
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU,
Împreună cu tovarășa

ELENA CEAUȘESCU,
In județele sibiu și alba

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a continuat, miercuri, vizita 

de lucru efectuată. împreună 
cu tovarășa Elena Ceausescu, In 
județul Sibiu.

Analiza modului in care se 
acționează pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan la termenele 
stabilite si la un nivel calitativ 
superior a avut loc Ia între
prinderea .Independenta** si 
întreprinderea de nicse auto 
din Sibiu.

Apoi, coloana oficială a stră
bătut străzile orașului, deve
nite adevărate culoare vii. si 
s-a îndreptat spre Piața Unirii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
si tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost invitat! să viziteze Expo
ziția realizărilor economici ju
dețului organizată la Casa de 
cultură a sindicatelor si Pe es
planadele din îmnrcjurimile 
Pieței Unirii.

La încheierea fructuosului 
dialog de lucru oe care secre
tarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovară
șul Nicolae Ceausescu, l-a pur
tai. timp de două zile, cu re
prezentative colective de muncă 
din județul Sibiu, in Piața 
Unirii din centrul orașului a 
avut loc o impresionantă adu
nare populară. Din oraș, din 
localitățile învecinate au venit 
aici, la reintilnirea cu condu
cătorul iubit si stimat al parti
dului si statului nostru, mii de 
oameni ai muncii de toate 
profesiile si toate virstele — 
români, germani maghiari — 
pentru a-si exprima. încă • 
dată, bucuria de a-1 avea ca 
oaspete drag, recunoștința fier
binte pentru cloeotitoarea sa 
activitate revoluționară pusă in 
slujba idealurilor nobile de 
progres si libertate ale națiunii 
noastre. In glas cu întregul 
partid, eu întregul popor, mun
citorii. țăranii. intelectualii, 
toti oamenii muncii sibieni au 
dat expresie — prin reprezen
tanții lor la această grandioasă 
adunare — deplinei adeziuni Ia 
Hotărirea recentei Plenare a 
Comitetului Central al parti
dului ea tovarășul * Nicolae 
Ceaușescu — arhitectul Ro
mâniei moderne, revoluționa
rul de profesie, care, din fra
gedă tinerefe, s-a identificat 
cu cele mai arzătoare as
pirații ale poporului nostru 
— să fie reales, la Con
gresul al XIII-Iea, in func
ția supremă de secretar gene
ral ai partidului, văzind in a- 
ceastă opțiune garanția sigură 
a înfăptuirii Programului de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate si Îna
intare a României spre comu
nism.

Tovarășul Nicolae Ceaasescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost intîmpinati. Ia apariția in

Raid-anchetă in secțiile de perSormanță

LA OLIMPIA BUCUREȘTI S-A SCHIMBAT IN BINE
ATITUDINEA
Spectaculoasă schimbare de 

poziție în ierarhia națională a 
clubului bucurestean Olimpia 1 
De unde, în anii trecuți. era 
plasat dincolo de cifra 10. a- 
cum această unitate sportivă, 
devenită fruntașă în aria marii 
performante sportive românești, 
este clasată pe locurile 3—4, 
după puternicele Steaua ' si 
Dinamo. Cum 7 „Simplu — ne 
spune președintele clubului, 
prof. Aurel Dobineă. S-a schim
bat ceva în atitudinea față de 
muncă si fată de club. Ia ma
rea majoritate a secțiilor**.

Verificăm practic, pe teren, 
această explicație. Pornim de 
dimineață să vedem la lucru 
pe antrenorii si sportivii clu
bului Olimpia. Ne însoțesc -Vio
rel Cioară, vicepreședintele 
clubului si Cecilia Neagoe. res
ponsabila cabinetului metodic, 
înainte de plecare, ei ne-au 
spus că controlul muncii an
trenorilor. mai ales al produc
tivității ei. pe baza obiective
lor din „contractul-angaiament** 
încheiat Ia început de an cu

tribuna adunării, eu puternice 
urate șl ovațiL S-a scandai cu 
putere, minute in șir, 
„Ceaușescu — P.C.R. r*,
„Ceaușescu și poporul 1-,
„Ceaușescu, fiu iubit, la Sibiu 
bine-ați venit !*, „Stima noas
tră șl mlndrla — Ceaușescu, 
România**, „Ceaușescu reales, 
la al XIII-Iea Congres**, 
„Ceaușescu — Pace*.

In aplauzele ți uratele celor 
prezenți, a luat cuvintui tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmă
rită cu deosebită atentie si vie 
satisfacție si subliniată in re
petate rinduri cu aplauze.

Aceeași atmosferă entuziastă 
de intensă trăire patriotică, care 
a caracterizat adunarea popu
lară, s-a regăsit și in festivita
tea plecării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu din Sibiu.
la ora 15,30 elicopterul pre

zidențial a decolat, indreptin- 
du-se spre județul Alba.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, împreună eu to
varășa Elena Ceaușescu, în ju
dețul Alba a fost așteptată $1 
salutată, ea de fiecare dată, cu 
imensă bucurie, cu sentimente 
de aleasă prețuire, de profun
dă satisfacție. Oamenii muncii 
din orașele și satele județului 
și-au reafirmat, alături de în
tregul nostru popor, adeziunea 
deplină fată de Hotărirea re
centei Plenare a C.C. al P.C.R. 
privind realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in funcția 
supremă de secretar general 
al partidului.

Vizita in județul Alba a în
ceput Ia întreprinderea meca
nică Cugir, a continuat la Com
binatul de prelucrare a lemnu
lui Sebeș, apoi a fost vizitată 
Cooperativa agricolă de produc
ție Lancrăm si întreprinderea 
metalurgică Aiud.

Tovarășul Nicolae Ccaușescn 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
de partid si de stat, au sosit, 
in cursul serii, in municipiul 
Alba Iulia.

Zed de inii de locuitori ai 
municipiului Alba Iulia, oa
meni al muncii din noile cetăți 
ale muncii edificate in această 
așezare bimilenară au salutat 
sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu si a tovarășei Elena 
Ceaușescu cu puternice acla
mații și urale, au ovaționat în
delung pentru secretarul gene
ral al partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu căldură și priete
nie acestor entuziaste manifes
tări de dragoste, înaltă pre
țuire și recunoștință.

Vizita in județul Alba con
tinuă.

FAȚĂ DE MUNCĂ, FAȚĂ

Aspect de la antrenamentul halterofililor de la Olimpia. 
Foto : D. NEAGU

fiecare tehnician al clubului, 
este un element de muncă o- 
bisnuit în practica acestui club.

Primul popas, la Herăstrău.
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Patra decenii de viață nouă, liberă, prosperă

ACTIVITATEA SPORTIVĂ ÎN PAS 
00 ÎMPLINIRILE SOCIALISTE ALE PATRIEI

TRADIȚII FRUMOASE Șl PERSPECTIVE CERTE!
•***"* BUZĂU

Ce tradiții a avut sportul din 
orașul și județul Buzău 7 Le 
evocăm cu ajutorul prof. 
Nicolae Draga. președintele 
C-T.E.FB. Buzău de peste 39 
de ani In mișcarea sportivă. 
Mai Iutii ti mai Iutii a fost 
călăria sL In mod deosebit, 
creșterea cailor de rasă, tra
diție ce se păstrează si azi 
□rin cunoscutele crescătorii de 
la Ctslâu și Rușetu. Apoi, prin 
1984 a fost oină. Aici, la Buzău, 
s-a organizat atunci a II-a e- 
ditie a Concursului national de 
oină. Tradiția se păstrează, 
oină fiind sportul cel mai răs-s 
plodit In satele iudetuluL e- 
xemplul comunei Rimnicelu. 
unde «portul national este În
vățat din.- tată-n fiu. Nu pu
tem omite la acest capitol 
faptul că in 1921 a venit la 
Buzău un tinăr inginer agro
nom (Virgil Economu !). care

Azi fi miine, in R. F. Germania :

ECHIPA FEMININĂ DE GIMNASTICĂ 
LA UN NOU CONCURS INTERNATIONAL

Azi si miine. reprezentativa 
feminină de gimnastică a Româ
niei susține. în deDlasare. un 
nou examen internațional de 
pregătire si verificare, meciul 
triunghiular cu selecționatele 
similare ale R.F. Germania si 
Ungariei. Au făcut deplasarea. 
In vederea concursului men
ționat. Ecaterina Szabo. Lavinia 
Agache. Cristina Grigoras. Si- 
mpna Păucă. Mirela Barbălată. 
Laura Cutina. Mihaela Stănnleț 
șl Camelia Renciu, colectivul de 
antrenori urmind a definitiva 
formația înaintea startului o- 
ficiaL Sînt prevăzute atit e- 
xercitii impuse (azi), cit si li
ber alese (miine).

După intîlnirile susținute de 
gimnastele noastre la Praaa si

La secția de canotaj, prof. 
Ileana Pavel ne întîmoină se
nină. sigură ne ceea ce face. 
Are conspect de lecție, chiar

.Cupa Consiliului agroindustrial* stirnește un mare interes in 
județul Buzău. întrecerile, precedate de frumoase defilări, sa 
bucuri de o largi participare. Foto : D. IVAN — Buzău

a înființat si prima echipă de 
fotbal din această zonă. „Vîr- 
tejul*. asa că recenta promo
vare a echipei Gloria re prima

Madrid. încheiate cu frumoase 
succese, atit la individual cit 
si pe echipe, meciul triunghiu
lar R.F. Germania — România 
— Ungaria constituie o nouă 
verificare utilă a formei de 
concurs în vederea viitoarelor 
întreceri internaționale de mai 
mare dificultate.

BALCANIADA BASCHETBALISTILOR JUNIORI
Balcaniada baschetbalistilor 

juniori se desfășoară, de astăzi 
oină duminică, in localitatea 
iugoslavă Krusevac. cu parti
ciparea selecționatelor Bulga
riei. Greciei. României Turciei

DE CLUB...
dacă lucrează doar cu 5 fete, 
care se pregătesc să pornească 
pe lac. Restul 7 Restul sînt pe 
la diferite loturi. în frunte cu 
Elisabeta Oleniue si Năstaca 
Iureea, candidate pentru cele 
mai înalte titluri ale anului 
1984. La cabana alăturată se află 
secția de caiac-canoe. Ne in- 
timpină fostul campion olimpic 
Leon Rotman. El este azi -la 
mal*. Ceilalți doi antrenori. 
Dordea Pascu si Anghel Ivan, 
sînt pe lac. Fac piste de con
trol. îi zărim de pe mal. ti 
vedem agit!ndu-s<*. Vicepre
ședintele Viorel Cioară ne 
spune : „Două secții surori, cu 
rezultate diferite. La canotaj 
ne plasăm sus pe eșalonul per
formantei. Ia caiac-canoe ne 
mulțumim eu rolul de— furni
zori de talente tinere pentru 
marile secții de Ia Steaua și 
Dinamo. în ambele secții se 
muncește. Nimic de spus Pro- 

(Continuare in pag. 2—3) 

scenă fotbalistică a tării are 
vechi si trainice tradiții

Dar apoi 7 Mai intii. prin 
deceniul al treilea, paleta spor
tivă a iudetului s-a mai ro
tunjit. orașul Buzău fiind un 
foarte -puternic centru școlar 
pe această cale, a scolii, pă- 
trunzînd si dezvoltîndu-se vo
leiul. handbalul, atletismul sl 
boxul. Apoi. în anii de după 
23 August 1944. exercițiile fi
zice si sportul au luat un avint 
deosebit. La început prin aso
ciațiile sportive sindicale prin
tre membrii cărora marile 
competiții de masă si. în spe
cial. campionatele, cum' li se 
zicea. ..de casă** au contribuit 
la o largă răspîndire a spor
tului. la apariția primelor re
zultate notorii în sportul de

Călin ANTONESCU

(Continuare tn nao 7—31 

și a tării gazdă. Lotul român 
este format din : V Constan
tin, G. Tzachis, C. Pintea. Al. 
Panaitescu, T. Rist (toti de la 
C.S.Ș. 4 București) A. Szabo. 
M. Chirie (Steaua) V. Stănescn 
(C.S.Ș. Tîrgovjște) L. Lukacs 
(C.S.Ș. Tg. Mures). V. Tace 
(C.S.U. Brașov) : antrenori : L. 
Călin si H. Giurgiu.

în cele 20 de ediții anteri
oare titlurile au fost cucerite 
de : Iugoslavia de 10 ori. 
România și Grecia cite 3. Bul
garia si Turcia cite 2.

NOI MECIURI-TEST PENTRU 
REPREZENTATIVA MASCULINA 

DE HANDBAL
La sfirsitul acestei săotă- 

mini. echipa masculină de 
handbal a României va sus
ține două noi partide test. Ju
cătorii pregătiți de antrenorii 
N. Nedef. R Voina si C. Penu. 
în rîndurile cărora se vor afla 
Nicolae Munteanu.» Alexandru 
Buligan Vasile Stingă Mircea 
Bedivan. Iosif Boros. Marian 
Dumitru. Cornel Durău si cei
lalți tricolori, vor iuca vineri. 
Ia Debrețin, si duminică, la 
Oradea (în Sala sporturilor de 
la ora 17,15) în compania re
dutabilei reprezentative a Un
gariei. în vederea oșrtidei de 
la Debrețin, handbalistii noș
tri oleacă azi in Ungaria.



PATRU DECENII DE VIAȚA NOUA, LIBERA, PROSPERA
(Urmare din pag. 1)
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performantă. Asociațiile spor- 
tive Chimia, Metalurgica. Pro
gresul si Voința din Buzău. 
Carpați Nehoiu si Olimpia Rîm- 
Bicu Sărat se numără și azi 
printre cele mai bune din iu
dei în această direcție, compe
tițiile organizate de consiliile 
lor bucurîndu-se de un frumos 
succes. Mai tîrziu prin rodnica 
activitate a unor asociații spor
tive sătești. sportul tind az: 
Impămîntenit in multe așezări 
buzoiene. Un argument în a- 
ceastă direcție îl constituie 
deosebitul succes de care se 
bucură „Cupa Consiliului Unic 
Agroindustrial* care se dispută 
cu etape oe comună si cu fi
nale pe județ La fiecare con
curs. viata satului sau a co
munei respective este marcată 
de acest eveniment- întrecerile 
sportive se imoletesc cu cele 
culturale si întreaga manifes
tare începe si se termină eu 
demonstrații de gimnastică. cu 
defilarea concurentilnr. avind 
în frunte fanfare de oi cm ieri 
în comunele BecenL Ca iasca 
sau Rîmnicela (.capitala stors

B
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Asociații și cluburi sportive 
Secții afiliate
Sportivi legitimați 
Sportivi clasificați
- maeștri emeriți
- maeștri
- clasă internațională
- categoria I
- categoria a ll-a 
Sportivi in loturi naționale 
Campioni in naționali•

• Echipe divizionare (A, B C, iun.)
• Antrenori
• Profesori de educație fizică
• Instructori sportivi
• Arbitri
• Centre de inițiere copîi-juniori

DIN T AT AN FIU
Nu departe de R-rszceu SArav se &TA o așezare de oa

meni gospodar, ș» hamăd. CBnoacstl ta ta» Jatafta Buta 
Este comuna Rimniceta. oare exceienteSe .-eaiat-
tate obținute ca recottete e» se poate sstatal 0 cw frumoase 
succese In domeniul spoctataL ta amaceoaseie eoocuzsosl i 
ganizate in cadrul mari aațsooale „DACXADA-,
și cu alte prilejuri, sportr.-u Out i—au evtOeni
mereu, mai ales prin £rum comportare 0 victoriile ol 
nute de oinarii de pe aceste weiesCBtL

Oină este la Rbnnleeiu la ea acasă. Și aceasta de mu 
foarte mulți anL Mndrta salatai este ct ta multe ttta ta- 
miliile lui tradiția invățării și practicării oinei se „moște
nește- din ta-tă-n fiu și Secare ootiă generație vrea să mcă 
mai mult și mat bine deoît eea veche. Sint cunoscute no
mele familiilor Nieolae. Alexandru. Rlșnoveanu, Coreodel ș 
altele unde pasiunea per.^ru oir.a a devenit™ tradițională. Așa 
se și explică faptul că la multe din concursurte republi
cane, In cadrufi campionatului sau ta „Cupa României- echi
pele de oină din RÎmr.ieeîu au fost mereu printre fruntașe. 
Și dacă seniorii nu pot ține piept întotdeauna unor formații 
mal puternice de prin București sau alte orașe, cei «lin Rîm- 
nicelu spun ca mtndrie oricui că Juniorii lor na sînt învinși 
din anul 1980. Profesorul de limba română Ion Enache, an
trenorul celor mai tfoeri otaari din Rlmnlcdu se mîndrește 
că l-a trecut „prin mină- s generații, din rtndurlle cărora 
au ieșit Jucători redutabili, care activează azi la alte echipe : 
Gh. Vla.se (In prezent antrenor al formației bucureștene Di
namo, campioana țării), Gh. Grigore, Ion Anton șl alții. Azi 
în echipa de seniori, eîștlgătoarea „Cupei U.N.C.A.P.-, sînt 
prezenți noi Jucători remarcabili ca Alexe Aldea, Ion Nicolae, 
Iancu Marin sau Ștefan Calița, ultimul fiind socotit cel mai 
bun Junior din țară. .

De curînd s-au împlinit 50 de ani de dnd se practică otna 
în Rîmnicelu. O Jumătate de secol de sport, de sănătate pen
tru oamenii muncii al ogoarelor

ar-

din această frumoasă comună.
CRIST1A*4 rcnoORESCU

buzoiene" — cum i se spune 
acestei comune), astfel de ma
nifestai sînt așteptate cu mare 
interes. Iar pregătirile si an
trenamentele determină la 
multi tineri săteni tot mai 
multe preocupări pentru creș
terea performantei sportive.

Pe aceste reușite, dar si pe

2SSS3»S«

«
-
< 
<

* 
■«

* ■*
■*«*f*
k «* *

vităti sportive din numeroasele 
scoli buzoiene, au apărut pri
mii muguri ai unei activități 
sportive de performanță. N-au 
fost 
cum 
dele 
mosl __ ____ _______ ____
leagurilor pe care au crescut

prea multi. Dar — 
tin să ne precizeze 
noastre — au fost 
si au făcut onoare

așa 
gaz- 
fru- 
me-

RAID ANCHETÂ LA OLIMPIA
(Urmare din pag. 1)

babîl că diferența este în con- 
eepție... sau... în selecție*. •

Revenim în oraș. Alt popas 
,1a nucleul de baze sportive din 
jurul sălii de spbrt ă clubului, 
de pe Șoseaua IanculuL Ne 
întimpină. chiar în poartă, fos
tul mare ciclist Marin Nicu- 
lescu. unul din antrenorii sec
ției. „Plutonul* tinerilor' săi ci
cliști plecase pentru rulaj pe 
sosea.
plan. ________
Harnic si gospodar, își pregă
tea rezerva... tehnică pentru 
marile cop.etrrSHri Ce se apro- 
pie. Ne Invită să-i vedem „(f- 
fe’ierul-bijuterie*. De acolo. în 
d pași, sîntem în ^aaijlocul 
halterofililor de la Olimpia. 
Este o secție fruntașă pe tară 
r acest lucru se vede de la 
' — - Antrenorul principal, 
Mihai Constantinescu. se află
— după cum ne spune — tatr-un 
ei rlu săotămînal de
— r.'e la care se

Așa era prevăzut în 
El rămăsese la atelier.

antrena- 
___ _  lucrează.

■i. doar cu 90% din 
- '■'= Înțelegem greu. Hal-

terele bubuie cînd cad pe locu
rile de amortizare, făcînd un 
zgomot de tunet. Reusesc to
tuși să aud că vrea să ne pre
zinte o veritabilă speranță a 
halterelor noastre. Un tînăr de 
16 ani. masiv, impresionant prin 
proporții. Dar numai mușchi. 
„Pachete* compacte de mușchi, 
îl cheamă Anghel Colici si an
trenorul Mihal Constantinescu 
ne spune că ' vom mai auzi de 
el. Sperăm. Sperăm să mai au
zim și de Culici și de ceilalți 
tineri ai secției , (restul, ca și 
Ia alte secții ale acestui club, 
sînt la loturile reprezentative), 
cum sînt Victor Roșu, Dorn A- 
gache, Șt. Dragoș sau I. Micu.

Pornim spre ultimul popas, 
oăstrînd în urechi bubuitul ca
dențat al barelor de otel cu 
greutăți la capete. Intrăm In 
sala mare. Aici este liniște. 
Atmosferă puțin mai destinsă. 
Lucrează echipa feminină de 
baschet a clubului, aflată în 
perioadă post-competitîonală. 
Antrenorul C. Paraschivescn ne 
explică ce va face in această 
zi. Studiază noile teste impuse
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* •sr istoria sportului românesc in cei 40 de

f: m. mare eveniment fotbalistic al anu- 
•-abel cu toate rezultatele, marcatorii, 

tel 
pregătirii handba&ștllor șl gimnas- 

eonfruntări tntemafiooale 
see, rugby, volei, ciclism

g

1944 1965 1984

4 86 390
2 95 347

65 745 12300
125 901

3
22

3
5 85

28 310
1 43
1 43
2 34
4 83

5 58 208
44 565

2 58 561
24

•-au format «oortivi de

Troian IOANIȚESCU

MILCOVUL I.U.C. fQCȘUIa fj fost selecționați 
In echipele reț>rezen:ative ale 
tării. Azi sportul de perfor
mantă buzoian se prezintă eu 
5 echipe în Diviziile _A* (două 
de lupte, cite una la tenis de 
masă, rugby si — spre bucuria 
unor largi mase de Iubitori ai 
sportului — fotbal). Există 
secții puternice, cu succese re
marcabile pe plan national: 
A.S.A. Muntenia (tenis de 
masă). Industria sirmei (lupte) 
si. firește, fotbalul de la Glo
ria. mîndria orașului si a Ju
dețului. Există si „rezerve*, 
exprimate cifric, prin 34 de 
echipe care iau parte la dispute 
în diviziile naționale _B* sau 
_C*. în campionate de califi
care.

Perspectiva sportului buzo- 
ian ? Nu încape îndoială : 
certă ! Baza materială (să no
tăm. în acest sens, nu numai 
moderna Sală a sporturilor, 
patinoarul artificial ■ si alte o- 
bîective specifice sportului' de 
mare performantă, dar sî com
plexele destinate sportului de 
masă din Nehoiu. Berea sau 
Rîmnicu Sărat, ca sî cele 20 
de săli de gimnastică din scoli) 
si numărul 
dre tehnice 
entuziasmul 
lan. garanții
afirmației noastre.

mai mare de ca- 
sînt. alături de 

tineretului buzo- 
sigure in snriiinul

BUCUREȘTIa
recent de federație, oe fondul 
modificărilor regulamentului de 
loc. Terenul va fi mal mare, 
efortul de alt gen. deci si tes
tele altele. Cum ne pregătim ? 
— aeeasta-i întrebarea. Azi se 
fac primele Încercări. Pe mar
gine. o tinără îmbrăcată cu 
gust privește interesată. O re
cunosc pe Mariana Bădinici. 
jucătoare de bază nu numai în 
echipa clubului, ci si în lotul 
reprezentativ. »No face antre
nament ?“ — înțreb pe Con
stantin Paraschivescu. »Nu, 
vine_ răspunsul, este într-o si
tuație specială. Va fi in eurind 
mamă. Și totuși nu ne uită. 
Vine mereu la antrenamente, 
este alături de noi™*

Avea dreptate președintele 
clubului. La Olimpia 8-a schim
bat în bine atitudinea față de 
muncă și față de dub...

CUM SE NAȘTE O PASIUNE
In apropiere de Brăila se a- 

flă localitatea Ianca, pînă nu 
de mult o comună ca multe 
altele, acum angajată în plină 
campanie de urbanizare, gra
ție schelei de producție petro
lieră, care va ridica această a- 
șezare din cîmpia Bărăganului 
la rang de oraș. Tinerii și 
vîrstnicii de aici, mari amatori 
de mișcare, și-au înființat a- 
sociația sportivă, căreia i-au 
dat numele simbolic de PE
TROLUL. Printre acești entu
ziaști s-au aflat și cîțiva iu
bitori ai sportului cu motor. 
„Ce ar fi să încercăm, a zis 
președintele asociației, ingine
rul Ivan Dinu, să înființăm 
o secție de dirt-track ?• ve
nind în intim pi narea tinerilor 
dornici să practice motociclis- 
mul.

Zis șl făcut. Primind ajuto
rul conducerii întreprinderii 
secția de motodclism a fost 
afiliată U federația de spe
cialitate. care, la rin du-1, a 
dotat-o eu cîteva motociclete 
vechi șl alte piese de schimb.

Apoi, fostul alergător Ion Dra- 
gu (acum în postură de an
trenor voluntar) și inimosul 
mecanic Nicu Niță s-au pus 
vîrtos pe treabă, recondițio- 
nînd în tinipul lor liber ma
șinile uzate. In continuare, 
împreună cu membrii susțină
tori ai secției, au pus mina pe 
cazmale și lopeți și au ame
najat o pistă din pămînt bă
tătorit, pe care au avut loc 
primele trialuri. După testele 
de selecție, juniorii Enuță 
Neacșu, Gheorghe Dura, Ma
rius Grecu, Paul Zainea, 
Gheorghe Grigorescu și Lau- 
rențiu Lavrente au fost legi
timați la forul de resort. Și, 
spre surprinderea tuturor la 
startul etapei a patra a «Cu
pei speranțelor", desfășurată 
zilele trecute pe pista stadio
nului municipal din Brăila, au 
apărut și reprezentanții aso
ciației Petrolul Ianca, micii 
motocdcliști trăind emoțiile fi
rești ale primului concurs pu
blic.

0 HPf
Inspectoratu 

lui Constant 
grija față de 
tinuă a conți 
educație fizic
pregătirea vii 
într-o primă 
rele44 cluburil 
Iată o dovad 
de curînd 
al județului 
lelor șoolli 
la a treia 
nit de a tre 
și mijloacele 
cadrele didact 
(peste 300) 
cienței învăță 
ție fizică și 
cest domeniu 

Acțiunea a 
deschise preze 
ria Mihai, la 
6, cu 
lltate 
Apoi, 
prof, 
lecții 
lor i 
intr-un caz si

i cadre 
din Înv 

, la Llc
Virgil 
deschise 

din tavă

Vă prezentăm noile promovate In Divizia

DE LA „ZERO" IN 1980, ÎN PRIMUL EȘALON

Marea surprizâ a turneul ai de 
baraj pentru Divizia de
rugby a furalzat-o Milcovul
LU.C. Focșani : promovarea in 
elita sportului cu balonul oval 
de la prima tentativă ! Un suc
ces meritat, care s-a conturat 
chiar de ia debutul In baraj. In- 
firming toate previziunile, „XVU- 
le vrneean a trecut de Petro
chimistul Pitești (7—3), formația 
cea mai cotată la ora turneului 
de calificare. Apoi a terminat 
la egalitate cu experimentata e- 
chlpa bucureșteană Gloria (10— 
10), fostă divizionară In primul 
eșalon, după care, relaxat, a 
dispus lejer de alt adversar ca
re mai evoluase în ,,A" CJJl. 
Brașov (20—6), pentru ca în ul
tima etapă, cu CJ.R. Constanța, 
să nu mal forțeze dedt 
pentru a încheia, neînvins, 
neul (14—14).

Prezentă doar de 4 ani 
milia rugbyului, Milcovul 
Focșani a ocupat, încă de 
ființare, locuri de frunte 
vizia secundă — 4 la ediția_
debut (1980/81), 3 In edițiile ur
mătoare și în fine 1, anul aces
ta, cu victorii aproape pe toată 
linia (o singură înfrîngere, 
9—6 în fața echipei U.R.A. 
cud). unele obținute Ia scoruri 
categorice (47—0 cu C.F.R. Ga
la! ți, 51—3 cu Chimia Bacău, 
26—0 cu Rapid Suceava). Creată 
de prof. Horia Făgărășanu, ac
tualmente la M. G. Olimpia 
București, echipa Milcovul a be
neficiat și de aportul altor teh
nicieni (Mihai Gavrici — 1983. ,
prof. Emanuel Ene — 1982/83,
lector univ. Constantin Fugigi, 
din ianuarie 1984), dar nicioda
tă de un coordonator permanent, 
sarcină care a căzut 
unuia dintre» jucători, N. Dimof
te, ajutat de alțj ____
Răileanu, Mihăilă șl Miloaie. 
pare, deci, cu atît mai merituoa
să „această reușită, care își are 
sorgintea — cum ținea să sub
linieze Ion Doldor, directorul 
Fabricii de piese de schimb pen
tru utilaj chimic, * a căror aso
ciație sportivă rugbyștii o re
prezintă — In dorința de a de
monstra că poți munci bine în 
producție și în același timp des
fășura o activitate sportivă la 
nivel de performanță*. Cum

atît 
tur-

în fa-
I.U.C. 
la 
in

io
di
de

cu 
Te-

pe umerii

coechipieri,
--- - ’ A-

Lotul echipei MILCOVUL I.U.C. 
vizia ^A“ de rugby

vizi tind 
la Mll- 

_ produc-
ln calitate de lăcătuș; me-

ne-am putut da seama, 
fabrica, toți rugbyștii de 
oovul lucrează efectiv în 
tie, 2_ _ " 2_ " " ...
canid (Aroșculesei, Neacșu, 
Dascălu, Pojar, Răileanu, Mii oa
le, Râcilă, Bîrlădeanu, Capră, 
Botez), matrițeri (Coman, Ion 
Viorel), sudori (Săpunaru, Duță) 
strungari (Mihăilă, Neacșu), tra- 

. tamentiști (Dimofte, Petrilă), e- 
lectroniști (Vasiliu, Nuță), „cu 
multă disciplină și eficiență", 
cum remarcă și inginerul-șef al 
fabricii, Victor Bertalan, 
ședințele secției de rugby, 
cît de harnici, _ 
dești" —face afirmația și 
inginerul, Emil 'Silvestru, 
ședințele asociației sportive. 
„Succesul rugbyștilor fie la Mil- 
covul a fost un prilej de bucu
rie pentru toți sportivii vrînceni44 
apreciază și prof. Iancu Pătraș- cu, .... -------------
cea, 
„Ei, 
cel 
bilă 
sport !“

La data cînd apar aceste rîn- 
duri Milcovul I.U.C. a și înce
put stagiul de pregătire pentru 
Divizia ,,A*. Deocamdată tot cu 
N. Dimofte, în așteptarea numi
rii unul... 
zilnică pe 
stru eforul, 
C.J.E.F.S.

pe atît de

Focșani, nou 1
Fote

didactice din 
te cu profesor 
zică Gh. Dumi 
nirea4*) șl L /

Șl un ultim 
meci ii
fășurat
I.U.C. a dispus 
Kostinbrod, v 
gârlei, cu scoi 
3), după o p 
demonstrat o 
pentru joc des

pre-

O IM
președintele C.J.E.F.S. Vran- 
care își continuă ldeea : 
rugbyștii, au demonstrat 

mai convingător cît de via- 
poate fi relația muncă —

antrenor. Pregătire 
fostul stadion Con

oare, în viziunea 
Vrancea, poște și tre

buie să devină un stadion 
vat sportului cu balonul 
actualei divizionare A,* dar 
lorlalte echipe, de Divizia 
șl juniori (2), în curs de 
stltuire, cu sprijinul comisiei 
județene de rugby și a cadrelor

rezer- 
oval, 

șl ce- 
„B“ 

con-

La ȘTRANDUL TINERETULUI — un loc binecunoscut 
bucureștenilor — funcționează din plin in această perioadă, 
ca și în atîtea alte părți, un centru pentru învățarea îno
tului. Zeci și zeci de „brevete* au și fost înmînate mai tine
rilor sau mai vîrstnicilor absolvenți ai primelor serii. Al
tele slnt pregătite pentru cei ce doresc să învețe primele 
taine ale înotului și care sînt așteptați, indiferent de... vîrstă, 
să se înscrie la administrația Ștrandului Tineretului !

Dc vorDă c
Vacanță con 

rală in lumea 
Baia Mare, i 
acum cîteva : 
pele locale ni 
pregătire intei 
însă pe antre 
tre cele două 
masculine, Va 
la Știința-Mi 
dialogului, de 
care (ca și a 
ticipantele Îs 
pentru locurili 
unele comenta 
privind corect 
pentru 
în care 
tru.

— S-a 
sancțiuni 

'clubului 
neului final, 
locutorului m

— Părerea 
tră, gazdă a t 
fi dat silința 
sură impotriv 
sarelor ameni

evitar
se 1

vo 
dicfc 
chiai

-'XX-X--X-X
CU PEGAS LA DRUM

variata

1 700

x-x-xx^.«x-x-x-xx-: -x-x-x^-x-x-x -x-x^x-x~x><-x->x.-x<-x-xx x< -x-xxx-x-x-: - x-x-x-x-x-x>x-x  -i-x-

specialitate ale comerțului 
de biciclete PEGAS :

pentru bărbați, preț 1 «B0 
pentru femei, preț ‘ — 

pentru bărbați, 1615 lei

Ergociclul Pedalux 3 (bicicletă medicinală) 
tire sportivă, menținerea condiției fizice șl 
1 35° lei.

clasic, ea 
clasic, cu 
ideal, cu 
Robusta, ou cadru, pentru băieți, preț 1809 
Robusta, cu cadru, pentru fete, preț 1 800 lei

cadru, 
cadru, 
cadru,

Prezența bicicletei pe drumurile publice devine tot mai 
frecventă, constituind un mijloc rapid și economicos de trans
port.

O deplasare rapidă la locul de muncă sau la locurile 
agrement, numai cu bicicleta PEGAS !

Magazinele și raioanele de 
stat vă oferă o gamă

PEGAS 
PEGAS 
PEGAS 
PEGAS
PEGAS .. .... ... _____ ______ _ _
(destinată copiilor între 6—10 ani)
PEGAS Modern, cu cadru, pentru băieți, preț 1 865
PEGAS Modern, cu cadru, pentru fete, preț 1 865 
(destinată copiilor între 8—14 ani)
PEGAS Comoda, cu cadru rigid, preț 1 690 lei
PEGAS Practic, cu cadru pliabil, preț 1 920 lei

•
• . _ ____ . . _____ . IL. _____ _____ ..
Datorită sistemului de reglare pe înălțime a ghidonului 

și -șeii, PEGAS Comoda și PEGAS Practic pot fi utilizate 
pentru copil, adolescenți șl adulți.

1 Bldeletele stnt echipate cu trtnâ fața tip Clește, clopo
țel, pompă de aer, trusă cu scule, apărătoare de lanț, set 
eatadloptrii șl altele.
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a prezentatorilor, 
pregătire teoreti - 

practică s-au impus aten- 
prin 
cum 

tească și 
fesorii 
orașele și 

Nu mai
fost și lecțiile deschise ținute în 
cadrul cluburilor sporii’ 
nr. 1 șl nr. 2 și Casei 
lor șț șoimilor patriei, 
unde, cum foarte bine 
prof. Traian Bu corală.
tor de specialitate, 
mugurii performanței*. Mal exact, 
unde ar trebui să înflorească. 
Condiții există, în special la 
înot tenis, baschet, cai ac-canoe 
și canotaj, ele trebuie, însă, să 
fie mai bine valorificate, por
nind de la selecție (încă timidă 
□asageră. formală) și pînă 
- pocirea conținutului 
antrenamentelor.

Tn acest context, 
marcat preocuparea

adevărate lecții-etalon, 
s-ar cuveni să pregă- 
să conducă toți pro- 
educație fizică din 
comunele constănțene. 
puțin interesante au

ive școlare 
pionieri- 

aco'.o 
sublinia 
inspec- 

„Jnfloresc

științific

este de 
cadrelor

Antrenorii echipelor promovate in „A" sc destâinuic

Emerich Dembrovschi (Politehnica Timișoara)

„AM RECUCERIT PUBLICUL Șl NU VREM

la 
al

re- 
di- 

dactice de specialitate pentru 
cercetare, lugju evidențiat de 
referatele prezentate în cadrul 
sesiunii de comunicări ținută cu 
acest prilej. Cîteva referate me
rită notări maxime : „Studiu
privind eficiența activității spor
tive la ciclul gimnazial- (p'rof. 
Marla Scuratovschl, Școala ge
nerală „23 August-), 
diferențiată a

„Tratarea 
elevilor la lecții 

în timpul lucrului cu fișa-pro- 
gram« (prof. Emilia Nigotln, Li
ceul ,,Mircea cel Bătrîn"), „Me
tode și mijloace de sporire a 
densității lecțiilor de antrena
ment la cercurile de volei* (prof. 
Carmen Marinescu, Școala ge
nerală nr. 22), „Noutăți în do
meniul audio-vizual* (prof. Dali 
Gurffian, Clubul sportiv școlar 
nr. 2).

Profesorii 
din școlile 
tărîți să se 
creț In muncă, 
la o „j 
care găsesc larga audiență a co
piilor (și foarte adesea și a pă
rinților acestora), fapt deosebit 
de important pentru sănătatea 
generațiilor în plină formare și, 
în același timp, de referință 
pentru dinamica mișcării sporti
ve constănțene. Iar într-o etapă 
superioară, sî a celei naționale. 
De fapt, ar fi un proces început 
de multă vreme (dovadă : atle- 
țll, luptătorii, rugbyștii constăn- 
țeni din loturile reprezentative), 
dar care 
nuat...

de educație fizică 
constănțene sînt ho- 
angajeze și mai con

ta tr-un domeniu, 
.materie** de învăț&mînt la

se Impune a fi conți-

i A

I
I
I
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I
I
I
I

I
I
I
I
I
!

I

Intr-un fei, Politehnica Timișoa
ra este o recordmană a diviziei 
secunde. Dintre cele trei promo
vate, are cel mai mare număr de 
puncte realizate (54), cele mai 
multe victorii (25). cele mal pu
ține intringeri (5). cele mal multe 
goluri marcate (S3) șl cele mai 
puține goluri primite (23). Iar 
dacă în prima parte a campiona
tului a reușit doar 22 puncte, ela- 
slndu-se ' la sflrșltul turului pe 
locul 2, după C.S.M. Reșița, lide
rul de toamnă, care acumulase 
23 p, tn primăvară timișorenii 
și-au depășit toți adversarii, rea- 
lizînd 33 p din 34 posibile (doar 
două meciuri’ egale I), marclnd 50 
de goluri și primind doar 3 (do
uă la C3uj-Napoca, de la Steaua 
C.F.R., șl unul la Timișoara, în 
partida-derby cu ,,U“) 1

Sigur, reușita este a tuturor fac
torilor care, împreună, au contri
buit la revenirea „11 “-lui timișo
rean tn elita fotbalului nostru, 
dar ea nu poate fi despărțită de 
munca lui Emerich Dembrovschi, 
maestru emerit al sportului, care, 
demonstrlnd aceleași calități pe 
care le avea ca jucător, s-a do
vedit un tot atît de bun antrenor, 
în ciuda tinereții sale.

— Emerich Dembrovschi, totuși, 
startul în „B“ n-a fost prea fe
ricit.

— Da, e drept. înaintea turului, 
am reușit rezultate foarte bune, 
printre oare 1—1 cu Aston Villa, 
victorie cu 1—0 la Salamanca etc 
și băieții au luat cam ușor între
cerea din „B“. Au crezut că se 
vor „plimba", șl cînd colo au dat 
de meduri foarte tari, de adver
sari buni, care urmăreau șl el 
promovarea. Dacă acasă cîștlgam, 
în deplasare nu știam să Jucăm 
la victorie. Șl am pierdut cîteva 
jocuri. In retur lucrurile s-au 
schimbat însă în bine, pentru că 
ne-am pregătit în consecință. Mal 
întîl la tablă, apoi pe teren. In 
perioada precompetițlonală __
disputat 12 jocuri, dintre care no
uă tn deplasare, tocmai ca ~ 
punem to practică cele învățate 
ta orele de antrenament. Și am 
cfștlgat nouă partide, trei toche- 
todu-le la egalitate, deci rezultate 
foarte bune, care ne dădeau în
credere pentru întrecerea care se 
apropia, adică returul, în care 
trebuia să forțăm pentru a ne 
atinge țelul. Și ni l-am atins.

— Cum a fost
— în prima parte a cajap; 

tulul. C-S-M. Reșița etalase 
biții care estompase pe 
dar reșițenii au slăbit după pau-

LOTUL FOLOSIT
PORTARI ; CJipo 22 jocuri. 

Moisa (tronsferct din rotur Io 
C.F.R. Timișoara) 12, Soclu 3 ; 
FUNDAȘI : Murar 27-3 gofcri 
marcate. Șerbânoiu 2B — 2. Șuo- 
da 32 - 1. Lehmann 32-1. Deoc 
22-2, Pascu 7-0, Ștefanorici 
11 - 1. Crăciun 1 — 0 ; MIJLO
CAȘI : Manea 32 - 11, Rotariu 
30 - 4. N. Titi 32-4, Boiescn 
32 - 15, Vlătănescu 2B - 3, Mi
hai (transferat Ic Vulturii Textila 
Lugoj) 4 — 0, Vușcan 4 — 0» 
Neamțu (transferat la C.F.R. Ti
mișoara) 1 — 0 ; ATACANȚI : 
Giuchici 31—28, Anghel 29 — 9, 
Bol ba (venit din retur) 15 — 9, 
Aga 2-0.

za de iarnă, cînd a apărut „U*, 
o echipă pusă la punct, așa cum 
a demonstrat și în meciul de la 
Timișoara, în care a jucat bine, 
în» ciuda scorului cu care am cîș- 
tigat noi (4—1). Clujenii au pier
dut duelul pentru că nu au știut 
să joace la rezultat în deplasare,

așa cum am jucat noi In retur. 
Nu mi-a venit să-mi cred ochi
lor, la meciul acela, cînd an; 
văzut 50 OOC de spectatori In tri
bune I Cred că este un record 
pentru Divizia ,,B“. Cu un an îna
inte, în spre final de cam
pionat jucam cu cîte 1 500—2 000 de 
spectatori. S-a recucerit publicul, 
ceea ce este foarte Important, și 
nu trebuie sâ-1 mai dezamăgim. 
De altfel, »-• refăcut șl cunos
cuta „galerie* timișoreană, avem 
și un „Suporter-dub* care se o- 
cupă cu tot -eea ce ține de pro
paganda ta jurul echipei, s-a >- 
menajat și tin mini-hotel pentru 
oaspeți, avem un sediu nou, fru
mos, al nostru. S-au schimbat 
multe la „Poli*.

— Ce crezi despre valoarea te- 
rlei a IU-a, ta care ați jucat ?

— Cred că este cea mal bună 
serie a Diviziei „B“. Vreo nouă 
echipe au fost în „A". Despre ,,U“ 
și C.SJbî. Reșița am vorbit, dar 
echipe *
Aurul, Industria sîrmel, Minerul 
Cavnic și chiar Steaua 
Cluj-Napoca, ‘
Ce echipă bună făcuse

ARAD, 4 (prin telefon). Partidă 
la discreția echipei antrenată de 
H. Guțuli și-V. Trandu, juniorii 
timișoreni atacînd în trombă poar
ta dornenilor. Și foarte repede ei 
au deschis scorul. Era minutul 2 
cînd portarul Apostoaie a sees 
mingea din plasă, acolo unde o 
trimisese, cu boltă, din afara ca
reului, mijlocașul Iancu.

Același jucător, în 
marcabilă, a majorat 
min. 17, transformînd 
liberă, de la circa 18

Tot timișorenii vor 
netă superioritate și după pauză, 
cînd vor marca patru goluri prin 
Lăstun (min. 44 — autogol),
Iancu (min. 52, din 11 m, și 
min. 79) și Cbițiga (min. 70).

vervă re- 
scorul, în 
o lovitură 
m.

deține o

Dorin Vătran (Arad) a condus 
bine următoarele formații :

U. M. TIMIȘOARA : Lajos — 
Spătar, Mandriș, Blaga, Hecht 
— Bărbătaș. Iancu, Ulei — Me- 
runeac, Lobonea, Alas. (Au mai 
jucat : Klaici. Toma și Chițiga).

am

să

bune sînt șl Armătura.

C.F.R. 
care a retrogradat. 
" : Ludovic

Sătmăreanu 1' Păcat că a căzut. 
Sînt mulțl Jucători tineri talentați 
care ar trebui aduși, pe la loturi. 
Șl, in general, interes mare pen
tru fotbal, interes care ar trebui 
valorificat.

Mircea TUDORAN

MINERUL V. DORNEI : ApOS- 
toale — Lostun, Lucescu, Olaru, 
Fodor — Scurel, Anchidin, E. Jo
ja — Pal, Joltea, Dulap. (Au mai 
Jucat : Florea și C. Joja).

Echipa timișoreană, care a lăsat 
o frumoasă impresie, a făcut un 
mare pas spre cucerirea titlului. 
Astăzi, tot pe stadionul Strungul, 
dc la ora 16, se vor întîlni Meta
lul Aiud și Minerul Vatra Dornei.

* L. D.

După căderea cortinei in eșalonul nr. 3

CIND VA ÎNTINERI DIVIZIA „C“?

NE CARE SE VREA MAI CURATA
COZllJA, antrenorul echipei de volei $tiin(a-Motorui Bala Marc

alâ gene- 
Ji... Și la
1 descins 
ște, echi- 
ii află in 
m căutat 
neia din
ii,are _A“ 
muța, de
Subi jetul 

ichipa sa 
ntre par
iul final 

a stîrnit 
suspiciuni 
. în lupta 
rogradării 
ca... arbi -

suspectarea unor aranjamente, 
ceea ce nu era adevărat.

— Și totuși s-au pierdut u- 
nele meciuri împotriva calcu
lelor hîrtiei...

— E drept, dar cauzele nu 
erau cele aparente. Ele țineau 
de alte aspecte, elucidate ulte
rior. Lipsa de concentrare, mai 
ales in finalu/i de set și meci, 
ne-a jucat feste și în campio
natul pe etape (de pildă, la 
Brașov cu Tractorul am con-

ie unele 
conducerea 
mp’.il tur- 
pus inter-

ipa noas- 
i, nu și-ar 
esași md- 
or adver- 
condui la

dus cu 12—5 in setul decisiv 
ți am... pierdut meciul, iar 
după o săptămînă, acasă, cu 
Elcond Dinamo Zalău, am con
dus cu 10—1 in setul 5 și, de 
asemenea, am pierdut). La tur
neul pe care l-am găzduit, lip
sind pericolul retrogradării, e- 
chipa — nu prea experimen
tată, aflindu-se în al doilea an 
de „A“, iar pe deasupra avînd 
o talie medie inferioară altora 
și neavind lideri de clasă — a 
fost mai puțin angajată, atît 
la antrenamentele premergă
toare turneului, cit si în com
petiție, unii sportivi s-au cam 
eschivat de la pregătire, soco
tind că obiectivul de perfor-

mantă se poate îndeplini și cu 
mai pufin efort. N-a fost vorba 
de lipsă de fair-play, ci de lipsă 
de mobilizare...

— Ce probleme de ordin e- 
ducativ v-au ridicat sportivii 
dv ?

— tn afară de cele -amintite, 
decurgînd din delăsare in final, 
n-am avut probleme deosebite. 
Acum, insă, un jucător de bază, 
Lucian Horje, a dispărut de la 
echipă fără nici o explicație, 
aflindu-se probabil in cântare 
de avantaje prin alte părți. A- 
ceste situafii ne determină să 
sporim in viitor eforturile pe 
tărim educațional. Etica, sub 
toate aspectele, a stat mereu 
in atenția conducerii clubului 
(președinte prof. Ioan Benga) 
și secției (președinte ing. loan 
Bîriș), care ne-au fost alături 
în supravegherea comportării 
jucătorilor in sport, la locu
rile de muncă sau învățătură, 
in familie și societate. Ulti
mele învățăminte ne îndeamnă 
insă să facem mai mult in 
acest sens, astfel tncit Știința- 
Motorul si nu mai trezească 
suspiciuni tn privința falr-play- 
ului, să se pregătească și să 
joace mereu cu seriozitate, 
sd-și creeze o imagine care să 
facă cinste clubului șt colecti
velor pe care le reprezintă...Interviu consemnat de

Dumitru MORARU-SLIVNA

de-al treilea 
ediția 1983— 

încheiat recent, a 
atractiv doar în 

a____________ asta lntrudt în 10
din cele* 12 serii se cunoșteau e- 
chlpele cîștigătoare cu mult îna
intea finișului — doar în seriile 
a II-a și a rv-a promovatele s-au 
decis 4n ultima etapă. In partea 
fierbinte a clasamentelor, unde se 
hotăra soarta retrogradatelor, a 
fost, în schimb, un adevărat iu
reș pînă în ultimul moment, de
oarece cu două-trei etape înainte 
de lăsarea cortinei din cele 24 de 
formații care părăseau competiția 
se cunoșteau mai puțin de jumă- 
tate.

Ce se poate spune 
ceastă ediție ?
• Multe din cele 192 

au oferit numeroșilor 
meciuri disputate.
• Cu toate că, săptămînă de 

săptămînă, Comisia de disciplină 
a FJLF. a avut de lucru cu o se
rie de jucători certați cu discipli
na, care au abandonat sportivita
tea în timpul jocurilor, ta aceas
tă ediție a competiției au fost 
totuși mai puține abațeri decît ta 
anii precedenți, ceea ce înseam
nă că în secții factorii de răs
pundere s-au mal preocupat, 
printre altele, și de problema dis
ciplinei...
• S-au remarcat ta acest cam

pionat o serie de echipe care au 
practicat un fotbal bun. cu o teh
nică corespunzătoare^ limitindu-se 
firește, Ia nivelul celui de al trei
lea eșalon. In privința infuziei 
de tineri jucători, nu prea se pot 
spune multe. Continuă să fie 
menținuți în formații numeroși 
jucători aflați Ia sfîrșitul carierei 
lor sportive. Iar tinerii au tnră o 
pregătire tehnică sumară, destul 
de rudimentară, principala Jor 
armă de joc fiind doar vigoarea 
vîrstei, ceea ce nu este totdeauna 
suficient.
• Cele mai bune echipe ale 

campionatului au fost, evident, 
cele care au promovat ta etalo
nul secund, adică : CJA Pașcani
— antrenor C. Dinu, FEPA T4 
Btrlad — prof. A. Marta, Metalul 
Mangalia — V. Mihu, A.S.A. Mtefl
— B. Hălmăgeanu, Mecanică fină 
Steaua București — Gh. Constan
tin, Flacăra-Automecaalea Morenl
— V. Bhijdea, C.SJNL Drobeta Tr. 
Severin — M. Bojin, Mureșul De
va — L. Vted, Strungul Arad — 
Șt. Onisle, Sticla Arieșul Turda
— T. Fărcaș, Unirea Alba lutta — 
Al. Moldovan și Tractorul Brașov.
• Printre formațiile promovate, 

se află șl trei foste divizionare

Campionatul 
eșalon, Divizia 
1984, care s-a 
avut un retur 
parte. Spunem

celui 
„C“,

despre *-

de echipe 
suporteri

„B“, care au retrogradat anul 
trecut (Mecanică fină București, 
C5.M. Drobeta Tr. Severin și 
Strungul Arad).
• Ci general, cele la formații 

care au... venit din „B“, au fost 
principalele animatoare în seriile 
în care Jucau, cele mai bune evo
luții avînd, pe lingă câștigătoarele 
seriilor, Minerul Gura Humorului, 
Pandurii Tg. Jiu, U. M. Timișoara, 
Viitorul Gheorghenl, C.I.L. Slghet 
șl I.M.U. Medgidia. Nu prea au 
strălucit înfrățirea oradea. Pre
cizia Săcele șl Mecanica Vaslui.
• Să menționăm forma bună de 

care au dat dovadă tot timpul tu
rului și returului două dintre 
fruntașele seriilor, care au pier
dut calificarea în Divizia secundă 
la sfirșitul campionatului — Ari
pile Bacău (seria a H-a) șl Chi
mia Brazi Ploiești. Despre echi
pe băcăuană putem spune că a

" dramă, ea a 
în seria ,jnol- 
puțln de 29 de 
dar, în ultimul 
a cedat cu 0—1

trăit o adevărată 
condus ostilitățile 
doveană* nu mai 
etape din cele 30, 
Joc, de la Bîrlad, 
vechil ei rivale, FEPA 74 Bîrtad, 
care a de pășit-o eu un punct în 
etajament gi...
• Supărătoare a fost în finalul 

campionatului comportarea unor _ 
fruntașe care virtual cîștigătoare 
de serii, au abordat unele partide

din ultimele etape în mod criti
cabil, pier, ind în mod surprinză
tor la echipe mult mai slabe 
(Mecanică fină București — Viito
rul Chimogi 2—3, Mureșul Deva 
— Minerul Ghelar 1—2, C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin — Dierna 
Orșova 2—3), ca să nu amintim 
și meciurile pierdute de alte 
fruntașe în deplasare, tn fața u- 
nor formații din coada clasamen
telor.
• în încheiere, cîteva cu

vinte despre cele aproape 39 de 
echipe nou promovate în 1983 în 
Divizia „C“. Ele au avut o com
portare modestă, majoritatea ne- 
putînd ține pasul cu competiția 
respectivă. Au fost și excepții, e- 
le fiind Mecanica Orăștie, Voința- 
Gloria Odobeștl, Unirea Ocna Si
biului, Carpați Gălănești, Electrica 
Titu șl Minerul Sărmășag, care 
au reușit să termine întrecerile 
pe locuri în prima parte a clasa
mentelor.
• Dintre noile promovate n-au 

rezistat dificultăților competiției 
și au retrogradat Unirea Săveni, 
Proletarul Bacău, Victoria T. C. 
Galați, Tractorul Viziru, Celuloza 
Drobeta Tr. Severin șl Unirea 'Dej. 
De menționat că din județul Cluj 
au „căzut* două echipe : Unirea 
Dej și C.E.M. Clnj-Napoca.

Toma RABȘAN

• RECENT a fost dat în fo
losință la Arad un frumos ba
zin acoperit înot situat pe 
malul Mureșului, în vecinăta
tea sălii polivalente. Bazinul 
— avînd dimensiunea de 50X21 
m — are o tribună cu 900 de 
locuri și o serie de anexe 
utile — săM de forță, saună, 
garderobe, grup social etc. O

ADMINISTRAȚIA DE STAT 10T0 PRONOSPORT INTORMEAZA
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
4 IULIE. EXTRAGEREA I : îl 34 
24 2 39 3 ; EXTRAGEREA A n-a : 
29 17 1 9 42 43. Fond total de 
ciștiguri : 760.179 lei.

• C1ȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE PRONOEXPRES 
DIN 24 IUNIE. Faza I : Cat. 1 : 
3 variante 25% a 25.476 lei ; cat. 
2 : 14 variante 25% a 5.453 lei ; 
cat. 3 : 3 variante 100% a 12.228 
lei în cadrul căreia o excursie de

2 locuri ta U.R.S.S. și diferența 
în numerar : și 13 variante 25% 
a 3.057 lei ; cat. 4 s nț25 variante 
a 2.445 lei ; cat. 5 : 67,50 a 1.102 
lei ; cat. 6 : 364,75 a 100 lei ; cat. 
7 : 5.722,75 a 40 lei. Faza 
Cat. A : 1 variantă 2S% 
lei ; cat. B: 1 variantă 
9.426 Iei sau o excursie în 
și diferența în numerar ; 
riante 25% a 2.356 lei ;
16,50 a L571 Iei ; cat. D : 56,75 a 
441 lei ; cat. E : 101,25 a 21* lei ; 
cat F : 3-934 a 40 IeL

a n-a : 
a 15.921 
100% a 

U.R.S.S. 
șl 7 va- 
cat. C :

• In toate agențiile Loto-Pro- 
nosporf continuă vtnzarea bilete
lor pentru tragerea excepțională 
LOTO de duminică B iulie a.c. 
La flecare dintre cele 7 extrageri 
se pot obține autoturisme de mic 
lifraj „OLTCTT SPECIAL", pentru 
primele 3 numere extrase in or
dine. De asemenea, între ctștlgurl 
se mal află excursiile în R. D. 
Germană, pe un' traseu de mare 
interes, precum șl obișnuitele su
me de bani, cu valoare fixă și 
variabilă. Important : extragerile 
sînt legate două cîte două la fa
za I și toate trei la faza a n-a.

zeș (ambii de La Dinamo Bra
șov). • LA CAUAȘD (jud. Bi
hor) s-a dat în folosință un 
frumos țeren de fotbal ame
najat prin munca patriotică a 
tineretului. Cu prilejul inau
gurării noii baze sportive, co
mitetul U.T.C. Că’.jașd, cu 
sprijinul C.O.E.F.S. Salonta, a 
organizat o reușită competiție 
de fotbal dotată cu „Cupa E- 
liberării*. ia oare au evoluat 
12 echipe din satele învecina
te. In finală, Crișana Căuașd 
a dispus cu 1—0 de Victoria 
Tulea. • MEMBRII cercului 
de numismatică din Deva au 
organizat cu prilejul 
/M* din --------
resantă 
slgne și 
me tic â fotbalistică. Cele 
apreciate exponate Je-au 
M. Vizesi, P. Vlad, I. Daranț, 
P. Sorescu și I. Cucuveanu. 
O PE STADIONUL PROGRE
SUL din Bistrița a avut loc 
un spectacol cultural-sportiv 
organizat în cinstea marilor 
evenimente politice ale anului. 
Cel peste 7 000 de sportivi — 
elevi, pionieri și șoimi al pa
triei — au prezentat tablouri 
evocatoare, simbolizând lupta 
poporului nostru sub condu
cerea Partidului Comunist Ro
mân, copilăria fericită din pa
tria noastră și reușite reprize 
de gimnastică.

Franța 
expoziție 

fanioane

EUROx 
in te

ta - 
i te- 
? mai 
i avut

RELATĂRI DE LA : O. Ber- 
becaru, P. Comșa, C. Gruia, 1. 
Ghlșa,'I. Jura și Fl. Toma.



DE ÎNOT DE LA KRANJ
Patru înotători români au par

ticipat Ia tradiționalul concurs 
„Memorialul Dan Borca“, des
fășurat în localitatea iugoslavă 
Kranj. întrecerea a avut loc — 
după cum sîntem informați — 
în condiții dificile (a plouat 
permanent, iar temperatura a- 
pei a fost de 23—24 grade). 
Sportivii noștri au obținut ur- 
mătoarele rezultate : Cristina 
Deveseleanu — locul 2 la 100 
tn bras (1:17,89) și Ja 200 m 
bras (2:48,91) ; Cosiin Negrea

la 200 m liber
la 100 m liber
la 400 m liber

— locul 3 
(1:57,03), 4
(55,43) și 7 
(4:15.92) ; Mihai Mandache — 
locul 3 la 200 m spate (2:15.56) 
și 4 la 100 m ................... ’
Eugen Nan — 
m (16:18,75) și 
ber (4:18,99). 
general echipa 
tuai pe locul 3. după Triglav 
Kranj (Iugoslavia) și o forma
ție din R.F.G.

spate (1:03,18) ; 
locul 3 la 1500 
13 la 400 m 11-
In clasamentul 
noastră s-a si-

Joi. în cea de-a 9-a zi a cam
pionatelor internaționale de 
tenis ale Angliei, la Wimble
don. s-au desfășurat meciurile 
sferturilor de finală ale probei 
de simplu bărbați 
feminină din sie: 
Chris Evert-Uoyd_ (S UA) 
Carina Karlsson (Suedia), 
meciul feminin, favorita ca 
mărul 2 s-a impus cu ușurință, 
in două seturi. 6—2. 5—2 ia

si rssianta 
uri dintre

4 
In 

nu-

tabloului. Jimmy Connors 
(SUA. numărul 2) si Ivan 
Lendl (Cehoslovacia, nr. 3) au 
obținut victorii convingătoare. 
In trei seturi. Connors l-a În
trecut cu 6—X 6—4. 6—2 pe 
cocoDatnotul său Paul Anna- 
cone care rămine revelația tur
neului masculin (locul Z3S tn 
dasamectul mondial), iar Lendl 
a dispus cu 6—L 7—6. 6—3 de 
rreițreilnl SĂU TOtMl Staid. 
Connors (a 9-a oara in semi
finale la Wimbledon 9 D va in- 
tQm ne Lendl (a doua oară In

Ia partea superioară a ta
bloului. australianul Pat Cash 
l-a MHOrt la 
Andres Gcmez 
6—4. 6—T. 7—6 
semifinală cu_____ .______
John McEnroe (SUA). care l-a 
învins pe John Sadri (SUA) 
cu 6 3. 6—3. 6—1.

patru seturi pe 
(Ecuador). 6—4.
si va iaca tn 
primul favorit.

JOHN McENROE

fata tinerei jucătoare suedeze 
(16 ani), revelația turneului. In 
semifinale. Chris Evcrt-Lloyd 
o va întîlni pe Hana Mandli- 
kova (Cehoslovacia), iar Mar
tin* Navratilova va juca cu 
Kathy Jordan (ambele SUA).

în turneul masculin, cei doi 
favoriti din partea de ios a

F
FRANȚA. mare

competiție internațională re
zervată planoriștilor. Anul a- 
oesta, ta cea de a șaptea ei 
ediție, au participat opt pla
noare care au decolat de pe 
aerodromul Angers, din ves
tul Franței. Sosirea trebuia să 
se facă tn același loc, tatr-un 
interval de maximum 15 zile, 
timp ta care sportivii trebuiau 
să atingă, în zbor, evident, do
uă puncte obligatorii : Linz, în 
Austrii si Nogaro, în sud-ves- 
tul Franței. Concurenții, între 
care — pentru prima oară — 
și o femele, trebuiau să aibă 
flecare la activ cel puțin 3 ooo 
de ore de zbor, aceasta »ta- 
semnînd, desigur, un bagaj 
serios de experiență, deoarece 
traseul avea să le pună seri
oase probleme, între care șl 
survolarea masivului Mont 
Blanc.

Lăsînd ta urmă cei 2 568 km 
al parcursului, vest-germanul 
Klaus Ohlmann (medio stoma
tolog) și-a. onorat poziția de 
principal favorit și a aterizat 
ta filial la Angers, după 12 
zile. L-au urmat după 52 de 
ore Dominique Burgevta 
(Franța) șl după 73 de ore șl 
58 de minute Christine Maro- 
ko (Franța) etc.

BULGARIA. înotul are șl 
el... maratoniștil săi. Unul din
tre aceștia este bulgarul Dobrl 
Dinev, originar de pe malul 
Mării Negre, de la Vama, ca
re deține recordul mondial ta 
proba de 48 km, stilul flutu
re !... EI a parcurs cele 800 
lungimi de bazin, la Assenov- 
grad, ta timpul de 16.35:10 co- 
rectîndu-șl propriul record. In 
trecere, la 25 km, Dinev a fost 
cronometrat ta 9.36:3S perfor
manță care, de asemenea, re
prezintă un nou record al lu
mii, precedentul fiind deținut 
de francezul Philippe Davin.

Dobrl Dinev a luat startul ta 
acest veritabil „maraton* ac
vatic luni 25 Iunie, la ora I 
dimineața șl a terminat cursa 
cu puțin după miezul nopții, 
ta ztua următoare !

FRANCK

In cadrul unui concurs de 
atletism, desfășurat in orașul 
irlandez Cork, atletul sovietic 
Iuri Sedih a stabilit un excep
tional record mondial la a- 
runcarea ciocanului, cu 86,34 
m. Vechiul record mondial era 
de 84,14 m si fusese stabilit 
Ia 21 iunie anul trecut, la 
Moscova, de un alt aruncător 
sovietic. Serghei Litvinov. Se
dih. cel mai bun -Specialist al 
probei in ultimul deceniu — 
si. probabil, din toate timpu
rile —. a reușit excelenta sa 
performantă la nrima încer
care din concurs. Camoion o- 
limpic in 1976 la Montreal si 
in 1980 la Moscova, campion 
european în 1978 la Praga și 
in 1982 la Atena. Iuri Sedih, 
unul din cei mai buni „oameni 
de concurs* din istoria atletis
mului (a pierdut extrem de 
outine competiții’ imnortante). 
devine, la 29 de ani. primul 
aruncător de peste 85 de me
tri. deschizînd perspectiva

nei granițe fabuloase : 90 de 
metri la aruncarea ciocanului ! 
Recordul de la Cork 
de al patrulea record 
din cariera Iul Sedih 
80,64 m si 81,80 m. 
1980).

în cadrul aceluiași 
englezul Graham Williamson a 
cîstigat proba de o milă in 
3:55.13. întrecîndu-1 ne compa
triotul său Peter Elliot. 3:55,73.

• Cele mai bune perfor
manțe mondiale ale sezonului 
în proba feminină de 3 000 m 
(R,M. 8:26,78) : 8:34,35 Tatiana 
Pozdiakova (U.R.S.S.), 8:34,91
Mary Decker (S.U.A.). 8:35,05 
MARICICA PUICA (ROMA
NIA). 8:36,20 Olga Bondarenko 
(U.R.S.S.). 8:38,84 Natalia Arti- 
amova (U.R.S.S.), 8:39,52 Olga 
Skacikova (U.R.S.S.). 8:39.71
Tatiana Kazankina (U.R.S.S.), 
8:40,20 Galina Zaharova 
(U.R.S.S.), 8:40,22 Zola Budd
(Anglia), 8:40,90 Brigitte Kraus 
(R.F.G.).

128 DE ECHIPE IAU PARTE IN
Marți. 10 iulie, la sediul 

U-E.F_A-, I* Berna, va avea loc 
tragerea la sorti 
toarea 
pene 
bloul 
ediție 
tale, cite 32 In Cupa campio
nilor europeni si In Cupa cu
pelor si 64 in Cupa U.E.F.A. :

pentru vil- 
editie a cupelor euro- 
tnter -cluburi. Iată ta- 
participantelor la noua 
a competițiilor continen-

Turul ciclist al franței 9

HOSTE (Belgia) LA A DOUA VICTORIE DE ETAPĂ

este cel 
mondial 

(80,36 m, 
toate în

concurs.

IURI SEDIH

COMPETIȚIILE EUROPENE INIER-CLUBURI

6-a a Turului ciclist 
_ _____ ___ desfășurau miercuri 
între Cergy Pontotse — Alen
țon, tn km, a revenit la 
sprint rutierului belgian Franck 
Hoste, care obține a doua vic
torie de etapă. După ziua agi
tată de marți, etapa de Ieri a 
fost liniștită, plutonul, mult mal 
vigilent dec-lt tn ajun, “ 
llnd toate tentativele de 
re. Singurele momente 
sânte au fost sprinturile 
bonificații. In care

Etapa a 
al Franței,

evada- 
lntere- 

_____ _____   pentru 
bonificații. In care purtătorul 
tricoului galben, francezul Vin
cent Barteau, și-a consolidat 
poziția față de colegii de eva
dare din ajun, cîștigind S se
cunde. La sprintul final de la 
Alențon, plutonul s-a prezenta* 
compact, belgianul Franck Hos
te impunîndu-se în fața compa
triotului său Eddy Planckaert 
șl a elvețianului Gilbert Glaus. 
Toți trei, ca șl restul plutonului, 
au fost cronometrați în 5h 15:13, 
Hoste primind 30 de secunde

bonificație, Planckaert 20, Iar 
Glaua 18. înaintea etapd a 7-a 
(Alențon — Le Mans, 71 km 
contracronometru Individual), de 
Joi. ta clasamentul general con
duce Vincent Barteau (Franța), 
urmat de Maurice Le GuUîoux 
(Franța) la 1:41, Paulo Ferreira 
(Portugalia) la 3:31. Phil An
derson (Australia) la 17:33, A- 
drie vaa der Poel (Olanda) la 
17 S3, Erik Vanderaerden (Belgia) 
ta 17:55 etc.

Ia competiția feminină, etapa 
■ 5-a, Lalgle — Alențon, 76 km. 
a revenit olandezei Nieke Havik, 
aflată ta al treilea succes 
etapă. Ea le-a Învins la i 
pe compatrioatele 
Timpera șl Connie 
fiind cronometrate 
Plutonul a sosit ta 
Havik conduce ta 
general, 8h 01:38, 
Meyer 8h 02:55 șl 
(Olanda) 8h 02:55.

i de 
sprint

Rlta 
toate 
57125, 
timp.

sale 
Meyer, 
In lh 
același

clasamentul 
urmată de 
Helene Hage

Stop cadr

NIEKE HAVIK

u :

„OLANDEZA ZBURĂTOARE
Ciclismul, sport atlt de sim

plu ta aparență dar, ta foind, 
a*K de pretențios șl „consuma
tor* de eforturi Însemnate, a 
avut dlntotdeauna figurile sale 
de performeri care au intrat 
ta cartea cu atltea minunate 
legende ale luptei omului cu 
kilometrii șl profilul etapelor, 
cu condițiile atmosferice, cu 
fel de fel de dificultăți. Intre 
aceste figuri de legendă ale 
sportului pedalei intră de a- 
cum șl o... cidistă 1 Este vor
ba de rutiera olandeză Nieke 
Havik, ciștlgătoare a primelor 
două etape ale nou creatului 
Tur al Franței (feminin), pe 
podium în următoarele două 
șl lideră, destul de autoritară, 
a clasamentului general al a- 
cestei importante întreceri in
ternaționale. Pentru a putea 
aprecia șl mal bine perfor
manța acestei sportive (șl nu 
doar a ed ci, la modul gene
ral, a Întregului lot de cicliste 
olandeze) trebuie să subliniem 
amănuntul că mr a orară ta 
cele mal multe r ere etapele 
de pînă acum a fost de peste 
48 km, ceea ce, să recunoaș
tem, nu este chiar o simplă 
bagatelă, căci „Turul Franței*

nu este cîtuși de puțin 
cursă, așa, de agrement ! (r. 
vii.).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX ® TELEX
BASCHET • La Handlove (Ce

hoslovacia), echipa - feminină de 
tineret a Cehoslovaciei a învins 
OU 60—55 (38—30) formația polo
neză Slask Wroclaw.
_ CICLISM • Prim* etapă a Tu- 

"----- *-*, contracronometru
Novy 
Olaf 
(me- 
la 3 
(Ce-

rulul Boemiel, 
Individual pe 15 km la 
Bor, a fost ciștlgată de 
Ludwig (R.D.G.) ta 30:16 
die orară 44,4 km), urmat 
secunde de Michal Klasa 
hoslovacla) și ia 8 secunde de 
Miroslav Sykora (Cehoslovacia). 
• Etapa a doua a turului Rhe- 
nanla — Palatina* (R.F.G.) a re
venit vest-germanul Hartmut 
Bods, 134 km ta 3hi3:12. Con

duce elvețianul Stephan Maurer, 
urmat la 2 secunde de compa
triotul său Heinz Imboden. • 
Etapa a 8-a a Turului Poloniei, 
Jazowo — Chelm, 173 km, a fost 
cîștigată de Slawomir PodwoJ- 
niak (Polonia) în 3h53:23. In 
clasament conduce Andrzej MiCr- 
zejewski (Polonia), urmat la 12 
secunde de Tadeusz Krawczyk 
(Polonia).

HANDBAL • La Olsztyn în 
med amical masculin : Polo
nia — Danemarca 24—19 (16—9). 
Danezii cîștigaseră primul joc 
cu 19—18.

SĂRITURI • Proba piasculină 
de trambulină a concursului de

Echipele suWinkite sînt capi de serie.

C.C.E. CUPA CUPELOR CUPA U.E.F.A.

ALBANIA Lobirx><f Elba son dă.
ANGUA Liverpool Everton Nottingham Forest 

Manchester Utd.
Tottenham Hotspur
Southampton 
Queens Park R.

AUST1IA Austria Vlena Rapid Vlena Lask Linz
Wacker In-nsbruck

BELGIA Boierea Gand Anderlecht 
Standard Liege 
F. C. Bruges

BULGAJUA Levskl-Spartak TraWa HordW Ț.S.K.A. Sofia 
F. C. SHven

CEHOSLOVACIA Sparta Praga Inter Bratislava Bohemians Praga 
Dukla Praga 
Dukba Banska Bis.

CIPBU Omorwa Apoel F. C. Apolion Limassoi
DANEMARCA Lyngby B.IC *21 B. K. Copenhaga Odense B. C. 

Aa-rhus G. F.
ELVEȚIA Gwisshoppers F. G Servette F. C. Sion 

Ne-uchatel Xamax
FINLANDA Mves Tempore Kuusysl Lahti Helsingin J. K-
FRANȚA B*orde<xn F. G Mett Monaco 

Auxerre 
Paris S. G.

R.D. GERMANA Dynamo Bortin Dynamo Dceeda Lokomotive Leipzig 
Vorwarts Frank.AO

R. F. GERMANIA VfB Stuttgart Bayern Munches Hamburger S. V. 
Borussia Monch.
F. a Koln
Werder Bremen

GRECIA Panathlnoibo® F. C. LorlMO Olympiakos Pireu
IRLANDA Shamrock Rovers U.C.D. Dubhn Bohemians Dubtfn
IRLANDA/NORC Linfield FC BaMymena LMd. Glentonan Belfast
ISLANDA Akranoe Vertroannoeyjar Reykjavik
(TALIA J tnpenbrs _ T or 1 no A. S. Rom Internationale 

Fiorentino
IUGOSLAVIA Steaua roșia Bg. Hajduk SpfH Partizan Bg. 

Zeleznicear Sara^.
Rijeka

LUXEMBURG F.C. Avenir Began U. S. Luxembourg Red Boys 
Rabat Ajax 
Lillestrom
Ajax Amsterdam
P.S.V. Eindhoven

MALTA F, C, lo VaHetta Hom run
NORVEGIA 
OLANDA

Valarengen Oslo 
Feyenoord Rot

Moss Fk. 
Fortuno Sittard

POLONIA Lech Poznan Wislc Cracovia Widzew Lodz 
Pogon Szczecin

PORTUGALIA Benfica Liib. F. O Porto Sporting Lisb. 
S. C. Braga

ROMANIA Dinamo Buc. Steouo Sue. Universitaro Cv.
Sp studențesc

SCOȚIA F. C. Aberdeen CnWc F. O F. C. Rangers 
Heart
Dundee Utd.

SPANIA Ath, Bilbao

I.F.K. GBteborg

C. F. Barcelona

Molmd FJ.

Betis SeviUa 
Real Madrid 
Valladolid
Atletico Madrid

SUEDIA Al'ima erxxi 
Oesters If.

Ț. GALILOR “ e Wrexham Afc.
TURCIA Trabzon* par Beșiktaț 1st. Fenerbahce 1st
U.R.S.S. Dniepr Dinamo Moscova Dinamo Minsk 

Spartac Moscova
UNGARIA Honved Bp. Siafoki Banyasz Roba Eto 

Videotoa

Modificarea regulii loviturii libere indirecte
In baza propunerii făcute de 

International Board”, F.I.F.A. a 
aprobat unele modificări ale re
gulamentului de Joc. Astfel : e- 
xecutarea loviturii libere indi
recte, acordată echipei în atao. 
ta Interiorul careului formației 
adverse, nu va mal avea loo 
de la punctul unde a fost co
misă infracțiunea, cl mingea va 
fi mutată la marginea careului, 
pe o linie paralelă cu linia de 
poartă. Această modificare, care 
intră ta vigoare de la 25 Iulie, 
urmărește ca ta interiorul ca
reului să fie mal mică aglome
rația jucătorilor șl să ajute la 
executarea unor lovituri libere 
indirecte din imediata apropiere 
a porții.

De asemenea se atrage atenția

arbitrilor pentru urmărirea cu 
mai multă rigurozitate a regulii 
celor ,patru pași* al portarului 
care, prin nerespectarea el, ur
mărește să .tragă de timp"...

O revanșă platonică

©TELEX © TELEX • TELEX
la Praga a reveflit sovieticului 
Serghei Kuzmin — 
mat de austriacul 
risen — 586,28 p.
pe primul loo s-a situat Beatlțe 
Gunthe (R.D.G.)' — 389,52 p.

TENIS • Semifinalele turneu
lui de Ja Sofia : Ingaramo (Ar
gentina) — Benhabues- (Franța) 

(iugosla- 
(Grecla)

656,49 p, ur- 
Mlchael Wo- 
La feminin,

Meciul amintirilor, așa a Cost 
denumită întîlnirea desfășurată 
marți seara, la Mtlnchen. pe 
Stadionul olimpic, scena pe care 
a avut loc în 1974 finala cam
pionatului mondial. Au luat 
parte, finalistele „Weltmeister- 
schafta-ulul, echipele R.F. Ger
mania și Olandei, cu aceleași 
formații de atunci. Din cauza 
ploii torențiale întîlnirea n-® * 
fost urmărită însă decît de 15 000 
de spectatori. Meciul, plăcut și 
de o bună calitate, a oferit O- 
landel o revanșă (e drept pla
tonică 1) pentru înfrîngerea de 
acum 10 ani (2—1 pentru R.F.G.), 
Unicul gol a fost înscris 
de Johan Cruyff în min. 
meciului.

acum
33 a>

_.fia : Ing:
- Benhabîli

ZivojfnQvlci 
Kalovelonis

echlpa 
întrecut

VOLEI • La Tokio, 
masculină a Japoniei a 
Cuba cu 3—1. • La Varșovia,
In meci amical feminin : Polo
nia — Italia ,3—0.

★
• In cadrul grupei _B“ a 

finalelor „Cupei Llbertadores* 
formația venezuelană Uta Me
rida a jucat pe teren propriu 
cu echipa braziliană Gremio din 
Porto Alegre. Oaspeții au Învins 
cu 2—8 (2—0) prin golurile mar
cate de Renato (min. 9) și Calo 
(min. 36). în urma acestui joo 
clasamentul grupei este următo
rul : 1. Gremio 4 p, 2, Flamengo 
2 p, 3. Ula Merlda 9 0.

semi-
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