat a unul club căruia fot
balul românesc H datorează 
atit. Acum, cind avem în 
față bune săptămini plnă la 
startul noului sezon, trebuie 
să se rezolve, prin soluții efi
ciente 81 radicale, dteva pro
bleme vitale pentru club: 
completarea lotului In conti
nuare eu forțe proptii, dar șl 
eu jucători formați, consaerați, 
finind seama de faptul că Uni
versitatea va fl prezentă din 
nou pe scena europeană; aia- 
biBrea conducerii tehnice și 
investirea ei cu depline puteri 
șt Încredere ț rezolvarea unor 
mai vechi (sau mal noi) nevoi 
ale echipei privind instalațiile 
și terenurile de antrenament 
șl recuperare, an sediu eu a- 
devăraț demn de un duh eu 
renumele celui din Bănie și, 
nu In ultimul rtad. • fortifi
care organizatorică absolut ne
cesară unei echipe eu respon- 
sabffităfile și solicitările Uni
versității Craiova. O cooperare 
a factorilor de răspundere din 
Craiova (In general activi șl 
atent! la bunul mers ol echl- 
pel-fanton a orașulufi eu 
forul de specialitate Se impu
ne. In așa fd incit noul se
aca să găseaseă perfect pre
gătită o echipă care a făcut 
mari servicii fotbalului Me
tru și care, lată, ta aceste afle, 
B apără prestigiul to onoranta 
eompetiție din Franța, dtnd 
lotulcl reprezentativ șapte ju
cători din cel 2«.

Eftimie IONESCU

1 •

1 •
I ■

A

„SUSȚIN FADA REZERVE 
CREȘTEREA ROLULUI VICTORIEI“ 

este de părere fi Titus Ozon
Pentru azi. un nou oaspete 

la ancheta noastră : Titus Ozon. 
Un as al fentei si al driblin
gului. un om de sol la toate 
echipele din care a făcut parte.

Pe scurt, un interlocutor a- 
vizat. care — la solicitarea 
noastră — nu stă o clipă pe 
■Înduri : JJa. susțin, fără re
zerve, sugestia ziarului «Spor
tul» referitoare Ia acordarea a 
3 p in Ioc de 2 in caz de vic
torie*.

— Și argumentele ?
— Primul ar fi acela, invo

cat de altfel, de absolut toți 
cei chestionați oină acum, că 
noul punctai, in situația In 
care ar fi adoptat, ar stimula 
ofensiva, care, eu mai bine 
de 100 de ani in urmă, a stat 
la baza întiiuiui sistem de loc. 
dacă fl putem numi astfel : 
1+1#; prima cifră reprezen- 
ttnd-o portarul. Iar cea de a 
doua — cel care atacă.

Nu voi fi. firește adeptul 
Jocului la victorie cu orice 
nret. ci al ofensivei care e- 
mană dintr-o gindire colectivă, 
adică a Întregii echipe. Si cum 
In fotbalul actual nu mai poate 
fi vorba de o strictă speciali
zare pe posturi, colul poate 
veni din partea oricărui com
ponent al formației, mai pu
țin. desigur, portarul. De aici 
d gradul sporit de spectaculo
zitate al meciurilor, in care 
ambele combatante mizează pe 
ofensivă, lucind la victorie. In 
acest sens, voi aminti de a- 
plaudatele coluri înscrise de 
fundașii Negrilă si Rednic In 
dificilele meciuri pe care e- 
ehipele lor. Universitatea Cra
iova și Dinamo București, 
le-au susținut in cupele euro

pene. Bineînțeles exemplele 
în această direcție pot fi date 
Si din fotbalul international 
în care un Beckenbauer un 
Facchetti sau. mai recent un 
Tresor. un Briegel. încîntau 
sau incintă „tribunele" Drin 
golurile înscrise de ei.

— Apropo de „tribune". In 
ce măsură determină ele cele 
ce se petrec pe teren ?

— Jucătorii în general, cel 
puțin eu m-am numărat prin
tre aceștia trăiesc din Plin si 
bucuria, si tristetea suporteri
lor. Este si motivul pentru 
care, la vremea mea. m-am 
străduit, pe cît mi-a stat în 
putință, să ioc numai 4 nu
mai pentru victorie, (gh. nie.)

ȘTIRI • ȘTIRI
SELECȚIONATA DE TINE

RET ÎN TAILANDA. Primul 
meci pe care selecționata de 
tineret a țării noastre l-a sus
ținut In cadrul turneului de 
la Bangkok s-a încheiat la e- 
galitate, 1—1, cu Tailanda A. 
Golurile au fost marcate de 
Popescu (min. 52). respectiv 
Daengsamer (min. 57).

JUNIORII ARGEȘENI ÎN
VINGĂTORI ÎN BULGARIA. 
Echipele de juniori ale clu
bului pitestean au susținut 
partide amicale la Pleven. Iată 
rezultatele : F.C. Argeș I — 
Spartak I 1—fl. prin golul 
marcat de Tunaru în min. 56. 
Si F.C. Argeș II — Spartak II 
1—0, Bătanos mareînd în min. 
15. Returul acestor meciuri, 
între 25 și 30 iulie Ia Pitești.

Astăzi, la Pitești, In Cupa Balcanică

F.C ARGEȘ - G ALAT  AS AR A Y ISTANBUL
▲cest început de Iunie »nu 

constituie pentru toți fotbaliș- 
tti primului eșalon zile de va- 
canță. Jucătorii piteșteni slnt 
tacă „în priză**, ei urmînd să 
susțină astăzi ultimul lor meci 
din grupa preliminară a ac
tualei ediții a „Cupei balcani
ce". Pe stadionul „1 Mai*, de 
la ora 17.30, se vor afla față 
în față echipele F.C. Argeș 
g Galatasaray Istanbul, o a- 
tractivă partidă (în tur 0—2), 
în care elevii lui Dobrin și 
Oratea urmăresc, evident, re
vanșa- Pentru eă numai o vic
torie, și tacă la scor, ii mai 
menține in lupta pentru primul 
toc. deoarece in cazul 
chipele Galatasaray și 
Stara Zagora Iți vor 
punctele in dubla lor 
pentru promovarea în 
va opera criteriul golaveraju-

APĂRUT MR. 5/1984 Al REVISTEI

EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

.,1a zi" este

cînd e- 
Beroe 

împărți 
manșă, 
finală

■»

• L

lui. Clasamentul 
următorul :
1. Galat’saray
2. F.C. Argeș
3. Beroe _____ _ ____

Dar să revenim la întilnirea 
de astăzi. Antrenorii piteșteni 
vor trimite în teren, după toa
te probabilitățile. următorul 
„11" : Cristian — Voicu, Stan- 
cu, Moiceanu, Tulpan — Ba
dea. lovănescu. Ignat. Toma — 
Jurcă. Niea.

Jucătorii turci au sosit ieri 
dimineața Ia Pitești. Antre
norul K. Gayarlar nu s-a sta
bilit asupra „ll“-lui de start, 
dar din formație nu vor lipsi, 
se pare, Fatih, căpitanul e- 
chipei, de 74 de ori prezent în 
prima reprezentativă, precum 
și internaționalii Mustafa, Me
tin, Adnan. Ahmet.

Medul va fi condus de ar
bitrul Stepan Glavina (Iugo
slavia), ajutat la linie de bucu- 
reștenii Dan Petreseu și Radu 
Matei.

1 1 0 0 2—0 2
3 1 0 2 5—0 2
2 10 14-5 2

Astizi, în Ciulești

logic si tegk este, desigur, pro
gresul.

„JDar barele, ta e> ine- 
ment dat încep să Se. 
pdiini wstte 3oC tttsi PV0R 
Încărcate. Pentru alții, dim
potrivă. eum este, de pildă, ta 
cazul lui Nieu Vlad, care an 
21 de ani. Bau al lui Andrei 
Soeaci (categ. «7.5 kg) care, 
la cei 18 ani ai săi. eete bo- 
tărtt să-i fie un demn urmaș 
colegului de categorie. Vir
gil Doeiu. Pentru eă lui Dw 
du cele trei decenii au înccj 
put să-i earn dea de Înțeles că 
a sosit vremea retragerii din 
activitatea eompetittonalL ta 
acest schimb de ștafetă în
tre generații se face fără du
reri. fiind încă unul din sem
nele care atestă existenta n-
nor bune rtndulell în fa
milia „oamenilor-macarale*. 
adică tot continuitatea, sau — 
cum scriam si în titlu — ..fo
cul continuu”.

1 •
1 •
J •

>■
»•
>■ 
J • 
n
J -

•k

In cuprinsul său : • „Profitai prntitlaul jtnlal ■adera 
de astăzi vizat prta prisma Învățămintelor altimeter cam
pionate meadlale* (autor t loan Mureșanu) • TEORIE- 
8TUD TI-CERCETĂRI : „Uneația fizică și pregătirea pro
fesională a elevilor do Been" (autori I Vasfle Marca, Călin 
Boeriu, Constantin Btobor, Carmen Lucian) • EDUCAȚIA 
FIZICA SI SPORTUL ÎN ÎNVAȚAMÎNT: „Ansambluri de 
pruaeiiille ta gimnastică peutra eopill de grădiniță" — 
IR (autori : Petre Dungaciu, Stela Arețu) ; „Contribuții la 
dezvoltarea eaHUfilor matrice viteză-forță, prin tratarea 
diferențiată a pregătirii elevilor la lecția de educație flrică* 
Cantor i Alexandru Tata) • TEHNICA — METODICĂ — 
ANTRENAMENT: „Preocupări șt perspective fn voleiul de 
performanță" — I (autori: Gbeorghe Constantinescu. Ar
thur Hoffman) • SPORT — RECREAȚIE — SĂNĂTATE : 
„Recomandări privind integrarea exereițiilor fisiee in to
ptanul de viață rațional* (autor : Ionel Bratu) • OPINII — 
CONSULTAȚII t „îmbunătățirea deprinderilor tebaleo-tae- 
tiee la o echipă reprezentativă școlară de fotbal — cate
goria 13—14 ani, prin elaborarea și experimentarea unor 
sloiuri săptămlaale tip de antrenament" (autor : Linei Clr- 
efamaru).

Revista „Educație fizică gi sport* se găsește de vînzare 
In chioșcurile de difuzare a presei, dar cea mal sigură 
modalitate pentru procurarea ei o constituie ABONAMEN
TUL 1

*
I

* +
*

* + i
*

*

t■ V
odăăăăAJ A A *********************** ******ă*ănă»ă?

DUMITRIU N
Șl ION IONESCU

FAȚA-N FAȚA

OJ MÂNU Șl ION ION
„Potcoava" Giuleștiului atra

ge astăzi pe iubitorul de fot
bal la un interesant cuplaj. E- 
chipa Rapidului care a Înche
iat. de curind. sezonul compe
titions! tn Divizia „A" va 
primi, de la ora 17,30, replica 
formației campioane ta anul 
1967. Vor sta față ta față ju- 

Dw 
Grea-

Năsiu- 
vechi), 
Popa, 

,ll*-le ae-

cători reputați, ca 
ntitriu n. Ion Ionescu, 
vn, Lupescu, Motroc, 
reseu, Codreanu (la cei 
Mânu. Ion Ion, Ștefan 
Rada, Sameș, din 
tual.

în deschidere, de la ora 18, 
selecționata ziariștilor spor
tivi va întîlni o selecționată * 
aetorilor din Capitală.



ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC PE PISTELE
DE ATLETISM

(Urmare din pag. 1)

Comitetul Politie Executiv a 
reliefat, în același timp, im
portanța hotăririi afirmate de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Konstantin Cernenko de a În
tări, in continuare, conlucrarea 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, de a extinde 
contactele și schimburile de ex
periență in probleme de interes 
comun, considerînd că aceasta 
are un rol deosebit in dezvol
tarea, in general, a relațiilor 
româno-sovietice, în aprofunda
rea prieteniei și colaborării din
tre țările și popoarele noas
tre.

In cadrul ședinței. Comitetul 
Politic Executiv a felicitat căl
duros pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, președintele țării, 
cu prilejul inminăril, la Mos
cova, a Ordinului „Revoluția 
din Octombrie", conferit de 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. pentru contribuția a- 
dusă la cauza socialismului, la 
intărirea prieteniei și colaboră
rii dintre țările, partidele și 
popoarele noastre. Cu acest 
prilej, Comitetul Politic Exe
cutiv a exprimat, încă o dată, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
calde mulțumiri și recunoștința 
întregului nostru partid și po
por pentru modul strălucit și 
ferm in care promovează, ta 
toate împrejurările, interesele 
de dezvoltare liberă, progres și 
bunăstare ale națiunii noastre 
socialiste, poziția și politica 
consecventă, constructivă, a 
României in problemele majo
re ale vieții internaționale.

Comitetul Politie Executiv a 
relevat importanta deosebită a 
apropiatei întîlnirl economice 
la nivel înalt a țărilor socia
liste membre ale C.A.E.R. si a 
apreciat in mod unanim poziția 
exprimată de tovarășul Nicolae 
Ceausescu. în timpul vizitei de

TROFEUL CARPAȚi" LA HANDBALee

(Urmare din pag. I)

1. Donca 1. Omer 1 — pen
tru România ,.B“. Au arbitrat 
bine T. Curelea si C. Cristea.

R.D. GERMANA — S.U.A.

România „A* 
R. D. Germani 
U.R.S.S.

REZULTATE

(ii—i») 
(11—7)

Ora 15,30 : România „B"
Ora 17 : R.D. Germană
Ora 18.30 : România „A"

24—19. Puternica formație a 
R.D. Germane a ciștigat acest 
meci de debut în actuala edi
ție a „Trofeului Carnati" mult 
mai greu decît s-ar fi așteptat 
și decît arată scorul finaL

Handbaliștii din R. D. Ger
mană au făcut mari efor
turi în prima repriză pentru a 
se desprinde, fără a reuși însă 
După ce a condus cu 2—0 în 
min. 5 echipa R.D.G. s-a văzut 
stopată si egalată (3—3 in min. 
6) după care partida — fru
moasă si dinamică — s-a des
fășurat sub smenul unui sur
prinzător echilibru de ’orie. 
Pînă în min. 22 scorul s-a 
menținut egal (4—4. 5—5. 6—6). 
iar apoi conducerea a fost pre
luată de handbaliștii de peste 
Ocean : 7—6 (min. 24). 8—T 
(26). în finalul primei reprize 
selecționata R.D. Germana a 
revenit la conducere. In partea 
a doua învingătorii au luat 
un start rapid, s-au desprins 
la 3 goluri (14—11 ta min. 32) 
si s-au impus prin forță al 
eficacitate. avînd ta portarul 
Wieland Schmidt — care la 
acest meci a realizat al 200-lea 
ioc în formația tării sale — be 
apărător de zile mari.

Au marcat t Wiegert I. Drel- 
brcdt 6, Wahl 4. Rost 3, KrB- 
ger 3. Pysail t. Winfelmaa 1
— pentru R.D. Germană 1 Lasfc 
7. Goss 4, Djokovic! 3, Dikstra 
1. McVein 1. Buehnlng L 
Schneeberger 1. Kirk 1 — pen
tru S.U.A Au arbitrat bine 
St Serban st M. Marin.

U.R.S.S. — SUEDIA 74—38 
O apărare excelentă, nu numai 
prin gabarit, d si prin mobi
litate. un portar foarte bun. 
Sipenko. si un conducător de 
1oc abil. Belov, care a știut 
să-si pună în „rol® partenerii
— iată atuurile campioanei 
lumii în acest meci pe care l-a 
dominat categorie, chiar daci 

Po- 
a- 

ex-

la Moscova, că Partidul Co
munist Român, Republica So
cialistă România sint hotărite 
să facă totul $1 să-si aducă în
treaga contribuție Ia buna des
fășurare a acestei reuniuni in
cit ea să corespundă pe deplin 
așteptărilor. să se desfășoare 
cu cele mai bune rezultate, să 
ducă Ia dezvoltarea si perfec
tionarea colaborării si coope
rării in cadrul C.A.E.R,

De asemenea. Comitetul 
îitie Executiv apreciază si 
probă intru totul poziția 
primată de tovarășul Nico.ae 
Ceausescu in cadrul schimbu
lui de păreri in problemele ac
tuale ale vieții internaționale. 
Insusindu-si pe deplin apre
cierile si concluziile tovarășului 
Nicolae Ceausescu cu privire la 
gravitatea situației internațio
nale, la cauzele și factorii care 
due la actuala încordare pe 
plan mondial. Comitetul Poli
tie Executiv subliniază, ta mod 
deosebit, poziția fermă a Ro
mâniei — exprimată si eu a- 
eest prilej prin clasul celui mal 
autorizat reprezentant al ei. 
tovarășul Nicolae Ceausescu — 
eu privire la necesitatea de a 
se face totul pentru oprirea 
amplasării de către SUA a 
rachetelor nucleare cu rază 
medie de acțiune in unele Uri 
din vestal Europei si a *on- 
tramăsurilor nucleare anunțate 
de Uniunea Sovietică, pentru 
reluarea negocierilor vovieto- 
amerleane in vederea realizării 
unui acord care să ducă la 
eliminarea rachetelor nucleare 
si. apoi, a oricăror arme nu
cleare din Europa si din lume.

tn cadrul ședinței, Comitetul 
Politie Executiv a discutat și 
rezolvat, de asemenea, • serie 
de probleme legate de asigu
rarea celor mai bune condiții 
pentru îndeplinirea prevederi
lor planului de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării.

Comitetul Politie Executiv a 
soluționat, tn cadrul ședinței, 
și alte probleme ale activității 
curente de partid și de stat.

scorul final nu o arată sufi
cient. Au marcat : Gaghln 6. 
Karșakievici 5, Vasiiiev 4, 
Anpilogov 3. Kideaev 2. Kuș- 
nirluk 2, Șevțov 2 — pentru 
U.R.S.S.; Jilsen «. Oberg X,
TEHNICE --------------------

— România „B" 32—18 (13—12) 
— S.U.A. 24—19 ' "■
— Suedia 24—20

PROGRAMUL. DE AZI 1
— U.R.S.S.
— Suedia
— S.UA.

Faxe 2. Carlen 2. 
2, Lindaa 2 —

arbitrat 
Ene.

Ebbinge 3,
Augustssen 
pentru Suedia. Au _ 
bine R. Tamandl și Tr.

Stop cadru

SERGHEI BUBKA-AL 34-lea
RECORDMAN LA SĂRITURĂ CU PRĂJINA
Intre marile surprize ale prlmeâ 

ediții a „mondialelor- de atle- 
tte <ta la Helsinki a fota șl 
oea de 1a săritura oa prăjina, 
probă la care titit! a revenit unot 
atlet oarecare, aproape neounoo- 
out, sportivul sovietic Serghta 
Bubka, un tinerei brunet, aa 
mustăcioară, despre oare ta taaa 
aceea, 14 august 1968, pe otadtouta 
ollmpto dta capitale Finlandei, na 
se cunoștea mat ntmta, Abta te
nd festivitatea de premiere (Bub
ka s-a eleata primul ou 5,76 m) 
la tradiționala conferință de pre
ta s-m afita unele amănunte •- 
sențlale dta cariere sa._ Avea »- 
proape 86 de ani, fiind astfel osl 
mta ttnăr atștigător al unet mari 
oompetlțH internaționale. S-a 
născut la 4 decembrie 19S, ta 
Donețk_ A Început atletismul ta 
1» am. ta 1974, prăjn! dedlcto- 
te-l-se Insă anul următor, etnd a 
sărit 2,70 ul De atunci rezultatele 
sale au evoluat astfel: 1976 — 2,56 
m. 1S7T — 3,96 m, 1978 — 4,46 m. 
W79 — 4,80 m, 1988 — 5,18 m, 19« 
— 8,48 m, 1982 — 1,58 m, 1983 — 
8,71 m.„ Are 183 cm șl 73 kg._

ta această Iarnă Bubka a rea
lizat de trei ori rezultate de pes
te 8,80 m (toate recorduri mon
diale de sală); 5,81 m, la Vilnius, 
la 16 Ianuarie, 5,82 m, la MSano, 
două săptămînl mal ttrzlu, șl 5,83 
m la Inglewood (S.U.A.), In fe
bruarie. Acesta rezultate au spo
ilt, bineînțeles, nerăbdarea de a-< 
vedea pe Bubka sărind tn aer li
ber. Șl lată că, la 28 mal, ta

• Maratonul de la Stockholm, 
la cape au participat. 16 000 Ide 
atlețl din 33 de țări, a fost cîș- 
tigat de sportivul tanzaniaa A- 
gapius Masong, cronometrat _ pe 
42,135 km cu timpul 
La feminin, prima a 
de sosire Hia Van 
(Belgia) — 2h34:10.

de 2hl3:47. 
trecut linia 
Landeghem

Grete Waits• Atleta norvegiană
• ciștigat cursa de 10 km de la 
New York, cu timpul de 31:53, 
devanslnd-o pe Invlngătoarea edi
ției trecute a competiției, Anne 
Audain (Noua Zeelandă) — 33:29.
• In concurși! internațional 

desfășurat la Soedertalje (Suedia), 
atletul vest-german Klaus Tafei- 
maler a ciștigat' proba de arun
carea suliței cu 89,52 m.
• La Neubrandenburg, in R.D. 

Germană, a avut loc meciul de 
poliatioane dintre echipele R.D.G. 
șl Uniunii Sovietice, Oaspeții au 
ciștigat cu 57 477 p — 55 966 p ta 
decatlon șl cu 25 Ml p — 25 018 p 
la heptatlon. Primii doi clasați la 
decatlon, sovieticul Aleksandr A- 
palșev și Uwe Freimutii (R.D.G.) 
an realizat noi recorduri națio
nale cu B®43 p șl, respectiv. 8553 
p. La heptatlon, prima s-a clasat 
Anke Vater (R.D.G.) cu 5537 p — 
al patrulea rezultat dm istoria 
probei.
• Cele mal bune performante 

mondiale ale sezonului la săritura 
in lungime (femei) : 7,34 m Heike 
Dante (RDG),T.U m Sabine Paets 
(RDG). 7,93 m Carol Lewis (SUA) 
Si Anlșoara Stanelu (România), 
6.95 m Christine Schlma (RDG). 
Se va schimba clasamentul sim- 
bâtă, după campionatele Interna
ționale ale României 7

BULETINUL TURNEULUI FINAL AL C.E
• tn ultima clipă (în terme

nul legai prevăzut de U.E.F.A.) 
ta lotul vest-german a intervenit 
o schimbare. Pe lista celor 20 a 
fost Indus Half Falkenmayer de 
la Eintracht Frankfurt, tn locul 
lui Wolfgang Drenunler (Bayern 
MOnchen), în vîrstă de 29 de ani, 
de 27 de ori internațional. Fal
kenmayer a jucat excelent ta 
partida Eintracht — Duisburg 
(5—0). Decizia luată de antreno
rul Derwail se bazează pe faptul 
că Dremmler a fost accidentat 
timp de 9 luni șl nu are pregăti
rea suficientă pentru a fi menți
nut tn lot.
• Pe lista celor 20 de jucători 

al Danemarcei figurează nu mai 
puțin de 13 internaționali care 
activează tn echipe de club de 
peste hotare. Iată clțiva dintre 
aceștia: Morten Olsen (fundaș) 
la Anderlecht, Jesper Olsen (Îna
intaș) la Ajax, Amessen (mijlo
caș) la Anderlecht, Lerby (mij
locaș) la Bayern MOnchen, Lau
drup (Înaintaș) la Lazio Roma.
• Dintre cei 20 de jucători ai 

Portugaliei, 9 stnt de la F.C. Por
to, finalista actualei ediții a „Cu
pei cupelor", și I de la Benfica 
Lisabona, campioana din acest an.
• Iată un clasament inedit al 

participantelor la actualul turneu 
final a! C.E. din Franța. El cu
prinde toate rezultatele din C.E. 
(preliminarii șt turnee finale), la 
edițiile de pînă acum, inclusiv

Bmtialava, Bubka a reușit să Ue- 
vtaâ șl recordmaa moodlta ta aer 
liber, oa a săritură de 5,96 ta I 
Dapă ezaot o sâptămtaă. ta M. 
Denia, ta Franța, ei a nud -"V 
gat I ca acestui record 1—

Bubka este, așadar, noul reoord- 
man al săriturii ca prăjina. st 
MHea din istoria acestei proba, 
tata dintre oeia mai bogata ta 
corectări de performanță. De ta 
cei 4.M m al americanului Mare 
Wright, ta 1911, recordul turn* a 
crescut k Ml n al M Bubka, 
ta cel 72 de ani fiind Înregistrate 
54 de modificări ale performantei supreme.

In istoria acestei probe stat de 
reținut trei epoci: cea a prăjini
lor de bambus (4,92 m Wright — 
S.U.A. 1912_ 4,77 m CorneMua 
Warmerdara — S.U.A. 1942), cea 
a prăjinilor de metal (4,78 m Bob 
Gutowski — S.U.A. 1957 și 4,88 m 
Don Bragg — S.U.A. 1960) șl cea 
a prăjinilor din fibre sintetice 
(4.83 m George Davis — S.U.A. 
1961— 5,88 m Serghel Bubka — 
U.R.S.S. 1984). Este interesant câ 
ta prima „epocă" au fost Înregis
trate 16 recorduri mondiale, tn a 
doua — doar două, ți tn a treia — 
36 de recorduri, cele mal specta
culoase.

5.8» m nu este tnsă. cu sigu
ranță, dectt o etapă tn drumul 
spre 6 metri șl chiar mal sus 1 
Să vedem cine va face acum ur
mătorul pas 7

Romeo VIL ARA

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
FRUMOASĂ COMPORTARE A 

LA „INTERNAȚIONALELE" R.
LUPTĂTORILOR

F. GERMANIA
Aseară s-au Înapoiat de la 

Freiburg sportivii români care 
au participat la campionatele 
internaționale de lupte greco- 
romane ale R.F. Germania. 
Iată citeva amănunte. La 
această competiție și-au dispu
tat întiietatea 180 de luptători 
din 21 de țări. Reprezentanții 
țării noastre au avut o compor
tare meritorie : Ion Draiea 
(cat 82 kg) l-a învins In finali 
pe valorosul luptător sovietic

CEI MAI BUNI ÎNOTĂTORI LA BRATISLAVA, 
ECHIPA DE POLO LA TURNEUL DE LA VARNA

• Cele mai bune Înotătoare ro
mânce. Carmen Bunacin șl 
Anea Pătr&școiu. ereditate cu 
excelente performante în acest 
sezon în probele de spate, vor 
participa sîmbătă si duminici 
la cea de a 22-a ediție a Ma
relui premiu al Slovaciei. La 
concursul de la Bratislava vor 
fi prezent!, de asemenea, alți 
sportivi fruntași : Robert Pin
ter. Mariciea Culică. Andreea 
Hldegkutl. Corina Creț, Eniko 
Palencsar, însoțiți de antrenorii 
emeriti Cristina Sopterian si 
Gheorghe Dimeea.
• ECHIPA NO ASTRA NA

ȚIONALA DE POLO se nu
mără printre echipele partici
pante la competiția internațio
nală de la Vama. dotată cu 
Cupa televiziunii bulgare. An
trenorul Gh. Zamfirescu — 
care pregătește echipa împre-

jocurile din grupele preliminarii 
pentru calificările ta Franța.
L Spania 49 27 12 10 98-43 64
1. R.F.G. 42 28 12 4 88-24 44
S. Iugoslavia 49 24 U 12 89-57 63
4. Belgia 44 21 12 11 87-47 54
5. Portugalia 39 20 7 12 54-49 47
4. România 40 17 11 13 66-50 45
T. Franța 34 17 9 12 78-54 43t- Danemarca 43 14 9 23 65-84 35
• Cel mai tineri jucători al

campionatului sint Scifo (din e- 
chipa Belgiei) — 16 ani, urmat 
de Hagl (România) — 19 ani. Cel 
mai in virată sint portarii portu
ghezi Damas (37 de ani). Bento 
(36 de ani), urmați de compatrio
tul lor, Înaintașul Nene, care va 
Împlini, ta noiembrie, 35 de ani. 
Iată șl viratele antrenorilor: Mir
cea Lucescu (România) 36 de ani, 
Sepp Piontek (Danemarca) 54 de 
ani, Michel Hidalgo (Franța) 50 
de ani. Todor Vesellnoviei (iu
goslavia) 55 de ani, Fernando Ca- 
brtta (Portugalia) și Jupp Der- 
wal (R.F.G.) sa de ani, Mlguel 
Manos (Spania) N de ani șl Guy 
Thys (Belgia) 62 de ani.

TDBNEffl DE EA ROLAND GARROS

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
CKXISM • nape • 5-a.

ma, a competiției ..Criteriul Da- 
apMM MMră*. Privea — Vala- 
tes-Batas, 81 fan oontracronome- 
tra individual, a fost dștlgată de 
americanul Greg Lemond ta 
48:16,06 (media orară 41,455 km), 
urmat da australianul PhM An
derson 47:05,0» șl columbianul 
Martin Ramirez 47:16,00. Ramires 
s-a clasat pe primul loc la cla
samentul final, 35h23:ll, urmat de 
francezul Bernard Hinault, la 17 
de secunde, Lemond la 5:07, Pas
cal Simon (Franța) la 6:33 etc. 
• Etapa a S-a a Turului Mari! 
Britani! (open), Nottingham — 
York, 163 km, a fost ctșttgată 
de suedezul Lars Wahlquist tn 
4h23:Sl, urmat la 2 secunde de 
sovieticul Ol eg Clujda. Cluj da 
conduce In clasamentul general, 
urmat la 1:10 de suedezul Stefan 
Brykt șl la 1:54 de alt suedez, 
Kjell Nilsson, o Etapa a 6-a a 
Turului Austriei, Dollach — Soli, 
a revenit polonezului Andrzej

Temur 
mondial 
Cișmaș (52 kg) și Nicolae Zam
fir (57 kg) s-au clasat pe locul 
2, iar Nicolae Onica (48 kg), 
Ștefan Negrișan (68 kg), Ște
fan Rusu (74 kg) și Ilie Matei 
(90 kg) au ocupat locul 3. In 
clasamentul pe națiuni Româ
nia s-a situat pe locul 2, după 
Uniunea Sovietică, fiind urmați 
de R.F. Germania.

Abhazava, campion 
și european. Mihai

unâ cu D. Popescu — ne-a 
spus că apelează la iucătorii 
ce au dat. in general, satis
facție la turneul precedent, de 
la Tbilisi : Simion. E. Ionescu, 
Ungureanu, S. Popeseu. Hagiu, 
Moiceanu, Gordan, alături de 
care se vor afla Spînu, . Cio- 
băniue, Costrăș (revenit dupi 
accidentare). Pantea. Duculeț 
si Ghiți. Aceștia doi din urmi 
— primul de la Steaua. pro
dus al C.S.Ș. 1 București, ce
lălalt de la Dinamo — debu
tează cu acest nrilei în lotul 
reprezentativ.

Programul meciurilor echipei 
noastre : joi cu Grecia, vineri 
cu Cuba (dimineață) și Unga
ria (după-amiază), sîmbătă cu 
Cehoslovacia (dimineață) și 
Bulgaria (după-amiază), iar 
duminică cu Polonia.

STATU QUO IU TURUL ITALIEI
LECCO. Cea de a 17-a etapă a 

Turului ciclist al Italiei, desfășu
rată de la Bardonecchla — Lecco 
(249 km) s-a încheiat cu victoria 
la sprint a rutierului elvețian 
Jurg Bruggmann care a fost cro
nometrat In 6.46:27 (cu bonifica
ție 6.46:07 ; media orară de 36,757 
km). Pe locurile următoare au so
sit : Acaclo da Silva (Portugalia) 
6.46:16 (cu bonificație). Ștefan 
Mutter (Elveția) 6.46:19 (cu boni
ficație) etc. Purtătorul tricoului 
roz, italianul Francesco Moser, a 
sosit cu plutonul fruntaș, pe lo
cul 11. întrecerea s-a desfășura» 
pe o ploaie torențială.

In urma acestei etape situația 
in clasamentul general a rămas, 
în linii mari, neschimbată, lide
rul cursed menținlndu-se, in con
tinuare, Moser.

Miercuri are loc etapa a 18-a, 
de la Lecco la Merano, pe un tra
seu lung de 246 km.

ACTUALITATEA ȘAHISTĂ
HAVANA (Agerpree). — In 

runda a 9-a a turneului Interna
țional de șah „Memorialul Capa- 
blanca", de la Clenfuegos, ma
estrul român Mlhal Ghindă a re
mizat cu Roman Hernandez (Cu
ba), egalitatea fiind consemnată 
șl tn partidele Tatal — Joaquin, 
Meduna — Vllela, Esteves — Pa
lermo. Nogueira a ciștigat parti
da eu Pinal. In runda a 10-a Ml
hal Ghindă, avtnd piesele negre, 
a remizat cu liderul clasamentu
lui. cubanezul Jesus Nogueira. E- 
galltatea a fost consemnată șl in 
partidele Tatal — Osom, Vflela — 
Esteves. Hernandez — Meduna, 
Palermo — Gufeld. Ochoa a cT=- 
Hgat la Pinai. Io clasament e - 
duce Nogueira cu 6,5 p, ura' 
de Meduna șl Tatal cite 6 p, 
Ochoa 5,5 p (1), Ghindă 5,5 p, 
Gufeld 5 p (1) etc.

BUDAPESTA (Agerpres). — 
După 5 runde, ta turneul Intere 
național feminin de șah de la 
Budapesta, tn fruntea clasamen- 
taM se află Alehina (U.R.S.S.); 
ou • Pk urmată de Levitina 
(U.R.SA.) — 8 p (25, Kasr. (Un
garia) 8 p fl). Maestra româncă 
Eugenia Ghindă, care a remizai 
partidele cu Hfetnze (R.D.G.) șt 
CBoaklee (Ungaria) ee află pe Io
ta! 8, eu 9 puncte și • partidă 
tatreruptă.

Mlerzejewskl ta 3b 47:22. Conducă 
elvețianul Stefan Maurer, urmat 
ta- 1^1 da sovieticul Aleksandt 
Krasnov.

MOTOCICUSM • Marele Pre
miu al Italiei la motocros clasa 
250 cmc, conttnd pentru campio
natul mondial, ■ fost ctștlgat, la 
Lanvenlo, de austriacul Helm 
Klnlgardner, învingător In ambela 
manșe. Ktnlgardner conduce In 
clasamentul C.M. cu ITS p, urmai 
de Jeremy Whatley (Anglia) 114 p.

SCHI • Comitetul de schi al
pin al federației internaționale a 
propus ca întrecerile pentru Cu
pa Mondială să fie limitate la 36 
de probe la masculin șl 27 la fe
minin. Propunerea va fl supusă 
aprobării Congresului P.U.S.

TENIS DE MASA • Finalele 
campionatelor europene de 
nlorl, la Dijon: simplu 
von Sheele (Suedia) — 
(Suedia) 2—0 (18, 19): fete: Kov
tun (U.R.S.S.) — Svensson (Su
edia) 2—0 (13. 9).
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