
A 35-a aniversare a Organizației Pionierilor

GRANDIOASA MANIFESTARE 
JUBILIARĂ DIN CAPITALĂ

Miile de participant! prezenți la această sărbătoare 

au adus tovarășului NICOLAI: CEAUȘESCU 

și tovarășei ELENA CEAUȘESCU un vibrant omagiu 

pentru minunatele condiții de muncă, viață 

și invățătură create tinerei generații

In prezenta tovarășului 
Nicolae Ceausescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, simbătă di
mineața a avut loc, la Palatul 
Spoiturilor și Culturii din Ca
pitală. o grandioasă manifesta
re jubiliară prilejuită de cea 
de-a 35-a aniversare a Organi
zației Pionierilor și sărbătorirea 
„Zilei pionierilor".

Această sărbătoare, la eare 
au participat mii și mii de pio
nieri, școlari și șoimi ai patri
ei, tineri și oameni ai muncii 
din Capitală, s-a constituit in
tr-un vibrant omagiu adus pa
triei și partidului, secretarului 
său general, intr-o mărturie e- 
moționantă a dragostei și re
cunoștinței tinerei generații fa
ță de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de tovarășa Elena 
Ceaușescu, pentru grija deose
bită pe care le-o poartă, pen
tru minunatele condiții de mun
că, viață și învățătură ce le-au 
fost create.

Acum, la 
organizației 
masă a copiilor, 
marii noastre sărbători ___
nale și a Congresului al XIII- 
lea al partidului, 
Nicolae Ceaușescu 
conjurat de tinăra „____
de întregul nostru popor cu ne
mărginită dragoste și aleasă 
stimă, cu încrederea nestrămu
tată in triumful idealurilor so
cialismului și comunismului, cu 
hotărirea fermă de a urma ne
abătut exemplul luminos de pa
triot înflăcărat și revoluționar 
consecvent al secretarului ge
neral al partidului, de a asigu
ra înflorirea continuă a Româ
niei socialiste.

aniversarea creării 
revoluționare de 

în preajma 
națio-

tovarășul 
este in- 
generație,

Miile de participanți la ma
nifestările prilejuite de aniver
sarea Organizației Pionierilor 
din țara noastră fac secretaru
lui general al partidului o pri
mire însuflețită, emoționantă, 
plină de bucurie. In vastul parc 
ce înconjoară Sala Sporturilor 
și Culturii răsună puternice a- 
plauze și urale. Se aclamă 
cu utere, intr-o îmbinare sim
bolică, numele partidului nos
tru comunist și al secretarului 
său general, al patriei noastre 
socialiste.

Pe esplanada din fața sălii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost intimpinați cu deosebit 
respect șl multă căldură de to
varășii Nicu Ceausescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., Po- 
liana Cristescu, președintele 
Consiliului Național al Organi

zației Pionierilor, și Tudor Mo
hora. președintele Consiliului 

U.A.S.C.R.
In continuare a avut Ioc ce

remonia înmînării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu a Diplomei de 
onoare, a insignei jubiliare și 
plachetei omagiale instituite ou 
prilejul aniversării a trei dece
nii și jumătate de la constitui
rea primelor detașamente de 
pionieri.

Președintele Consiliului națio
nal al Organizației Pionierilor 
a Invitat, apoi, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, pe ceilalți to
varăși din conducerea partidu
lui și statului, sâ viziteze expo
ziția „35 de ani de la crearea 
Organizației Pionierilor". *

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost invi
tați să ia parte Ia spectacolul 
omagial „Copiii României tră
iesc un vis de aur".

După încheierea spectacolului, 
un mare grup de pionieri și 
șoimi ai patriei s-au apropiat 
cu dragoste și emoție de tova
rășul Nicolae . Ceaușescu, de 
tovarășa Elena Ceaușescu, dă- 
ruindu-le frumoase buchete de 
flori. Toți cei prezenți la a- 
eeastă scumpă sărbătoare a co
piilor aclamă îndelung pentru 
patrie și partid, pentru secre
tarul său general. Sala este i- 
nundată de flori și stegulețe, 
de eșarfe multicolore, de vocile 
copiilor care scandează cu în
suflețire „Ceaușescu —P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și copiii !“, 
„Ceaușescu — Pace !“

în această atmosferă de vi
brant entuziasm, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea partidului 
și statului au părăsit sala, par- 
curgînd apoi, pe jos, aleea 
principală a Parcului Tineretu
lui.

Pe întregul traseu, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost întim- 
pinați eu aceleași sentimente 
de aleasă stimă și prețuire.

Ca o încununare a acestei 
atmosfere vibrante, de aleasă 
sărbătoare, pe platou! de la 
ieșirea din parc pionieri și ti
neri îmbrăcați în costume na
ționale au alcătuit o imensă 
„Horă a bucuriei", la care au 
fost invitați să se prindă tova
rășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu.
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în campionatele naționale individuale de scrimă

STEAUA-TOATE CELE PATRU TITLURI
Simbătă și duminică, în sala 

Floreasca din Capitală, scrima 
românească și-a desemnat cam
pionii naționali pe anul 1984 in 
probele individuale. O adevă
rată trecere în revistă a celor 
mai buni scrimeri din țară, din 
fazele anterioare calificîndu-se 
pentru această etapă cîte 24 de 
concurenți pentru fiecare ar
mă. Cîteva absențe (de exem
plu, floretista Otilia Hochdor- 
fer și spadasinul Anton Pon- 
gracz), dar și cîteva „comple
tări" (aprobate de biroul fede
ral) ca de exemplu floretista 
Rozalia Oros și sabrerul loan 
Pop (ambii componenți ai lo
turilor reprezentative și indis
ponibili din motive de boală 
în fazele calificatorii) au adus 
la ultima mare confruntare și 
verificare înaintea apropiatelor 
mari întreceri internaționale 
principalii candidați la titulari
zare în loturile reprezentative 
și, totodată, la titlurile de cam
pioni ai țării.

ELISABETA GUZGANU MARIN MVSTATĂ

După cum au apreciat și 
specialiștii, floretistele au deți
nut capul de afiș al celor două 
reuniuni. Și nu numai pentru 
faptul că primele două locuri 
au revenit, după multi ani, ti-

nerelor floretiste, ci și pentru 
calitatea scrimei practicate. Și 
vrem de la început să subli-

Paul SLAVESCU

(Continuare in peg 2-3)

ADRIANA MUSTATĂ SI ALEXANDRU CHIRAN■> i

0L CAMPIONI LAȘI-AU PĂSTRAT TiTLURiLE
Pe un traseu frumos (ture de 

cite 5 km), în umbra răcoroasă 
a Pădurii Baneasa, din Nordul 
Capitalei, cu plecarea și sosi-

COSTEl SOFRAN

rea in vecinătatea poligonului 
Tunari, 56 de concurenți au 
luat startul, simbătă dimineața, 
in campionatele de maraton ale 
anului 1984. După întreceri in
teresante, doi dintre cîștigăto- 
rii anului trecut (Adriana Mus
tață și Alexandru Chiran) 
și-au reeditat succesul impu- 
nîndu-se clar. De altfel, ex- 
ceptind disputa de la tineret, 
care a fost oricum mai echili
brată, în rest învingătorii de 
la celelalte categorii au fost 
detașați de urmăritorii lor.

Iată acum rezultatele înre
gistrate :

SENIORI : 1. Alexandru Chi
ran (Rapid) 2.20:43,0 — cam
pion național, 2. Gh. Zaharia

ADRIANA MUSTAȚA ;i AL. CHIRAN(Continuare In pag 2—3)

La București și Fermia, recorduri ale atletelor

MARICICA PUICĂ- 3:57.22 PE 1500 m, 
MIHAELA LOGHIN 21,00 m LA GREUTATE!

Un mare talent și un vis frumos care paate deveni realitate: marea performanță Cristieana Cojocaru - 55,60 la 400 mg

CE FACE ANCA PĂTRĂȘCOIU? SIMPLII:
...Dialogul e simplu, cel mai 

simplu cu putință. Ce faci, 
Anca ?, întreb, „Ce să fac ? 
înot !“, răspunde surizind, abia 
ieșită din bazin, cu apa și
roind, pentru a intra din nou 
in piscină, luînd-o de la capăt. 
Unora le admiri finuta, mersul 
elegant pe stradă, dar în cazul 
acestei fete frapează ușurința 
„mersului" ei pe apă. De bună 

seamă, știau ceva tehnicienii 
natațlei europene cind îi tot 
lăudau, vara trecută, la Roma, 
la C.E., firescul plutirii, un 
confrate exclamînd chiar „par
că s-a născut in apă“...

E un antrenament ca oricare 
altul. A fost insă, mai intii, în
viorarea, cu o alergare intre 
l 200—1 600 metri in prim-plan. 
Apoi pregătire fizică pe uscat,

ÎNOATĂ DE ZOR...
de forță, pentru picioare și 
brațe. In apă, antrenament pen
tru rezistentă generală, pentru 
rezistentă specifică și viteză, 
inot in diferite procedee. Va 
urma refacerea, bazinul de apă 
caldă, masajul, sauna. Totul 
sub observația atentă a medi
cului (dr. Marta Baroga). To
tul in vreme ce pe margine se 
agită ca întotdeauna tempera
mentalul. pasionatul antrenor 
Gheorghe Dimeca. Veșnic ne
mulțumit, mereu vrind mai 
mult, el pare acum mai zim- 
bitor fecit oricînd: „Dacă ad
mirabila Carmen Bunaciu ține, 
de atîția ani. steagul Înotului 
nostru, avînd șansele ei, mari, 
și pentru competițiile acestei 
veri, eleva mea e capabilă cu 
adevărat să i se alăture, să 
devină Nadia natației noastre". 
Și argumentele sale sint mul
te...

Anca Pătrășcoiu va avea, in 
curînd, 16 ani și nouă luni. Ex
celent clădită (178 cm, 70 kg), 
ea impresionează și prin an
vergura brațelor (188 cm !),

Geo RAETCHI

(Continuare in pag. 2—3)

La București și la Formia, în 
Italia, atletele noastre au ob
ținut. ieri și simbătă. perfor
mante de mare valoare, care 
le probează creșterea formei 
sportive pe măsura înaintării 
în miezul sezonului internatio
nal. La București, ne stadionul 
„23 August", Maricica Puică

Pretutindeni in țară

AMPLE MANIFESTĂRI SPORTIVE 
SUB GENERICUL „DACIADEI“

Aproape că nu există zi în 
care să nu ne sosească la re
dacție vești privind organiza
rea, pretutindeni în țară, a u- 
nor acțuni sportive înscrise sub 
genericul „Daciadei". Iată cîte
va dintre ele :

O REUȘITA SARBATOARE 
A ORIENTĂRII TURISTICE. 
A avut loc la Sibiu și s-a nu
mit sugestiv : „Ziua orientării 
turistice". Decorul răcoros al 
secularei păduri de stejari 
„Dumbrava", locul de odihnă și 
recreere al sibienilor, a fost zi
lele trecute „stadionul" pe care 
peste 4 000 de șoimi ai patriei, 

(antrenor I. Puică) a stabilit 
un nou record național la 15W 
m cu 3:57,22, cu 26 de sutimi 
de secundă sub vechiul record 
care ii aparținea. Cu 24 de ore 
înainte, pe aceeași pistă, cam
pioana mondială de cros aler-

(Conlinuzre în pag a 1-a)

pionieri, elevi, studenți. tineri 
din întreprinderi si instituții sie 
orașului de pe Cibin au venii 
să se întreacă_ cu harta ia
mină, la un concurs dedicat *- 
cestei disâpline. A fost o mare 
acțiune, devenită tradițională, 
inițiată cu sprijinul organelor 
și organizațiilor cu atribuții in 
sport, care s-a transformat in
tr-o adevărată pledoarie pentru 
mișcare și alergare in decorul 
tonifiant al pădurii. Nu vom 
publica rezultate pentru că nu 
acestea au contat. După cum

(Continuare in pag 2-3)



în „Cupa României44 la tir, desfășurată la București în campionatul republican de motocros STIH
MARIA MACOVEI LA PRIMA VICTORIE DIN SEZON
• In „Cupa Joița" la talere, loan Toman a realizat

un nou record national la skeet: 199/200 t
puncte de interes 

tir,
Cele două 

ale „Cupei 
organizată la poligoanele Tu
nari, Domnești și Dinamo 
Capitală, au fost probele de 
pistol standard și iiber, între
cerile urmind să ofere noi date 
despre forma și valoarea aspi
ranților la titularizarea in echi
pa națională. La pistol stan
dard, campioana europeană Mă
ria Macovei a înregistrat un 
progres față de evoluțiile an
terioare și s-a impus cîștigînd 
primul său concurs din acest 
sezon, cu 584 p. Printre învin
sele sale, Anișoara Matei, rea
lizatoarea unui recent 590 p la 
Budapesta. De remarcat că E- 
lena Taciuc, cu un total de 
584 p (care i-ar fi dat dreptul 
să participe la barajul pentru 
desemnarea învingătoarei 
compania Măriei 
găsit de cuviință 
devreme acasă, 
care organizatorii 
cat-o... La pistol
S. Babii a cîștigat, cu 561 p și, 
împreună cu 1. Petru, par a 
conduce în cursa titularizării.

în „Cupa Joița" la talere, 
Ioan Toman (Vînătorul Timișoa
ra) a realizat un nou record 
național la skeet, cu 199/200 t,

României" la

din

în
Macovei) a 

să plece mai 
fapt pentru 
au descalifi- 
liber, tinărul

CAMPIONATUL
(Urmare din pag. 1)

P. 
I.

rezultat competitiv pe plan in
ternațional, care atestă un salt 
valoric remarcabil al acestui 
performer care a dominat net 
intregui sezon actual de talere.

REZULTATE 
liberă, 
(Metalul) > 161 p, 
(Dinamo) 1 153 
(Steaua) .152 p ;
1. Maria Macovei
2. Anișoara Matei
3. Silvia Kaposztay (Steaua) 582 p:
junioare : ț. Camelia Tudor (Di
namo) 570 p, 2. Tania Macoviciuc 
(C.S.Ș. Rădăuți) — - .
Ciobanu (C S.U. 
pistol viteză : 
ua) 5v5 p, 2. 
594 p, 3. 
juniori : _
582 p, 2 Gheorghe Roșu (Steaua) 
581 p, 3.

TEHNICE, pușcă 
3x40 f : 1. M. Dumitrescu 

2. I. Necșulescu 
p, 3. C. Stan 
pistol standard: 
(Dinamo) 584 p, 
(Dinamo) 582 p,

1. 
C.

C. Ion
1. D.

537 p, 3. Maria 
Brașov) 533 p ;

G. Calotă (Stea- 
Țîrloiu (Steaua) 
(Steaua) 593 p : 

Neagu (Steaua)

_ _, _ G. Manole (C.T. Alexan
dria) b7a p ; pușcă 10 m senioa
re : 1 Dumitra Matei (Dinamo) 
384 p, 2. Eva Olah (C.S.U. Brașov) 
379 p. 3. Aurora Barbur (C.S. Ba
ia Mare) 375 p; juniori : 1. F. Di
ma (Steaua) 55€ p, 2. M. Ilioiu 
(Steaua) 554 p, 3. C. Cioc (Meta
lul) 545 p ; junioare: 1. Elena Du
mitru (Dinamo) 373 p, 2. Angela 
Toadei (Steaua) 372 p, 3. Stela 
Cristea (Olimpia) 372 p ; pistol 
10 m — senioare : 1. Elena Taciuc 
(Steaua) 378 p, 2. Virginia Sisoe 
(Steaua) 375 p, 3. Georgeta Molo- 
deț (Steauai 357 _ . • -
1. C. Săndulescu (Steaua) 533 p,

p ; juniori :

DE MARATON

(Oțelul Galați) .2.22:22,0, 3. 
Brinaru (Rapid) 2.25:07,0. 4. 
Sandu (Steagul roșu Brașov) 
2.27:23,0, 5. Nic. Dumitru (Ra
pid) 2.28:59,0, 6. I. Scutaru (O- 
țelul Galați) 2.30:57,0, pe echi
pe : 1. Rapid București 7.14:49,0 
— campioană națională, 2. Oțe
lul Galați 7.34:54,0, 3. T.C.I.A.Z. 
Buc. 7.55:23,0, 4. Metalul Hune
doara 8.03:48,0. 5. A.S.A. Sibiu 
8.19:36,0, 6. Metalul Cugir
8.19:47,0.

TINERET: 1. Constantin Todo- 
ran (Metalul Cugir) 2.40:21,0 — 
campion național, 2. D. Lupu 
(Politehnica Timișoara) 2.40:56,0, 
3. C. Lungu (Politehnica 
2.41:46,0 ;

SENIOARE : 1. Adriana 
țață (Metalul) 2.53:38 — 
pioasă națională, 2. Elena 
goci (Metalul T-viște) 2.56:05,0, 
3. Dana Miclăuș (Rapid Ora-

Iași)

Mus- 
cam- 
Mur-

dea) 3.01:54,0 ; TINERET FE
MEI : 1, Mariana Stănescu
(Politehnica Timișoara) 3.05:48,0, 
2. Mioara Dafinoiu (CSȘ Ca
racal) 3.30:14,0.

Duminică, pe traseul devenit 
tradițional, pe str. Maior Co- 
ravu, a avut loc campionatul 
de marș pe 20 km, care a pri
lejuit o neașteptată victorie, 
dar perfect meritată, a lui 
Costel Sofran de la P.T.T. 
București, cronometrat în 
1.29:50,9. Pe locurile următoa
re au sosit : Teodor Grigore 
(Metalul Plopeni) 1.30:15,5 și 
Gheorghe Frecățeanu (Steaua) 
1.30:34,9. Clasamentul pe echi
pe : 1. Metalul Plopeni 4.38:07,8 
— campioană națională, 2. 

4.39:05,6, 3. P.T.T.
Campionatul de tine- 
Gheorghe Frecățeanu 
1.30:34,9, 2. Ilie Neam- 
Iulia) 1.36:37,8, 3. Mi- 

Darabană (Poli Iași)

Steaua 
4.42:39,3. 
ret : 1.
(Steaua) 
țu (Alba 
hai 
1.39:27,7.

AMPLE MANIFESTĂRI SPORTIVE
(Urmare din pag. I)

ne-au spus organizatorii, câști
gători ai 
fost... toți 
ticipat la 
coresp.).

„ZIUA 
JEAN". în orașul de la con
fluența Crișurilor — Dej — a 
avut loc o adevărată sărbătoare 
sportivă de masă. Pe aproape 
toate bazele sportive din oraș 
s-au organizat întreceri de atle
tism, volei, handbal, popice și 
automobilism. Filiala A.C.R. a 
organizat un concurs de înde- 
mînare la care, pe primele trei 
locuri s-au clasat : 1. M. Mol
dovan (C.C.H. Dej), 2. I. Be- 
soiu (Sănătatea), 3. V. Farcaș 
(A.C.R.). Sărbătoarea a fost 
completată cu o întîlnire de

acestui concurs au 
sibienii care au par
ei. (Ilie IONESCU,

SPORTULUI DE-

box internațională, o selecțio
nată a cluburilor și asociațiilor 
Voința din țară și Spartacus 
Budapesta, terminată cu scorul 
de 6—6. (D. VATAU, coresp.) 

„ȘTAFETA TÎNĂRULUI MUN
CITOR" găzduită în municipiul 
de la porțile Deltei — Tulcea 
— a atras la start 
de concurenți. Cei 
s-au dovedit : Tincuța Gavriiă 
(întreprinderea de construcții 
navale și utilaje tehnologice), 
Vasilica Marin și Luminița Te- 
cuceanu (ambele de la între
prinderea de industrializare a 
peștelui), P. Petrov (întreprin
derea de transport auto și na
val „Delta Dunării"), Ilie Ba- 
ciu (I.C.N.U.T.) și N. Arcov 
(întreprinderea județeană de 
construcții montaj). (P. COM- 
SA, coresp).

circa 1 000 
mai buni

$1 UN VIS FRUMOS
(Urmare din pag. 1) 8

IO AN TOMAN
Mitilcă (Letea Bacău) 532 p, 

3. N. Bălan (Steaua) 531 p ; pușcă 
standard 3x20 I: 1. Dumitra Ma
tei 556 p. 2 Daniela Toader (U- 
nirea Focșani) 564 p 3 .Eva Olah 
563 p : junioare : 1. Iullana Cră
ciun (C.S.Ș. 1 Buc.) 552 p, 2. Ce- 
rasela Ungureanu (Steaua) 552 p, 
3. Mihaela Ignat (Steaua) 552 p ; 
pistol liber, seniori : 1. s. Babii 
(Steaua) 561 p, 2. I. Petru (Olim
pia) 560 p, 3. M. Trușcă (Steaua) 
558 p , „Cupa Joița" la skeet: 
1. I. Toman (Vînătorul Timișoara) 
199 t (nou record național de se
niori), 2. I. Majornic (Vînătorul 
Timișoara) 194 t, 3. A. Ciorba 
(C.S. Baia Mare) 103 t ; juniori : 
1. D. Jelmărean (C.S. Arad) 1341; 
trap seniori : 1. F. Baban (Olim
pia) 167 t, 2. T. Vlădoianu (Stea
ua) 186 t, 3. I. Stamate (A.G.V.P.S.) 
181 t ; juniori: 1. A. Petrescu (fi
nirea Joița) 128 t.

prin capacitate de efort și de 
refacere deosebite, o inimă 
funcționind ideal pentru perfor
manță — dar și prin marile ca
lități de concurentă. Ii plac în
trecerile tari: cu cit e mai di
ficil, cu cît are adversare mai 
valoroase, se simte mai in lar
gul ei. Înoată spate, dar e 
recordmană și la liber, are timpi 
excelenți și la mixt. Iar cele 
mai bune performanțe nu le-a 
reușit doar la Baia Mare. In 
martie a entuziasmat publicul 
reșițean prin cursa-record la 
200 m spate 2:12,45 —, în pri
ma decadă a lui iunie a im
presionat asistența de la bazi
nul din Bratislava, cînd și-a 
bătut propria performanță, 
2:12,16, realizind alte cifre re- 

■ marcabile la „sută" sau la 400 
mixt. In ambele curse de spate 
e o mare candidată la medaliile 
oricărei mari întreceri, sperînd 
chiar la „aur", excelenta sa 
plasare în topurile anului cons
tituind o dovadă grăitoare.

Eleva Liceului industrial 
din Baia Mare — e într-o cla
să de-a X-a cu Robert Pinter, 
Eniko Palencsar, Noemi Lung, 
Teodora Hauptricht, Romeo 
Grumaz, Sorin Bucătaru ș.a., 
diriginte . fiindu-le profesorul 
Vasile Pop — reprezintă o 
mare speranță a Maramureșu
lui, a Clubului sportiv munici
pal școlar Baia Mare (preșe
dinte, fostul atlet Ion Mari
nescu). Dar ji a întregii noas-

ADMINISTRAȚIA DE
NUMERELE EXTRASE 

TRAGEREA LOTO 2 DIN 
1 IULIE

I : 61 4 
a II-a:

LA

62
32

20
14

EXTRAGEREA
EXTRAGEREA

74 44.
EXTRAGEREA

70 22.
FOND TOTAL

GURI : 550.871 lei, din 
16.278 lei. report la categoria L

a m-a 29 72

DE CÎȘTI-
care

0 SEMIETAPĂ PE PLOAIE Șl ViNT PUTERNIC
do Zărnești) 20 p, 2. Al. En- 
ceanu (St. r. Brașov) 17 p. 3. 
Fr. Fodor (Electro Sf. Gheor
ghe) 15 p, 4. P. Titilencu (Tor
pedo Zărnești) 13 p, 5. Zs. Fii- 
lop (Electro Sf. Gheorghe) 12 
p, 6. H. Pascu (I.U.P.C. Băicoi) 
11 p. Clasa 125 cmc — tineret: 
1. Fl. Pop (I.R.A. Tg. Mureș) 
20 p, 2. L. Tomoșvari (Steaua) 
17 p, 3. P. Schmidt (Poiana 
Cîmpina) 15 p, 4. D. Andrei 
(Electro Sf. Gheorghe) 13 p.
5. Tr. Cîmpan (Steaua) 12 p.
6. C. Tompa (Electro St
Gheorghe) 12 p. ; 80 cmc-ju-
niorî : 1. L. Penu (Muscelul 
Cîmpulung Muscel) 20 p, 2. B 
Ilies (St. roșu Brașov) 17 p. 
3. C. Bivol (Muscelul Cîmpu
lung Muscel) 15 p. ; 50 cmc — 
juniori : 1. B. Drăghici (St. 
roșu Brașov) 20 p, 2. M. Fie- 
raru (Steaua) 17 p, 3. M. 
Lupuly (Electro Sf. Gheorghe) 
15 p.

Concursul a constituit și un 
ultim test (foarte concludent) 
pentru loturile reprezentative 
de seniori și tineret, antrenorii 
Gheorghe Ioniță și Ștefan 
Chițu, selecționînd următorii 
alergători pentru etapa a 5-a a 
„Cupei Prietenia" programată 
sîmbăta viitoare în orașul 
Volgas din R. D. Germană : E. 
Mulner, Al. Enccanu (la 250 
cmc). Fi, Pop, L. Tomoșvari, 
P. Schmidt și Tr. Cîmpan (la 
125 cmc).

clasa 125 cmc — 
beneficiat pînă la 
ture, cînd a în
de un traseu us-

BRAȘOV, 1 (prin telefon). 
Citeva mii de spectatori, „înar
mați" cu umbrele, au venit du
minică dimineață pe Valea 
Răcădăului. pentru a asista la 
întrecerile etapei a IV-a a 
campionatului republican de 
motocros, care s-au desfășurat 
pe' o ploaie torențială. în pro
gram au figurat curse pentru 
seniori, tineret și juniori.

Primii au luat startul concu- 
renții de la 
tineret. Ei au 
ultimele trei 
ceput ploaia,
cat, puțind dezvolta forța „cai
lor putere". Confirmîndu-și as
censiunea, mureșeanul FI, Pop, 
stelistul L. Tomoșvari, cimpi- 
neanul P. Schmidt au trecut li
nia de sosire în această ordine, 
fiind principalii animatori și 
de data aceasta. In cursa se
niorilor (250 cmc), desfășurată 
pe ploaie, vînt și traseu des
fundat, campionul țării, Ernest 
Mulner, precum și Alexandru 
Enccanu, Francisc Fodor și Pe- 
trișor Titilencu au impus, din 
start, un ritm alert constituind 
un cvartet remarcabil. Stelistul 
Alexandru Ilieș a suferit încă 
din primuj tur o defecțiune me
canică, pierzând contactul 
fruntașul plutonului.

în disputa celor mai tineri 
motocrosiști, juniorii Laurențiu 
Penu și Bogdan Drăghici au 
dominat clasele respective do
vedind că a,u învățat să alerge 
și în condiții grele de concurs. 
Din_ cauza ploii care a făcut 
pină la urmă traseul impracti
cabil, juriul de concurs a anu
lat manșa a doua la toate cla- 
S’dlC-.

CLASAMENTE : 250 cmc - 
seniori : 1. E. Mulner (Torpe-

cu

I.-oior tOANlTESCU

înaintea ultirei etape a „Cupei Dinamo" la ciclism

C. CARUȚAȘU (Dinamo) CONDUCE
ÎN CLASAMENTUL GENERAL

Vineri după-amiază s-a dat 
startul de la borna, km 13,500 
de pe șos. București — Olteni
ța în prima etapă a competi
ției cicliste „Cupa Dinamo". în
trecerea, organizată de clubul 
sportiv din șos. Ștefan cel Ma
re, în colaborare cu A. S. Loto 
Pronosport, a reunit la start a- 
proape 70 de rutieri, reprezen
tanți ai tuturor cluburilor spor
tive bucureștene, precum și ai 
cîtorva centre din țară: Brașov, 
Zărnești, Plopeni și Arad. Or
ganizată în preajma Campiona
telor Balcanice de ciclism — 
programate să se desfășoare 
către sfîrșitul acestei săptămâni, 
în Grecia — „Cupa Dinamo" 
reprezintă un ultiim test de ve
rificare a sportivilor suscepti
bili de selecție în vederea im
portantelor dispute internațio
nale. în asemenea condiții este 
explicabil ritmul alert impus 
chiar din start de cicliștii frun
tași, atît în prima cît și în cea 
de a treia etapă (etape de 
bloc), ca și în etapa din ziua 
a doua a competiției, alerga
rea contratimp pe echipe.

în prima zi s-a concurat pe 
distanța de 80 km. Cu neîn
semnate „pierderi", plutonul a 
rulat rapid, dar compact pînă 
la km 53,500 (punctul de în
toarcere) și tot astfel alți 25 
km. Reușesc, apoi, să scape 
din „strînsoare" I. Gancea, C.

tre natalii, pentru care, spune 
chiar Anca, „pot face mult 
mai mult decît cele două me
dalii de argint de la europenele 
de juniori sau celelalte rezul
tate de pînă acum". E conștien
tă de propria valoare, e dorni
că de a face cronometrele să 
se oprească mereu mai repede 
(„e capabilă chiar de un re
cord mondial !“, șoptește Gh. 
Dimeca), are ambiția de a face 
ca tricolorul să se înalțe cit 
mai sus ji prin performanțele 
ei. E senină și frumoasă in 
toate visurile sale— "

Căruțașu (Dinamo), I. Oprea 
(Metalul Plopeni) și I. Alexan
dru (Steaua). Cu toate încer
cările insistente ale rutierilor 
din pluton, fugarii n-au mai 
putut fi ajunși. A cîștigat C. 
Căruțașu (Dinamo), cronome
trat cu 1.54:42, 2. I. Gancea 
(Dinamo) 1.54:49, 3. I. Oprea
(Metalul Plopeni), 4. I. Alexan
dru (Steaua) — același timp,
5. O. Mitran (Steaua) 1 h 55:00,
6. Gh. Lăutaru (Dinamo) — a-
celași timp. Etapa a II-a a fost 
contratimpul pe echipe, dispu
tat tot pe șos. Olteniței. Așa 
cum era de așteptat, cursa a 
fost cîștigată de prima repre
zentativă a clubului sportiv Di- 
nango (M. Romașcanu, C. Pa- 
raschiv, VI. Constantinescu, C. 
Căruțașu, I. Gancea) care a 
parcurs 50 km în lh.05:ll — 
medie orară 45,1 km, 2. Metalul 
Plopeni lh.08.10„ 3. Dinamo II 
lh.08:26, 4. Steaua lh.09:39, 5.
Stirom lh,10:04. Etapa a IlI-a, 
disputată ieri, a avut loc pe 
șos. București — Giurgiu (80 
km). De această dată s-a rulat 
mai rapid ca în prima zi și 
plutonul s-a destrămat înainte 
de punctul de întoarcere (km. 
49)< în față rămînînd să ruleze 
6 sportivi : VI. Constanlinescu. 
C. Căruțașu, I. Gancea și Gh. 
Kleinpeter (Dinamo), I. Ale
xandru și Gh. Vasiliu (Steaua). 
Cei șase rutieri, înțelegîndu-se 
bine la trenă, nu au mai putut 
fi prinși, deși plutonul s-a a- 
gitat mult. Lă sprintul final a 
cîștigat Gh. Kleinpeter, crono
metrat în lh,52:30. urmat de 2.1. 
Alexandru (Steaua) lh.52:32, 3. 
Gh. Vasiliu (Steaua), 4. I. Gan
cea (Dinamo) 5. C. Căruțașu 
(Dinamo), 6. VI. Constantinescu 
(Dinamo) — toți același. timp, 
în clasamentul general indivi
dual conduce C. Căruțașu cu 
3h.47:04, urmat de 2. I. Alexan
dru (Steaua) 3h.47:16, 3. I. Gan
cea (Dinamo) 3h.42:16. Astăzi, 
ultima etapă. Start ora 16, de 
la km. 7 șos. București — A- 
lexandria (90 km).

Gheorghe ȘTEFÂNESCU

o

STAT LOTO-PRONOSPORT
REZULTATELE CONCURSU

LUI PRONOSPORT 
ETAPA DIN 1 IULIE

1. Metalul Rădăuți — C.S.M. 
Suceava 2 ; 2. Minerul G.H. — 
Chimia Fălticeni 1 ; 3. A.S.A. 
Cîmpulung M. ,— Minerul V. 
Dornei 1 ; 4. Electronistul — 
Cimentul Fieni 1 ; 5. Muscelul 
Cîmpulung — Flacăra Moreni 
1 ; 6. Electrica Titu — Dacia

INFORMEAZĂ
7. C.F.R. Caransebeș
Reșița 1 ; 8. C.S.M.
Minerul Oravița 1 ;

— Viitorul Gheor- 
Avîntul Reghin 

...................... 11.
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și, nu ini 
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Marl l — ■ 
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(Urmate din oag l)

niem că în finala de 8 s-au 
calificat toate componentele lo
tului olimpic : 
ganu. Marcela Zsak,
Dan, Rozalia Oros, Monica Ve- 
ber, Reka Lazar. Iar 
din această finală au 
relief buna pregătire 
și dispoziția ofensivă 
ționabilelor, Iaf dacă 
din urmă s-au impus tinerele 
trăgătoare, aceasta s-a datorat 
faptului că experiența Marce
lei Zsak (fosta campioană) și 
Aurorei Dan n-a mai fost 
suficientă în fața impetuozită
ții mai tinerelor Monica Veber

Elisabcta Guz- 
Aurora

asalturile 
scos in 
fizică ca 
a selec- 
în cele

PETRU KUK1

Pitești 1 ;
— Gloria
Reșița —
9. I.M.A.S.A. 
gheni 1 ; 10.
— Chimica Tîrnăveni 1 ;
Electromureș Tg. M. — Oțelul 
Reghin 1 ; 12. Steaua
Cluj-N. — Ind. sîrmei

FOND TOTAL DE 
GURI : 183.282 lei.

C.F.R.
1.

CÎȘTI-

și, respectiv, Elisabcta puzga- 
nu. Și pe bună dreptate, asal
tul pentru locurile 1—2, dintre 
Elisabeta Guzganu și Monica 
Veber a fost considerat apo
geul reuniunii de duminică. în 
prima parte a disputei a con
dus floretista din Satu Mare, 
ca apoi să se impună repre
zentanta clubului Steaua. Ast
fel, Elisabeta Guzganu (Stea
ua) readuce titlul de campioa
nă în proba feminină de flo
retă în vitrina clubului militar 
după șase ani, predecesoarea 
sa fiind Suzana Ardeleanu. Și 
actuala campioană, spre deose
bire de S. Ardeleanu, provine 
chiar din pepiniera clubului 
din Ghencea. Și venind vorba 
de acest club să mai mențio
năm că în finala de 8 s-a ca
lificat — surpriză plăcută — ti- 
năra Ana Georgescu (C.T.A. 
Steaua), unde • a pierdut greu 
(7—9) în fața _fostei 
ne, Marcela 
însă, o trimisese, 
minărilor directe, 
cări...

Iată rezultatele 
la floretă feminin. „
ber (C.S.S.M.) — Rozalia <?- 
ros (C.S.S.M.) 8—4, Mzcela 
Zsak (C.S.S.M.) — Ana Geor
gescu (C.T.A.S.) 9—7, zlisabeiz 
Guzganu (Steaua) — Carmen 
Leahu (Dinamo — Energia) 
8—5, Aurora Dap (Dinamo) — 
Reka x fiorul) 8-4 ;

eb*r — Zsak

Zsak, 
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în
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pe care, 
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finalei de ? 
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LA STARTUL PREGĂTIRILOR

iată, pentru astăzi, vești din alte

S. C BACAU

I de

I
I va

fi efectuat 
dupâ care 
desfășura la 
de 13 și 19 
participa la

nte de startul în campionatul pe perechi, com- 
talul București a intrat, la Brăila, in posesia 
(de la stingă, la dreapta) 
antrenorul 

heorghe.

jocurilor de
caracter de o-

Marin Dobre,
Gheorghe Voiculescu, Gheorghe 

Foto : Dragoș NEAGU

vederea viitorului sezon competifional

Continuăm să vă prezentăm scurte informații privind reluarea 
pregătirilor de către divizionarele „A“. După ce, în numărul 
nostru de simbătă, am publicat asemenea știri despre cinci din
tre cluburile primului eșalon, 
cinci tabere divizionare .,A“.

DIVIZIONARELE „A"

a stadiio- 
pitală s-a 
naugura- 
epubliican

Postolaehe și Gheorghe Marian, 
tota-lizînd 25 puncte. Au urmat 
în clasament Metalul București 
— Marin Do bre — Dan Gașpar 
24 p si I.P.A. Sibiu — Nicolae

Antrenorii cehlpclor promovate in „A" se flcstăinuic

NICOLAE LUPESCU (Gloria Buzău)

GLORIA BUZĂU, 
BRAȘOV Șl POLITEHNICA 
MIȘOARA au promovat în 
vizia „ A“. 
ale celor 
face, de < 
termediul 
contribuit 
succese. Azi, 
conducătorul 
seriei I.

F.C.M. 
TI-

... . . - - ..Di-
. Cuvenitele prezentări 

trei laureate le vom 
data aceasta, prin 
antrenorilor care 

la frumoasele 
deci, o discuție 
tehnic al

ln- 
au 
lor 
cu 

liderei

•!•' ■' ■ <■

il fost inte- 
pectaculoa- 
n numeros 
de la Stea- 

ști și I.P.A. 
n prim-pla- 
gînd prime- 
crgat 21 de 

motoci cliș-
— Stelian

Puraveț — Marian Șoaită 23 p. 
în deschidere, s-a desfășurat 

etapa a V-a a „Cupei speran
țelor'* cîștigată de Laurenți'j 
Mayer (Metalul București) 6 
Același puncta.) l-a avut 
Harald Jasch (Voința 
clasat pe locul secund.

Ia- 
in-

Octavian GUȚU — cores

6 iulie va fi data la care 
lotul de jucători pregătiți de 
C. Rădulescu va efectua vizi
ta medicală. Pină la 16 iulie 
antrenamentele se vor desfă
șura' pe stadionul propriu, du
pă care pregătirea va avea 
loc, în județ, Ia Slănicul Mol
dovei. La 30 iulie băcăuanii 
vor reveni in localitate acor- 
dind prioritate 
verificare cu 
mogenizare.

CORNELIU COSTINESCU 
(președintele clubului) : „De 
data aceasta pregătirea trebuie 
să se desfășoare fără reproș, 
in ideea că avem toate șan
sele să participăm in Cupa 
balcanică. Sintem conștienți că 
va fi un campionat 
greu și, ca atare, 
pregăti in consecinț 
la dispoziție vechiul 
jucători, împrospătat 
tineri talentați de 
de juniori 
deținătoarea

POLITEHNICA

important, va avea posibilitatea 
să ajungă printre echipele care 
se vor impune printr-un fotbal 
modern. Intenționăm să pro
movăm în lot cîțiva jucători — 
pe care i-am urmărit de mai 
mult timp — și care s-au im
pus la echipele inferioare 
pe raza județului1*.

F. C BIHOR
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întiinindu-se 
na dată în a- 
, a doua oară 
inalei, și de 
toria revenin- 
ui. Iar mezi- 
bie. V. Szabo, 
t la C. Marin 
10), și-a cîștl- 
fcvolua in fi- 
^alificări de 

naționale, I.

fost cel dintre Petru Kuki 
Zsolt Husti, din cadrul semifi
nalei, din păcate, însă, cu o 
floare nu se face primăvară— 
Pentru că, iată, după ce - 
nimat de o ambiție rar
tilnitâ și o mobilizare exem
plară — Husti s-a dovedit ega
lul celui mai bun floretist ro
mân, pierzînd - in extremis 
(11—12), a cedat lamentabil la 
Const. Zaharia (acesta din 
mă, pe un loc onorant), 
titlul a revenit singurului 
rctist capabil să evolueze 
succes pe planșele marilor 
competiții, Petru Kuki.

Iată rezultatele finalei de 8 
din proba de floretă masculin: 
P. Kuki (Steaua) — A. Marc- 
vart (Progresul) 10—4, Z. 
Husti (Steaua) — A. File 
(C.S.S.M.) 10—7, C. Zaharia 
(C.T.A.S.) — N. Iile (Steaua)
12—11, G. Oancea (Steaua) — 
L. Buzan (Steaua) 10—8; in 
semifinale : Kuki — Husti 
12—11, Oancea — Zaharia 
10—4; pentru locurile 3—4 ba
bana — Husti 10—7 ; pentru 
locurile 1—2 : Kuki — Oancea 
10-7.

Pe ultimul loc in acest cla
sament valoric al celor patru 
arme s-a clasat spada, dova
dă fiind și faptul că și arbi
trul asaltului decisiv din fina
lă, S. Poenaru, a dat avertis
ment ambilor combatanți (M. 
Popa și N. Bodoczi, ambii dc 
la Steaua) pentru că nu-și sus
țineau cu convingere șansele. 
Prea era o finală în... familie! 
Să menționăm, totuși, că Mihai 
Popa a intrat pentru prima 
dată în posesia titlului de cam
pion.

Iată rezultatele finalei de 8 
din proba de spadă : 
doezi (Steaua) — O. 
(Steaua) 10—5, F. 
(Steaua) — A.
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I
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?gătire la 
ie, după 
un pro- 
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N. Bo- 
Zidaru 

Nicolae 
Colcișcă 

(C.T.A.S.) 10—2, I. Popa (Stea
ua) — M. Petcușin (C.T.A.S.) 
10—7, M. Popa (Steaua) — S. 
Saiioc (C.T.A.S.) 10—7 ; in se
mifinale : Bodoczi — Nicolae 
10—5, M. Popa — I. Popa 10— 
6 ; pentru locurile 3—4 : Ni
colae — I. Popa 10—7: pentru 
locurile 1—2 : M. Popa — Bo- 
doezi 10—8.

I
I
I
I
I

finalci ’ de 8 
bie : M. Muș

ii Oancea 
i) 10—4, I. 
Dinamo) — 
eaua) 10—7, C.

— P. Badea 
10—7, FI. 

) — V. Szabo 
i în semifina- 
±’-ntelimonescu 
Pau,^scu 10_8; 
3 4 '■ ’ăunesc-u 
u 11—9 ; ocn- 
: Mustață —

ină a avut în 
i asalt de ex- 

orice mare 
rnațională. A

O săptămină de pre 
Iași, între 8—14 iuli 
care echipa va urma 
gram centralizat, iată 
le puncte ale programului de 
pregătire ieșean. De la 1 au
gust vor începe partidele 
micale cu intenția aprofundă
rii ideii de joc și a definiti
vării „ll“-lui de bază. Intre 
8—14 august va avea loc un 
turneu la Iași, cu participa
rea mai multor echipe din ța
ră și din străinătate.

VASILE IANUL (președin
tele clubului) : „Sper să con
tinuăm evoluția ascendentă 
din sezonul trecut. Echipa a 
cîștigat în valoare prin sim
bioza dintre vechiul nucleu de 
jucători și „noul val“, 
nereții. Sperăm 
transferarea a 
valoroși care ar 
chipa. Indiferent 
propus să avem 
luție și să încheiem campio
natul după cvartetul 
— Dinamo,

a-

al ti
să reușim 

2—3 jucători 
fortifica e- 
însă, ne-am 

o bună evo-

fruntaș 
Steaua, Univen 

tatea Craiova și Sportul 
dențesc".

CORVINUL

•si- 
stu-

„Adunarea11 este programa
tă la 9 iulie. Primele două 
zile — vizita medicală. Pină la 
15 iulie antrenamentele vor a- 
vea loc la Hunedoara. Apoi va 
urma un stagiu de pregătire 
centralizată în preajmă, la Ha
țeg sau Cinciș. De la 1 au
gust va începe suita jocurilor 
de verificare cu echipe din toa
te eșaloanele divizionare.

SPIRIDON NI CULESCU (an
trenor secund) : „Avem încre
dere în toți jucătorii și sintem 
convinși că posibilitățile tutu
ror sînt mult mai mari decît 
cele arătate în trecutul cam
pionat. Așa că in campionatul 
care se apropie, printr-o pre
gătire la parametrii maximi, 
Corvinul va putea juca un rol

Noi cîștigâtori de excursii

la LOTO
AMĂNUNTE :

— recent a plecat în
R. P. Polonă în
că un grup de

— Se pregătesc de 
participant ;
plecare grupurile 
de 
în
R. P. Bulgaria ;

— iulie — luna tra
gerilor pentru 
excursii în K. D. 
Germană ;

— în perspectivă 
foarte apropiată,

excursioniști
U.R.S.S. și

Și

alte 
tru

PRONOEXPRES !
trageri pen- 
excursii în 

U.R.S.S., R. S. 
Cehoslovacă, R.P. 
Ungară !

LA TOATE A- 
CESTE TRAGERI 
SE POT CÎSTIGA 
ȘI AUTOTURISME 
PRECUM ȘI BANI !

wpm

In zilele de 9 și 10 iulie 
controlul medical, 
pregătirile se vor 
Oradea. In zilele 
august echipa va 

r____ un turneu în „pa
tru*4 organizat la Baia Mare de 
divizionara „A*4 din localitate. 
La rindu-i F. C. Bihor va or
ganiza, la 25 și 26 august, un 
turneu la Oradea unde vor fi 
prezente echipe de Divizia „A“ 
de la noi și va fi invitată și o 
formație de peste hotare.

ROMEO PAȘCU (din condu
cerea clubului) : „Campionatul 
cu numărul 67, care va în
cepe la 1 septembrie va fi, cu 
siguranță, mult mai dificil de
ci t precedentul. Va fi un cam
pionat care va da ciștig de 
cauză acelor echipe care își vor 
îndrepta atenția spre jocul o- 
fensiv. Ne vom pregăti ca ata
re cu speranța că vom lăsa 
o bună impresie, sub toate as
pectele, suporterilor noștri și că 
in final vom ocupa un loc in 
plutonul fruntaș. Ne bucură că 
Grosu, după operația de- me
nise, își va putea relua antre
namentele*4.

★
Maestrul emerit al sportului 

Nicolae Lupescu este un nume 
relativ nou In rîndurile tehni
cienilor noștri, dar care s-a im
pus cu vigoare (și cu rezultate no
tabile — a promovat în .Divizia „B- 
echipa Mecanică lină București, 
a ocupat locul doi cu Unirea A- 
lexandria șl Șoimii Sibiu) pe lis
ta celor care... vin. El este re
comandat de frumoasa activitate 
ca jucător al Rapidului de 
primul (și singurul) titlu 
campioană și al echipei 
zentatlve ' ’
C.M. din

Așadar, 
rleră ca 
Lupescu 
44 de ani neimpllnlți,

in turneul final 
Mexic ’70.
după o frumoasă 

jucător, lată-1 
antrenor, care,

la 
de 

repre- 
al

ca- 
N. 

cei
pe 
la 
reușește

7

•z

l

LOTUL FOLOSIT
Portori — Cristian II — 31 

ciori jucate, V. Lazâr 6 ; .
— Comănescu 31—2 goluri marca
te, Mircea 29, Tică 26 — 3, Petra
che 26. Năstaas 22, Stănciulescu 
(junior I) 26 — 2, Bratosin 6, Dan 
Stanciu 1 ; mijlocași — Zahiu 30
— 15, Andriesei 31, Balaur 30 — 
2, Prodon 23 — 5, Ghizdeanu 15: 
înaintași — Șumulanschi 33 — 18 
(golgeterul echipei), Cramer 34
— 14, Niță (o verrit in retur) 17
— 5, Radu Dan 9, Ciobanu 8 (cel 
care a iucot Ic F.C. 
F.C.M. Brașov), Dumitru 
ultimii doi transferați în 
I.U.T. Buzău.

de me- 
fundași

Oh șl 
Stonciu, 
„C", Io

11

OF
■>

ț I ■.
7//; &

&

satisfăcătoare.In ansamblu, 
apreeiat valoarea fotbalului

Suceava, O- 
Constanța, Glo-

Am 
practicat de C.S.M. 
telul Galați, F.Ct _______
ria Bistrița, Ceahlăul P. Neamț, 
de altfel contracandidatele noas
tre la locul I.

— Și, totuși, ați cîștigat lejer, 
8 puncte avans 1 E -chiar așa de 
valoroasă Gloria ?

— Este dacă o raportăm la se
ria în care a jucat și la divi
zia respectivă. Am avut în for
mație un bun echilibru între 
compartimente. în tur, cind lup
ta era mai echilibrată, apărarea 
a primit doar 9 goluri, iar în 
privința forței ofensive, cele 67 
de goluri marcate sînt grăitoare.

— Care a fost formația de ba
ză ?

— Cristian II — Comănescu, 
Mircea, Petrache, Stănciulescu — 
Andriesei, Balaur, Zahiu — 
mer, Șumulanschi, Prodan 
U).

Cra- 
(Ni-

F. C. ARGEȘ
Convocarea lotului va 

loc în ziua de 10 iulie, 
toți jucătorii vor trece 
„filtrul-* i___ _ —_

avea 
cind 

_  _______ prin 
„filtrul-* unui exigent control 
medical. în primele cinci zile, 
antrenamentele de readaptare 
la efort se vor desfășura la 
Pitești. In continuare, două 
săptămini, argeșenii își vor mu
ta sediul pregătirilor la Sinaia, 
unde accentul va fi pus pe fac
torul fizic. La 6 august, F. C. 
Argeș va pleca intr-un turneu 
de pregătire și jocuri în R. D. 
Germană, cu o durată de 18 
zile. Vor urma numeroase 
jocuri de verificare în vederea 
omogenizării formației de bază.

NICOLAE DOBRIN (antre
nor principal) : „Aștept din 
partea jucătorilor o comportare 
cel puțin la fel de bună ca 
aceea din campionatul trecut. 
Avem in vedere promovarea în 
lot a unor elemente tinere din 
pepiniera proprie, ca și titula
rizarea lui Moromete și Bănu- 
ță. Sperăm să-1 legitimăm pe 
Bobaru, un tînăr talentat care 
a activat la divizionara „C“ 
Muscelul Cîmpulung.

frumoasa performanță de a pro
mova o echipă — Gloria Buzău 
— in „A-.

— Nicolae Lupescu. cum se 
simte un antrenor după un ast
fel de succes t

— In al nouălea cer. Este pri
mul meu rezultat de o asemenea 
valoare si trăiesc o mare bucu
rie. Cind iți vezi munca încu
nunată de succes ai o mare sa- 

as 
meu 
cau- 
des- 

,__ ,___ __ ____ _________ 3
puncte avans ș; era în semifina
lele Cupei. Dar să ne întoarcem 
la Gloria Buzău, cu care, In
tr-un an și jumătate, am par
curs drumul spre „înalta socie
tate**, visul oricărui jucător și 
antrenor.

— Ce factori au determinat 
promovarea formației buzoiene ?

— Atmosfera foarte bună din 
club, care a creat cadrul cores
punzător de lucru. Am avut o 
echipă mai sudată ca oricînd, cu 
însemnate acumulări pe plan 
tehnic și tactic, ca și al disci
plinei de joc. Să mai enumerăm 
receptivitatea jucătorilor, valoa
rea reală, de divizionari „A“, a 
lui Zahiu, Șumulanschi, Cramer. 
Cristian II si Petrache, sprijinul 
organelor locale — materializat 
prin asigurarea condițiilor nece
sare de lucru și joc, permanen
ta apropiere a publicului, și la 
bine, și la rău.

— Ce n-a fost bine ?
— In 34 de etape am făcut si 

jocuri slabe. Cînd a pierdut, s-a 
întimplat din vina echipei, după 
cum promovarea este meritul ei. 
Ne-am bucurat de arbitraje co
recte și am putut trece peste 
unele momente grele, cauzate de 
jocul dur al unor formații.

— Apropo, cum apreciezi
*.............. practicat

„B“ ?

tisfacție profesională. Poate 
fi promovat și cu Rapidul 
de suflet, dar a trebuit, din 
za conducătorilor săi, să ne 
părțim cind echipa avea

loarea fotbalului 
seria I a Diviziei

va
in

Nu e cam... „bătrină
pa ?

— Media de vlrstă, 26—27

echl-

de 
ani, medie optimă de performan
ță. Ai nevoie și de jucători cu 
experiență, mal ales în „virtejul** 
Diviziei „B“, unde unii pun ac
centul prea mult pe forță și 
combativitate fizică. Nu am pre
judecăți de vîrstă. mai ales eu, 
care m-am afirmat ca interna
țional cind unii ma considerau 
„bătrin**. Fotbalistul trebuie să 
joace. Nu-mi place să schimb 
echipa. Cine intră în formație 
rămine, dacă iese, revine greu.

— Cum a jucat Zahiu, cîndva 
printre bunii jucători de la 
Steaua, o speranță a ' ' ’ ' 
țional ?

— E un băiat bun, 
cum să procedăm cu 
cat bine. In ultimele 
a cam tras pe dreapta și, dacă 
nu se va pregăti serios, 
rata. Poate eă aceste 
Aor fi un semnal pentru

— Poate o atenționare 
ceilalți. Divizia ,,A“ e 
Alte pretenții.

— O știm. Osatura echipei e de 
„A". Ne trebuie 3—4 piese de 
valoare. Sperăm să rămînem in 
primul eșalon, să jucăm un fot
bal frumos, care să placă pu
blicului, și să ne clasăm în pri
mele zece locuri.

Constantin ALEXE

de 
lotului na

am știut 
el și a ju- 
etape însă.

se va 
rînduri 
el.
pentru 

altceva.

MECIURI AMICALE
• Metalul Mangalia — Union 

Tenlice (Cehoslovacia) 0—3
(0—2).

• C.F.R. Victoria Caransebeș 
— Gloria Reșița 3—1 (3—0).

• Avîntul Reghin — Chimica 
Tîrnăveni 4—2 (1—1).

MINERUL VATRA DORNEI, U.M. TIMIȘOARA Șl METALUL AIUD
S AU CALIFICAT IN FINALA TURNEULUI DE JUNIORI II

42), de la învingători, respectiv 
Cruceru (min. 19). ‘
1. Minerul Vatra Dornei 
te, 2. Poiana Cîmpina 
Victoria Tecuci 2 p. 4. 
rul Bacău 1 p. (Ștefan Pall-co- 
resp.).

LA TIMIȘOARA: etapa I: Me
canică fină Steaua București — 
Electroputere Craiova 2—2 (0—1). 
Au marcat : Crăciun (min. 47 
șl 62) pentru bucureștenl, Cala- 
fețeanu (min. 38 din 11 m.) și 
Ciocan (min. 73) de la craio
veni : U.M. Timișoara — Chimia 
Găești 3—1 (2—1). Autorii goluri
lor Alaș (min. 29 și 33), Lobo- 
nea (min. 55), respectiv Tranda
fir (min. 8); etapa a II-a : U.M. 
Timișoara — Electroputere Cra
iova 3—1 (3—1). Au marcat :
Iancu (min. 21), Ilici (min. 29 
din 11 m) șl Maruneac (min. 
33), respectiv Calafeteanu (min. 
25); Mecanică fină Steaua Bucu
rești — Chimia Găești 2—2 (0—2). 
Au înscris Matei (min. 41 șl 75) 
pentru bucureștenl, respectiv 
Cristian (min. 7 din 11 m) și 
Zinca (min. 9) de la Chimia ; 
etapa a III-a : U.M. Timișoara
— Mecanică fină Steaua Bucu
rești 1—1 (1—1)- Autorii goluri
lor : Alaș (min. 30) pentru timi- 

. ...... . .... ..... ......... șoreni și Matei (min. 11) de la
m.), Joja (min. 24 și bucureștenl, Electroputere Craio-

luat sfîrșlt jocurile 
final de juniori II, 

disputat în localități- 
Dornei, Timișoara și 
capătul unor partide 
următoarele trei echi-

Clasament :
6 punc-
3 p. 3.
Proleta-

Ieri au 
turneului 
care s-au 
le Vatra 
Arad. La 
disputate
pe s-au calificat pentru turneul 
final propriu-zis care va avea 
loc în zille de 3, 4 și 5 iulie la 
Arad. Acestea sînt : Minerul Va
tra Dornei, U.M. Timișoara și 
Metalul Aiud.

Iată rezultatele : LA VATRA 
DORNEI, etapa I : Victoria Te
cuci — Minerul Vatra Dornei 
1—2 (1—2). Au marcat : Zuzu
(min. 19), respectiv Zoltea (min. 
36) și Joja (min 39), 
Cîmpina 
1—0 (0—0). 
dei a fost 
62) ; etapa 
tra Dornei 
1—0 (1—0).
(mm. 25 - 
Tecuci - 
etapa a 
— Proletarul Bacău 2—2 
Autorii golurilor : Zuzu 
30 și Bobocea (min. 78), pentru 
Victoria, respectiv Păscuță (min. 
15) și Luca (min. 75) de la Pro
letarul. Minerul Vatra Dornei — 
Poiana Cîmpina 3—1 (2—1). Rea-
liz^to'ii golurilor : Zoltea (min.

7 din r 1 '

va — Chimia Găești 1—1 (0—1). 
Au marcat : Calafcteanu (min. 
51), de la craioveni, respectiv 
Zinca (min. 15). Clasament: 1. 
U.M. Timișoara 5 puncte, 2. Me
canică ftnă Steaua București 3 

2
2 p.

p, 3. Chimia Găești 
lectroputere Craiova 
Crețu-eoresp.).

p, 4. E- 
(C.

Poiana
— Proletarul Bacău 
Unicul gol al parti-

înscris de Sima (min. 
a Il-a : Minerul Va- 
— Proletarul Bacău 
A înscris Bălănică

- autogol), Victoria 
Poiana Cîmpina 0—0 ;

III-a : Victoria Tecuci 
(1—1)). 

(min.

I : i.c.i.m.
Tur- 

al me- 
Bucur 

— Me- 
Autorul 

etapa 
Sticla

LA ARAD : etapa 
Brașov — Sticla-Arieșul 
da 1—0 (1—0). Unicul gal 
ciulul a fost marcat de 
(min. 22), Strungul Arad 
talul Aiud 0—1 (0—1).
golului : Coza (min. 23) 
a II-a : Strungul Arad — 
Arieșul Turda 2—0 (0—0). Am
bele goluri au fost înscrise de 
Hnat (inin. 68 și 75), Metalul A- 
iud — I.C.I.M. Brașov 1—0 (1—0). 
A marcat Polioacă (min. 35) ; 
etapa a III-a : Strungul Arad — 
I.C.I.M. Brașov 2—1 (0—0). Au
înscris : Ujvari (min. 43) și Bo- 
căneț (min. 53) de la învingă
tori, respectiv Cică (min. 65). 
Metalul Aiud — Sticla-Ane- 
șul Turda 1—0 (1—0). Autor—
golului Munteanu (min. 28). Cla
sament: 1. Metalul Aiud 6 punc
te 2. Strungul Arad 4 p. 3. 
I.C.I.M. Brașov 2 p, 4. Stoc. 
rleșul Turda Op. (N. Strljaa- 
coresp.).



Interviul nostru 5 minute de șah TURNEUL OE LA WIMBLEDON ÎNAINTEA „OPTIMILOR"»J CAMPIONATELE

• Principalii favoriti continuă cursa LE ÎNOT ALE S.U.A
Rezultate din ultimele 

zile ale campionatelor 
torilor americani, la 
napolis : FEMININ : 
Tracy Caulkins 2:12,78 
cord, cel mai bun 
mondial al sezonului, 
Hogshead 2:15,24. Michelle Gri- 
glione 2:16.14 ; 800 m liber :
Tiffany Cohen 2:28,08 — cel 
mai bun rezultat mondial al 
sezonului, Michele Richardson 
8:28,85 ; 2(10 m fluture : Mary 
T. Meagher 2:07.53 — cel mai 
bun rezultat mondial al sezo
nului, Nancy Hogshead 2:11,25. 
Erika Hansen 2:13,78 ; 200 no 
spate : Amy White 2:14,41. Tori 
Trees 2:15,34. Michele Dona
hue 2:15,46 ; MASCULIN : 150# 
m : George Dicarlo 15:01,51 — 
record. Mike O'Brien 15:04.49, 

' Dan Jorgensen 15:16,10 ; 200 m 
mit: Steve Lundquist 2:03,64 — 
cel mai bun rezultat

’ al sezonului* 
2:03,88, Jeff
100 m spate: Rick Carey 55,32 
— cel mai bun rezultat mon
dial al sezonului, Dave Wilson 
55,65, Peter Rocca 56.73 ; 20#
ni fluture : Pablo Morales
1:58,07 — cel mai bun rezul
tat mondial al sezonului 
trick Kennedy 1:59,14, 
Beardsley 1:59,50. Primii 
clasați în fiecare probă 
calificat pentru J.O.. în
43 de sportivi. Mike Heath 
(100, 200, 4X100. 4X200 m li
ber) și Nancy Hogshead (100 
m liber. 200 m fluture, 200 m 
mixt și 4X100 m liber) s-au 
calificat în cite 4 probe.

6—3, 7-6, 6—1. 
Rensburg 6—-3,

W im- 
meciu-

Vineri și simbătâ, la 
bledon s-au desfășurat 
rile din turul trei al probelor 
de simplu (duminică a fost zi 
de pauză), ciștigătorii califi- 
cindu-se pentru optimi de fi
nală : MASCULIN : McEnroe — 
Masur 6—0, 6—4. 6—3, Scanlon
— Becker 6-2, 2—6, 7—6. 1—2 
abandon (accident). Sadri — 
Acuna 7—5, 7—6, 7—5. Cash — 
Motta 6—1. 6—2, 6—4, Gomez
— Forget 6—3, 6—4, 4—6, 1—6, 
9—7, Moor — Edmondson 6—3, 
6—4, 3—6, 4—6. 6—2, Curren — 
Krishnan 6—2. 3—6, 7—6. 7—6, 
Gerulaitis — Gilbert 7—6, 6—1, 
3—6. 6—4, Arias — Visser 5—7,

Annaconevan 
4—6, 6—4, 6—2, 

Mayotte .— Tim Gullikson 6—4, 
6—3, 6—4. Smid — Torn .Gul
likson 7-—5, 7—6, 6—2, Kriek
— Meister 6—2, 5—7. 6—4,
6— 1, Davis — Lloyd 6—4. 6—4,
7— 6, Connors — Davis 6—4, 
6—7, 6—3, 6—4, Lendl — Geh
ring 6—4, 6—2, 7—6.

FEMEI : Wendy Turnbull — 
Svetlana Cerneva 6—3, 4—6,
6—4, Elizabeth Sayers — Lisa 
Bonder 6—4, 6—2, Manuela Ma
leeva — Yvonne Vermaak 6—4> 
6—4, Pam Shriver — Camille 
Benjamon 6—0, 6—2, Barbara
Potter — Marcela Skuherska 
6—1, 6—3, Kathy Jordan — 
Julie Salmon 6—4, 6—3, Chris 
Evert-Lloyd — Betșy Nagelsen 
6—2, 4—6, 6—2, Martina Na
vratilova — Iva Budarova 6—2, 
6—2, Anne Hobbs — Carling 
Bassett 6—4, 6—2, Carina Karls
son — Virginia Wade 6—2, 
4—6, 11—9, Helena Sukova — 
Pam Casale 7—6, 6—7. '6—4,
Hana Mandlikova — Catherine 
Tanvier 6—4, 7—6, Claudia
Kohde-Kilsch — Ann Kiyomu- 
ra-Hayashi 6—3, 6—1, Steffi 
Graf (15 ani) 
ge 7—5. - ‘ 
Steimetz 
mesvari 
în turul
Alexander, Fitzgerald — Slozil, 
Smid 7-6, 3—6, 7—6, 6—4. Fle
ming, McEnroe — Purceii, van 
Patten 7—6, 6—1, 7—5. CUrren- 
Denton — Nystroem. Wilander 
6—1, 6—4, 16, 6—7, 6—3.

două 
înotă- 
India- 

800 ni :
— re- 

rezultat 
Nancy

era
P«

CUPA FEDERAȚIEI"

— Despre 
vorba T (mc

grele
retrag ua cal

(locul li iu Memorialul (aiiiibhiRca

ne fapt, au fost 10 minute... 
Adică 5 i>lus 5. exact cit durează 
o parlidă-îulger pe care am juca
t-a cu maestrul interna
țional Minai Ghindă, campionul 
țării. Mutăm rapid piesele pe cele 
64 patratc albe și negre, apăsăm 
cu nădejde butonul ceasului de 
control, in 
răspunsuri 
ritm alert.

— Cum a 
noastră întrebare (sugerată poate 
și de faptul că jucăm o Spanio
lă. deschidere mult preferată de 
ilustrul șahist cubanez josd-Raul 
Capablanca. fost campion mondial 
iMt-uni.

— Ediția din acest an a Me 
rialului Capablanca. a 19-a. a 
prins patru, turnee, conform 
diției primele două, principale 
vind Ia start numai mari macș 
și maeștri internaționali. în grupa 
mea. turneul ,.A“, cu 14 partici
pant';, au fost reprezentate 3 țări 
din Europa și America Latină. 
Rezultatul se cunoaște. Primu:. 
cubanezul Jesus Noguîeira, cu 9 
puncte, pe locul doi. In ordinea 
Sonneborn-Berger. eu șl ItaB 
Stefano Tatai, cu cite pu 
— vine răspunsul (dar ji un er<nt 
de pioni tn centru care M. *»- 
terlocutorului meu o ce-:i - s- 
tivă).

— Ceva despre tovingător 
(încerc rocada mare, pentru con
tra joc).

— Nosuieiră. un fanatic al șahu
lui. Mare maestru de la vârsta de 
19 ani, acum are 24. Știe pe de 
rost toate partidele lui Capabtân- 
ea. Foarte talentat jucător de 
mare perspectivă. Cu ei am făcut 
remiză, la propunerea sa. rezulta; 
convenabil pentru arr.îndoi (edxce 
un turn puternic pe cofoc.na tfea- 
chisâ ,,d~).

— ...și rezultatul propriu t (tre
buie să evit pătrunderea tnmlsi).

— 3 partide clștigate, 9 egale, o 
singură infrmgere, 1a ceb06tenmcnl 
Meduna, in runda a doua, rtnd 
încă nu mă acomodasem cu cosj- 
ditiile de ioc. destul de aspre 
pentru noi. europenii. Am ciștigat 
la argentinianul parcte-Pă.i~o. 
învingătorul 'lui Karpov acum dc-l 
șni. spaniolul Ochoa și .'.bar.erei 
Diaz. Lupta a fost ectullbr»8>. wa 
turneu fără outsideri. aș sț-une- 
Rezultatul propriu, onorant pen
tru cartea mea de viată, dar C 
consider totuși sub po-ibiHtML 
Puteam mai mult ! fti'mj 
adverse se intensifici —: po
ziției ce o apăr).

butonul ceasului de 
limp ce întrebări șl 

se succed in același

fost in Cuba ? prima

LA TENIS Pablo 
Float

mondial 
Morales 
2:04,29 ;

;cte
tn

4

S-a jucat u Ciznfuegos, 
il insuleL CUmi urr.edă, tem-

■a

il in 
n 

urez 
tccez

Rorfu VOIA

SAO PAULO. In metropola 
braziliană se vor desfășura în
tre 15 și 22 iulie întrecerile u- 
nei importante competiții de 
tenis pentru echipe feminine, 
dotată cu „Cupa Federației". 
Capi de serie au fost stabilite 
formațiile : 1. S.U.A., 2. Ceho
slovacia (câștigătoare a ediției 
trecute a competiției), 3. R. F. 
Germania, 4. Marea Britanie, 
5. Franța, 6. Italia. 7. Iugo
slavia și 8. Australia, tn primul 
tur vor avea loc partidele : 
S.U.A. — Mexic, Ungaria — 
Elveția, Spania — Austria, Ca
nada — Italia, R.F.G. — R. P. 
Chineză, Suedia — Brazilia, 
Columbia sau Indonezia — Bel
gia. Argentina — Australia, Iu
goslavia — Coreea de Sud sau 
Zimbabwe, Israel — Peru, 
U.R.S.S. — Uruguay, Bulgaria 
— Marea Britanie, Franța — 
Olanda, Danemarca — Chile 
sau Filipine, Japonia — Grecia, 
Venezuela sau Portugalia — 
Cehoslovacia.

6—1.
Bettina Bun- 

6—3, Jo Durie — Kim 
6—4, 6—2, Andrea Te- 

— Sue Leo 6—2. 6—2. 
trei la dubita bărbați;

în Turul Franței

TELEX^TELEX
AUTOMOBILISM • C-E- de 

liuri a programat ia Cenoslova 
o cursă (Kg km și 31 probe 1 
ciale) incheîalâ la Gotrwaidov 
cîștigat Dzmuth, Lux (RJTXL, 1 
gia) pe ..Audi »•*.

BASCHET • Compeupa BLk
lină. ..Memorialul Ferenc Hepp-, 
de la Budapesta a te»« ciș-_g*iă 
de Iugoslavia 5 p CIS—Mi), urv 
mată de UASS. S p ISt-S». 
Ungaria 4 p (249—2SR si lUBa 4 p 
(258—289). IugosLa-.âa a iateecu: 
U.R.S.S. cc (Petrovir. «
înscris 24 p> și Ungaria cu 94—#8 
(Dalipagici 23 p). UJLSA a în
vins Italia cu 112—#8 fBelcBteaii 
33 p) • I-a Beijing, meci amical 
feminin : R.P. Chineză — C R SS.
60—35 (Semenova a înscris 14 Pt- 

HANDBAL • Sele. ■
culinâ a U R S.S. a susținui două 
partide Iii "Ungaria. La Ves prem. 
oaspeții au obținut victoria cu 
23—2» (12—9). iar te Budapesta,
sovieticii au învins din nou. de 
dată acearta mult mai net : 23—îl.

POLO • A'te rezultate 
Prut turneului ințernațior 
celor șase națiuni, de 
burg : R.F.G. — Austr 
Ungaria — Spania 12—11. Grecia
— Cuba 7—6, R.F.G. — Ungaria 
u—11, Spania — Cuba 18—5. Aus
tralia — Grecia II—7. Clasamen
tul după 4 etape: 1. R.F.G. 7 p. 
2. Ungaria 7 p. 3. Australia 5 p. 
4. spanie 3 p. Grecia 2 p. 
6. Cuba Op. .

VOLEI • Turneu internațional 
masculin la Tokio : Coreea 
Sud — Japonia 3—0 (5, 10, 
Cuba — Canada 3—0 (4, 11, 8), 
Cuba — Japonia 3—2 (13. II. —11, 
—16. 15), Canada — Coreea de Sud 
3—9 (7, 3. 11) !, Coreea de Sud
— Cuba 3—1 (—12, 16. 6. 11). Ca
nada — Japonia 3—1 (—5. 15, 14. Si

spe 
■ A'.

Ia o- 
ilia 11

al

de
13).

ACTUALITATEA SAHISTA
VARȘOVIA, . 1 (Agerpres). 

—— L41 Pîotrkow Tribunalski, în 
tjmeul internațional feminin 
de șah rezervat maestrelor. 
după 8 runde. în fruntea cla
samentului se află Smaranda 
Boicu (România) cu 5,5 punc
te. urmată de -Lechner (Polo
nia), Cere (Iugoslavia) cite 5 
puncte. Szunanska (Polonia) 4,5 
pacele. în runda a 8-a, Sma- 

ida Boicu a ciștigat la Fan- 
Hecmskerk (Olanda). Lech- 

la Kazmarek,
pe 

remizat

ftT 
ner a pierdut 
Gere a învins-o 
Bru&ztman 
manska.

In turneul marilor 
după 9 runde conduce 
Șiolan (R-P- Chineză) 1 
puncte, urmată ' ~
(U.RJSJS.) 6.5 puncte. 
(U.R.SS.) 6 puncte. 
Polihroniade 
puncte. Jagodzinska 
5 puncte. Ersnska (Polonia) 4,5 
puncte (1). în runda a 9-a. 
Polihroniade 
Szmacinska. 
consemnată 
Muhnik — Semenova. Liu Șiu- 
lan — Jagodzinska. Sikora a 
pierdut la Gijmska. iar Wiese 
a invins-o pe Sosnowska.

LONDRA. Reprezentativa 
masculină de șah a Uniunii 
Sovietice a câștigat cu 21—19 
partida sa cu selecționata „Res
tului lumii", deși a pierdut cu 
4âx—5^ meciurile ultimei runde, 
în această rundă, a patra, au 
fost consemnate rezultatele : 
Karpov — Andersson 0,5—0.5.

Zbor on, 
CU Szi-

maestre.
i Liu 
cu 7 

de Semenova 
Muhnik 

Elisabela 
(România) 5.5 

(Polonia)

9-a. 
a remiza» cu 

egalitatea fiind 
șâ in partidele

; Pa- 
Craig 

doi 
s-au 
total

Kasparov — Timman 1—0, Tuk
manov — Korcinoi 0,5—0,5, 
Smîslov — Ljubojevici 0,5—0,5, 
Vaganian — Ribli 0—1, Be- 
liavski — Larsen 1—0, Tal — 
Chandler 0.5—0,5, Razuvâev — 
Hiibner 0,5—0,5, Romanîșin — 
Miles ----- 
0—1.

Cele 
rii au 
ruri : 5—5, 6—4, 
5,5 p. '

BARCELONA, 
tru internațional 
rov (21 ani) va 
lie, în capitala Cataloniei, 
de al 17-lea „Oscar" 
al șahului, pentru 
sale din 1983. Este pentru ă 
doua oară consecutiv că acest 
important trofeu îi este acor
dat tinărului jucător sovietic.

0—1, Sokolov Torre

patru runde ale întîlni- 
avut următoarele sco- 

5,5—4,5 și 4,5—

Marele maes- 
Garry Kaspa- 

primi la 4 iu- 
cel 

mondial 
prestațiile

PRIMA ETAPĂ a ..Turului 
Franței ’84", de la Bondy la 
Saint Denis (148,5 km), desfă
șurată pe un timp friguros, a 
prilejuit belgianului Ludo Pee- 
ters o evadare care i-a adus mul
te secunde de bonificație prin 
cîstigarea diferitelor sprinturi 
intermediare, 
dus în final 
tapa însă a 
sprint, de 
Frank Hoste în 3.27:13 (cu 
nificație 3.26:48). El a fost 
mat de Jean-Francois 
(Franța) 3.26:58 (cu bonificație). 
Allan Peiper (Australia) 3.27:08 
(cu bonificație). Plutonul de 
20 de concurenti a fost înre
gistrat în 3.27:13 (media orară 
fiind de 42.981 km). în clasa
mentul general Peeters avea 
timpul de 3.33:48 (la 4 s Hos
te. la 8 s Peiper. la 9 s Hi
nault).

ETAPA A DOUA (Bobigny— 
Louvroil, 249 km) s-a încheiat 
cp victoria rutierului’ francez 
Marc Madiot (7.00:01 — cu bo
nificație) care i-a întrecut, la 
sprint, 
dare" 
marca) 
Roche 
Rudy 
7.00:34. 
de de

a-ceea ce i-au 
tricoul galben. E- 
fost cîstigată. 
conaționalul

la 
său 
bo- 
ur- 

Rault

pe colegii săi de ..eva- 
Kim Andersen (Dane-

— 7.00:13. Stephen
(Irlanda) — 7.00:21 și 
Rogiers (Belgia) — 
Grație acelorași secun- 
bonificație acordate pe

traseu, lider al clasamentului 
general a devenit acum olande
zul Jacques Hanegraaf cu un 
avans de 8 s.

• Sîmbătă s-a dat startul in 
prima ediție a ..Turului Fran
ței" pentru femei. Etapa intîi 
(Bobigny — Saint Denis. 67.4 
km) a revenit olandezei Havtk 
Nieke 1.39:41 (cu bonificație) 
— medie orară de 40.157 km. 
Ea s-a impus si în etapa a 
doua (Guise — Louvroil. 61.600 
km) pe care a cîstigat-o in 
1.38:20 (cu bonificației. în cla
samentul general De primele 
trei locuri sînt olandezele Ha- 
vik 3.18:01. Petra de Bruin 
3.18:45 și Connie Meyer 3.18:58.

★
VARȘOVIA. După 4 etape in 

Turul Poloniei în clasamentul 
general pe primele locuri se 
află polonezii : Krawczyk
15.03:26. Mierzejewski 15.03:18, 
Ludwiniak 15.03:52. Piotro-.vicz 
15.03:53. Iată si cîstigătorii eta
pelor a doua (Uza — Tarnow. 
185 km) — Krawczyk 4.22:03, 
a treia (Tarnow — Gorlice. 153 
km) — Zagajewski 
a patra (Gorlice — 
Bieniek 4.08:34.

BRNO. Australia

3.31:23 și 
Lesko) —

(4:30,73) a 
cîstigat finala cu Cehoslovacia, 
în proba de urmărire 4 000 m.

PARIS (Agerpres). Potri
vit datelor publicate de Comi
tetul de organizare a campio
natului european de fotbal din 
Franța, la întrecerile turneului 
final au asistat aproape 600 000 
spectatori, media- pe meci fiind : 
de circa 40 000 spectatori. Re
cordul de asistență a fost în
registrat la partida dintre echi- . 
pele Franței și Portugaliei, cînd ’ 
in tribunele stadionului dan 
Marsilia au fost prezenti 54 848 
spectatori.

VALOROASE RECORDURI ALE ATLETELOR NOASTRE
(Urmare din pag. îl

gase 3 006 m în 8:35,05, cel 
mai bun rezultat al ei din acest 
an și al treilea în lume. Aceas
tă „dublă" valoroasă — rezul
tatul de la 1 500 ni este primul 
pe lista mondială a sezonului, 
urmat de 3:58.1 Doina Melinte 
— probează marele potențial al 
Maricicăi. capabilă, fără îndoia
lă. de performante si mai 
bune. Tot pe stadionul „23 Au
gust" -sîmbătă. Vali lonescu ii 
sărit 7,04 m la lungime. al 
4-lea concurs consecutiv peste 
7 metri a! rapidistei.

în Italia, Ia Formia, Mihaela 
Logbin- a cistigat proba de 
greutate cu 21,00 m, corec- 
lindu-și cu 5 cm propriul re-

m.

cord national. După ce a fost 
prima româncă dincolo de 20 m. 
Mihaela Loghin (antrenor I. 
SabAu) ajunge, iată, la 21 m. 
graniță trecută în lume de ou- 
ține atfete. La Formia. record
mana României a avut două 
aruncări de 21.00 m (!) si a 
reușit în toate cele 6 încer
cări rezultate de peste 20
dovedind și o remarcabila 
constanță !

Un alt record național a în
registrat în orașul italian Cris- 
lieana Cojocaru (antrenor N. 
Mărășescu) — 55.60 la 400 mg. 
cu 37 de sutimi sub vechiul 
record pe care îl stabilise, cu 
două săptămâni în urmă, la 
Sofia.' De. notat că în cele trei 
curse de 400 trțg alergate in

acest sezon Cojocaru a stabilit 
tot atitea recorduri ! La 
mia, ea a întrccut-o pe 
recordmană mondială de 
nioare Radostina Stereva 
gârlă)" 55,68.

A treia victorie românească 
a fost obținută de campioana 
europeană de sală la 1 500 m 
l ila Lovin — 4:04,88. care a 
fost urmată de Maria Radu — 
4:08,75 și Gabriella Dorio (Ita
lia) 4:11,46. Alte rezultate r fe
minin : înălțime : Simeont
(Italia) 1.95 m ; 100 mg : Doh- 
kova (Bulgaria) 12.76 • ' mascu
lin : 200 m : Meanea (Italia) 
20.-42 : disc : Bugar (Celio— 
slovacia) 68.50 m Bucci (Ita
lia) 66.96 m — record. Mar
tino (Italia) 66.99 m.

For- 
fosta 

ju- 
(Bul-

In cele ’ 15 meciuri ale. turne
ului, final au fost, marcate 41 
d,e goluri (medie de joc — 2,73). 
față de 27 goluri înscrise în 14 
partide (medie — 1,92) la edi
ția trecută a campionatului 
desfășurată, în 1980, în Italia. 
Cei măi productivi s-au dovedit 
mijlocașii, care au înscris 22 
goluri. Afacanții au marcat 
numai 14, iar fundașii 5.
• Noi întâlniri în cadrul gru

pelor semifinale ale competiției 
dotată cu „Cupa Libertadores" : 
în grupa „A“ : Ufa Merida 
(Venezuela) — Flamengo (Bra
zilia) 0—3. Clasamentul : 1. Gre- 
mio Porto Alegre 2 p (1 joc), 
2. Flamengo 2 p (2 j), 3. Ula 
Merida 0 p ; grupa „B“ : Na- 
cional Montevideo (Uruguay) — 
Universidad catolica (Chile) 
2—0. Clasamentul : 1. Indepen- 
diente (Argentina) 4 p 
Nacional 3 p (2 j), 3. 
sidad 1 p (3 j).
• A început o nouă

popularei competiții 
„Cupa Alpilor". în prima etapă 
au fost înregistrate rezultatele: 
grupa „A“ : Sochaux (Franța) 
— Grasshoppers Ziirich 0—2,'
grupa „B“ : Monaco — Chaux 
de Fends (Elveția) 2—0, Sion 
(Elveția) — Auxerre (Fran
ța) 3-2.

0 Returul finalei „Cupei li
gii spaniole" : Valladolid —

(3 j), 2. 
Univer-

ediție a 
pentru

Atletico Madrid 3—0. în tur, la 
Madrid, scorul fusese 0—0, ^ast
fel că echipa din Valladolid a 
intrat in posesia trofeului.

O Meciul pentru super-euna 
continentală (Liverpool — Ju
ventus)^ ar putea avea loc in 
decembrie, la Monaco, cu pri
lejul inaugurării unui nou sta
dion.
• Fostul căpitan al reprezen

tativei R. F. Germania, Franz 
Beckenbauer (103 selecții in na
țională). a fost solicitat să răs
pundă de pregătirea echipei na
ționale în vederea participării 
la viitoarea ediție a campiona
tului lumii. Deoarece Becken
bauer nu posedă — încă — li
cența de antrenor, funcția pe 
care, mai mult ca sigur, va fi 
angajat fostul faimos jucător 
este aceea de... director tehnic 
al naționalei !
• Mîine, la Miinchen, pe „O- 

lympia Stadion” va avea loc 
întîlnirea dintre echipele R. F. 
Germania și Olanda, o reedi
tare a finalei CM„ din 1974, 
cînd vest.-germanii au învins 
cu 2—1.
• Postul de radio național 

spaniol a anunțat că s-a per
fectat transferul lui Diego Ma
radona, de la C. F. Barcelona 
Ia F. C. Napoli !
• Ted Croker,

derației engleze de fotbal, 
anunțat că Anglia dorește 
organizeze turneul final 
Campionatului european în I9ăd.

secretarul Fe- 
a 

să 
ai
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