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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale a 
României, marți, 26 iunie, s-au 
desfășurat lucrările sesiunii 
Consiliului Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in prezidiul sesiunii 
au luat loe tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Iosif Banc, Emil 
Bobu, Ion Dincă, Ludo
vic Fazekas, Alexandrina Găi
nușe, Manea Mănescu, Ghcor- 
ghe Oprea, Die Verdeț, 
Marin Enache, Suzana Gâdea, 
loan Totu, precum și Ion M. 
Nicolae, Gheorghe Petrescu, 
viceprim-miniștri ai guvernului. 
Teodor Coman. președintele Co
mitetului pentru problemele 
consiliilor populare.

Participantii au aprobat, tn 
unanimitate, următoarea ordine 
de zi :

1. Raport cu privire la pro
iectul Planului național unic de 
dezvoltare economică și socială 
a României in anul 1985.

3. Raport cu privire la Pro
iectul Planului de dezvoltare a 
agriculturii, industriei alimen
tare, gospodăririi apelor și sil
viculturii in anul 1985.

3. Raport cu privire la schița 
preliminară de dezvoltare eco- 
nomico-socială a României in 
perioada 1986—1990.

4. Raport cu privire la schița 
preliminară de dezvoltare a a- 
griculturii și industriei alimen
tare in perioada 1986—1990.

în intervențiile lor, vorbitorii 
au scos in evidență importanța 
excepțională pe care o repre
zintă documentele supuse dez
baterii pentru dezvoltarea ge
nerală a patriei, arătind că a- 
cestea se bazează pe succesele 
istorice obținute de poporul ro
mân in cele patru decenii care 
au trecut de la victoria revo
luției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și anti- 
imperialistă, cu deosebire după 
Congresul al IX-lea al parti
dului. de cind in fruntea par
tidului și a țării se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu, strate
gul și cirmaciul întregii dezvol
tări economice și sociale a Ro- 
mâujei.

Participanțil la sesiune an dat 
• înaltă apreciere contribuției 
botăritoare. originale, a secre
tarului general al partidului, 
președintele Republicii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. la ampla 
activitate de stabilire și elabo
rare a orientărilor și obiectivelor 
definite in aceste importante do
cumente, a căror transpunere in 
viață vor asigura prin munca 
unită a întregului popor, ridi
carea la un nivel calitativ și 
mai înalt al întregii activi
tăți economico-sociale, ridica
rea României pe noi trepte de 
progres și civilizație.

în cursul dezbaterilor s-a evi
dențiat ampla mobilizare a oa
menilor muncii din toate sec
toarele de activitate pejitru în
deplinirea ia un nivel calitativ 
superior a tuturor indicatorilor 
de plan, succesele deosebite ob
ținute in intimpinarea marilor 
evenimente politice din viața 
națiunii noastre — a 40-a ani
versare a revoluției de elibe
rare socială si națională, anti
fasciști și antiimperialistă și 
Congresul al Xni lea al Par
tidului Comunist Român.

Participant!) la sesiune s-au 
angajat, in numele tuturor co
lectivelor de muncă din care 
fac parte, să acționeze cu toată 
botărirea, cu Înaltă responsabi
litate. pentru realizarea sarcini
lor de mare complexitate ce 
trebuie îndeplinite in această 
etapă, in vederea dezvoltării și 
modernizării continue a tuturor 
ramurilor economiei naționale, 
pentru înflorirea multilaterală 
a patriei și ridicarea gradului 
de bunăstare și civilizație ma
terială și spirituală ale între
gului popor.

Consiliul Suprem a aprobat 
în unanimitate documentele su
puse dezbaterii.

Participaațil au adoptat Hotă- 
rirea sesiunii Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice 
și Sociale a României, care se 
va da publicității.

In încheierea lucrărilor a luat 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, președintele Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale a României.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost urmărită eu 
multă atenție, cu satisfacție și 
deplină aprobare, fiind subli
niată. in repetate rinduri, cu 
puternice și îndelungi aplauze.

La antrenamentele celor puternici

Stadionul — școală a muncii, școală a vieții

,,CÎND Al CONDIȚII Șl AMBIȚIE,
Întotdeauna «ieși la suprafață»!"

o profesiune de credința a lui YESELIN PAIN,

lost fotbalist, azi
Zilele trecute, răsfoind co

lecții mai vechi ale ziarului, 
in numărul din 25 martie 1961 
am găsit o fotografie : un por
tar de fotbal în plin zbor spre 
întilnirea cu mingea. Și dede
subt cîteva rînduri : „în meciul 
Rapid — Știința Timișoara 
(0—0), portarul Pain a contri
buit din plin, prin intervențiile 
sale sigure, la obținerea unui 
rezultat foarte prețios pentru 
timișoreni”.

Aceste rinduri — explicația 
clișeului — ne-au adus în me
morie o altă „fază", anterioa
ră momentului fixat de foto
grafie, petrecută cu mulți ani 
in urmă. Să fi trecut de atunci 
un sfert de veac. Poate chiar 
mai mult. Ne amintim cum un 
tinăr înalt, trecind pragul re
dacției, ni s-a adresat între- 
bindu-ne ce trebuie să facă 
pentru a deveni corespondent 
al ziarului. „îmi place sportul. 
Sint și portar de fotbal", ne-a 
mărturisit el, ca argument — 
sperat — hotărîtor al dorinței 
sale. Era .student la Craiova, 
la Agronomie și apărător al 
buturilor echipei locale „Știin
ța", pe atunci in Divizia „B“, 
din care se trage „Universita
tea* actuală. A nrimit carnetul 
de corespondent și ani de-a 
rîndul a trimis ziarului infor-

AZI, STARTUL REGATEI SNAGOV
• Joi și vineri

Astăzi, pe lacul Snagov. vîs- 
lase si ramere din patru țări 
— Bulgaria, R. D. Germană, 
U.R.S.S. si România — vor lua 
startul în tradiționala între
cere feminină de canotaj Re
gata Snagov. Competiția de
butează cu serii eliminatorii 
si programează — joi și 
vineri dimineață — finale in 
probele de 4 + 1 rame. 2 visle, 

președinte dc CAP.
mâții, articole, de peste tot pe 
unde l-au purtat pașii. Apăru
te sub semnătura : Veselin Pain 
— corespondent Anii au tre
cut Un timp am pierdut urma 
corespondentului nostru. Am 
aflat apoi că s-a înapoiat in 
Banatul său, că este inginer a- 
gronom la o cooperativă a- 
gricolă de producție. Peste 
cîtva timp, altă informație 
despre el : face parte din bi
roul secției de fotbal Politeh
nica Timișoara, echipa lui de 
suflet, unde s-a transferat du
pă ce a terminat studiile cra- 
iovene.

Zilele trecute l-am căutat la 
Timișoara. L-am intilnit. Este 
președintele C.A.P. din comu
na Becicherecul Mic, comuna 
natală. Deși anii tinereții au 
trecut, în bărbatul matur de azi 
revezi sportivul de altădată. îl 
trădează nu numai sprintenea
la. „Mai joe și acum, dar la 
meciurile de old-boys. Fac și 
plonjoane. Mal cu grijă, desi
gur", ne spune el după ce zice 
dintr-o suflare „ll“-le din acei 
ani al lui „Poli" : Pain —
Zbîrcea, Brînzei, Florescu — 
Cojereanu, Tănase — Remus 
Lazăr (Glrleanu), Mazăre, Cio-

Mirceo TUDORAN
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dimineafâ •— finalele
2 rame, simplu. 4 + 1 vîsle si 
8 + 1.

înscrisă în calendarul in
ternational. la jumătatea se
zonului nautic. Regata Snagov 
la canotaj feminin constituie 
un bun prilej de verificare a 
echipajelor care se pregă
tesc pentru viitoarele mari în
treceri. Școala de canotaj 
de la Snagov va alinia la star
tul acestei competiții cele 
mai bune echipaje, sporti
ve medaliate la ultimele Jocuri 
Olimpice si campionate mon-

ln uvaaa C-A.f. becicfierecul 
Mic, ,,cintărind“ recolta de mere

celor șase probe
evolua. așadar, 

de 1 090 m
diale. Vor 
pe culoarele 
Olga Bularda. Valeria Răcilă, 
Rodica Arba.
Elisabeta Oleniuc.

Elena Horvat, 
Marioara

Popescu. Florica Lavric, Titie 
Țăran. Mariana Trașcă, Maria 
Macoviciuc, Lucia Sauca, Ma
ria Gligor. Sofia Corban, Chira 
Apostol. Mihaela Armâșescu, 
din lotul reprezentativ al 
tării care, alături de canotoa
rele oaspete, vor da aces
tor întreceri o ridicată cotă
valorică.

„VARĂ FIERBINTE" PENTRU HALTEROFILI
Lotul național de haltere nu 

s-a antrenat niciodată cu atîta 
dăruire și pasiune ca acum, tn 
toiul verii. Cind intri în sala 
de forță ai senzația că al ni
merit într-o saună : corpurile 
supraîncălzite de exercițiile cu 
haltera, cu mingile medicina
le, la diferite aparate pentru 
dezvoltarea forței, ridică și mai 
mult temperatura încăperii. 
Geamurile trebuie să stea în
chise. La anumite intervale, at- 
leții ies din sala de forță și 
execută dteva tururi de aler
gare ușoară pe aleile din ju
rul sălii, cu scurte opriri, pen
tru a respira adine aerul proas
păt.

I-am găsit In plină pregătire 
pe cei din generația celor în 
jur de „30“ — în frunte eu 
„decanul de vîrstă" Ștefan Taș- 
nadi, urmat de Dragomlr Cio- 
roslan, Vasile Groapă, Gheor
ghe Mafiei — alături de cei 
care încă nu au împlinit 23—24 
de ani, Vlad Nicu, Andrei 
Socaci, Gelu Radu, Petre Be
cherii. Dar indiferent de vîrstă, 
cu toții slnt dornici de afirma
re pentru viitoarele întreceri 
internaționale.

Am stat de vorbă cu antre
norul Ștefan Achim și secun
dul său Iile Dociu. După ce

Gelu Radu lucrează cu bara de peste 150 de kilograme sub 
privirile antrenorului Ștefan Achim Foto : Ion MIHAICA
ne-au precizat că intensitatea 
pregătirilor și dorința elevilor 
lor de a se afirma sint spre 
apogeu, interlocutorii noștri 
ne-au punctat dteva din ele
mentele de bază ale pregătiri
lor :

1. Față de C.M. și C.E. de 
anul trecut, lndusiv C.E. din 
acest an, s-a dublat volumul 
antrenamentelor, iar băieții 

răspund cu promptitudine la 
aceste solicitări fizice (și ner
voase).

3. Sportivii noștri fruntași 
vor fi aduși, în luna august, 
ln formă maximă. în vederea 
realizării acestui obiectiv, se

Ion OCHSENFELD

(Continuare bl pag 2—3)

C.S. ȘCOLAR FOCȘANI 
0 „TREAPTĂ" SOLIDĂ SPRE MĂIESTRIE
• 0 inițiat!vâ in sprijinul aprecierii mai concrete a nunei! .

Apariție încurajatoare în 
aria performantei. Clubul 
sportiv școlar din Focșani s-a 
impus atenției prin atletele 
Gabriela Coteț, fostă cam
pioană balcanică la lungi
me si Felida Antoneae. aler
gătoare de cros si. de aseme
nea. laureată balcanică, apoi 
prin boxerul Ion Cemat. fost 
camnion al tării la categoria 
grea. voleibalista Gabriela 
Bordei, baschetbalista Viole
ta Otavă si handbalistul Vasile 
Ichim. sportiv de frunte in 
disciplinele respective. Mai 
recent, printr-o suită de ju
niori promovați în loturile na
ționale. Mariana Nan (atle
tism. demifond). Alina Moca- 
nu- si Manuela Duda (volei). 
Nucu Mânu, Claudiu Ionică si 
Remus Chirilă (handbal) etc. 
E mult, e DUtin pentru un 
prim deceniu de activitate T

După opinia noastră bilanțul 
este satisfăcător, confirmînd 
receptivitatea tineretului stu
dios focsenean fată de sport 
si resursele existente tn 
orașul de pe Milcov. Putea fl

Anul înființării : 1973 (ca 
școală sportivă din 1954) ; 
secții : atletism, baschet, 
fotbal, lupte, handbal, vo
lei ; cadre tehnice : 25 pro
fesori și antrenori ; 862 e- 
levl încadrați în 59 de 
grupe : 9 de nivelul I — 
performanță, 9 de nivelul 
II — avansați, 41 de nive
lul in — începători ; între 
1773—S3 : 21 de titluri na
ționale, W campioni al ță
rii la copli-juniori, 12 re
corduri republicane copii- 
juniori, 14 sportivi în lotu
rile reprezentative de co
pil, juniori, tineret, 2 spor
tivi de clasă internaționa
lă, 17 sportivi de categoria 
I, 102 sportivi de categoria 
a IT-a.

acest bilanț și mai edificator T 
De bună seamă, dacă unele ca
rențe organizatorice n-ar fi 
„obstructionat“. în unele 
perioade, activitatea clubului. 
Una din. carențe — fluctuația

îiberîu STAMA
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Moment din spectacolul sportiv școlar de la Sibiu
Foto : Vasile CÎRDEI — Sibiuca...

SIBIU „FESTIVALUL SPORTIV ȘCOLAR"- 6000 Of PARTICIPANT!
Este cunoscută dragostea pen

tru sport și mișcare in aer li
ber a sibienilor. Care pasiune 
— ne-am dat seama cu diferite 
prilejuri — a fost transmisă și 
copiilor, acestora. Și iată, du
minică am avut un nou exem
plu în susținerea afirmației, de 
mai 
din 
luni 
pasiune __ ..__
demnă de toată lauda 
spunea profesorul Dan 
inspector școlar de educație fi; 
zică. Avem o serie de profesori 
buni, specialiști in acest gen de 
spectacole. Ie-as zice, care au 
lucrat mult, dar au avut și con
cursul elevilor, convinși că fac 
on lucru bun".

Ne-am notat numele profeso
rilor la care se referea inspec
torul școlar sibian — după ca
re. a doua zi. i-am văzut pe 
stadionul „Șoimii" (Horia Ște
fan, pensionar, mai activ 
niciodată. Lucian Ciovică, un 
fel de sef de ..stat major" al 
întregului spectacol. Elena Vîr- 
lan, Ion Bica, Florica Mihăiiă, 
Carol Kreutzer. Edith Pîrvu) 
alături de elevii lor. Prezentau 
Festivalul sportiv școlar dedicat 
celor două mari evenimente de 
importanță istorică din viata 
poporului nostru : a 40-a ani
versare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă 
șl antiimperialistă si Congresul 
XIII al P.C.R. La începutul a- 
cestui spectacol. în prima sa 
parte, o festivitate de premiere 
a liceelor care. în anul școlar 
1983/1984. au obținut cele mai 
bune rezultate în cadrul 
P.T.A.P. și anume : 1. Liceul 
industrial 3 — Sibiu, care a 
primit drapelul de fruntaș pe 
județ, 2. Liceul agro-industrial 
Dumbrăveni, 3. Liceul Textila

sus. Circa 6000 de elevi
Sibiu pregătesc de cîteva 
un spectacol sportiv .... cu

și conștiinciozitate
- ne
Guțiu,

Cisnădie si Grupul școlar 
M.I.U. Mediaș.

în sunetele fanfarei a avut 
loc apoi o defilare a „plutoa
nelor albastre", după care a În
ceput festivalul. Mai tntii. in 
sunet de melodii vesele, gazo
nul stadionului a fost inundat 
de șoimii patriei. Pe laturi — 
sute, dansind cu ghiozdanele în 
spate, pe mijloc — cercuri for
mate din trupurile micuților ,.al- 
bastri-portocalii" purtind In 
mîini eșarfe. Apoi, două mo
mente. prezentate de elevii 
școlilor generale : băieții evo- 
luind pe fondul unei poezii 
(„Sintem nepoți de Daci si de 
Romani, fii al unui bfav popor 
călit în bătălii"), fetele. Intr-o 
repriză dedicată „Mindrului 
nostru tricolor". N-au lipsit e- 
levîi Clubului sportiv școlar

care, pe întreaga suprafață 
stadionului, au demonstrat ple- 
dind pentru sporturile în care 
ei tintesc performanta. în con
tinuare elevele din licee, după 
care elevii au prezentat două 
tablouri ce sugerau : vîrsta de 
aur — vîrsta adeziunii la ma
rile idealuri — vîrsta cutezanței. 
Emoționant tabloul final cind 
trupurile elevilor mai mici sau 
mai mari au Înscris pe gazon : 
„P.C.R.". „XIII". ..40". Aplauze 
pentru tinerii școlari sibleni !

Modesto FERRARINI

BUNA RINDUIÂLA, LA TOATE EȘALOAM

a

SINGURĂTATEA

&
• INTR-O PITOREASCA 

ZONA a orașului Caransebeș 
s-a dat tn folosință o nouă 
bază sportivă, amenajată prin 
muncă patriotică de membrii 
Clubului sportiv muncitoresc 
din localitate. Noua bază are 
un teren de fotbal, vestiare și 
o tribună cu 1000 de locuri. 
• PRINTRE MANIFESTĂRILE 
care marchează 100 de ani de 
la punerea în funcțiune a pri
mului furnal la Hunedoara a 
fost și „Cupa C.S.H. 100“, 
competiție la care au partici
pat patru divizionare de po
pice. Trofeul a revenit meta- 
lurglștilor hunedorenl cu 5173 
p, urmați de cei de la Jiul 
Petrila — 5121 p, Victoria-G-u- 
ban Timișoara —, 4384 p și
C. F.R. Timișoara — 43M p. La 
individual a ciștigat Ion Popa 
(Jiul) cu un rezultat foarte 
bun — 906 popice doborfte din 
200 lovituri mixte. • TIMP 
DE PATRU ZILE, arena C.P.L. 
din Drobeta Tr. Severin a 
găzduit „Trofeul Drobeta” la 
box, ediția a n-a, la care s-au 
întrecut aproape 100 de pugi- 
llștl din 11 cluburi șl asocia- ’ 
ții sportive, printre care Ra
pid București, Minerul Motru, 
Steaua, C.S.M. Reșița, Motorul 
Arad și altele. Trofeul a reve
nit boxerilor de la C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin, câștigă
tori la șapte categorii de greu
tate. Dar lată primii clasați : 
E. Volcitlță (C.F.R. Timișoara), 
P. .Bălăurolu (C.S.M. Reșița), 
I. Dudău și I. Bușe (C.A. Tg. 
Jiu) — la Juniori mici, A. An
ton (C.S.M. Drobeta T.S.), Gh. 
Căita (C.F.R. Timișoara) — la 
tunlori mari, D. Clpere, 
Mîțol, D. Stăndulescu, 
BISgniceanu, A. In im Area și
D. Beșliu (toți de la C.S.M. 
Drobeta T.S.) — la seniori. • 
ACUM, ta pauza competlțlo- 
n®»ă la popice. divizionara 
„A“ Rulmentul Brașov a sus
ținut pe arena ei o totttofre

N. 
G.

amicală cu formația B.S.G. 
Mulsen (R.D. Germană) to 
care victoria' a revenit brașo
venilor cu scorul 2133—4353 
p.d. Noul campion mondial 
la perechi, Iosif Tlsmănar, a 
reușit un rezultat valoros, »56 
p. De la oaspeți. Cei mal ta 
formă a fost G. KJeta — 
322 p. o LA PAȘCANI, Hdera 
seriei I a Diviziei „C”, C.F.R., 
care a promovat ta eșalonul 
secund, va primi dta partea 
oonduoeril asociației sportive 
im cadou pe măsura perfor
manței obținute : un teren ga- 
zonat pe actualul stadion 
C.F.R., care ta viitorul apropiat 
va deveni un mare complex 
sportiv. • AFLATĂ LA A 
CINCEA EDIȚIE, „Cupa Ora
șului Salonta” a fost onorată 
de prezența unul număr mare 
de elevi din 34 de localități 
ale județelor Arad, Sălaj, Satu 
Mare șl Bihor. Cupa a re
venit pionierilor din Salonta, 
care în disputele de tenis de 
masă, atletism, fotbal șl tir 
evu obținut 3S puncte. Pe locu
rile 2—3 s-au situat elevii de 
la școlile generale din Avram- 
Iancu (29 p) șl Chlștneu Criș 
(25 p.) * PE TERENURILE
de tenis Metalul dta parcul 
Chindia din Ttrgovlște s-a dis
putat tradiționala întrecere 
„Cupa Metalul”, la care au 
evoluat jucătoare de ta Di
namo, Steaua, Politehnica, 
Progresul (București), Brașo- 
via, u.T. Arad șl Metalul dto 
localitate. în finale au evoluat: 
ta simplu, Camelia Clobanu 
(Metalul Tlrgovlște) — Ga
briela Precup (Steaua) 3—4,
5— 7, 3—1 ; ta dublu — Clo
banu, Stolcescu (Metalul) — 
Rafcovicl, Precup (Steaua)
6— 1, 6—1.

Centru al atletismului pină 
acum cițiva ani, orașul Roman 
și-a pierdut serios din ponde
rea prezențelor notabile ta «e- 
mifondul nostru. Al. Constan- 
ttnescu-Nehoi s-a pensionat cu 
cițiva ani ta urmă. Deși „na
șul" încă mai deschide porțtle 
stadionului, pregătindu-șl îna
inte de sosirea elevilor echipa
mentul și materialele de lucru, 
forțele antrenorului septuage
nar nu mai sini cele de odi
nioară. E mersul firesc al lu
crurilor, căruia nimeni și ni
mic nu i se poate tmpotrivi.

Ceea ce nu mai e normal 
Insă este faptul că după Elena 
Tăriță, ultima plecată din mli- 
nfle maestrului spre arenele 
atletismului mondial. Romanul 
nu mal poate prezenta nici o 
atletă de valoare certă. Poate 
doar Luminița Romaniuc, încă 
Junioară, «d mai aducă puți
nd... lumină, dar capătul dru

*** «amu

RELATĂRI DE LA : N. Mag
da, 1. Vlad, V. Manafu, C. 
Gruia, D. Constantin, G. Iile 
șl M. Avanu.

Ca și la tragerea 
LOTO din 22 iunie 
a-c.. tragerea LOTO 
din 29 iunie atribuie 
autoturisme „Dacia 
1300", excursii în 
U.R.S.S., eîstigurl în 
bani 1

Partlciplnd cu bile
te de 25 lei varianta, 
■veți posibilitatea de 
■ obține unul 
multe dintre 
dștiguri.

sau mai 
■ceste

de nu-Se extrag 20 
mere, cu 2 mai multe 
decit la o tragere o- 
bl.șnuită 1

Șanse opărite de 
eîștig I

Buna rînduială stă tn firea românului. 
Ea exprimă, sintetic, nu numai spiritul său 
de bun gospodar — 
primul rind —. că 
munca bine făcută, 
și disciplină, pentru 
bilitatea față de obște, grija de a fi un om 
vrednic al cetății și al familiei sale.

Viața de fiecare zi ne oferă suficiente 
exemple, care se multiplică la scara națiu
nii noastre socialiste In toate domeniile, in
clusiv în cel căruia ne-am dedicat — spor
tul. Ele se exprimă In rezultate de excepție 
într-o serie de discipline si ramuri, roade 
ale competenței si 
muncii duse la cea 
mai înaltă cotă de 
către sportivi, an
trenori. specia
liști. Secretul

unor asemenea performante încununate 
recorduri, cu titluri la competiții dintre cele 
mai importante, stă. în cele din urmă, 
in buna rînduială in tot si In toate, de la 
selecție la pregătire, de la grupele de co
pii din secțiile cluburilor și asociațiilor si 
pînă la loturile naționale. Așa a fost posi
bilă menținerea pe podium, de ani si ani. 
a scolii românești lntr-o serie de ramuri, 
redresarea altora care pierduseră pasul, 
ca si afirmarea Intr-altele, in care nu ne 
vedeam înainte vreme. Am lua exemple din 
caiac-canoe. lupte, canotaj, 
tism, gimnastică, judo S-a., 
ilustrează toate cele trei

Dar. așa cum s-a arătat 
cu activul C.N.E.FK. bilanțul 
sportului de performanță este încă departe 
de suma posibilităților cluburilor si asocia
țiilor. al dotărilor si. mai ales, a efectivelor 
de cadre si sportivi, 
țiilor se află în lipsa 
tă in viața unor secții 
plină vară si care-și 
de performanță. In 
conducere a respectivelor 
organelor teritoriale. In 
cu zi a fiecărui antrenor

pe care H sugerează în 
Si dragostea sa pentru 
respectul pentru ordine 
cuvîntul dat, responsa-

j 1

modul cum se manifestă conți 
drumarea datorate de diferite el 
sa de rînduială se vede si în ] 
tatea la antrenamente si in fq 
ficientă a fiecărui minut del 
timpului — acest element tot I 
chiar dacă lui nu i s-a deschid 
brică In evidențele contabililon 
Lipsa de rînduială se resimte d 
în indisciplina unora. în automj 
cuprinde pe unii sportivi si an] 
siți de ambiția realizărilor trăiri 
a întrecerii cu sine; in relațiile 
organele sportive, materializa] 
lurite mofturi pretenții s

dului 
fi. eti] 
Unii r] 
tii c 
te de 

important si trainic, alții 
drumului către un tel deosebit. î 
mari întreceri cind, socotesi

venit vremea să-si asigure nist 
să-si rezolve niște probleme
din sfera relațiilor firești soc 
ales că... nu se știe cum o să i 
la apropiatele întreceri. Asen 
ple există destule în secții, bl 
loturi, de ele nefiind scutite n 
rămase în urmă, ca boxul — de 
nici altele, ca luptele, 
canotajul 
sesc. spre 
fermității 
sportului 
cunoaștem__ ______ ,___ _____
eticii a fost pusă Înaintea unor 
zuitate de răsunet.

Iată de ce îndemnul — reieșit 
tante documente de partid — a 
nelor si organizațiilor sportive, 
ciații și cluburi la federații si 
siliulul Național, de a se asigui 
ordinea și disciplina, buna rind 
și In toate, de sus si Pină ios. 
afle grabnică împlinire.

talentului, dar si ale

handbal, atle- 
exemple care 
ipostaze.
la o instruire 

realizărilor

atletis: 
și chiar gimnastici 
bucuria noastră, nici 
celor ce răspund 

Ia diferite niveluri.
din handbal.# cin

Explicația explica- 
de rînduială existen- 
care hibernează si în 

zic. doar cu numele, 
viata consiliilor 

unităti si 
munca de 
si sportiv.

MAESTRULUI
mului ei spre consacrare 
tncd departe.

Se încearcă explicații. Prin
tre ele cd aria de selecție pen
tru atletism s-a micșorat o 
dată cu înființarea celorlalte 
secții ale Clubului sportiv .șco
lar, cu ramuri așa-zis mai „a- 
tractive" decit fondul și seml- 
fondul ; mai sini invocate și 
deficitul de materiale, ari obli
gațiile școlare sporite ale co
piilor, ceea ce este, tntr-o mă
sură, la fel de adevărat ; nici 
sala nu se mai prezintă ta 
cele mai bune condiții, influ- 
ențind negativ asupra lucrului. 
In sezonul rece eu deosebire, 
esențial pentru a obține rapid 
marea performanță.

Da și... ba I E un adevăr ta 
toate acestea, dar motivul prin
cipal al scăderii productivității 
atletice a Romanului este că 
flacăra pasiunii, cea care l-a 
animat decenii întregi pe ve-

c

GH. LĂUTARU (Dinamo) iNVINGĂTOR

„CUPA STEAUA"

de 
ale 

zi 
in

nerabilul Constantinescu-Nehol, 
n-a înflăcărat sufletul nici unui 
profesor tinăr care să preia 
de Ia înaintașul său o uriași 
experiență și sd continue, ta 
acest oraș mic, o tradiție care, 
alături de „Laminorul", l-a fă
cut cunoscut pe multe meri
diane ale globului. Sigur, nu 
neagă nimeni că, tntr-o măsu
ră, aria de selecție s-a restrtns. 
Dar nimeni nu poate uita că, 
pe vremuri, neobositul Con- 
stantinescu-N ehoi urca lntr-o 
rablă de mașină și bătea Jude
țul pentru a descoperi prin 
sate și comune un viitor cam
pion, ceea ce astăzi nu se mai 
petrece. Și e la fel de adevărat 
că sala nu mai e nouă, dar și 
cd cel care stă de dimineața 
pină seara la stadion este, la 
cei aproape 70 de ani at, «di, 
tot bătrtnul dascăl.

Și e atlt de singur...
Radu TI MORE

La Iași s-au 
nalele pe tară i 
5-a ediții a „Cu 
la volei, competi 
programul „Dac 
treceri. care s-i 
o excelentă orgar 
parte 18 reprezer 
det (II la mascul 
minin). După —<
ne !) de atractive 
intrat In pose 
reprezentativele 1 
care au obținut a 
succes. sec 
Capitalei, 
te. feminin 
rești, 3. 
Arad, 2. 
dtoti.

Duminică dimineața, ta condiții 
meteorologice foarte bune, de la 
km. 13,500 pe șoseaua spre Olte
nița, s-a desfășurat Întrecerea de 
ciclism dotată cu „Cupa Steaua". 
S-a alergat pe două categorii : ju
niori mid șl juniori mari + se
niori, pentru flecare întocmiri - 
du-se clasamente separate. JU
NIORII MICI, 43 de concurenți, 
au avut de parcurs 41 km. Ime
diat după ce s-a dat startul, plu
tonul s-a pus pe fugă, pe unele 
secțiuni mergîndu-se cu aproape 
50 km/oră ; dar, tatnnlnd por
țiuni de șosea mal alunecoasă, cu 
pămînt moale pe ea și căutin-d să 
prevină eventualele derapaje, de 
la punctul de Întoarcere s-a mers 
mult mal încet, astfel tocit la so
sire s-a prezentat un grup masiv 
de cicliști. A ctștigat la sprint 
S. Anton (STIROM), 1:06,15, me
die orară 39 km, urmat de C. Mi- 
hălțeanu (Olimpia) șl Cr. Balfnt 
(Voința).

La startul celeilalte alergări s-au 
prezentat 19 seniori șl 31 de ju-

niori mari, cicliștii care au avut 
de parcurs 80 km. Desfășurarea 
cursei a fost marcată de o bus
culadă creată tn dreptul comunei 
Budeștl, tn care au fost angrenați 
circa 20 de alergători ; drept ur
mare, opt cicliști au abandonat. 
După punctul de Întoarcere. alu
ra cursei devine tot mai vie, din 
plutonul masiv ruptadu-se 21 de 
alergători care, mărind tempoul, 
devansează cu circa patru minute 
restul cicliștilor ; din acest grup 
vor mai evada Încă opt clc’iștl (3 
juniori) care lșl vor dlsțjuta lo
curile fruntașe. A trecut primul 
linia de sosire la SENIORI, după 
un sprint ' 
fel ca la 
(Dinamo) 
43.700 km, 
de O. Tudorache (Steaua) șl Al. 
Ion (Steaua) ; la JUNIORI MART 
pe locul 1 s-a situat C. Ionlță 
(C.S.ș. 1), cu 1:49,55, medie orară 
43,700, 2. G. Gheorghiu (Voința)
3. C. Tudorache '(C.S.Ș. 1).

Horoțiu S!MA

de mare frumusețe, la 
velodrom, Gh. IJiu tarii 
în 1:49,55, medie orară 
urmat, in aceiași timp,

LOTULUI DE HALTERE
(Urmare din pag. 1)

iau măsuri ca halterofilii 
nu se accidenteze în

să 
timpul 

pregătirilor, scăzînd Ia timpul 
potrivit volumul și intensita
tea, în scopul unei rapide re
cuperări înainte de concurs.

3. Creșterea forței și per
fecționarea tehnicii stau acum 
în centrul preocupărilor. Dacă 

. cei slabi la „smuls" vor lu
cra mai mult la acest stil, cei 
care nu strălucesc la „aruncat" 
vor exersa mai mult la acest 
procedeu. Și cit de Important 
este „aruncatul", unde se pot 
recupera peste 10 kilograme, 
pentru a îmbunătăți rezultatul 
la total (la J.O., medaliile de 
aur, de argint și de bronz se 
acordă numai pentru rezulta-

deosebită 
să nu de-

doi

tele la total, nu și pentru cele 
de la stiluri, cum se procedea
ză la C M. și C.E.).

4. Există o grijă 
pentru ca halterofilii
pășească acum, la antrenamen
te, prea mult greutatea corpo
rală : să slăbească rațional, 
treptat, pentru a ajunge In 
ziua întrecerilor, la ctntarul o- 
ficial, sub cea maximă prevă
zută de regulament.

Le-am mulțumit celor
antrenori pentru relatările fur
nizate și le-am urat succes de
plin în activitatea viitoare, a- 
mintindu-le, totodată, cit de 
important este să aibă în ve
dere tot timpul că multe meda
lii au fost pierdute la marile 
competiții tocmai datorită gre
utății corporale mai mari a 
unor concurenți...

SUCCESE ALE ECHIPELOR
CRIȘUL ORADEA

• Echipa de
Oradea a avut o comportare 
foarte bună in 
temational desfășurat In Un
garia. în localitatea HodmezO- 
vasarhely. cucerind trofeul 
pus in joc.

Formația orădeană a obținut 
următoarele rezultate : 13—10
cu Anilana Lodz. 19—10 cu 
Chemie Halle Neustadt. 11—7 
cu K.P.K. Korcula (Iugoslavia), 
19—7 cu Triglav Krani (Iugo-

polo Crișul

turneul to
mezOvasarhely. 
(19 goluri) a r 
rttă gol get era
mie GHIȘA - 
• La Arad, 

amical : Rapid 
Neustadt 13—8 
mai multe 
5. Filipas 4 i 
respectiv Star 
dte 3. (N. ST1 
resp.). '

r

STADIONUL— ȘCOALĂ X
(Urmare din vag 7)

sescu. Dinulescu, Boroș. 16 me
ciuri am fost neinvinși și pe 
toate le-am jucat în această al
cătuire. Nici o modificare. An
trenorul nostru era meșterul 
Eugen Mladin. Dimineața eram 
la facultate, după-amiza la an
trenament. Și pot spune că am 
absolvit cu bine ambele cursuri, 
și Agronomia și fotbalul. întot
deauna cind ai ambiție «ieși la 
suprafață», mai ales cind ți se 
oferă toate condițiile să faci in 
același timp sport de perfor
manță și să înveți meseria 
care-ți place, pentru care ai 
chemare și in care crezi că te 
poți afirma", ne spune ingine
rul agronom Vasile Pain, cel 
care azi are sub conducerea sa 
o cooperativă agricolă de pro
ducție cu peste 
teren arabil, 
fructiferi și o 
zootehnice. în
cind este director, C.A.P. Beci- 
cherecul Mic a realizat produc
ții dintre cele mai frumoase. 
..întotdeauna am fost ambițios, 
în tinerețe am vrut să fiu 
portar mare. Și în perioada 
1956—66 am apărat în sute de 
meciuri in Diviziile „A", „B"

4 500 hectare de 
livezi cu pomi 
serie de ferme 
cei 15 ani de

gi „C". La fe4 
și acum ca să 
ții tot mai mar 
C.A.P. Și reușim 
crez 
toți 
nit.

Si 
nu numai despn 
despre anii too 
ca portar, despr 
ției, care a-an 
anii dăruiți ft 
despre cei ai 
Și-a făcut ani: 4 
C.A.P. Saloota. 
o echipă de f:'- 
portarul acestea 
nărui inginer ac 
dat insă seama, 
că trebuie ad u 
in poartă. t 
sportiv să say i 
cedeze laewî
te respecți M 
să te reapers* < 
Timisoara aaa 
multă tpaar «4 
salută, pansad a 
icter tet^Ml 
de faAal aaa a 
ana. fl riad aă 
sa »laiiăA aă -O 
Iar pkt am 
■tac. *s aaa as

efectiv la e 
ceilalți. Azi 
tocmai inU
Veselin Pa:
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I si in
ie. Lip- 
Incț’iali- 
la nee- 
lătire, a 
[prețios, 
li o ru- 
l sport. 
Lai acut 
pirea ce 
ti
n
re 
în
le 
fii

lip- 
timn. 
ei și 

fe- 
mo- 

de a 
tcialiste. 
I preten- 
I înain- I fi dat 
I mijlocul 
Itca unor 
Ei. le-a 
pvantaie. 
lare ies 
lui. mai 
I treburile 
fa exem- 
[iar și în 
I sporturi 
dă —, și 

L înotul. 
[Nu lip- 
pvezi ale 
I destinele 
isa rum 
anăflLr ea 

sibile re-

n impor- 
sat orga- 

la aso- 
iiile Con- 
leîntîrziat 
lă In tot 
JUie să-și

iOSTEA
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actuale

LIMITEAZĂ RISCURILE

La fi-

organizare. Desigur, aceas- 
inconstanță și-a pus am-

„A" 
bu- 

cum 
în- 

dis-

duble obligatorii, 
fotbalul zilelor

la noțiunea de

Retrospectiva in... perspectivă

DE LA SIDEJEIJUGISTEIE EA DUNĂREA C.S.II
PROBLEMELE AU RAMAS ACELEAȘI

ECHILIBRUL ATAC-APARARE

i

ITAȚII" 
El» 

îfăsurat fî- 
celei de a 

sănătății" 
înscrisă în

lei". La in- 
bucurat de 

are, au luat 
tive de iu
ti 7 la fe- 

(pli- 
au

i trofeelor 
ețului Arad, 
el un dublu 
de Cele ale 
Imele clasa- 
ad. 2. Bucu- 
issculin : 1.
i. 3. Mehe-

I
I
I
I
I
I 
I
I
ITR. coresD.

încă o dată, o echipă din Galați cade în „B“ după 
numai un an de viață în „A" ! încă o dată ! Intr-a
devăr, din cele 37 de ediții postbelice ale campiona
tului, în numai șapte dintre ele au luat parte for
mații din marele oraș de pe malul Dunării. In șase 
cazuri (de cinci ori clasîndu-se pe ultimul loc !) ele 
au retrogradat imediat, la finele ediției în care pro
movaseră. Zeci de antrenori, de toate... calibrele, de 
la localnicii Guță Tânase sau frații Oltcanu, la Tr. 
Tomescu, C. Teașcă, Gh. Constantin sau L. Antohi, 
s-au perindat la conducerea 
tehnică a echipelor gălățene ; 
sute de jucători — nu exage
răm cu nimic ! — au îmbrăcat 
tricoul clubului care, fie că s-a 
numit Siderurgistul, F.C.M. sau 
Dunărea C.S.U., nu a reușit să 
se înscăuneze în „A". Doar 
intr-un singur caz (excepția 
confirmă regula !) a rezistat doi 
ani la rînd un „11“ gălățean 
în Divizia „A" : F.C.M., în edi
țiile 1979/80 și 1980/81. " 
nele celui de-al doilea an s-a 
clasat pe ultimul loc și...

Deci, pentru echipele găiâțe- 
ne (în care se încadrează și 
Dunărea C.S.U.) ciclul de via
ță in „A" este în general de 
un an, după cum reiese și din 
tabelul alăturat, în care prezen
tăm cele șapte participări ale 
acestora în „A" (prin „R“ în
țelegem „retrogradată") așezate 
în ordinea cronologică a parti
cipării. Și pentru că în une
le ediții ale campionatului, nu
mărul participantelor a variat, 
am calculat și procentajul punc
telor cucerite de fiecare dată.
Deci :

Doi din jucătorii de 
bază ai Dunării 
C.S.U., portarul Oană 
ți fundașul Angheli- 
nei, față in față cu 
Mircea Sandu (Sp. 

studențesc)

de 
tă 
prenta pe evoluția fotbalului 
gălățean. Căutîndu-se cea mai 
bună soluție s-au creat forme 
hibride, neviabile după cum s-a 
văzut, urmate de o nouă re
organizare. Or, tocmai constan
ța aduce reușita. După cum 
nici antrenorii sau jucătorii 
care vin ca să plece nu aduc 
cu ei nimic consistent.

Este și cazul evoluției Du
nării C.S.U. în campionatul tre
cut. în prima parte a întrece
rii a realizat doar 10 puncte, cu o

1963/64 Siderurgistul
1965/66 Siderurgistul
1974/75 F.C.M.
1976/77
1979/80
1980/81
1983/84

F.C.M.
F.C.M.
F.C.M.
Dunărea C.S.U.

(loc 14; 
(loc 14;
(loc 18;
(loc 18;
(loc 14) 
(loc *
(loc 16;

18; „R")

6
7

10
6

12
7

,R“)34 9

26
34
34
34
34

13
19
23
14
23
15

41—55
27—61
31— 75
50—61
34—72
32- 41

20
25
17
32
18
28

(38,46%)
(36,76%)
(25,00%)
(47,05%) 
(26,47%) 
(41,18%)

După cum se vede, cea mai 
bună realizare este aceea din 
1979/80, cind F.C.M. a amînat 
cu un an căderea din „A". în 
rest, un „bună ziua" urmat 
imediat de un „la revedere" ! 
Si asta în ciuda faptului că 
frumosul oraș de pe malul Du
nării a dat, de-a lungul anilor, 
jucători de mare valoare, răs- 
pîndiți apoi in cele patru zări. 
Să-i amintim, în fugă, numai 
pe cîțiva : Negrea, N. Vlad, 
Orac, T. Stoica, Majaru, Dia- 
conescu.

De ce nu reușește Galațiul, 
oraș cu o atît de mare pon
dere economică, important cen
tru cultural al tării, să se ..sta
bilizeze" și pe coordonatele 
fotbalului 7 Răspunsul este 
greu de dat și nu au reușit 
să-l afle nici conducătorii 
sportului gălâțean. Și putem 
argumenta această afirmație cu 
nenumăratele reorganizări și 
comasări prin care a trecut 
fotbalul din acest oraș. Cu toate 
că denumirile sînt mai multe, 
în fond Galațiul n-a avut de- 
cît o singură echipă, trecută 
succesiv prin mai multe forme

formație eterogenă, pentru ca în 
cea de-a doua, alinilnd o forma
ție tînără, dornică de afirmare, 
în care elementele locale erau 
preponderente, să fie — alături

de Petrolul Ploiești — unul din 
factorii dinamizatori ai Divi
ziei „A" Că echipa a demons
trat în retur o vizibilă creștere 
de valoare o arată și numărul 
golurilor marcate, 24, față de 
numai 8 în prima jumătate a 
întrecerii. într-adevăr, în pri
măvară, punctul forte al Dună
rii C.S.U. a fost atacul, care a 
combinat inteligent și a fost 
eficace, adueîndu-și o contribu
ție importantă la revirimentul 
formației. Asta înseamnă că 
clubul trebuie să se bizui j în 
continuare pe echipa din » doua 
parte a campionatului, in care 
jucători ca Anghelinei, Vaișco- 
vici, Hanghîuc, Soare, Moțoc, 
Ralea, alături de experimenta- 
ții Oană (un portar mereu in 
formă), Bejenaru, Gălan etc. 
pot constitui osatura unei for
mații care 
Galațiul in 
țării.

să permanentizeze 
prima divizie a

M. T.
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Cil, ȘCOALĂ A VIEȚII
bițios sînt 

ez produc- 
noi, în 

e aceea lu- 
p, alături de 
cind ați ve- 

eeam finul !“ 
i ne vorbește 
anii tinereții, 
luturilor sale 

anii studen- 
lmpletit cu 

balului, ci și 
împlinirilor.

■ stagiatură la 
i acolo exista 
al și, firește, 
a devenit tî- 
>nom. „Mi-am 
era prin 1966, 
i locul altora 
rumos ca un 
in* trebuie să 

seamnă că 
dacă vrei 

ii. Acum, Ia 
a Becicherec, 

noațtc.j. mă 
apeet rezulta- 

Ca jucător 
atât intotdea- 
n mare parte 

md btae cc- 
încrct^re în 

t să mă com- 
și in munca

de inginer agronom. Ce mese
rie frumoasă ! Ce satisfacții iți 
aduce ! Ai semănat, ai îngri
jit culturile, recoltezi roade 
bogate. Roadele muncii taie se 
văd. Cit 
mai ales 
pe cimp 
du-se în 
aud cum 
firul. E una din marile bucurii 
ale vieții mele. Nu spun că e 
ușor să duci totul cu bine 
capăt. Trebuie să știi să 
crezi cu oamenii, trebuie 
pui mina alături de ei.
ales la greu, ca să te creadă, 
ca să te înțeleagă și ca să îi 
înțelegi. Numai cunoscîndu-ne 
bine unii pe alții și muncind 
umăr Ia umăr, in echipă, aș 
putea spune, am reușit ca aici, 
Ia Becicherecul Mic, să avem 
recolte atît de frumoase, așa 
cum se arată și cea de anul 
acesta".

Studentul și jucătorul de fot
bal de ieri, corespondentul 
nostru de acum două decenii 
și mai bine, Veselin Pain este 
azi un apreciat inginer agro
nom. Rezultatele înregistrate de 
C.A.P. Becicherecul Mic, în cei 
15 ani de cind V. Pain este 
președinte, sînt mai mult decît 
grăitoare

de mult îmi place, 
in luna mai, să merg 
să văd griul unduin- 
bătaia soarelui, să-l 

foșnește cind adie ze-

la 
in
să 

Mai

$

O A realizat 22 de puncte aoasâ (a pierdut cite 2 cu F.C. Bihor, 
Universitatea Craiova și S.C. Bacău, dte 1 cu Politehnica lași, F.C. 
Olt, Dinamo, F.C. Baia Mare, Sportul studențesc și Rapid) și a obți
nut 6 puncte 
Corvi-nul, F.C. , ________ __ ___

© Cel mai bun loc ocupat : 5-14 în prima
18 in etapa a 3-a.

S Golgetcrii echipei : Hanghiuc 8 goJuri, _____ _______ ______
lea — dte 4, Soare 3, Bejenaru 2, Romilâ, lehim, Gâlan, Vaișcoviei și 
Comșa — dte 1.
• Jucători folosiți : 27 ; Oanâ 33 de meciuri, Antohi 31, Balaban și 

Ichiim — dte 30, Arughelînei 29, Bejenaru 28, Hanghîuc, Soare și Gâlan 
— cîte 27, Pisâu și Bora li — dte 25, Comșa 18, Cernescu 17, R. Mwe- 
șan și Valșcovici — cite 15, Rodea șj Romilâ — dte 14, Poscu 10, Mo- 
țoc 7, Stroe 5, Ciucâ, Tararache, Cristea și Negoițâ — dte 2. Sterian, 
Stagnate și Dumitru — cîte 1.
• Cartonașe roșii : Oanâ (etapa a 11-a).
© Cartonașe galbene : 26 ; cele mai multe : Hanghîuc, Gâlan și 

R. Mureșan — cîte 4.
• A beneficiat de 6 lovituri de Io 11 m : 4 transformate (Bataban 

3, Hanghîuc), 2 ratate (Romilâ și Balaban) ; a fost sancționată cu 11 
pe na Ityuri : 8 transformate, 3 ratate.

© A expediat 352 de șuturi, dintre oare 153 pe poartă.

în deplasare (2 cu F.G Baia 
Olt ți Universitatea Craiova).

More, dte 1 cu Petrolul,
etapa : ce4 mai slab loc :

Antohi 6, Batoban șl Ra-

WWW"

l

C S. Ș. FOCȘANI - 0
(Urmare din pag. 1)

ta conducerea clubului. Prac
tic. în 10 ani la conducerea a- 
cestei unităti soortive s-au 
aflat nu mai puțin de patru di
rectori, Costache Bucan (1973 
— 78). Iancu Pătrașcu (1978— 
79). Alexandru Maximoiu 
(1979—1982) și, în prezent. Vir
gil Dimitriu. Anoi. o bază 
materială modestă, sub ce
rințe. sub nevoi. Aceasta nu 
există nici acum la nivelul 
exigentelor performantei dar 
factorii locali au găsit soluții, 
deocamdată, pentru a asi
gura ..atelierelor" clubului 
acces la sala de atletism, la 
cele de jocuri si chiar la Sala 
sporturilor. în fine trebuie ți
nut seama si de fantul că în 
Focșani neexistind unități 
sportive de mare performan
tă, cei mai buni elevi ai clu
bului, după juniorat si-au 
luat... zborul spre alte orașe, 
atleta Gabriela 7 Coteț la Ga
lati (ca si luptătorul Leonard 
Lefter), boxerul Ion Cernat la 
București (la Steaua), handba
listul Vasile Ichim la Arad 
(la Constructorul) ș.a.

Oricum, pînă la vîrsta junio
ratului. antrenorii 
s-au străduit să 
valoare sportivii

clubului 
pună in 

descoperi ti

Campionatul Diviziei 
s-a încheiat de o bună 
cată de vreme și, așa 
se obișnuiește, pînă la 
ceperea noii ediții, se
cută mult despre ceea ce a 
fost ; între altele, cum să-l 
facem mai productiv si prin 
aceasta mai spectaculos, pe 
placul tribunelor, dar si în 
interesul fotbalului nostru, 
pe care cu totii îl dorim și 
mai competitiv în arena in
ternațională. Sînt. desigur, 
discuții în genere construc
tive. cum sînt și acestea 
iscate de propunerea ziaru
lui nostru pe tema creșterii 
eficacității, a stimulării ei 
prin acordarea unui număr 
sporit de puncte în caz de 
victorie.

între argumentele-pledoa- 
rie în favoarea atribuirii a 
3 puncte (în Ioc de două) 
se spune, de pildă : „echi
pele vor fi dispuse să riște 
mai mult-." Cind mai co
rect ar fi : „ECHIPELE VOR 
FI DISPUSE SA ATACE 
MAI MULT".

De ce este mai potrivită 
formularea aceasta 7

Pentru simplul motiv că. 
în situația unui atac rațional 
conceput, elementul de risc 
se dinamizează, el actionînd 
mai mult în condițiile de ni
meni dorite, ale unei ofen
sive descoperite...

„.Intr-adevăr. acoperirea 
zonei părăsite de jucătorul 
urcat temporar in atac din 
liniile dinapoi a fost și ră- 
mîne cuvîntul de ordine al 
tuturor echipelor performere 
în adevăratul sens al cu- 
vîntului. Si această suplini
re obligatorie a îmbrăcat 
forme diferite : la plecarea, 
de pildă, a fundașului late
ral, locul Iui a fost luat de 
un coechipier de zonă apro
piată (de regulă, cel rămas 
fără adversarul direct) ; la 
manevra unei linii întregi, 
să zicem a celei de mijloc, su-

Plinirea ei s-a făcut prin 
rotatia vîrfurilor. O mișcare, 
firește, ceva mai pretentioa- 
să. presupunînd o exersare 
asiduă din partea unor ju
cători polivalenți, cunoscută 
sub denumirea de „morișca 
lui Ajax". echipa care — -în 
materie de fotbal total — a 
făcut, cum se știe, pionierat.

Acțiunea de suplinire, de 
la forma simplă la pretenți
oasa „morișcă". sugerează o 
mai judicioasă distribuire a 
sarcinilor și. implicit, a e- 
fortului pe ansamblul echi
pei care o folosește în dina
mica ei ; făcînd. în ultimă 
analiză (așa cu’m apreciază si 
Robert Cosmoe. participant 
ia ancheta noastră), ca fie
care component al formației 
să îndeplinească — în bene
ficiul imens al ideii de echi
libru în joc. în ambele lui 
momente fundamentale — 
normele 
cerute de 
noastre.

Revenind 
la care am plecat în pre
zentele rînduri. aceea de 
risc, trebuie spus că. unde
va ea există, intr-adevăr 
într-o doză mai mare. Nu 
numai la echipele adepte ale 
atacului hazardat, de dra
gul... atacului, ci si la ace
lea care, căzînd în extrema 
cealaltă, alunecă pe 
jocului strict defensiv, 
numele lui adevărat — 
tijocul.

Aici, ta cazul acestor 
chipe care au încercat 
copieze. în mod unilateral. 
..stilul Herrera", nici nu se 
poate vorbi de o producti
vitate ta goluri. Singura lor 
„satisfacție" pe care o în
cearcă este aceea de a nu 
primi gol. Si cind urmă-esti 
atît de puțin, satisfacția este 
cu atît mai... rară.

panta 
pe 

- an-

e- 
să

Gheorghe NICOLAESCU
__

• POLITEHNICA IAȘI — GUIN- 
GASIP (Franța) 1—2 (1—2). Par
tida s-a disputat duminică, în 
prezența a peste 4 000 de specta
tori, și a revenit oaspeților, care 
activează în liga a n-a a cam
pionatului din Franța. Ieșenii au 
dominat mai mult, dar au ratat 
numeroase ocazii de gol. Fotbali
știi francezi s-au apărat organizat 
șl au contraatacat periculos. Au 
marcat : Vidot (min. 28) șl Gue- 
gan (min. 40) de la învingători, 
respectiv Paveliuc (min. 43 din 
11 m). (AL. NOUB — co-resp.).
• A APARUT BULETINUL IN

FORMATIV NR. 8, editat de F.R. 
Fotbal. Din cuprins : „Indicații 
tehnlco-metodice orientative", 
„Concepția modernă a jocului în 
atac șl apărare", „Campionatele 
europene de fotbal", „De la Co
misia de competiții" și de la „Co
legiul central al arbitrilor".
• CONCURS PENTRU PROMO

VAREA IN LOTUL DIVIZIONAR

„A" DE ARBITRI. In zilele de 7 
și 8 Iulie va avea loc la Bucureșțj, 
concursul pentru ocuparea locuri
lor vacante în lotul divizionar 
„A" de arbitri. La concurs se pot 
prezenta candidați din toată țara, 
care îndeplinesc în rod obliga
toriu condițiile prevăzute de regu
lament.
• CURS DE INSTRUIRE A AR

BITRILOR DIN LOTUL DIVIZIO
NAR „A". Intre 13 și 15 august, 
se va desfășura, la Predeal, 
cursul de Instruire a arbitrilor 
din lotul divizionar „A". Cu acest 
prilej, arbitrii din lotul ,,A“ vor 
fi testați teoretic și fizic.

loto-pronosport INFORMEAZĂ

„TREAPTĂ" SOLIDĂ SPRE MĂIESTRIE

cuvinte 
si vrea 

solidă 
afirmă

si modelați. O dovadă : fie
care secție are reprezentanți 
în elita speranțelor (adică în 
loturi. cum am nrecizat). 
mai puțin cea de fotbal, care 
se află abia în al doilea an de 
activitate. Cu alte 
„C.S.Șc. Focșani este 
să rămînă o «treaptă» 
spre măiestrie", cum
Drof. Ovidiu (Bidsi) Gavrilă, 
de munca și numele căruia sînt 
legate multe din reușitele 
acestui club.

Sigur, 
potente 
cer 
dacă 
s-ar 
de 
bil (si nu 
cum 1). 
rii ne lingă un' cămin și o can
tină școlară nenfru elevii spor
tivi din cuprinsul Județului, 
inițiativă care ar spori efi
cienta selecției si instruirii, 
cum afirmă nro^esorii-antre- 
nori.

Cum ne-am dat seama, teh
nicienii de aici toti foarte ti
neri (în frunte cu insusi direc
torul clubului) sînt dismisi 
să muncească cu sîrg. cit 
mai concret si mai eficient. O 
mărturie ; Dron-'norea avan
sată. încă din toamnă. Inspec

clubul 
mai mari, 

valorificate. Si 
instituției ca 
aduce unele 

organizare : nn sediu sta- 
imnrovizat ca a- 

posibilitatea arondă-

dispune 
care 
pot 

atare
corective

de 
se 
fi.

i

toratului școlar județean, ca 
aprecierea muncii cadrelor 
didactice de specialitate să 
se facă în funcție de rezulta
tele realizate în eîub ; iar 
a colegilor din celelalte unități 
de învătămint. si dună numă
rul elevilor descoperit» și 
îndrumați spre performanță. 
Propunerea odată însușită, 
ar fezulta un control mai 
riguros al muneii si per
spectiva atragerii unei mase 
mai largi de copii si juniori 
în circuitul performantei, lu
cru care constituie — o preci
zăm fără menaîamente — 
o carență de sistem nu numai 
în Focșani, ci în multe orașe și 
județe cu cluburi sportive șco
lare.

Iată de ce inițiativa pr°fe- 
sorilor-antrenori 
Focșani, prilej 
reflecție, ar 
semne si un 
ralizarea ei 
idee există la 
Oradea si in București). Ar fi 
în folosul muncii profesorilor 
de educație fizică, cărora le-ar 
spori spiritul 
capacitatea de 
fi. totodată, o 
vie fată de cine 
ceașcă 
cinstește

de la C.S.Șc. 
de analiză. de 
putea să în- 

pas către gehe- 
(o astfel de 
Galati, Bacău,

de angajare, 
creație. Ar 
imagine mai 

vrea să mun- 
cu adevărat si își 

meseria !

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 21 IUNIE 

1984
1 (12 rezultate) : 
100% a 172 lei și 
25% a 118 lei:
2 (11 rezultate) :

Categoria
50 variante
699 variante

Categoria - .. _ _.
888 variante 100% a 62 lei și 
8.500 variante 25% a 15 lei.

întrucit valoarea unitară a 
cîstigurilor de categoria 3 
(10 rezultate) a fost sub plafo
nul minim de 40 lei. fondul a- 
cestei categorii a fost reparti
zat, conform regulamentului, 
celorlalte două.• Tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES de astăzi 27 iunie 1934 
va avea loc in sala Clubului spor
tiv Progresul din București, Str. 
Dr. Stalcovici nr. 42. începînd de 
la ora 17,15. Numerele extrase vor 
fi radiodifuzate după cum urmea
ză : la ora 19 pe programul II, 
la ora 23 pe programul I, precum 
și a doua zi la ora 8,55, pe pro
gramul T.

® Nu uitați că vineri 29 iunie 
a.c. va avea loc ultima tragere 
LOTO a excursiilor, din această 
lună ! Se pot obține autoturisme 
„Dacia 1300", excursii în U.R.S.S., 
precum și importante cîștiguri în 
bani. Biieteie de 25 de lei. ju
cate 100%, vă oferă posibilitatea 
de a obține pe lingă excursii în 
U.R.S.S. șl cîștiguri în bani șt 
autoturisme, pe aceeași variantă ! 
Mai multe bilete, mai multe șanse 
de eiștig 1

LOZînPLIC

in bani și 
autoturisme



ACTUALITATEA ȘAHISTĂ
Turneu feminin in Polonia

VARȘOVIA. 26 (Agerpres). - 
In runda a 4-a a turneului in
ternațional feminin de șah de 
la Piotrkow Trybunalski. Eii- 
sabeta Polihroniade (România) 
a remizat cu Larisa Muhnik 
(U.R.S.S.), egalitatea fiind con
semnată și în partidele Erenska 
— Brusztman și Sosnowska — 
Szmacinska. Sikora a cîștigat la 
Jagodinska, Baumstark a pier
dut la Wiese. în clasament pe 
primele locuri se află polo
nezele Erenska si Jagodzinska,

Meciul U.R.S.S
LONDRA. In runda a doua 

a meciului masculin U.R.S.S. — 
Restul lumii. scorul este 
de 6—7 (7 partide sînt în
trerupte). Iată rezultatele 
partidelor din runda a doua : 
Karpov — Andersson 0,5—0,5, 
Kasparov — Timman 0,5—0,5.

ambele cu 2,5 p. Elisabeta Po- 
lihroniade are 1,5 p și o par
tidă întreruptă.

în turneul paralel rezervat 
maestrelor. Smaranda Boicu a 
învins-o pe Czehocinska, Fanny 
Heemskerk a pierdut la Ka- 
zmarek. Winter a remizat cu 
Lechner. După trei runde con
duce în clasament Irene Win
ter (R.D.G.) cu 2,5 p, urmată 
de Smaranda Boicu (România) 
și Eva Kazmarek (Polonia) 
cîte 2 p.

•— Restul lumii
Polugaevski — Korcinoi 0—1, 
Tukmakov — Ljubojevici 0,5— 
0,5, Vaganian — Ribli 0,5—0,5, 
Beliavski — Seirawan 1—0, 
Razuvaev — Hubner amînată, 
lusupov — Miles 0,5—0,5. So
kolov — Torre întreruptă.

TURNEUL DE TENIS DE LA WIMBLEDON
WIMBLEDON. în primul 

tur al „internaționalelor", de 
tenis, pe iarbă, de la Wimble
don. au fost programate cîteva 
partide foarte interesante în
cheiate. în general, cu rezul
tate strînse. Iată cîteva dintre 
acestea: Connors — Bourne 
7—5. 7—5. 6—4. Perkiss —
Freeman 6—3. 4—6. 6—1. 7—5, 
Curren — Denton 6—4, 3—6,
4— 6. 7—6. 6—4. Tim Gullikson
— Simpson 7—6. 4—6. 6—7.
6—1. 6—3, Sadri — Gunnarsson
6— 3. 6—7, 6—2, 6—3. Visser — 
Gurfein 6—2. 6—4, 6—1. Bale
— Alexander 7—6. 3—6. 4—6,
7— 6. 6—2. Gomez — Mitchell 
3—6, 7—6, 6—1. 7—6. Gonzales
— Gottfried 6—2. 1—6. 6—2, 
6—7, 6—2. Kuharski — Gene 
Mayer 7—6. 6—2. 4—6. 1—6,
8— 6, Davis — Jarryd 4—6, 6—4, 
6—3. 6—2 (1). Shaw — Cl. Pa- 
natta 6—4. 6—2. 6—1. Fitzge
rald — Pate 6—3. 6—1. 6—4, 
Becker (16 ani) — Willenborg 
6—0 6—0. 6—4. Lloyd — Mau
rer 3—6. 6—3, 3—6. 6—4. 6—3, 
McEnroe — McNamee 6—4, 
6—4. 6—7, 6—1. Edberg — Dre- 
wett 6—4. 3—6. 7—6. 6—2, Lendl
— Stockton 4—6. 6—I). 6—3,
5— 7. 6—4. Shivas — Schapers
6— 2, 6—7. 7—6. 7—6.

Simplu femei : Manuela
Maleeva — Jennifer Mundel 
6—4. 6—1. Natalia Reva —
Pascale Paradis 6—3, 7—6,
Wendy White — Mima Jauso- 
vec 6—2. 6—3, Melissa Brown
— Renne Uys 7—5. 1—6. 6—4, 
Carling Bassett — Sharon

Tînărul tenisman american 
Leit Shivas. recentul învingă
tor al lui Ivan Lendl la tur

neul Queen’t Club
Telefoto : AP.—AGERPRES

Walsh 6—1. 3—6. 6—3. Ann
Hobbs — Candy Reynolds 6—2, 
7—6. Mary Lou Piatek — Syl
via Hanika 6—2. 2—6. 10—8. 
Virginia Ruzici — Rosalin 
Fairbank 6—1, 6—4, Lucia Ro
manov — Svetlana Cerneva 
1—6, 6—4, 6—4, Martina Navra
tilova — Maureen Louie 6—4, 
6-0.

în meciul decisiv cu marea favoritâ, Franfa

SPANIA, FINALISTA NEAȘTEPTATĂ,
ÎNCEARCĂ ULTIMA „MARE LOVITURĂ"

Partida va începe la ora 21 $i va ti transmisă (Ce ho-

RECORD MONDIAL
LA 100 m BRAS
INDIANAPOLIS. în capitala 

statului Indiana au loc în 
aceste zile întrecerile de selec
ție a înotătorilor americani. 
Principalul rezultat al zilei 
inaugurale este cel de la 100 
m bras — 1:02,13. realizat de 
John Moffet, cu care a înre
gistrat un nou record al lumii. 
Vechiul record de 1:02,28 apar
ținea. din august 1983, lui 
Steve Lundquist. care acum 
s-a clasat al doilea cu 1:02,16. 
Pe locul trei Richard Schroeder 
1:03,03. La 200 m liber Mike 
Heath a realizat un nou record 
al S.U.A. cu timpul de 1:47,92, 
superior performanței sale din 
serie — 1:48,58. L-au urmat : 
Jeff Float 1:49,70 și Bruce 
Hayes 1:49,82. La femei : 100 
m liber : Nancy Hogshead 56.03, 
Carrie Steinseifer 56,18. Jenna 
Johnson 56,20 ; 400 m mixt :
Tracy Caulkins 4:41,72, Sue 
Heon 4:46,37, Polly Winde 
4.49,45.

Of VINERI, BALCANIADA 
BASCHETBALISTELOR JUNIOARE

De 'inert pînă duminică se 
va desfășura în Iugoslavia, 
în localitatea Srbobran. Bal
caniada de baschet rezervată 
echipelor de junioare. Tara 
noastră va fi reorezentată de : 
Gabriela Pandrea. Iulia Alio- 
man (C.S.S- 1 Constanta). Ana- 
maria Gera, Elena Vasile (Vo
ința București). Roxana Ștefan 
(C.S.S. 2 București). Gabriela 
Petre, Antoaneta Barbu (C.S.S. 
Rm. Vilcea). Gabriela Nagy 
(C.S.Ș. 2 Oradea). Aurora Dra
gos si Iulia Sandor (C.S.S. 
Viitorul Clui-Napoca) : antre
nori : Gh. Ro$u si Al. Moise.

dc posturile noastre i
PARIS, 26 (prin telefon). Ca

lificată cu șansă în semi
finalele turneului final, după 
ce a fost dominată (în gru
pă) de echipele României și 
Portugaliei (ambele jocuri în
cheiate la egalitate, cu același 
scor. 1—1) și după ce a re
zistat cu foarte mari eforturi 
campioanei europene (R- F. 
Germania), iar Maceda a în
scris — providential — tocmai 
în ultimul minut al partidei 
golul victoriei, reprezentativa 
Spaniei a trecut si de ..ll“-le 
danez, printr-un nou... joc 
egal, urmat de prelungiri, apoi 
de 10 penalty-uri. unul dintre 
ele fiind ratat tocmai de cel 
mai bun fotbalist din țara lui 
Andersen, de excepționalul 
vîrf de atac E. Larsen.

Așa se face că echipa iberi
că. de nimeni așteptată în run
da finală a campionatului eu
ropean. se va prezenta pe 
„Parc des Princes" din Paris, 
în fata reprezentativei Fran
ței. marea favorită.

înaintea considerentelor 
vind finala de mîine 
azi), să ne întoarcem la 
două dramatice 
comentate. răscomentate 
întoarse pe toate fetele 
presa pariziană.

Fără - -
două 
tă o i 
plan 
plan 
fiecare 
tat

dc radio $i televiziune
ioc efectiv de 

(meciul Spa- 
urmat

erau...prelungirilor
căzuți pe iarbă, după 
victorios înscris de 

cînd mai rămăseseră 
de secunde de ioc. iar

Arbitru : V. Christov 
slovacia)

Formații probabile :
FRANȚA : Bats (t) - 

ton (5), Le Roux (15), 
(4). Domergue (3) —
(14), Giresse (12), Platini (10), 
Fernandez (6) — Lacombe (17), 
Ferrer! (7) sau BeHone (11).

SPANIA ; Arconada (1) —
Urquiaga (2), Salva (12), Ca
macho (3), J. Alberto (14) —
Șeilor (7), Victor (S), Galiego
(10) , Francisco (16) — Carrasco
(11) , Sarrtllkrne (9).

Bottii- 
Bossis 

Țigana

prl- 
(n.r. 
cele 

semifinale, 
si 

de

cele 
exts-

îndoială. între 
partide semifinale 

evidentă paralelă atît în 
strict fotbalistic, cît si în 

profund omenesc. Dacă 
semifinală a necesl- 

prelungiri, deci cîte 120

JACQUES GEDRGES (Franța)
ALES PREȘEDINTE AL U.E.F.A.

In cadrul Congresului U.E.F.A., 
care a avut loc marți dimineața 
la Paris, a fost ales președintele 
acestui for internațional. El este 
francezul Jacques Georges, care 
a ocupat ad-lnterim această func
ție, după decesul fostului pre
ședinte Artemio Franchl. Noul 
președinte are 66 de ani șl a fost 
ales plnă la următorul Congres 
care va avea loc în 1986.

de minute de 
mare tensiune 
nia — Danemarca fiind 
si de barajul loviturilor de la 
11 m). urmările celor două în- 
tîlniri au fost si ele foarte e- 
moționante. Dacă portughezii 
— calificați în finală cu nu
mai 5 minute înaintea înche
ierii
De jos. 
golul 
Platini 
doar 40 _ _ .
fotbaliștii francezi se îmbră
țișau beți de fericire, scene a- 
semănătoare au avut loc si la 
încheierea întîlnirii Dane
marca — Spania.

Firește, ecourile celor două 
„semifinale nebune", cum Ie 
numește presa franceză, con
tinuă. iar atmosfera lor se 
mai păstrează si acum, dova
dă fiind. între altele, si decla
rația antrenorului francez 
Michel Hidalgo, care sounea 
în avionul de reîntoarcere 
la Paris : „Am .revenit din iad, 
nu-mi pot închipui un meci 
mai greu de trăit decit semi
finala de la Marsilia". La rîn- 
dul lui. antrenorul portughezi- 
lor. Fernando Cabrita, măr
turisea : „Ne-au lipsit san
sa și un jucător ca Piatini sau 
ca Eusebio..."

în cealaltă tabără a semi- 
finalistelor. danezii se con
solează cu ideea că au ajuns 
o echipă de prim rang în acest 
turneu final, cei mai febrili si 
mai apăsați de gînduri fiind 
spaniolii, care nu vor putea 
alinia în finală doi titulari- 
cheie. pe Gordillo (excepțio
nal în repriza a doua si in 
prelungirile cu Danemarca) 
și pe Maceda (autorul goluri
lor în partidele cu R. F. Ger
mania si Danemarca), ambii 
primind un al doilea cartonaș 
galben de la exageratul arbitru 
englez Courtney, criticat de 
întreaga presă.

Finala de mîine (n.r. azi) are

Franței o foarte mare 
(cotă 9:1). motivele 
des pomenite fiind 

1. este

în echipa 
favorită 
cele mai 
următoarele : 
cel mai ofensiv si cel mai e- 
chilibrat 
nai ; 2.
propriu ;
foarte mari ale lui Platini, au
tor a 8 goluri din cele 12 mar
cate de formația sa si conducă
tor de joc pe toată suprafața 
terenului : 4. absentele aminti
te din 
lutia. 
acest 
cilor. 
doar 
ziua în plus de odihnă de care 
au beneficiat 
semifinală.

Argumente 
pe care finala 

deși

din acest turneu fl- 
avantaiul terenului 
3. disponibilitățile

„ll“-le spaniol si evo- 
în general stearsă. în 
turneu final a iberi- 
care au iucat bine 

în partida semifinală ; 5.

francezii după

solide, 
eonfir- 

spanioli 
impo- 

Animati de dorința de

foarte 
le poate 

ma. deși jucătorii 
sint deciși să încerce 
sibilul. 
a da la Paris „marea lovitură", 
susținuți de un val de încu
rajări care vin mereu din Spa
nia. de la Madrid, oraș în care 
— după cum scrie un cores
pondent de presă — în timpul 
semifinalei cu 
mai rămăsese 
ne străzi, toată 
televizor...

în capitala 
domnește convingerea 
Platini et comp, au atins deja 
cu un deget titlul de campi
oană a Europei.

Rămîne de văzut cine-1 va 
lua cu amîndouă mîinile...

Danemarca nu 
nici o... pisică 

lumea fiind la

Franței însă
că

Marius POPESCU

PE PISTELE DE ATLETISM
LONDRA. Rezultate din ultima 

zi a campionatelor Marii Britanii: 
200 m : Bennett 20,79, 800 nu 
Cram 1 146,84, 5 000 m : Flynn
113:19,52 prăjină : Gutteridge 5,40 
m, înălțime : Centdles (Cuba) 
2,30 m ; suliță : Ottley 81,34 m ; 
1 500 m : Elliott 3:39,66. Sebastian 
Coe s-a clasat pe locul doi cu 
3:39,79 șl nu va H selecționat, 
probabil, pentru J.O. pe această 
distanță.
• Cele mai bune rezultate mon

diale ale sezonului la săritura în 
lungime (feminin) : 7,34 m Heike 
Daute (R.D. Germană) — vînt a- 
jutător 1,0 m's, 7,27 m ANIȘOARA 
STANCIU (ROMANIA) — vînt a- 
jutătar 1,2 m's, 7,12 m Sabine 
Pactz (R.D. Germană), 7,11 m 
VALI IONESCU (ROMANIA), 
7,03 m Carol Lewis (S.U.A.), 7,01 
m Eva Murkova (Cehoslovacia)

7,00 m Birgit Grosshenning (R.D. 
Germană), 6,99 m Galina Cistia- 
kova (U.R.S.S.), 6,96 m Anna
Wlodarczy k (Polonia), 6,94 m
Christine Scrima (R.D. Germa
nă), Tatiana Proskurlakova 
(U.R.S.S.) și Elena Cicerova 
(U.R.S.S.).
• Cele mal bune rezultate 

mondiale din toate timpurile la 
săritura în înălțime (feminin) : 
2,05 m Tamara Bîkova (U.R.S.S., 
1984), 2,03 m Ulrike Meyfarth 
(R.F. Germania, 1983), 2,01 m Sara 
Simeonl (Italia, 1978), 2,01 m
Louise Ritter (S.U.A., 1983),
2,00 m Rosemarie Ackermann 
(R.D. Germană, 1977), 1,99 m 
Kerstin Brandt-Dedner (R.D. Ger
mană, 1983), 1,99 m Silvia Costa 
(Cuba, 1984), 1,99 m Ludmila An
donova (Bulgaria. 1984). Patru at
lete au sărit 1,98 m și 10 —
1,97 m.

ȘTIRI, ȘTIRI,
• Echipele Franței

și Spaniei, care se 
confruntă azi tn fina
lă, s-au Inttlnlt din 
1922 șl plnă acum de 
19 ori. Bilanțul : 19
victorii ale Spaniei, 4 
victorii ale Franței și 
5 egalități, in care 
francezii au Înscris 18 
goluri, iar spaniolii 46.
• Spania a cîștigat 

o singură dată cam
pionatul Europei : tn 
1964, clnd a dispus tn 
finală cu 2—1 de re
prezentativa U.R.S.S. 
Franța, tn schimb, nu 
a cucerit niciodată a- 
cest titlu.
• Michel Hidalgo, 

antrenorul selecționa
tei Franței, a declarat: 
„Voi adopta un sistem 
1—4—4—3, pentru a 
avea o apărare bună, 
iar cel puțin doi 
dintre cel de Ia 
mijloc se vor inter
cala la nevoie in 
atac*.
• Echipa Franței,

ȘTIRI,
finalistă a ; 
diții a C.E., 
gura 
pante care în ultimele 
10 partide nu a cunos
cut înfringerea ! în
1983 : 1—1 cu Spania, 
0—0 cu Iugoslavia. In
1984 : 2—0 cu Anglia,
1— 0 cu Austria,
cu ~ ~
2— 0 cu Scoția, 1—0 cu 
Danemarca, 5—0 cu 
Belgia, 3—2 cu iugo
slavia și 3—2 cu Por
tugalia. Ultimele pa
tru jocuri au fost în 
cadrul actualei ediții 
a C.E. Bilanț general: 
opt victorii, două 
partide terminate la 
egalitate. Golaveraj 
19—5.
• Reprezentativa Spa

niei va juca azi fără 
doi titulari de • bază, 
Maceda și Gordillo, 
fapt care l-a determi
nat pe antrenorul Mi
guel Munoz să renun
țe la orice declarație. 
Purtătorul de cuvînt

ȘTIRI,
actualei e- 
., este sin- 

dlntre partld-

1—0 
R. F. Germania,

ȘTIRI, ȘTIRI
a fost însă fostul in
ternațional Luis Sua
rez, în —
trenorul 
niole de 
a spus : ___
linia de fund cu Gal
lego «libero* și Ca
macho — fundaș cen
tral. Goicoechea, ac
cidentat, probabil nu 
va juca. îmi pare ex
trem de rău de 
sența lui Gordillo. In 
planul nostru tactic 
este prevăzută marca
rea severă a celor 
mai buni francezi, în 
frunte cu Platini, 
Giresse și Țigana— 
în rest vom mai ve
dea. Mal mult nu vft 
pot spune, decit că 
vom aborda această 
finală cu cea mal 
mare dăruire".
• Președintele fede

rației din R.F.G., H. 
Neuberger, a anunțat 
ieri, la Paris, demi
sia antrenorului Jupp 
Derwall.

prezent an- 
echlpei s pă
ți n eret, care 
„Vom întări

ab-

«

CICLIȘTII NOȘTRI JUNIORI;
între 22 și 24 iunie a avut 

loc la Burgas (Bulgaria) o 
competiție ciclistă I internațio
nală pentru juniori. în prima 
probă — 70 km contratimp pe 
echipe — reprezentativa Româ
niei (C. Popa, Z. Lorincz, V. 
Budurei, L. Kovacs — antrenor 
Ion Ardeleanu) s-a clasat pe 
locul II cu lh 39:54. după for-

LOCUL II LA BURGAS
mația Bulgaria I lh 35:40 și 
înaintea echipelor Poloniei 
lh 40:09, Turciei lh 41:46 și 
Bulgariei II lh 41:54. în proba 
de fond (116 km), Z. Lorincz 
a ocupat locul 7, iar în cea de 
circuit (60 km) Z. Lorincz s-a 
clasat al 5-lea și V. Pavel al
6-lea.

• Turneul internațional din 
R.P. Chineză se apropie de sfîr- 
șit. Echipa R.P. Chineză „A" a 
învins selecționata Țlerițtn cu 
3—2, iar Canada a dispus de Con
go cu 2—o, callflcîndu-se pentru 
semifinale. învingătoarele din

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
nai în proba de fond, întrecîndu-1 
la sprint pe Henk Lubberdink, 
ambii fiind cronometrați pe 
229,700 km in 5h 54:01.

AUTOMOBILISM • Marele Pre
miu de la Detroit, a 8-a probă 
din cadrul campionatului mon
dial al piloțllor de formula I, a 
fost cîștigat de campionul mon
dial Nelson Piquet (Brazilia) pe 
,,Brabham BMW", cu o medie 
orară de 131,423 km. L-au urmat 
englezul Martin Brundle („Tyr- 
rell Ford“) la 837 mllml de se
cundă și Italianul Elio de Ange
lis la 32,838 secunde. In clasamen
tul C.M. conduce francezul Alain 
Prost cu 34.5 p, urmat de Nlkl 
Lauda (Austria) 24 p, Ello de An
gelis 19,5 p, Nelson Piquet 18 p, 
Rene Arnoux (Franța) 16,5 p etc.

BASCHET • Turneul masculin 
de la Chletl a fost cîștigat de 
U.R.S.S. I p, urmată de Italia

4 p. Spania 4 p și Iugoslavia 8 p. 
In ultima zi : U.R.S.S. — Italia 
99—87 (53—51), Spania — Iugosla
via 100—76 (54—40). e La Beijing, 
echipa feminină a U.R.S.S. a în
trecut formația Bai, campioana 
R.P. Chineze, cu 91—57 (47—28).

CICLISM • Jocurile Panameri
cane, la Medelin (Columbia) : 
100 km contracronometru pe e- 
chlpe : Chile 3 h 05:43, Brazilia 
3 h 06:10, Columbia 3 h 06:30; 
viteză : 1. Antonio Urquijo (Chi
le). 3. Jaiso Maneses (Columbia). 
• Campionatul de șosea'al Italiei 
(profesioniști) a fost cîștigat de 
outslderul Vittorio Algeri, 256 km 
tn 6h 30:30, urmat Ia 10 secunde 
de Silvano Contlni • Olandezul 
Jan Raaa șl-a păstrat titlul națlo-

GIMNASTICA • Campionatul 
de gimnastică ritmică al U.R.S.S., 
desfășurat la Zaporojie, a fost 
cîștigat de Dalia Kutkalte (76,55 
p). urmată de Galina Beloglazova 
(78,35 p) șl Elena Deviatarova 
(78,25 p).

VOLEI • Turneul masculin de 
la Vilnius a fost cîștigat de for
mația Cubei, urmată de prima 
reprezentativă a U.R.S.S. In ul
tima zi : U.R.S.S. „A" — Japo
nia 3—1, Cuba — U.R.S.S. „B- 
3—1, Polonia — Cehoslovacia 3—1, 
Canada — Finlanda 3—0.

partidele R.F. Germania (repre
zentată prin echipa Mannheim) 
ou Shanghai și Polonia — Beijing 
se vor califica, de asemenea, In 
semifinale.
• Celebrul jucător braziliftn Ju

nior (pe numele său adevărat
Leoviglldo Luls da Gama) va 
juca, probabil, in viitorul sezon 
la Torino.
• Echipa chlliană Universidad 

Catolica va întreprinde, în luna 
august, un turneu în Europa. Ea 
va juca, printre altele, cu forma
țiile Majorca, C.F. Barcelona, Real 
Zaragoza etc.
• Cunoscutul fotbalist irlandez 

Liam Brady va evolua tn viitorul 
sezon la Internazionale, fiind 
transferat de la Sampdorla din 
Genova. A.C. Milan își va În
tări formația cu internaționa
lul Colovattl, venit de la Interna
zionale Milano.
• Cel mal bun jucător de pe 

teren în meciul Chile — Anglia 
(0—0), desfășurat recent la San
tiago, a fost portarul gazdelor, 
Rojas. Păcat — relatează ziarele 
— că la acest joc au asistat doar 
10 mo de spectatori.
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