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Patru decenii de viață nouă, liberă, prosperă

SPORTIVĂ ÎN PAS
CU ÎMPLINIRILE SOCIALISTE ALE PATRIEI

I

Întreceri de handbal viu disputate la „Festivalul sportului munci
toresc călărășan"

Timp de două zile. în muni
cipiul de pe malul Borcei s-a 
desfășurat „Festivalul sportului 
muncitoresc călărășan", compe
tiție de amploare înscrisă în 
bogatul program al „Daciadei". 
organizată de Consiliul jude
țean al sindicatelor și C.J.E.F.S. 
Călărași. La frumoasele și nu
meroasele întreceri au luat star
tul tineri și tinere din între
prinderile și instituțiile județe
lor Buzău, Constanța, Giurgiu, 
Ialomița, Călărași.

Sigur, toate județele organi
zează asemenea mari competiții 
cu largă audiență în rîndurile 
iubitorilor de sport. Cu mici ex
cepții, fiecare festival — indife
rent dacă se adresează sporti
vilor de la sat ori de la oraș — 
are farmecul, nota lui perso
nală. La Călărași, farmecul a 
început cu o cursă pe biciclete 
de oraș, cu purtători de „tricou 
galben" anunțați prin toate pîl- 
niile difuzoarelor. iar ineditul 
s-a încheiat cu o aplaudată de
monstrație susținută de călăre

ții cunoscutei herghelii de la 
Jegălia. A fost o mare ambiție 
din partea factorilor cu atribu
ții în sport de a organiza la 
înălțime și această manifestație 
polisportivă, o dorință de auto- 
depășire, județul Călărași ocu- 
pînd, anul trecut, în clasamen
tul general al „Daciadei" o po
ziție deloc de invidiat.

„Festivalul sportului muncito
resc călărășan" a cuprins atră
gătoare întreceri de atletism, 
handbal, volei, tenis de masă și 
tenis de cimp, oină, cros, șah, 
eiclism. A cuprins aproape 1 000 
de competitori, tineri și chiar 
vîrstnici — fostul învățător Iu
lian Deculescu (76 de ani), din 
comuna Modelu, a venit cu 
două echipe de oină și a ocu
pat, cu prima garnitură, locul 
I. La atletism, finala cursei de 
100 m bărbați a fost cîștigată

Vasile TOFAN
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„Cupa Dinamo" la ciclism

C. CĂRUTAȘU Șl DINAMO I Pt PRIMELE LOCURI
Ultima etapă (a patra) a 

tradiționalei competiții cicliste 
„Cupa pinamo" s-a desfășurat 
luni după-amiază, pe șos. 
București — Alexandria, pe 
distanța de 90 km. Secvența 
de închidere a acestei intere
sante alergări a fost și cea mai 
disputată, din întreg ansam
blul concursului, fapt explica
bil prin diferențele minime de 
timp care separau în clasa
mentul general al „Cupei", 
după trei etape o bună parte 
dintre fruntașii întrecerii. C. 
Căruțașu, liderul cursei, și-a 
apărat cu strășnicie tricoul gal
ben cucerit în prima etapă. La 
rîndul lor. I. Alexandru (Stea
ua), principalul adversar al 
lui Căruțașu, aflat în clasamen
tul general pe locul al doilea, 
la numai 12 sec, unde, precum 
și I. Gancea (Dinamo), ocu
pantul locului al treilea. la

egalitate de timp Cu I. Ale
xandru. emiteau și ei justi
ficate pretenții la cucerirea tro_ 
feului. Toți aceștia s-au insta
lat in fruntea plutonului, de 
unde așteptau un moment priel
nic pentru atac. Și atacuri s-au 
dat cu zecile I Iar de aici a 
rezultat o cursă rapidă, din ce 
în ce mai rapidă, mai ales du
pă punctul de întoarcere (km. 
53) cînd, din pluton, încep să 
se „cearnă" (în nu mai puțin 
de 5 km) 19 rutieri. Și, totuși, 
în față, nimeni nu poate 
întreprinde ceva hotărîtor. Sin
gura evadarea încununată de 
succes se va produce abia cu 
13 km. înainte de sosire, cînd 
șase concurenți s-au desprins 
din „menghina" grupului, a-

Gheorghe ȘTEFANESCU

(Continuare în pag 2-3)

PE TEMELII NOI, PRIMELE „VlRFURI“
Judetu'BiSTRiTĂMASĂUD

Ținuturile Bistriței și ale 
Năsăudului se bucură de o 
natură darnică în frumuseți. 
Dealurile urcă spre crestele 
masivelor Rodnei. Birgăului sau 
Călimanilor. purtînd semeț pă
duri bogate de diferite esențe. 
O descriere a acestora, nease
muit de frumoasă, o făcea 
maestrul cuvîntului George Că- 
linescu : „Jos. la Năsăuil. dea
lurile sint cu sninările ioane 
late, mai sus pe valea Salvei 
se împădurește si de la Telciu 
incolo miroase a iemn ia fie
răstraie". Dar și meleaguri 
pline de spiritualitate din care 
si-au tras seva si „Firele de 
tort" ale lui Coșbuc si perso
najele simbol Ion si Bologa 
ale lui Rebreanu, după cum 
tot din aceste locuri a erupt 
spre inima românilor, chemați 
la „deșteptare", imnul lui An
drei Mureșanu, fiul unui morar 
de scoarță de argăsit...

Deșteptați cu adevărat la o 
nouă viată in urmă cu patru 
decenii, oamenii locului s-au 
pus serios pe treabă. In pas 
cu înnoirile social-economice. 
Si activitatea sportivă s-a în
scris intr-un ritm accelerat de 
dezvoltare. De fapt, se poate

Aspect de la deschiderea unui traditional festival cultural-sporliv 
pe stadionul „Progresul" din Bistrița

afirma că o adevărată mișcare 
sportivă s-a născut și aici a- 
bia în anii de după Eliberare. 
Ce fusese pînă atunci ? Acti
vități sporadice, rodul unor in
terese individuale de comer
cializare a schiurilor si sănii
lor produse manufacturier. A 
mai existat un „district" la 
fotbal, arondat Ligii de Nord 
cu sediul la Cluj. Notabilă a 
fost_ păstrarea tradiției școlare 
năsăudene și în educație fi

zică si sport, materializată prin 
introducerea gimnasticii sue
deze. predată după manualul 
lui Ion Bucovineanu, moment 
progresist al epocii, care înlo
cuia sistemul gimnasticii ger
mane a lui Jahn. închistat și 
cazon. Cu echipa de fotbal

Mihail VESA

(Continuare în pag 2-3)

„BOXERII VOR El ÎN FORMĂ EA TIMPUL POTRIVIT!“ CHIAR TOfl 1
Pregătirile sportivilor trebuie să se desfășoare intr un 
climat de răspundere deplină, de competentă și dăruire

Și pentru boxerii din lotul 
național a Început „numără
toarea inversă". Pregătirile șe 
desfășoară conform planificării, 
iar zilele trecute ei au avut o 
ultimă apariție publică, la 
Brăila, unde s-a văzut stadiul 
în care se află sportivi» și au 
fost clarificate ultimele nelă
muriri privind titularizarea 
candidaților olimpici.

în urma evoluțiilor boxerilor 
fruntași, deși potențialul uno
ra din cei vizați să evolueze pe 
ringul olimpic n-a fost satis
făcător. antrenorii care răspund 
de pregătirea sportivilor ne-a-u 
asigurat că forma maximă a 
fiecărui boxer selecționat va 
fi obținută la timpul potrivit,

că meciurile de la Brăila au 
constituit o etapă intermediară 
de pregătire etc. Nu avem nici 
un motiv să punem la îndoială 
aprecierile antrenorului emerit 
Ion Popa și ale doctorului Pe
tre Radovici, dar ne simțim o- 
bligați să opinăm că au 
fost cîțiva componenți ai lotu
lui care nu și-au justificat se
lecția și nu dau garanții în 
privința unor comportări nota
bile în marile competiții.

Iată spre exemplu, Constan
tin Tițoiu (muscă) a fost pur

LA ȘTRANDUL TINERETULUI, ACTIVITATE NON STOP
A POLOISTILOR SI SĂRITORILOR•»

ZI DE VARA la Ștran
dul Tineretului din Capi
tală. Zi cam răcoroasă 
(după-amiază chiar s-a 
înnourat), dar nu în mă
sură să afecteze hotărirea 
poloiștilor și a săritorilor 
de la trambulină de a-și 
ridica printr-o pregătire 
intensă valoarea, de a-și 
îmbunătăți performanțele 
individuale la campionate
le naționale și — cei mai 
buni dintre ei — în între
ceri internaționale.

AVIZIERELE amenajate 
la secretariatele celor do
uă ramuri ale natației a- 
rată că la polo antrena
mentele au loc între orele 
7 și 21, iar la sărituri de 
la ora 8,30 pînă la ora 20. 
Ne-am convins că progra
mul este respectat întoc
mai. pregătirile desfășu- 
rîndu-se non-stop, deși în 
această perioadă foarte 
mulți copii și tineri sin! 
angrenați în examene șco
lare și studențești. i’O-

LOIȘTII DE LA PROGRE
SUL se antrenau, sub în
drumarea fostului interna
țional Alexandru Szabo, in 
scopul menținerii pregătirii 
fizice specifice și perfec
ționării tehnicii individua
le. Primul obiectiv : tur
neul final al „Cupei Ro-

Reportaj de sezon

mâniei", pentru care echi
pa Progresul s-a calificat 
nu de mult. La antrena
ment sint prezenți cinci 
seniori și patru juniori. 
Absenții se află fie la lo
tul de juniori (Andrei 
Bărbulescu și Adrian Mă- 
hălcanu), fie la examene 
școlare. Aceștia din urmă 
sînt așteptați la ore con
venabile lor pentru a ține 
pasul cu coechipierii. Co
lectivul de antrenori (A- 
lexandru Szabo — seniori,

Adrian Ionescu — juniori. 
Teodor Angelescu — copii 
și Ion Miu — inițiere) are 
ambiția de a continua fru
moasa tradiție a secției de 
polo a C. S. Progresul, de 
unde s-au ridicat mulți 
dintre componanțil lotului 
național, printre care Do
ru Spinu, Mihai Tudor, 
George Gaiță, Gabriel Ar- 
sene. Eugen Ionescu, pen
tru a aminti doar pe cei 
care sint încă în activitate. 
LA SEDIUL Comisiei mu
nicipale (tot la „Tineretu
lui"), președintele acesteia, 
tovarășul Mihai Miron, ți
ne să sublinieze că, în a- 
fara antrenamentelor, 
Ștrandul Tineretului găz
duiește numeroase meciuri 
de polo susținute de cele 
39 de echipe care întrunesc 
630 de copii și juniori. 
Chiar în după-amiaza zilei

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag 2-3)

Georgeta Antobie se Străduiește să execute 
(lin ce în ce mai bine salturile in echer 

Foto : Ion MIHAICĂ

și simplu ridiculizat de Marin 
Vișan, care l-a obligat pe spor
tivul din lot să abandoneze. 
Ne punem întrebarea dacă Ti
țoiu mai prezintă garanții pen
tru o evoluție corespunzătoare 
în viitoarele întreceri. Aceeași 
întrebare și vizavi de „coco
șul" Marian Finățan. Acesta a 
recepționat in plin, timp de 
trei reprize, foarte multe direc
te de dreapta, expediate de 
Nicolae Șchiopii. Fînățan nu a 
manifestat nici o preocupare 
pentru apărare, nu a evitat, 
deși o putea face, loviturile ce 
se abateau asupra lui, iar a- 
tacurile sporadice pe care le-a 
inițiat au avut o eficacitate 
destul de scăzută.

„Mijlociul" Doru Mariccscu 
este, cum se spune, „leu" cînd 
are în fată un adversar slab si 
„mielușel" atunci cînd Intîl- 
nește un boxer mai puternic. 
Ne-am convins de acest lucru 
urmărindu-1 în diversele com-

Petre HENT 
Paul lOVAN

(Continuare în nan 2—3)

ANIȘOARA STANCIU (7.08) 
Șl DOINA MELINTE 

ÎNVINGĂTOARE
LA BYRKJELO (Norvegia)

în cadrul concursului desfă
șurat duminică în localitatea 
Byrkjelo (Norvegia), record
mana mondială Anișoara Stan
ds a cîștigat proba de sări
tură în lungime cu 7.08 m iar 
Doina Melinte s-a clasat pri
ma la 800 m cu timpul de 
2:00,23.



PATRU DECENII DE VIATA NOUA, LIBERA, PROSPERA
(Urmare din pag. 1)
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ACTUALITĂȚI DIN TENIS

„Virtutea Romană Renăscută" 
— ecoul societății de lectură 
din liceul cu același nume, 
frecventată și de George Cos- 
buc — școlarii fotbaliști năsă- 
udeni descopereau multe din- 

petre frumusețile locurilor 
care le vizitau.

Baza materială 1 La fel 
repede poate fi trecută în 
vistă integral : săli pentru 
dueatie fizică doar la liceele 
din Bistrița si din Năsăud. 
două bazine de înot după 1920. 
de 33 și 20 (!) m la barajul 
uzinei electrice din Bistrița, 
iar în munții Birgăului. Rodnei 
și Călimanilor existau cîteva 
cabane si refugii turistice 
menajate cum s-a putut.

...Oameni noi. fante noi. 
teritoriul unde altădată

de 
re- 
e-

a-

Pe 
pe 

harta sportivă a tării era o 
pată aproape albă s-au pus 
bazele trainice ale unei miș
cări sportive organizate Bis- 
trițenii se mîndresc cu Com
plexul polisportiv .Progresul", 
care cuprinde un stadion cu 
tribune pentru 10 300 de spec
tatori. o pistă pentru atletism 
cu sase culoare (în linie 
dreaptă — opt), sase terenuri 
de tenis, patru ■'bituminizate) 
pentru handbal și baschet. In 
incintă există săli pentru atle
tism si scrimă, haltere, lupte 
box. judo, gimnastică de în
treținere, sală de forță, ves
tiare. saune, complexe de re
facere. microhotel, iar în ime
diata apropiere a stadionului sediata apropiere a
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1944 1965 1984

• Asociații și cluburi sportive 8 66 271
• Secții afiliate 14 82 134
• Sportivi legitimați 85 1565 10084
• Sportivi clasificați - 130 771

- maeștri ai sportului — -• 5
— candidați olimpici — — 12
- candidați maeștri - - 2
- categoria 1 — 3 90
- categoria a ll-a - 55 256

• Profesori de educație fizică 4 28 206
• Antrenori 5 36
• Instructori sportivi 16 180 360
• Campioni naționali - - 19
• Centre de inițiere copii și juniori — — 35
• Sportivi in loturile naționale — — 34
• Echipe divizionare — 2 35
• Arbitri 4 150 370

Fîntinele dispune de o cabană, 
schi-lift. pîrtii de fond etalo- 
nate pentru concursuri repu
blicane. pîrtie de sanie, nirtie 
pentru alpine (agrement).

în anii care s-au scurs de la 
Eliberare, pe teritoriul județu
lui Bistrița-Năsăud au luat 
ființă multe unităti sportive, 
în cadrul cărora tinerii îsi de- 
săvirșesc pregătirea sportivă. 
Ne referim în primul rind la 
clubul fanion al județului. Glo
ria Bistrița. CU secții de atle
tism, haltere (Divizia „A"), 
handbal-fete („B") fotbal („B"). 
box. lupte greco-romane, cu 
centre de inițiere la tenis, cul-

LA NOI, IN OSPEȚIE!"

valoroși voleibalisti băieți

® Daniela Moise—comportare bună la turnee in Marea Britanie*„Cupa
Neptun" și „Cupa Litoralului1* pentru juniori
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Rodna, Șanț,
Reibra, Telciu, . , _ _______ ____ _ _____w
TureaCj Sebiș, Colibița — așezări de oameni obișnuiți cu munții 
care „cad pe ei“, muncind La suprafață sau scormonindu-’.e 
măruntaiele, vara și iarna. Și ce ierni se aștern in aceste 
locuri ! Zăpada îi invită, și-i obligă de cele mai multe ori, in 
special pe copii, să-și lege „doagele* de picioare și s-o porneas
că la școală, la treburi sau la joacă. încet, încet, doagele au 
fost înlocuite cu schiuri, cu legături și bețe speciale, iar în 
cele din urmă au apărut și costumele multicolore. Primul pas 
a fost făcut. Următorul ? „Cupa avelor*, „Cupa Măgura* și 
altele asemănătoare, adevărate sărbători pentru comuna orga
nizatoare. Principiul ospeției totale (masă, casă), fiecare pen
tru fiecare, funcționează perfect încă de la început ; mai mult, 
părinții sînt primii care dau o mină de ajutor la organizare, 
arbitraj (!!), ca să nu mai vorbim de .sfaturile tehnice- pen
tru odrasle. încă un pas făcut. Următorul ? Patronajul C.S.Ș. 
Bistrița pentru fiecare dintre centrele de schi înființate în 
comunele amintite și nu numai în acestea, dotări tot mai 
numeroase cu materiale și echipamente adecvate, îndrumare 
de specialitate, după care au apărut Ileana Hangan, Viorica 
Vrășmaș, Livia Racilă, nume de acum binecunoscute în lumea 
schiului, capi de generație care se îndreaptă pas cu pas spre 
laurii oferiți învingătorilor în marile concursuri. în definitiv, 
de la concursurile cu oaspeție pînă la titluri, cupe și diplome, 
cu steaguri și cu fanfară, nu sînt decît câțiva pași, dar In 
schiul de fond, în special, exactitatea, succesiunea și ritmici
tatea pașilor sînt hotărâtoare.

Și pe meleagurile bistrițene, 
peste așezările omenești, pașii 
bine diri j ați.

Sîngiorz Băi, Lunca IIvei. Măgura Ilvet Parva, 
Romuli, Mureșenii Birgăului, Prundu Birgăului,

acolo unde munții par să cadă 
sportului și ai sportivilor sînt

află o foarte frumoasă sală 
polivalentă cu tribune pentru 
1 200 de spectatori, care între
gește si urbanistic complexul, 
în Bistrița există un bazin de 
înot în aer liber, cu opt cu
loare. de 50 m. un bazin pen
tru inițierea copiilor si un altul 
la C.F.R. (plus patru terenuri 
de tenis, popicărie, terenuri 
pentru volei, badminton, sală 
pentru gimnastică de întreți
nere). Pentru sporturile de 
iarnă, complexul de la Piatra

î
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* 
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turism, gimnastică de întreți
nere. C.S.Ș. Bistrița este pepi
niera sportului de performantă, 
în special la schi, iar echipa 
de tenis de masă. în colabo
rare cu A.S. Sticla, participă 
în Divizia ,.A“. Pe lingă între
prinderea de utilai tehnologic 
ființează A.S. Metalul, cu sec
ții de box și handbal băieți, 
iar în cadrul A.S. Mecanica 
există secții de tenis, sanie si 
scrimă. Tot în Bistrița, la A.S. 
Electrotehnica, sînt grupați cei

mai _____ _ . .
si fete, iar la A.Sp.C.P.L. pon
derea valorică o au iudoka si 
luptătorii. C.S.Ș. Năsăud, de 
pe lingă liceul „George Coș- 
buc". are secții de atletism, 
schi, fotbal si handbal iar din 
secția de judo de la A.S. Pio
nierul pornesc permanent va
lori spre eșaloanele superioare, 
ultimul „nume" lansat fiind 
Silvia Lazăr, component al lo
tului reprezentativ. La Beclean. 
la Rodna (cu echipă de fotbal 
in _C“). printre energeticienii 
de la Colibita. sportul și-a fă
cut multi iubitori si mai ales 
oracticanți. De pe meleagurile 
bistritene s-au ridicat în ultimii 
ani sportivi apreciati. compo
nent! ai loturilor reprezenta
tive. cum sînt : Ileana Hangan, 
Viorica Vrășmaș si Li via Ră- 
cilă — schi fond. Ana Al- 
george. Felicia Tilea si Livia 
Salanță — atletism Carmen 
Popovici — sanie. Mireea Bir- 
san (75 kg). Daniel Filip (75), 
Constantin Chivu (60). Alexan
dru Egyed (75), Mireea Zbur
lea (67.5) — haltere. loan Gă- 
nâu — portarul titular al e- 
chipei naționale de handbal 
juniori, frații Ioana si Călin 
Creangă — tenis de masă. Da
niel Măierean — box. Artcmisa 
Bartoș, Adriana Morar. Aneta 
Bujor și Maria Sîrbu — hand
bal. Sorin Lenta — fotbal, la 
„Luceafărul". Si nu trebuie ui
tat că in ultimii ani. din sălile 
si de pe terenurile de sport 
bistritene au pornit pe calea 
afirmării sportive, interne si 
internaționale, deopotrivă cu 
cea profesională, gimnastul Dan 
Odorhean. atletii Crlsta Mak- 
say, dr. ing. Adrian Gagea, 
medicul stomatolog Valentin 
Jurcă, handbaliștii Maria Boși, 
loan Palko, Margareta Hanek, 
portarul „Rapidului" cînd a- 
ceastă echipă cucerea C.C.E., 
fotbalistul Gavrî! Balint, marea 
speranță.

Așadar, 
săud se 
dreptate.
Ele au fost obținute de spor
tivi care beneficiază de cele 
mai bune condiții de afirmare 
a talentului si pasiunii lor. de 
a căror pregătire se ocupă oa
meni harnici, inimoși : Ștefan 
Berbeearu, Ioan Zanca. Iosif 
Nagy. Andrei Carafa. Ernest 
Mihalyfalvi, Grigore Sălăjean, 
Mireea Armeanu. Gheorghe 
Bozga și multi alții.

• In marea britanie. 
LA WEST WORTHING ȘI PA- 
DINGTON, TÎNARA NOAS
TRĂ TENISMANA DANIELA 
MOISE, particinînd la turnee 
unde se acordă puncte pentru 
clasamentul mondial, s-a cali
ficat în finalele de simplu. In 
primul turneu, Moise (nu a 
fost favorită) a fost întrecută 
în finală cu 6—3, 6—3 de ar- 
gentinianca Adriana Villagram. 
In semifinală : Moise — Judith 
Rich (Marea Britanie) 6—1. 
6—3. In finala de la Padington, 

Barbara Brasher (Marea Brita
nie) a dispus cu 6—4. 6—2 de 
Moise, iar în semifinală Moise 
a întrecut-o cu 6—0. 6—2 pe 
Cordwell (Noua Zeelandă). Pe
rechea română Moise — Dă- 
nilă a ajuns în semifinale în 
turneul de la Sutton, fiind în
trecută cu 7—6, 6—2 de Gracie 
— Jones (Marea Britanie).

• LA NYIREGYHAZA (Un
garia) S-A ÎNCHEIAT TRADI
ȚIONALA COMPETIȚIE IN

TERNAȚIONALĂ „CUPA AR
TEX NYIRFA", la startul că
reia au fost prezenti tenismani 
din România. Cehoslovacia. 
Cuba, Iugoslavia, Polonia si 
din țara gazdă. In proba de 
simplu (17—18 ani). Ileana Tro- 
can a ajuns in finală, in care 
a fost întrecută de Dosedelova 
(Cehoslovacia) cu 6—0. 6—1. 
tn semifinală : Trocan — Alice 
Nohakova (Cehoslovacia) 7—5, 
4—6. 6—2. Tot în semifinale a 
ajuns si Diana Samungî. ea fi
ind întrecută de cîstigătoarea 
turneului. Dosedelova. cu 6—1. 
6—1.
• LA CÎMPINA ÎNCEPE 

AZI „CUPA NEPTUN". com
petiție la care iau parte te
nismani juniori din 20 de aso
ciații sportive. Pe tablouri sînt 
înscriși aproape 150 de concu- 
renti. In continuarea acestor 
turnee, săptămina viitoare se 
va desfășura „Cupa Litoralului", 
competiție organizată de C.S.Ș. 
nr. 2 Constanta.
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Intilnire internațională de rugby

C.S.S. TRIUMF —KIMIK (Bulgaria) 22-15
Duminică dimineață, pe Sta

dionul Tineretului din Capitală 
a avut loc ultimul meci din ca
drul turneului pe care l-a în
treprins in țara noastră echipa 
Kimik Kostinbrod (vicecam- 
pioană a Bulgariei). De astă- 
dată, adversară a rugbyștilor

30000
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județul Bistrița-Nă- 

mîndreste. pe 
cu realizările

bună 
sale.

AViNTUL FRASIN — 
CAMPIOANA NAȚIONALA 

DE OINĂ LA JUNIORI
La tabăra Bucșoaia din co

muna Frasin (Suceava) s-a în
cheiat Campionatul național de 
oină al juniorilor. A fost o 
competiție căreia organizatorii 
locali i-au acordat toată aten
ția, tinerii oiniști din cele 10 
echipe participante oferind 
spectatorilor intîlniri atractive. 
Câștigătoarea competiției, echipa 
Avîntul Frasin, nu a pierdut 
nici un meci in turneul final. 
Ocupind locul I în clasament, 
frăsinenii continuă astfel tradi
ția frumoasă a părinților lor, 
care, așa cum se știe, prețuiesc 
în mod deosebit oină, formația 
celor mari aflindu-se de ani și 
ani între echipele fruntașe.

Clasament final : 1. AVÎNTUL 
FRASIN — campioană națională 
de juniori, 2. Energia Rîmni- 
celu (Buzău). 3. Venus Negri- 
lești, 4. Vulturii I.M.P. Bucu
rești, 5. Lumina Mărgineni (Ba
cău). 6. Modelu (Călărași). 7. 
Șiretul Suraia (Vrancea), 8. Tri
colorul Baia Mare. 9. Avîntul 
Chinești (Cluj), 10. Oltul Drăgă- 
nești (Olt).

bulgari a fost C.S.Ș. Triumf din 
Capitală, care a cîștigat cu sco
rul de 22—15 (14—0). Jocul, de 
un bun nivel tehnic, rapid, de 
angajament, a început în nota 
de dominare a formației bucu- 
reștene, care a reușit să Se im
pună mult mai ușor decît o a- 
rată rezultatul. După pauză, 
însă, echipa oaspete a fost mai 
activă, reușind să se ridice la 
nivelul partenerei (în min. 79, 
scorul era 18—15 pentru gazde), 
victoria bucureștenilor fiind „ro
tunjită" in ultimul minut al 
reprizei secunde, prin eseul lui 
Diaconescu. Au marcat : Ber- 
chez, Badea, Manda, Iordache, 
Diaconescu (încerc.), Enache 
(tr.) ; Radkov (încerc.), Dimi
trov (inc. + tr.). Mihailov (tr. + 
drop).

A arbitrat bine Mireea Văiui. 
Mugurel TOMA, coresp

LA ȘTRANDUL
(Urmare din pag. 1)

TURNEUL DE ȘAH ,
în sălile Șah-clubului I.T.B. 

s-au desfășurat, în cursul săp- 
tăminii trecute, întrecerile celei 
de a III-a ediții a tradiționalei 
competiții „Memorialul Dr. Oc- 
tav Trolanescu". A fost înre
gistrat un notabil succes de par
ticipare, cele șase turnee reu
nind 103 jucători și Jucătoare 
de diverse categorii.

Turneul principal, rezervat 
maeștrilor șl candldaților de 
maestru, a fost cîștigat de AI. 
Nechipelov (I.T.B.), cu 8 p, pe 
pe locul al doilea figurînd Cr. 
Palamar (Oțelul Galați), cu a- 
celași punctaj. Au urmat, în 
clasamentul final, Gh, Găburici 
(I.Q.R.) 7,5 p și Gh. Gavrilă
(Danubiana) 7 p. In turneul se
cundar (cat. I), primul s-a cla
sat Ad. Stanciu (Energetica)

MEMORIALUL TROIANESCU“
9.5 p, iar în acela al categoriei 
a n-a, câștigător a fost B. Cio
banii (I.T.B.) 8.5 p. In grupa 
feminină, victoria a revenit Gen- 
țianei Voinescu (I.P.A. Sibiu), cu
10.5 p, iar pe locurile următoa
re s-au clasat Corina Cserveny 
(Calculatorul) 10 p și Liliana 
Chiș (I.T.B.) 9 p.

Actuala ediție a Întrecerii a 
cuprins și o adevărată „premie
ră- pe pLan național, gruparea 
organizatoare — I. T. București 
— instituind două grupe rezer
vate celor mai tineri șahiști, 
Băieți și fete sub 12 ani. La 
masculin a cîștigat Daniel Po
pescu (Șc. generală 46), iar Ia 
feminin Toana Drăgan (Șc. ge
nerală 196), amîndoi din Bucu
rești.

„FESTIVAtUL SPOIIIUIUI MUNCIFORESC CAIĂRĂȘAN“
(Urmare din pag: 1)

de Nicolae Veșcă, un tinăr a- 
lergător din orașul Rm. Sărat, 
sculer matrițer la Turnătoria 
de fontă. Gina Mihai, strungar 
la I.M.U. Medgidia, a ieșit vic
torioasă în „Crosul tinerelor 
fete". întrecere de mare ambi
ție, cu alte două sportive talen
tate, . clasate pe următoarele 
locuri — Camelia Ivașcu, de la 
Șantierul naval Oltenița, si Lu
cia Vlădulescu, de la Oțelul Că
lărași.

Ceilalți nrc •• i - ’ >i
festival, aflat la a doua ediție, 
cu reprezentanți — tineri spor

tivi fruntași în întrecerea socia
listă — din mai toate marile 
întreprinderi și instituții ale ce
lor cinci județe participante : 
handbal — Azotul Slobozia (f) 
și Progresul Călărași (b) ; atle
tism, 100 m (f) — Claudia Stan 
(Oțelul Călărași) ; 800 m (f) — 
Cerasela Ceparu (C.S.Ș. Călă
rași) ; 1 500 m — Gheorghe Roșu 
(Rapid Buzău) ; tenis de masă 
(echipe) — Tricolorul Călărași ; 
volei — C.S.Ș. Călărași (f) și 
Tricolorul Călărași (m) ; tenis 
de cîmp — Dorin Ochiuleț (Ia
lomița) ; șah (echipe) — Oțelul 
Călărași ; ciclism (turul orașu
lui) — Ionel Mihai (Călărași).

„CUPA DINAMO“ LA CICLISM
(Urmare din pag. 1)

vîndu-1 în frunte pe C. Căru
țașu. I. Alexandru și I. Gan- 
cea au rămas în pluton. Frun
tașul cursei și-a onorat astfel 
tricoul galben. La bătălia 
sprintului, Căruțașu și-a dove
dit pentru a doua oară cali
tățile în aceasta cursă, trecînd 
primul linia de sosire. Clasa
mentul etapei : 1. C. Căruțașu 
(Dinamo) 2h08:03 — medie o- 
rară 42 km, 2. I. Schneider (Di
namo). 3. M. Romașcanu (Dina

mo), 4. M. Mărginean (Steaua),
5. Gh. Kleinpeter (Dinamo),
6. D. Ologu (Metalul Plopeni)
— toți același timp cu învingă
torul. Clasament general final : 
1. C. Căruțașu 5h 5457, 2.
Gh. Kleinpeter 5h 55:23. 3. I. 
Schneider 5h 55:58, 4. M. Măr
ginean 5h 56:03, 5. D. Ologu 
5h 56:03. Clasament general pe 
echipe : 1. Dinamo I (M. Ro
mașcanu, C. Faraschiv, VI. 
Constantinescu, C. Căruțașu, I. 
Gancea) 18h 5253; 2. Metalul 
Plopeni 18h 59:14; 3. Steaua I 
19h 01:15.

în care am fost oaspeții „Ti
neretului" au avut loc întâlniri 
în «adrul campionatului muni
cipal. SĂRITURI cit mai grele 
și cit mai bine executate ur
măreau, la antrenamentul de 
dimineață, reprezentanții C.S.Ș. 
Triumf. Adrian Chereiu, care 
se pregătește pentru Campio
natul european de juniori și 
pentru Balcaniada de seniori, 
țintea îmbunătățirea salturilor 
de la trambulină, probă la ca
re este mai puțin specialist, 
dar la care va concura la Bal
caniadă. In cursul dimineții, el 
a repetat întreaga serie de să
rituri impuse, precum și dublu 
salt și jumătate înapoi, răstur
nat și contra trambulinei 
(toate grupat). După-amiază a 
exersat triplu salt și jumă
tate înainte grupat, dublu salt 
și jumătate înainte în echer și 
dublu salt și jumătate înainte 
cu un șurub. Colegii de club 
ai lui Adrian Chereiu — Isa
bela Bercaru și Georgeta An- 
tofie — se străduiau, sub în
drumarea antrenorilor Nicolae 
Sparios și Elena Timar, să-și 
corecteze unele defecțiuni de 
tehnică sesizate la ultimele 
concursuri. COPIII de la C.S.Ș. 
Liceul industrial nr. 37 au sosit 
de la școală spre ora prânzu
lui. Cu sandviciuri în ghiozda-

REUNIUNE DOMINATĂ DE FORMAȚIA I. OANA HIPISM

Pe un trăsei 
Galați, s-a des 
etapa a 3^: a ( 
publicor.^^^^ 
startul

întrecerile 
rite de circii . 
tori. Iată clasai
începători — 1 
(C.S.M. Reșița) 
Buc.), 3. Gh. B 
radea) ; 50 emi 
Emilia Dinu ( 
Niculița Frîncu 
pina), 3. Ma 
(I.M.G. Buc.) ; 
renezi (Torpedo 
Molnar (Progri 
3. M. Mezincesc
125 cmc — 1. 
greșul Timișoar 
(Voința Oradea 
(Progresul Timi

TINERI
ne și cu multă 
trenament. Ioni 
nuț Herlea ș.a. 
diat 
pen 
au
marea antrej 
Rogge și adfi 
PREGATIRigB 
este doar un5 
necesitate pentr 
ritori. în acest 
dul Tineretului 
jat un complex 
folosit doar de 
dezvoltarea for 
ritori, se află 
porticuri (penti 
să îngropată, g 
zitiv pentru tri 
pentru linie ac 
tele. Dintre 
funcționează d< 
pată, celelalte 
completate și 
știe cînd. D 
Pentru că între 
buie mai întîi 
a fi ferit de i 
prelată care es 
bazei sportive) 
i s-a dai ine 
necesară, din 
Apreciem, însă 
conjugat al F 
secțiilor intere 
nistrației Ștrai 
lui, prelata cu 
montată, ceea 
săritorilor să-ș 
gătirile și pe t 
zilele în care c 
rabile antrena 
zin impun „re 
rilor în Iocm^ 
tute de ploaU 
ar putea fi coReuniunea de duminică a fost 

marcată de alergări echilibrate, 
în care toti concurenții șl-au a- 
părat șansele cu ardoare. „Par
tea leului" a revenit formației 
antrenate de I. Oană, victorioasă 
în trei alergări, cu Relativa, în 
cele două hituri ale „Premiului 
Galați", șl cu Relativ, în prima 
cursă a zilei. Principala cursă a 
revenit însă lui Humor, exce
lent condus de S. Ionescu, care 
a produs si surpriza zilei. Cursa 
rezervată amatorilor a revenit, 
după o alergare cu peripeții, ce
lui mai bine condus concurent. 
Sorin, cu care M. Manea a dat 
o lecție de răbdare și tact. Cam
pionul „en titre", M. Ștefănescu, 
și-a onorat prezenta cîștigînd de 
o manieră categorică ultima 
cursă a zilei, eu Reacția. Au 
mai cîștigat : Sudor, condus cu 
aplomb de G. Grigore, și cele

două fiice ale lui Godeanu — 
In cursele rezervate 2 anilor —, 
Fănela $1 Dializa. Am lăsat la 
urmă faptul nehandicapării Iul 
Relativ și Relativa, ambii anga
jați în program cu 20 m avans, 
care se acordă aprantiilor, dar 
care au fost conduși de antre
norul I. Oană si, deci, trebuiau 
datl înapoi cu avansul acordat. 
Regulamentul a fost astfel În
călcat, ceea ce a adus prejudi
cii serviciului pariuri.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Relativ (I. Oană) 1:33,8,
2. Hălmaș, 3. Silica. Cota: cîșt. 
2, ord. triplă 55. Cursa a H-a : 
1. Sudor (Grigore) 1:31,0, 2.
Sufix. Cota : cîșt. 6, ev. 22. 
Cursa a ni-a : 1. Fănela (Paș- 
Că) 1:42,2, 2. Aga, 3. Laveta.
Cota : cîșt. 1,20, ev. 15, ord. 
triplă 26. Cursa a IV-a : 1. Re
lativa (Oană) 1:30,0, 2. Olăraș, 3.

Sabău. Cota : cîșt. 3, ev. 2, ord. 
triplă 66. Cursa a V-a : 1. Sorin 
(M. Manea) 1:30,7, 2. Străina.
Cota : cîșt. 9, ev. 48 Cursa a 
Vl-a : 1. Humor (Ionescu)
1:29,3, 2. Răsad, 3. Iulia. Cota : 
cîșt. 15, ev. 1200, ord. triplă 605. 
Cursa a vn-a : 1. Relativa (Oa
nă) 150,6, 2. Hlpollt, 3. Sabău. 
Cota : cîșt. 2, ev. 56, ord. triplă 
36. Cursa a VHI-a : 1. Dializa 
(Boltan) 1:45.9, 2. Zela, 3. Baz- 
na. Cota: cîșt. 1.40, ev. 1B, ord. tri
plă 156. Cursa a IX-a : 1. Re
acția (M. Ștefănescu) 1:31,2, 2.
Focșa. Cota : cîșt. 1, ev. 52, ord. 
34. Pariul simplu II—IV—VI 1515 
lei șl V—VII—IX 571 lei.

Reamintim că duminică 8 iulie 
se va disputa Derbyul de trap 
19114.

A. MOSCU
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7, 4 DOUA VICTORIE
OMÂNIEI" LA TIR

RAPID ARAD CONDUCE
DETAȘAT IN DIVIZIA „A“

: L L 
X P.
L T. Am

TH I

Cupei României (seria a ll-a) LA POLO
La bazinul „1 Mai" din Tîrgu 

Mureș s-au disputat jocurile ce
lui de al treilea tur din cadrul 
Diviziei „A", seria a II-a, la 
polo. Cea mai bună comportare 
a avut-o echipa Rapid Arad, 
care a cîștigat toate întîlnirile, 
desprinzîndu-se, de altfel, în cla
samentul întrecerii. Dar iată re
zultatele consemnate : Rapid A- 
rad : 10—1 cu C.S.Ș. Triumf 
București. 12—6 cu Progresul 
Oradea. 9—8 cu Mureșul Tg. 
Mureș, 17—1 cu Viitorul Cluj- 
Napoca, 7—3 cu C.S.Ș. 1 Bucu
rești ; C.S.Ș. 1 Buc. : 8—2 cu 
Viitorul. 11—4 cu Mureșul, 6—5 
CU Triumf, 6—6 cu Progresul ; 
Mureșul : 10—10 cu Progresul, 
12—10 cu Triumf. 10—6 cu Vi
itorul ; Triumf : 11—7 cu Pro
gresul, 6—6 cu Viitorul ; Pro
gresul : 14—9 cu Viitorul.

După disputarea celor trei tu
ruri. clasamentul se prezintă 
astfel : 1. Rapid Arad 30 p. 2. 
C.S.Ș. 1 Buc. 22 p, 3. C.S.Ș. 
Triumf 15 p, 4. Progresul 12 p, 
5. Mureșul 6 p, 6. Viitorul 5 p.

Ultimul turneu va avea loc 
la Oradea, între 12 și 14 au
gust. (C. ALBU, coresp.)
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S-a disputat prima fază, a 
calificărilor, din cadrul „Cupei 
României" la polo. Echipele în
scrise în competiție au participat 
la două turnee de zonă. In zona 
Sud, desfășurată la București, 
între echipe din Capitală, cla
samentul a fost următorul : 1. 
Rapid 12 p, 2. Dinamo 12 p, 3. 
Progresul-Lic. „D. Bolintineanu" 
10 p, 4. Steaua 9 p, 5. C.S.Ș. 1 
6 p, 6. C.S.Ș. Triumf 4 p, 7. 
Constructorul feroviar (în fapt, 
lotul de juniori născuți în 1968) 
2 p. 8. C.S.U.-C.S.Ș. 2 1 p. în 
zona de la Tîrgu Mureș : 1. Cri- 
șul Oradea 10 p. 2. Voința Cluj- 
Napoca 8 p, 3. Industria lînii 
Timișoara 6 p, 4. Rapid Arad 
4 p, 5. Mureșul Tîrgu Mureș 
2 p. 6. Progresul Oradea 0 p.

Formațiile Rapid, Dinamo, 
Progresul Lie. „D. Bolintinea
nu" — toate din București —, 
Crișul. Voința și I.L.T. s-au ca
lificat pentru turneul final al 
competiției, care va avea loc în
tre 16 și 19 august, în Capi
tală.
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MARI Șl IMPORTANTE RĂSPUNDERI 
PENTRU NOUL SEZON COMPETIȚIONAL

Se încheie vacanța divizionarelor „A" !
A fost un „moment de respiro" mai lung ca 

de obicei, dar binevenit după sezonul competițio- 
nal foarte solicitant fizic și psihic, cum a fost 
stagiunea de primăvară 1984.

Jucătorii primului eșalon fotbalistic încep, așa
dar, pregătirile în vederea viitorului sezon. 
Un sezon cu noi și importante obiective 

competiționale internaționale — participarea Ia 
prestigioasele cupe europene, precum și Ia preli
minariile campionatului mondial din Mexic — 
care, pentru a putea fi atacate cu șanse de reu
șită, trebuie pregătite pe baze temeinice și, în 
primul rînd, printr-o mai mare atenție acordată 
de toți factorii responsabili competiției interne, 
campionatul Diviziei „A“. Căci așa cum s-a mai 
spus de fiecare dată în asemenea împrejurări — 
dar nu s-a făcut — fără 
o întrecere internă se
rioasă, puternică, perfor
manțele în arena interna
țională nu pot fi decit în- 
timpiătoare și izolate.

Acum, vreme suficientă 
pentru o muncă temeini
că, consistentă există cu 
prisosință.

Două luni pline, din a- 
ceste prime zile ale lui 
iulie și pînă la sfîrșitul 
lui august, vor putea fi 
afectate — de absolut toate divizionarele „A1 
unor pregătiri caracterizate prin ACTIVITATE 
ORGANIZATA, COMPETENTA, RESPONSABI
LA.

Dar pentru ca munca de instruire și educație 
la nivelul cluburilor noastre să se desfășoare în 
cele mai bune condiții, adică la parametrii op
timi, se impune o radicală schimbare de atitu
dine atît din partea federației de fotbal cit și, 
fiind vorba de noi acumulări în planul jocului, 
din partea Colegiului central al antrenorilor.

Ne referim la o modificare de atitudine nu ru
tinieră, formală — prin întocmirea obișnuitei ?r 
cicluri de antrenamente —, ci la o schimbare de 
fond caracterizată prin urmărirea atentă, respon
sabilă, a modului în care indicațiile acestui for 
tehnic sint duse la indeplinire.

■Și întrucît a venit vorba de aspectul rutinier 
care-i definește pe unii dintre tehnicienii fotba
lului nostru, trebuie înregistrată o cotitură în pri
vința reciclării corpului de antrenori, care tre
buie înarmat cu cunoștințele fotbalistice „la zi" ; 
cele izvorîte, de pildă, din desfășurarea turneu
lui final al Campionatului european din Franța

• Obiective deosebite in stagiunea 
1984-85 # De la campionatul in
tern — la reprezentarea internațio
nală 0 Responsabilitățile cluburilor, 
dar ți ale F. R. Fotbal ți Colegiului 

central al antrenorilor

Este un obiectiv de prim ordin care intră, de alt
fel, de multă vreme, în atribuțiile Colegiului cen
tral al antrenorilor și care este formulat astlel : 
„să generalizeze experiența pozitivă acumulată 
în procesul instruirii jucătorilor noștri și să 
prospecteze coordonatele necesare dezvoltării 
calității jocului la nivelul cerințelor mereu cres- 
cînde ale fotbalului internațional". Colegiul an
trenorilor are, deci, datoria să organizeze un 
curs în această vară în care concluziile Euro 
’84 să fie prezentate antrenorilor divizionari, cu 
ilustrația făcută pe videocasete, concluzii pri
vind evoluția echipei României și a celorlal
te echipe participante.

Fără nici o îndoială, pentru a se asigura viito
rului sezon competițional o desfășurare optimă, 
cluburile divizionare, precum și forurile de în

drumare și control tre
buie să acționeze la un 
nivel CALITATIV supe
rior ; pe întreaga durată 
a acestei importante pe
rioade de pregătire. Este 
deosebit de important să 
nu se piardă timp. E 
vorba de o perioadă de 
rezolvări și acumulări 
în care refacerea (cu o 
viață sportivă necesară), 
tratamentele medicale, 
deci FORTIFICAREA 

făcute cu conștiinciozitate,
perioadă în care antrenorii și medicii tre

buie să vegheze la obținerea unei capacități 
fizice și morale depline, penitru startul noului 
sezon intern și internațional. Iar conducătorii, 
îndeosebi aceia ai cluburilor angajate în Cupe
le europene, trebuie să pregătească un pro
gram amănunțit din care să nu lipsească r.ici 
un detaliu, de la pregătirea echipamentului și 
terenurilor, la întărirea efectivelor.

în acest angrenaj, contribuția F.R. Fotbal și 
a organelor sale va fi de mare folos dacă va 
fi îndreptată spre menținerea reprezentării in
ternaționale a fotbalului nostru, în cupele 
europene inter-cluburi și preliminariile C.M. 
’86, printr-o exemplară organizare internă, în- 
tr-un climat de deplină ordine, disciplină și 
corectitudine.

Repetarea performanțelor din 1983 și 1984 ale 
Universității Caiova și Dinamo București, in 
Cupele europene' ’85, ca și o reeditare, după 16 
ani, a calificării echipei naționale în turneul 
final al C-M. ’86 ar fi deosebit de onorant pen
tru fotbalul românesc.

GENERALA, să fie 
O

BOXERII VOR FI ÎN FORMĂ

x-. la care a tost prezent. 
■—■ este un spor-
* dmataak. a trecut de cițiva 
■ta de vfcMa junioratului și ar 
8 —< ak fcmnnrf reze că a

~ tadea =: seriozi-
au tare *e cer unui boxer 

■■>■■■—ță. La ultima a-
-—- -■ —.:. - i r.- a făcut-o...
■■ta ■■ leat sportivii din lot 
■ evutuție a lăsat de

—aprecieri și asupra 
Viorel Ioana (semi- 

a prin cli-
>» ia mrcirri cu Tudorel
fim uStta a fost de două ori 
tll i arătat că rămine un 
taxer r—i'-airl. pe care se 
taaaae reeta in orice competi- 

sori* Mireea Fulger s-a 
pe linia acelorași 

«■■■■rtiri sigure, pe fondul 
tar. iBripIînr severe în viața 
■parttvă ți în cea de toate zi-

. Grrzl" Pani Golumbeanu 
Maae confirma speranțele care 
ae p— in ti. Are însă obliga- 
Sta de a respeca întocmai indi- 
~i——antrenorilor. In meciul 
âe « Brăila, eu Alexandru 
Mfrvea (boxer mai scund, cu 
taațe «curte), Golumbeanu a 
■eșit fotaaind multă vreme 
masele. Abia tind și-e ascul
tat r—vrtri rare î) sfătuiau 
să fcîoeeaseă loviturile directe. 
G- n șt-« demonstrat

Doi boxeri ac cur—spune pe

deplin : Rudei Obreja (semi- 
mijlocie) și Georgică Donici 
(semigrea). Primul a avut în 
Nicolae Costin un adversar ca
pabil de orice surpriză. Obre
ja a evoluat însă bine, a ex
pediat numeroase lovituri, din 
toate pozițiile, în momentele 
cele mai indicate și a lăsat o 
impresie frumoasă. Meciul 
Georgică Donici — Micloș 
Paizs a avut un rol decisiv în 
stabilirea titularului categoriei. 
Donici a boxat bine, s-a ară
tat pregătit și capabil de noi 
performanțe. Nicolae Talpoș 
(pană) și Gheorghe Simion 
(mijlocie mică) au trecut fără 
probleme testul de la Brăila. 
Despre potențialul lor este 
greu să ne pronunțăm, deoa
rece adversarii nu le-au pus 
probleme deosebite.

„RING VOINȚA4 ’84
Iubitorii boxului din Capitală 

vor avea prilejul să asiste la 
o competiție pugilistică de inte
res : „Ring Voința" ’84, orga
nizată de clubul sportiv Voința 
București. Galele, la care vor 
participa peste o sută de spor
tivi de la secții de box din 
Capitală și din provincie, vor 
avea loc pe stadionul Progresul 
din str. Dr. Staicovici nr. 42, 
astfel azi și mîine — câte două 
reuniuni, la orele 16 și 18 ; joi 
și vineri, la ora 18 — întrece
rile semifinale ; duminică, ora 
10 — finala.

A D€ STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Etagț cura s-a mai anunțat, 

tracer! din această Tună va avea 
âcc duminică • iulie. Este vorba 
despre • tragere excepțională 
LOTO, care atribuie autoturisme 
.OLTCTT SPECIAL- Ia ambele 
fare, excursii in B.D. Germană, 
țrr i — bani. Cele 4 extra- 
£'T*. ale prjnei faze sint legate 

cite două ; de asemenea, 
bt ceie 3 extrageri ale fazei a 
doua sint - legate, sporind astfel 

de ciștig. în total se 
extrag CS de numere, puțindu-se 
cifBiga si cu 3 numere din 18 
saa 14 extrase.

CIȘTTGURILE TRAGERII PRONO- 
EXPRES DIN 27 IUNIE

Categoria 1 : 3 variante 25%
a 36.216 lei ; Cat. 2 : 8 variante 
25% a 7.292 lei ; Cat. 3 : 14,75 va
riante a 3.955 lei ; Cat. 4 : 87,25 
a 669 Iei ; Cat. 5 : 189,25 a 308 
lei ; Cat. 6 : 7.403 a 40 lei ; Cat. 
7 : 233,25 a 200 lei ; Cat. 8 : 
4.135,25 a 40 lei.

Cîștigurile de categoria 1, în 
valoare de 36.216 Iei fiecare, au 
fost obținute de : Augustin Brîn- 
duș diri Brașov, Costică Zăman 
din Brăila și Nicolae Zgovorogea 
din Călimănești-Vilcea.
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DIVIZIONARELE „A" LA STARTUL PREGĂTIRILOR
Astăzi vă prezentăm informații privind pregătirile a incă 5 

divizionare „A". In felul acesta, numărul celor despre care au 
apărut asemenea „telegrafice buletine" se ridică Ia 15. Pentru 
noile promovate — Gloria Buzău, F.C.M. Brașov și Politehnica 
Timișoara — veștile privind pregătirile le aveți din interviurile 
cu antrenorii acestor formații, dintre care unul a și apăruf, cd 
cu antrenorul N. Lupescu (Gloria Buzău).

STEAUA
Fotbaliștii din Ghencea s-au 

reunit ieri în vederea pregă
tirilor noului sezon competițio- 
nal. După trei zile de readap
tare la efort. în ziua de 6 Iulie 
jucătorii vor efectua un control 
medical. De la 7 iulie, fotba
liștii militari vor efectua un 
stagiu de pregătire la munte, 
cu o durată de două săptămîni. 
Revenită în Capitală. Steaua, 
va începe suita unor numeroase 
locuri de verificare.

Ion Alexandrescu (vicepre
ședintele clubului) : „Ne vom 
pregăti Ia parametrii maximi 
ne toate planurile. în dorința 
de a avea o cit mai bună 
comportare atît în campionatul 
intern, cit și in „Cupa cupelor".

UNIVERSITATEA CRAIOVA
Jucătorii craioveni iau astăzi 

startul pregătirilor. Pînă la 14 
iulie, antrenamentele se vor 
desfășura la Craiova^ Bălăci 
urmează un program special de 
pregătire. între 15 și 30 iulie, 
craiovenii își vor continua 
pregătirile la Bușteni. în peri
oada 1—20 august echipa va 
participa la unele turnee în 
tară si va susține numeroase 
jocuri de verificare.

Cornel Stroe (președintele 
clubului) : „Dispunem de un lot 
valoros si. în consecință, avem 
obligația să ne pregătim cu 
toată seriozitatea neutru a a- 
taca titlul de campioană si a 
avea o comportare cit mai fru
moasă în noua ediție a Cupei 
U.E.F.A. Sperăm să-i satisfa
cem pe aprigii si numeroșii 
noștri suporteri".

SPORTUL STUDENȚESC
Reunirea lotului se va face 

la 9 iulie. După 6 zile de re
adaptare la efort, va urma un 
stagiu de 10 zile la munte, stu
denții pregătindu-se la Pirîul 
Rece. Echipa va reveni în Ca
pitală pentru mai multe me
ciuri de verificare. în zilele 
de 10 și 11 august. Sportul stu- )

dențesc va participa probabil 
Ia un turneu în Belgia, la care 
vor mai fi prezente echipele 
Anvers, F.C. Beerschot și Man
chester City.

Eugen Banciu (vicepreședin
tele clubului) : „Privim cu toață 
seriozitatea pregătirea, avînd in 
obiectiv o bună comportare in 
campionat, unde tintim un loc 
fruntaș, precum si în Cupa 
U.E.F.A.. competiție în care 
vrem să ajungem cit mai de
parte. indiferent de adversarii 
intîlniți. Stadionul nostru va fi 
supus unor lucrări de reamc- 
najare. pentru ca. la ora star
tului campionatului, să cores
pundă sub toate aspectele ce
rințelor partidelor din cupele 
continentale".

F. C. OLT
Ieri a fost făcut... apelul ju

cătorilor. care au început pre
gătirile cu o nouă conducere 
tehnică : Ion Voica, antrenor 
principal si Dumitru Macri, 
antrenor secund. Președinte al 
clubului a fost numit Constan
tin Deliu. De mîine. pînă la 
18 iulie, echipa va urma un 
stagiu de pregătire centralizată 
la Brașov. în perioada 29—31 
iulie va avea loc. la Slatina, un 
turneu la care au fost invitate 
si formațiile Chemie Leipzig si 
Chemie Pohien din R.D. Ger
mană.

Mihai Purnichi (organizator 
de competiții) : „Obiectivul 
nostru este să ne situăm Ia 
sfîrșitul campionatului nrinlrc

primele 6 echipe. Nu ne putem 
declara mulțumiți ile compor
tarea echipei in campionatul 
trecut, cînd am ocupat locul 
10. Avem un iot valoros, o 
nouă conducere tehnică, con
diții excelente de pregătire, 
ceea ce ne obligă să ridicăm 
necontenit ștacheta calității".

A. S. A. Tg. MUREȘ
în zilele de 5 si 6 iulie, 

jucătorii vor fi supuși unui 
control medical, după care an
trenamentele se vor desfășura 
în localitate. în perioada 16 
iulie — 1 august procesul de 
instruire va avea loc în sta
țiunea Sovata. Primele două 
iocuri de verificare au și fost 
perfectate : cu F.C. Baia Marc 
și Metalotehnica Tg. Mureș, 
în perioada 7—17 august, la 
invitația clubului Dukia Banska 
Bistrica, A.S.A. va participa la 
un turneu de pregătire si jocuri 
în Cehoslovacia. Din 20 august 
va avea loc la Tg. Mures „Me
morialul Tiberiu Bone", turneu 
la care vor participa echipele 
F.C. Baia Mare, Slask din Po
lonia si A.S.K. Frankfurt pe 
Oder din R.D. Germană. Onu- 
țan și Costin vor primi acordui 
clubului pentru a iuca la alte 
echipe.

Cornel Cacovean (președintele 
clubului) : „Jucătorii se vot 
pregăli Ia un nivel superior 
pentru a avea o comportare 
mult mai bună fată de car- - 
pion aiul trecui. Dorim ca ti
nerii Botezan. Muntean. Dumi
trescu si Vodă. încercați in 
campionatul trecut, să devină 
jucători de bază. Vom promova 
în lotul primei echipe eîteva 
talente de la juniori, cum sint 
Doboș. Dicui, Blaga. si îl vom 
transfera pe Somesan de Ia 
C.S.S. Sighișoara".

e ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI O ȘTIRI • ȘTIRI ®
• TURNEUL FINAL DE 

JUNIORI II. Astăzi, la Arad, sa 
va da startul turneului final da 
Juniori II. Cum am mai anun
țat, pentru acest ultim act al 
întrecerii s-au calificat câștigă
toarele grupelor zonale după 
meciuri deosebit de echilibrate. 
Este vorba de Minerul Vatra 
Dornei, U.M. Timișoara și Meta
lul Aiud. Primul meci al turneu
lui este programat astăzi pe

stadionul U.T.A., de la ora 17,30, 
și va opune echipele U.M.T. și 
Metalul Aiud.
• ASTAZI, LA ORA 14, va 

avea loc, la sediul Federativi 
române de fotbal (str. Vasile 
Conta 16 — etajul 8) tragerea la 
sorți a barajului pentru promo
varea în campionatul Diviziei 
„C“, ediția 1981/1985. Jocurile de 
baraj, tur-retur, se vor disputa 
în zilele de 3 și 15 iulie.



LUPTĂTORII ROMÂM-PELOCURI FRUNTAȘE
ÎN TURNEUL

Ea Turneul international de 
lupte libere, desfășurat la Lodz, 
reprezentanții țării noastre au 
avut o comportare remarcabilă, 
ocupînd trei locuri 1, un loc 2 
și trei locuri 3 in clasamentele 
categoriilor de greutate. Cele 
mai bune rezultate le-au reali
zat Gheorghe Ncagoc (cat. 48 
kg), învingător în finală asupra 
lui W. Olcjnik (Polonia), Au
rel Neagu (cat. 57 kg), care a 
dispus, in lupta pentru primul 
loc, de iranianul N. Siavash,

TURNEUL FEMININ DE ȘAH DIN POLONIA
VARȘOVIA, 2 (Agerpres). In 

runda a 9-a a turneului inter
național feminin de șah rezer
vat maestrelor, de la Piotrkow 
Tribunalski, tinăra maestră ro
mâncă Smaranda Boicu a cîști- 
gat la poloneza Jadwiga Szi- 
manska, Gere a pierdut la

BASCHETBALIȘTII ROMÂNI
ÎNVINGĂTORI ÎN R.P. CHINEZĂ

BEIJING, 2 (Agerpres). — în 
continuarea turneului pe care 
îl întreprinde în R.P. Chineză, 
echipa masculină de baschet a 
României a întrecut cu scorul 
de 78—65 selecționata provin
cială Jiangsu și a dispus apoi 
cu 80—77 de echipa „1 August", 
in meciul disputat la Shenyang.

ECHIPA NA JIDNAlĂ DE POLO - EA TURNEUL DIN OLANDA
• Echipa noastră națională de 
polo participă în această săiptă- 
mînă la puternicul turneu in
ternațional de la Dordrecht (O- 
Janda). Ea va întâlni, în ordi
ne, de joi pină duminică, re
prezentativele Franței, Spaniei, 
Australiei, R. F. Germania, O- 
landei și Uniunii Sovietice. Au 
făcut deplasarea Spinu, Hagiu,

EVOLUȚII SUB AȘTEPTĂRI ALE SĂRITOARELOR 
NOASTRE LA CONCURSUL DE LA BOLZANO
La marele concurs de sărituri 

de la Bolzano, reprezentantele 
țării noastre au avut evoluții 
nesatisfăcătoare. La platformă 
(unde a ciștigat Lu Wei — R.P. 
Chineză, cu 439.11 p), Ileana 
Pirjol s-a clasat pe locul 5, cu 
337,47 p (a ratat 212 salt 
înainte cu un șurub), iar Cris
tina Szakacs a ocupat I>rul6 
cu 333,63 p (a ratat 31/2 sal» 
înainte grupat). La trambulină: 
1. Heidemarie Greeka (Cehoslo
vacia) 471,06 p ; ...1» Andreea 
Dragomir 256,20 p ; ...23. Sza
kacs 250,J8 p ; ...29. Pirjal 237 p 
(ultimele două sint specialiste 
doar la platformă). Chiar dacă 
ținem seama că la acest 
tradițional concurs au par
ticipat săritori de mare va
loare. din 18 țări (printre care 
R.P. Chineză. Cehoslovacia. 
R.D.G., R.F.G., Italia. S.U.A.
ș.a.), apreciem că sportivele 
românce au obținut rezultate 
sub așteptări. în consecință, 
este de dorit ca săritoarele res
pective și antrenorii lor să fo-

Axxwww Carnet extern

REACȚII LA OFENSIVA „GIGANȚILOR"
Spre deosebire de acum cîteva 

decenii, cînd sporturile erau 
practicate de oameni de înăl
țime obișnuită, de 170-180 cm. 
destul de rar de peste 100 cm, 
astăzi foarte mulți sint spor
tivii de doi metri sau chiar 
și mai mult. Tn baschet (care 
a dat tonul), volei, handbal, 
rugby, scrimă (spadă), atle
tism (săritura în înălțime !), 
canotaj și încă în multe al
tele.

Cum am spus, baschetul a 
dat „tonul" în bătălia ,,uria
șilor", iar antrenorii diferitelor 
formații au început să-și în
drepte privirile doar către ti
nerii foarte înalți, ceilalți ne- 
maifiind considerați apți pen
tru marea performanță. Ba 
mai mult chiar, în baschetul 
nostru, dar nu numai la noi, 
regulamentele competiției
stipulau ca obligatorie pentru 
fiecare echipă utilizarea a cel 
puțin trei jucători de peste 
2 m. A urmat o goană, fireas-

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

DIN POLONIA
Traian Marinescu (cat. 62 kg) 
și el cîștigător în compania u- 
nui sportiv iranian, A. Reza- 
shagi. La cat. 90 kg, Radu Ci- 
prian s-a clasat al doilea, pier
zi nd la limită finala cu polo
nezul J. Gorski.

Pe locul 3 s-au clasat Gheor
ghe Fodorea (cat. 82 kg), Va- 
sile Pușcașu (cat. 100 kg) și 
Andrei Ianko (cat. +100 kg). 
Au participat 105 luptători din 
6 țări (Bulgaria, Finlanda, Gre
cia, Iran, Polonia, România).

Sweczik, Kazmarek a învins-o 
pe Czehocinska, iar Fanny He- 
emskerk a remizat cu Winter. 
Lideră a clasamentului se men
ține Smaranda Boicu (România) 
cu 6,5 puncte, urmată de Lech
ner (Polonia) 5 puncte (1), Ge
re (Iugoslavia), Plaszinska (Po
lonia) cite 5 puncte etc.

în turneul marilor maestre, cu 
o rundă înainte de încheierea 
întrecerii, pe primeSe locuri ale 
clasamentului se află Lin Șiulah 
(R.P. Chineză) șl Lidia Seme
nova (U.R.S.S.) cu cite 7,5 
puncte, 'urmate de Elisabeta Po- 
lihroniade (România) și Larisa 
Muhnik (UJI.S.S.) câte 6 punc
te, Bana Erenska (Polonia) 5,5 
puncte etc. în runda a 10-a, Po- 
lihroniade a remizat cu Liu Șiu
lah, egalitatea fiind consemnată 
și în partidele Jagodzinska — 
Brusztman. Szmacinska — Wiese, 
Braumstark — Erenska, Seme
nova a ciștigat la Skora. Iar 
Muhnik a pierdut la soszonows- 
ka.

Moiceanu, Ardelean, Dan, S. 
Popescu, Gordan, Costrăș, E. 
Ionescu, V. Șerban, Pantea, 
Duculeț, însoțiți de antrenorii 
Gh. Zamlirescu și D. Popescu.

După această competiție, po- 
loiștii români vor lua parte la 
Balcaniada din Iugoslavia (12— 
15 iulie).

loscască la maximum scurta pe
rioadă de pregătire rămasă pină 
la Campionatele europene de 
juniori (26—29 iulie), unde au 
de apărat prestigiul cucerit la 
ediția din anul trecut a compe
tiției, prin Luiza Nieetaesea și 
Cristina Timar, care au obținut 
medalii.

%
TELEX • TELEX • TELEX > TELEX • TELEX • TELEX

de la Moscova : U.R.S.S. — RID.AUTOMOBILISM • Mario An
dretti a dștieat Marele premiu 
de la Eari Rotberfocd penau ma
șini de formma ^BidlăanpoiiE**.

BASCHET • Echipa ohsapâe* a 
S.U-A. a tavtos o se^eponatâ a 
ci jb-.-J:-.- pr-;:edaaMi 
ne cu M—N. la Minneapolis.

CICLISM • Etapa a S-a a Tu
rului Poloniei (Serdnia W_es — 
Soltaa. 22,5 km — contratimp ta- 
di vidua!) a revenit lui Mlerzejew- 
ski în 36:58. iar etapa a 6-a 
(circuli la Uzstrzykl, N km) lui 
Bartkowiak în 2.11:5*. Lider a de
venit Mierzejewskl 17.5411, urmat 
la 12 s de Krawczyk.

HOCHEI PE IARBA • Turneul

că, de selecție a „giganțiloru 
și media înălțimii echipelor, a 
practicanților sportului respec
tiv, în general, a crescut me
reu, mereu...

De la o vreme se constată, 
insă, o reacție, a oamenilor de 
înălțime medie, să-i zicem o- 
bișnuifă, care-și solicită 
dreptul de a practica și ei 
sportul de mare performanță. 
Dar cum această confruntare 
dintre „noii David șl noii Go- 
list" n-ar mai avea astăzi dez
nodământul vechii povești, a- 
ceștia din urmă aflindu-se in
tr-un evident avantaj de sta
tură, s-a propus instituirea a 
două sau chiar mai multe ca
tegorii, nu numai de greutate, 
ci și de... înălțime. Deocam
dată, forurile sportive, naționa
le și internaționale, n-au tre
cut, in această privință, la 
măsuri concrete decît la cano
taj unde a apărut, iată, o ca
tegorie nouă ta campionatele 
mondiale, așa numita „Poids- 

surfeit rî Tirrii'L
DE TEKIS

DE LA WiMSLEDON
Campionatele internaționale 

de tenis ale Angliei au pro
gramat luni, la Wimbledon, pri
mele meciuri din optimile de 
finală ale probelor de simplu, 
bărbați și femei. Continuînd 
seria bunelor evoluții, america
nul Paul Annacone (situat pe 
locul 238 în clasamentul mon
dial) l-a eliminat în trei seturi 
pe compatriotul său Johan 
Kriek (favorit cu numărul 12): 
6—3, 6—2, 6—4. Surprinzătoare 
poate fi socotită și victoria, tot 
în trei seturi, a cehoslovacului 
Tomas Smid (nr. 13) asupra a- 
mericanului Jimmy Arias (nr. 
5) : 7—5. 6—4, 6—3. Primul fa
vorit, americanul John McEn
roe, l-a învins pe compatriotul 
său Bill Scanlon cu 6—3, 6—3, 
6—1. La simplu femei : Jo 
Durie — Steffi Graf 3—6, 6—3, 
9—7, Carina Karlsson — An
drea Temesvari 6—4, 7—5, Ma
nuela Maleeva — Anne Hobbs 
6—3. 3—6, 6—3.

înaintea partidelor de ieri. 
Pe terenul central s-a desfășu
rat o festivitate prilejuită de 
aniversarea celui de-al 100-lea 
turneu feminin, la care au 
luaț parte 17 din fostele cîști- 
gătoare ale Wimbledonului.

Turul

ADRI VAN DER POEL
Turui ciclist al Franța a pro

gramat luni două etape. Dimi
neața s-a desfășurat etapa a 2-a. 
Louvroil — Valenciennes. 51 km 
contracroetometru pe echipe, tim
pul pentru fiecare formație fiind 
Înregistrat la al 5-lea ciclist (din 
1») sorit. A ciștigat ..Renault*, 
echipa lui Laurent Fignon. în 
lh03:S4 (medie orari 47.838 km), 
urmată de „Panasonic* 1003:54.33, 
„Kwantum* lh«:5».J7. , Peugeot* 
1^44:26.63, .Carrera-* lhMJ*. ..Eu
ro p Decor- lhM'M „La vie ctal- 
re*' (echipa lui Bernard Hinault) 
lbM:49. Ir trucit timpul de la e- 
chipe contează in clasamentul ge
neral indi'.âdaaL Bernard Hinault 
pierde ta această etapă 55 de se
cunde față de Laurent Fignon, 
ciștigâtoru! de anul trecut al Tu
rului și principalul său adversar 
in acest an

Dapă-amiază s-a desfășurat e- 
tapa a 4-a. Valenciennes — Be
thune *3 km. câștigată de belgia
nul Ferm van den Haute. în
vingătorul a izbuti* o evadare 
solitară, lungă de aproape 6» de 
kilometri, *1. proSttad de lipsa 
de reacție a plutonului, a avut la 
un moment dat peste ( minute 
avans. Clasamentul etapei : 1.

Germană 1—».
POLO • Punct final in turneul 

celor șase națiuni, la Duisburg: 
R.F.G. — Cuba 13—13, Ungaria — 
Australia 6—3. Spania — Grecia 
M—4. Clasamentul : 1. Ungaria
* p, 2. R-F.G. 4 p. L Spania 5 p 
(54—44). 4. Australia 5 p (41—41), 
5. Grecia 2 p, C. Cuba 1 p.

volei • A luat sfirșit compe
tiția de juniori de la Tatabanya : 
1. U-KS-S. Mp.fi Polonia * p, 
X R.D.G. * p. 4. R-F.G. 7 p. 5. 
Franța 6 p. 6. Ungaria 5 p. Ul
timele rezultate: U.R.S.S. — Un
garia 3—*, R-F.G. — Franța 3—t. 
Polonia — R.D.G. 3—2.

legeres", pentru concurenți de 
maximum 70,5 kg. Un semn 
pare a fi și la baschet. Re
cent, la Munchen, biroul fo
rului internațional a hotărît 
să puncteze cu 3 p (în loc de 
două, ca pină acum) coșurile 
înscrise de la o distanță mai 
mare de 6,25 m de panoul ad
vers, ceea ce este în avantajul 
baschetbaliștilor mai mici de 
statură care, in mod normal, 
aruncă mai bine de la semidis- 
tanță și de la distanță, zona 
panourilor rămînind pe mai 
departe apanajul „glganților", 
pentru care cei 3,05 m ai înăl
țimii coșului nu mal constituie 
nici un fel de problemă...

Sîntem foarte curioși să ve
dem cine și ce măsuri va mai 
lua. Deocamdată, însă, tot cei 
înalțl sînt oamenii marilor per
formanțe...
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Rome© VILARA

h.,..o.si. In orașul ucrainean Luțk se desfășoară. în fiecare an, 
„Târgul echipamentului sportiv", în cadrul căruia industria so
vietică de resort expune o gamă largă de echipamente și mate
riale pentru practicarea tuturor ramurilor de sport. Peste 3 300 
de instalații și echipamente sint prezentate pentru contractare, 
unele dintre ele fiind noutăți în materie. De o atenție deosebită 
se bucură o instalație denumită foarte sugestiv... „Stadionul la 
domiciliu". Pe o suprafață de numai doi metri pătrați se află 
concentrate aparate de gimnastică, haltere și altele, foarte ju
dicios distribuite. De asemenea, un nou tip de bicicletă medici
nală, simplă și ieftină, atrage atenția vizitatorilor.

Conducerea Tirgului a încheiat contracte cu firme din nu
meroase țări ale lumii, dovada cea mai bună a progresului în
registrat de industria sovietică de echipament sportiv.

UNGARIA. Asociația sportivă din Ozd a împlinit zilele trecute 
75 de ani. Pe actul său de constituire figurează data de 20 mai 
1909. asociația fiind creată pentru metalurgiștii din acest oraș, 
din apropierea graniței cu Cehoslovacia. Prima secție înființată 
a fost cea de fotbal, dar în anii următori au luat ființă și sec
țiile de înot, ciclism, tenis de masă și atletism. După eliberarea 
țării, A.S. Ozd și-a adăugat alte 11 secții pe ramură de sport, ac
tivitatea sa depășind cadrul local. Cu trecerea anilor, sportivii 
din Ozd au început să cucerească tot mai multe titluri națio
nale, să fie selecționați în reprezentativele Ungariei. Astfel, aler
gătorul Gyula Toth a cucerit de șapte ori titlul de campion na
țional la maraton, boxerul Beia Szakacs a obținut medalia de 
bronz la C.E. d»n 1957, iar Kalman Szepesi a fost campion mon
dial la tenis de masă în 1952, la Bombay, cu echipa națională, 
și în 1955, la Utrecht, la dublu mixt, cu Eva Koczioru.

A.S. Ozd are 1306 sportivi legitimați.
VIETNAM. Condițiile specifice ale climei fac ca primăvara să 

fie principalul anotimp al diferitelor competiții sportive națio
nale de anvergură. Campionatul de fotbal, spre exemplu, are loc 
de două ori pe an, primăvara și toamna. Recent, cel mai mare 
stadion al țării, de la Hanoi, a găzduit finala campionatului de 
fotbal dintre echipele Dinamo și Clubul sportiv al Armatei. Da
torită unei minuțioase pregătiri efectuate sub îndrumarea antreno
rului Cian Din Dîk, dinamoviștii au obținut o frumoasă victorie, 
cu 2—1, intrînd în posesia titlului de campioni ai țării.

Voleiul este și el un sport care se bucură de o'mare populari
tate, finala campionatului urmînd să se desfășoare în noul com
plex sportiv de la Haifong. Alte sporturi cu o largă bază de 
masă sînt tenisul și badmintonul.

Franței

(Olanda) - NOUL LIDER
Ferdi van den Haute 2hl9:03 (cu 
bonificație 2hl8:33), 2. Noel de
Joncheere (Belgia) 2h20:0o (2hW:45), 
3,Adri van der Poel (Olanda) 
2h20:05 (2hlB:5S), 4. Erik Vande- 
raerden (Belgia) 2h20:0S. Tricoul 
galben a fost prelua* de van der 
Poel, urma* la 8 secunde de aus
tralianul Phil Anderson șl la 9 
secunde de olandezul Jacques 
Hanegraaf.

Francezul Mure Madiot a ciști
gat etapa a doua a „Marii 
bucle “

Telefoto : A.P.-AGERPRES

• La Luanda, echipa repre
zentativă a Angolei a dispus 
cu 1—0 (1—0) de cea a Sene
galului, în meciul tur, din 
grupa .C“. faza eliminatorie, a 
campionatului mondial. Unicul 
gol a fost înscris de Ivo in 
min. 12.
• In finala de la Beijing a 

competiției internaționale do
tate cu „Cupa Marelui zid" s-au 
întîlnit reprezentativa R. P- 
Chineze și formația vest-ger- 
mană Waldhof din Mannheim. 
Oaspeții au obtinut victoria cu 
scorul de 1—0 (0—0). prin go
lul marcat de Fritz Walter. în 
min. 60. Clasamentul final al 
competiției : 1. Waldhof Mata»- 
heim (R.F.G.). 2. R. P. Chi
neză „A“. 3. Polonia. 4. Canada. 
5. Sel. Beijing. 6. Congo etc.
• în cadrul competiției „Cu

pa Alpilor". în grupa „A". Lau
sanne a pierdut cu 2—1 me
ciul cu Bordeaux. Etapa a 
doua este programată la 7 iulie.
• Etapa a Xl-a a campiona

tului Suediei : Oester — A.I.K. 
0—0, I.F.K. Goteborg — Halm- 

stadt 1—2. MalmS — Orgryte 
1—1 Elfsborg — Brage 5—0. 
Gefle — NorrkOping 3—3. Ham-

PE PISTELE
DE ATLETISM
• Cele mal bune performan

țe mondiale ale sezonului la 
1 500 m (feminin) : 3:57,22 MA- 
RICICA PUICA (ROMANIA), 
3:58,1 DOINA MELINTE (RO
MÂNIA), 3:59,14 Mary Decker 
(S.U.A.), 3:59,84 Ravilla Aglet- 
dinova (U.R.S.S.), 4:00,18 Ruth 
Wysocki (S.U.A.), 4:00,56 Eka
terina Podkopaeva (U.R.S.S.), 
4:00,57 Nade j da, Raldughina 
(U.R.S.S.), 4:01,17 Tatiana Pozd- 
niakova (U.R.S.S.), 4:01,38 Ulri- 
ke Bruns (R. D. Germană), 
4:01,7 FIȚA LOVIN (ROMA
NIA), 4:01,81 Zolla Budd (An
glia).

PARIS. Cele mal bune rezulta
te înregistrate la campionatele 
Franței, de la Villeneuve d’Ascq. 
MASCULIN : 100 m : Bruno Ma- 
rie-Rose 10,29 ; 200 m : Jean-
Jacques Boussemart 20,46 ; 40*
m : Gabriel Tiacon 45,51 ; 110
mg : Stephane Caristan 13,63 (v.t. 
2,20 m/s) ; 400 mg : Gerard Bru
nei 50,11 ; 3 800 m obstacole : Jo
seph Mahmoud 8:23,66 ; 20 km 
marș : Gerard Lelievre lh24:13 ; 
ciocan : „Waiter Ciofanl 75,16 m; 
suliță : Jean-Paul Lakafia 85,08 
m ; înălțime : Franck Verzy 2,2* 
m ; triplusalt ; Alain-Rene Corail 
16,52 m ; prăjină : Pierre Qulnon 
5,70 m ; Thierry Vigneron 5,60 
m ; FEMININ : 100 m : Marie- 
France Loval 11,25 (v.f. 3,30 m/s); 
200 m : Liliane Gaschet 22,95 ; 800 
m : Florence Giolitti 2:03,98 ; 
1 500 m: Annețte Sergent 4:11,2; 
400 mg : Dominique le Dlsseș
57,65 ; înălțime : Mărise Ewanje- 
Epee 1,90 m.

HELSINKI. în cadrul unul con
curs desfășurat la Pihddpudas 
(Finlanda), Raimo Mannien a a- 
runcat 93,42 m la suliță, al pa
trulea rezultat mondial al sezonu
lui. Pe locul doi s-a clasat Ario 
Harkonen cu 92,40 m.

marby — Kalmar 2—2. Clasa
mentul : 1. A.I.K. 19 p. 2. Ham- 
marby 15 p. 3. I.F.K. Goteborg
14 p... 9. Kalmar 8 p. 10.
Gefle 7 p.
• Și in campionatul Finlan

dei s-au desfășurat tot meciurile 
etapei a Xl-a : H.J.K. —JCopa- 
rit 4—3. Ilves — T.P.S. 2—0, 
K.P.V. — Kuusysi 1—4. Kups — 
Keps 2—2. MP — Haka 1—2, 
Rops — PPT 1—1. Clasamen
tul : 1. Haka 17 p. 2. H.J.K.
15 p. 3. Ilves 15 p. 4. T.P.S. 
13 p.... 10. K.P.V. 8 p. 11. MP 7 
p. 12. PPT 6 p.
• Campionatul Argentinei a 

programat etapa a XlV-a : 
Estudiantes — Huracan 1—0, 
Argentinos Juniors — San Lo
renzo 2—4. Instituto — Indepen- 
diente 2—0. Velez Sarsfield — 
Boca Juniors 1—2. River Plate
— Platense 2—0. Temperley — 
Racing Cordoba 0—0, Union
— Newell’s Old Boys 0—1, Ata- 

lanta — Ferrocarril Oeste 1—4. 
Chacarita Juniors — Talleres

2—2. Clasamentul : 1. Estu
diantes 23 p. (14 j), 2. Argenti
nos Juniors 18 p. (13 j), 3. 
Ferrocarril Oeste 17 p. (13 j), 
4. Racing Cordoba 16 p. (13 
i) etc.


