
VIZITA TOVARĂȘULUI
A

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN UNITĂJI AGRICOLE DIN JUDEJUL CONSTANJA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
efectuat, joi, 12 iulie, o 
vizită de lucru in unități agri
cole, de stat și cooperatiste, din 
județul Constanța.

Desfășurată la o săptămină 
de Ia fructuosul dialog purtat 
cu oamenii muncii din județele 
Sibiu și Alba asupra proble
melor de mare actualita
te ale economiei noastre na
ționale, iniilnirea cu lucrătorii 
ogoarelor cuprinse intre Dună
re și Mare a avut ca obiectiv 
principal aspecte pe care le ri
dică noua revoluție agrară in 
țara noastră — folosirea cn 
maximă eficientă a fondului 
funciar, introducerea rapidă 
in practica agricolă a ce
lor mai noi și importante re
zultate ale cercetării științifice 
de profil, utilizarea la întreaga 
capacitate și cu randament spo
rit a puternicii baze tehnice cn 
care sint dotate unitățile a- 
gricole — de stat și coopera
tiste —, indcplinirea integrală 
și la termen a programelor 
speciale elaborate sub directa 
îndrumare și cn contribuția 
personală, hotăritoare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, pen
tru această ramură de bază a 
economiei naționale.

Vizita de lucru a conducăto
rului partidului și statului nos
tru in agricultura dobrogeană 
s-a desfășurat in atmosfera en
tuziastă și de susținere depli
nă de către toți comuniștii, de 
intregul nostru popor a hotă- 
rîrii recentei Plenare a Comi
tetului Central cu privire la 
realegerea, de către Congresul 
al Xin-lea, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in funcția de 
secretar general al Partidului 
Comunist Român. In același 
gind și aceeași simțire cu in
tregul partid și popor, toți cei 
ee muncesc și trăiesc pe aces
te străvechi meleaguri româ
nești au salutat această hotări- 
re cu vibrantă emoție patrioti
că, cu nețărmurită bucurie, eu 
deplină și entuziastă aprobare 
și profundă satisfacție, văziud 
in reinvestirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in funcția 
supremă in partid garanția si
gură a viitorului luminos al 
patriei, a independenței șl su
veranității ei.

Această convingere și aceste 
sentimente an fost puse pu

ternic in evidență de miile de 
țărani și alți oameni ai muncii 
veniți pe stadionul comunei Pe- 
cineaga in întimpinarea condu
cătorului iubit și stimat al 
partidului și statului nostru.

La aterizarea elicopterului 
prezidențial, din mii de 
piepturi au izbucnit ura- 
le și ovații. S-a scandat 
cu putere, minute in șir, 
„Ceaușescu-P.C.R.!“, „Ceaușescu 
și poporul !", „Stima noastră și 
mindria, Ceaușescu-România !“.

Vizita la C.A.P. Pecineaga 
— primul obiectiv înscris în 
program — a început printr-o 
analiză a principalilor indica
tori ai planului județean al a- 
gri culturii.

în continuare, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-au fost 
prezentate, in cadrul unei ex
poziții organizate in aer liber, 
unele din cele mai reprezenta
tive specii de animale și pă
sări din unitățile componente 
ale consiliului, obținute du
pă îndelungate selecții și adap
tări la condiții de climă și 
mediu.

Au fost vizitate apoi : între
prinderea agricola de stat Am- 
zaeea. Cooperativa agricolă de 
producție Ciocîrlia de Jos, în
treprinderea agricolă de stat 
Poarta Albă și Cooperativa a- 
grieolă de producție din comu
na Cumpăna.

Vizita de lucru a secretaru
lui general al partidului, intil- 
nirile și discuțiile pe care le-a 
avut eu lucrătorii ogoarelor do
brogene au prilejuit, ea de fie
care dată, o analiză profundă, 
eu largi implicații prin conclu
ziile și indicațiile formulate 
direct, la fața locului, pentru 
dezvoltarea agriculturii la un 
nivel superior. Fiecare mo
ment al vizitei a oferit ima
ginea grăitoare a dragostei și 
prețuirii eu care este înconju
rat pretutindeni secretarul ge
neral al partidului de intregul 
nostru popor, a hotăririi neabă
tute de a înfăptui Programul 
partidului de edificare a socia
lismului pe pămintul patriei 
noastre, de progres și înflorire 
multilaterală a României so
cialiste. angajamentul de a In- 
timpina ea noi și mari succe
se cea de-a 44-* aniversare a 
revelației de eliberare socială 
și națională, antifascistă și *ntl- 
imperialistă și Congresul al 
XIII-le* al partidului.
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Atletele noastre in drum spre podiumul olimpic

ANIȘOARA STANCIU (7,14 m) Șl DOINA MELINTE (3:58,26 la 1500 m)
PERFORMERELE ULTIMEI REUNIUNI A CAMPIONATELOR NAȚIONALE

• Voii lonescu (7,08 m), o învinsă merituoasă • 
Cristieana Cojocaru - al 5-lea record in cinci curse 
la 400 mg • Niculina Vasile a încercat la 2 m I •

7 noi recorduri de seniori, 8 de juniori

Anișoara Stanciu „zboară" spre— medalia 
olimpici

Punct final in cea de a 68-a ediție a cam
pionatelor naționale de atletism, desfășurate 
totr-o atmosferă sărbătorească, in prezența a 
mii de spectatori, care au aplaudat dteva 
performanțe de marcă și unele noi recorduri 
republicane.

La această ediție au luat parte 584 de coo- 
curenți (368 bărbați și 228 fentei) reprezentînd 
100 de Cluburi și asociații sportive, din 38 
de județe ale țării, plus municipiul București. 
(Au Lipsit atteți din județele Călărași, Giur
giu, Harghita șt Teleorman).

In Întrecerile desfășurate pe stadionul „23 
August” au foot înregistrate T recorduri na
ționale de seniori șl S recorduri de juniori. 
Ultimele performanțe de acest fel stnt cele 
realizate de Liliana Drăgan la 5 km marș. 
Ion Baligă la decatlon, Maria Samungi le 
200 m etc.

Ia perspectiva apropiată a participării te 
Olimpiada de te Loe Angeles, se cuvine să 
subliniem excelentele performanțe realizate 
Ieri, la lungime de Anișoara Stanciu (7,14 m) 
și V*M lonescu (7,06 m), la 1 500 m de Dote* 
Melinte (3 58,26) și Fiț* Lovin (4.-01,43) și te 
400 mg, Cristieana Cojocaru, care a Înregis
trat un nou record cu 55,45 s.

Lată, amănunte de la ultimele probe ale 
competiției :

Tînâra mărșăluitoare din Al
ba Iulia, Liliana Drăgan (an
trenor Laurențiu Popescu) s-a 
impus autoritar la 5 km, grație 
unul stil eficient și corect

Rezultate tehnice : 1. Lilian* 
Drăgan (Unirea Alba lulia) :4:lt,lS 
— campioană națională, record 
republican, 1. Victoria Oprea (Vo
ința Tg. Jiu) 24:1S,S, 3. Paraschlva 
Barna (Unirea Alba Iulia) 34:33,7, 
4. Daniela Zamfir (C.Ș.S.A. Cra

iova) 25:30,1, 5. Nicoleta Dinu
(F.T.T. Buc.) 26:40,0, «. Aurelia 
Cuinei (C.S.S.A. Craiova) 26:17,».

A cincea cursă, al cincilea 
record național a Înregistrat 
craioveanca Cristieana Cojoca
ru (antrenor Nic. Mărâșescu) 
in actualul sezon te 400 mg, 
ultimele două, te interval de 
o zi, te cadrul acestor cam

pionate. Remarcabilă și per
formanța Nicoletei Vorniicuș 
într-un spectaculos progres.

Romeo VILARA 
Vladimir MORARU

Fotografiile : Ion M1HAICA
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Ancheta noastră; Cluburile sportnc școlare șl Barca pcrlormanfă

C.S.S. BISTRIȚA: DOUĂ DECENII DE ACTIVITATE RODNICĂ a >
In cele patru decenii de viață nouă, liberă și prosperă ale 

României, in care activitatea sportivă a ținut pasul implini- 
rilor socialiste ale patriei noastre. Clubul sportiv școlar din 
Bistrița apare ca o însemnată realizare in sport, cu atit 
mai semnificativă cu cit a luat ființă și l-a dezvoltat in ulti
mii 20 de ani, perioada cea mai fertilă din istoria țării, eu 
împliniri deosebite și in sport.

Situat într-un județ cu profil 
montan, C.S.Ș. Bistrița și-a 
orientat activitatea. încă de la 
început, pe schiul fond. Si nu a 
fost rău deloc. Astăzi, catedra 
de schi, in care activează pro
fesorii Lucian Fochiscan si Ște
fan Berbecaru, raportează cu 
legitimă mîndrie că peste ju
mătate din titlurile de cam
pioni naționali la schi fond, la 
categoriile de juniori si copii, 
au fost obținute în acest an de 
elevii C.S.Ș. Bistrița, că Ileana 
Hangan, o autentică „speranță” 
a schiului-fond românesc, este 
deja campioană națională si 
la senioare. Alături de ea. la 
mică distantă însă, succese deo
sebite a obtinut si Viorica 
Vrășmaș, campioană națională 
la junioare. Începută ceva mai 
tîrziu. activitatea fondistilor cu
noaște acum un puternic avînt 
ei mîndrindu-se de pe acum cu 
Anton Bulbuc sau cu Vasile 
Zaharia. „chemați la lot“. pen
tru fond și biatlon. „Semnifica
tiv pentru activitatea noastră 
la schi — ne spunea prof. Horia 
Șțefănescu, directorul C.S.S. 
Bistrița — este modul în care 
am reușit să punem bazele 
unei strinse colaborări cu cen
trele din satele si comunele ju
dețului, adevărate „pepiniere” 
unde copiii își petrec iarna cea 
nai mare parte a timpului pe 
schiuri. Sistematic, contribuim 
la dotarea acestor centre cu 
materiale si echipamente adec
vate, iar elementele care „ră
sar". oriunde pe teritoriul ju
dețului, sini aduse imediat la 
Bistrița, unde dispunem de că- 
min-internat. cantină (n.a. — 

o frumoasă si rodnică gospo
dărie anexă) si unde activita
tea sportivă continuă la cote 
superioare centrului de unde 
provine elevul respectiv. De
osebit de rodnioă este cola
borarea cu profesorii din șco
lile generale și licee, profesori 
din rîndui cărora evidențiem pe 
Dumitru Fopițan, Leon Pas- 
eu, Aurelia Moțoc, Dumitru 
Ștef".

Catedra de atletism este 
compusă din soții Magdalena 
și Ioan Zanca, Iosif Nagy, E- 
dith Mogyorosi și Ludovic Bi
ro. Cap de afiș al atleților șco-

S-A ÎNCHEIAT SESIUNEA DE EXAMENE.
VACANTA STUDENȚILOR ÎNCEPUT!

• Mii de tineri și tinere in tabere de odihnă pe litoral și la 
munte • Acțiuni de marcaj turistic in Făgăraș și Căliman • 
La Casele de cultură - activități sportive de masă sub însemnele 

„Daciadei*
Sesiunea de examene s-a 

încheiat. începe vacanța de 
vară și pentru studenți L.. în
cepe diferențiat (în funcție de 
perioadele de practică în pro
ducție, in clinici sau labora
toare) ; dar. oricum, pentru 
fiecare tînăr din învățămîntul 
superior există o etapă de 
odihnă activă, după un an rod
nic de Învățătură, de formare 
în profesiunea aleasă: 

lari blstrițenî este, indiscuta
bil, alergătoarea de semJand 
și fond An* Algeorge, cam
pioană națior-ală. balcanică, 
laureată anul trecut a Coc- 
cursuhii „Prietenia", In tren* 
căreia se află, aproape de tot. 
Mari* Pin te*, aceeași specia
litate, elevele antrenorului L 
Zanca. Grupa de aruncătoare 
a lui L N*gy are in Feliei* 
TUe* si Livia Săi an ti. două 
componente ale lotului națio
nal de junioare specializate in 
aruncarea suliței.

în sala de gimnastică a Li
ceului „Liviu Rebreanu”, a- 
colo unde și-a început cariera 
Dan Odorhean, vicecamploc 
european la gimnastică. ac
tualul șef de promoție Adrian

Mihail VESA
(Continuare In pag. 2—3)

A

Ca și în cazul copiilor din 
rețeaua preșcolară, a elevilor 
cuprinși în învățămîntul pri
mar și liceal, grija partidului 
și statului nostru față de să
nătatea tineretului studios din 
institute șl facultăți se mani
festă din plin. Pentru studenți
— prin intermediul U.A.S.C.R.
— vor ființa. In această înso
rită „vacanță mare". nume
roase tabere de odihnă, pentru

La incheierea etapei pregătitoare

In vederea Jocurilor Olimpice

TRĂGĂTORII DE LA PISTOL VITEZĂ 
DIN NOU IN FRUNTE

• Unele lemne de întrebare la pistol standard și pistol liber
• Probe „repetente* la examenele haremurilor : pușcă liberă

și standard 3 poziții, pușcă 10 metri, trap
Cu ultima competiție inter

națională, „Cupa Steaua”, a 
luat sfîrșit etapa nregătitoare 
a trăgătorilor noștri in vederea 
participării la Jocurile O- 
limpice de la Los Ange
les. Astfel că, in pre
zent, se poate face o 
trecere în revistă a țlntașilor 
susceptibili să intre in com
ponența lotului olimpic de 
tir. O seamă de trăgători au 
reușit să treacă cu succes exa
menele haremurilor fixate de 
federația de specialitate, exa
mene severe, constituite In 

destindere și refacere fizică, 
pentru reîmprospătarea forțe
lor în vederea unui nou an 
de studiu. Tabere răspîndite 
în întreaga țară, la munte și 
la mare. în cele mai pitorești 
zone, unele avînd tradiție în 
calitatea de gazde statornice ale 
studențimii noastre, altele — 
dornice, desigur, să se bucure 
de o asemenea faimă.

Iată, de pildă, pe Litoral, 
începînd din 15 iulie. Costi- 
neșlii, principala stațiune bal-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pap. 2—3) 

special de concursuri interna
ționale grele, cu participare 
valoroasă, capabile să solici
te. la maximum, și capacitatea 
psihologică a aspiranților la 
titularizare. In această adevă-

Elena Macovei autoarea unor 
salturi semnificative in acest 
an, in proba de pistol stan

dard
rată „cursă cu obstacole", prin
cipalii remarcați sint specia
liștii de la PISTOL VITEZA 
care rămîn. in continuare, cei 
mai autorizați pretendenți la 
obținerea de medalii olimpice. 
_______________ Radu TIMOFTE

(Continuare In oag 2—3)



„Cupa României14 la tir cu arcul ACTU
Scrisori de la cititori ÎN

IERI“V
Există In nordul 

județului Dîmbovița 
un sat liniștit și de
osebit de pitoresc, 
ca multe altele din 
țara noastră Se nu
mește Riul Alb. Este 
un sat unde, se zice, 
eu aproape un secol 
in urmă, copiii 
țărani, desculții 
poarelor, făceau 
noștință cu oină 
jocul cu mingea 
păr de vacă. O min
ge cam de mărimea 
celei de tenis de 
cimp Sigur, acei co
pii. prin joaca lor. 
nu făceau altceva 
decît să demonstreze 
arzătoarea lor dorință 
de mișcare, de sport 
pe acele plaiuri.

După Eliberare în
să. acolo unde nu 
se tntimpla nimic, 
copiii și tinerii satu
lui au început să au
dă mai multe despre

de
0- 

cu-

din

ȘI „AZI“ 
jocurile adevărate, or
ganele cu atribuții în 
sport creîndu-le con
diții pentru practica- 
rea disciplinelor pre- 
ferate. Astfel, prin 
1949. tinerii satului 
au adus... fotbalul 
pentru intîia oară la 
Riul Alb. Dar pasul 
adevărat tn sportul 
de performantă s-a 
realizat cu 16 ani in 
urmă, cînd un voinic 
de pe aceste melea
guri devenea, sub cu
lorile clubului Dina
mo București. cam
pion mondial la 
lupte greco-romane 
Era Ion Cernea, an- 
trenorul-emerit de 
azi. El deschidea o 
adevărată pîrtie pen
tru toți copiii riure- 
nilor dornici facă 
sport. Așa au apărut. 
în scurt timp, din 
rindul elevilor scolii 
generale, campioni ju-

LA RÎUL ALB
dețeni la săniuțe, 

schi-fond, biatlon, 
trintă, atletism — in 
urma concursurilor cu 
caracter de masă or
ganizate sub însem
nul marii competiții 
naționale „Daciada“. 
Multi dintre ei, cei 
mai buni, au partici
pat și la finalele pe 
tară ale „Daciadei". 
lată un nume : eleva 
Elena Neagu 
an legitimată 
Tirgoviște) a 
in ultimii doi 
cui II pe tară 
sul pionierilor 
III la crosul 
și o suită de 
premiate la concursu- 

oma- 
la
Si

(de un 
la C.S. 
obținut 
ani lo- 
la ero- 

locul 
U.T.C. 
locuri

rile zonale și 
giale organizate 
Reșița. Suceava 
București.

Subliniem ci 
postea pentru i 
este insuflată copiilor 
satului de cei trei

dra- 
sport

, profesori — Gheor- 
ghe Cazacu, Lică Ale- 
xandrescu și Ion Ne- 
culăescu, toți trei 
iubitori si practicanți 
ai diferitelor ramuri 
sportive. Și să mai 
notăm că satul pose
dă o frumoasă bază 
sportivă pe care se 
pot practica diferi
te sporturi: fotbal, 
handbal, baschet și 

. atletism ; o bază 
sportivă unde dumini
cile se transformă in 
adevărate sărbători 
ale sportului.

...IERI, desculții o- 
goarelor din 
Riul Alb se 
cu mingea de păr de 
vacă. AZI 
și tinerii 
inundă terenurile 
sport si 
file performantei.

Vasile NEAGU 
frezor la întreprinde
rea „Romlux"-Tîrgo- 

viște

„Cupa 
arcul, 

fost 
n-a 

celor

satul 
jucau

elevii 
comunei 

de 
bat la por-

La poligonul Herăstrău din 
Capitală au continuat ieri în
trecerile contînd pentru 
României" la tir cu 
Deși luminozitatea a 
excelentă iar vîntul 
perturbat evoluțiile
aproximativ 100 de arcași, se
niori si luniori. care s-au ali
niat pe linia de tragere, căl
dura mare a impietat. într-o 
oarecare măsură asupra rezul
tatelor. Cel mal buni perfor
meri ai momentului confirmă 
si conduc în clasamentele ge
nerale intermediare după 3 
distante. Aceștia sînt Aurora 
Chin. Robert Tănase. Marina 
Prelipceanu si F. Iliescu. O 
mențiune în plus trebuie acor
dată junioarei Marina Pre- 
linceanu care evoluează foarte 
bine, la nivelul senioarelor, 
în clasamentul cărora ar 
ocupa poziția a doua, la nu
mai 15 puncte de lideră, con
sacrata Aurora Chin.

REZULTATE TEHNICE (după 
3 distanțe) senioare : 1. Au
rora Chin (Steaua) 895 p. 2. 
Dorina Urițescu (Minerul 
Aninoasa) 856 o. 3. Lucia Mi- 
caș (Voința Satu Mare) 850 p : 
junioare : 1. Marina Prelip
ceanu (C.S.S. Rădăuți) 870 p.
2. Iuliana Fodor (C.S.M. lași) 
786 p. 3. Mihaela Puiu (C.S.M. 
Iași) 726 p ; seniori : 1. Robert 
Tănase (Steaua) 881 p. 2. Vic
tor Stănescu (Petrolul) 856 p.
3. Remus Tudor (Olimoia) 321
p : juniori : 1. F. !
(C.S.M. Iași) 739 p. 2. I. 
gu (C.S.M. Iași) 694 p. 
Szabo (Voința 
612 p.

întrecerile continuă.

Sa tu

Iliescu 
. Lun-

3. A
Mare)

La Tunari,

CONCURS DE TALERE

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE
(Urmare din pag. 1)

Rezultate tehnici : 1. Cristieana 
Cojocaru (C.S.M. Craiova) 55,45 — 
campioană națională, record repu
blican (v.r. 11 aparținea cu 55,56 
din urmă cu o zi). 2. Nicoleta 
Vornicu (Voința Buc.) 55,67. 3
Juliana Enăchescu (C.S.M. Cra
iova) 59,62, 4. Silvia Marin (Meta
lul) 59,79, 5. Cristina Vlăsceanu 
(C.S. T-vlște) 60,40. 6. Georgeta
Ian (Metalul) 60,87.

Una dintre „veteranele" 
«prințului nostru, Maria Sa- 
mungi, a cules, ieri, roadele 
•îrguinței și perseverenței sale 
cucerind titlul la 200 m. pro
bă în care a realizat și un nou 
record de senioare. A fost ur
mărit cu mult interes duelul 
ei cu stelista Lucia Militară, 
care a condus o bună bucată 
a distanței.

Rezultate tehnice : 1. Maria Sa- 
nrangl (Rapid) 23,44 — campioană 
■afională, record republican (v.r. 
n,46 Nat. Caralosifoglu — 1982), 2. 
Luda MlUtaru (Steaua) 23.50, 3.
Natalia Caralosifoglu (Rapid) 23,70 
X Daniela Matei (C.S. Brăila) 
JX67, 5. Iulie Radu (Viitorul Vas
tei) 24,21, & Ramona Strici (C.S.S. 
PoM Timiș.) 24,31.

După victoria și recordul de 
ta hesitation, gălățeanca Lilia- 
B* Năstase (antrenor Doru 
Crișan) s-a impus și în cunsa 
de 100 mg, dar miai greu decît 
ne-am așteptat. Ea a întîrziat 
Startul și a fost condusă pînă 
aproape de ultimul gard, de 
efitne constănțeanca Coculeana 
Oltean. Junioara Daniela Biz- 
bac se află la cel 
record al său, de 
actun.1ul sezon.

Rezultate tehnice 
Nlstase (C.S.U. GI.) ptoană națională, * ' 
iean (Știința C-l

Doina se află actualmente în
tr-o perioadă foarte bună, pă- 
rînd a avea resurse mari de 
a-șf îmbunătăți. în continuare, 
rezultatele.

Rezultate tehnice : L Doina Me- linte (Știința Bacău) 3:33,36 —
campioană națională, 2. Fița Lo
vin (C.S.U. Gl.) 4:01,43, 3. Maria 
Radu (C.S.M. Craiova) 4:03,08, 4.
Maria Simeanu (Poli Timiș.) 
4:06,28, 5. Cleopatra Pălăceanu
(C.S.S. Cetate Deva) 4:09,37 — re
cord junioare. 4. Lenuța Rață 
(Olimpia) 4:11,45.

O surpriză de mari proporții 
la suliță fete, unde cîmpulun- 
geanca Mihaela Stănescu a ob
ținut victoria în fata recordma
nei naționale Eva Zorgo-Ra- 
duly. care a avut o evoluție cu 
mult sub adevăratele ei posi
bilități.

Rezultate tehnice : 1. Mihaela 
Stănescu (Muscelul C-lung) 58,74 
m — campioană națională, 2. Eva 
ZSrga-Raduly („U“ Cluj-Napoca) 
58,30 m, 3. Cristina Dobrinoiu 
(Muscelul C-lung) 51,42 m, 4. Mi
haela Popescu (C.ș.S. Codlea-Mu»

richiță (Metalul) 13,31 m —tam
pion național, 2. Marius Andruș- 
că (CSM Suceava) 17,41 m, 3. 
Gb. Crăciunescu (Steaua) 17,33 
m, 4. Viorel Savu (Metalul) 16.55 
m, 5. C-tln Palamariu (CSM 
Suceava) 16,25 m. 5. Iulian Ml- 
rlcă (Dinamo) 15,92 m.

Studentul Ion Buligă a deve
nit. în sfirsit. recordman natio
nal (cu cronometrai electro
nic) la decatlon, probă pe care 
o domină de cîtiva ani buni. 
Rezultatele primei zile au fost 
evident superioare celor de 
ieri, cînd canicula si-a pus am
prenta asupra evoluției noului 
recordman, antrenat de Ale
xandru Ardeleanu.

Rezultate tehnice : 1. Ion Bu- 
Hgă (IEFS) 7788 p (11,30 — 6,77 
m — 13,47 m — 2,14 m —49,19 — 
15,56 — 43,08 m — 4,40 m — 57,68 m — 4:29,30) — campion națio
nal, record republican (vj. li 
aparținea iul Vasile Bogdan — 
7734 p din 1973), 2. Aurel Aștl- 

Da- 
4.

CI. 
6.

de al doilea 
junioare, în
1 1. Liliana

. 13,34 — cam- 
, 2. Coculeana Ol- 

___ „_____ __ ța) 13,56, X Ma
lta Vlăsceanu (C.S. T-vlște) 13,63, 
4. Daniela Blzbao (Viitorul Buc.) 

— record junioare, 5. Cris
tina Petriceanu (Rapid) 13,97, 6. 
Mariana onlță (Viitorul Buc.) 
MU*.

Așteptată cu foarte mult in
teres, confruntarea săritoarelor 
In lungime a respectat pro
misiunile ta privința valorii 
rezultatelor. Dar proba a de
butat surprinzător, record
mana mondială Anișoara Stan- 
eiu depășind primele două să
rituri, ta care Vali Ionescu 
• realizat 6,80 m și 7,01
ax Cu „spectrul" elimin ă-
tfi ta față, Anișoara a sărit 
— fără prag — 8.73 m. A de
pășit din nou. ta finală, dar a 
ducea încercare a măsurat 7,14 
m. si apoi a călcat iarăși .zi
dul" de plastilină (într-o sări
tură de aproximativ 7,30 m !)- 
Vali a avut și ea trei . depă
șite". la rînd si a încheiat con
cursul cu 7.06 m. Amoele per
formante sînt de bun augur în 
perspectiva J.O. de la Los Ap- 
geles. Subliniem si rezultatul 
tinerei Marieta lieu, care a 
trecut-o pe Gina Ghioroaie. 
un record personal de 6,53 
De notat faptul că acesta 
fost primul titlu de campioană 
națională de senioare in aer li
ber. la lungime, al Anisoarei 
Btanciu !

Rezultate tehnice : 1. Anișoara
Btanciu (Steaua — C.S.M. Cra
iova) 7,14 m — campioană națio
nală, 2. Vali Ionescu (Rapid) 
7,06 m, 3. Marieta Ucu (Met. Hu
nedoara) 6,53 m, 4. Gina Ghio
roaie (Steaua) 6,40 m, 5. Maria 
Vlăsceanu 6,26 m, 6. Carmen Strbu 
(C.S.S. 4 Buc.) 6,14 m.

Doina Melinte (antrenată de 
soțul ei Dorin Melinte) a lăsat 
din nou o excelentă impresie, 
alergînd cu o mare ușurință 
3:58,26 la 1 500 m, performanță 
întrecută anul acesta. în lume, 
doar de recordul national de 
3:57.22 al Maricicăl Puici

Doina Melinte, firi replici...
celui) 51,14 m, 5. Gabriela Fazekaș 
(Rapid Oradea) 45,82 m, 6. Aurica 
Bujniță (C.S.Ș. Codlea-Dtnamo) 
41,98 m.

Dinamovista Niculina Vasile 
a cîstigat cu un rezultat bun 
(1,95 m) Ja săritura In înăl
țime. egalîndu-si recordul sta- 
gional. Ea a Încercat apoi, fără 
a părea însă prea convinsă. 
la._ 2.00 metri. Excelentă re
plica ieșencei Gabriela Mihal- 
eea (1.92 m — record personal).Rezultate tehnice : 1. Niculina
Vasile (Dinamo) 1,95 m — cam
pioană națională, 2. Georgeta Ml- 
balcea (Poli Iași) 1,92 m, 3. Mo
nica Matei (Metalul) 1,85 m. 
Elena Schromm (Rapid) 1,80 
5 Octavia Nil (Dinamo) 
5. Ortensia lancu (C.S.Ș. 
1,80 m.

La 4X400 m. conform
impus formația 

care obți- 
titlu con-

leanu (Steaua) 7310 
niei Albu (Steaua) 
Cr. Nlțu (Dinamo) 6735 p, 
Popa (CSS 5 Buc.) 6446 
Nicolae Mogoș 
5869 p.

Horia Toboc 
foarte bună si _
lizlnd cu 50,02 cel mai 
rezultat al său din ultimii trei 
ani. El dă încă impresia 
nu forța, ceea ce ne 
să credem că are încă 
bilităti de a progresa.

Rezultate tehnice : 1.
Toboc (Steaua) 50,02 — c:__r__
național, X C-tln Irlmescu (St. 
Bacău) 51,68, 2. Dan Șipoteanu
(Muscelul C-lung) 51,70, 4. Sorin 
Dumitrescu (Petrolul PI.) 52,74, 
5. Gh. Soare (Steaua) 53,43, 6.
Nicuță Rotar (Dlnamo) 55,64.

Primul titlu din carieră 
cîstigat Cornel Hăpăianu 
200 m. într-o probă fără 
lori autentice.

Rezultate tehnice : 1. 
Hăpăianu (IEFS) 21,53 — 
pion național, 2. Vlorel 
(Dlnamo) 21,57, 3. Cornel 
(CSU Brașov) 21,69, 4. George 
Scholler (CSU Gl.) 21,81. 5. Sandu 
Ion (Poli lași) 21,83. 4. Grig. 
Anghel (Dlnamo) 21,85.

Surpriză la 800 m. principa
lul favorit. Petru Drăgoeseu 
fiind întrecut pe ultimii metri 
de timișoreanul Costel Ene, 
după ce condusese autoritar.

P, ». 8813 p, 
— 5.

P. Buc.)(CSS 190
o cursăa făcut 

la 400 mg. rea- 
bun

de a 
fax-e 
posi-
Horia 

campion

1-a 
la 

va-

2.
1.

Cornel 
cam- 
Suehi 

Simon

ATLETISM
Rezultate tehnice: 1. Costel Ene 

(Poli Timiș.) 1:47,41 
național, 2. Petru 
(Jiul Petroșani) 1:47,52. 
Râd os (Din am o) 1:47.96, 
Iacoban
Marius 
1:49.23, 
trățirea

Duel _____
vechi adversari Ion Zamfirache 
si Iosif Nagy la aruncarea dis
cului. A cîstigat dinamovistul. 
mai bun de-a lungul întregului 
sezon.

Rezultate tehnice : 1. !
Zamfirache (Dinamo) 63,46 m 
campion national, 2. Iosif 
(Steaua) 63,06 m, 3. ștefan 
poș (Dinamo) 56,42 m, 4. Stellcă 
Turbă (Steaua) 54,64 m. 5. Costel 
Grasu (CSSA C-lung) 49,70 m, 
6. Marcel Tîrlea (CSS Zalău) 
48,64 m.

Formația Dinamo București 
a cîstigat fără probleme titlul 
național la 4X400 m.

Rezultate tehnice : 1.
Bue. (Anghel, Stroie, 
eu, Rădos) 3:12,72 
națională, 2. Politehnica 
șoara *
3:16,71, 
Napoca 
iova 
3:17,70.

Cvartetul dujeam a obținut 
o victorie în finala probei de 
4x100 m, demonstrînd nu nu
mai valoarea individuală a 
componenților, ci și o tehnică 
mai bună a schimburilor.

Rezultate tehnice : 1. Univer
sitatea Cluj-Napoca (Darvaș, 
Palffy, Selever, Ivan) 41,95 —
campioană națională, 2. Dlnamo 
Buc. 42,14, 3. Muscelul C-lung
42,57, 4. IEFS 42,71, 3. CSS
Ploiești 43,55, 6. ASA Sibiu 43,77.

Ultima probă a competitieL 
trlnlusaltul l-a adus Iul Bedros 
Bedrosian o nouă victorie, dar 
cu un rezultat sub ceea ce se 
aștepta de la el. Bine au evo
luat. în schimb Mihai 
(cu record personal) si 
Dima.

Rezultate tehnice : 1. 
Bedrosian (Dlnamo) 16,71 _
campion național, 2. Mihai Bran 
(Știința Bacău) 16,59 m, 3. Va- 
sile Dima (Steaua) 16.43 m, 4. 
Daniel Ciobanu (Dlnamo) 16,05 
m, 5. Lucian Sfiea (Voința Buc.) 
15,74 m, 6. Adrian Ghioroaie 
(Steaua) 15,56 m.

. campion
Drăgoescu

3. Marin 
4. Victor 

(Dinamo) 1:48,54, 5.
Păvăluc (CSM Suceava) 

8. Marcel Băliban ~ 
Oradea) 1 :49,25. 
interesant între

(în
doi

Ion

Nagy 
Kar-

3:18,16, 3. Dinamo
4. Universitatea 
3:16,90, 5. CSȘA

3:23,07 6. IEFS
S. 

«.

Dinamo 
Costincs- 

camploană 
Ti mi

ll 
Cluj- 
Cra- 
Buc.

Bran 
Vasile

Bedroș
m —

4.
m,

1.80 m, 
C-lung)
previ-

în- 
cu 
m.

a

ziunilor. s-a 
craioveană a 
ne astfel al 
secutiv.Rezultate tehnice : 
Craiova (Miu, Radu, 
Una) 3:33,40 — campioană națio
nală, 2. I.E.F.S. 3:37,73, 3. C.S.
Brăila 3:45,67, 4. Politehnica Ti
mișoara 3:46.30, 5. Metalul Buc. 
3:46,42, 6. Viitorul Vaslui 3:50,73.

Fără să fi fortat prea mult, 
stelistul Gyorgy Marko a cîs
tigat si âl doilea titlu de cam
pion. cel de la 5000 m. tisnind 
de lingă Gh. Motorca și I. 
Floroiu cu 300 m înainte de 
sosire.

Rezultate tehnice : 1.
Marko (Steaua) 13:59.32 
pion național, 2. 
(Tricolorul Oradea) 
Iile Floroiu (Farul 
4. Eug. Enăchloiu 
va) 14:13,46, 5.
(Steaua) 14:18,62. I 
(CSS Tg. Jiu) 14:19,48.

Sorin Tirichită a cîstigat a- 
runcarea greutății fără emoții, 
dar nivelul probei este încă 
departe de ceea ce se întîmplă 
pe stadioanele străinătății...

Rezultate tehnice: 1. Sorin Tl-

C.S.M.. 
saselea

1. C.S.M. 
Lazarciuc,

GyOrgy
- earn- 

Gh. Motorca 
I 14:00,48. 3.

C-ța) 14:07,92, 
(CSM Sucea- 

C-tln Roșu 
6. Uie Elena

• La poligonul Tunari 
desfășoară un concurs 
talere aruncate din turn, 
țiat de federația română 
specialitate în scopul 
mai intense pregătiri a 
lor mai buni specialist! ai 
bei.

se 
de 

inl- 
de 

unei 
ce- 

______ _ _______  _ pro- 
întrecerea este deschisă 

numai Tunătorilor seniori. 
După prima zi de concurs 
(75 de talere). în clasamentul 
intermediar 3 trăgători se 
află la egalitate : Ioan Toman 
(Vînătorul Timisoara) Atila 
Ciorba (C.S.M. Baia Mare) și 
Ion Ionică (Unirea Foița), 
trecerile continuă astăzi 
vor lua sfîrșit sîmbătă.

în- 
și

DOUA DECENII DE
(Urmare din pag 1)

Gall îșl desăvârșește pregăti
rea alături de colegii din sec
ție sub conducerea dascălilor 
Mircea Sîngiorzan, Valeria și 
Eugen Gego, Augustin Pop,

I '

• INCLlI 
MUL „CU| 
la Cluj-Nl 
competiția i 
senioare ol 
Universitate 
ietilor a fă 
această dat; 
bucurestean 
Trebuie sp 
Bucur a av 
zon al său 
rieră. de 1 
el adjudec 
turnee ini 
și două ai 
fapt care 1- 
plin meritat 
trenorului e 
finala cor 
Clui-Napoca 
pus eu 6— 
său de ciul 
semifinale : 
4—6. 6-4. 8j 
loan 6—2 
feminină : 
(Steaua) — 
verși taica 
6—3. (în
— Speranț 
6—1. Pop - 
6—7. 6—3.
MAI MUL' 
SELECȚIE 
republican 
a avut loc 
F. R. Tenis 
dintre 
nismani 
chemați 
struire.
la Cîmpina 
gust, urmi 
următorii a 
bărie (Iași) 
Napoca). 
M. Tăbăraș 
Dima (Bu 
tionat fap 
nismanii 
băra de la 
din proui 
pitală. d

cei 
(1 
în 
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ÂCTIVITA
Sticla si 
cu echipa 
Divizia ..A 
ani. Călin 
clasificat i 
autentic ti 
deratiei de

Anul înființării : 1944 ; MCțil : atletism, 
gimnastică ritmică, handbal (băieți ți fete), schi 
cadre tehnice : 20 de profesori șl 3 antrenori ț 
dintre core 76 In grupe de nivelul I, 140 In gruț 
In grupe de nivelul III; sportivi In loturile națion 
de seniori — 2 ; categorii da clasificare : candi. 
tegorla I — 7, categoria o W-a — 29, categoria 
promovați In cluburi de maro performanță - 5 ; 
alte unități sportive, la absolvirea GS.S.-ulul In

Livia Pop și Maria Flămînd, 
iar în secția soră — cea rit
mică — recent înființată, pro
fesoara Floarea Sigartău, și nu 
numai dânsa, urzește firele 
marilor speranțe în sportul gra
ției șl siguranței.

Handbalul de la C.S.Ș. Bis
trița se mîndrește cu faptul că 
din acest club au pornit 
căile consacrării jucători 
Maria Boși, loan Palko. ___
Marin si fuzionarea cu secția 
de la Năsăud oferă sanse spo
rite pentru fetele care se pre
gătesc să participe la turneul 
final pe tară din acest an, 
dună ce colegii lor au făcilt-o 
cu succes anul trecut. De pre
gătirea handbalistilor se ocupă 
Grigore Sălăjean, Georgeta 
Suciu, Sorin Berbecarn. Călin 
Pop și Petre Suciu.

Tenisul de masă este intr-o 
colaborare rodnică cu A.S.

pe 
ca 

Dan

sora sa I 
sînt elem 
secției de 
ocupă Gh 
Schuster.

Am paj 
dintre ■ 
activități! 
unde Isi 
cucerirea 
mai mul 
teni.

VAC/
(Vr

TRĂGĂTORII DE LA PISTOL VITEZA, DIN NOU IN FRUNTE
(Urmare din pag. 1)

Cornelia Ion. ca rezultate da 
pînă Ia 599 p și Marin Stan, 
cu 3 concursuri internaționale 
ciștigate. conduc, ca de atitea 
alte ori in ultimii ani. pluto
nul fruntaș al trăgătorilor 
noștri. Dacă. în cazul lui Cor- 
neliu Ion ascendența de formă 
este normală, judecind progre
sia rezultatelor sale. Marin 
Stan trebuie să-și orienteze 
ultima parte a antrenamente
lor pregătitoare în vederea re
intrării pe făgașul potențialu
lui maxim. întrucît în ultima 
vreme rezultatele sale au în
registrat o oarecare scădere.

în cea de a doua probă-fa- 
nion a tirului nostru. PIS
TOLUL STANDARD. dintre 
cele 7 trăgătoare inițial credi
tate cu șanse la titularizare, 
actualmente se află tn atenția 
selecționerilor Maria și Elena 
Macovei, ca și Silvia Kapo- 
sztay. Maria Macovei are de 
partea sa capacitatea demon
strată de a concura bine tn 
concursuri decisive (a se ve

dea titlul european de anul 
trecut), precum și o intrare 
progresivă In formă, după un 
început de sezon mai 
Sora sa Elena, a făcut 
grese clare în acest an 
egalat de două ori cea 
bună performanță anterioară. 
586 p. și a stabilit, apoi, un 
nou record personal, cu 587 
p). arătîndu-se capabilă de noi 
progrese în viitorul apropiat.

Unele probleme sînt ridicate 
de proba de PISTOL LIBER. 
Sorin Babii pare a fi lider în 
cursa selecției, cu o serie de 
567 p — 561 p — 557 p, în 
concursurile de obținere a ha
remurilor. el avînd în spriji
nul său alte două argumente : 
capacitatea de a se concentra 
în competiții dificile și tine
rețea. Uie Petru n-a „onorat" 
In schimb nici una dintre în- 
trecerile-test singurul său atu 
fiind noul record național (570 
p), obținut lntr-un concurs 
intern. Livin Stan are hare
murile îndeplinite dar. din 
cate pentru el. evoluțiile 
concursurile internaționale 
au fost revelatoare (Suhl : 
p ; Miinchcn : 553 p).

slab, 
pro- 
(și-a 
mai

nu
558

Proba de PUȘCA LIBERA 
a consacrat In această primă
vară un real talent : Constan
tin Stan. Primăvara ’84 i-a în
scris acestuia în palmares un 
599 p (victorie la Suhl. concurs 
deosebit, un adevărat campio
nat european neoficial!). un 
598 p, la patrulaterul de la 
București. în compania pușca
șilor din lotul S.U.A.. un 597 • 
p (locul 4. la baraj cu locul 
2). în R. F. Germania. Mai 
puțin concludente evoluțiile 
lui loan Joldea, deși acesta 
din urmă are un barem înde
plinit (1166 p) la proba de 3 
poziții, care rămîne însă defi
citară, în continuare, fiind un 
punct slab al tirului nostru.

Ioan Toman. Atila Ciorba, 
la skeet și Aurora Chin, la 
tir cu arcul și-au îndeplinit 
haremurile, dar rezultatele lor 
comparate eu performanțele 
internaționale ale candidaților 
la podiumul olimpic sînt infe
rioare. E de la sine înțeles 
că în atenția federației tre
buie să stea stabilirea unor 
haremuri de selecție concor
dante cu cele mai înalte reu
șite din tirul internațional.

neară rf 
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de tiner 
91 facull 
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la ca- 
Geor- 
pulsul 

ridi- ai 
Cei 

răs- 
fără

să 
contracandidat 

supremație, 
dintre ei au 
nerăsuflate,

lecțiilor insă si. apoi, pe par
cursul celor 90 de minute 
meciurilor, traseele mingii 
avea drept scop punerea in 
loare a vitezei lui Balint

PENTRU CA STARTUL SĂ FIE LANSAT.
| • 24 de „treninguri" transpiră din abundență • Acum acumulări

CIND VA DEVENI CAMPIONATUL
UN FACTOR DE PROGRES?
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Victor Dinut. si 
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Cei 24 de 
pel Steaua, 
o săptămină. in pregătire 
munte, 
dentă 
tiune" 
Florin Halagian 
său. ' 
pătul 
gescu 
fiecărui 
cate si 
zile de 
în carnetul 
din ce în ce mai constante si 
regulate. precum... suflul 
căruia din cei .24“. la 
pătul celor aproximativ 10 
cit măsoară traseul (dus și 
tors) între cabana Forban 
Pîriul Rece, 
curși în pas din ce în ce mai 
grăbit, consemn la care se 
supun atît mezinii compo- 
nenti ai grupului, foarte tine
rii Gherasim si Achini (a- 
mîndoi provenind din 
niera Steaua. primul 
tar. celălalt fundaș), 
decanul* de vîrstă al 
Vasile 
lalți. 
vechi 
lovan. 
dici. 
Eduard, 
bulescu, 

Balint,

fie- 
ca- 
km 
In

și 
...10 km par-

pepi- 
por- 

cît si 
_ __ lotului.

Iordache. Cine sînt cei- 
pînă ia 24 ? Nume mai 

si

I

mai noi : Dncadam, 
Fi. Marin. Belodc- 
Tătăran. Bumbescu, 
Fodor, Laurențiu. Băr- 

Stoica. Majaru, Pet- 
cu. Balint, Pușcaș, Lăcătuș. 
Turcu. Cimpeanu II. Pițurcă, 
Ad. Ionescu si Diaconescu.

★
„Cu eît ne este mai greu in 

aceste zile, tn privința efortu-

A. S. ROMA

pentru 
live cei 
bistri-

eangă 
ale 

ire ie I
I
I
I

Sigur, A. S. ROMA e un 
nume azi in fotbalul european 
Nu este ce a fost Interul lui 
Picchi, Burgnich, Facchetti, 
Suarez, Domenghini și Ma
zzola, care domina fotbalul 
de pe continent și ciștiga 
Cupa intercontinentali, dar, 
după Juventusul lui Platini, 
Boniek și Rossi, Roma e pur
tătoarea de speranțe a fotbalu
lui italian — absent tocmai din 
cauza fotbaliștilor români 
la Euro ’84 —, finalista ulti
mei ediții a Cupei campionilor 
europeni, ceea ce, desigur, 
spune mult.

Dacă o privim pe A. S. Roma 
din acest... unghi, se poate

JDENȚILOR A ÎNCEPUT!
n
lor, va 
e 8 000 
istitute 
aștep-

I. Efo- 
famaia 
luplter, 
id 
d 
ine 
’ortița- 
iartici- 
înțeles 
e, do-

echi-
■tiv a- 
respec- 
u mă- 

exer- 
>di. 

obiș-
11 și
II. ca- 
udenți 
lăți — 
ii vor

spre 
sport

ln 
de 
ce

Buzău. Lacul Sărat-Brăila. So- 
vata-Mureș. Bazna-Sibiu. Bor- 
sec-Harghita. Slănicu] Moldo- 
vei-Bacău, Sîngiorz-Bistrita- 
Năsăud. Buziaș-Timiș. Vatra 
Dornei-Suceava. Oiănești și 
Căciulata Călimănești-Vîlcea. 
SI In cazul acestor tabere, 
sportul nu va lipsi din pro
gramul studenților noștri. Pri
oritate vor avea drumețiile și 
excursiile, concursurile de o- 
rientare turistică. Apropo 
turism, am aflat că in 
taberelor studențești de 
canță vor ființa cîteva cu 
fii de marcaj turistic.
mai multe în masivul Făgăraș 
(în perimetrul cabanelor Ne- 
goiul. Capra. Cumpăna), altele 

Este o 
destinată 

completeze 
montane.

de 
suita 
'va- 
pro- 
cele

n zona 
cunos- 

valea 
. Buș- 
). Lor 
Cheia- 
e și 

(circa 
it tot- 
in cu- 
!. cum 
Bihor.
Albă-

în munții Căliman. 
inițiativă 
să refacă sau să 
marcajele turistice 
spre folosul iubitorilor de dru
meție.

Să mai precizăm. în legă
tură cu vacanța studențească 
de vară ’84 că în toate cen
trele universitare vor exista 
modalități de practicare a ac
tivității sportive de masă, pe 
lingă casele de cultură, cluburi 
și asociații sportive care dis
pun de baze materiale adec
vate. în acest fel prezenta stu
denților. alături de pionieri și 
școlari. în suita de concursuri 
și competiții organizate în pli
nă vară, sub însemnele „Da- 
cîadei". poate și trebuie să re
prezinte o realitate, asigurînd 
astfel permanenta exercițiului 
fizic organizat la nivelul între
gului tineret.

lăudabilă,

lui cheltuit, eu atit ne va ti 
mai ușor la startul campiona
tului care ne așteaptă". le-a 
spus antrenorul Halagian 
jucătorilor săi. în prima 
ședință de lucru un adevăr 
de multă vreme cunoscut, dar 
nu întotdeauna înțeles la ius- 
ta-1 valoare...

Si după modul în care majo
ritatea iucătorilor (inclusiv 
Petcu, cunoscut în trecutul 
apropiat pentru dezvoltatul 
Iul Instinct de... conservare) 
răspund la solicitările noii 
conduceri tehnice. se oare 
că adevărul la care ne-am re
ferit în rîndurile de mai sus a 
fost înțeles încă din primele 
zile.

alt 
vor 
va

st 
Lăcătuș, a elarviziunii lui Pet- 
eu. a travaliului tuturor, mai 
ales al lui Tudorel Stoica și 
Majaru. pistoanele miflocului 
de echipă".

•ir
„Aceste acumulări la toate 

calitățile fizice de bază (în 
fiecare zi. după-amiază au loc 
antrenamente în sală. la 
aparate) ne vor fi de mare 
folos, peste pntin timp, eînd 
vom aborda și pregătirea spe
cifică, cu caracter tehnic si 
tactic", le-au mai amintit 
fotbaliștilor 
lei.

„Pentru a 
poftă de joc. ___ ___ ...__
Halagian, mai în* glumă, mai 
în serios. Fină atunci vă dau 
mingea doar s-o... vedeți",

„Si in momentul in care ju
cătorii Stelei vor vedea balo
nul. vor putea face ce vor cu 
el l-am întrebat, provocîn- 
du-1 la unele destăinuiri..

„în pauze, da 1 In timpul

i mai 
antrenorii Ste-

avea mai multă 
le-a mai spus

★
Ce gîndesc stelistii in aceste 

zile de pregătire intensă des
pre sansele lor în tentativa 
de a urca si in etapele de cam
pionat spre piscul clasa
mentului ? Am întreprins 
în rîndurile lor un test-fulger 
solicitîndu-le să numească 
principalii 
Stelei la 
mai multi 
puns pe 
o ordine anume. Universita
tea Craiova Dinamo, Sportul 
studențesc. F. C. Argeș. Nu
mai Vasile Iordache a fost pe 
cit de original oe atît de în
țelept : „Toți oarienerii noș
tri trebuie luati in seamă 
la modul cel mai serios. Cel 
mai puternic adversar. in 
ultimă analiză, ii constituim... 
noi. Vreau să spun că obți
nerea titlului de campioană a 
tării stă în puterea noastră 
de a ne autodepăsi".

Vor reuși Vasile 
coechipierii lui 
ștacheta în ediția 
Diviziei „A“, mai

Așa se speră. în momentul 
de față în tabăra lor. 
camdată. acum, 
rile sorților în 
pene 
Steaua 
baliștii 
șir. 
ale

Iordache și 
să ridice 
1984—35 a 
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au 
va 
ei 
dezi 

Bucegilor.

Deo- 
cînd zaru- 

Cupele euro- 
aruncate. și 

la Roma, fot- 
kilometri în

fost 
luca 
urcă.
zi. pantele abrupte

Gheorghe NICOLAESCU

NU E O NECUNOSCUTĂ.
•pune că Steaua a avut ne
șansa sorților...

Dar si le amintim tinerilor 
jucători de la Steaua cîteva 
lucruri, ți de ei știute, dar — 
poate — uitate.

Roma n-a jucat in România 
și nici nu s-a intilnit cu vreo 
echipă de la noi. In ultimii ani 
Dar cu mai mult de jumătate 
din A. S. Roma fotbaliștii noș
tri au jucat destul de recent. 
Conti și Graziani s-au con
fruntat cu ai noștri in preli
minariile C.E. și au fost în
vinși. în ziua de 28 martie a a- 
eestui an, acolo, pe stadionul 
din Bologna, cind echipa olim
pică a României învingea cu 
2—1 formația similară a Ita
liei, împotriva jucătorilor 
noștri au evoluat trei din 
titularii lui A. S. Roma, por
tarul Tancredi și perechea de 
fundați centrali, Righetti — 
Bonetti. plus noua achiziție a 
echipei romane Iorio. Mai 
mult, tn meciul de la Brașov, 
tot la olimpici, a evoluat ți 
fundașul stingă Nella. iar Iomo 
nici n-a mișcat lingă lovan și 
a trebuit si fie inlocuit.

Sigur, valoarea „romanilor* 
înseamnă ți brazilienii Fal
cao și Cerezo, și multilate
ralul Di Bartolomei, ți virful 
Pruzzo, valoarea lor, sporește 
ți datorită omogenității, dar, 
oricum, la succesele acestei 
echipe au contribuit țl tinerii 
Tancredi, Righetti, Nella (a- 
junți internaționali „A"), Bo
neta, care, la olimpici, au 
pierdut primele confruntări 
cu fotbaliștii români.

Ațadar, cura), Steaua 1 Roma 
nu e o (mare) necunoscută pen
tru fotbaliștii români, la 
Bologna (chiar Balint a mar
cat golul victoriei în poarta 
Ini Tancredi). Cu o pregătire 
fără reproț, cu o angajare to
tali, din partea jucătorilor 
noțtri, Righetti »i ai săi ti
neri colegi mai pot avea o... 
pauză (meditativă), in afir
marea lor deplină ve plan eu
ropean. La București, si 
uităm, pini și marele Kaltz de 
la Hamburger S.V., ți-a cam 
sfirșit cariera. Din cauza lui 
Orac .'

apropie campionatul. 
Vara 

i de 
ac
ea.

trecut 
Încheiat de mult, deși 

nu sînt decît două luni de 
atunci. La redacție sună 
telefoanele mai mult de
cît în preajma lui EURO. 
Corespondenți amatori ne 
furnizează știri nenumă
rate. Nemteanu. Damas- 
chin. Tulba. Tulpan. Cioa
că. sînt văzuti în 
chiar ne terenuri, 
există asemenea 
dar acestea nu 
time decît după 
cererilor de transfer 
sînt în curs de primire. 
Dacă...

S-a spus întotdeauna, se 
spune mereu că principala 
sursă de creștere a valorii 
fotbalului nostru este cam
pionatul. probă d.e foc în 
care se călesc voințele, se 
perfecționează tehnica se 
inventează noul. Această 
premisă e atît de puterni
că. îneît ideea de a mo
difica formula returului 
trecut în favoarea unei 
mai mari orosoetimi în 
turneul final din Franța 
nici nu a fost luată Jn^con- 
sideratie. De i----- '
pionatul trebuie 
întrecerea supremă 
cipala sursă de 
sie. Din păcate, 
premisă e deseori 
hîrtie.
natul 
te 
pultii !
se 
te. 
tot

Si 
pionatul 
centuează 
loric dintre 
puternice si 
Anul trecut, 
rinduri de început de sezon 
s-a emis părerea că lup
ta pentru ocuparea pri
melor patru lpcuri .eu
ropene" nu ridică nici c 
problemă, dată fiind va
loarea superioră a cvar
tetului din fată Si asa a 
fost. Se pare că în sezonul 
care ne așteaptă cvartetul 
se va întări în continuare, 
ceea ce iarăși nu e un lu
cru rău. In perspectiva cu
pelor europene. dar 
eeastă fortificare de 
cumstantă nu poate 
eît să adîncească decalajul 
si asa mare între Dinamo 
și Steaua. 
Chimia i 
pe de altă parte, 
ditiile actualei 
a campionatului 
noastre divizii normal 
ca echipele din cvartet 
eiștige de la 3—0 în 
meciurile pe teren 
priu cu ..celelalte 14". după 
cum apare la fel de 
mală. din păcate, dorința 
arzătoare a ..celor 14“ 
de a ..scoate" un punct, dacă 
se poate cu... zîmbeiul pe 
buze. în meciurile în care 
sînt gazdele .cvartetului".

Se va spune că multe 
târî eu fotbal avansat au un 
grup restrîns de echipe 
puternice. Portugalia are

Se .
Nerăbdarea crește, 
aceasta, atît de plină 
evenimente în fotbal 
centuează impresia 
iată. campionatul 
s-a

Porto — 
trio- 
Bar- 
doar 

ul-

Constantin ALEXE

ADMINISTRAȚIA DE
ClSTIGURILE
LOTO DIN 6

TRAGERII 
IULIE 1984
variante 25% 
Oltcit-special 

obiecte din

Categoria 1 : 3 
— autoturisme 
(66.750 lei) plus 
magazinele comerciale în va
loare de 3.250 lei : categoria 2 : 
10 variante 25% a 8.184 lei ; 
categoria 3 : 20,75 variante a 
3.944 lei ; categoria 4 ! 23,50 
variante a 3.483 lei : categoria 
5 : 109,75 variante a 746 lei 1 
categoria 6 : 258.50 variante a

STAT LOTO-PRONOSPORT
317 lei ; categoria X : 1.360,25 
variante a 100 lei.

Report la categoria 1 : 90.381 
lei.

Autoturismele ..Oltcit-spe
cial" de la categoria 1. au re
venit participantilor : CO-
LUMBAN MARIN din Videle, 
KOVACS IOAN din Timișoara 
si BOIANGIU VASILE din 
București.

ANUNȚ
Examenele de admitere la cursurile de calificare antre

nori cu durata de 2 ani fără frecvență vor avea loc in pe
rioada 12—15 noiembrie 1584 pentru următoarele ramuri de 
sport : atletism, box, baschet, fotbal, gimnastică, canotaj, 
kaiac, haltere, handbal, Judo. înot, lupte, rugby, scrimă, 
tenis și volei.

înscrierile se fac pînă la data de 8 noiembrie 1984 la se
diul C.N.E.F.S.. str. Vasile Conta nr. 16.

Informații cu privire la condițiile de participare se pot 
obține de la consiliile județene pentru educație fizică și 
sport.

trenuri și 
Desigur, 
situații 

sînt legi- 
aprobarea 

care

acord. Cam- 
să fie 

prin- 
progre- 
această 

______ doar pe 
Se joacă în campio- 

nostru foarte mul- 
meciuri la trecerea tim- 

De fiecare dată 
pornește cu speran- 
dar. din Dăcate. 
atîtea ori...
mai e ceva.

nostru 
decalajul 

echipele 
cele 

în

In
se

de

cam- 
ac- 
va- 
mai 

slabe, 
cîteva

a- 
cir- 
de-

pe de o parte, 
sau Baia Mare 

în con- 
structuri 

primei 
e 

să 
sus 

pro-

nor-

trio-ul Benfica 
Sporting. Spania are 
ui Real — Bilbao — 
celona. Afirmația e 
în parte valabilă. tn
timii zece ani campionatul 
francez a fost cîstigat de 
diverse echipe Tn R.F.G. a 
apărut Stuttgart. Tn U R.S.S. . 
a fost rîndul lui Dinamn 
Minsk. acum e oc rol 
Dniepr, adică echipe care 
au făcut o breșă în .seria 
Dinamo Kiev". în foarte 
multe campionate echi
pele micuțe le ..pedepsesc1' 
deseori ne cele mari cu vic
torii chiar pe terenul_ aces
tora, 
marele 
acasă ------ — —
chipei de ne locul 18—19 
în Italia, cei mici pierd de
sigur si jucători de valoare 
dar iată că se si t—'. 1--’- 
resc. Sampdoria 
du-1 pe Brads 
plecat la Inter 
rit cu Souness 
ggreen. care l-a 
De Platini a jucat si el le 
Pisa, care Pisa...

Un campionat ooate fi ur 
factor de progres numai 
dacă 
bativitaie. 
este un i 
tiv. el 
tactici 
oroane 
— și la 
cesive 
chipe mari ori 
ori ioacă afară, 
mai vorbim de 
care convin ambelor 
din motive care nu 
trebuie repetate ele 
vitînd tot în iurul 
realități incontestabile : dac." 
de acolo de unde iei nr 
mai pui Ia loc se cam ier 
mină.

în preajma camoionatv- 
lui. o serie de scrisori, sen 
sibile Ia această 
nu tocmai firească 
că un corectiv 
nînd formule care 
chilibreze valorile, 
ai fotbalului nronun crea
rea unei divizii de Uită 
cu un număr restrîns de e- 
chipe. ale căror dispute s? 
determine efectiv progre
sul calitativ PRIN LUT 
TA ȘI COMBATIVITATE 
Austria 
cînd a 
elită i 
lucind 
zat 27 i 
există c ..__
18 echipe si o Divizie A cv 
22. din aceleași motive 
care vizează concentrarea 
valorilor, echilibrul 1o. - 
lui si. implicit, sporirea 
combativității. Sigur că 
această problemă pe care 
am mai ridicat-o. nu e' df 
actualitate pentru cam
pionatul care începe, da: 
poate fi o temă de medita
ție activă 
(Există 
propuneri 
același 
combativității).
pionat 
late e 
care, 
nu-si 
pera.

Liverpool însuși 
Liverpool Dierdi 

chiar în fata e-

mai întă- 
nierzîri- 
care a 

s-a întă- 
Iar Ber- 

anihtla'

de 
strălucește prin com- 

A1 nostru nv
camoionat comba- 
fiind dominat d<
defensive — a-
firesti la cei mic'

i ..temporizări" ex- 
din partea unor e- 
mari ori de citi 

Ca să nv 
remizeh 

oărti 
ma
gra
me'

situati' 
încear 
pronu- 

să e- 
Iubitor

i a procedat asa 
pornit la drum cu r 
de zece echipe care 

trei serii, a furni- 
de etape. în U.R.S.S 
o divizie de elită, cv

pentru cel viitor 
numeroase 

care 
scop :

alte 
urmăresr 
sporirea 

Un ram 
combativi-lipsit de

o întrecere formală 
din cind în cîncl 
poate ascunde ,.c-

loan CHIRILA

INFORMEAZĂ
• Tragerea Loto de astăzi 13 

iulie va avea loo In sala Clubu
lui Progresul, Str. Dr. Staico- 
viel nr. 42, Inceplnd de la ora 
17,15. Numerele clștigătoare vor fi 
comunicate la radio, pe progra
mul n (ora 19) și pe programul 
I fora 23), Cind repetate și a 
doua zi, la ora 8.55 Nu uitați că 
este vorba despre o tragere a 
excursiilor, care atribuie cîștiei- 
torilor autoturisme „OLTCIT 
SPECIAL", excursii In R. D. Ger
mană, bani.
• La începutul acestei săptă- 

mtnl au fost încredințate câștigă
torilor încă un număr de auto
turisme obținute la sistemele Ad
ministrației de Stat Loto-Prono- 
sport. Intre fericițll posesori (de 
acum încolo) al autoturismelor 
obținute cu cîtiva lei se află Iu- 
Iiana Steluța Palii din București 
(Loto), Liviu Tămășilonl din Hațeg 
(Loz în plic), Victoria Aron din 
Suceava (Pronosport), Nicolae 
Leu din Hunedoara fLoz în plic). 
Nicolae Albu din Tîmăvenl (Loz 
In plic). Dumitru Frujină din Bu
curești (Loto). Const. Tonită din 
Galați (Loz în plic). Dorel Co
drean dtn București (Loto), Du
mitru Cretescu din Tlcleni (Loz 
In plic). Nicolae lanculescu din 
Lugoj (Loz în pilc) ș.a.

TRAGERE
10103

participați cu cit mai l 
5 multe bilete! )

PENTRU PRIMA OARA LA LOTO
2 — autoturisme de mic litra) '0 

§,rOLTCITt ȘPECIAL* (numai la tro £ 
gerea d^’duminica 15 iulie !) ini) 

S cadrul_valorii unitare a cîștigului.
La tragerile LOTO 2 se pot ob- J

iAa rvrrtA trvS'* tine ciștiguri In bani de pină la £ 
nivelul plafonului maxim și pe va-

Sriante sfert (echitate 25%). daco ft 
Io categoria respectivă nu sau

§ omologat variante întregi.
Important : se efectuează 3 

§ trageri, totalizind 12 numere
. ferite din 45 I

e.-f

§



PRIMELE PROBE ÎN CADRUL JOCURILOR 
BALCANICE DE ÎNOT ȘI SĂRITURI

IZMIR. 12 (prin telefon). 
Concurenți din cinci țări — 
Bulgaria, Grecia. Iugoslavia, 
România. Turcia — se pregă
tesc să urce pe bloc-starturile 
frumosului bazin din acest 
mare oraș-port : vineri este 
ziua deschiderii celei de a 
16-a ediții a Jocurilor Balca
nice la înot și, în paralel, la 
sărituri in apă. Ziua de joi, 
ultima de dinaintea primelor 
starturi oficiale, a fost folo
sită de toți participantii. după 
cum e lesne de înțeles, pentru 
acomodarea cu piscina. în 
curse sau salturi ale verifică
rilor finale. Este și cazul spor
tivilor români, ajunși la Izmir 
abia joi la ora 4 dimineața, 
după o lungă călătorie cu au
tocarul. care l-a preluat 
miercuri la prinz de la aero
portul din Istanbul. Cu toții 
își propun — nu e nici un 
secret — cit mai multe poziții 
de frunte și un bilanț pe mă
sură al echipelor în clasamen
tele generale, iar unii dintre 
reprezentanții noștri, foarte ti
neri. privesc competiția și ca 
pe un binevenit test, decisiv, 
înaintea apropiatelor campio
nate europene de juniori.

Concursul de înot debutează 
vineri (cu serii, programate de 
la ora 9.30) la 200 m liber, bă
ieți și fete, cu gindul accesu
lui în finalele de după-amiază 
(ora 17,30) prezentindu-se la

start dinamoviștii bucureșteni 
Flavius Vișan, Costin Negrea, 
respectiv — ploieșteanca Iu- 
lia Mateescu și băimăreanca 
Eniko Palencsar. Vor urma, 
după același sistem — serii di
mineață. finale după-amiază 
în probele de 400 m mixt 
(ploieșteanul Cristian Ponta, 
primul medaliat român cu 
aur la un campionat european 
— de juniori, respectiv băi- 
mărencele Maricica Culică și 
Adriana Șerban). 100 m bras 
(reșițenii Andrei Toth. Oliviu 
Băcuieți, băimăreanca Andreea 
Hidegkuti. bucureșteanca de 
la Lie. 37. Cristina Deveselea- 
nu), 200 m spate (dinamovis- 
tul Mihai Mandaehe. brăilea- 
nul Lucian Voieuleț, Iulia Ma
teescu și Adriana Șerban) și 
ștafeta de 4X200 m liber, al
cătuită din Vișan. Negrea, 
Ponta și Bogdan Nan (C.S-Ș 
Ploiești).

Competiția săritorilor se va 
desfășura in ordinea : tram
bulină băieți — bueureșteanul 
Adrian Cbereiu și sita an a’. 
Călin Hila. trambulină fete — 
.Andreea Dragomir. Isabela 
Bercaru (ambele CLS.Ș. Triumf 
București). platformă fete — 
Ileana Pir joi (Triumf). Loiza 
Nieolaescu (Progresul). plat
formă băieți — aceiași Cteer- 
ciu și Hila.

Gee RAETO4

PE PISTELE
DE ATLETISM

• Cele mai bune perfor- 
manțe mondiale ale sezonului 

S; in proba feminină de Wfl m : 
g 1:55,63 Irina Podia’ovskaia 
g (U.R.S.S.), 1:54,44 Nădejde
șj Olizarenko (U.R.S.S.), 
g DOINA MELINTE (ROMANIA), 
g 1:5S,7S Ludmila Bortsova 

(U.R.S.S.), 1:5432 Liubov Gurt- 
g na (U.R.S.S.), 1:3437 Tatjana 
g Jukova (U.R.S.S.), 1:57,« Olga 
g Zviaghințeva (U.R.S.S.), 1:5734 
g: Katrin Wuhn (R- D. Germană), 
g 1:57,S9 Hildegard Ulrich (R. D. 
g Germană). 1:58,M Antje Schro- 
g der (R. D. Germană). 1:38.12 
g MARICICA PUICA (ROMA- 
g NI A).

roma. Pe stadionul olimpic 
s-au desfășurat marți și miercuri 
campionatele naționale. Cel mal 
bun rezultat a lost înregistrat te 
Alessandro Andrei la aruncarea 
greutății, 21,54 m, nou record I- 
talian. Alte rezultate : MASCU-
LIN : IM m : Șiefano TUli 1«4L 
lie mg : Daniele Fontecchio 13.75, 
înălțime : Paolo Borghl 2 m. 
2M m : Pietro Mennea 29 SS. »M 
m : Donato Sabbia 1 «.)«. 8M ta: 
Sabbia 45,97, 16 M« ta : Gianni dl 
Madonna 23:55,67, prăjină : Paole 
Barella 5,50 m — record național ; 
feminin : im m : Marisa Ma- 
sullo 11,43. înălțime : Sandra Dini 
1.80 m, 1M mg : Laura Fosatti 
13.66. 15M m : Gabriella Dorio
4:07,29.

ACTUALITATEA ȘAHISTĂ
BUDAPESTA. 12 (Agcrpres). 

— în prima rundă a turneului 
international de sah de la 
Tapolca (Ungaria), maestra ro
mâncă Ligia Jicman a remi
zat cu Petrovici (Iugoslavia), 
rezultatul de egalitate fiind 
înregistrat si în partida 
Turcinowicz (Polonia) — 
Maria Albulet (România). Mă
riei (Iugoslavia) a învins-o pe 
Szalai (Ungaria). Eugenia 
Ghindă (România) a pierdut la 
Berglitz (R. F. Germania), iar 
Starck (R. D. Germană) a cîș- 
tigat la Zamt (Austria).

PRAG A, 12 (Agerpres). — 
După 9 runde. în turneul in
ternational feminin de șah 
de la Decin (Cehoslovacia) — 
conduce Kasz (Ungaria) — 
cu 6,5 puncte, urmată de Gaj- 
kova (Cehoslovacia) — 6 punc
te. Keller si Geinz (ambele 
R. D. Germană) — 5.5 puncte, 
Asehova (Bulgaria) — 4 punc
te (1).

în runda a 9-a Geinz a în- 
vins-o pe Guliakova, iar în 
partidele Gajkova — Jur- 
cinszka si Modrova — Kasz a 
fost consemnată remiză.

„SMBTACIIAM COOPfRATISIĂ"
La sfirșiiul săptăminii tre

cute (simbâti și duminică) a 
avut loc în apropierea locali
tății Kaloler din Bulgaria 
„Spartachiada cooperatistă1* la 
orientare turistică, la care au 
participat echipe reprezentative 
din Cehoslovacia. Polonia, Ro
mânia. Ungaria și trei selec
ționate din R. P. Bulgaria 
(Plovdiv. Sofia și Troian).

Sportivii români au avut o 
comportare foarte bună, obți
nând locurile I 1a individual 
feminin, prin Pașca Irma (Vo
ința Baia Mare) , la indivi
dual masculin prin Pavei Gli- 
gor (Voința Cluj-Napoca) și 
la ștafetă masculin (Urdea 
Gbeorghe — Voința Hunedoara, 
Lapse Petru — Voința Baia

*

Steve Ovett, recordman mondial la 150» v. și rc-.pio* ohspăc 
la m, coadace ia eoacarzai stletie de Ia Laaszane. 'p-nte 
de SOO ut), ol cărei /isal'este ta/ițifat sa tma^iae .

Telefoto : A.P.-AGERPRES

UNIVERSIADA '87
BELGRAD, 12 (Agerpres).

— Așa cum s-a anunțat Jocu
rile mondiale universitare de 
vară se vor desfășura în anul 
1987 în orașul iugoslav Za
greb. Organizatorii acestei tra
diționale competiții polispor
tive au anunțat că la întreceri 
vor participa circa 5 000 de 
tineri și tinere din 90 de țări.

CAMPIONATUL EUROPEAN

LA ORIENTARE TURISTICĂ
Mare. Pavei Gligor — Voința 
Cluj-Napoca). La ștafetă femi
nin (Stanciu Maria — Voința A- 
rad, Deconescu Natalia—Voința 
Craiova. Pașca Irma — Voința 
Baia Mare) fetele s-au clasat 
pe locul secund. CLASAMEN
TUL GENERAL PE ECHIPE 
a fost următorul : Locul I — 
ROMÂNIA, locul II — Unga
ria. locul III — Bulgaria.

Concursurile au fost bine or
ganizate. Vremea — rece, 
ploaie, ceață — a solicitat e- 
forturi suplimentare din par
tea sportivilor.

Paul SIMIONESCU

DE BASCHET CADETE
ROMA. în ziua a patra a 

campionatului european de 
baschet pentru cadete au fost 
înregistrate rezultatele : GRU
PA I : Belgia — Austria 84— 
70, Bulgaria — Ungaria 77—72, 
U.R.S.S. — Spania 80—53. Cla
samentul : 1. Bulgaria 8 p.
2. U.R.S.S. 6 p. 3. Ungaria și 
Spania 4 p. 5. Belgia 0 p, 6. 
Austria 0 p. SERIA a Il-a : 
Italia — R.F. Germania 66— 
49, Olanda — România 44—37, 
Iugoslavia — Franța 67—36. 
Clasamentul : 1. Italia. Iugo
slavia și Olanda 6 p, 4. Româ
nia, R. F. Germania și Franța 
2 p. Primele două clasate din 
fiecare grupă se califică pen
tru turneul final.

TURNEE DE TENIS
LE TOUQUET (Franța). Rezul

tatele optimilor de finală în „Cu
pa Annie Solsbault", competiție 
pe echipe pentru jucătoarele sub 
a te ani : Franța — Polonia 3—(, 
Italia — Belgia 2—1, Olanda — 
Ungaria 3—0, Argentina — R. F. 
Germania 3—0, Cehoslovacia — 
Israel 3—o, U.R.S.S. — Spania 3—4, 
Grecia — Marea Britanie 2—1.

PRAGA. Ivan Lendl se va afla 
in fruntea echipei de tenis a 
Cehoslovaciei care lntilnește, ln- 
cepind de azi, la Hradec Kralove, 
In sferturile de finală ale Cupei 
□avis, echipa Franței. Din echipa 
Cehoslovaciei mal fac parte To
mas Smld, Pavei Slozil șl Miro
slav Medr. Formația Franței va 
a lipsită te aportul Iul Yannick 
Noah.

GSTAAD. Rezultate din primul 
uar ta turneul pentru Marele Pre
miu : S. Mayer — Windahl 4—4, 
4-1. 4—3, Fibak — Kuharaky
4—2. 5—7. 4—1, Higueras — Lopez- 
Miran 4—*, 4—2, Gur.tbardt —

4—4. 7—5, Meister — 
Oca.lies 4—L, 1—4 abandon ; ta 
turul doi : Nystroem — Elter 3—4, 
4—4, 4—1, GtmUutrdt — Mazzadrl 
7—4. 4—1. Allan — Maurer 4—4. 
3—4. 7—S, Meister — Levis 4—4.

6—2, Gerulaitis — Krippendort 
6-4. 6-2.

NEWPORT. In turul doi al tur
neului pentru Marele Premiu a 
Mayotte — Edwards 6—7, 7—6,
6— 3, Mitchell — Davis 3—6, 6—3,
7— 6, Shiras — Saltz 6—3, 6—S,
Tom Gullikson — Rostagno 7—5,
6— 4, Sadri — Hocevar 6—4, 6—4. 
Annacone — Simpson 2—6, 7—6,
7— 6, Amritraj — van Rensburg 
3—6, 6—3, 6—4.

PLSEN. în localitatea cehoslovacă 
se desfășoară Întrecerile unui im
portant turneu Internațional te 
tenis pentru tinerii jucători. Iată 
rezultate din sferturile de finală : 
juniori : Engel (Suedia) — Nico- 
lae (România) 6—4. 6—3, Berg
strom (Suedia) — Turna (Ceho
slovacia) 6—3, 6—2, Saris (Iugo
slavia) — Beneș (Cehoslovacia) 
6—0, 6—2. Vanță (România) —
Soukup (Cehoslovacia) 6—4, 6—1 j 
junioare : Trocan (România) — 
Krystofova (Cehoslovacia) 6—2, 
6—8. Laskova (Cehoslovacia) — 
Kidowaki (Japonia) 6—1, 6—1,
Macourkova — Stara (ambele Ce
hoslovacia) 6—2, 6—3, Smekalova 
— Sviglerova (ambele Cehoslova
cia) 6—1, 6—1.

I

Turul ciclist al Franței, etapa a 14-a

UN ÎNVINGĂTOR nescontat

tokio. Tradiționalul concur» 
al celor 8 națiuni se va desfășura

FOTBALUL - UȘI DESCHISE I
In Oceanul Indian se aHă o sumedeme de 

coraliere, unele dintre acestea constituind Repu
blica Maldivelor (la sud-vest de India). întregul 
teritoriu al țării măsoară 2»8 km1, insula princi
pală unde se găsește Male, capitala (peste 18 808 
locuitori), avind o lungime de 1 600 m șl o lă
țime de soo m. Vă puteți închipui ce aglome
rație (clădirile administrației, școli, localuri de 
cultură, spital, locuințe etc.) există acolo. Cu 
toate acestea, iată că s-a găsit un spațiu șl 
pentru amenajarea unul teren de - - - 
tribune, căd amatori s-au găsit și 
mult chiar : pentru pregătirea celor 
tați dintre tinerii fotbaliști a fost 
antrenor străin, sovieticul Aleksandr

că abandonează boxul !

I

fotbal, cu 
acolo. Mal 
mal talen- 

angajat un 
Bibicev.

UN SONDAJ „ELOCVENr

Francezul Vincent Barteau. ac
tualul purtător al tricoului 

galben
Telefoto : A.P.-AGERPRES
Li-a etapă a cursei paralele

DUPĂ SULIȚĂ, ÎNĂLȚIMEA I
Aruncarea suliței are 

faima ' 
țațele 
stante 
probe 
lată îr.să că nu cu mult 
în urma ei apare acum 
săritura în înălțime. 
Cel puțin aceasta o de
monstrează cîteva din
tre ultimele concursuri. 
La 10 iunie la Eber- 
stadt. în R. F. Germa
nia, în concursul în ca
re chinezul Zhu Jiang 
aJ dus recordul mondial 
la 2,39 m, doi săritori

de a avea rezul- 
cele mal incon- 
dintre zecile de 
ale atletismului.

vest-germani Carlo
Thraenhardt șl Dietmar 
Mogenburg egalau
cel 2,36 m al recordului 
european al lui Wessig 
(R.D.G.) — 1980 șl Zosi- 
movici (U.R.S.S.) —
1984. Apoi, în „patru
laterul" R.F.G., Ceho
slovacia, Franța, Polo
nia, Thraenhardt s-a 
clasat al doilea (după 
polonezul zidke — 2,30 
m). cu 2,24 m, iar 
genburg a fost al 
lea cu... 2,21 m I

In zilele dinaintea re
centului turneu final 
al campionatului euro
pean ' .................
Franța, 
alunii 
„ZDF* 
amplu 
telespectatori 
stabilirea unui 
ment" al favoriților la 
titlul continental. Potri-

de fotbal din 
redacția televl- 

vest-german * 
a organizat un 
sondaj printre 

pentru 
„clasa-

vil acestui sondaj al o- 
pinlel publice. 46 la su
tă dintre cei chestionați 
au indicat victoria re
prezentativei R. F. Ger
mania. câștigătoare a e- 
dlției trecute a compe
tiției, tn 1980, la Roma. 
Numai 17 la sută au o- 
pinat pentru succesul 
gazdelor, fotbaliștii 
francezi.

P.S. LA ANCHETELE SEZONULUI 
TRECUT I

MOMENTUL RETRAGERII

Md- 
trei-

RO-1 Recent, la Las Vegas, pugilistul panamez 
berto Duran, campion mondial W.B.A. la cate
goria super semi-mijlocle l-a întîlnlt pe Thomas
Hearns, campion al lumii în versiunea W.B.C. 
Meciul n-a durat decit 4 minute șl 20 de secunde, 

I— ___ _______________________ ___________

Viaceslav Fetisov, căpitanul reprezentativei so
vietice, campioană mondială șl olimpică la ho- 
cel pe gheață, a fost desemnat ca cel mai bun 
jucător european al sezonului competițional tre
cut. La ancheta organizată de ziarul „Izvestia11 
au răspuns federațiile naționale și presa de spe
cialitate din 21 de țări de pe---- ------ ~ "
(26 ani) este fundaș tn echipa 
campioană unională.

Pe locurile următoare ale 
„Izvestla* figurează portarul 
Tretiak (nr. 1 anul trecut) și fundașul cehoslovac 
Dominik Gașek.

continent. Fetisov 
T-S.K.A. Moscova,

anchetei ziarului 
sovietic Vladislav

Rubrică realizată de Romeo VILARA

I

I

At antnine, disputată intre Vialas și 
□omaine du Rouret, pe 60,1 km, 
a prilejuit olandezei Nieke Ha vile 
o a patra victorie In competiție. 
Lideră se menține insă compatri
oata sa Helene Hage, cu un a- 
vans de 2:19 asupra concurentei 
franceze Valerie Simonnet,

TELEX • TELEX • TELEX > TELEX • TELEX > TELEX
FOTBAL • Intr-un med amical 

desfășurat la Mzuzu, reprezenta
tiva statului Malawi a învins cu 
2—1 (1—1) formația kenyană Ha
rare Stars.

HOCHEI PE GHEAȚA • Intre 
l și 20 septembrie, la Montreal 
șl la Halifax, se vor desfășura 
medurlle unei noi ediții a com
petiției internaționale dotată ou 
„Cupa Canadd". Organizatorii au 
anunțat că vor lua parte repre
zentativele U.R.S.S., Cehoslova
ciei, R. F. Germania, Suediei, 
S.U.A. șl, desigur. Canadei.

RUGBY fi Naționala Noii ze- 
elande, aflată tn turneu in Aus
tralia, a susținut un nou joc, ta 
Adelaide, cu selecționata provin
cială „Australia meridională". 
Oaspeții au Învins la un scor in
credibil : 99—6 I în acest joo „AH 
Blacks" a înscris 17 încercări.

fundașul Robbie Deans reușind 
43 puncte (3 încercări, 14 trans
formări și 1 lovitură de pedeap
să). Acestea reprezintă un record 
mondial realizat de un jucător în 
cursul unul med internațional I

SĂRITURI fi Proba de sărituri 
de la trambulină din cadrul con
cursului de la Budapesta a re
venit sportivului polonez Miller 
cu 549,12 p, urmat de Somodl 
(Ungaria) cu 503,22 p. Proba fe
minină de platformă a fost cîș- 
tigată de Eva Krezewskl (R.D.G.) 
cu 372,85 p.

VOLEI fi Rezultate din ziua a 
patra a turneului feminin de Ia 
Varna : grupa „A" : R.P.D. Co
reeană — R.D. Germană 3—0, 
Bulgaria — Cehoslovacia 3—0 : 
grupa „B«: U.R.S.S. — Ungaria 
3—0, Cuba — Polonia 3—1.


