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s-auCaiaciștii și canoiștii 
mutat de la Snagov. Și-au pă
răsit casa, oaza lor tradiționa
lă, pentru a pregăti la Vidraru 
marele examen olimpic de pe 
lacul Casitas. La Vidraru și apa 
și aerul sînt mai tari, și chiar 
dacă acum antrenamentele sînt 
mai grele, peste patru săptă-

vorbă, cu inimi mari și brațe 
de oțel, cu căutătura dreaptă 
a celui deprins de mic cu mun
ca, cu fețele arse de arșiță și 
brăzdate de vînt, știe toată lu
mea că eforturile lor au însem
nat întotdeauna medalii și glo
rie pentru sportul nostru, pen
tru țară. Tradiția victoriilor s-a 

din gene- 
generatie. 
a deveni 
Si, firesc.

Patru decenii de viață nouă, liberă, prosperă

Ivan Patzaichin și Toma Simionov. ' „ca- 
noea amiral" a flotilei noastre

Foto : Dragoș
mini mușchii și plămînii cam
pionilor padelei și 
mai puternici.

Antrenamentele 
canoiștilor sînt, 
grele. O știm, o știe nu de ieri, 
de azi, toată lumea. Și mai 
știe toată lumea că -întotdeauna 
eforturile dure la care s-au 
încumetat acești oameni dintr-o 
bucată, harnici și scumpi la

pagaei vor fi

caiaciștilor și 
intr-adevăr,

transmis 
rație în 
pină la 
renume, 
astăzi renumele În
seamnă. pentru 
noi. alte așteptări, 
noi speranțe, iar 
pentru 
tricolorului, 
responsabilități- 

Anticipind. 
un risc pe 
și-l asumă 
o bună 
tere a 
oameni, 
rul e 
afirme 
tila de aur" a ca
iacului 
noei va ciștica și 
această nouă mare 
bătălie. Ii veți 
da dreptate după 
ce veți parcurge 
lista „pieselor gre
le". a ambarcațiu
nilor care se 
pregătesc să iasă 
din radă.

Este obligatoriu să începem 
cu canoea. 
flă „nava 
paiul Ivan 
Simionov).
cu patru ani in urmă, cam
pioni mondiali în fiecare dm cei

NEAGU

CU IMPLIMRILE SOCIALISTE ALE PATRIEI

purtăloni 
noi 

cu 
care 

după 
cunoas- 
acestor 

report e- 
gata să 
câ „flo-

si ca

pentru că aici se a- 
amiral" (citiți ecâi- 
Patzaichin — Toma 
Campioni olimpici 

urmă.

Vladimir MORARU

(Continuări în pag a <•«)

ȚARA DE SUS A MOLDOVEI" Șl MARILE El ÎNFĂPTUIRI
Politica partidului de dezvol

tare armonioasă a județelor, a 
tuturor zonelor geografice ale 
țării este atit de grăitoare, de 
vie. de puternică in „Tara de 
Sus a Moldovei*, incit cu greu 
iți mai poți aminti cum arăta 
aceasta Înainte de '44. Industria, 
construcțiile, agricultura, creș
terea vitelor, aurul verde al 
pădurilor, mineritul au făcut 
să înflorească județul, să pros
pere, iar realizările obținute pe 
ansamblul economiei județului 
au contribuit, ea in repetate 
rinduri. județului Suceava să i 
se confere înalte ordine și me
dalii pentru cod J
acționat CooiUHcJ județean de 
partid. Consiliul popular jude
țean. intr-un cuvint toți suce
venii pentru a înfăptui neabă
tut botărirîle de partid și de 
stat, orientările R indicați- 
île tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCT, secretare 
ral al partidului.

O puternică afîrmar 
noscut-o și sportul suc 
anii luminoși ai soda

Pe aceasta temă am

SUCEAVA
pe larg cu persoane cu atribu
ții in mișcarea sportivă județea
nă, am consultat documente ale

tivă a luat amploare, pe lingă 
orele de educație fizică din 
programă, foarte mulți elevi ai 
noștri fac sport de performan
ță, iar unii dintre ei sînt le
gitimați chiar la secțiile de

cti

u

st

Campionatele naționale de atletism

DOINA MELINTE A TREIA PERFORMERA
MONDIALA A SEZONULUI LA 800 m CU 1:56,53!

gazdă primitoare a nume 
Foto : Ion MINDRESCU

Stadionul „Areni" din Suceava 
roaselor întreceri sportive.

vremii și mărturii ale unor pa
sionați ai sportului.

Un prim popas l-am făcut la 
Liceul „Ștefan cel Mare" din 
Suceava, azi liceu cu profil 
de matematică-fizică și care la 
anul sărbătorește 125 de ani de 
la înființare. „Liceul nostru, ne 
spune directoarea Rodiră Ale
xandra. profesor emerit, doctor 
in științe istorice, are a sală 
de giauaslică construită o dată 
ea liceul. deci prin 18M, semn 
că de-a lungul noilor, elevii li
ceului aa făeat gimnastică, au 
ficat spart. Acum. in zilele 
aaulir, ciad activitatea spor

performanță ale C.S.M.-ului Su
ceava".

Un alt document grăitor asu
pra începuturilor sportului pe 
aceste meleaguri îl constituie 
și Statutul clubului sportiv 
„Hatmanul Luca Arbore" din 
Rădăuți, club înființat la 25 
martie 1931. Iată ce cuprinde 
primul articol al statutului : 
-Clubul sportiv „Hatmanul Luca 
Arbore", cu sediul în orașul 
Rădăuți, are ca scop cultiva-

Eler.o DOBINCĂ

(Continuare in pag. 2—3)

• Noi recorduri națio
nale la 400 mg (Cris- 
tieana Cojocaru), 4 X 100 
m fete (Steaua) și hepta- 
tlon (Liliana Nâstase) S 
Astăzi ultima zi a întrece
rilor, cu derbyul săritoare
lor in lungime

Ziua a doua a finalelor cam
pionatelor naționale de atle
tism. desfășurate în Capitală, 
pe marele stadion din parcul 
„23 August", a prilejuit citeva 
rezultate de înaltă valoare in
ternațională. Avem in vedere 
cifrele primelor clasate la 800 
m. performanta Doiuci Melinte 
1:56,53 fiind a treia din lume 
în actualul sezon si a doua în 
ierarhia performanțelor româ
nești din toate timpurile, după

SUCCESE
ALE TINERILOR 

NOȘTRI 
JUDOKA

La tradiționala compe
tiție internațională de judo 
..Turneul Prietenia", care 
a avut Ioc la Cerkasî 
(U.R.S.S.), tinerii repre
zentanți ai tării noastre 
au avut o comportare fru
moasă : Petre Anițoae
(cat. mijlocie) si Marian 
Grozea (open) au cuce
rit medalii de argint, iar 
Adrian Clinei (semigrea), 
si Arcadie Mariasi (grea) 
au obtinut medalii, de bronz. 
In clasamentul oe națiuni 
(9 țări participante) Româ
nia s-a situat ne locul 3. 
după U.R.S.S. si R. D. Ger- 
mană.

Doina Melinte clștigă categorie finala cursei de 300 m. cu o per
formantă deosebită. Foto : Dragoș NEAGU

recordul national (1:55,05) sta
bilit acum doi ani. Remarca
bile. de asemenea, la aceeași 
probă. prestațiile Maricicăi 
Puică (1:58,12) și a tinerei Ella 
Kovacs (1:58,42).

Pentru a patra oară în actua
lul sezon. Cristieana Cojocaru 
a încheiat o cursă de 480 mg

Raidul nostru
la Politehnica lași VACANTĂ, DAR NU PENTRU TOATĂ LUMEA

Vară, sesiune de examene, 
vacanță, concursuri de admite
re în facultate, „trepte" pentru 
elevi, concedii, iată doar cî- 
teva dintre evenimentele aces
tei perioade In care ne aflăm, 
grijile și preocupările multor 
semeni de-ai noștri. Sportul 
este o noțiune care se între
pătrunde în orice activitate și 
el nu poate lipsi, indiferent 
de perioada în care ne aflăm. 
Am - continuat investigațiile 
noastre pe această temă la 
Iași. Clubul sportiv Politehnica 
este o unitate ca activitate deo- 

(serii) într-un timp care 
constituie un nou record — 
55,56 (v.r. era de 55,60). de o 
bună valoare. Cu totul deose-

Romeo VIIARA 
Vladimir MORARU

(Continuare tn vag 2—SI 

sebită, cu unele rezultate ale 
sportivilor săi care merită să 
fie subliniate, cu preocupări 
majore In acest domeniu. Am 
dorit, deci, să vedem ce se în- 
tîmplă în secțiile de perfor
manță și iată ce am găsit...

I-am căutat pe baschetbaliști. 
Despre ei știam că “formează 
o echipă redutabilă în prima 
divizie a țării. Sportivii ieșeni 
au obținut rezultate notabile in 
confruntările cu celelalte par
tenere de întrecere, indiferent 
dacă acestea s-au numit Steaua 
sau Dinamo București. Primul

„CONCURSUL PRIETENIA" - PÎRTIE 
DE LANSARE A UNOR NOI GIMNAȘTI 

ROMÂNI ÎN MAREA ARENĂ
Patra Medalii de aur, una de argint și trei

de breaz-bi bilanț

Deși e rezervată juniori
lor. o competiție de gim
nastică retine an de an aten
ția specialiștilor : „Cuurursul 
Prietenia", întrecere tradi
țională a tinerilor gimnast î din 
unele țări socialiste, iar im
portanta ei constă in aceea că. 
cu o remarcabili consecvență, 
lansează cu regularitate nu
meroase vedete ale gim
nasticii internaționale. Nadia 
Comăneci, Nelli Kim. Teo
dora Ungureanu. Dmitri Bilo- 
zercev. ca să nu dăm decit ci
teva nume celebre în gimnas
tica internațională. au re
purtat primele lor succese 
tocmai în „Concursul Prie- 

drum, în „flef“-ul lor de la 
sala Sporturilor. In perioada 
1—15 iulie, edificiul era la dis
poziția „Tirgului de vară". In 
loc de panouri, în toată sala 
se aflau nenumărate standuri 
în care întreprinderile comer
ciale expuneau spre vînzare 
felurite produse. Unde sînt 
baschetbaliștii ? Alături, pe te
renul de bitum, Împreună cu

Paul IOVAN

(Continuare In pag. 2—3)

remarcabil la Trnava

tenia". Acesta este si motivul 
pentru care ediția din acest an 
a acestei întreceri a fost as-

DANIELA SILIVAS 

tentată cu justificat interes. 
Pentru noi. mai ale3, în 
ce privește concursul femi
nin.

Au fost prezente la Trnava, 
la finele săntăminii trecute, 
gimnaste din România. Uniu
nea Sovietică. Cehoslovacia, 
Bulgaria. R. D. Germană. Un-

(Continuare în pag. a t-a)



PATRU DECENII DE
(Urmare din pag 1)

VIATĂ NOUĂ, LIBERA, PROSPERA
1965 1984 |1944

DINAMO Șl STEAUA, DIN NOU
ÎN CUPELE EUROPENE LA VOLEI

SPORTi
re» și dezvoltarea ramurilor c- 
ducației fizice („.). Realizarea 
scopului se va face prin exer
ciții regulate de gimnastică și 
sport de tot felul, prin anga
jarea de excursii, exerciții de 
scrimă, box și inot, prin pro
movarea de jocuri juvenile, co
ruri vocale, șezători culturale, 
orchestre muzicale».

Desigur, documentele vremii 
ne dau unele informații de în
ceput, dar educația fizică S* 
sportul în regimul burghezo- 
moșieresc nu s-au putut dez
volta decit intr-un cadru ex
trem de restrins. lipsa amena
jărilor, a materialelor și echi
pamentului și mai ales nepă
sarea față de cei multi au con
tribuit la absența aproape to
tală a sportului in rîndul ti
nerilor. îndeosebi ai tinerelor 
fete și femei.

Aceste stări de lucruri sint 
acum doar triste amintiri, pen
tru că »zi. „Țara de Sus a 
Moldovei" cunoaște o înflorire 
economică și spirituală fără 
precedent sportul devenind si 
el un bun al tuturor

In clasamentul general p- 
județe, pentru sportul de masă, 
în cadrul competiției ■ationa- 
le „Daciada" ediția a III-a 
1983. Suceava ocupă locul 5. iaz 
la performanță, locul 2L De 
pe meleagurile sucevene s-au 
ridicat — in anii soi, i ililMMiw 
— sportivi care au reprezentat 
cu cinste și demnitate culorile 
patriei in cele mai importan
te competiții sportive — Jocuri 
Olimpice, campionate mondiale, 
europene si altele. Iată ci*eva 
nume : luptătorul Ștefan Rnsu. 
din Rădăuți. camo:on olimnic 
dublu campion al lumii s de 1 
ori al Europei. Gabriel Udis- 
teanu. component de bază al 
echipei reprezentative de volei. 
Silvestru Morariu, recordman 
mondial la racheto-modelism. 
Ilie Matei (lupte). Gheorghe 
Huțanu portarul naționale’ la 
hochei. Ion Zamfirache (atle
tism). Mihai Mironiuc (hand
bal). Vasile Papuc (schi), 
recentele Jocuri Olimpice 
iarnă, de la Sarajevo. Suc 
a avut prezente notabile : trei 
din cei patru componenti ai 
echipei naționale de biatlon au 
fost sportivii ei — Gheorghe 
Berdar, Vladimir Todască și 
Vasile Bejenariu, iar 
Liliana Ichim (schi) și 
la Haja (sanie).

La 
de

la fete, 
Gabric-

*
? Fetele de la

5

I
3

Is
8

Asociații sportive
Cluburi sportive
Secții afiliate
Sportivi legitimați
Sportivi clasificați
- maeștri internaționali
- maeștri ai sportului
- candidați maeștri
- candidați olimpici
- categoria I
- categoria a ll-a
Profesori de educație fizică 
Antrenori
Titluri de campioni naționali 
Instructori sportivi
Centre de inițiere (copii și juniori) 
Sportivi in loturile naționale 
Echipe divizionare
Arbitri

feminin 
XIV-a.

tv
z C-S-M. Suceava. Spor- 

tarile tehnieo-aoiîeative sini 
bine la *<m râ
iudet. L.S Solea, există Cls- 
bul de rache’.o-modelism. un 
elub care se autotinaaieazi si 
al căzni președinte este Silves
tru Moraru. unul din cri mai 
vechi activiști ai județului 
si un mare specialist. Tot la 
Solea s-au construit, cu ajuto

■. o -

„Zimbrul" fi
...Ora 10,30. Oră de pauză, de gustare, ori 

de destindere. Președintele asociației spor
tive Zimbrul, Radu Gălăteanu, ne invită să 
asistăm la „momentul gimnasticii" la locul 
de muncă. Intrăm in secția confecții, unde 
tinerele muncitoare au început gimnastica. 
O pădure de miini se ridică și se lasă in 
ritmul muzicii. îndoiri și arcuiri de trunchi 
sînt executate ritmic. iar săriturile de pe 
un picior pe altul au, parcă, ceva din dan
surile populare... Inginera Lia Tănase, șefa 
secției confecții și președinta secției de volei 
a asociației sportive a fabricii, ne dă cîteva 
lămuriri : „Secția are peste 2 000 de mun
citoare. se lucrează in două schimburi de 
cite o mie pe schimb Pe secție stăm bine, 
realizările de normă sînt de 100%. Ne-am 

în acordul global. Deci, se 
noi gimnastica intr-adevăr 
După 4 ore de lucru, cînd 
încep să apară și fetele 
moleșite, deschidem gea

murile și dăm drumul difuzorului. Fiecare 
linie tehnologică are cite o instructoare cu 
care fetele execută programul de gimnas
tică. Instructoarele sînt recrutate din rîndul 
jucătoarelor de volei ale fabricii. După pro
gramul de exerciții, muncitoarele sînt mai 
vioaie mai proaspete și mai active în pro
cesul de muncă, lucru reflectat în creșterea

înscris cu succes 
poate zice că la 
este... productivă, 
semnele oboselii 
noastre se simt
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__ organizației de partid si 
in special cu sprijinul inimoa
sei primărițe Hildegard Io
nesco, un stadion si un po
ligon de tir. Nu putem să nu 
amintim in „galeria inimoșilor" 
de directorul Clubului sportiv 
școlar, prof. Petrică Storoj, 
si al— .Jabricii" de luptători 
de Ia Rădăuți, la care contri
buie substanțial si Clubul 
muncitoresc Metalul Rădăuți 
si care au adus faima județu
lui, și de arcașele Ma
rina Prelipceanu si Gabriela 
Cosovan, selecționate la lotul re
publican. In ce privește zona 
Fălticenilor — s-a pus 
cent pe canotaj fete.
mare 
rul i 
iutorul 
tivisti 
hangar cu bac pentru pregăti
rea de
pistă centru atletism și 
micro-holel. pe locul unei 
te ernni a orașului.

Județul este puternic 
eorat in indicatorii Planului de 
dezvoltare a mișcării spor
tive eu suorturi prioritare, a- 
tlet'sm lupte greeo-romane, 
eanclij. inot. fotbal si mai- 
te’U sporturile de iarnă.

Daaă eu baza materială Pen
tru suoriui de masă stăm

rul

sprijin 
Artemie 

I lui si 
s-atu

ac- 
Aici, un 

acordă prima- 
Costică ; cu a- 
ai celorlalți ac- 

amenajat un

iarnă, un stadion 
centru

cu 
un 

fos-

an-

ku

ba-riir. patine 
sa’ă de atletisr 
si mai ales in 
se duce dorul c 
lente—"

„colectivul model"
Iarandamentului lor. Rețineți. Ia început, ti

nerele noastre muncitoare se cam codeau 
cînd venea „pauza de înviorare”; multe 
dintre ele nu mai practicaseră gimnastica 
încă de pe băncile școlii, ca să nu mai spun 
că altele n-au făcut niciodată sport A- 
cum, insă, cind avem condiții bune, toate 
muncitoarele vin cu plăcere la acțiunile or
ganizate de asociația noastră sportivă -Zim
brul»".

...Traversăm sala prin fața liniilor tehno
logice, care au grafice, panouri, chemări la 
întrecere. La una din linii, pe un panou 
stă scris cu litere aurii „Colecția model". 
Tovarășa Tănase ne lămurește: „Acest co
lectiv este model in toate privințele, cu in
dicatorii îndepliniți și depășiți in flecare 
lună. „Colectivul model" are un .-Angaja
ment colectiv" pe care caută să-l îndepli
nească întocmai, așa cum o cer documentele 
de partid, așa cum o cerea și secretarul ge
neral al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, la recenta Plenară a Consiliu
lui Oamenilor Muncii".

...Așadar, făuritoarele de bunuri materiale 
de la fabrica de tricotaje „Zimbrul" iubesc 
sportul și-l practică cu plăcere, pentru că 
el este dătător de putere, de vigoare atit 
de necesare celor ce sînt angajate in marea 
competiție de realizare a planului.
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I.T.H.R. BUCUREȘTI VA INVITA
CEL 
vine

MAI 
dv.

UȘOR LUCRU, PREGĂTIREA BAGAJELOR, vâ 
FORMELE Șl FORMULELE DE VACANȚA VI

OFERĂ...
...Agențiile de turism din București

re-
LE

nr.Bd. .
35. str. Luterană nr. 4 str. Tonitza 
bloc 55 bis.

1. CIRCUIT în DELTA DUNĂRII 
Braț Sf. Gheorghe — Lacul Roșu 
23 — Crișan — Maliuc — Tulcea.

2. --------------------  — -------------
zile. în inima Deltei, la hotelul din

3. MINTVACANTE la cabanele din 
IALOMTTEI.

4. DRUMEȚII în RETEZAT — APUSENI — FAGARAȘ 
sau CEAHLĂU.

5. EXCURSII de 6 zile în NORDUL MOLDOVEI, 7 zfle 
în MARAMUREȘ sau 10 zile prin toată țara.

6. ODIHNA și RECREERE la hotelul PALAS din Sinaia 
(categorie lux. program videoTV).

Pentru edificarea completă, puteți consulta programele 
excursiilor și obține informații detaliate zilnic la agențiile 
menționate între orele 8—20. iar duminica între orele 
8—13.

Republicii nr. 68. Bd. 1848 nr. 4, Bd. N. Bălcescu 
nr. 13. Calea Moșilor

de 4 zile : Tulcea — 
Braț Sulina — Mila

AMATORILOR DE PESCUIT li Se oferă sejur de 8 
Maliuc.
BUCEGI sau VALEA

• După un an de absență, 
echipele masculine de volei 
Dinamo și Steaua se vor ali
nia din nou la startul cupe
lor europene. Tragerea la sorți 
a meciurilor din preliminarii 
și din turul I. efectuată sîm- 
bătă la Bruxelles, a stabilit 
următoarele adversare pentru 
echipele noastre : Dinamo va 
întilni în preliminariile C.C.E. 
pe Panathinaikos Atena (pri
mul joc acasă), echipa califi
cată urmînd să întîlnească în 
turul I pe învingătoarea din
tre C.U.S. Torino și Sanitas 
Madrid ; Steaua va juca direct 
în turul I al „Cupei cupelor" 
cu A.S. Cannes, vicecampioa- 
na Franței. Preliminariile sînt 
programate la 3 sau 4 noiem
brie (tur) și 10 sau 11 noiem
brie (retur), iar turul I la 1 
sau 2 decembrie (tur) și 8 sausau 2 decembrie (tur) și 8 
9 decembrie (retur).
• Echipa de junioare a 

rii noastre s-a întors de 
turneul de volei găzduit 
orașul ungar Jaszbereny și 
tat cu „Cupa Lehel“. La 
toarcere, antrenoarea Marga
reta Vocilă ne-a declarat : 
„Din cele 8 echipe participan
te. 6 urmează să evolueze Ia 
campionatul european, folosind 
— deci — jucătoare de 19 ani, 
mai experimentate decît spor
tivele noastre, .mai tinere. Am 
ocupat totuși locul 5. deși 
ne-au lipsit cîteva sportive de 
bază : Cristina Buznosu, Da
niela Buhlea, Anca Besta, O- 
tilia Szenkovics, Gabriela Du
mitrescu. reținute de examene. 
Fetele noastre au învins în 
două din cele 5 partide susți
nute : 3—2 cu Franța și 3—0 
cu R.F. Germania, din cchina 
pe care am aliniat-o remareîn- 
du-se Georgeta Ene, Alina 
Praica și Mariana Chitic".

© Reamintim că perioada

La Cluj-Napoca

U- 
la 
de 

do- 
în-

de transferări în vederea edi
ției 1984—1985 a campionatelor 
naționale (A, B. juniori) este 
de la 15 iulie la 5 august.
• Datele de începere a cam

pionatelor naționale : 16 sep
tembrie — Divizia „A“, 
septembrie — Divizia „B“, 
septembrie — Divizia de 
niori și școlari.
• Normele de control, 

vederea stabilirii dreptului 
participare a sportivilor 
toate eșaloanele la campionate, 
sînt programate în 8 localități: 
Constanța (27 august). Bacău 
(28—29 august) Timișoara (30 
august). Baia Mare (31 au
gust). Cluj-Napoca (1—2 sep
tembrie). l’g. Mureș (3 sep
tembrie) . 
brie) și 
tembrie).
• Campionatele

de volei-tineret
băieți) se vor desfășura

Craiova (5 
București

CAMPIONATUL DE CREAȚIE
TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ

Șl SIMPOZIONUL
DE RADIOAMATORISM

Sub egida JJaciadei’_și 
Festivalului național 
României", Federația 
de ‘radioamatorism, în colabo
rare cu revista „Tehnium" a
CCI al U.T.CL, organizează în 
zilele de 14 ți 15 iulie, la Cluj- 
Napoca, campionatul republican 
de creație tehnico-științifieă și 
un simpozion pe teme de ra
dioamatorism.

Vor fi prezentate comunicări 
științifice privind activitatea 
constructivă, sportivă și com- 
7r.a’.A șl vor fi organizate 
expoziții de aparatură radio- 
electronică. de cărți de confir
mare (QSL) și . diplome româ
nești și străine, obținute de ra
dioamatorii noștri.

a
, Cin tarea 

română

(Urmare din pag I)

ANUNȚ IMPORTANT
I.D.M.S. BUCUREȘTI informează cumpărătorii 

pentru autoturismul OLTCIT CLUB cu numărul 
dine de la 2341 pînă la 3000 și OLTCIT SPECIAL_____
mărul de ordine de la 871 pînă la nr. 1000 că se pot pre
zenta pentru ridicarea autoturismului In perioada 12—17 
iulie a.c. la magazinul auto I.D.M.S. CRAIOVA.

La prezentarea pentru ridicarea autoturismului cumpă
rătorii vor avea asupra lor actul de identitate, confirma
rea de înscriere (cu numărul de ordine), livretul de depu
nere a banilor la C.E.C. în cont pentru autoturism fi di
ferența de bani pînă la valoarea autoturismului.

I.D.M.S. oferă spre vînzare autoturisme OLTCIT CLUB 
(1130 cmc), cumpărătorilor care au banii depuși în cont 
pentru autoturism anterior datei de 31 martie 1982.

Opțiunile pentru cumpărarea autoturismelor OLTCIT 
CLUB se fac la magazinul auto I.D.M.S. București, str. 
Valea Cascadelor nr. 24. sectorul 6. între orele 8—15 (te
lefon 78.26.46/int. 152).

La prezentarea la magazinul auto pentru înscriere, cum
părătorii vor avea asupra lor cecul pentru autoturismul 
DACIA 1300. chitanța depunerii (extrasul de cont), pre
cum și actul de identitate. La înscriere, cumpărătorii vor 
primi și dispoziția de livrare pentru ridicarea autoturismu
lui de la unul din magazinele I.D.M.S.

I.D.M.S. oferă spre vînzare și autoturisme ARO 10 — 1, 
la prezentare, cu plata integrală, prin magazinul auto 
I.D.M.S. Pitești, km 110, telefon 976/12604.

înscriși 
de or- 
eu nu-

23
30

ju-
în 
de 

din

septem- 
(6—11 sep-

balcanice
(fete și 

___ ...____ __ _______ i între 
8 și 12 august. în Iugoslavia, 
la Gradacici și nu la Mari- 
bor. unde fuseseră programate 
inițial.

Acum
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CAMPIONATELE NA
(Urmare din pag. 1)

bită evoluția tinerei Nîcoleta 
Vornicu. cronometrată 
55,81 s. spectaculos record 
sonal. Un nou record, de 
două recorduri „dintr-un 
a înregistrat echipa feminină a 
clubului Steaua la 4 X 163 m. 
Sorin Matei, sigur la 2,30 m, 
și-a încercat mai apoi șansele 
la 2,37 m — record european. 
Si nu i-a lipsit prea mult pen
tru a izbuti. La heptatlon. gă- 
lăteanca Liliana Năstase a în
registrat si un record ..electro
nic". după cc, în urmă cu 
teva săptămîni. îl obținuse 
cel cu cronometrai manual.

Tînărul Laurențiu Budur 
cîștigat primul său titlu 
campion Ia săritura în lungime, 
în ultima încercare. în rare 
nici măcar n-a prins Dragul. 
Pînă atunci proba fusese do
minată de colegul său 
Vasile Dima.

în 
per- 
fapt 
foc“.

cî- 
pe

a 
de

de club

Rezultate din prima 
jină : 1. Dan Ganea 
5.00 m — campion 
Iulian Grumăzescu 
4.80 m. 3. Răzvan 
(Steaua) 4.30 m. 4. 
nescu (C5Ș Triumf) 4.60 m, 5. 
Robcrtino Ana (CSM Iași) 4,40 
m. 6. Cristian Strătică (CSȘ 4 
Buc.) 4.20 m ; 10 000 m : 1.
Gyorgy Marko (Steaua) 29:17,70 
— campion național, 2. Gh. 
Motorca (Tricolorul Oradea) 
29:33,68. 3. Ilie Floroiu (Farul 
C-ța) 29:52.97. 4. Silviu Rim- 
neanțu (Poli Timiș.) 30:44,11. 
5. Costel Constantin (CSM Sf. 
Gheorghe) 3056.10. 6. Stan Ze- 
vedei (ASA Sibiu) 31:00,36.

111 zi : pră- 
(Steaua) 

național, 2. 
(CSM Iași) 

Stănescu 
Răzvan E-

Rezultatele din ziua a doua 
a competiției : 116 mg : L Ion 
Oltean (Știința C-ța) 14,65 — 
campion național, 2. Ion Pă- 
cioianu (Muscelul C-lung)

14,38. 3. L 
namo) 14.5C 
(Știința C-l 
Boroi (AS? 
Pal Pallfy 
15,07 ; 1 500 
Roșu (Steal 
pion nation 
(Poli Timiș 
Enăchioiu 
3:46,40 ;
Matei (Dl 
campion ■ 
Poncscu^tajj 
C-tin W 
4. Silviu kSt 
m.
m, 6.
Tg. M) 2,i 
Stan TudGr
— campion 
Meheș (Di 
Nicolae Bin 
m. 4. 
Craiova) 
Mandra 
Ovidiu 
63.06 m: 
goilă (Șleau 
pion națicn 
vu (Steaua' 
rius ^ jfc 
75.02 m **1. 
74.22 m. 5. 
Timiș.) 72.5 
clea (IEFS)
l. Laurențiu 
7,87 m — < 
Vasile Dim 
3. Gheorghe
m. 4. Ion 
m. 5. Virgi] 
7,33 m. f 
(Pctrolij^^^

FEME^ 
liana Na 
8160 p (100 
țime — 1,7 
12,63. 200 r
— 6,27 m. 
800 m — 2

5.

■J
I T5! 

Gh.
loan

Petr 
f 

(D 
Gi 

sul

ziție", cu preocupări pentru 
sesiunea de examene a unor 
băieți, cu bacalaureatul altora, 
cu concursul de admitere etc., 
acest teren ne este foarte fo
lositor pentru menținerea în 
activitate. Evident nu ea în 
plină perioadă competițională, 
dar, oricum, pregătirea băieți
lor devine astfel non-stop“. 
Ne-am convins de acest fapt, 
urmărindu-1 la lucru. Vasile 
Bahrin, Radu Dănăilă, Petre 
Măgurean, Radu Boișteanu, Ga
briel Mihăilescu, Caroly Ta
kacs, Costel Moscalu și ceilalți 
pregătesc, de pe acum, parti
ciparea la viitoarea ediție a 
Diviziei „A“ de baschet. Am 
aflat că ar fi vorba și de un... 
divorț între Petre Măgurean 
(căpitanul echipei) și clubul 
care l-a consacrat printre cei 
mai buni baschetbaliști ai ță
rii. Dar, așa cum ar spune un 
judecător, „motivele sînt neîn
temeiate, și ambele părți au po
sibilități de reconciliere" pen
tru ca totul să reintre în nor
mal, în cît mai scurtă vreme.

Mergem și la stadionul din 
Copou. Deși fotbalul nu intra 
în vederile acestui raid, i-am 
văzut pe fotbaliști, e adevărat 
nu pe toți. Și-au reluat antre
namentele în plen, marți.

Pista stad 
poziția atlet 
Bulnaru es 
praveghează 
leților. în i 
în înălțime, 
briela Mihs 
cu ștacheta 
ceea ce, să 
de ici, de c 
realizat în 
și are toat< 
șească cu r 
tinut pînă : 
de doar de < 
ci în conțin 
Vasile Dara 
după tură,

La sala d< 
dică tatami) 
trenorul Cor 
dat liber s 
15 iulie, ‘4 
tivitatea la. 
Costel Năfti 
activitate la 
antrenorul i 
vul său să 

Pauză, e 
scurtă și în 
lor. Ei chia 
vacanță, nu 
cu 64 de păt 

Reporterul 
ta pe la bt 
Politehnicii 
Vacanță, da 
veni nu uit; 
tă vreme se 
tr-o nouă si 
performanță
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„Ar- 
neau 
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Bă lu ța 
ai re- 
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eorge 
0. 6.

apoca) 
tantin 
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ceava) 
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in : 1.
3.02 m
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) 69.64 
(CSM 
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m, 6. 

inamo) 
ru Ne- 
- cărn
ii Pir-

1 (Poli 
in Mi- 
nginte: 
steaua) 
mal, 2. 
1,86 m. 
a) 7.70 
d) 7,36 
letalul) 
encanu

Galati) 
), initi
ate — 
lungime 
1,46 m, 
ipioană

la dis- 
■ul Ion 
i su- 
ele at- 
ăritură 
>e Ga- 
cheta“ 
,90 m, 
nu e 

t că a 
1,88 m 
depă- 
a ob- 
depin- 
mun- 
litorul 
i tură 
alert.

le (a- 
, An
ii Ie-a

vizi- 
ale 

anță. 
aldo- 
mul- 

în- 
â de

la „europenele" de tineret de 
la Tampere (Finlanda) a „muș- 
tei" Ivan Lavrente, dupd ce 
imbrăcase tricoul de campion 
republican, la juniori.

l-a Mdcin, de 11 ani se or
ganizează turneul dotat cu 
„Centura Arrubium" (devenit, 
apoi „Gongul cetății Arru
bium"), unul dintre cele mai 
apreciate și populare turnee 
de box din țară.

După cum ne spunea Victor 
Cristache, președintele asocia
ției. in curînd baza materială 

se va îmbunătăți prin 
construirea unei săli 
de sport și amenaja
rea unei baze com- 

punctul turistic „Cut-plexe la . ______ ____
mea Pricopanului"; ceea ce va 
da noi dimensiuni activității 
sportive de masă și de perfor
manță, va crea noi condiții 
meșteșugarilor din Măcin de a 
îmbina munca productivă cu 
practicarea disciplinelor pre
ferate.

...30 de ani de muncă, 30 de 
ani de prezențe pe terenul de 
sport ale meșteșugarilor, de a- 
firmare a unora dintre ei, a- 
ceasta este imaginea sportivă 
a Marinului de azi. Vn fru
mos jubileu mobilizator.

Pompiliu COMȘA — coresp.

DE ATLETISM

Victor Stănculescu

REVIRIMENTUL
MARATONIȘTII" DE LA DINAMO

Divizionarele ,,AU la startul sezonului
VREM SA PRODUCEM CU ADEVĂRAT

I
I
I
I
I
I
I

CU GINDUL LA SPRINTURILE TOAMNEI

națională, nou record republi
can (v.r. 6033 Corina Țifrea — ........ - - - — (St

Ga- 
5478 

(CSȘ 
Cor

1981), 2. Corina Țifrea 
roșu Brasov) 6019 p. 3. 
briela Coteț (CSU Galați) 
p. 4. Teodora Paloșanu 
Bacău) 5401 p, 5. Camelia 
nățeanu (CSȘA C-lung) 5333 p, 
6. Gabriela Podar (St. roșu 
Brașov) 5263 p ; disc : 1. Flo
rența Crăciunescu (Steaua) 
64,32 m — campioană naționa
lă, 2. Daniela Costian (Dina
mo) 61,12 m. 3. Elisabeta 
Neamțu (IEFS) 59,94_m. 4. Si
mona 
m. 5.
(CSM 
Maria 
800 m 
infa Bacău) 1:56,53 — campioa
nă națională, 2. Maricica Pui
că (Olimpia Buc.) 1:58,12. 3. 
Ella Kovacs (Minerul Deva) 
1:58,42. 4. Paula Ilie (Olimpia 
Buc.) 2:00,33, 5. Aurora Miu 
(CSM Craiova) 2:02,57. 6. Au
rica Mitrea (IEFS) 
4X100 m : 1. Steaua (Voinea, 
Militaru, Grecescu.
44,41 — campioană națională, 
record republican pentru echi
pe de club și națională (v.r. 
45,06), 2. Viitorul Buc. 74,14, 3. 
I.E.F.S. 47,26. 4. C.S. Tîrgoviște 
48,48. 5. ------
49,80, 6.
52,32.

Andrușcă (IEFS) 59,40 
Mariana Ionescu-Lengyel 

Craiova) 58,80 m. 6. 
Badea (Steaua) 56,78 m; 
: 1. Doina Melinte (Ști-

2:03,78 ;

Stanciu)

C.S.Ș. Satu Mare
Voința Călugăreni

Astăzi 
a treia 
Programul 
la ora 9,30 si dună-amiază la 
ora 17. Vor fi decernate titluri 
de campioni naționali la : 200 
m. 1 500 m. 100 mg, 400 mg, 
4X400 in, lungime, înălțime, 
suliță la femei. 200 m. 800 m, 
5 000 m, 400 mg, triplu, greu
tate, disc, 4X400 m, decatlon 
la bărbați.

este programată ziua 
a întrecerii (ultima), 

începe dimineața

I
I
I
I
I 

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

„De fapt, nimic spectaculos 
nu se intimpli ia această pe
rioadă a pregătirii echipelor. 
Alergări intr-un anumit ritm, 
exerciții de gimnastică jcp- 
nificarea organismului. asta 
dimineața : după-amiaza. jne 
eu balonul. Apei încep ■ceia 
rile de verificare, rare iii daa 
ție, ea antrenor, mâswa rea-

Pcnlru că noi. de fapt, taerăm 
intr-un laborator. E ea si 
cum ai combina diverse cle
menta chimice. în aanmrt* 
proporții, pentru ea in liaal să 
ai un alt element ea alte ca
lități și proprietăți*, ne soc
rită zilele trecute antrenorul 
Dumitru Nieolae-Xiensar care, 
împreună cu Cornel Dinu, 
se ocupă si anul acesta de e- 
chipa campioană.
București.

Discuția avea loc ne 
san din apropierea 
Brașov. Plutonul 
jucătorilor apărea

culmi, 
cronometru!

CU 
săi 
zeze

_ i se 
acum relaxare.

Dinamo

un tâz— 
Poienci 

cotnoact al

Antxe- 
in

car-;.
CL- 

apro-

după 
cu 
urmărea 

elevilor 
după vreo 
începeau să

pe Ioc. mi scaii wsor ara
și picioarele-. Asa__ Ate»- 

Start !■ Si eruoui de 
de la Diaamo oor- 
u. cnniaf ca ’j an

Dinu, in-
Ce operat

a Brasov. în 
preeătitoare.

antrenamentele în Ca- 
Duoă cistigarea ti- 

alb-rosii si-au mai pre- 
actîvitatea — nentru că 

era prea mare —

ala-

— Iată-1. deci. De antre
norul Victor Stănculescu din 
nou sub tribunele stadionului 
giulestean.
- Se

16 ani.
Tinel". 
tul. dar 
episodul 
noastră.

După citi ani ?
vor împlini în toamnă 
Atunci eram cu „nea 
Ni s-a dictat... divor

ce să mai vorbim de 
acela ! Asta-i viața 

a antrenorilor. O 
să mă întrebat! si de ce am re
venit la Rapid ? Fiindcă eu 
„alb-vișiniii" am urcat ade
văratele trepte ale antre- 
noratului ; eu echipa care se 
bătea eu Dinamo si Steaua 
Ia titlu, pe care l-a si cistigat 
in 1967 pentru prima oară în 
istoria clubului feroviar ; și 
parcă mai dădea si 4—5 jucă
tori pe la „națională". Ce vre
muri...

— De fapt, „cine" la .cine" 
a venit ? Victor Stănculescu 
la Rapid sau invers ?

— Să zicem 
nit pe același 
rioada mea de 
po de Steaua.

RAPIDULUI

părea 
norul, 
mină, 
alergarea 
iată, 
nute. 
pie : 
stati 
tele 
tie ! 
fotbaliști 
nes 
sta:

Erau ace 
dintre cei 
sCrsitul a 
trecut, til 
oară eons 
Stefan ce] 
Dragnca. 
Grațian 
Orac. Al. 
Mărginean. 
Eftimeseu 
printre 
tarul 
Petrolul. unde fusese îm
prumutat. ca si Lauren|iu Mol
dovan (de la Corvinul) sau 
Popica 
portarul 
fundaș 
inovat 
niori.
internaționalii 
portarul 
Andone și 
vacantă ia

stas*

că ne-am întîl- 
drum, după pe- 
la Steaua. Apro- 
mă bucură 

am contribuit si eu ca 
valoroasă formație să 
campionatul pe locul 
zultat nerealizat de 
ultimii cinci ani. E un 
că acolo sini niște 
buni și foarte buni și înclin 
să cred că Steaua va fi una 
din candidatele la „eventul"

că 
această 
termine 
2, re- 
ea în 
adevăr 
băieți

ta

sezs e»

din 
de

f-

•1 Mare :
Custov.

Moldovan.
Nicolae. Ion Marin 

V. Rada. SLâaescu. 
etc. Se mai allau 

„maratonisti" și por- 
Toma, revenit de

unde fusese

Augustin 
Maltescu.

Tâlnar.

si

la F. C. Argeș), 
i si I 

ultimul 
echipa 

trei 
lui 

Moraru.
Rednic.
sfîrsit

bucur că toii factorii 
minister si club — ne 
atenție deosebită.
vă sînt colabora-

(de
Barba 

Baicea. 
de la < 

Lipseau

tinărul 
l pre
da ju- 
dintre 

Dinamo, 
fundașii 

a căror 
la 15 iu

lie, și Movilă. Fostul băcăuan 
s-a refăcut după pumnul pri
mit în maxilar de la Souness, 
echipierul lui Liverpool, dar 
se găsea la București. îm-

„CUPA ROMÂNIEI" LA TIR CU ARCUL
în program, o întrecere de dublu F. I. T. A
La poligonul bucureștcan 

Herăstrău a început ieri „Cu
pa României" la tir cu arcul. 
In programul competiției figu-

SCRIMERII
JUNIORI LA START

Intre 18 și 21 iulie, moderna 
sală de scrimă din Satu Mare 
va găzdui competiția celor mai 
buni scrimeri juniori (II) pen
tru desemnarea ierarhiei pe a- 
nul 1984. Pe listele de concurs 
se vor afla cîte 24 de compe
titori de fiecare armă, în pro
bele individuale, precum și cîte 
6 ecbipe de fiecare armă, ca
lificate din fazele anterioare.

rează o întrecere de dublu 
F.I.T.A.. cîte două distanțe în 
fiecare zi, dimineața și după- 
amiază. Participi sportiv! de 
la toate cluburile și asociațiile 
de resort din țară. Iată clasa
mentele intermediare după 
prima distantă : feminin seni
oare : 1. Aurora Chin (Steaua) 
297 p, 2. Dorina Urițescu (Mi
nerul Aninoasa) 277 p. 3. Lu
cia Micaș (Voința Satu Mare) 

Marina 
Rădăuți) 

1. Doina
Mare) 

’ ’ 1.
- - ,.2.

Mihai Bîrzu (Voința Satu
Mare) 264 p, 3. Andrei Berki
(Voința Tg. Mureș) 261 p ; ju
niori I : L. Ion Mihoci (Mi
nerul) 213 p. juniori II : 1.
Viorel Habian (Minerul) 281 p.

276 p, junioare 1: 1. 
Prelipceanu (C.S.Ș.
288 p; junioare II : 
Enache (Voința Satu
266 p ; masculin, seniori 
R. Tănase (Steaua) 275 p, 
Mll._l Ei—i (Voința 1

ADMINISTRAȚIA DE STAT

Rapid, 
echipa ? 

pulsul, 
s-o fac 
•le fot- 
aju torul 

n»e’o4el-»r si 
■ai. iatr-o ean- 

suneă dublă, 
a demonstrai că

im la 
reti cu 
n luat 
doresc

• Doar astăzi vă mai puteți 
cumpăra bilete cu numerele pre
ferate pentru tragerea excursiilor 
LOTO de mîine, 13 iulie. In ziua 
tragerii le mai puteți procura 
numai gata completate. Nu uitați 
cîștigurile : autoturisme «e mic 
litraj „OLTCIT SPECIAL", 
excursii In R.D. Germană și bani.
• Vă reamintim că la tragerile 

LOTO 2 (CUM ESTE, DE PILDA, 
ȘI TRAGEREA DE DUMINICA 15 
IULIE) se pot obține ciștiguri de 
ptnă la nivelul plafonului maxim

Ntcaiae aa neta sl « 
„Faptei ti ia «rraaal ca 
Uaaal trexwt D*zaaa «- 
pas ia eaaaăaaat 
Cupă, eâ am urca* xtia 
in Cupa eaagieaBar ae 
Discuți ud ea aatzvaari 
tri. am ajuas la eaaefaz 
mună câ doar preriirrea 
fisuri si prez» aia aaasti 
tiră. a jac ilar il>r. ae 
rondure din aaa la fram 
rezultate de aaal treew* 
toiul se face aeuiund r 
moment că siatera tio

AJ

— de la 
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— Care 
torii ?

— Ara 
pidului. cea mai tinără, proba
bil. echipă 
pionatului : 
„secund", 
responsabil 
iul 
secretar 
mitriu.

— Ceva 
Rapidului ?
ter 
dacă 
chin 
Iași...

— Poate 
mu tatii, vă __ .._ _____ ___ ___
atit de spectaculoase cum se 
rvoneste. Deocamdată este 
prea devreme să le nomina
lizăm. Ce pot să spun acum e 
că am boiărit păstrarea „11“- 
Ini de bază.

— Totuși, 
vârât deoset

— Atunci.
ca 

să joace
..acasă" ! Se 

lucrările 
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Niki Du- 
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l telefonic 
că Damas- 
Politehnica

face unele 
însă că nu

nimic cu ade- 
rit la Rapid ? 
notali ! A

echipa 
cu
reface sfa
de închi-

cu

sosit 
.tiulcș- 
adevă-

de aceea frunțile trebuie 
descrețite. Atmosfera 
care există la orele de 
tire contribuie din pir 
reușita antrenamentelor" 
nea Augustin, cel 
flat ..in fată* si la antrena
mente. dar si la ..desene-rea 
frunților" de care amintea

Un capitol aparte îl consti
tuie portarii. de care se o- 
cupă Marin Andrei, fostul a- 
oărător al buturilor dina- 
moviste. Rînd pe rind. expe
rimentatul Eftimeseu. sau mai 
tinerii Toma ori Barba, ul
timul de abia trecut de pragul 
junioratului. fac cunostmtă 
cu ..reprizele" de 
ment ale lui M. __
La finalul lor. un moment 
respiro : 
asta 
spunea 
cu 3 kg. 
cru...

mer

antrena- 
Andre:

. _______ de
jCred că in noaptea 

voi dormi fără vise
Toma, care slăbise 
după două ore de iu-

Mircea TUDORAN

„NOUL VAL“
Cu un an și jumătate în urmă, 

la mijlocul campionatului 1982/ 
1983, F. C. Constanța se afla la 
Sîngeorz-Băi, unde se pregătea 
pentru un retur greu, echipa lito
ralului fiind serios amenințată cu 
retrogradarea. Atunci și acolo, in 
splendidul decor de iarnă al mun
ților Rodnei și Bîrgăului, un ju
cător constănțean, căpitanul echi
pei, Dumitru Antonescu, se gîn- 
dea serios la retragerea din acti
vitatea competițională, vorbindu- 
ne la fel de serios despre viitorul 
echipei, despre necesitatea Întine
ririi lotului, despre citeva auten
tice speranțe ale fotbalului con
stănțean ca Hagi, Zahiu, Mănăilă, 
Dinu, Marinof, Purcărea, cel care 
trebuiau să preia ștafeta de la 
vechea generație ; adică de la el, 
de la Turcu, de la Constanttnescu

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
pe variante sfert (25%), dacă la 
categoria respectivă nu s-au omo
logat variante întregi (100%). E 
bine de știut ți faptul că toate 
biletele, indiferent de cota achita
tă, au drept de participare la toa
te cele 3 extrageri.
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA ..EXCURSIILOR" LA 
PRONOEXPRES DIN 11 IULIE 
Faza I, extragerea I : 14 6

18 40 30 13 ; extragerea a n-a: 
35 12 20 11 29 4.

FAZA a II-*, extragerea a

IlI-a : 12 19 36.
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI:

953.778 LEI, din care 76.187 lei, 
report la categoria 1.

LOZinPLIC
cu

I ciștiguri 
’ Tn băniși 
autoturisme

vremea 
teană 
rat 
dionul.
dere a 
dinspre Sala sporturilor 
si demarat. terenul, 
regazona. cabinelor 
face o toaletă nouă, 
năm să 
sistemul 
tot anul 
se procedează 
pârli. Este o 
ne va garanta masa suporteri- 
lor de suflet ai Rapidului, 
ee 
să

vindem locurile 
abonamentelor, 
competitions!.

si în 
măsură

In 
ne privește, vom face totul 
nu-i dezamăgim.

Stdian TRANDAFIRESCU

• ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI 0
mâfoe-ra: Hunedoara, Alba, Caraș- 
Severxn. Mehedinți, Arad, Gorj, 
Mbor, Silaj, Satu Mare și Timiș; 
Grapa a Il-a, Ia Brașov : Sibiu, 
COTasna. Harghita. Mureș, Cluj, 
Maramureș, Bistrița-Năsăud,
Feaîxrra, Brăila și Brașov ; 
Grapa a IlI-a, la Buzău : Boto- 

Ia^L Suceava. Neamț, Vas
tei Ga^au- Vran cea. Constanța, 
Itfeea^ Bariu și Buzău ; Grupa 
a IV-a. ta Alexandria : Dimbc- 
vtțx Ott, Dolj. VUcea, Giurgiu, 
dUcavU Arfe*. Ialomița, Bucu- 
rey- p Teleorman. Faza finală 
a acestei vaste întreceri menită 
să desccpere talentele fotbalului 
este prv. ăzutâ să se desfășoare 
intre 2 și C august la București

AL ECHIPEI
și de la toți er-Talți treceți ee 
pragul celor M de ani. Dar Ha», 
a plecat. Cum au plecat șl Dorel 
Zamfir, și Ignat, și Peacu. și Bo
rali... Și ee echipă ar E awt 
Constanța cu toți acești jucători !

F. C.-ul litoralului a retrogradat 
insă tn vara lui 1M3. „Și de 
atunci ne-am propus că li i r na 
la întinerirea echipei, afirmă pre
ședintele clubului. Vasil e Păcura
rii. Am Început să creștem 
jucători după care dajesc 
alții și au-i deloc așar să 
crești valori, dimpotrivă. Și ea 
toate c-am pierdut mari nimic 
n-am renunțat la ideea prtașeniru 
lotului, prin promovarea unor ju
cători tineri cărora le-am oferit 
condiții corespunzătoare*.

La sCrșitul turului campionatu
lui seriei I a Diviziei Jl‘. F. C. 
Constanța, e adevărat, penalizată 
cu două puncte, s-a clasat pe 
locul io, poziție care a nemulțu
mit pe toată lumea și atunci— 
„Atunci, ni se destăinuie t -tul 
nostru internațional Antonescu, 
devenit antrenor al echipei, clu
bul a hotărft să treacă la măsuri 
radicale. Șapte Jucători au fost 
scos! din lot : Peniu. Buduru, 
Drogeanu. Moldovan. Costaș. Du
mitru, Toader. Aproape • echipă. 
Dar am cîștigat— bătălia întine
ririi, pentru că, tn retur, F. C. 
Constanta a jucat din ee tn ee 
mal bine, devenind treptat nn „11* 
tot mai închegat, al cărui princi
pal atu 11 constituie tinerețea. E 
normal, din moment ee Voicilă,

LITORALULUI
TbAbiII fi Poporici au 19 ani, 

M, Girjeabâ, Lupu și Bîlâ 
n, Mă-Âiu ZI. Ne rindim sâ-i 
priMiTăm apoi pe Nâstase și Ma- 
■ea, r—pjnenți ai lotului națio- 
Ml <e țaaieri. doi jucători de 
perspectivi, ambii de numai 17 
mi. Am că cei mai... virstnici 
jscixon ai colorilor noastre 

tusa și Belu.
au 

toți

Va reos: F. C. Constanța să re
vină eu acest lot ambițios la 
por. Diviziei ..A- pentru a bate 
vtrtaa *B Pa ? nr șiiliiilrlr clu
bului. aaizecbrii și toți iubitorii 
fotbalului dt-s marele nostru port 
maritim nutresc îndreptățite spe
ranțe. Sigur, dspota cu Dunărea- 
C-S.U. Galați (îndeosebi) nu va fi 
deloc ușoară. Dar ce promovare 
poate fi simplă ? Cert rămine 
lucru : F. C.-ol mizează totul 
eartea tinereții și s-ar putea 
succesul ti Ce de partea 
Constanța are și un centru
junior: foarte puternic (antrenori 
Mareș, Tilvewu. Bukosi, Șovăită) 
care continuă să „producă*, pen
tru că după Năstase și Manea se 
anunță alte și alte speranțe. 
BCk6si ne-a vorbit despre Chirea, 
Stroe. Radu, Roman, Țăranu. Mi
hai, Man gri, tot așa cum, cu ani 
tn urmă, ni-i recomanda pe Dorel 
Zamfir. Ignat, Borali, Mănăilă, 
Hagi. Și nu putem aă nu-1 cre
dem pe acest statornic și pasio
nat căutător de talente.

un 
pe 
ca 

sa
de

Laurențiu DUMITRESCU



FLOTILA CAIACULUI Șl CANOEI
(Urmare din pag I)

trei ani care au urinat. Palma
resul lui Patzaichin n-ar încăpea 
în spațiul rezervat acestui arti
col. La 34 de ani, triplul învingă
tor olimpc și-a întrecut si legen
da. E mai bun ca oricînd. Ne-o 
spune Toma, colegul de barcă 
și de podium. Ne-o spune Gicu 
Simionov, fratele lui Toma, 
antrenorul canoiștilor, o simt 
mai tinerii Dumitru Be(iu și 
Feodor Gurei, cărora canoea- 
amiral le scoate sufletul la 
pistele de control...

De la Patzaichin a... furat 
meșteșugul pagaei Costică Ola- 
ru. Și el e construit din alua
tul învingătorilor. Anul trecut, 
după titlul mondial de la Tam
pere, a „încercat apa“ în con
cursul preolimpic, la Casitas, 
cîștigînd ambele probe de sim
plu. E posibil un ..bis", Costi
că ? „Eu zic că este. Nu va fi 
ușor, dar cred că mai greu le 
va fi adversarilor mei“. Și noi 
credem la fel.

Fetele de la caiac sint patru, 
Agafia Constantin, Maria Ște
fan, Tecla Marinescu și Nasta- 
sia Ionescu. „Echipajul de 4 e 
rezolvat, ne spune antrenorul 
fetelor. Alexandru Skurka. Re
zolvat e și dubloul, Constantin- 
Ioneseu, iar la simplu vom a- 
lege intre Marinescu și Ștefan, 
prima fiind in avantaj la a- 
eeastă oră". înțelegem că in 
acest „rezolvai" intră nu numai 
simpla alcătuire a echipajelor—

...Vasile Diba a împlinit, in 
iunie, 30 de ani. Singurul cam
pion olimpic al caiacului ro
mânesc și-a aliniat, in sfirșit, 
ambiția la numitorul calități
lor lui unice de „pur-singe" și 
va fi, probabil, titularul pro
bei de simplu 500 m la a treia 
ediție consecutivă a Jocurilor. 
Ne bucură această revenire, pe 
care, poate, uneori, nici n-am 
mai sperat-o. Bravo. Diba !

Manoilâ Milicin. antrenorul

• 1 454 dc medalii 
vor fi decernate, în 
total, laureaților ce
lei de a XXIII-a e- 
diții a Jocurilor O- 
limpice de vară de 
la Los Angeles. Este 
vorba de 478 de me
dalii de aur, tot atî- 
tea de argint și 498 
medalii de bronz (la 
box și la judo pri
mesc medalii ambii 
sportivi clasați pe 
locul trei). Aceasta 
însă doar sub aspect 
teoretic pentru că, 
ținînd seama de ex
periența altor ediții 
ale J.O., la gimnas
tică. spre exemplu 
s-ar putea afla, în 
final, la egalitate pe 
locurile premiate 
mai mulți concu- 
renți. Alte medalii 
vor fi decernate 
fruntașilor clasamen
telor la sporturile 
demonstrative, base
ball și tenis.
• In concursul de 

înot de la Split, fos
tul campion euro
pean Borut Petrici a 
ciștigat proba de 200 
m liber în 1:55,85, 
iar Ico Palici s-a 
clasat primul la 100 
m fluture cu 57,22.
• Reprezentativa o- 

limpică de baschet a 
S.U.A. a susținut un

nou joc de verificare 
in compania unei se
lecționate a jucători
lor profesioniști ame
ricani. Cei peste 23 000 
de spectatori au ur
mărit un joc de 
bună calitate și o 
nouă victorie a o- 
limpicilor, de data 
aceasta cu scorul de 
52—79 (42—43).
• Cursele femini

ne de 5 000 m și 
10 000 m nu figurea
ză încă pe progra
mul olimpic al în
trecerilor de atle
tism. La Los Ange
les este de consem
nat premiera olim
pică a altor patru 
probe atletice femi
nine : 3 000 m, ma
raton, 400 . mg și 
heptatlon.
• Canadianul Vic

tor Davis a îmbună
tățit (de fapt și-a 
îmbunătățit), la în
ceputul lunii iunie, 
recordul mondial la 
200 m bras înotînd 
distanța în 2:14,58 
față de 2:14,77 cît 
era vechiul său re
cord. La conferința 
de presă care a ur
mat Competiției, la 
Toronto, Davis a de
clarat : „N-am por
nit cu gîndul să do
bor recordul lumii,

„CONCURSUL
(Urmare din pag. 1) 

garia, Polonia și It. P. D. Co
reeană. în total 61 de concu
rente. tara gazdă avind dreptul, 
conform regulamentului. să 
alinieze două formații. Con- 
tinuînd o frumoasă tradiție, ti
nerele gimnaste românce au 
repurtat remarcabile succese 
la această nouă ediție a 
„Concursului Prietenia", cuce
rind 3 medalii de aur. una 
de argint și una de bronz și 
confirmînd o dată în plus 
nivelul ridicat al scolii de 
gimnastică din tara noastră. 
Campioana europeană de ju
nioare la bîrnă. Daniela Sili- 
vaș. de la C.S.S. Cetate Deva, 
si-a înscris în palmares, noi 
succese prestigioase. Ea a 
terminal învingătoare la in- 

principal al lotului, ne prezin
tă și celelalte echipaje ale ca
iacului : Ion Birlădeanu la sim
plu 1 000 m, Angelin Velea — 
Ionel Lețcae — Ionel Constan
tin — Nicolae Fedosei la K 4 
500 și 1 000 m și, probabil, 
Ion Geantă — Alexandru Du
lău la K 2 — 1 000 m. Ulti
mul echipaj este o noutate de 
ultimă oră, cu un Geantă în 
sfirșit ambițios, alăturat unui 
tînăr viguros, în mare progres, 
Rămine de stabilit echipajul 
de K 2 — 500 m, unde se caută 
încă cea mai bună soluție. „De 
fapt, ne spune M. Milicin, se
lecția finală pentru toate cele 
13 probe o vom face la fața lo
cului, după ultimele antrena
mente. Vom alinia la startul 
olimpie cele mai bune 13 echi
paje posibile, cu șansele cele 
mai mari de afirmare".

La Vidraru, în capătul lacu
lui, la barajul dintre munți, 
apa se transformă in energie. 
Se transformă parcă mai ușor, 
încărcată de energia cheltuită 
in zeci de mii de lovituri de 
padelâ și pagae de viitorii me- 
daliați ai caiacului și canoei 
românești...

TURMU DE TEWS DE MASĂ
LA PHENIAN

PHENIAN 11 (Agerpres) — 
Au luat sfirșit întrecerile con
cursului internațional de tenis 
de masă de la Phenian. la 
care au participat sportivi și 
sportive din nouă țări.

In finala probei de simplu 
masculin. Cho Yong Ho 
(R.P.D. Coreeană) l-a învins 
cu 3—1 pe compatriotul său 
Chiu Jong Chol. iar in cea 
a probei feminine Qi Baohue 
(R.P. Chineză) a dispus cu 
3—1 de Maria Hrachova (Ce
hoslovacia).

ci doar cu dorința 
de a face o cursa 
bună. Acum, cind 
văd cit de ușor mi-a 
fost, apreciez că la 
Los Angeles, într-o 
companie puternică, 
voi putea parcurge 
distanța cu cel pu
țin o secundă mai 
repede decît acum4*, 
înseamnă, deci, că 
Victor Davis, evident, 
principalul favorit 
la 200 m bras, do
rește să mai înscrie 
un record mondial...

• Ediția din acest 
an a tradiționalului 
concurs hipic inter
național de la Aa
chen a fost folosit 
de majoritatea com
petitorilor ca o 
foarte bună verifica
re înaintea partici
pării la întrecerile 
olimpice de la Los 
Angeles. O bună im
presie a lăsat „ama
zoana44 franceză Mar-, 
git Otto-Crepin care, 
pe calul „Corlan- 
dus“, a cîștigat Ma
rele premiu de dre
saj (Sf. Gheorghe) 
cu 1233 p. Ea a fost 
urmată de Christi- 
lot Bojlen (Canada) 
pe „Waidgerecht“.cu 
1212 p și de Hans 
Ruben (R.F.G.) pe 
„Marius4* cu 1000 p.

PRIETENIA“ LA
dividual compus (9.70 la să
rituri, 9,90 la paralele și bîrnă 
si 9,80 la sol) si a fost pre
zentă si în trei din ceia pa
tru finale pe aparate. La pa
ralele ea a cucerit medalia de 
aur după o execuție notată, din 
nou. cu 9,90, la sol a obținut 
„bronzul", iar la bîrnă o evo
luție mai slabă a privat-o de 
un loc pe podium. Un alt 
succes remarcabil a repur
tat Mădălina Tănase, de la 
C.S.S. Galați. Ea a cucerit me
dalia de aur Ia sărituri. în ur
ma unor execuții bine cotate 
de brigăzile de arbitre.

Vorbind de succesele re
prezentanților noștri la edi
ția din acest an a „Concursului 
Prietenia®. să subliniem pres
tația bună a Iul Marian 
Stoican, de la C.S.S. Reșița, 
care a urcat pe cea mai înaltă

CAMPIONATUL EUROPEAN

DE BASCHET

PENTRU ECHIPELE

DE JUNIOARE II
ROMA, 11 (Agerores). — 

Partidele disputate în ziua a 
treia a campionatului euro
pean de baschet rezervat echi
pelor de junioare II (cadete) 
s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Grupa A : U.R.S.S. 
— Ungaria 77—74 (37—33) ; 
Spania — Austria 64—39 (23— 
24): Bulgaria — Belgia 101—39 
(53—21); Grupa B : Italia — 
România 76—73 (41—23); Olan
da — Iugoslavia 42—37 (25—19).

• In partida inaugurală a 
competiției internaționale mas
culine de baschet de la Tre- 
visio (Italia). reprezentativa 
Italiei a Învins cu scorul de 
116—96 (57—50) formația Fran
ței. >

ACTUALITATEA ÎN TENIS
• între 13 și 15 iulie sint 

programate noi întîlniri în ca
drul competiției de tenis do
tată cu „Cupa Davis". In gru
pa mondială au loc sferturile 
de finală : Brisbane 1 Austra
lia — Italia. Atlanta : S.U.A. 
— Argentina, Hradec Kralove: 
Cehoslovacia — Franța, Ba- 
astad : Suedia — Uruguay.

In zona europeană Se vor 
desfășura meciuri în cadrul 
semifinalelor : grupa ,,A“ : 
Iurmala : U.R.S.S.—Austria, Ra-

Turul ciclist al Franfei

IERI, O ETAPĂ
Cea de-a 13-a etapă a Turu

lui ciclist al Franței. Blagnac 
— Rodez. 220,5 km. desfășu
rată miercuri, a fost cîștigată 
de francezul Pierre-Hcnry 
Mentheour. care aduce forma
ției Renault a sasea victorie de 
etapă. Etapa s-a desfășurat din 
nou pe căldură mare, ceea ce 
explică lipsa de reacție a pluto
nului la acțiunea decisivă, pe
trecută la kilometrul 117. A- 
colo s-au desprins trei rutieri. 
Mentheour. compatriotul său 
Dominique Garde si danezul 
Kim Andersen. Cei trei c-au 
intcles bine la trenă si si-au 
mărit treptat avansul fată de 
oluton. ducindu-1 în final la a- 
oroape 7 minute ! La urcușul 
dinainte de Rodez. Mentheour 
a încercat să se desprindă de 
colegii săi de evadare, dar a 
fost ajuns cu doi kilometri 
înainte de sosire. El s-a impus 
totuși cu relativă ușurință la 
sprintul final. dovedindu-se 
mai proaspăt. Clasamentul eta
pei: 1. Pierre-Henry Mentheour 
(Franța) 6h03:23. 2. Dominique 
Garde (Franța) GiM)3’4. 3.
Kim Andersen (Danemarca) 
6h03:26. 4. Sean Kelly (Irlan
da) 6hl0:18. timo în care a 
fost înregistrat si restul plu
tonului. In clasamentul general 
continuă să conducă Vinceat 
Barteau (Franța) 60h27:39. 
urmat de Maurice Le Guil-

GIMNASTE ÎN
SOFIA (Agerpres). — Des

fășurată la Sofia. intîlnirea 
internațională de gimnastică 
dintre echipele . feminine ale 
Bulgariei și Angliei s-a in
cheiat cu scorul de 386,90 — 
382,90 puncte In favoarea gaz
delor.

GIMNASTICĂ
treaptă a podiumului la să
rituri. De asemenea, la gim
nastică ritmici Petruta Du
mitrescu s-a aflat in per
manentă printre fruntașe, si- 
tuîndu-se pe locul 5 la 
individual compus si obti- 
nind două medalii de bronz, 
Ia exercițiul cu măciuci si la 
exercițiul cu panglică. în to
tal. deci, 4 medalii de aur. una 
de argint (echipe fete) și 3 de 
bronz reprezintă un bilanț 
remarcabil pentru gimnastica 
juvenilă rognânească. care ne 
promite astfel succese si 
mai mari în viitoarele mari în
treceri.

Rezultatg tehnice : feminin, in
dividual tomput — DANIELA 
SILI VAȘ (ROMÂNIA) 39,30, Elena 
Gurova (U.R.S.S.) 39,15, Lenka
Pitlovlcova (Cehoslovacia) 39,05, 
Pepa Kazakova (Bulgaria) șl

PE PISTELE DE ATLETISM
Said Aouita a eșuat in tentativa de a dobori recordul mondial la 5000 m

LAUSANNE. Marocanul Said 
Aouita a eșuat în tentativa — 
anunțată — de a dobori recor
dul mondial al englezului Da
vid Moorcroft la 5 000 m 
(13:00,41). alergînd 13:12,51. 
Cu o lună în urmă, la Floren
ța. Aouita (campion mondial 
universitar în 1931 la Bucu
rești în proba de 1 500 m) reu
șise 13:04,78. al doilea re
zultat mondial al tuturor 
timpurilor. Alte rezultate din 
concursul- de marți seara : 
masculin : 100 m : Patrick Des- 
ruelles (Belgia) 10,38 ; 400 m : 
Aldo Canti (Franța) 45,66 ; 400 
mg 4 Harald Schmid (R. F. 
Germania) 47,69 — cel mal
bun rezultat european al 
sezonului si ■ al doilea în 
lume. Bart Williams (S.U.A.) 
48,63, Amadou Dia Ba (Sene
gal) 48,80 ; 1 500 m : Stave O- 
vett (Anglia) 3:38,43, Chuck 
Aragon (S.U.A.) 3:38,30 ; 200

mat Hasharen: Israel — Elveția 
(de la 19 la 21 iulie) ; grupa 
,-.B“ : Bruxelles : Belgia — 
Ungaria, Vigo : Spania — Ir
landa.

• Rezultate din „Cupa Ga
lea" (juniori sub 21 ani) : Un
garia — Turcia 3—0, U.R.S.S.
— Algeria 3—0. la Gyor ; 
Portugalia — Maroc 2—1, Aus
tria — Chile w.o., la Rabat ; 
Grecia — Luxemburg, Japonia
— Monaco 2—1, la Atena.

LINIȘTITĂ
(Franța) laloux

8:07. Laurent Fig- 
non (Franța) 
10:25.
Veldscholtsn 
landa) 
Bernard 
(Franța) 
etc.

Cea 
tapă 
tiei 
revenit 
tea oar:

la 
Gerard 

(O- 
la 12:28. 

Hinault 
la 12:33

în
De cel 60,5 

la Ville- 
de Rouer- 
Rodez. Au 

e două 
Helene 
Nieke

de-a 10-a e- 
a compcti- 

feminine a 
se pu- 
altfel ?

— unei rutiere o- 
landeze: Henneke 
Lieverse. Ea a fost 
cronometrată 
lh52:W 
km de 
tranche 
gue la 
urmat-o alt 
olandeze : 
Hage si 
Havik, la o secun
dă. In clasamentul 
general conduce 
cu 17hl3:17 Helene 
Hage urmată de 
Valerie Simonnet
(Franța A) 

lThlSd» și Mary 
(SUA) lThlăăl.

Au mai rămas_ ______ .___
încă opt etape. Astăzi are loc 
etapa a 11-a de la Vialas la 
Demoine du Rouret (53 km).

cu
Nanne Martin

de desfășurat

ÎNTRECERE
La individual compus. pe 

primul loc s-a situat gimnasta 
bulgară Kamelia Traianova, 
cu 78.95 puncte, urmată de co
echipierele sale Darina Laza- 
rova — 77,75 puncte. Iuliana 
Markova — 77.30 puncte și 
Jane Davis (Anglia) — 76.50
puncte

Svetuma Boginskaia (U.R.S.S.) 
38,85 ; echipe — U.HS.S. 194,95, 
România 193,38. Cehoslovacia 
182,9», Bulgaria 191,(5. R.D.G.
189.35; pe aparate — sărituri : MA- 
DALINA TANASE (România). Ele
na Gurova șl Lenka Pitlovikova, 
toate cu 19,75 ; paralele : DANI
ELA SILIVAȘ (România) șt Ta
tiana Godenko (U.R.S.S.) 19,80,
Elena Gurova 18.75 ; bîrnă : Bo- 
ginskaia 19,75 ; sol: Gurova 20,00, 
Natalia ’ Frolova (U.R.S.S.) 19,83,
Daniela Si li vaș (România șl Pepa 
Kazakova (Bulgaria) 19,75 ; gim
nastică ritmică ; individual com
pus : Bianka Panova (Bulgaria) 
39,25, Marina Lobac (U.R.S.S.) 
39,15, Kamelia Dunavska 38,95... 
5. Petruța Dumitrescu (România) 
38,15 ; finale pe obiecte : mâeiuci 
— Lobac 18,80, Panova 19.75, Du
mitrescu și Adriana Dunavska 
19,50 ; panglică — Panova 20. K. 
Dunavska 19,88, Dumitrescu 19,85; 
cerc — Lobac 19,95, K. Dunvska 
șl Pak Gwang-Bok (R.P.D. Co
reeană) 19,68 ; minge — Panova 
1X83, K. Dunavska 19,70, Lobac 
19.9».

m : Dwayne Ewans (S.U.A.) 
20,38 ; 110 mg : Henry Andrade 
(S.U.A.) 13,57 ; 3 000 m obsta
cole : Graeme Fell (Anglia)
8:20,59, Hans Kelemen (O- 
landa) 8:23,73 ; 800 m ; James 
Robinson (S.U.A.) 1:45,05,
James Mays (S.U.A.) 1:15,21 : 
greutate : Werner Guenther 
(Elveția) 20,61 m : înălțime : 
Jacek Wszola (Polonia) 2,30 m, 
Roland Dalhauser (Elveția! 
2,30 m. Carlo Tranhard iR. F. 
Germania) 2,30 m ; prăjină : 
Pierre Quinon (Franța) 5,80 
m. Thierry Vigneron (Franța) 
5,70 m. Wladislaw Kozauiewicz 
(Polonia) 5,60 m : feminin : 200 
m : Jarmila Kratochvilova
(Cehoslovacia) 22,71 ; 109
mg : Iordanka Donkova {Bul
garia) 12,75. înălțime : Maryse 
Ewanje—Epee (Franța) 1,93 m.

ATENA. în concursul des
fășurat marți în nocturnă, 
bulgarul Plamen Krastev a 
cîștigat proba de 110 mg cu 
13,46 (record național). La 
800 m. Matthias Assmann (R. F. 
Germania) a înregistrat 1:45,33.

TURNEUL DE LA VARNA
VARNA, In ziua a treia a 

turneului international fe
minin de volei au fost con
semnate rezultatele : grup» 
„A" : R. P. D. Coreeană — 
Cehoslovacia 3—0. R. D. 
Germană — Franța 3—0. grup» 
,,B“ : U.R.S.S. — Olanda 3-0, 
Ungaria — Polonia 3—1.

Olandezul Van Raas își manifestă 
de a fi incheiat victorios o etapă 

lungă (Nantes — Bordeaux)
Telefoto : A.P.-AGERPRES

bucuria 
grea și

f-OTBAL
meridiane

Paris, fn competiția dotată cu 
„Cupa Alpilor". care reunește 
formații elvețiene șl franceze, 
s-au desfigurat modurile etapei 
a treia, penultima. Iată rezul
tatele: grupa I : Grasshoppers — 
Sochaux 2—0. Bordeaux — 
Lausanne 4—1 ; grupa a 11-a : 
Auxerre — Sion 3—0, La Chaux 
de Fonds — Monaco 2—4.

Villeneuve d’Ascq. In cadrul 
competiției „Stadium Nord“, 
care are loc in Franța, Lens a 
întrecut cu 2—1 pe Stan< 
Liăge Iar Legia Varșovia a dis
pus cu 4—2 (după executarea 
loviturilor de la 11 m) de Lille. 
Finala și-o vor disputa, deci. 
Lens șl Legia,

Tmava. Intr-un med eon t ind 
pentru „Cupa de vară*, echipa 
cehoslovacă Trnava a terminat 
la egalitate (I—1) jocul cu Fe- 
rencvaros Budapesta.

Moscova. — Lotul 0e fotbal
al U.R.S.S. se va reuni la 13 
iulie la Moscova unde va avea 
Ioc un mec! de selecție intre 
prima reprezentativă șl cea se
cundă. Antrenorii Eduard Malo
feev și Vladimir Salkov au 
convocat 28 de jucători, printre 
care portarii Dașaev ji Cianov, 
fundașii Civadze, Demianenko. 
Bubnov, mijloeașil Goțmanov, 
Besenov, Cerenkov, Oganesian șt 
atacanții Blohin, Rodionov, Pro
tasov.

După meciul de selecție vor fiv 
reținuți 18 jucători din care va 
fl alcătuită echipa ce va înt’lni 
la 19 august, la Leningrad, în- 
tr-un med amical. selecționata 
Mexicului.


