
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ÎN JUDEȚUL SIBIU
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Marți. S iulie. tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste Români*,  a început, 
împreună eu tovarășa 
Ceaușeseu, o vizită de 
in județul Sibiu.

Secretarul general al ___
dului este însoțit de tovarășii 
Manea Mănescu. Ion Radu și 
Silviu Curticeanu.

Dcsfășurindu-se la puține zile 
de Ia Plenara Comitetului Cen
tral. care a adoptat Hotărirea 
cu privire la realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușeseu, de 
către Congresul al XIII-lea. în 
funcția supremă de secretar 
general al partidului, acest nou 
dialog de lucru a constituit 
pentru comuniști, nentru toți 
oamenii muncii din județul Si
biu, fără deosebire de națio
nalitate, un fericit prilej de 
a-si reafirma direct si cald, 
cu legitimă mindrie oatriotică, 
deplina lor aprobare pentru 
reînvestirea in cea mai inaltă 
funcție de partid a tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu. eminent 
conducător comunist, revoluțio
nar și patriot înflăcărat, ctito
rul României moderne. luptător 
consecvent si neînfricat pentru 
triumful idealurilor nobile de 
libertate si independentă, nen
tru o lume mai dreaptă și mai 
bună pe planeta noastră. Ei au 
dat, astfel, expresie profundei 
recunoștințe ce o poartă secre
tarului general .al partidului 
pentru neobosita activitate re
voluționară consacrată dezvol- 

a tuturor 
necontenite 
precum si 

convingerii ferme că prezența 
ne mai departe a tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu în fruntea 
partidului constituie garanția 
sigură a nropăsirii patriei si 
intereselor vitale ale poporului.

Aceste simțăminte si această 
nestrămutată încredere s-au 
manifestat cu deosebită preg
nanță in timpul primirii tova
rășului Nicolae Ceaușeseu. a 
tovarășei Elena Ceausescu, pe 
aeroportul din Sibiu. Mii si 
mii de locuitori ai acestor 
străvechi meleaguri românești, 
încărcate de fapte istorice si 
de muncă intrate pentru tot
deauna in conștiința poporului 
— muncitori, țărani, intelec
tuali, tineri și virsinici, români, 
germani si maghiari — au ve
nit aici să exprime dragostea 
si stima ce o poartă conducă
torului incercat al partidului și 
statului pentru iot ee a făcut 
si face ca tara întreagă, toate 
localitățile urbane si rurale să 
cunoască o puternică dezvol
tare multilaterală. Primirea

tării multilaterale 
județelor. înfloririi 
a patriei noastre.

I

Bena 
lucru

parli-
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ELENA CEAUSESCU
Miercuri 4 iulie 1934
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deosebită, entuziastă, a conferit 
acestei intilnlri dimensiuni si 
atributele unei autentice săr
bători. Steaguri tricolore si 
roșii, portrete ale tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu, alo tovară
șei Elena Ceaușeseu. chemări 
la adresa eroicului nostru par
tid comunist si a secretarului 
său general, a patriei noastre 
socialiste, flori, multe flori pur
tate de coloanele compacte ale 
celor ce se aflau ne aeroport, 
semnificau respectul sl bucuria 
de a-1 avea din nou ca oaspete 
drag ne tovarășul Nicolae 
Ceausescu. Minute in sir. cu 
nntere. s-a scandat „Ceausescu 
— P.C.R.!". „Ceausescu si
poporul1", „Ceaușeseu, fiu iubit, 

Ia Sibiu bine-ati venit!**.
Primul 

tetului 
P.C.R.. 
adresgt

Stadionul >—școala a muncii, școala a vieții

DE LA SPORT AM ÎNVĂȚAT

SA STABILESC RECORDURI Șl ÎN MUNCĂ
...ne spune fostul campion de 
atletism, dr. ing. IOAN 
directorul I.A.S. Prejmer, 

decorată de 11 ori

TOMA, 
unitate

Comi- 
al 
a 

Nicolae 
Elena

secretar al 
județean Sibiu 
Vasile Bărbulet.

* tovarășului 
Ceaușeseu, tovarășei 
Ceaușeseu strămoșeasca urare 
de „Bun venit !**.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
tovarășa E'.ena Ceaușeseu răs
pund cu prietenie acestor sem
nificative manifestări de dra
goste si prețuire.

De pe aeroportul orașului, e- 
licopterul prezidențial s-a în
dreptat spre primul obiectiv 
înscris in programul vizitei de 
lucru.

Elicopterul prezidențial ate
rizează pe o platformă situată 
in zona industrială a orașului 
Copșa Mică, primul obiectiv 
vizitat fiind întreprinderea 
metalurgică de metale neferoa
se. Vizita de lucru a tovară- 

a 
a 

Prima 
înscrisă în orogramul 

municipiul de ne 
fost întreprinderea 

Apoi a fost 
„Vitro- 

obiective

șului Nicolae Ceaușeseu si 
tovarășei Elena Ceaușeseu 
continuat Ia Mediaș, 
unitate 
vizitei in 
Tîrnave a __
„Automecanica' 
vizitată întreprinderea 
metan". Următoarele ________
vizitate au fost întreprinderea 
mecanică Mîrsa si ferma Fîn- 
tina Rece a întreprinderii agri
cole de stat Dealul Oenei.

Prima zi a vizitei s-a în
cheiat cu reintilnirea tovară
șului Nicolae Ceausescu cu lo
cuitorii municininlui Sibiu, 
care si-au reafirmat marea 
bucurie de a-1 avea din nou. 
ca oaspete drag, in mijlocul lor. 
Asemenea întregii noastre na
țiuni. cetățenii orașalui si-au 
exprimat vibrant profunda min
drie și satisfacție eă in fruntea 
partidului si statului se află 
cel mai iubit sl stimat fio al 
națiunii, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu. văzind in aceasta 
chezășia sigură a înfloririi con
tinue a patriei, a înaintării 
ferme a tării pe calea socia
lismului si comunismului.

prinaiiRăsfoind ziarele din 
ani de după Eliberare, am ci
tit în „Sportul popular". în- 
tr-un comentariu referitor la 
cele 172 de recorduri naționale 
la diferite discipline, stabilite 
de tinerii sportivi români In 
cursul anului 1943. următoarele 
fraze : „Unele 
corduri an o 
tabilă. Astfel. 
Moina pe 100 
recordul timișoreanului 
la aruncarea ciocanului, 
dithei Treibal pe 800 de me
tri, al Irinei Pusch la arun
carea greutății 
cu cinste pe 
formanțe ale 
rezultate din 
1948 Aceste 
mărturie vie 
purtate de sportivii români in 
anii de după războia și nu au 
fost posibile decit in condi- 
tiunile noi create de regimul 
de democrație populară, deose
bit de favorabile desvollăru 
sportului". Ce s-a întimplat cu

din aceste re- 
valoare indiscu- 

recordurile Ini 
si 200 de metri. 

Tom» 
al E-

(...) figurează 
tabelele de par
celor mai bune 
lume pe anul 

recorduri sint o 
a succeselor re-

Ioan Toma, directorul I.A.S. Prejmer, verifici cu atenție agregatele 
intreprinderii înainte de intrarea lor in cimp

tinerii performeri de atunci I 
Ce destine si-au făurit de-a 
lungul anilor ? Căutlnd răs
punsul la aceste întrebări am 
ajuns lâ unul dintre cei citați. 
Ioan Toma, la I.A.S. Prejmer. 
unitate agricolă din „Tara Bir- 

carte de " vizită

cuprinde, din 1966 încoace, un 
palmares remarcabil...

Cînd am intrat In biroul di
rectorului într-o dimineață o-

Aurelian BREBEANU

(Continuare In paa 2-3)

PIATRA MEAMJ: VOLEIUL TREBUIT URMAT DE
In istoria vieții sportive a o- 

rașului Piatra Neamț. Clubul 
sportiv școlar din localitate s-a 
integrat organic. Mal tntii sub 
forma Școlii sportive. înființată 
Încă în 1957. apoi, Incepînd din 
1978, sub cea actuală. Clubul 
sportiv școlar a fost și este 
purtătorul de drapel al perfor
manței juvenile din întregul ju
deț Neamț. Dacă clubul Cea
hlăul reprezintă virfurile per
formanței la nivelul seniorilor, 
C.S.Ș. a fost principalul izvor

de talente, incepînd de la des
coperirea. inițierea și forma
rea lor, timp de mai bine de 
un sfert de secol. Sigur că. în 
aceste condiții, cel mai Indicat 
interlocutor privind problemele, 
realizările și neîmplinirile din 
ultimii 10 ani ale acestei uni
tăți școlare de performanță nu 
putea fi decît directorul Con
stantin Săvinescu, conducător al 
destinelor ei încă de la înce
puturi. „Principala orientare a 
celor 6 secții de performanță 
ale clubului nostru a fost, mai 
eu seamă in ultimii ani, pregă
tirea șl formarea unor virfuri

ale performanței, chiar dacă li
nele dintre ele urmau să a- 
tingă perfecțiunea sportivă în 
alte părți. Știți cînd am fost 
convinși de faptul că procedind 
astfel servim interesele sportu
lui românesc, compensind. in
tr-un fel, amărăciunea că mun
cim pentru alții 7 In primii ani 
al deceniului trecut cînd. foarte 
adesea, toate cele 6 prezente in 
teren ale Penicilinei erau spor
tive descoperite și formate la

Radu IIMOFTE

La jumătatea sezonului competîțional la călărie (Continuare In vao 2—3)

PRIMA PARTE CÎND OAMENII SE OCUPA DE SPORT
AȘTEPTĂM CONFIRMAREA7

Sezonul competitional la că
lărie a fost în acest an ceva 
mai... grăbit, avînd în vedere 
întrecerile internaționale din 
toamnă, dispute care presupun 
o pregătire serioasă a sporti
vilor o verificare a acestora 
în concursuri interne si inter
naționale. astfel ca. spre e- 
xemplu. la Campionatele Bal
canice (septembrie, 
principalul punct de
— să se prezinte 
edițiilor precedente, 
mare, pînă în 
desfășurat două 
campionatului national 
nala este programată la înce
putul lunii viitoare, la Sibiu
— iar components lotului de 
seniori au luat parte la cîteva 
concursuri tradiționale peste 
hotare. Evident, toate acestea 
au reliefat stadiul actual de 
pregătire a celor susceptibili 
de a face parte din echipele re
prezentative de obstacole, la toa
te cele trei categorii (seniori, ju
niori fete) tn ansamblu 
poate spune că ei se află pe 
drumul bun. reliefat atît de 
rezultatele obținute la °on- 
cursurile din Ungaria și R.D. 
Germană, cit si de "ele con
semnate 
Sen corii 
fCS.M.
Mircea

Atsna) — 
pe agendă 
la nivelul 
Drept ur- 

prezent s-au 
din etapele 

fi-

se

si Iași
Bozan
Felea,
Stoica

la Lu^oi. Sibiu
— Alexandru 

Sibiu) Dumitru 
Neasu Fiorin
— bine îndrumați de

antrenorul Dumitru 
Hering, dispun de 
resursele necesare 
unei comportări 
bune (lor li se a- 
daugă in prezent 
și dinamovistul 
Marian Fieraru), 
dovadă că la pro
bele de categorie 
superioară (semi
grea. dificultate 
progresivă), cele 
care dau măsura 
valorii. ei s-au a- 
flat printre primii 
clasați, 
că am 
probele 
trebuie 
năm că introduce
rea între catego
riile oficiale ale 
campionatului a 
„dificultății progresive*  în locul 
celei de „semimijlocie*  (la 
care se adaugă și renun
țarea la „semiușoară") a 
dus la o schimbare de optică 
în ceea ce privește pregătirea, 
obligîndu-i din ce în ce mai 
mult ne antrenori să iasă din 
apele călduțe ale mediocrității. 
Un exemplu ce trebuie urmat 
este cel al asociației Dumbrava

Emanuel FANTANEANU

Și pentru 
amintit de 

dificile, 
să mențio- Alexandru Bozan (C.S.M. Sibiu), invingă- 

la categoria semigrea

(Continuare in pag. a 4-a)

tor

Foto l V. CÎRDEI-Sibiu

CU INIMA SI FAPTAȘ
mai miră pe nimeni că 
Mare — municipiul 
de apele Săsarului

stră-Baia 
bătut 
devenit in ultimii ani un 
deosebit de important pe 
sportivă a țării. La un moment 
dat se folosea chiar expresia 
„miracolul biimărean*  pentru 
a explica realizările impresio
nante ale sportului din această 
parte a țării, dragostea pentru 
sport a localnicilor, apariția 
unor echipe in primele eșaloane 
(la handbal, volei. fotbal, 
rugby j.a.), dezvoltarea bazei 
materiale. Ne-am aflat, zi
lele trecute, in acest oraș Și 
— dind curs unei invitații a 
președintelui C.J.E.F.S Mara
mureș, Ioan Pop — am -trăbă- 
tut, din nou. acest „itinerar*

punct 
harta

Insemnări de reporter 
la Baia Mare

sportiv băimărean, notîndu-ne 
următoarele...

LA BIRNA : URMAȘELE.. 
RODICAI DUNCA

Ne îndreptăm spre zona spor
tivă Nord. Așa i se spune su
prafeței mari de teren — 
flată in belșug de verdeață 
poalele Dealului Florilor 
stingă, stadionul de fotbal 
dreapta, ștrandul. Un bazin

a- 
la 
tn 
in
O~ 

limpic de 50 m. altul de inot

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag. 2—3)

DINAMO Șl UNIVERSITATEA CRAIOVA-CAPI DE SERIE IN CUPELE EUROPENE DE FOTBAL 
*x

BERNA. Uniunea europeana de fotbal o anunțat 
câ 128 de formații vor lua parte la ediția urmă
toare a competițiilor continentale. Tragerea ia sorți 
va fl efectuată la 10 Iulie. Au fost stabiliți următorii 
capi de serie : „C.C.E.*  : VfB Stuttgart, F. C. Li
verpool. Austria Viena, Aberdeen, Juventus Torino, 
Feyenoord Rotterdam, Benfica Lisabona, Dinamo 
București |l IFK Găteborg ; „CUPA CUPELOR" : 
Bayern Munchen, C. F. Barcelona, A. S. Roma, F. C

Porto, Hajduk Split : ..CUPA U.E.F.A." : Hamburger 
SV, Borussia Monchengtadboch, F. C. Kbln, Nottingham 
Forest, Manchester Utd., Tottenham Hotspur. Anderlecht. 
Standard llăge. J.S K.A Sofia, Dundee Utd.. Real 
Madrid, Internazionale Milano, Ajax Amsterdam Wid- 
zew Lodz. Universitatea Craiova si Bohemians Prago.

In „Cupa cupelor" participă Steaua București, Iar 
in „Cupa U.E.F.A." $1 Sportul studențesc din Bucu
rești



STADIONUL-ȘCOALĂ A MUNCII, ȘCOALĂ A VIEȚII O frumoasă acțiune in Capitală

(Urmare din pag. 1)

bișnuită de lucru, fostul re
cordman Ioan Toma era ocupat 
cu rânduielile la... startul unei 
noi zile de lucru. Mi-a făcut 
semn cu mina să iau loc. în 
timp ce vorbea la telefon. Pe 
Berete, alături de birou, „pa
noplia" întreprinderii ne care 
O conduce. Notez în grabă : 
„Ordinul Muncii clasa 1“ în 1966. 
1972, 1979, 1980. 1981, 1982 și
„Meritul agricol", „Ordinul 
Muncii clasa a III-a“ în 
1977. „Erou al Muncii Socia" 
liste" „pentru rezultatele obți
nute în 1981 și locul I patru 
ani consecutiv în întrecerea so
cialistă dintre unitățile din a- 
gricultura de stat". „Erou al 
Muncii Socialiste" in 1983... loan 
Toma îsi încheie convorbirea 
telefonică, pe care o bănuim 
a fi avut-o cu cineva de la 
una din fermele I.A.S.. observă 
Interesul fată de „colțul dis
tincțiilor" si face debutul dis
cuției noastre, care avea să 
fie întreruptă adesea de alte 
treburi urgente : „mai lipsește 
un Ordin al Muncii, primit tn 
această primăvară, pe care încă 
nu l-am atașat celor ne eare 
le-ați notat".

Rămîne puțin pe ginduri. vi
sător. cînd li prooun să ne 
Întoarcem în lumea sportului 
de acum aproape patru decenii. 
Scoate o legitimație ne care 
si astăzi o tine la loc de 
cinste, legitimația de atlet cu 
nr. 17. eliberată în 1951. dteva 
tăieturi din publicațiile anilor 
carierei sale sportive. Deapănă 
apoi amintiri, tesute cu me
ditații : „M-am indrăgostit de 
aeest frumos sport care este 
atletismul... El mi-a oferit mari 
realizări si bucurii : am fost 
campion si recordman al tării 
la aruncarea ciocanului, am 
făcut parte din lotul national 
si m-am aflat între primii 
maeștri ai sportului din tara 
noastră... Îmi rămîn vii in a- 
mintire competițiile atletice de 
atunci, succesele noastre în 
concursuri si de public, fru
moasa prietenie care ne unea 
pe toti internaționalii, indife
rent de disciplina sportivă... Ca 
tînăr, atletismul m-a format in 
bună măsură si fizic, si in 
modul de rândire, de acțiune 
si comportament si m-a ajutat 
mult de-a lungul întregii vieți, 
prin sănătatea pc Care mi-a 
consolidat-o. prin discip'inarca 
activității mele ulterioare, m-a 
Învățat să lupt eu greutățile 
si să le înving, să mă auto-

DOUĂ ATITUDINI ALE UNUI FOST MARE SPORTIV
Unul dintre marii sportivi 

de acum câțiva ani este Ion 
Monea, acum pe banca an
trenorilor echipei de juniori 
de la Dinamo București. O 
postură onorantă, pe deplin 
meritată a celui care, în ring, 
a cucerit atâția lauri șl o bi
nemeritată popularitate.

Iată de ce prezența lui Mo
nea, antrenorul din colțul 
ringului la competiția pugilis- 
tlcă desfășurată recent la Tul- 
cea șl dotată cu trofeul „Cen
tura Deltei", era marcată de 
aplauzele calde ale numerosu
lui public care a ținut să ur
mărească cele șapte gale. In 
prima zi, doi dintre elevii săi, 
binecunoscuții Titl Cercel șl 
Iile Dragomlr, dștigaseră clar 
partidele susținute cu mal pu
țin experimentați! Nicolae 
Vlad (Prahova Ploiești) șl A- 

ATLETISM • REGULAMENTUL TRE
BUIE RESPECTAT de toți, indiferent de 
amploarea competiției și de locul el de des
fășurare. Intre alte prevederi, regulamentul 
de atlețism stipulează șl pe aceea că spor
tivul în competiție nu are voie să pără
sească locul de concurs fără aprobarea 
prealabilă a arbitrului șef al probei. La 
„internaționale", ca și ta recenta „zonă" 
a concursului de juniori de pe «tadlanui 
.40 August", ta intrarea de ta gropSe 
pentru hmgime șl triplu era un adevărat 
du-te vino, ca pe bulevard ! Băieților șl 
fetelor le era sete și ieșeau din stadion 
să și-o mal potolească ta „artezlenele" dta 
vecinătate. Pentru așa ceva, ta un concurs 
mare, cu arbitri exlgențl, «Beții respectivi 
stat... descalificați !

BOX • AJUTOR T DE CE î La ulti
ma apariție publică a boxerilor <Hn lotul 
național au fost solicitați să oficieze șl 
ctțlva arbitri bine cotați. E șl normal, evo
luau unii dintre oel mal buni puglliști «4 
țării. Dar clțiva „cavaleri ta alb" au în
țeles greșit menirea lor pe ringul brăllean. 
Astfel. Nleolae Niță șl Traian Panait B-eu 
simțit „obligați" (de rine 7) să-i... ajute
pe sportivii din lot ta timpul luptei, 
șicantadu-1 pe adversarii lor. Prta manie
ra de a arbitra In ring, el și-eu atras 
dezaprobarea zgomotoasă a publicului. Și 
nu mimai a lui...

MOTO * VREME TOTAL POTRIVNICA 
duminică, pe Valea Răcădăului, ta campio

• Tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES de astăzi 4 iulie va a- 
vea loc ta sala clubului sportiv 
Progresul dta București, str. Dr. 
Staicovlcl nr. 42, tacepînd de ta 
ora 10,15. Numerele cSștig&toare 
vor fi radiodifuzate după cum 
urmează : la ora 19 pe progra
mul II, ta ora 23 pe programul 
I, precum șl a doua zi 1a ora 
8,56, pe programul I.
• Autoturismele de mic liiraj 

„OLTCIT SPECIAL" șl excursiile 
ta R. D. Germană, Împreună cu 
tradiționalele cîștlgurl ta bani 
sint atribuite ta această lună nu 
numai ta tragerea excepțională 
LOTO de duminică 8 iulie. Le 
mal puteți obține participînd la 
tragerea excursiilor PBONOEX- 
PRES din 11 Mie, tragerile 
excursiilor LOTO dta 13 și 20 
iulie', tragerea excepțională PRO-

natul republican de motocros. Ploaie to
rențială, ratele de vint. Și, totuși, concursul 
a fost urmărit de numeroși iubitori al 
sportului cu motor, unii dintre ei Însoțiți 
de copil. Capricioasă vreme I La termina
rea primei manșe, etnd traseul devenise 
impracticabil, oerul s-a luminat. • ÎN A- 
CESTE CONDIȚII GRELE, printre cel oare 
an terminat cursa seniorilor s-a aflat și 
atergătonil VaJerleă Petre (FlacSra-Automa- 
ttoa Moroni), deși a concurat cu un trau
matism la umăr. El și-a apărat cu dirze- 
nle șansele, menținîndu-se pe locul 4 in 
eteaameniul general. • NICI ARBITRII 
N-AU AVUT O ZI UȘOARA, ta tlmpuî 
ptofl, o rafală de vtot a smuls prelata au- 
toramtonuiul dta care punctau trecerile •- 
Iertătorilor Dar și-au văzut de treabă.

SCRIMA • FRUMOASA INIȚIATIVA 
federației de specialitate de a oferi scrl- 
merBor care au urcat pe podiumul ediției 
W#4 a recentelor campionate naționale ta- 
dlvtduale. pe lingă tradiționalele medalii șl 
trtcourl de campion, și cite un exemplar 
dta „Scrima de ta A te Z". • IN PLINA 
VARA, ta oosteurență cu canicula de afară, 
crâorlferrie râzi rata Floreasca funcționau 
duminică dtn pita Halal spirit gospodă
resc !

ȘAH • DESFĂȘURAT INTR-O PE
RIOADA eompetițională „fierbinte", turneul 
Internațional de șah „Someș 44", devenit 
tradițional Cse află ta a 7-e ediție), a ră
mas oarecum ta penumbră. Șl, totuși, ta

depăsesc mereu, să urmăresc 
succesul si să mă bucur de 
el. să mă integrez in colectiv 
Si să fiu un ostas sau coman
dant apropiat, să tin meren 
seamă de el... De la sport am 
învățat să stabilesc recorduri 
și în muncă, în producție, 
in profesie. Și să le duc me
todic la îndeplinire, să sper 
in atingerea obiectivelor nro- 
puse, chiar cind au mai sur
venit eșecuri, căci, ca si in 
sport, rezultatele bune nu a- 
par dintr-o dată, fără zbucium 
si căutări... Da. datorez foarte 
mult sportului, nu-s vorbe 
goale ceea ce am spus. De a- 
ceea îl practic și acum. Mă 
duc la stadionul „Tineretului" 
din Brașov, unde fac aruncări 
de ciocan, disc, greutate sau 
alergări, alături de atlctii bra
șoveni in activitate. Aeest pro
gram mă ajută enorm in munca 
mea. imi creează un echilibru, 
îmi dăruie un plus de energie".

Recorduri— Performante care 
nu înseamnă numai cele 11 
distincții primite de I.A.S. 
Prejmer sau care, doar în ul
timă instanță, sint expresia 
lor. Recorduri la nivel națio
nal care vorbesc de cea mai 
mare producție de cartofi la 
hectar si cea mai mare roi
turi de cartofi pentru eeminte 
din verigi superioare, eel mai 
mare efectiv de rad eu lapte, 
cele mai mari oistrivirii. cea 
mai mare fermă de nurci, 
printre cele mai mari culturi 
pe bază furajeri din tară.. 
Cum a ajuns IAS Prejmer 
la asemenea performanțe ?
l-am  întrebat pe directorii loan 
Toma. -S-a dezvoltat pe par
curs. eel mai viguros Iu ultimii 
18—19 ani. etnd a beneficiat 
de importante investiții si de 
un fond uman remarcabil, eare 
* știut să le puni in valoare. 
In 196®. cind am venit eu aici, 
era • întreprindere miei, ne
însemnată ea prodaetie. Trep
tat a fast dotată ea să dea 
producții mari— Perioada de 
început a fost • adevărată 
scoală pentru noi. scoală in 
sensul organizării ne baze noi 
a producției, aplicării unor 
metode si tehnici moderne. O 
scoală in eare ne-am format ca 
specialiști si eare a dat altor 
unități 7—8 cadre de condu
cere. De excepțională însem
nătate in devenirea întreprin
derii noastre — astăzi unitate 
agricolă integrată care folo
sește pe deplin toate resurse'e 
de eare dispune si valorifieă 
superior produsele obținute — 

drlan Copilu (A.S.A. Buzău). 
Numai că amlndol au absen
tat a doua zi din ring. La a- 
ttarea adevăratului motiv (an
trenorul Monea 11 trimisese a- 
casă pentru că el găsiseră că 
e cazul să-șl „ude" victoriile 
ou minunatul vin dobrogean), 
întregul public a izbucnit in 
aplauze. Fostul mare sportiv, 
actualul antrenor, le merita 
din plin.

tn gala finală tasă, același 
Ion Monea a fost „eroul" u- 
nel atitudini contrare. La ca
tegoria « kg juniori mid, e- 
levui său Constantin Dumi
trescu a fost declarat învins 

partida eu tulceana! Ion 
Strejolu. Supărat pe decizia 
juriului (dedzie dată cu 3—0), 
antrenorul a hotărft să-șl re
tragă sportivii din competiție! 
Urma să boxeze un aij elev 
al său, Tratau Vuță, care a 

au fost vizitele secretarului ge
neral al partidului nostru, tova
rășul NICOLAE CEAUSESCU, 
care ne-a dat prețioase indi
cații de folosire a cuceririlor 
științei în domeniul nostru de 
activitate, indicații eare au ja
lonat dezvoltarea continuă a 
întreprinderii".

Vorbind de împlinirea sa ca 
om. concomitent cu cea a în
treprinderii al cărei conducă
tor este astăzi, comunistul loan 
Toma, inginer doctor in agro
nomie. membru al Comitetului 
județean Brasov al P.C.R., 
deputat, președinte al Comisiei 
permanente a C.J.P. pentru a- 
gricultură. tatăl a 3 copii — 
unul medic, altul regizor si 
mezinul student în anul III la 
Universitatea din Brasov — nu 
uită să menționeze că la iz- 
binda sa în viată au concurat 
din plin condițiile favorabile 
pe care societatea i le-a oferit, 
intre acestea amintind cu mîn- 
drie școala muncii si vieții pe 
care a constituit-o activitatea 
lui sportivă.

CONCURSUL REPUBLICAN DE ATLETISM

AL JUNIORILOR MARI
Scrleciu 14,4 ; 400 mg : TrandafirIn mal multe localități din ța

ră au avut loc, la sflrșițul săp- 
tăminil trecute, întrecerile tezei 
zonale din etapa a m-a a con
cursului republican al juniorilor 
mari. In general, rezultatele în
registrate nu sint pe măsura aș
teptărilor, țlnind seama, mal a- 
lea, de faptul că partlclpanțu slnt 
primii înlocuitori al actualei ge
nerații de atleți fruntași ! Iață 
câteva dintre rezultatele mal 
bune :

PITEȘTI. Atletul ctmpulungean 
Luerețiu Teodorescu a parcurs 10 
km marș ta 45:58.8 — nou re
cord republican de juniori. BĂ
IEȚI : 1« m : Ad. Crâuțu (Dolj) 
1A* * ; 1M m : Căluțu 22,9 ; 400 
m : I. Duțică (DJ.) 50,4 ; 800 m : 
St. Bană (DJ.) 1:55,7 ; 1 500 m :
Bană 4:03,0; S 000 m : I. Elena 
(Gorj) 8:19,8 ; HO mg : Fl. Tu
dor (Argeș) 15,6 ; 400 mg : Tu
dor 654 ; î 000 m ob. : E. Po
pescu (Gorj) 8:044 ; greutate : c. 
Grasa (Ag.) 15,39 m ; disc :
Grasu SU6 m ; suliță : R- La- 
zăr (VHcea) 52,9® m ; FETE : 100 
m : Marilena Scrleciu (VI.) 12.3 ; 
200 m : Marilena Opran (DJ.) 26,1; 
400 m : Lumina Trandafir (DJ.) 
56,9 ; 800 m : Manuela Buchete 
(Ag.) 2:1X3 ; 1 500 m: El. Die
(DJ.) 4:28,9 ; 3 000 m: Cristina
Vasiie (Ag.) »:IS,4 ; 100 mg : 

fost declarat Învins prin ne- 
prezentare. La intervenția or
ganizatorilor, a președintelui 
CJ.E.F.S. Tulcea, Gheorghe 
Damian, Monea șl-a schimbat 
optica, revenind asupra deci
ziei. Numai că era tardiv, 
juriul Ișl spusese cuvîntuL E- 
levul său n-a mal putut evo
lua, fiind frustrat de șansa 
cuceririi locului I de către 
propriul său antrenor I Lacri
mile din ochii lui Vuță erau 
dovada elocventă că Ion Mo
nea greșise...

Două atitudini contradictorii 
ale unul mare sportiv, cel ca
re ar trebui să fie, în toate 
împrejurările, un exemplu 
pentru tinerii puglliști pe ca- 
re-1 crește cu dragoste pen
tru sportul cere l-a adus •- 
ttta satisfacție : boxul.

Pomplliu COMȘA, coresp.

„CROSUL - ȘTAFETĂ AL
în agenda „Daciadei" bucu- 

reștene se înscrie si o inspi
rată acțiune a secției de resort 
din Consiliul municipal al sin
dicatelor. care îsi cucerește 
tradiție, devenind tot mai popu
lară si — mai ales — eficientă : 
„Crosul-ștafetă al tinerilor 
muncitori" din asociațiile sin
dicale. competiție înscrisă, a- 
nul acesta. în șirul manifestă
rilor sportive de masă dedicate 
aniversării a 40 de ani de la 
revoluția de eliberare socială 
si națională, antifascistă si an- 
tiimperialistâ si Congresului al 
XIII-lea al partidului.

Zilele trecute am asistat la 
o nouă secvență a „Crosului- 
stafetă". desfășurată în zona 
Complexului expozitional din 
Piața Scînteii. Traseele : 
3X2 000 m pentru fete și 
3X 4 000 m pentru băieți. în
trecerile au atras aici o mul
țime de oameni iubitori de miș
care in aer liber. Am regăsit

<0,4 ; 5 km marș : Aurelia Ciu- 
nei (DJ.) 27:40,0 ; Înălțime : Or- 
tensia Lancu (Ag.) 1,80 m ; lun
gime : Diana Sobaru (VI.) 5,38
m ; greutate : Diana Dincă (Ag.) 
14,13 m ; disc : Dincă 46,20 m ; 
suliță : Elena Surdu (Teleorman) 
42,88 m. (Gheorghe IRIMINOIU, 
coresp.).BACAU. In întrecerile de pe 
stadionul „23 August" au fost 
consemnate, între altele, urmă
toarele cifre : FETE : 100 m : O- 
llmpia Constantea (Neamț) 12,3 ; 
8M m : Liana Palade (Vraneea) 
2:07,9 ; 1 500 m : Mia Marcu (Bo
toșani) 4:17,9 ; 5 km marș : Ga
briela Atodiresei (Bacău) 26:30,0 ; 
400 mg : Delia Ralcu (Bc.) 64,8 ; 
lungime : Gabriela Senchea (Bc.) 
5,74 m. în afară de concurs, la 
Înălțime, ieșeanca Gabriela Mi- 
halcea a sărit 1,90 m — record 
personal ; BĂIEȚI : 100 m : D. 
Manole (Vr.) 10,8, D. Ambăruș
(Bc.) 10,9 ; 400 m ; C. Brinză (Iș.) 
52,8 ; 200 m : Manole 22,8 ; greu
tate : I. Dascălu (Neamț) 13,34 
m ; lungime : I. Botezata (Bc.) 
6.58 m. (Iile IAN CU, coresp.).

BUCUREȘTI. „Zona- s-a desfă
șurat pe stadionul „23 August". 
FETE : 100 m : El. Constan tines cu 
(Viitorul) 14,8, M. Lazăr (Rapid) 
12,1, C Jianu (C.S.Ș. 190) E.1 ;
400 m : N. Radu (Metalul) 584 ; 
800 m : L. Ioniță (Met.) 2:144 ; 
3 000 m : L. Sîrb (LLES.) 19:82.7; 
100 mg J M. Ontță (VitL) 13J; 
lungime: A.. Iorrițâ (C-S-Ș. Steaua) 
5,M m, C. Jianu 5.M m; înălțime ; 
L Bogdan (C-S.Ș. 4) l.T» ; greu
tate : M Oană (Met.) 12-F7 m : 
sullțâ : C. Dumitru (Met.) 42.« ; 
BAim : 1« m : P. Ardelean
(C.S.Ș. T) ie.>, R- Cotroeota 
(Met.) IM : MO m : V. Chirtoe 
(C.S.Ș. 4) 22.5 ; 400 m : G. Soare 
(C-S.Ș. șteaua) 50.4 ; Mt m : B. 
Nicula (Met.) 1 :54.C : 1 500 m : S. 
Bratu (Steaua) 4:25-3 ; 3 MO m :
l. Nicolae (Steaua) 151,1 : » km
marș: FI Chicof (C.S.Ș. 4) 52 «,4; 
1W mg : Ad. Tone (Din.) 14-5 (HC. 
Gh. Borol — A-S.A. Sibiu 30). 
400 mg : C. StsMeâ (C-S^. 4) 
5B_2 ; 2 000 m db. : L Nxxxlae
5:56.6 ; înălțime : M. Bsedaes
(C.S.Ș. 4) 2.05 m ; tripîu : G. To- 
palâ (Viit.) M.44 m : miMță : C. 
Popa (C.S.Ș. 5) 59.M m ; ciocan : 
G. ion (Viit.) 40,59 ; BC. greuta
te : S. Tiricr.ită rt.57 m ; ciocan : 
T. Stan 7X30 m. N. Bîndar 74.04
m, Al. Meheș 7‘IOC m.
• Finalele campionatelor repu

blicane ale seniorilor au kx pe 
stadionul „23 August", în Bucu
rești, In jrflele de 10—12 iulie.

Satu Mare nu s-a desfășurat un oancurs l 
vacanță", ri o competiție destul de 

puternică, In care se puteau obține eta- : 
stricări internaționale superioare. NI se par 
demne de subliniat: revenirea spectaculos- l 
Bă a fostului campion național, maestrul 
internațional Aurel Urzică (invtngător au- I 
toritar). căruia unii erau gata să nu-i a- 
corde nici o șansă, și evoluția remarcabilă I 
a tfnărulul clujean Done! Olteanu, autorul 
unul scor de 7,5 p din la posibile, echl- j 
valent cu o notă de maestru Internațional, j 
„Come-back"-ul lui Urzică îl pune ta 1 
tncurcâtură pe selecționerii lotului național. 
Reprezentantul secției de șah a „Calcu- j 
tatorulul" lșl avansează candidatura pentru | 
echipa ce urmează să o aliniem la Olim
piada de șah, din noiembrie ! .

TENIS e Da recent încheiatul turneu 
de t«ils, organizat de clubul „Universitatea* 4 l 
Cluj-Napoca, s-au manifestat șl unele acte 
de indisciplină — așa cum citim în rapor- I 
tul înaintat F. R. Tenis de către arbitrul 
principal Arnulf Schmidt — săvârșite de di- l 
namoviștii bucureșteni Sorin Popa (injurii 
aduse arbitrului Gh. Tamaș) șl Florin loan I 
(aruncarea rachetei). Comisia de disciplină 
a hotărît, cu o binevenită promptitudine, > 
sancționarea celor doi : Popa cu două luni 
suspendare din activitatea competițională, I 
Iar loan — o lună • Comisia de tenis a 
Consiliului municipal București pentru edu- 1 
cațle fizică și sport — prin cîțiva dintre 
membrii săi — obișnuiește, din etnd în 1 
când să-și depășească atribuțiile (cum s-a . 
întîmplat în ședința de luni 3 kiHe), în- | 
cescînd să la hotărîri cu privire la al
cătuirea loturilor reprezentative, a antre- • 
norilor desemnați să le pregătească sau să ! 
le însoțească la diverse competiții etc. Șl j 
toate acestea în timp ce tenisul bueureștean 
(cu unele excepții)... dispare văzînd cu • 
ochii !

TINERILOR MUNCITORI"
printre narticipanti multe cu
noștințe mai vechi din arena 
sportului. Notăm citeva nume 
de consecvenți nracticanți ai 
alergărilor : lăcătușul Ștefan 
Ciochină, de la I.M.G.B. („E 
un sport Ia îndemina oricui".). 
Daniela Predoiu, sudoriță la 
I.M.G.B.. mereu cu zîmbetul pe 
fată („Sint bucuroasă : munca 
merge bine, sportul la tel. am 
o fetită de aproape doi ani...".), 
Nicolae Alintă, frezor în co
operație. care împlinea în ziua 
crosului 40 de ani („Sportul te 

'ține mereu tînăr".) ; dar am 
făcut si cunoștințe noi : Maria 
Lixandru si Georgeta Pcstrițu 
(Electronica industrială), amîn- 
două frezoare. cele mai tinere 
concurente și foarte talentate.

Competiția a fost frumoasă 
si a dovedit interesul depus de 
multi activiști ai sportului sin
dical pentru atragerea tineretu
lui in arene ; Dumitru Chiose 
(P.T.T.), Valerian Videanu 
(Consiliul sindicatelor sect. 5), 
Radu Itu (C.N.F.), Georgeta 
Herghelegiu (C.C.C.F.). Elena 
Toma (F.R.B.). Nicolae Fnlău 
(I.M.G.B.).

In clasamentul pe sectoare al 
acestei noi ediții a „Crosului- 
stafetă" pe primele trei locuri 
s-au situat reprezentativele 
sectorului 4, urmate de cele 
ale sectoarelor 6 si 1 la fete. 
1 si 2 la băieți.

Viorel TONCEANU

„CUPA METALUL", 0 COMPETIȚIE 
CICLISTÂ internaționala
Vineri, simbăta și duminică se 

va desfășura, ta organizarea a- 
sociațiel sportive Metalul Plo- 
penl, tradiționala competiție d- 
dlstă internațională „Cupa Meta
lul". Anul acesta se scontează pe 
un record de participare, la star
tul întrecerii ufmtad să se ali
nieze cicliști fruntași din Întrea
ga țară, cărora li se vor ală
tura două echipe din Iugoslavia șl 
Cehoslovacia.
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Piatra Neamț ; pe vremea a- 
eeea. echipa ieșeană devenea 
dublă campioană națională la 
volei".

Ce au raportat cele 6 secții 
ale C.S.S Piatra Neamț la fi
nele anului 1983 7 Cîți sportivi 
buni au plecat sau sint pe cale 
de a fi promovați, reîmprospă
tând echipele unor cluburi dc 
mare performanță ? Care sint 
argumentele, eirprimate in re
zultate. calități și performanțe, 
aCe tinerilor sportivi gata să se 
avînte in arenele întrecerilor in
ternaționale 7

Există o listă întreagă. In ea 
și-ar găsi locul Iulia Ionescu 
docul 6 la C.E. de junioare, la 
3 000 m) și Iulia Negură (o 
altă semifondistă de viitor), 
handbalistul Mihai Pașcu (2,06 
metri, junior de perspectivă) ; 
voleibalistele Cristina Buznosu 
(junioară II, componentă a lo
tului de... tineret, legitimată la 
Știința Bacău, in Div. „A") ; 
Mihaela Marian (trăgătoare 
principală in lotul de tineret) ; 
Anca Gheorghe (cea mai 
bună ridicătoare in lotul 
de junioare II) ; Carmen 
Popa (jucătoare completă, 
componentă a lotului na
țional de junioare). Dat fiind 
că ponderea principală a rezul
tatelor bune sint obținute de 
secția de volei, profesoara Ma
ria Săvinescu, specialistă recu
noscută. poate fi mîndră. O 
pleiadă de profesori de nădejde 
constituie „școala de specialiști" 
auto-formată în cadrul C.S.Ș. 
din Piatra Neamț : L Popescu 
la atletism. O. Toc și O. Heel

la handbal 
Georgeta 1 
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leosebite ta- 
care ar face 

b culorile a-
formeze e- 

handbal din 
eroice și ast- 
peneficieze de 
muncii cu co
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ral, se consta- 
vi de valoare 
a Neamț, cel 
ru în care se 
lacăul.
nire privește 
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I secții, schiul 
l. Sigur, stat 
precum ar fi 

îndelungată — 
lunile de iar- 
ace de urcare 
ul că gabari- 
alist autentic 
ot, o raritate, 
n adevărat că 
re de interes 
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yr sau de fo- 
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on form regu- 
riei 1.

OCUPĂ DE SPORT
S-a bituminat luna trecută a- 
leea principală care duce la 
această bază, s-au verificat și 
reparat instalațiile. „Un bazin 
frumos, spațios, care a fost pus 
la dispoziția... performanței, a 
creșterii viitorilor înotători 
fruntași ai Maramureșului".

SE DEFINITIVEAZĂ ZONA 
SPORTIVA...

Iată o afirmație pe care am 
tot auzit-o si care se referă la 
completarea zonei sportive din 
partea de Sud a orașului. Deci, 
aici există Sala sporturilor „Da
cia", un bazin de znot acoperit, 
altul descoperit, terenuri de 
volei, handbal, tenis si se vor
bește de definitivare. In ce 
constă ea ? Ni se arată incă 
două complexe sportive, aflate 
in stadii diferite. Primul, sta
dionul de atletism, gazonat, cu 
8 piste in turnante si 10 in 
linie dreaptă, cu gropi pentru 
sărituri, locuri de aruncare ș.a. 
El a intrat deja in exploatare, 
dar lucrările continuă : s-a îm
prejmuit In întregime, se va 
introduce apă caldă la dușuri, 
se vor completa vestiarele. Ce
lălalt teren este în stadiu de 
amenajare și arată ci biimă- 
renii cind îndrăgesc o anume 
disciplină sportivă nu se... în
curcă. Pe acest loc se amena
jează un teren de rugby. S-a 
trasat locul, s-a nivelat, a fest 
adusă piatră (pentru drenaj) 
care a si început si fie îm
prăștiată. Se spune ei terenul 
va putea fi folosit de rugbyști 
incă din 
(toamnă).

De reținut : 
prafață liberă 
tive Sud" se 
cite ceva : se _ .
se plantează arbori și arbuști, 
se nivelează pămîntul pentru 
ca „zona" sd fie cit mai fru
moasă.

Cine se preocupă de toate 
acestea 7 Greu de spus. Mai 
corect este însă si precizăm 
că la amenajări lucrează „tot 
orașul", tineretul, sportivii, cu 
sprijinul tuturor factorilor lo
cali. Deci, așa se explică, in
tre altele, „miracolul băimi- 
rean"...

viitorul sezon

pe întreaga su
ci ^zonei spor- 
face permanent 
seamănă gazon,

Anul înființării : 1957 ; sec
ții : atletism, gimnastică rit
mică, schi alpin, baschet, vo
lei, handbal ; cadre tehnice :
21 profesori ; elevi în grupe : 
216 legitimați.

In perioada 1973—1983 : 
titluri republicane de juniori : 
18 ; recorduri de juniori : 2 ; 
sportivi in loturile naționale 
de juniori : 48 ; maeștri ai 
sportului : 2 ; candidați o- 
limpici : 6 ; sportivi cat I :
22 ; sportivi cat a ll-a : 134 ; 
sportivi promovați în Divi
zia A : 43.

modelul altor discipline) pro
blemele ivite ta calea perfor
manței din schi și baschet. Iar 
CJS.Ș. Piatra Neamț și-ar pu
tea Îndeplini sarcinile nu nu
mai la atletism, volei, gimnas
tică șl handbal, ci la toate cele 
6 sporturi din tabloul activită
ților.

Subiecte de actualitate

RANDAMENT MAXIM
I
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SĂ FIE CLAR DE LA ÎNCEPUT

ȘI UTILITATE TRANSFERĂRILOR!
Se apropie „ora transferărilor". 

In aceste zile, antrenorii con
ducători de cluburi caută, cau
tă... Drumuri, telefoane, telegra
me. întîlniri. relații, promisiuni, 
speranțe. Se răscolesc toate e- 
șaloanele in căutarea viitorilor 
mari performeri. Ceea ce este 
foarte bine. Pentru că această 
preocupare pentru transferări 
înseamnă, ta fapt, și o se
lecție la toaite eșaloanele. Au 

urmărite triaturile de 
și „C“, au răsărit 

demenăe dotate, aco
lo anonimatul eșaloa- 

inferioare. Acum, mai 
fiecare 
ea de 

.speranțe". Ceea ce tre
cu 

este

S-a mai intimplat — și nu 
o singură dată 
Iul nostru, sau 
echipele lui să 
tui de sezon, 
cumstanțierile. 
echipele, jucătorii „se rodea
ză mai greu", „intrarea in 
atmosferă este diferită, la 
unii este mai lentă", „se a- 
junge mai greu Ia ritmul ne
cesar" etc, etc. Le știm. 
Știm și ce se afla, de obi
cei, in spatele acestor for
mule verbale. cunoaștem 
care era realitatea „aco
perită" de cuvinte. Startul 
pierdut ! Startul pierdut la 
un capitol sau la mai multe 
capitole. Urmau 
reparațiile „din 
mers", urma „as
tuparea găurilor" 
ta plină cursă, iar 
rezultatele — parțiale și fi
nale — aveau, de regulă, de 
suferit. Pentru că fiecare 
treabă are — și în fotbal — 
timpul ei optim. Timpul ei 
de execuție obligatoriu. Așa 
cum in agricultură, bună
oară. au poți culege mult 
dacă nu semeni la timp, ba 
chiar dacă nu pregătești din 
vreme, in cele mai bune 
condiții, semănatul, nici ta 
fotbal nu poți obține roadele 
dorite dacă nu te ocupi foar
te serios, foarte temeinic, de 
pregătirea deschiderii sezo
nului.

Au început pregătirile. Cu 
două luni înaintea deschide
rii oficiale a sezonului com- 
petițional, a startului ta 
prima competiție internă : 
campionatul. Un campionat 
pe care-1 dorim de o ca
litate valorică mult supe
rioară celui precedent, 
considerat de mai toți spe
cialiștii ea fiind nesatisfă- 
eător. fără nivel competitio
ns! internațional, deficitar 
la capitolul ordine și dis
ciplină, deficitar sub 
raportul competitivității, al 
„producției*  sale de va
lori. prea puțin folosi
tor echipei naționale ta di-

— ca fotba- 
o parte din 
piardă star- 
Urmau cir- 
„dinăuntru" :

ficilele sale confruntări eu
ropene.

Ne mai aflăm cu o săp- 
tămină înaintea tragerilor la 
sorți în cupele europene. A- 
dresă exactă : Dinamo — 
Steaua — Universitatea Cra
iova — Sportul studențesc. 
La acest capitol, pretențiile 
— și obligațiile — sint clare. 
1) Dinamo și Universitatea 
Craiova au ajuns în semi
finale de cupe europene. 
Orice iubitor aî fotbalului 
nostru așteaptă, în mod ab
solut legitim, confirmări! 2) 
Sportul studențesc, copil te
ribil al fotbalului nostru (un 
..copil" cu mult har, este a- 

devărat). are obli
gația, *morală,  in 
primul rind. 
urce în sfirșit a- 
colo unde o 
recunoscuta sa va-

tuș. Diaconescu, Laurențiu, alți 
patru jucători pentru un com
partiment unde existau și Cim- 
peanu, și Tureu. Exceptîndu-i 
pe Lăcătuș și Pițurcă, ceilalți 
au tot fost,,, rotați. pe bancă 
sau în teren, pentru ca, datori
tă unor accidentări in lanț in 
defensivă Laurențiu să ajungă 
un bun fundaș lateral. Și e- 
xemple ar mai ti. Importantă 
este insă concluzia.

Acțiunea de transferări are 
ca scop regenerarea și întări
rea echipelor din primul eșalon, 
mai ales a celor chemate să 
ne reprezinte In competițiile In. 
teraaționale. Susținind necesita
tea acestei acțiuni, tatllnită ta 
toate campionatele cu fotbal 
competitiv, resplngtad. deci, a- 
poziția unor cluburi sau asocia
ții din rațiuni minore ta fața 
necesităților majore, sugerăm ca 
această perioadă a transferări
lor să fie dominată de lucidi
tate, de rațiune. Să fie trans
ferați numai jucători necesari, 
să fie scoși la rampa primei dl. 
vizii toți jucătorii talentați, dar 
el să JOACE ! Pentru că a- 
cesta este. în fond, scopul trans
ferărilor : RIDICAREA NIVE
LULUI VALORIC al campiona
tului. Bucuria cantității 
prea dat 
prioritate 
rilor !

să

re-
comandă 
loare reală. Să urce atît pe 
plan internațional, cit și pe 
plan național, pe acest plan 
mulțumindu-se pină acum 
cu „mențiuni", deși ar fi 
putut obține premii. 3) în 
sfirșit, Steaua a reapărut „pe’ 
orbita marii performanțe". 
Acum pretențiile sint foarte 
mari. „Naufragii" de genul 
celui de la Galați, de anul 
trecut (1—3). stat de necon
ceput în viitorul sezon. Și 
de neacceptat !

Să fie foarte limpede : la 
eondiții excelente, de re
gulă, se eer muncă, muncă 
multă, o pregătire foarte 
bună Ia fiecare eapitol. 
toate împreună botârind ca
litatea rezultatelor dorite și 
necesare.

Nu uităm, evident, un ele
ment esențial al ecuației se
zonului care ne așteaptă : 
au început preliminariile 
Campionatului Mondial din 
Mexic. Răspunderea pentru 
aceste preliminarii, in care 
se află angajați și tricolorii 
noștri, o poartă — de pe a- 
cum — întreg fotbalul româ
nesc 1

fost

câteva
lo, Job, 
nelor inferioare. Acum, 
multe echipe aleargă, 
hotărîtă să beneficieze 
noile 
buie discutat, insă, acum, 
deplină responsabilitate, 
NECESITATEA, UTILITATEA 
TRANSFERĂRILOR. în primul 
rînd, antrenorii și conducătorii 
de cluburi trebuie să-și facă 
„lista de transferări" in funcție 
de posturile descoperite, de pro
filul jucătorului vizat, care poate 
fi, uneori, !n alt registru (nu 
numai psihic) decît cel al echi
pei la care urmează să vină. Ul-

I ne-a oferit d- 
teva exemple ta această direc
ție. Ptnă și două dintre forma
țiile de vtrf au plătit pină la 
urmă tribut nestudierii cu a- 
tenție, pină ta detaliu, a ju
cătorilor transferați. Campionii, 
spre exemplu, au adus trei vir- 
furi. Nemțeanu, Iamaadl, V. 
Radu, pentru „sferturile de fi
nală" și semifinalele C.C.E. 
l-au Împrumutat și pe Tur eu, 
ca, pină la urmă, să joace vlrf 
excelentul Augustin, care a reu
șit un sezon remarcabil și a de
venit și golgeterul echipei. 
Steaua, și ea, și-a adus ta linia 
de Înaintare pe Pițurcă. Lăeă-

Ipei la care urme 
timul campionat

A M
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VEȘTI DIN VOLEI
• A plecat în Ungaria lotul 

de volei-junioare, care ta perioa
da 3—8 iulie va participa la tur
neul de volei dotat cu „Cupa 
Lehll". Au făcut deplasarea, în
tre altoie, Mlhaela Marian, Elena 
Negulescu, Daniela lacob, Marla 
Chitic, Anca Gheorghe, George- 
ta Ene, Mirela Nistor, Însoțite de 
antrenorii L. Sorbală șl Marga
reta Vocilă, precum șl de arbl- 
tul E. Ududec,
• Perioada ta care se pot de

pune actele pentru transferări, a-

S

ȘTIRI • ȘTIRI
• ASTĂZI. ȘEDINȚA Bl*  

ROULUI FEDERAL. Așa cum 
am mai anunțat, astăzi, la era 
14, va avea loc ședința Biroului 
F.R.F, care va lua ta dis
cuție o serie de probleme le
gate de activitatea eompetițlo- 
nală.

• AFLĂM TRISTA VESTE 
a Încetării din viață a lui A- 
lexandru Căpățină, membru 
fondator al F.R.F.. autor ai 
primului regulament de organi
zare a forului român de spe
cialitate. ta 1930, fost jucător la 
Sportul studențesc București, 
fost arbitru international.

nunță federația de specialitate, 
este 15 iulie — 5 august.
• Absolvind un cura de per

fecționare — la Sofia — cu cali
ficativul „foarte bine**,  arbitrii 
români Zenovie Moldoveana și 
Cornel Gogoașe au primit din 
partea F.I.V.B. titlul de „arbitru 
internațional".
• ta luna august. Intre i și 

12, Ja Maribor, In Iugoslavia, vor 
avea loc Jocurile Balcanice de 
volei — tineret (feminin șl mas- 
cuiHn).
• Întrecerile in cadrul „Cupei 

Prietenia" (junioare) se vor dis
puta între 16—26 august, tn R. P. 
Mongolă.

LOZUL IN PLic

siunile speciale limitate și in

cele obișnuite aflate in vîn-

LOZ IN PLIC
zare - vă oferă șansa unor 

mari satisfacții !

Procurîndu-vă LOZUL IN 
PLIC, puteți obține în luna 
iulie importante sume de 
bani, precum și autoturisme 
„DACIA 1300", „OLTCIT SPE
CIAL* și „TRABANT 601- 
combi* I.. ,

în emi

I

n-a 
roode. Să acordăm 
CALITĂȚII transferă-

Mircea M. IONESCU

Antrenorii echipelor promovate in
Ștefan Coidum [F. C. M. Brașov]

„RODAJUL IN DIVIZIA „B" S-A ÎNCHEIAT 
CURSA ÎN /ZAZ/ POATE SĂ ÎNCEAPĂ

_ 19 puncte avana, In final, 
pentru F.CJ6. Brașov ta dispu
ta eu Șoimii Sibiu, prtocrpala
contracandidată la un loc sub
soarele Diviziei

O victorie netă, repurtată de tot- 
bedlștH dta orașul de la poalele 
Ttmpel, conduși la succes de un an
trenor priceput, experimentat, l-am 
numit pe Ștefan Coidum care, eâ 
ne amintim, eu puțini ani ta ur
mă reușise s-o readucă ta prima 
divizie a țării, tatr-un moment 
de răscruce, șl pe C. S. Tîreo- 
viște.

Pentru a stabili un prim con
tact cu ștefan Coidum, 1 aen cău
tat 1» Brașov șl 1-em gtertt... ia 
doi pași de noi, pe culoarele fe
derației.

Cu un antrenor bucuros de o 
proaspătă reușită dialogul se lea
gă ușor, avtad, ta „deschidere", 
următoarea Întrebare : „In ee 
moment al Întrecerii și-au putut 
spune, eu certitudine, antrenorul 
și jucătorii tal : gata, «intern ia
răși ta „A" 1

— Cu 5 etape înainte de sfirșit, 
cînd Sibiul a făcut meci egal, 
acasă, cu Slatina. Ptnă atunci, 
noi mal aveam nevoie — la ^i- 
devăr" — de un singur punct, 
pe care l-am primit, ta mod sur
prinzător, tocmai de la... rivala 
la promovare.

— N-a fost, deci, prea 
tentativa Brașovului...

— Dar nici prea ușoară, 
s-ar putea crede ; pentru 
piui motiv că, ta meciurile
ținute cu noi, celelalte 17 echipe, 
fără excepție, s-au mobilizat la

LOTUL FOLOSIT
ta ediția 1*63 —1964 a Divi

ziei „B". seria a n-a, F.CJ4. 
Brașov a beneficiat de ur
mătorul iot :

— portari : Stingadu, Ște- 
taneu ;

— fundași : Bălan. Anghel. 
Ștefan, Naghl, Mandoca, Man
eta ;

— mijlocași : Șulea, Spirea, 
Ba tac Li □, Șoarece, Gberghe, 
EOrsean ;

— toaintași : Ban ța, Cramer, 
Vlidean, Vasile Flore», Măr
gări t.

Antrenori : Ștefan Coidum și 
Csaba GySrfl.

destăinuie

Marius POPESCU

Mii Că-

grea
cum 
slm- 
sus-

un potențial de sută la sută. 
Chiar șl partenerele care la ora 
disputei cu noi nu aveau nevoie 
Stringentă de puncte, lșl propu
neau, dta.tr-o înțeleasă ambiție, 
«4-1 învingă pe cei din “

— Care a fost, totuși, 
valoric al seriei a n-a ta 
tul Diviziei „B" 7

— N-a avut, desigur,
«Mul de ex-dlvlzlonare „A" care, 
In seria a m-a, a urcat ștache
ta valorică, dar a compensat cu 
unde individualități remarcabile 
din rtndul jucătorilor tineri. In 
fruntea listei l-aș trece pe Moșo- 
man — mijlocașul ofensiv al Iul 
Nltnamonla Făgăraș, Pena — 6 
extremă a Progresului București, 
șl Răducanu — vtrful de atac al 
echipei Dinamo Victoria, ultimul

TURNEUL FINAL - JUNIORI II
ARAD, s (prin telefon), _ — Săptăimlna trecută 

s-au disputat la Vatra bornei, Timișoara șl Arad 
meciurile celor trei grupe semifinale ale campio
natului republican de juniori II, Minerul Vatra 
Doiriel, U.M. Timișoara și Metalul Aiud, califirfn- 
du-se pentru turneul final programat, aici, la A- 
rad. Șl cum juniorii din Vatra Domei au ajuns 
ta localitate mai tîrziu, s-a decis ea ta primul 
meci să se tntfinească celelalte două echipe, U.M.T. 
șl Metalul Alud. Partida, programată pe stadionul 
U.T.A., a început ta nota de dominare a timișo
renilor, încurajați de o mică și foarte activă ga
lerie, dar cel care au reușit să deschidă scorul aii 
lost jucătorii din Alud, in min. 13, 1—0, prin Pa- 
lioca. Timișorenii au continuat să atace cu in
sistență, au obținut corner după corner și au reu
șit să egaleze in tain. 30, prin Meruneac.

Arbitrul I. Bălan (Arad) a condus bine forma
țiile : U.M.T. : Lajos — Toma (min, 51 Bărbătaș), 
Spătar, Betea, Mândri? — Blaga, laneu (ritln. 62 
Hecht), Bici — Meruneac, Lobonea (min. 70 Aioa- 
ned), Alas. METALUL : Bucur — Man, Mocanu, Her- 
țeg, Condraș — Stlncel, Lup, Bota — Coza, Palioca, 
Codrea.

Miercuri, pe stadionul Strungul, de Ia ora 17,30, 
partida U.M.T. — Minerul Vatra Domei. (L. D.)

frunte. 
nivelul 

contex-
mănuși**

un înaintaș cu gabaritul 
mătaru...

— Brașoveni nu-mi 
Care este forța echipei 
mentul de față 7 Este In 
rămînă In Divizia „A" ?

— Acum, ctad încă nu 
plinit anul de cînd am _ 
o jumătate de echipă de pri
mă divizie — pe Lăcătuș. 
Marinescu, Para schi veecu, Pa
nache și Clipa — tali este 
greu să mă lansez Intr-un 
răspuns categoric. Dar tinerii 
care au luat locul acestora. Stin
gă ciu, Bălan, Văidean, Cramer, 
Mandoca, îmi dau mari speran
țe. I-ați văzut de altfel, nu de 
mult, în jocul susținut de F.C.M. 
Brașov cu lotul reprezentativ. A 
fost un meci, apreciez eu, ex
trem de folositor pentru ei. Un 
meci, cum se spune, venit la 
timp. La sfîrșitul Iul cei cinci 
jucători tineri, de care am vor
bit, și-au dat seama mai bine 
că rodajul lor în Divizia „B" s-a 
încheiat, cursa în ,,A“ poate să 
înceapă...

n urniți ? 
In mo- 
stare să
s-a im- 
pierdut

Gheorqhe NICOLAESCU

BARAJUL PENTRU DIVIZIA „C“
Ieri după-amiază a avut loc la sediul F.R.F. 

tragerea la sorți a meciurilor de baraj pentru, 
promovarea în campionatul Diviziei „C", ediția 
1984—1985. In prealabil, echipele, campioanele ju
dețelor, au fost împerecheate după criterii geo
grafice. Se dispută două jocuri (tur și retur), du
minică 8 lu' e (ora 18) și duminică 15 iulie (ora 17).

Iată jocurile turului (primele echipe slnt gaz
de) : Metalul Reghin — Tirnavele Blaj, Motorul A- 
rad — Recolta Salonta, Avicola Crevedia — Pro
gresul Topoloveni, Textila Buhuși — Șiretul Su
rata (Vrancea), Construcții Sibiu — Cimentul Ho- 
ghiz (Brașov), Progresul Brăila — Marina Man
galia, A.S.A. Buzău — I.P.T. Intorsura Buzâulu. 
Agronomia Slobozia — Dunărea Grădiștea (Că;l- 
rași), ' C.F.R. Slmeria — C.S.M. Caransebeș. Ener
gia Rovlnari — A.S.A. Victoria Craiova, Granitul 
Babadag — Avlntul Matca, Danubiana Roman — 
Progresul Odorheiu Secuiesc, I.S.M. Sighet — V tl- 
torul Cîmpulung Moldovenesc, I.O.B. Balș — Meta
lul Alexandria, T.M. București — Victoria Fle- 
rești (Prahova), Victoria Vînju Mare — Obiiici Sin- 
martinu Sîrbesc (Timiș) si Constructorul Satu Mare 
— Izolatorul-Armătura Șimleu Silvaniei.

Au promovat fără Joc de baraj : Giurgiu, Brio- 
șani, Iași, Vaslui, VBcea, Bistrița-Năsăud și Cluj.



SMARANDA BO!CU A CiȘTIGAT
TURNEUL DE ȘAH DIN POLONIA

FERNANDO MAAAEDE, RECORD MONDIAL LA 100Q0 M: 27:13 81!

VARȘOVIA. 3 (Agerprcs). — 
Turneul international feminin 
de sah de la Piotrkow Tribu- 
nalski. rezervat maestrelor. e-a 
încheiat cu victoria detașată a 
tinerei șahiste românce Sma- 
randa Boicu (în vîrstă de 17 
ani), situată pe locul întîi. cu 
8 puncte din 11 posibile. Pe 
locurile următoare ș-au clasat 
Hana Zboron și Liliana Lech
ner (ambele Polonia) cu cite 
7 p. Eva Kazmarek (Polonia)
6.5 p. Jadwiga Szimanska (Po
lonia) 6 p. Valeria Gere (Iu
goslavia) 5,5 p etc. în runda 
a IC a. Smaranda Boicu a cîș- 
tigat o partidă decisivă la 
Plaszinska. iar în ultima rundă 
a remizat cu Eva Kazmarek.

în turneul marilor maestre 
pe primul loc s-a clasat Liu 
Șiulan (R.P. Chineză) cu 8 p 
din 11 posibile, urmată în cla
samentul final de Lidia Seme
nova (U.R.S.S.) 8 p (departa
jare prin coeficient Sonne- 
born). Elisabeta Polihroniade- 
Rusu (România) 6.5 p. Larisa 
Muhnik (U.R.S.S.) 6.5 p. Hanna 
Erenska (Polonia) 6 p. Johana 
Jagodzinska (Polonia) 6 p. Mal- 
gorjata Wiese (Polonia) 5,5 p, 
Agneska Brusztman (Polonia)
5.5 p etc.

9 TURNEUL INTERNAȚIO
NAL „open" de sah. desfășurat 
la Mezoheges (Ungaria), a reu
nit participant! din 8 țări. Pe 
primul loc s-a clasat S. Arhi
pov (U.R.S.S.) cu 8 p (din 11), 
urmat de P. Szilagy (Ungaria). 
V. Maiorov si V. Ohîi (ambii 
U.R.S.S.) — 7,5 p. Dintre concu- 
renții români cele mai bune 
rezultate au fost obținute^ de 
Em. Ungurcanu si C. Radu
lescu, care au totalizat 6,5 p. 
M. Miluț a realizat 6 p. iar 
I. Biriescu 5 p

• FEDERAȚIA INTERNA
ȚIONALĂ DE SAH a publicat 
clasamentele mondiale, la sfîr- 
șitul lunii iunie : femei : 1. Pia 
Cramling (Suedia) 2 405 p. 2. 
Szusza Polgar (Ungaria) 2 405 p.
3. Maia Ciburdanidze (U.R.S.S.) 
2 375 p. 4. Nona Gaprindașvili 
(U.R.S.S.) 2 335 p. 5. Agneska 
Brusztman (Polonia) 2 315 p. 6. 
Tatiana Lemaciko (Elveția) 
2 305 p. 7. Irina LevitinaD.

SE10NUI Dt CĂLĂRIE
(Urmare din pag. 1)

Neamț, unde antrenorul Virgil 
Bărbuceanu a nromovat intr-un 
timp scurt o serie de tineri cu 
deosebite aptitudini, rrezentînd 
în același timp si cai bine pre
gătiți. Acolo unde există pa
siune. unde nu se lucrează 
după ceas, rezultatele nu in- 
tirzie să apară. Cum este, de 
asemenea, și exemplul celor 
de la Steaua, de mai multi ani 
lideri incontestabili.

Participarea unora dintre ju
niori la competițiile seniorilor 
a oferit acestora posibilitatea 
afirmării astfel că in prezent 
bat la porțile echipei rationale 
cîțiva călăreți talentati : Ilioi 
Radu (Dumbrava). Titel Rădu- 
canu. Claudiu Gheorghe (Stea
ua). Stelian Moeânu (C.S.M. 
Lugoj). Albert Constantincscu 
(Petrolul Ploiești). loan Tincu 
(C.S-M. Sibiu). Viorel Cojoca
rul (C.S.M. Iași) s.a.. dintre 
aceștia urmînd să se aleagă 
cei „patru" pentru Atena. Si 
la fete concurenta este mare 
— Ioana David. Cristina Ște- 
făncscu. Mariana Moisei (Di
namo), Dania Popesen (Stea
ua) Ligia Ilin (C.S.M, Lugoj) 
S.a. — dar în privința lor ul
timele competiții vor decide.

în sfîrșit. specialiștii în dre
saj — Anghel Donescu, Nicolae 
Gheorghe, Dumitru Velicu —, 
în fond echipa Steaua, se pre
gătesc. la rîndul lor. pentru o 
evoluție cît mai bună. Deo
camdată rezultatele sînt mai 
puțin spectaculoase, execuțiile 
progresiilor trebuind cizelate a- 
semenea „impuselor" de 1« 
gimnastică sau patinaj.

între 20 si 22 iulie va avea 
Ioc Concursul internațional de 
la Sibiu, urmat la o săptămînă 
de finalele campionatelor. Cele 
două competiții, la care se a- 
daugă și testările zilnice, vor 
decide. Ceea ce este important, 
însă, este faptul că, ne fondul 
existenței unul material ca
balin mai bine pregătit, călă
reții noștri an toate condițiile 
unor evoluții bine cotate si in 
a doua jumătate a sezonului.

(U.R.S.S.) 2 300 p, 8. Szusza Ve- 
roczi-Petronic (Ungaria) 2 295 p,
9. Nina Gurieli (U.R.S.S.) 2 290
p. 10. Nana Ioseliani (U.R.S.S.) 
2 290 p ; bărbați : 1. Gary Kas
parov (U.R.S.S.) 2 715 p. 2. A- 
natoli Karpov (U.R.S.S.) 2 705
p. 3. Jan Timman (Olanda) 
2 650 p. 4. Lai os Portisch (Un
garia) 2 640 p. 5. Viktor Kor- 
cinoi (Elveția) 2 635 p. 6. Lev 
Polugaevski (U.R.S.S.) 2 625 p, 
7. Rafael Vaganian (U.R.S.S.) 
2 625 p. 8. Ljubomir Ljuboje- 
vici (Iugoslavia) 2 615 p. 9. Ro
bert Hiibner (R.F.G.) 2 610 p,
10. Vasili Smîslov (U.R.S.S) 
2 610 p etc.

ACTUALITATEA LA ÎNOT
• Bilanț mondial 1984 — 20# 

m spate feminin : 2:10,97 Zim
mermann (R.D.G.) ; 2:11.88 Otto 
(R.D.G.) ; 2:12.16 ANCA PA- 
TRAȘCOIU (România) ; 2:12,84 
Sirch (R.D.G.) * * ~

CERGY PONTOISE Etapa a 
5-a a Turului Franței a oferit 
o Întrecere foarte interesantă, 
■p. nărui portughez Paula Fe
reira a evadat din pluton încă 
de la Început. El a fost ajuns 
insă după 15 km de francezul 
Vincent Barteau și după alți 
7 km de un ak francez, Mau
rice Le Guilloux. Organizin- 
du-și bine „morișca", acest trio 
a sosit la capătul etapei (Be
thune — Cergy Pontoise. 207 
krr>l c»i un avans apreciabil

înregistrate rezultatele : 
Ț.SK.A — Neftci 0—2. Tor
pedo — Ararat 1—1, Kairat — 
Dinamo Tbilisi 4—0, Zenit — 
Pahtakor 3—0 Jalghiris - 
Spartac 2—1. Dinamo Minsk_ — 
Dinamo Moscova 
Rostov — Sahtior 
Kiev — Dniepr 
moret — Metallst

• STARA ZAGORA 
a doua oară acest oraș 
a fost gazda Balcaniadei de 
fotbal în primul meci, repre
zentativa tării organizatoare a 
Întrecut Grecia cu 4—0.

• în preliminariile campio
natului mondial de fotbal, 
echipa Sierra Leone a pierdut, 
cu scorul de 1—0 (0—0), meciul 
susținut pe teren propriu 
formația Marocului. Golul 
fost înscris. în minutul 88. 
Mustapha Merry.

MOTOCICLISM • Marele pre
miu al Olandei la viteză, pe cir
cuitul de la Assen, a avut următo
rii dștlgătorl ( daaa 36 cmc I 
Martinez (Spania) pe „Derbi" — 
media orară 133,337 km, clasa 133 
cmc: Nleto (Spania) pe „Ga- 
relll" — m.o. 144,01 km, clasa 
256 cmc s Lavado (Venezuela) pe 
„Yamaha* — m.o. 145,656 km, 
clasa 504 ane e Mamola (S.U.A.) 
pe „Hontta* — m.o. 168,685 km, 
ataș : Blland, Waltlsperg (Elve
ția) pe ,,Yamaha" — m.o. 
151,992 km.

PENTATLON MODERN • Con
cursul de la Praga s-a Încheiat 
cu succesul vest-germanulul Joa

MEN ----------
2:13,20 
2:14,41 White .
Gorceakova (U.R.S.S.) 
Trees (S.U.A.) 
(Australia) ; 2:15,63
(Olanda).

2:13,18 CAR-
BUNACÎU (România) ; 

Weigang (R.D.G.) ; 
------  (S.U.A) ; 2:1435 

 ; 2:1534 
2:15.29 Parkes 

de Rover

8 națiuni 
a fost cdș- 
p, urmată

• Concursul celor 
desfășurat la Cardiff 
tigat de Scoția 249 . 
de Spania 208 p. Elveția 189 p,

înotătorul american George 
DiCarlo ■ stabilit, recent, la 
Indianapolis, două valoroase 
recorduri naționala la SM Și 
SM m Uber I 3:5143 Și, r*»-  
pectiv, 15.ăl,SI, ultimul, al doi
lea retuUat mondial al tutu
ror timpurilor. Amd trecut 
DiCarlo nu figura tntre prtmU 
14............ ‘ . ........ ' -----inotdtort americani la nici 

una din probe l 
LASERPHOTO AP — 

AGERPRES

GIMNASTE Șl GIMNAȘTIBOMAN!
LA „CONCURSUL PRIETENIA"

La finele acestei săptămini va 
avea loc. in Cehoslovacia, „Con
cursul Prietenia" întrecerile de 
gimnastică sportivă vor avea loc 
la Tîrnava, Iar cele de artistici 
la Glogovaț. Din echipele țării 
noastre vor face parte, intre al
ții, Daniela Silivaș, Aurelia 
Dobre, Marius Tobă și Marins 
Gherman (gimnastică sportivă), 
respectiv Petruța Dumitrescu și 
Florentina Butaru (gimnastică 
ritmică).

„TROFEUL DACIA“ 

LA CULTURISM
kt organizarea Asociației spor

tive Rapid din Oradea, la Casa 
de cultură a sindicatelor din lo
calitate s-a desfășurat oea de a 
VH-a ediția a ooncursultri de cul
turism „Trofeul Dada", la oare, 
pe lîngă oulturlștll noștri frun
tași, au participat mai mulțl spor
tivi de valoare (campioni șl vice- 
campioni naționali) din Ce
hoslovacia. Ungaria șl Turcia. 
Iată cîștIgătorM : 76 kg — A. Cos- 
tache ; 71 kg — Cr. Mihăileseu ; 
S3 ’ j — N. Glurgi ; M kg — P. 
Ciorbă ; peste U kg — A Sir 
(Turela). Clasamentul pe echipe : 
1. România SS p, 1—3. Cehoslova
cia șl Ungaria 16 p, 4. Turcia 13 p.

L. SZEKELY-coresp.

Opt victorii ale juniorilor noștri la Budapesta
în cadrul concursului atletic 

desfășurat luni seara la Stock
holm, portughezul Fernando 
Mamede a stabilit un nou re
cord mondial la 10 009 m cu 
27:13,81. Vechiul record era de 
27:22,5 și fusese stabilit in 1978 
de kenianul Hcari Rono. Ma
mede (33 de ani) deținea re
cordul mondial al distanței cir- 
27:22,95. Sub performanța lui 
Rono a coborît și al doilea cla
sat, compatriotul lui Mamede, 
Carlos Lopez — 27:17,48. Al 
treilea s-a elasat americanul — 
Mark Nenow, 27:40,56, Alte re
zultate : masculin : 1 500 m :
Ovett (Anglia) 3:35.65, 400 m : 
Franks (S.U.A.) 45.82, 400 mg : 
Rambo (S.U.A.) 49.87, înălțime : 
Sjoberg (Suedia) 2,25 m. triplu-

1 500 m

(Scoția) 
Aldabe

Finlanda 166 p. Norvegia 158 p, 
Israel 138 p. Țara Galilor 135 p 
și Belgia 79 p. Cîteva rezul
tate : MASCULIN : 400 m mixt : 
Braw (Scoția) 4:31,02.
liber : Escalei (Spania) 15:53.81, 
ZOO m liber : Easter 
153,95. 100 m spate :
(Scoția) 59.90. 2M m bras : Ad
kins (Țara Galilor) 2:24.88. 100 
m fluture : Lopez-Zubero (Spa„ 
nia) 56,58 ; FEMININ : 100 m 
spate : Rose (Scoția) 106.25 IM 
m fluture : Mateu (Spania) 
1.435,17. 400 m mixt : Kleinman 
(Israel) 509.42. 800 m liber : 
GCflllan (Scoția) 903.01.

din Vitkovice.

O luptă foarte 
intre Soartac

• MOSCOVA, 
strinsă se dă 
Moscova si Dnieor pentru șefia 
clasamentului campionatului u- 
nionaL in timp ce. la polul 
opus, -lanterna roșie" o deține 
o echipă prestigioasă cum este 
sau. poate, cum a fost Dinamo 
Moscova. Ded. iată situația in 
clasament : L Spartac 23 p. 2. 
Dniepr 23 p. 3. Torpedo Mos
cova 21, 4. Dinamo Kiev 20 p 
(toate cu cite 17 jocuri). 5. Ze
nit Leningrad 19. 6. S.K.A. Ros
tov 19 p (cu dte 16 j)... 16. Pah- 
takoc 11 p (17 j), 17. Neftci 
11 p (17 1). 18. Dinamo Moscova 
10 o (16 i). în etapa a 17-a au

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

CICLISM • Etapa a 7-a (Lesko 
— Rzeszow, 186 ta) a Turului 
Poloniei a revenit lui Domin 
(Polonia) ta 3.46:63. Lider se men
ține ta continuare Andrzej Mler- 
zejewskl 31.46:33, urmat 11 11 s 
de Tadeusz Krawczyk • Turul 
(de amatori) Rhenania — Palati
nat (R.F.G.) 3 etapa I (123 km. 
Treves — Klrn) a fost dștl- 
gată de elvețianul Stefan Maurer 
In 1.46:21, același timp ca șl Im
boden (Elveția) șl Skoda (Ceho
slovacia).

HANDBAL • Meduri amicale : 
Valencia î Spania — U.R.S.S. 25— 
17 (14—11) !, Olsztyn : Polonia — 
Danemarca 18—16 (9—13), Belgrad: 
Iugoslavia — Elveția 32—18 (10—i).

salt : Banks (S.U.A.) 16,83 m, 
Hoffmann (Polonia) 16,76 m, 
greutate : Wolf (S.U.A.) 20,90,
suliță : Tafelmeier (R.F.G.) 
86.88 m ; feminin : 3 000 m : 
Cornelia Burki (Elveția) 8:45,34, 
800 m : Elly van Hulst (Olanda) 
2:00,92. 400 mg : Genotvefa Bla- 
szak (Polonia) 54,78 — record.

★
Juniorii noștri au avut o com

portare frumoasă la „Marele 
Premiu" de la Budapesta, cla- 
sîndu-se pe primul loc- în opt

TURNEUL DE TENIS DE LA WIMBLEDON

finală programează 
meciurile : McEnroe 

Cash — Gomez, Anna- 
Connors si Smid —

In ultimele meciuri din ca
drul probei de simplu bărbați 
a campionatelor internaționale 
de tenis ale Angliei, la Wim
bledon. s-au înregistrat rezul
tatele : Lendl — Davis 4—6, 
6—4. 6—4 5—7. 7—5. Cash — 
Curren 4—6. 6—2. 7—6, 8—1,
Gomez — Moor 6—0. 6—1. 7—6. 
Connors — Mayotte 6—7. P—2, 
6—0. 6—2, Sadri — Gerulaitis 
6—3. 7—5. 6—7. 4—6. 6—3. Sfer
turile de 
miercuri
— Sadri, 
cone — 
Lendl.

în „optimi" la simplu femei: 
Kathy Jordan — Wendy Turn
bull 6—2. 6—3. Pam Shriver —
— Barbara Potter 8—4. 8—3,
Martina Navratilova — Eliza
beth Sayers 6—6. abandon. 
Hana Mandlikova — Helena 
Sukova 8—4. 6—1. Marți. in 
ultimul meci din optimi t 
Chris Evert-Lloyd — Claudia 
Kohde-Kilsch 6—2. 8—4. In 
turul următor, ai ..sferturilor" 
de finală, tenismana american
că. favorita nr. 2 a turneului, o 
va intilni pe tinăra jucătoare 
suedeză Carina Karlsson, re
velația turneului din acest an.

Marti au început si tocurile 
din „sferturi". Intr-unui din
tre ele. Martina Navratilova.

IURUL fMIJfl: 0 EVADARE DE PESTE 200 km
Șl UV AVANS, IN EINAl, OE 17 MINUTE!

S.K.A. 
Dinamo 
Cemo-

0-0.
3—2. 
0—0. 
2—1.

Pentru 
bulgar

cu
a

de

probe : Mihaela Chindea 11,93 
la 100 m (2. Ramona
12.08), -

Steici
Maria Caba 2:07,24 la 

800 m (2. Lenuța Rață 2:07,70), 
Daniela Bizbac 14,40 la 100 mg, 
Cleopatra Pălăcean 9:07,92 la 
3 009 m, Mihaela Samoilă 16,06 
m la greutate și 48,62 m la disc. 
Mihaela Popescu 50,44'm la su
liță și Dumitru Dobre 8:31,45 
la 3 000 m. Au ocupat locul doi 1 
Carmen Sîrbu 6,27 m la lun
gime. ștafeta de 4X100 m fete 
(Bizbac, Sirbu, Steici, Cbindea) 
46,60, Răzvan Enescu 4.80 m la 
prăjină, Remus Răcășan 3:57.48 
la 1 500 m.

HANA MANDLIKOVA

detinătoarea titlului pus în loc 
acum, la Wimbledon, a evoluat 
in compania sportivei bulgare 
Manuela Maleeva, pe care a 
învins-o cu 6—3. 3—2. Navra
tilova este prima calificată 
pentru semifinale. Au urmat-o 
Hana Mandlikova. 8—1 6—1 cu 
Jo Durie și Kathy Jordan
2—6. 6—3. 6—4 cu Pam 
Shriver.

17 minute ! Disputa 
a fost ciștigată de 
4.49:15 (timp cu bo- 
urmat de Barteau

de peste... 
celor trei 
Fereira in 
nificație), _____
4.49:25 (cu bonificație) și Le 
Guilloux 4.49:36 (cu bonifica
ție). Al patrulea, de fapt li
derul unui pluton apatic, a fost 
francezul Bernard Vallet, cro
nometrat, ca și întreg grupul, 
foarte numeros. în 5.07:27.

Vincent Barteau este acum 
noul purtător al tricoului gal
ben. al șaselea de la începutul 
acestui al 71-lea Tur al Fran
ței! Timpul său: 18.47:53. (1 ur
mează Le Guilloux la 1:33. Fe
reira la 3:13, Van Der Poel 
(Olanda) Ia 17:45. Phil Ander
son (Australia) la 17:53, Jac
ques Monegraaf (Olanda) la 
17:58 etc.

Ciclistele olandeze continuă 
să se impună în primul tur 
feminin al Franței. dominînd 
autoritar întrecerea. Etapa a 
patra, de marți (Beauvais — 
Cergy Pontoise 51,7 km) s-a 
încheiat cu victoria la sprint 
a Helenei Hage (Olanda, cro
nometrată, ca de altfel întreg 
plutonul de 15 alergătoare. în 
1.24:43 (medie orară de 40.582 
km). Au urmat-o compatrioa
tele ei Nieke Havik, Henneke 
Lieverse. Rita Timpers și Con
nie Meyer ! In urma acestei 
etape clasamentul general se 
prezintă astfel : 1. Havik
6.04:18, 2. Petra de Bruin (O- 
landa) 6,05:04, 3. Hage 6.05:30,
4. Meyer 6.05:35, 5. Lieverse 
6.05:35, 6. Mary Nanne-Martin 
(S.U.A.) 6.05:35. Astăzi are loc 
etapa a 5-a (Aigle — Alencon, 
76 km), cea mai lungă a actua
lului tur feminin.

chim BleLmann 5 176 p, urmat de 
polonezul Idzv 5166 p șl ceho
slovacul Bariu 5 165 p. Primul loa 
pe echipe a revenit Cehoslovaciei 
cu 18 354 p.

TENIS • ta turneul de la So
fia, Adrian Marcu l-a învins pe 
sovieticul Dzelde cu 6—3, 6—3, dar 
a pierdut tn „sferturi*  la iugo
slavul Zivojinovid cu 6—1, 6—1. 
Alte rezultate: Bavelos (Grecia) 
— Segărceanu 6—7, 6—2, 6—1. Ka- 
lovelonls (Grecia) — DIrzu 6—t.
3—6, 6—3, Benhablles (Franța) — 
Buxer (S.U.A) 7—6. 7—8, Ingaramo 
(Argentina) — Karlen (S.U.A.) 
6—1, 8—1.


