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La Baza nouă, pe pontonul albit de ape
Foto : I. MIHAICĂ

MANIFESTARE DE
Formalii artistice, sportive și 

de pregătire pentru apărarea 
patriei ale tineretului școlar din 
municipiul Suceava au susți
nut. pe stadionul „Areni“ din 
localitate, spectacolul cultural-

PROFUNDĂ VIBRAȚIE PATRIOTICĂ
general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, cel 
mai iubit prieten al tinerei 
generații. de manifestare a 
recunoștinței ii bucuriei pen

ii internațională a partidului 
Si statului nostru. „La ora 
bilanțului*, „Un August in flă
cări*. „Creșteau aici imense 
șantiere*. Invităm și mun
cii» in chip comunist",

Sub soarele Snagovului

CANOTOARELE VÎSLESC PUTERNIC 
SPRE NOI PERFORMANTE

sportiv „E TINEREȚEA NOAS
TRĂ PARTIDULUI DATOARE», 
închinat celor două evenimente 
politice de mare însemnătate, 
a 40-a aniversare a revoluției 
de eliberare socială si națio
nală. antifascistă si antiimpe- 
rialistă și Congresul al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român.

Manifestare de profundă vi
brație patriotică, de exprimare 
a dragostei fierbinți a tinere
tului sucevean față de patrie 
si partid, fată de secretarul

Triunghiularul feminla

de gimnastică din R.F.6.

ECATERINA SZABO-
NOTA 10 

LA BÎRNĂ Șl SOL
STADTALLENDORF, 6 

(prin telex). La Herren- 
wald-Halle din locali
tate a început triunghiu
larul feminin de gimas- 
tică R.F. Germania — 
România — Ungaria, cu 
exercițiile impuse. Așa 
cum era de așteptat, fa
vorita întrecerii, repre
zentativa României, vice- 
campioană mondială în 
1983. se află în frunte 
după prima zi, ea avînd 
in Ecaterina Szabo, La- 
vinia Agaclie și Cristina 
Grigoraș trei sportive în 
formă deosebită care, 
practic, au dominat con
cursul. Ecaterina Szabo, 
de pildă, cu note de 10 
la bîrnă și sol, s-a in
stalat în fruntea clasa
mentului la individual, 
avind prestații bune și 
la celelalte două apara
te. Specialiștii prezenți 
aici apreciază, de ase-
menea, forma competițio- 
nală bună a formației 
gazdă, aflată la numai 
1,20 p de echipa Româ
niei. Rezultate tehnice :
echipe — ROMANIA 
195,80 p. R. F. Germania 
194.60 p, Ungaria 187,85 
p ; individual compus — 
Ecaterina Szabo 39,80 p, 
Lavînia Agache 39,35 p, 
Elke Heine (R.F.G.) 
39,15. Cristina Grigoraș 
38,95. Heike Schwarm - 
(R.F.G.) 38,85, Brigitta 
Lehmann (R.F.G.) 38.80,
Simona Păucă și Mihaela 
Stănuleț 38,75. întrece
rea continuă cu exerci
țiile liber alese. 

tru istoricele Înfăptuiri ale po
porului nostru in ultimele de
cenii. pentru minunatele con
diții de viată. Învățătură H 
sport asigurate tuturor fiilor 
patriei noastre, spectacolul cul- 
tural-sportîv de la stadionul 
„Areni* — la care si-au adus 
contribuția peste 7 000 de e- 
levi — a constituit o mărturie 
expresivă a idealurilor revo
luționare ale tineretului stu
dios sucevean, a deplinului său 
atașament la politica internă

A 68-a ediție a campionatelor naționale de atletism

CÎTEVA „CAPETE DE AFIȘ" ONORANTE 
PENTRU ORICE CONCURS MONDIAL
Se împlinesc anul acesta 7* 

de ani de la desfășurarea ee
lor dinții campionate naționale 
ale atletismului nostru, care 
au avut loc în incinta tere
nului de la Sosea (actualul 
Stadion al Tineretului) în con
diții. cu adevărat, de pionierat 
A participat o mină de entu
ziaști. tineri îndrăgostiți de 
mișcare, cărora le plăcea să-ii 
spună „atleți*. dar ale căror 
rezultate, citindu-le astăzi, te 
fac să zîmbești...

„Naționalele* de atletism au 
ajuns, acum, la ediția cu numă
rul 68, ale cărei întreceri sânt 
programate,ca și primele, tot în 
Capitală, dar pe un stadion (13 
August) dotat cu tot ce este 
trebuincios astăzi in materie 
de organizare modernă, la pa
rametrii marilor competiții ale 
atletismului internațional. A- 
ceastă a 68-a ediție a „națio
nalelor* va avea loc de marți 
pînă joi și va rennl tot ee are 
mai bun, la ora actuală, acest 
sport al sporturilor.

Campionatele naționale au 
fost dintotdeauna suprema în
trecere internă a unul sezon 
si de fiecare dată ele au pri

în dezbaterea specialiștilor: „NORMELE SUVA. COMPORTĂ. PERMANENT. CORECTIVE."
în urmă cu un deceniu, din 

inițiativa Ministerului Educa
ției și învățămintului și a 
C.N.E.F.S., In școli a fost in
trodus sistemul unitar de ve
rificare si apreciere a nive
lului pregătirii fizice si a ca
pacității motrice a elevilor, a 
activității de educație fizică 
desfășurată tn eadrul asocia
ției sportive. Cunoscut într-o 
formă sintetică prin Inițialele 
S.U.V.A.. acest sistem a con
stituit e modalitate mult mai 
concretă de evaluare a progre
sului Înregistrat de tineretul

„Ritm și tinerețe*, „Gra
ție și armonie”, „Neinfri- 
eati. nai patria vom apăra*, 
„Copiii tării doresc pacea*, 
„Purtăm ia inimi tricolorul*. 
„Sub faldurile eelor 44 de stea
guri*, „Slăvim Partidul Co-

sugestive de o mare forță ex
presivă si artistică, cu o mare

Constantin MACOVS

fCaxtiaaare «a p*3- t—3)

lejuit dispute toarte intere
sante. multe dintre ele râmase 
in istoria acestui sport Asa va

Mihaela Loghin contra— Mi- 
haelă Loghin !

Foto : Dragoș NEAGU 

Dialog cu proi. Eugrn scarlat. inspector In MEI.

studios pe planul dezvoltării 
sale fizice cit mai armonioase. 
Totodată. S.U.V.A. a reprezen
tat si o imagine a muncii pro
fesorilor de educație fizică, o 
oglindă a felului cum aceștia 
reușesc să iși pună în valoare 
cunoștințele, experiența. însăși 
menirea lor de educatori, de 
pedagogi ai generațiilor în for
mare.

în acest context, sistemul u- 
nitar de verificare si apreciere

Căldură și soare in Siliștea 
Snagovului 1 Fetele din lotul 
reprezentativ de canotaj al ță
rii sint demult arămii, din 
martie, de cînd au început să 
scoată schifurile pe apă. A- 
cum au prins bronzul închis 
al cîmpiei, pălăriuțele albe se 
pare că nu mai sînt la modă. 
Elena Horvat și Rodica Arba 
din 2 rame poartă un fel de 
coifuri de hîrtie. mai protec
toare împotriva soarelui de 
care, pe lac. n-ai cum te feri. 
Fără apărători de soare se iese 
doar dimineața, la primul an
trenament. cind Ion Ghițulescu 
anunță la radio intiiul buletin 
de știri al zilei, cînd apa mai 
păstrează încă răcoarea nopții.

Plnă anul acesta, antrenorul 
coordonator al lotului feminin 
de canotaj, prof. Victor Mo- 
eiani, n-a purtat caschetă pe 
lac. De bătrinețe nu poate fi 
vorba, E semn că se lucrează 
mai mult ea pricind pe apa 
Snasovului, finalul acestui se
zon nautic intrevăzindu-se a 
fi foarte fierbinte. Regatele in
ternaționale de plnă acum — 
Essen. Grunan, Lucerna — au 
arătat o creștere constantă a 
pregătirii. echipajele care au

L și de această dală I Dacă ar fi 
să ne referim doar la câteva 
probe, in sprijinul afirmației 
de mai înainte, iată, de pildă, 
cursa feminină de 1 594 m. care 
ar putea fi cap de afiș pentru 
orice concurs pe glob. Vor fi la 
start cinci dintre cele mai bune 
alergătoare mondiale din acest 
sezon t Mariciea Puică, nr. 1 
cu noul ei record național de 
357.22. Doina Meliate, nr. 2 
cu 358,1, Fița Lovin (campi
oană europeană de sală, la 
Goteborg) cu 451.7. tinăra ti- 
mlsoreancă Maria Simeanu. cu 
4:06.2 și Maria Radu, creditată 
cu 4:06,3 întrecerea aceasta, 
programată joi. La ora 19,40, se va 
încheia. In mod sigur, cu un nou 
record al tării si cu mai multe 
performante de primă mărime. 
La fel se prezintă situația și 
cu săritura in lungime, probă 
la care actuala recordmană 
mondială (Anișoara Stanciu) și 
fosta recordmană (Vali Ioneseu) 
se vor „duela", sperăm, cît mai 
departe de... pragul de bătaie

(Continuare In pag. 2—3)

a nivelului pregătirii fizice și 
a capacității motrice a elevi
lor, a activității de educație 
fizică desfășurată în cadrul a- 
sociațiilor sportive școlare se 
înscrie pe linia prețioaselor in
dicații cuprinse în Mesajul 
adresat de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU Conferinței pe 
tară a mișcării sportive din 
5—6 martie 1982. în care se 
arată că pe primul plan tre
buie pusă desfășurarea unei 

evoluat anul trecut la C.M. de 
la Duișburg au rămas, în mare, 
aceleași, doar cîteva nume noi, 
schimbate, de care lumea mică 
a lacului aflase demult : Ma- 
rioara Ciobanu a devenit Po
pescu, Aurora Darko se chea
mă acum Pleșca, iar Viorica 
Vereș va fi trecută în foile de 
arbitraj — Joja. Cresc fetele 1

Cresc ambițiile, cresc preten
țiile, cresc eforturile de la o 
zi la alta ! Valeria Racilă a 
făcut o cursă contracronomctru 
de excepție. S-au mirat ma- 
rangozii, au zîmbit într-ascuns 
antrenorii. Asta a fost în ur
mă cu o săptămînă. Zilele tre
cute, medaliata noastră cu ar
gint în proba de simplu la 
C.M. de la Lucerna a repetat 
performanța, a vîslit în ace
eași cadență. N-a mai zîmbit 
nimeni. Sigur, nu a fost aten
ționată pentru „plafonare*, dar 
a înțeles că trebuie să mă
rească mai mult strocul.

Vasile TOFAN

(Continuare tn pag 2-3)

La Dcl>rc|in

HANDBALIȘTII NOȘTRI
ÎNVINGĂTORI: 22-21

CU UNGARIA
Mline, revanșa la Oradea
DEBREȚIN, 6 (prin tele

fon). — în Sala sporturilor 
din localitate s-a disputat 
primul din cele două jocuri 
amicale dintre selecționatele 
masculine de handbal ale 
României și . Ungariei. Ju- 
cînd cu multă ambiție, mai 
ales în finalul jocului (la 
jumătatea reprizei secunde 
formația gazdă conducea cu 
17—13 !) handbaliștii ro
mâni au obținut o victorie 
la limită, dar pe deplin 
meritată, cu scorul de 22—21 
(11—11). Punctele au fost 
marcate de : Durău 7 (5 din 
7 m). Stingă 6, M. Voinea 
3, Dumitru 2, Berbece 2, 
Folker și Boroș pentru e- 
chipa română. Gyurka 7. P. 
Kovacs 6, Ori 3, Horvath 2, 
Bordoș 2. Iljes pentru for
mația Ungariei. Meciul a 
fost condus de P. Szendrei 
și H. Szomogy (Ungaria).

Revanșa acestei partide 
are loc duminică la Ora
dea. începînd de Ia ora 17,15.

puternice mișcări <le masă 
pentru antrenarea întregului 
tineret — începînd cu copiii, 
cu pionierii și elevii — Ia 
practicarea exercițiilor fizice, 
sportului șl turismului.

Periodic printr-o suită de 
sondaje, consfătuiri, dezbateri 
sau cu prilejul cursurilor de 
perfecționare a cadrelor didac
tice de specialitate s-a căutat 
să se stabilească eficienta sis
temului. căruia, la sugestiile

Tiberiu STAMA

(Continuare in t>ag 2—3)



SPORTURI TEHNICO-APLICATIVE Dezbatere științifica

Radioamatorismul bihorean '84 FUNCȚIILE SI VALENȚELE SOCIALE

ÎNCĂ 4000 DE PRIETENI IN LUME
Pe adresa radioclubului din O- 

radea a sosit, de curtad. un 
Q.s.L. de mare preț pentru ra
dioamatorii Bihorului Si aceasta 
din două motive. Frumoasa .car
te poștală- expediată tocmai din 
depărtatele Insule Faeroes con
firmă o performanță excepțio
nală : dialogul pe calea undelor 
ultra-scurte reușit de YOSAXM 
(radioamatorul Victor Tema) la 
o distantă de peste 1 SCO km. Și-apoi este cel de-al t 00»-lea 
Q.S.L. din acest an sosit pe a- 
dresa YO5 KAU — .România 
Radioclubul județean Bihor-. 
4 000 de noi prieteni pe toate 
paralele si meridianele pământu
lui. Omul care Înregistrează 
Q.S.L.-urlIe ti le trimite apoi 
destinatarilor. Tiberiu Ferenez. 
le privește ca pe niște scrisori 
de dragoste. .Stat, de fapt sim
bolurile pasiunii noastre” — ne 
spunea. Pasiune admtaabC* 
școală a educație! patriotice, 
tehniee și sportivo-apficat-ve • 
In ludetul Bihor numărul tabt- 
torilor radlcamatorinsMti «M 
de ordinul miilor, tar dintre a- 
eeștia peste tM dețin brevetele 
de recepție ti reeepoe-e 
la Oradea. Beiuș. Saloota. 
gnita. Dr. Petru Groza 
stații colective, la casele i 
rilor și șolmlloT patriei, ta Uree 
de specialitate.

Șeful radioclub-alul 
maestrul sportului loan 
ne vorbea eu multă 
despre activitatea acestor 
șl tineri serioși șl eapab

re anii 
rvHodub : 
(YO5BBO). 

O). clasați

Mode liș iii

FESTIVALUL
SPORTULUI DE MASĂ 
MUNCITORESC NEMJEAN
Duminica trecută, ba Piatra Neamț, 

sportul a fost mai prezent ca de obi
cei In spațiul de timp Liber al oa
menilor de toate vîrstele care au 
petrecut clipe de relaxare și odihnă 
activă pe toate bazele orașului, fie 
In postura de spectatori, fie in cea 
de competitori la „Festivalul sportu
lui de masâ muncitoresc nemțean*, 
aflat la cea de a 6-a ediție. Popu
lara competiție, le ale cârel faze 
pe asociații, pe orașe șl municipii 
au fost cuprinși peste 30 000 de oa
meni ai muncii, a programat finalele 
la nu mai puțin de opt ramuri spor* 
tive. La ultimul act <d festivalului ou 
kiat porte 400 de concurențl, care 
s-au întrecut pentru cucerirea trofe
elor oferite de către organizatori — 
Consiliul Județean ol sindicatelor, 
prin Comisia sport-turism (președinte 
Ana Gheorghe) și CJ.E.F.S. care au 
asigurat șl un cadru optim desfășu
rării întrecerilor.

Pe primele locuri s-ou situat : Ma
ria Bitcd (I.M. Roman) șl V. Pot- 
log (GF.S. Sâvinești) la popice, Rita 
Chelaru (Electrocentralele Bistrița) și 
G Tâbăcaru (l.M. Ceahlăul P. Neamț) 
ki tenis de masă, Rodlea Filimon 
(învațămint Roman) șl Gh. Dolhescu 
(l.M. Ceahlăul) la șah, Teodora Mir
cea (Chimia Roman) șl M. Casper 
(I.T.R. Roman) Io cros, A. Stânieâ 
(Sonitar Tg. Neamț) la tenis, GF.S. 
Sâvinești la volei, Chimia Roman (f) 
șl ACMRIC P. Neamț (m) la hand
bal, Uzina de reparații C.F.S. Sâvi
nești la fotbal.

La întreceri au luat parte numai 
lipitori al sportului nelegitimați le 
secții de performanță.

Cursa ciclisB 

FăpoJ 
WL7O/?1 

PLOPENI, 6 JH 
Vineri dimineațSM 
ploioasă și un H 
s-a dat startul 1H 
a tradiționalei cuH 
temaționale „Cfl 
Etapa inaugural® 
De ruta PlopeniB 
Cîmpina — SinaiH 
km), un traseu ■ 
sinuos, în parte® 
urcușul Posade® 
versante. în aces® 
siunea celor ap® 
concurențl aflați ■ 
fost mult îngr® 
de rulaj trebuin® 
tinuu la starea 1 
selei. în apropiei 
ploaia a încetat 
colo s-a declanș: 
goană susținută 
mente de cicliști 
cărora li s-au i 
zentanții clubulu 
cum și ciclistul j 
pytkowski. La p 
țărare de la Pos 
gistrați, în ordini 
che (Metalul Pic 
lăreanu (Steaua) 
(Metalul Plopeni'

ALE CULTURII FIZICE Șl SPORTULUI 
sportul au importante funcții 
sociale, intre care pe prim- 
plan se situează aceea de a 
contribui la dezvoltarea fizică 
armonioasă ti păstrarea sănă
tății poporului, mijlocul cel 
mai important fiind competiția 
sportivă națională .„Daciada**. 
De asemenea, s-a subliniat că 
pentru această perioadă sint 
necesare o serie de măsuri re
feritoare la promovarea proce
sului de educație fizică per
manentă, la asigurarea de for
me variate, atractive ti con
diții de largă accesibilitate a 
maselor pentru practicarea sis
tematică a exercițiilor fizice și 
sportului.

In încheiere, s-a apreciat că 
dezbaterea științifică interdis- 
ciplinară a oferit un bogat ma
terial teoretic ti faptic me
nit să contribuie la îmbogăți
rea ariei culturii fizice ti spor
tului acest debut — In fapt, 
o reuniune inedită — consti
tuind un model pentru viitor.

Ieri a avut loc dezbaterea 
științifică interdisciplinară or
ganizată de Academia de Ști
ințe Sociale ti Politice In co
laborare cu Consiliul Național 
pentru Educație Fizică șl Sport 
pe tema : „Funcțiile sociale 
ale eulturii fizice 
in etapa actuală a 
eietății socialiste 
dezvoltate din tara

La dezbatere au 
cercetători în domeniul socio
logie:. cercetători in educație 
fizică și sport, cadre didactice 
din învățăraintul superior și 
mediu, medici sportivi, activiști 
ai mișcării sportive, ziariști.

In cadrul dezbaterilor și inter
vențiilor s-a arătat că „educa
ția fizică ti sportul constituie 
o parte integrantă și de neîn- 
loeait a necesităților omului 
modem, bun de preț al vieții 
cale, taijloe las portant de În
tărire a sănității ti capacității 

ti «n valoros factot 
Cultura fizici ti

* > sociale 
și sportului 
făuririi so- 
multilateral 
neutri**.
luat parte

comtanțem

CU GiNOUL LA ..DRUMURILE* MÂRLOR.
La Constanța, copiii Mitralia 

mării iubesc, firesc, maree 
vapoarele. Tocmai din ace 
dragoste pentru marinari 
dezvoltat, poate, un sport atrac
tiv si cu multiple valențe edu
cative : navomodeilsRad. NMSP- 
rit lui se numără eu esteta 
.dacă punem la socoteala see- 
tiile Institutului de marină, li
ceului de marină, Scolii de 
maiștri de marină — ne «perne» 
cpt. de rang, n Cornel Opees- 
cu, cel ce conduce activitatea— 
marinarilor —, la care se adanga 
secțiile de la A.S. Partal C.S. 
Farul si Callatis-Mangalla. Poe
mă m marinari ,; navomodefis- 
mul este o ucenicie plăcută, efi
cientă”. Cine s-ar opri sa cer
ceteze construcțiile navomodeils- 
tilor constănțenl s-ar conving» 
din prmla clipă de ■deiiiiul a- 
cestnr afirmații — făcute de un 
recunoscut specialist tn marlnă- 
rle, spre care l-a condus si na- 
vomodellsmul.

Secretarul comisiei județene de 
modellsm, Vasile Patriei, ne 
vorbește cu o undă de mfndne 
te glas despre succesele din ul
tima vreme in domeniul perfor
manței, căci navomodeHștil tac 
«taste. în acest sens, județuR;! 
«ancorat- la Pontul Euxîn. Șl 
tată titlurile de campioni de a- 
■ul trecut : Stellan Comlnovfd 
ti Sergio Popovicl la v-Uere RC 
< 16 ti, respectiv, vellere FîM

fi tf-

PE STADIONUL ..ARENi" DIN SUCEAVA
(Uh®T8

Gara

tr-o finală foarte echilibrată cu 
Voința Rădăuți. Abia după 
consumarea a cinci seturi a 
fost desemnată formația Învin
gătoare. 25 de concurente au 
evoluat pe terenurile de tenis. 
Liliana Nădoi, de la Horticola 
Fălticeni, s-a impus la indivi
dual. tn timp ee la popice (30 
de concurente) orima s-a cla
sat Florentina Havriliuc. de la 
Voința Cîmpulung.

De un frumos succes s-a 
bucurat si .Crosul fetelor**, la 
care au fost prezente peste 300 
de concurente. Iată învingă
toarele : cat 18—14 ani (pe 
distanta de 600 tn) : Ana Ova- 
gfoc (Știința Gura Humoru
lui) : eal 14—16 ani (500 m) : 
Lenuta Gherasim (Foresta Făl
ticeni) : cal IA—17 ani .1000 

Maria Ani ți (Străduința 
; eal peste 15 ani 
: Ani ca Prelipceanu 
Rădăuți)

Jt a avut loc si o 
soorttvă prilejuită 

ea anului sportiv 
are au luat parte 
de elevi suceveni, 
ae care a cuprins 

de gimnast! că si an-

„NORMELE S.U.V.A. COMPORIĂ COR

CANOTOARELE VISLESC PUTERNIC SPRE NOI PERFORMANȚE
fi are dia p«J t) «

Răspunde

ANDREI PECHICI. BRÂILA. 
■Ce se tntlmplâ dacă, la o tn- 
vMmkșeală, an fotbalist Înscrie 
n gol ea mina, neobservat nici 
de arbitrul de centru șl nici de tu- 
Șieri, dar pe care jucătorul ta 
chestiune, Înainte de reluarea jo- 
vulut. recunoaște că l-a marcat 
neregulamentar 7 .Golul este anu
lat 7" Nu văd multi fotbaliști 
care ar proceda așa 1 Dar, să 
zicem, că s-ar Ivi unul, simpla 
Iul recunoaștere nu constituie 
tm element regulamentar pentru 
invalidarea golului. Numai măr
turia arbitrului de linie este 
luată in considerație de arbitrul 
de centru, ta cazul tind acesta, 
mascat de un grup de Jucători, 
n-a putut observa Infracțiunea. 
Dar, e greu de presupus că 
toți cei trei arbitri delegați le 
un med de fotbal pot fi atit 
de neatenți.

colta acestui an. Sub brazdele 
lăsate de schifuri pe aria me
reu mișcătoare a Saagcvtxlu:. 
canotoarele au pus truda «al
telor de antrenamente. Acum, 
la vremea culesului, ramerele 
și vîslașele care ne vor repre
zenta țara se arată a fi opti
miste. Olga Bularda, Cbira A- 
postol, Maria Frieiota. Flori ea 
Lavric, Viorica Joja — echipa
jul de 4+1 rame medaliat. »- 
nul trecut, cu argint la CAL 
de la Duisburg — lucrează

MÎINE, DERBYUL DE TRAP

NELU QUINTUS. PLOIEȘTI. 
Ciclistului Gh. Lăutaru, Învingător 
tn .Cupa Steaua** 3 De toți aplaudat
In sprintul lui final, 
Cînd Lăutaru-a dat 
Un mare recital I

DUMITRU MERESCU, 
REȘTI. Aerobic este un 
de gimnastică pentru _____
rea greutății, fără cură de slă
bire. Aerobic nu este altceva 
decît un .set** de gimnastică e- 
xecutat pe muzică ritmată. Un 
program durează 40 de minute 
șl se execută non-stop. tn țara 
noastră funcționează un singur 
curs, la Zalău, la Casa de cul
tură r __ '
prof. Ana Maria Papp.. ______
poate slăbi șl Înainte de Înce
perea cursului, făclnd pe Jos 
drumul ptnă la Zalău I

BUCU- 
Tl'Ai tip 

menține

a sindicatelor, condus de 
<_ Oricine

CRISTIAN DORU, GIURGIU. 
Veți primi răspuns — detaliat — 
prin scrisoare.

Ediția din acest an a cetei mal 
importante alergări de trap. 
Derbyul, se va desfășura mita- 
pe hipodromul din Ploiești, eu 
participarea celor mal buni cal 
al generației de 4 ani, care au 
ajuns la o valoare de necontes
tat chiar pe plan internațional. 
Se vor Întrece 7 cal, tn frunte 
cu Intim, câștigătorul .Premiului 
de încercare” si deținătorul re
cordului generației 
■ritu, care dacă 
parcurs corect va putea Întoarce 
soarta cursei ta f 
I. Oană făctadu-1 
specială, Sardonic, 
fi condus de N. . „
șansa sa ta care credem șl noi. 
Crater, favoritul specialistului a- 
eestel probe, M. Ștefănescu, 
care deține recordul victoriilor. 
Trudin, fratele lui Trifoi, ciștl- 
gătiorul derbyulul 1983 (G. Tă-
nase lncerclnd astfel eventiil a- 
cestel curse, reușit pînă acum 
numai de valorosul V. Gheor- 
ghe). Suditu, fiul lui Godeanu, 
șl Herald, cu care merituosul 
antrenor M. Dumitru va face — 
se pare — o frumoasă figură, 
înclinăm să anticipăm o cursă 
aprig disputată, ta care cel ce 
va beneficia de forma maximă 
ti o conducere adecvată distan-

M de 1 OM ■ va abttae via- 
torta.

Reuniunea de mfiae va ti de 
mare spectacol ti valoare, deoa
rece printre eoneuren-u sa vor 
număra toți eompooentU totului 
național pentru viitorul 
de la Moscova, 
campionul Perl ar

(124,8/km), 
va reuși un
favoarea lui. 

I o pregătire 
care, deși va 
Nlcolae,. are

tentativă de dobortreo__ _____ ___ _________
oordulul național Manuc ti Tri
foi, acesta din urmă angajat, 
la rtndu-i, tntr-o Îmbunătățire a 
recordului. Ded. mfine vom pu
tea vedea tot ce are acum mai 
bun turful românesc, tn 3 aler
gări echilibrate, cu sosiri strinse, 
chiar la fotografie, cu care 
ne-am obișnuit ta ultimul timp.

In ceea ce privește reuniunea 
desfășurată joi după-amlază, 
consemnăm dubla victorie obți
nută de Negrut, ta principala 
cursă a zilei, ttaărul V. Ga- 
vrilă dovedlndu-se un bun dri
ver. Liderul actualului campio
nat, I. Oană, șl-a consolidat po
ziția, prin victoria obținută cu 
Sonel, M. Ștefănescu a reușit o 
victorie muncită cu Tuflec, In

ultlma coral ■ «Ret ta. con
du» « răbdare «I tact de P. Roman. a —ri» ■ Rnbunătâțlre 
a recordului fidă.tikm). decanul 
de vlrstl. vataroaul N. Gbeorgbe, 
a izbutit re» ta a doua victorie 
Mtarvl eu Melir.te. iar cursa 
reserratâ 1 anilor a revenit la 
fotografie tai Sumatra, de care 
ce v» mal vorbi.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
It L Sumatra (R. L Nloolae) 
lrtfA, L Ventuz, 3. Dadana. 
Cota : dat. 3, ord. triplă ZM. 
Cursa a n-a : L Melinte (Gheor- 
ghe) 1:32.x, L Slmileasca. Cota : 
dșt. L«, ev. M. Cursa a ni-a : 
L Negruț (Gavrilă) 12»,». *
Fondlsta, l Adorata. Cota : c'șt. 
1.S». ev. t, ord. triplă 337. Cursa 
a IV-» : 1. in (Roman) 1:29,4, 2. 
Semenic, 3. Vesel. Cota : dșt. 6, 
ev. 3», ord. triplă 341. Cursa a 
v-a s L Sond (Oană) 122.3, 1. 
Hațeganu, 3. Repetiția. Cota : 
dșt. L ev. 13, ord. triplă 88. 
Cursa a Vl-a • 1. Negrut (Ga- 
vrilă) 1:»,1, 3. Fondista, 3. Pa
pin. Cota : dșt. 3, ev. 6, ord. tri
plă 76. Triplu H, — — —
Cursa a VH-a t 1.
ștefănescu) 1:35,7. 
Cota : dșt. 3.

{Urmare din pag. 1)

practicienilor, a profesorilor de 
educație fizică, treptat, i s-au 
adus unele corective. Altele 
sint in curs. Despre acestea 
am purtat un dialog cu prof. 
Eugen Searlat, inspector in 
Ministerul Educației ti învă- 
țămintului.

— Considerați că S.U.V.A. a 
ajuns să se implice integral 
in procesul de tnvătămint. la 
lecțiile de educație fizică ?

— Sistemul și-a dovedit din 
plin utilitatea. El a direcțional 
intr-un mod mai obiectiv, a- 
breeierea noastră orivlnd dez
voltarea calităților motrice ale 
elevilor. Intr-adevăr, această 
operație n-a mai fost lăsată, 
ea in trecut la latitudinea pro
fesorului. uneori subiectiv tn 
manipularea unor metode sau 
mijloace folosite tn lecție. în 
acest fel S.U.V.A. — suport 
practic al lecției de educație 
fizică — ne-a oferit prilejul 
de a avea o imagine mai reală 
a stadiului de dezvoltare fi
zică a elevilor, încă din clasa I 
ti pină la absolvirea ciclurilor 
de tnvătămint.

— Știm eă ta prezent o co
misie de specialiști studiază, 
ocsibiîitatea Îmbunătățirii sis- 
tanulul peste corectivele a- 
duse In ultimii ani. Era nece
sară o asemenea operație ?

— Ca orice sistem de tnvă- 
tămint, si S.U.V.A. poate ti 
trebuie să fie perfectibil Co
rectivele care sint tn discuție 
se impun, pentru a face si mai 
eficient sistemul.

— Pot fi precizate aceste co
rective ?

— Pină la un punct, da... De 
pildă, se studiază posibilitatea 
ea la probele de rezistentă — 
»•• metri fete si 800 metri 
băieți, clasele V—VI si 800 me
tri fete. 1 000 metri băieți, cla
sele VII—XTT. să nn se mai 
opereze eu haremuri : deci 
probe fără timpi.

— Care ar fi avantajul eli
minării haremurilor 7

— Părerile sint Împărțite, 
unii specialist] consideră esen
țială menținerea haremurilor, 
• timpilor de alergare, alții, 
dimpotrivă, apreciază eă a *- 
plică haremuri Înseamnă a 
pune In fata elevilor un han
dicap greu de depășit, mal »-

1.

A APĂRUT

NR. 6/1984
AL REVISTEI

ev.

IV, VI 683. 
Tufleae (M. 
î. Daciada. 
8. ord. 11.

A. MOSCU

:t^£ăn
W I

Ies 
la

activității comisi
— Probabil în 

consfătuirile cu 
lice, care premr 
noul an de invăt. 
tot cu referire 
unei pregătiri f 
a elevilor la niv 
actuale, as vrea 
tul că începînd < 
1984/85 în Iecțiili 
fizică „cantitatea* 
rizînd dezvoltare: 
fevilor va crește 
din durată, în Io 
ea pînă acum. S: 
tate : în program 
tre jocurile sport 
a fost introdusă 
tul nostru n^jon 
voltă foarte ”ne 
ti indeminarea <

de fei‘ 
i hotăi
Cînd

CAMPIONAT
(Urn^J dix

dincolo de șapte 
cest sezon. Anișo 
rezultat foarte 1 
obținut la Sofia), 
a ciștigat la J 
(7,09 m). a realiz 
patru concursuri, 
zultate de peste 
demonstrează o c 
importantă pentr 
la „naționale** (j< 
18). dar si centri 
examene intern: 
vor veni.

De mai multă 
haela Loghin es 
mod practic, de 
măsura sa. in t 
tiile Interne. De 
ti acum (marți.

CURS
Clubul sporii 

inițiere in me 
data de 16 lull*

Condiții de 
minimum M d<

Doritorii se ] 
telefon 18 03 U.

IV

voii 
Gh;
,,-CVIlcl 
la ce 
iul e 
dor a

EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT
In cuprins : • Editorial • TEORIE — 

STUDII — CERCETĂRI : „Gimnastica
mondială masculină șl perspectivele ei“ 
(autor : N. Vieru) • EDUCAȚIA FIZICA 
ȘI SPORTUL IN ÎNVAȚÂMÎNT : „Studiu 
comparativ privind potențialul biometric 
la colectivele de elevi nou formate In 
liceu" (autor : E. Livanu) ; „Orele de 
activități sportive și inițierea copiilor în 
sportul de performanță" (autor : V. Dra- 
gomir) ; „Ansambluri de preselecție tn

metri 
(auto; 
CONS 
de t 
mari
orgar 
tică 
(auto 
Rusu 
plicai 
infer 
SPOI 
„Miș. 
barie 
de g 
Elenj
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mică distantă de Dolonczul Sy- 
pytkowski. Sprintul de la Si
naia este ciștigat de Apostol, 
urmat de Bulâreanu și Dumi- 
trache, si la un minut de plu
ton. Pe drumul de întoarcere, 
la coborirea pe serpentinele 
Posadei, din nou ploaie. Cel 
trei din față, prudenți, reduc 
simțitor viteza dar nu același 
lucru 
tonul 
gării 
făcut 
cînd,

îl fac și cicliștii din plu- 
urmăritor sl astfel fu- 

sînt prinși. Plutonul re- 
a înaintat compact, pînă 
din nou, Apostol atacă, 

susținut de Bulăreanu si polo
nezul W. Pluteckl. Toț trei •- 
jung la sosire, victoria revc- 
nindu-i lui Apostol, cronome
trat tn 2h47:44 (medie orară 
41 km), 2. Pluteckl 2h47:45, 3. 
Bulăreanu 2h47:46, 4. N. Zlo- 
tos (Polonia) 2h48:24, B. L. 
Rozanski (Polonia), 6. G. Va- 
siliu (Steaua) 2h48:29.

Slmbătă (n.r. azi) are loc 
etapa a doua pe traseul Plo- 
peni — Cheia — Plopeni, iar 
duminică, ultima etapă — cir
cuit în orașul Ploiești.

Gheorghe ȘTEFANESCU

CAMPIONATUL

DE DIRT-TRACK
Pe pista de zgură a stadionului 

Voința din Sibiu a avut loc 
joi după-amlază o Interesantă 
reuniune motodcUstă, etapa a 
n-a a campionatului național de 
dlrt-track — perechi. La startul 
celor îl de manșe s-au aliniat 1 
echipaje (o pereche și o rezervă) 
din București, Sibiu și Brăila.

CLASAMENTUL ETAPEI : L 
I.P.A. I Sibiu ti p (Nicolae 
Puraveț ÎS p, Marlus Soaltă » p 
șl rezerva Sorin Bhlbu 5 p), 2. 
Steaua 23 p (St. Postolache 17 
p, Gh. Șofran 6 p, Gh. Marian — 
abandon), 3. I.P.A. n Sibiu M 
P (A. Hack 9 p, D. Stoica 11 p), 
4. Metalul București 20 p, 5. C.S. 
Brăila 19 p, «. Voința Sibiu 13 
p. In clasamentul general, după 
două etape, conduce I.P.A, I 
Sibiu cu 50 p.

tn deschidere s-a disputat etapa 
a Vl-a a „Cupei speranțelor-, 
In care pe primul loc s-a clasat 
Marlus Zakel (I.P.A. Sibiu).

me IONESCU -coresp.

2.
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NAȚIONALE OE ATLETISM
1) Loghin va lupta cu... Logti

I

. In a- 
tine un 
?,27 
di, care 
tionale" 
uită de 
cu te- 

?eea ce 
ă foarte 
uta de 
la ora 

rtantele 
care

m.

e, Mi- 
ită. In 
are pe 
jmpeti- 

firesc, 
13.15),

Loghin ! 
la 
de 

in- 
un 

_  va 
face 7 Noi credem că va reuși 
Si mai mult 1 O dispută foarte 
interesantă va fi, în mod cert, 
cursa alergătorilor fondiști, în 
care mal tînărul Gyorgy Marko 
va avea de înfruntat la 10 000 
m. replica „bătrînului" Ilie 
Floroiu, care a reintrat promi
țător, anul acestai după mai 
multe sezoane de întrerupere 
impusă de starea sa de sănă
tate.

Despre alte probe șl, evi
dent, despre altl atleți. vom 
mai avea prilejul să ne ocu
păm în numerele noastre vii
toare...

La ultima .confruntare". 
Formia, Mihaela a obtinut 
două ori 21,00 m. ceea ce 
seamnă un nou record si 
altul... egalat 1 Acum ce

I
I
I
I
I
I
I
I

MIȚIERE IN MOTOCICLISM
hni co-aplicațive organizează uso curs 

motocicletă (contra cost), începînd
de
cu

I
Lre : it ani împliniți, avizul medicului, I
m In Aleea Mateloților nr. 2, sectorul 1,

I
îtru copiii de grădiniță* — 
. Dung aciu și Doina Bă die) 
- METODICA — ANTRE- 
reocupări și perspective în 
FaMnanță* — n (antrenori : 

și Hoffman) ;
îției echipelor de baschet 
flX-a ediție a campionatu- 
le eealoare" (autoare : Teo- 
) • MEDICINA SPORTIVA: 
di maxime anaerobe (Watt 
i ajutorul bicicletei ergo- 
sportivil de performanță- 
ca Rosetti) • OPINII — 

: .Determinarea bugetului 
r al studenților din anii 
1 — forme și mijloace de 
lor în practicarea sistema- 
fciilor 
iriana 
iu Busu)

fzzice și sportului- 
Marolicaru, Ileana 

.Oboseala și im- 
n : membrelor
(auter : SL Birtolon) &
'CREAȚIE — S.V^ATATE : 
îtru sănătate nu cunoaște 

Suceava, un nou centru 
de !r.treținere* (autoare : 

).

„CĂRȚILE DE VIZITA
ALE CELOR 12 ECHIPE PROMOVATE IN DIVIZIA „B
• Doar trei „rocade" CB • Mizilul, un centru nou pe harta

Diviziei „B" 9 Reintilniri cu vechi divizionare „B"_
Divizia .B“ are 12 noi concurente. Sini 

câștigătoarele seriilor Diviziei .C", multe 
dintre ele lideri detașați ai întrecerii din 
eșalonul nr. 3 : Metalul Mangalia, Meca
nică fină Steaua București, C.S.M. Dro- 
beta Tr. Severin, Mureșul Explorări Deva, 
Sticla Arieșul Turda. Altele au obținut 
ciștig de cauză pe ultimele lungimi (C.F.R. 
Pașcani, A.S.A. Mizil, Flacăra Automeea- 
nica Moreni, Strungul Arad. Unirea Alba

in

C.F.R. PAȘCANI 
(seria I)

0 Asociația a fost înființată 
anul 1924 șl activează pe lingă
întreprinderea mecanică de ma
terial rulant 0 A activat în Di
vizia „B“ tn edițiile 1869—1968 și 
IM»—1971 șl in Divizia „C* în e- 
dlțllle 1968—1969 șl 1978—19*4 0
Președintele asociației : Valentin 
Daneș ; președintele secției d« 
fotbal : Ștefan Moldoveanu ; an
trenor : Constantin Dinu, ajutat 
de Viorel Simina 0 Are stadion 
propriu ; capacitatea tribunelor : 
10 000 locuri 0 LOTUL : portari : 
Mlhăilă, Ralcu ; fundași : Crețu. 
Cozma, Oșlobeanu, Oprea, Negri, 
Constantin Mantale ; mijlocași : 
Ionescu, Măciucă, Gheorghe Man
tale, Kreh, Lucescu, Rlznlc ; îna
intași : Dumltriu, Nechlfor, Irimla. 
Clrdel, Grigore, Cojocaru 0 Gol- 
geterii echipei : Nechlfor șl Gheor
ghe Mantale — dte 13 goluri 0 
Media de virată : 25 ani șl *
luni 0 Echipa a avut o com
portare constant bună de-e lun
gul Întregului campionat. A prac
ticat un joc ofensiv, atit acasă 
dt șl tn deplasare. Semnificativ 
ln acest sens este faptul că a 
obținut 7 victorii șl două ega
lități ln meciurile disputate deplasare.

FEPA *74 BIRLAD 
(seria a ll-a)

0 Asociația a fost înființată. _ _ inanul 1974 șl activează pe Ungă 
întreprinderea de elemente pneu
matice șl aparate de măsură 0 
A activat In Divizia „C* tn edi
țiile 1980—1981 șl 1982—1984 0
Președintele asociației : Gheorghe 
Secan ; președintele secției de fot
bal : Gheorghe Blănaru ; antre
nor : Adrian Marin, ajutat de Vir
gil Grlgoraș 0 Dispută meciurile 
pe stadionul Municipal ; capaci
tatea tribunelor : 4 ooo locuri 0 
LOTUL : portari : Irimla, Zlatan, 
Tudorache ; fundași : Chlrvase. 
Ionașcu, Filer, Florea, Vasile 
Marcu, Huțu, Blrlădeanu, Pleșu, 
Croitoru ; mijlocași : Mungeanu, 
Antonie, Frunză, Preda, Cezar, 
Rotaru ; Înaintași : Mlhal Munte
an, Marcel Munteanu, Gheorghl- 
ță Marcu, Bularde, Ene, nie 0 
Golgeterul echipei : Frunză — 14 
goluri 0 Media de virstă : 34 ani 
șl t hinl 0 Majoritatea jucătocl-

lulia Tractorul Brașov) sau chiar in 
.ceasul al doisprezecelea" (FEPA *74 Bîr- 
lad).

Amintind pe cele care au reușit să trea
că pragul spre campionatul secund, nu 
trebuie să le uităm pe cele mai ambi
țioase rivale in lupta pentru promovare 
din fiecare serie, reamintind in 
sebit pe : Aripile Bacău, care 
la potou promovarea (în seria

mod deo- 
a pierdut 
a n-a) ;

Chimia Brazi (lider detașat in tur 
ria a IV-a) ; dar și pe fostele divizionare 
„B" Minerul Gura Humorului. Pandurii 
Tg. Jiu, Viitorul Gheorghcni ș.a. Adevă
rate revelații s-au arătat Muscelul Cimpu- 
lung, Metalul Aiud, Voința Oradea.

Referindu-ne la tabloul celor 12 centre 
divizionare „B“ stabilite în urma deci
ziei campionatului 1983/1984, constatăm că 
un singur oraș este in premieră absolută 
pe 
prin 
un

harta eșalonului secund : Mizil,
echipa A.S.A., care a avut

retur
Și-acum, 

telor :

A.S.A.,
spectaculos.

.cărțile de vizită" ale laurea-

mlj-

lost pre-luni • In 
gătită de 
clasat pe____ „ ___ ____ __
ducerea tehnică a fost preluată 
de B. Hălmăgeanu, iar Iotul a 
fost completat cu Anghellnl, stan- 
du și Bejoagă. Echipa a realizat 
un retur de excepție, acumuUnd 
M de puncte din *0 posibile. A

goluri • Media de virstă : 
ani și 9 luni 0 Echipă dis-

cu

Pregătirile divizionarelor „A"

CAMPIONII IȘI ÎNTINERESC LOTUL
Echipa campioană, Dinamo 

București, și-a reluat de citeva 
zile pregătirile. Vicepreședin
tele - clubului, Vasile Anghel, 
ne-a informat asupra unor 
preocupări privind viitorul se
zon competițional.

„După efectuarea controlului 
merii cal, lotul s-a depla
sat la Brașov, unde se va pre
găti pînă în jurul datei de 
16 iulie, după care va susține 
o suită de jocuri de verificare 
cu formații din diverse eșaloa
ne. Principalul obiectiv In se
zonul competițonal 1984—1985 
II constituie realizarea unor 
performanțe bune In noua e- 
diție a Cupei campionilor eu
ropeni, care să confirme com
portarea din edițiile trecute. 
De asemenea, sfntem preocu
pați de întinerirea lotului cu 
elemente talentate, de perspec-

tivâ, cu prioritate din pepiniera 
proprie, inclusiv de la divi
zionara „B“ Dinamo Victoria, 
în această privință experiența 
ne-a condus la concluzia că 
procesul de întinerire nu tre
buie să însemne o remaniere 
masivă a lotului, prin renun
țarea la jucători cu experiență, 
rodați în competițiile interne 
și internaționale, care prin a- 
portul lor si exemplul oferit 
in pregătire pot să constituie 
modele de urmat pentru 
tineri. Avem In vedere pro
movarea in lot a 2—3 jucători 
tineri de valoare certă, care 
să se integreze atit in concep
ția noastră
ales in atmosfera 
tivitate crescîndă 
ternațional, care 
deja in colectivul

de joc, 
de
oe 
s-a
nostru".

cei

di mai 
competl- 
plan In- 
instaurat

ADMINISTRATA DI STAT LOTO PRONOSPORT INrORMIAlA
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 

LOTO
Extragerea

35 11 14
Extragerea

71 89 15
Fond total

din care 163.974 Iei report la cate
goria 1.
CIȘTIGURILE TRAGERII „LOTO 2M 

DIN 1 IULIE 1984
Cat. 1 î 5 variante 25% a 19.510 lei ; 

Cat. 2 : 1 variantă 100% a 16.255 lei șl 
16 variante 25% a 4.064 lei ; Cat. 3 : 
10,50 variante a 7.740 lei ; Cat. 4 : 76 a 
1.069 lei ; Cat. 5 : 198,50 a 200 lei; Cat. 
6 : 1.698 a 100 lei.

© Tragerea excepțională LOTO de 
mîine 8 iulie, care vă pune la dis
poziție autoturisme de mic litraj „OLT- 
cit SPECIAL", excursii în R. D Ger
mană și bani, va avea Ioc în sala 
clubului sportiv Progresul din Bucu-

DIN 6 IULIE 1984
I : 62 68 56 64 57

a ll-a : 3 38 66 77 1

de ciștiguri : 845.627

37

76

lei

reștl, str. Dr. Stalcovld nr. 42, tnce- 
plnd de la ora 16. Numerele câștigă
toare vor fi radiodifuzate după 
programul pe care, desigur, II cunoaș
teți. Totuși, vl-1 
19 pe programul 
programul I, și a 
pe programul I.

© Continuă seria . _
LOZ IN PLIC ! Intre participanții care 
au obținut în ultimele zile autoturisme 
,,TRABANT 601-COMBI* se numără 
Aurel Dăscălița din Iași, Tudor Victor 
din Brăila șl Ion Croitoru din Brașov. 
In același timp au mal fost Inmînate 
actele de proprietate și unor ciștigători 
de autoturisme „DACIA 1300* 
LOZ IN PLIC), intre care 
Ștefan Colț din Brașov, tînărul 
Liviu Airinei din Comâneștl, 
Vasile Vlsșin din Brașov
Numărul câștigătorilor de autoturisme 
„TRABANT 601-COMBI* a ajuns la 20 
și va continua să crească ! Vă reamin
tim că se află în vînzare și LOZUL 
VACANTEI, dotat cu importante cîști- 
gurl in autoturisme și bani !

reamintim : la ora 
n, la ora 23 pe 
doua zl, la ora 1.55,
marilor clștigători la

(Tot la 
se află 
Gabriel 
familia 

și alții.

Schela de producție petrolieră 
Moreni șl întreprinderea Autcme- 
eanlca 0 A activat tn Divizia 

te edițriie 1»*»—1871 șl 1473— 
---- S ss DMala .. c ■ te etfi- 

i»45—1M4. 1PT1—im *1 1*8:— 
0 Președlnteăe asociației : 
Andrei : președintele secției 

Constantin Pâtzașca : 
virgE Btujdea 0 Ara 

■4. ainn propriu ; capacitatea tri
bunelor : 4 8M locuri 0 LOTUL : 
portari : Barbu, Jlpa, Ignat ; fun
dași : Ștefăr.escu, Badea. Sistase 
Scmteseu. VasiLacbe. Mstor, Pău- 

Dumitru ; mijloc&și : Rus 
rwpescu, Ntooiae, Tabacu. PoT- 
zaehe, Dobrică : Înaintași : Toma. 
Georgescu, Mlhăescu. Stănescu. 
Petre 0 Golgeterul echipei : To
ma — 13 goluri 0 Media de 
virată : >4 an! șl 3 luni, a E- 
efilpă omogenă, cu „ bonă orien
tare tefxnlco-tactică. disciplinată 
ta apilrarea sarcinilor de joc. 
Compartimentul forte : Hota de 
Înaintare, care a marcat cele mai 
multe goluri din această serie.
GS.M. DROBETA TR. SEVERIN 

(seria a VU-a)
0 Clubul a fost Înființat ta anul 

187* 0 A activat in Divizia „B- 
ta edițiile 1859—i960. 1962—1963.
1968—1970, 1972—1875, 197»—197» și
1381—1983 șl ln Divizia „C- ta e- 
dlțllle 1960—1962, 1963—1968, 1970— 
1972, 1975—1978. 1979—1981 șl 1963— 
1984 0 Președintele clubului :
Grigore Dăncilă ; președintele
secției de fotbal : Helmuth Bendl; 
antrenor : Marin Bojin 0 Stadio
nul este al întreprinderii de va
goane ; capacitatea 37 500 locuri 
0 LOTUL : portari : Dullcă, Niță; 
fundași : Dumitrășcuță, Urzlcea- 
nu, stan, Marcod, Bilan ; mijlo
cași : Olteanu, Pttlcu, Alexandru 
Cațan, Ion Cațan, Litră, Horoolu ; 
Înaintași : TTră, lordache, Mișu, 
Tlță, Amăutu, Bojta 0 Golgete- 
rul echipei : Iordache — 23 go
luri 0 Media da virstă : X ani 
0 Antrenorul-jucător Bojin, care 
a reușit să Instaureze o discipli
nă fermă, exlsttad astfel serio
zitate ta pregătire șl ta jocuri. 
Conducerea întreprinderii de va
goane (director : Vasile 
a asigurat bune condiții 
gătlre echipei.

MUREȘUL EXPLORĂRI 
(seria a VIII-a)

• Asociația a fost înființați. în 
anul 1S4S $1 activează pe lingă 
întreprinderea de prospecțiuni și 
explorări geologice. Exploatarea 
mineră Deva și Exploatarea mi
ner ă Mintia Vețel • A activat 
în Divizia „B- în edițiile 1974— 
1979 și în Divizia „Ca în edițiile 
1963—1974 șl 1979—1984 • Președin
tele asociației : Marin Stancu ; 
președintele secției de fotbal : A- 
ron Pârva ; antrenor î Ladislau 
Vlad, ajutat de Mircea Marian • 
Dispută meciurile pe stadionul 
„Cetatea"; capacitate : 3 500 locuri 
• LOTUL : portari : Balla, Naghi, 
Sa va ; fundași : Bucur, "Novac, 
Fogoroși, Nicoară, ștef, Mechi- 
mici ; mijlocași : Vldican, Preda, 
Ștefănescu, Tirchinld, Bălăceanu; 
înaintași : Oloșuteanu, M. Marian, 
Parașuteanu, Popa, Dumitreasă 
@ Golgeterul echipei : Vidican —

Paul 
d« fotbal

Bacalu) 
de pre-

DEVA

10 
25 
clpllnată, care a dominat între
cerea din serie. Rezultatele bune 
se datoresc, în mare măsură, ac
tivității perseverente a antrenoru
lui L. Vlad, care a creat un 
climat propice de muncă.

STRUNGUL ARAD 
(seria a IX-a)

0 Asociația a fost înființată in 
arul 1950 și activează pe lingă 
întreprinderea de mașini unelte 
0 A activat în Divizia „B* ln e- 
dițiile 1978—1979, 1881—1983 și în 
Divizia „C“ in edițiile 1973—1978, 
1979—1911 șl 18*3—1984 0 Pre
ședintele asociației: loan Novanc; 
președintele secției de fotbal : 
Rusalim Opruț ; antrenor : ștefan 
Onlsie, ajutat de Ladislau K6- 
rdsl 0 Are stadion propriu ; ca
pacitatea tribunelor : 7 000 locuri 
0 LOTUL : portari : Vldac, De- 
heleanu ; fundași : Blaj, Pirvu, 
Vușcan, Bîtea, Giurgiu, Molnar, 
Tușa ; mijlocași : Szikler, Bran, 
Hac, Rusca, Iova ; Înaintași : Rus, 
Ura, Mureșan, Tirban, Varga, An- 
ghdache, Akerman 0 Golgeterul 
echipei : Urs — 14 goluri 0 Me
dia de vizată : M ani șl 5 luni 
0 A existat o atmosferă foarte 
bună, care a creat un cadru co
respunzător de muncă. Echipă 
bine sudată cu însemnate acu
mulări tehnice și tactice, cu for
ță ofensivă șl disciplinată In joc.

STICLA ARIEȘUL TURDA 
(seria a X-a)

• Asociația a fost înființată tn 
anul 1922 (sub denumirea de Clu
bul muncitoresc Turda) și acti
vează pe Ungă întreprinderea de 
sfităărie 0 A dștigat „Cupa 
României* — ediția 1961 ; a acti
vat in Divizia ,,B“ Ln edițiile 
1*60—1964, 1965—1866, 1874—1977 și
tn Divizia „C* tn edițiile 1966— 
ÎM7, 1968—1974 șl 1977—1934 0
Președintele asociației : Cornel 
Pogăceanu ; președintele secției de 
fotbal : Gheorghe Mureșan ; an
trenor : Titus Farkaș 0 Are sta
dion propriu ; capacitatea tribu
nelor : M 080 locuri 0 LOTUL : 
portari: Vlad, Enydety, Lupaș, Far- 
kaș; fimrtași: Bilă, Erman, Pop, 
Ludușan. Botezan, Borza, Doboș ; 
mijlocași : Pașca, Bozdog, Sonica, 
Tebei. Riza, Bacoș, Nic ; înain
tași : Romeo Rus, Vasile Rus, 
Osvadă. Ptxv, Horvath 0 Golge
terul echipei : Pașca — 15 goluri 
0 Media de virstă: 24 ani și 2 luni 
0 Echipă formată din jucători 
care se adaptează la efort mare, 
disdplinaiă — doar un jucător 
a fost eliminat in timpul campio
natului. Echipa a pers accentul pe 
jocul ofensiv.

UNIREA ALBA IULIA
(seria a XI-a)

Subul a fost Înființat tn a- 
964 • A activat tn Divizia

ln edițiile 1937—1940, 1979—
p tn Divizia ,C* In edițiile 

1979 șl 1981—1984 
‘ " Mircea

nul 
..B*
!!■ ÎMI,
• Președintele clubului : 
Caragea : președintele secției Ce 
fotbal : loan Bolog ; antrenor : 
Gheorghe Tîmoveanu, ajutat de 
Alexandru Moldovan • Are sta
dion propriu ; capacitatea tribu
nelor : 20 :oo locuri • LOTUL : 
portari : Șal, Deac ; fundași : 
Stănică, Grozavu, Comescu. Du
mitru, Georgescu, Datu, Borja, 
Nondroman ; mijlocași : Delcu, 
Drăcea. Hîrceagă, Steliștean Popa, 
Hlra, Vasile, Burgh el ea ; înain- 
tatași : Toma, Dinu, Ioan Popa, 
AL Moldovan, Trif, Todoruț • 
Golgeferul echipei : Dinu — 22 
goluri • Media de virată: 24 ani șl
• luni • Echipa a realizat jocuri 
bune, atit în toamnă, șl în 
primăvară, bazindu-se pe atac. 
De remarcat că doi juniori, Del
co și Trif. au jucat In majori
tatea partidelor.

TRACTORUL BRAȘOV 
(seria a Xll-a)

• Clubul a fast Înființat 
nul 1927 șl activează pe 
întreprinderea Tractorul 0 
tlvat în Divizia „B“ în edițiile 
1974—1982 și în Divizia „C“ în e- 
dlțiile 1882—1984 0 Președintele
clubului : Petre Dumitrescu ;
președintele secției de fotbal : 
Gheorghe Avram ; antrenor : p. 
Nicolae 0 Are stadion propriu ; 
capacitatea tribunelor : 13 000
locuri © LOTUL : portari : Șan- 
ta, Rad ; fundași : Aldea, Eugen 
Moldovan, Manta, Niță, Codja ; 
mijlocași : Luca, Călin Moldovan, 
Sintea, Lakatoș, Lăcătușu ; înr- 
intașl : Marcăș, Pădurariu. Soi- 
berth, Marinescu, Dudaș, Adam, 
Bitay 0 Golgeterul echipei : Ma
rinescu — 15 goluri 0 Media <’e 
vîrstă : 23 ani șl 6 luni 0 Echi
pa a avut capacitatea de efort 
corespunzătoare categoriei ,C". 
In timpul meciurilor echipa a a- 
vut momente cînd a respectat cu 
strictețe cerințele jocului, dar și 
momente de relaxare.

In a- 
lîngă 

A ac-



REPREZENTATIVE DE BASCHET 
ÎN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE 
• Cadetele, la Campionatul european • Senioarele, In 

turneu in R. P. Chineză
Campionatul european al 

baschetbalistelor cadete, ajuns 
la ediția a 5-a, se desfășoară, 
de astăzi pînă la 1'5 iulie, în 
Italia în localitățile Marschia- 
no și Perugia. Lotul român 
este format din Aurora Dra- 
goș, Ilcliko Manasses (C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca), Delia 
Cuzic (C.S.Ș. Botoșani), Vio
leta Otavă (C.S.Ș. Focșani), 
Roxana ștefan (C.S.Ș. 2 Bucu
rești), Elena Vasile, Anamarla 
Gera (Voința București), Ga
briela Pandrea, Iulia Alio- 
man (C.S.Ș. 1 Constanța), Ga
briela Petre, Antoaneta Barbu 
(C.S.Ș. Rm. Vîlcea), Gabriela 
Nagy (C.S.Ș. 2 Oradea) ; an
trenori : Gh. Roșu și Al. Moise.

Grupele preliminare ale cam
pionatului sînt alcătuite ast
fel : „A“, la Marschiano :
U.R.S.S., Ungaria, Bulgaria, 
Spania, Austria, Belgia ; ,,B“, 
la Perugia : Iugoslavia, Fran
ța, Ițalia, R.F.G., Olanda,- 
România. In continuare se va 
juca după formula „tn cruce",

eliminatoriu, pe grupe valo
rice 1—4, 5—8 și 7—12.

Edițiile precedente au 
fost cucerite de selecționata 
U.R.S.S. Echipa României a 
ocupat următoarele locuri : 
1976 — I. 1978 — 4, 1980 — 4 
(in 1982 nu a participat).
• Echipa națională de seni

oare va pleca mllne In R. P. 
Chineză, unde va susține o 
serie de meciuri tn compania 
reprezentativei țării gazdă șl 
a unor selecționate locale. 
Fac deplasarea : Cornelia
Stoichiță, Emilia Allxandru, 
Luminița Măringuț (Progresul 
București), Magdalena Pan, 
Elisabeta Czegledi, Suzana
Sandor (Universitatea Cluj- 
Napoca), Romela Cristea,
Melania Lefter (Olimpia
București), Csllla Grădinara 
(ICEMENERG). Paula Mlsăllă 
(C.S.Ș. Rm. Vîlcea). Bodies 
Jugănaru (C.S.Ș. 1 Constan
ta) : antrenori : 24. Martin șl 
G. Năstase.

SPORTIVI ROMÂNI ÎN ÎNTÎLNIRI

PESTE HOTARE

REEDITAREA FINALEI DIN 1982: 

McENROE - CONNORS !

Lendl eliminat în semifinale

Jimmy Connors, unul dintre finaliștii probei de simplu 
Telefoto : A.P.-AGERPRES

ATLETISM • Intr-un concura 
la Sofia, Atanas Zaprianov a 
cîștigat proba de săritură în 
lungime cu 8,31 m — nou record 
bulgar.

AUTOMOBILISM • Mîine, la 
Dallas, în S.U.A., se va desfă
șura o nouă etapă din cadrul 
C.M. al piloților de formula I. 
înaintea acestui „Mare premiu* 
clasamentul piloților este urmă
torul : 1. Alain Prost (Franța)
34.5 p, 2. Niki Lauda (Austria) 
24 p, 3. Elio de Angelis (Italia)
19.5 p, 4. Nelson Piquet (Brazi
lia) 18 p, 5. R6n6 Arnoux 
(Franța) 16,5 p, 6. Derek War
wick (Anglia) 13 p, 7. Keke 
Rosberg (Finlanda) 11 p etc. 
Iatâ și clasamentul constructori
lor : 1. Mc Laren Tag-Porscbe 51 
p, 2. Ferrari 25 p, 3. Lotus- 
Renault 24 p, 4. Brabham BMW 
21 p, 5. Renault 20 p etc.

CICLISM • Francesco Moser a 
cîștigat, pe velodromul Vigorelli 
din Milano, cei de al treilea 
titiu la urmărire individuală, pe 
5 000 m. El r înregistrat cu 
5:51,35 (medie orară de 51,230 km) 
un nou record al velodromului 
• Turul Boemiei, etapa a 3-a 
(166 km) a revenit iui Olaf 
Ludwig (RDG) care a sosit după 
4.18:08, cu 9 s înaintea lui Ludek 
Styks (Cehoslovacia). Liderul 
competiției este cehoslovacul 
Lubos Burda 8.00:05, urmat la 
34 s de Hardy GrOger (RDG) și 
la 1:55 de Ludwig • Turul 
Rhenaniei-Palatinat, etapa a 4-a 
(desfășurată In două tronsoane) 
l-a adus in fruntea clasamentu
lui pe cehoslovacul Milan Jurco 
13.24:47 care este urmat la 32 a

DORDRECHT. In bazinul din a- 
ceastă localitate olandeză a înce
put un turneu internațional de 
polo denumit „al celor șapte na
țiuni-. In primul meci s-au 2n- 
tîlnit echipele României șl Fran
ței. Reprezentativa noastră a obți
nut victoria cu 11—10 (3—3, 2—3, 
3—2, 3—2). Intr-un alt joc, Aus
tralia a învins Olanda cu 6—5 
(2—0, 1—2, 1—2, 2—1).

SOFIA, t (Agerpres). — In 
clasamentul general al Circui
tului internațional de tenis „Bal- 
kanturist”, pe primul loo s-a si
tuat Benabil (Franța), cu 72 
puncte, urmat de Zivojinovid 
(Iugoslavia) — 70 puncte. Flo
rin Segărceanu (România) — 54 
puncte, Inguaramo (Argentina) 
37 puncte, Kalavelonis (Grecia) — 
34 puncte, Adrian Marcu (Româ
nia) — 32 puncte.

Așa cum s-a anunțat, Florin 
Segărceanu a cîștigat primul 
concurs de la Sofia șl pe cel 
de la Burgas șl a terminat de 
trei ori învingător tn proba de 
dublu, alături de Andrei Dîrzu, 
la Sofia. Burgas și Vama. Adrian 
Marcu a obținut două victorii 
la dublu, Împreună cu Zivojl- 
novicl, și a fost finalist ta 
turneul de la Plovdiv.

BERLIN. In proba de simplu 
femei din cadrul turneului inter
național de la Magdeburg, Teo
dora Tache (România) a învins-o 
cu 7—5, 6—2 pe Katerina Sleczek 
(Polonia).

Alte rezultate, feminin : Nora 
Bajcikova — Odals Moreno 6—2, 
6—1, Dorothea Dzlenkowska — 
Brigitt Johannes 6—2, 6—0 ; mas
culin : Thomas Emmrich — Uwe 
Franke 6—0, 6—3, Maciej Koska 
— Uli Grundmann 7—6. 6—4, EMe- 
mar Rogowski — Mario Kamprad 
6—3, 6—2.

ATENA, 6 (Agerpres). — Proba 
de fond din cadrul campionate
lor balcanice de ciclism ce se 
desfășoară la Atena a fost cîști- 
gatâ, la sprint, de rutierul grec 
Ilias Kelesidis, cronometrat pe 
distanța de 152 km în 3 h 51:23. 
Pe locurile următoare, tn ace
lași timp cu Învingătorul, s-au 
clasat Iordanov (Bulgaria), Mir-

cea Bomașcans (România), Ka- 
nelopoulos (Grecia), Papea, 
Clubrid (ambii Iugoslavia), 
Vaskos (Grecia), Trempux, Zaubl, 
Benko (toți Iugoslavia). SaHtav 
(Bulgaria), Valentin Canstand- 
nescu (România) etc.

BEIJING, 4 (Agerpres). — Echipa 
masculină de baschet a Româ
niei, aflată ia turnee tn R- P. 
Chineză, a evoluat tn compania 
reprezentativei țlrtl-gazdl. mo
toria a revenit, ea scorul de 
14-71 (44—J»), baachetb lAștflor 
din R. P. Chineză.

BELGRAD, I (Agerpres). — 
Ia ziua a dona a earaptooatulid 
balcanic de baschet pentru ju
niori, competiție ea se deaS- 
șoară ta orașul Iugoslav Kruse- 
vac, s-as Înregistrat următoarele 
rezultata : Iugoslavia — Grecia 
7»—5» ; Turda — BMa*-
ria 75—a (25—23).

Echipa Romlnle!! a tafflaR se
lecționata oragulul Kruaevac, pe 
care a iavtal-o eu acord de 
TI-73 (47—48),

WIMBLEDON, Vineri a fost 
ziua decisivă, a semifinalelor 
întrecerii masculine. In primul 
ioc s-au intilnit americanul 
Jimmy Connors si cehoslovacul 
Ivan Lendl, recentul învingă
tor al turneului parizian de 
la Roland Garros. După un joc 
extrem de dirz. care a durat a- 
proape trei ore. Connors a 
izbutit să se impună in final, 
rind a făcut-o insă de o ma
nieră netă. Primul set a reve
nit lui Lendl cu 7—6, după 
care insă Connors, mult mai 
atene.v și cu voLeuri eficiente, 

s-a detașat ciștigind trei se
turi la rind, cu 6—3. 7—5 si 
6—1. Connors s-a calificat ast
fel pentru finala turneului. In 
care a mai jucat oină acum de 
cinci ori. in anii 1974. 1975,
1977. 1978 si 1982. Două dintre 
aceste finale. cele din anii 1974 
si 1982. le-a Încheiat victoria».

Cealaltă semifinală a opus 
pe Pat Cash (Australia) lui John 
Mebrae, campion:* „en tare*. 
McEnroe a obținui victoria eu 
8—8. 7—8, 6—4, după aproape 
două ore de joe, oriifirfn- 
du-ae st el fa finala care, tn

Alte rezultate din cea de a 
11-a zi a competiției : dublu 
femei (semifinale) : Martina 
Navratilova, Pam Shriver 
(SUA) — Jo Durie. Ann Kiyo- 
mura (Anglia. SUA) 6—3, 
6—4. Kathy Jordan. Anne 
Smith (SUA) — Barbara 
Potter, Sharon Walsh (S.U.A.) 
3—8. 6—3, 6—2 ; dublu mixt 
(turul doi) : Wendy Turnbull, 
John Lloyd (SUA, Anglia) — 
Candy Reynolds, Mike Fancutt 
(SUA, Australia) 6—3. 6—4. In 
turneul de juniori, in turul 
doi, Mihnea Năstase a pierdut 
la Eric Winogradsky (Franța) 
cu 6—3. 8—2.

de vest-germanul Stauff șl ia 
23 s de olandezul Jacobs.

FOTBAL • Meci amical, la 
Cairo : Egipt — Camerun 2—1 
(1-1).TENIS Dl MASA • în finalele 
competiției pe echipe de la 
Phenian, formația masculină a 
R. P. D. Coreene a Învins cu 
5—2 reprezentativa Uniunii Sovie
tice. La femei, selecționata R. P. 
Chineze a întrecut cu 3—1 echipa 
R. P. D. Coreene.

VOLEI • In- joc amical mas
culin la Cairo : Egipt — R. F. 
Germania 3—0 • Turneul femi
nin de la Jazbereny: grupa „A*: 
Ungaria „A* — .R.F.G 3—L 
Cehoslovacia — România 3—0, 
grupa „B“ : U.R.S.S. — Ungaria 
„B* 2—1, Iugoslavia — Franța 
3—4.

Etapa a 8-a a Turului Franței

fapt, este • reeditare a celei 
din 1982.

DINAMO BUCURfȘTI-SHECÎIONATA DINAMO U.R.S.S.
8-2 SI 7-3

• PX TERENURILE din 90s.
Ștefan cel Mare s-a Încheiat 
intilmrea bilaterali de tenis 
DINAMO BUCUREȘTI — 
SELECȚIONATA DINAMO 
U.R.S.S. Competiția l-a des
fășurat pe echipe ei individual, 
reprezentanții clubului bu cu
res tean dovedindu-se superiori 
pe ambele planuri. De altfel, 
in fazele superioare ale Între
cerii (la individual) s-au in- 
tilnit numai dinamovisti bucu- 
resteni. Proba de simpla a 
fost ciștigată de Ion Sesn. K 
a evoluat bine de-a lungul În
tregii competiții. Lnvingindu-L 
eu 7—6, 7—8, intr-o finală a- 
prig disputată, pe colegul său 
Emil Hnat. In semifinală Sesu 
l-a întrecut cu 4—8. 8—1. 6—4

LA THIS
pe Laurențiu Bucur. Alice Dă- 
nilă, mal matură Ia Joc, a 
in trecu t-o ia finală eu 4—6. 
8-8. 6—3 pe Monica Rada.
Finala de dublu seniori : Flo
re». Dumitra» — Savu. Oniceag 
8—4. 8—2. Finalele pe echipe : 
Dinamo București — Selecțio
nata Dinamo UJLSjS. 8—2 (f) 
si Dinamo București — Selec
ționata Dinamo U.K&S. 7—3 
(m). • IN ORGANIZAREA A- 
SOCIATIEI SPORTIVE „E- 
LECTRICA* Timișoara a a- 
vut loc o întilnire bila
terală (pe echipe) Intre 
Electrica si Dinamo Pancevo 
(Iugoslavia). Atit la seniori, cit 
si la juniori an ristigat timi
șorenii eu 18—2 si. respectiv, 
5—4 (C. C'REȚU — coresp.)

IM ClȘTIGĂTOR NEAȘTEPTAT - PASCAL JULES
NANTES. După Marc MadM, 

Vincent Barteau, Laurent Ftgnnn 
tată e* vtaerl echipa „Renault* 
a -rut cm — patrulea cîștlgățor 
de etapă, ta persoana kd Pascal 
Juisa. Acesta din urmă s-a impus
ta cea de a opta etapă a „Turului 
Franței*, o etapă măsurtod OS 
km, de la Le Mwnn la Nantes. A 
fost o dispută foarte rapidă, vi
teza crescută cu care s-a rulat 
ffind determinată, tatr-o bună 
măsură, de vtntiM puternic oare 
a suflat ajutător din spate. Poate 
tocmai din cauza vîn tulul au p 
existat vineri ctteva tentative de 
evadare, dar plutonul a răspuns 
de flecare dată prompt. Cea mai 
viguroasă dintre acestea a fost 
Întreprinsă de francezul Alela 
Bondoc oare pedaBnd vtrtos s-a 
instalat ta frunte, forțtod deta
șarea de pluton. M a condus 
vreo N de kilometri, după care 
însă a cedat pasul șl a fost „În
ghițit* de pluton. Spre finalul 

etapei, australianul Phil Ander
son, susținut de coechipierii săi 
din formația ..Panasonic*, a reali
zat mal multe „ruperi*, dar rdd 
una dintre ele decisivă. Cu puțin 
Înaintea sosirii, intr-un moment 
de respire. Pascal Jalea a aprtn- 
tat see. a profitat de ezitarea de-o 
clipă a plutonului F s-a detașat- 
El n-a mal putut fi ajuns pînâ 
la linia de sosire pe care a tre
cut-o după 4.18:55 de la start 
(timp eu bonificație 4.11:25) raali- 
ztod astfel o medie orară de

44.4S3 km. L-au urmat : Ludo 
Polen (Olanda) <18:04 (cu boni
ficație 4.11:44), Bruno Leali (Ita- 
Ba) 4.13:54 (timp cu bonificație), 
Pedro Delgado (Spania) 4.19:07.

A urmat plutonul, primul din
tre componențll săi fiind belgia- 
nat Krik Vanderaerdea cronome
trat. ea Întregul grup, tn 4.19:1». 
Din acest gru® n-a făcut insă 
parte nld unul dintre fruntașii 
clasamentului general al „Turului 
184*. tn această situație, evident 
na e-aa produs perturbări ta cla
sament. Conduce, pe mal departe, 
la tei de dar, Vincent Barteau 

ta t^t Le GulUoux, la 
S.*57 Ferretaa, la 13:42 Flgnon etc.)

• POȘTA DIN PARAGUAY a emis o 
serie de timbre dedicate ediției din 19M 
a „Cupei mondiale* la fotbal, care Înfăți
șează aspecte din partide trecute, cu due
luri între mari personalități ale balonului 
rotund, intre care Breitner — Tardelll, 
Kaltz — Gordillo, Stielike — Zamora etc.
• HEINZ ZIMMERMANN și sora sa 
Ingrid sînt fotbaliști în campionatul R. F. 
Germania. Băiatul este portarul formației 
SG Ober-Erlenbach, iar fata joacă la o 
echipă din Frankfurt șl face parte, ca 
libero, din reprezentativa feminină a țării.
• „VIDEO-TENIS* este titlul unei casete
video în care protagoniștii sînt Ivan Lendl 
și John McEnroe, finallștii ultimei ediții 
a turneului de la Roland Garros. Timp de 
40 de minute cel doi faimoși tenlsmanl 
demonstrează întreaga gamă a loviturilor 
și rezolvarea diferitelor situații de joc. 
Interesant este faptul că aneastă casetă 
este lipsită de un... comentariu, producă
torul ei arălind că, în fond, ea vorbește 
singură !... • PILOTUL AUTOMOBILIST 
Bobby Allison a cîștigat pentru a treia 
oară cursa „World 600“ una dintre cele mai 
cunoscute dispute internaționale pentru 
automobilele de serie. Aceasta a fost a 
81-a victorie din cariera sportivă a cele
brului automobilist • RECENTUL CON
GRES al Federației internaționale de 
scrimă a stabilit locurile de desfășurare a 
principalelor competiții Internaționale ale 
acestui sport : 1985 — „mondialele* de
tineret la Arnhem (Olanda), CM de se
niori la Barcelona ; 1986 — tineret la

tineret 
seniori la ZQrich sau 

- tineret la Sydney, se- 
(Jocurile Olimpice) •

Stuttgart, seniori la Sofia ; 1987 
la Sao Paulo,
Lausanne ; 1981 
nlorl La Seul ____ __ _______  _
COMITETUL DE SCHI FOND din cadrul 
F.U, reunit la Kltzbuehl, In Austria, a 
c -da, între altele, să readmită folosirea 
„parului de patinaj* pe ultimii 200 m ai

diferitelor curse de fond. De asemenea 
a hotărit mărirea de la 9 la 19 a compe
tițiilor din cadrul „Cupei mondiale* • 
FOSTUL CAMPION MONDIAL (WBC) la 
cat. pană Danny Lopez (31 de ani) a 
hotărit să revină pe ring șl aceasta la 
patru ani după ce renunțase la box. 
Fostul său antrenor l-a sfătuit să nu facă 
o asemenea greșeală care l-ar putea 
fl fatală, dar Lopez a rămas Intransigent 
pe poziție. Ctnd a reluat insă antrenamen
tele. tn pofida căștii de protecție șl a 
unor mănuși mal mari decit cele obișnuite, 
loviturile partenerilor l-au... trezit la reali
tate... • DUPĂ CE 14 ALERGĂTORI au

reușit, cu cronometraj manual. perfor
manța de 10,9 s pe 106 m — record euro
pean, hotărtrea de a se omologa doar 
recorduri Înregistrate electronic a stabilit 
la IN m următoarea evoluție a rezultate
lor : 16,07 Valeri Borzov (U.R.S.S.) Mdn- 
chen 31.08.1972, 10,01 Pietro Mennea (Italia) 
Ciudad de Mexico 4.09.1979 șl 10,N Marian 
Voronin (Polonia) Varșovia 9.06.1984 •
COBORITORII CANADIENI au de acum 
un nou antrenor In persoana austriacului 
Helnz stohl (37 ani) care va funcționa în 
locul iul Joe Lavigne (23 ani), demisionat. 
Primul antrenament al schiorilor canadieni 
a avut loc la 23 Iunie pe muntele Hood, tn 
Oregon • EXTREME DE VIRSTA din 
actualul turneu de la Wimbledon : cel mal 
tineri tenlsmanl, vest-germanll Steffi Graf 
(15 ani) șl Boris Beker (16 ani), cel mai 
vîrstnici, englezoaica Virginia Wade (40 de 
ani, M va Împlini... mllne) șl americanul 
Sherwood Stewart (33 ani) • DAR APROPO 
DE WIMBLEDON : s-a calculat că pentru 
cele 550 de jocuri din cele 15 zile de 
Întreceri au fost necesare 21 600 de mingi 1 
• TINARUL TRĂGĂTOR sovietlo Ghenadi 
Larin (27 de ani), autor al unul rezultat 
de 1174 p la pușcă, trei poziții, ta februa
rie, la Lvov, a decedat recent lntr-un acci
dent rutier • ÎNCEPIND DE 
VIITOR capitala Italiei va găzdui 
promlu* automoblllstlo pentru 
formula I, pe străzile cartierului 
sudtfl Romei.

ANUI. 
un „Mare 
piloțll de 
EUR, din

Romeo VILARA

8

Belgianul Frank Hoste ciștigi 
la tprint prima etapă a Tu

rului ’84
Telefoto : A.P.-AGERPRES 

dar „Marea buclă" este departe 
de a putea fl oonsiderală ca în
cheiată. Astăzi, de pildă, este pro
gramată o etapă de 338 km, de 
la Nantes la Bordeaux, pe o tem
peratură ridicată. Și cum și obo
seala începe să se manifeste, spe
cialiștii consideră că etapa a- 
ceasta, a noua, va face adevărate 
ravagii printre concurențl. Șl nu 
după multă vreme vor Începe șt 
etapele cu profil muntos, care au 
cu totul alte cerințe decit cursele, 
ta marea lor majoritate plate, de 
pînă acum.

In competiția feminină, Connie 
Meyer (Olanda) a cîștigat la 
sprint etapa a 6-a (Cande — Nan
tes, 71,9 km) ta 1.47:30. Ea a de
venit șl lideră a competiției cu 
9.50:10, urmată la 15 s de Helene 
Hage (Olanda) șl la 20 s de Vale
rie Slmonet (Franța). Fosfa lideră, 
Havlk, are 9.51:12.


