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Startul J. 0. de vară '84 se apropie
Secvență din proba feminină de cros : în poziția a 2-a, Elena Al- 
bescu. câștigătoarea întrecerii... Foto : Ion BĂNICĂ

„DACIADA" în plină desfășurare
Startul celei de □ XXIII-a ediții a Jocurilor O- 

limpice de vară, de la Los Angeles, se apro
pie pe zi ce trece. Au mai rămas doar 14 
zile pînă la începerea competițiilor olimpice, la 
23 iulie, precedate de solemnitatea de deschi
dere de la 23 iulie.

Simbătă a fost inaugurat Satul olimpic, de 4 000 
de locuri, cel de ia U.C.LA. (University of Ca
lifornia Los Angeles), cel mai mare corp de 
clădiri, urmat de altele mai mici, care vor a- 
dă posti sportivii prezenti la această Olimpiadă 
de vară. DE PE SCHELELE ȘANTIERELOR,

TREPTELE PODIUMULUI SUR1D ATLETELOR NOASTRE
Ultima verificare a candida- 

țiilor olimpici la atletism, pri
lejuită de desfășurarea celei 
de a 68-a ediții a campiona
telor naționale de la sfîrși’tul 
săptămînii trecute a oferit po
sibilitatea unor constatări îm
bucurătoare privind nivelul de 

»

Vali Ionescu a aterizat dincolo de șapte 
metri ! Foto : Ion MIHĂICĂ

pregătire și forma sportivă ale 
atletelor noastre înaintea star
tului olimpic, de la Los Ange
les. Intr-adevăr, candidatele Ia 
nominalizare au tratat oam- 
pionatele țării ca pe un ultim 
test, decisiv, evoluind la ni
velul lor cel mai bun din 
acest sezon, sau foarte aproa

BOXERII ROMÂN!

AU AMBIȚIA 
SĂ FIE MEDAUAȚI

S-a intrat in ultima linie 
dreaptă a pregătirilor boxerilor 
în vederea participării la între
cerile olimpice de la Los An
geles. Pentru a afla noutăți 
ne-am adresat secretarului res
ponsabil al federației de resort, 
Mihai Trancă.

— Prezența pugiliștilor ro
mâni pe ringul olimpic a fost 
aproape întotdeauna legată de
evoluții remarcabile și însoțită 
de lauri. Dealtfel, medalia de 
aur obținută de Nicolae Linca 
la Melbourne, celelalte perfor
manțe realizate de alți boxeri 
români la J.O. nc-au determi
nat să privim cu toată atenția 
prezența sportivilor noștri la a- 
ceastă a XXIII-a ediție. Am în
ceput pregătirile din vreme, cu 
un lot lărgit cic 20 de sportivi.

Vacanța fotbaliștilor din e- 
chipa națională s-a în
cheiat. La mai puțin de o 

lună de la ultimul meci din 
Franța, fotbaliștii tricolori s-au 
reunit simbătă în București, 
la sediul F.R.F., în vederea în
ceperii pregătirilor. Au fost 
desemnați următorii jucători 
pentru sezonul de toamnă al 
cărui moment de vîrf. la ni
velul echipei național?. este 
meciul de la 12 septembrie cu 
Irlanda de Nord. în depla
sare. de fapt startul prelimi
nariilor Mundialului Mexfe 
19862

Portari : Lung. Moraru, lor- 
dache.

Fundași : Rednie, Negrită,
Zare lorgulescu. Ștefănescn. 
Andone, lovan. Belodediei, Un- 
gureanu.

Mijlocași : țicleanu Augus
tin, Klein, Boloni, Baljnt, Co- 

pe de el. Această atitudine a 
fost evidentă chiar și în modul 
de abordare a întrecerilor pre
liminarii (serii sau calificări), 
campionatele fiind structurate, 
atît cit s-a putut, după mode
lul de desfășurare a competi
ției olimpice. Si, cum la 

Jocuri aceste pre
liminarii nu sint 
deloc simple for
malități. constatăm 
cu satisfacție că. 
de Dildă. Doina 
Meliate și Fița Lo
vin au alergat sub 
2 minute la 800 m. 
dimineața, in serii, 
pe caniculă. că 
Maricica Puică nu 
si-a drămuit nici 
ea efortul in se
riile aceleiași pro
be. deși după- 
amiază avea să 
concureze la 3 000 
m și să stabi
lească. cu 8:33.56. 
cel mai bun re
zultat mondial al 
sezonului, iar Cris- 
tieana Cojocaru a 

înregistrat in serii un nou re
cord național la 400 mg. La fel 
cele două săritoare în lungi
me Anișoara Stanciu și Vali 
Ionescn, care ar fi putut face 
doar un simplu act de pre
zență, in calificări, au ținut 
neapărat să îndeplinească 
standardul mult mai sever ce-

la toate catego
riile de greutate. 
Pe parcurs, antre
norii lotului. Ion 
Popa și Calistrat 
Cuțov, împreună 
cu ceilalți specia
liști, au renunțat 
la unii dintre can
didați, rămînînd 
16, apoi doar 10.
După etapele an
terioare de pregă
tire s-a intrat în 
faza finisărilor, in care s-a ur
mărit aducerea sportivilor in 
forma maximă exact in perioa
da întrecerilor. Pentru turneul 
olimpic urmează să participe 
următorii boxeri: Nicolae Tal- 
poș (pană), Viorel Ioana (semi- 

FOTBALIȘTII TRICOLORI 
ȘI-AU RELUAT PREGĂTIRILE

A început campania pentru calificarea 
la turneul final al C.M. '86 din Mexic

raș, Irimescu, Mateuț. Mujnai 
(,,U“ Cluj-Napoca), Dragnca, 
Movilă.

înaintași : Gabor, Gcolgău, 
Cămătaru, Hagi, Lăcătuș, Orac. 
La acest lot ar urma să se a- 
dauge Bălăci, în cazul că va fi 
recuperat după tratamentul pe 
care îl urmează în continuare.

în cadrul acestei prime rein- 
tîlniri, Mircca Lucescu a pre

rut pentru_ concursul olim
pic. Această manieră de a- 
bordare a competiției este, ne 
place să credem, expresia u- 
nei schimbări de mentalitate, 
care a fost, de altfel, răsplă
tită, in fazele finale ale cam
pionatelor, eu performanțe de 
mare valoare : Doina Melinte 
a obținut două titluri de cam
pioană. cu cele mai bune per
formante ale ei dm acest an 
(1:56,53 !a 8» a »i 3:58 26 la 
1500 m). Maricica Puică a de
venit numărul 1 mondial la 
3000 m (8:33,56) și a reușit un 
timp foarte aproape de recor
dul personal la 800 m (158.12). 
Cristieana Cojocaru a stabilit 
un record și mai bun in fina
lă (55.45 s). Anișoara Stanciu 
și Vali Ionescu și-au trecut in 
palmares, din nou. rezultate 
de peste 7 metri (amindouă au 
în acest sezon âte cinci con
cursuri dincolo de această -gra
niță”) etc.

Că întrecerile campionatelor 
naționale au fost privite cu 
maximă seriozitate o dovedesc 
și rezultatele obținute de Mi- 
haela Loghin la greutate. Flo
rența Crăciunescu la disc și 
Niculina Vasile. la al doilea 
concurs de 1.95 m la înălțime, 
în acest an.

Tonul dat de candidatele o-
Romee jfllARâ 

Vladimir MORARU

(Continuare in pag. 2—3)

De la Viorel Ioana (stingă) se așteaptă 
Iuții bune

evo- 
și pe ringul de la Los Angeles.

ușoară). Mircca Fulger (ușoară). 
Rudei Obreja (scmimijlocie), 
Gheorghe Simion (mijlocie

Interviu realizat de 
Paul lOVAN

(Continuare in vag 2—3)

zentat un referat în legătură cu 
participarea echipei noastre la 
turneul final al C.E. din Franța 
și cu pregătirile care urmează 
să se efectueze în vederea unui 
start cit mai bun in prelimi
nariile Mundialului '86 Au luat 
cuvintul o serie de iucători 
printre care căpitanul echipei. 
Costică Ștefănescn, Boloni și 
lorgulescu. Toți aceștia si-au

ÎN SĂLI Șl PE STADIOANE...
„Cbja CflBtructorHl" a însemnat și la actuala ediție (a 6-a) 

i reușită a activității sportive de masă
Harnicii muncitori și tehni

cieni de t>e marile șantiere ale 
țării făurarii atitor edificii 
soăal-cuiturale ale uriașelor 
magistrale care brăzdează pre
tutindeni așezările urbane, cei 
care au construit stadioane si 
săli de snort bazine de înot 
sau piste de atletism iată au 
fost la rindu-le eroii unor reu
șite întreceri desfășurate în 
marea arenă a _Dacîadei"_ 
Reuniți la București, exponen
ts sutelor de mii de construc
tori din tară și-au măsurat 
puterile si mai ales ambițiile 
intr-o competiție devenită tra
dițională din moment ce a a- 
iuns la a 6-a ediție: .Cupa 
Constructorul".

Inițiată de C.U-S.I.C. (Comi
tetul Uniunii Sindicatelor din 
întreprinderile de Construcții), 
competiția s-a bucurat si de 
data aceasta de auspicii din

ÎNOTĂTOARELE Șl SĂRITOARELE
NOASTRE AU CÎȘTIGAT

BALCANIADA
IZMIR. 15 (prin telefon). Cea 

de-a 16-a ediție a Balcaniade: 
de natație (înot și sărituri), la 
care au luat parte sportivi și 
sportive din Bulgaria. Grecia. 
Iugoslavia. România și Turcia, 
s-a Încheiat duminică scara in 
frumosul oraș de la Marea E- 
gee. Foarte tinerele noastre 
înotătoare au avut o comportare 
remarcabilă clasîndu-se pe pri
mul loc in clasamentul pe e- 
chipe cu 203 puncte, urmate de 
cele din Bulgaria 182 p. Gre
cia 128 p, Iugoslavia 93 p Și 
Turcia 25 p.

De asemenea săritoarele au 
obținut un frumos succes In 
ierarhia generală, cu 37 p. 
înaintea sportivelor din Bulga
ria. 31 p. Iugoslavia. 24 p. 
Grecia 13 p. Turcia 7 p. In 
cele trei zile de concurs, re
prezentanții României au cu
cerit în total 10 titluri de cam
pioni balcanici, clasîndu-se de 
tot atîtea ori pe locul secund 
și de 12 ori pe locul trei.

înainte de a vă prezenta re
latări de la ultimele două zile 
de concurs, două „restanțe" la 
înot de vineri seara: 4X200 m 
liber (f): 1. Bulgaria 8:36 28. 2. 
România (Eniko Palencsar. 
Laura Sachelarie. Ligia Cozma 
Claudia Arsene) 8:40.84 — re
cord de senioare : 4X200 m li- 

exprimat părerea că la Euro 
’84 echipa noastră ar fi putut 
face mai mult nutrind spe
ranța că lecția ..europene
lor". care a fost un turneu 
inedit pentru toți jucătorii va 
face ca echipa României să 
regăsească spiritul de luptă 
care a animat-o pe parcursul 
frumoasei campanii a prelimi
nariilor pentru Franța.

Simbătă după-amiază. lotul 
a plecat pe calea aerului spre 
Suceava, de unde și-a conti
nuat drumul spre Cîmpulune 
Moldovenesc orașul ales cen
tru startul pregătirilor se
zonului' de toamnă, cart se va 
încheia la sfîrșitul lunii după 
eare jucătorii vor reveni la 
cluburile lor. La acest stagiu 
participă maioritatea tocători
lor menționați, unii fiind Iscă 
accidentați și în tratamente, 
alții u-rmînd să se prezinte în 
această săptămînă. 

tre cele mai bune, asigurate de 
Consiliul sindicatelor din con
strucții al sectorului 4 si co
lectivul asociației sportive co
ordonatoare Construcții Bucu
rești. De măsura reputației ce 
si-a cîstigat-o de-a lungul a- 
nilor de a fi una dintre cele 
mai importante competiții 
sportive de masă.

Finalele ediției 1981 a ..Cu
nei Constructorul" au debutat 
cu Întrecerile de cros desfă
șurate pe stadionul Olimpia. 
In ciuda căldurii excesive, toti 
finalistii au reușit să încheie 
cu bine traseele, fetele — 2 C00 
4e metri, băieții — 3 000 de 
metri. Zidărita Elena Albescu. 
din București, a reeditat vic
toria obținută în ediția nrece-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2—3)

DE NATAȚIE
ber (b) : 1. Bulgaria 7:47.60 ...3 
România (Flavius Vișan. Cos- 
tin Negrea. Cristian Ponta, 
Bogdan Nan) 7:49 70 — record 
de seniori.

Simbătă. lulia Mateescu a 
clștigat ia 100 m fluture, dis
puta cu Laura Sachelarie : 
1 «3.66 respectiv 1:03.86. am
bele ooborind sub vechiul re
cord de junioare, iar la 100 m 
spate eleva lut Mihai Gothe 
s-a impus clar în 1:06.19, Laura 
Ghilic făcind și ea o cursă 
bună. I «7.54 și obținind me
dalia de bronz. Foarte intere
santă a fost cursa de 400 m li
ber a fetelor, io eare Eniko 
Palencsar a depășit-o in final 
(4:22.44) pe cunoscuta Sofia 
Dara, după ce grecoaica luase 
un avans substanțial în prima

Gee RAETCH1

(Continuare in pag. a 4-a)

cornu DINU, 
ANTRENOR PRINCIPAl 

Al ECHIPEI DE FOTBAL 
DINAMO BUCURLȘII

Clubul Dinamo București ne-a 
adus la cunoștință că. perse- 
verînd in acțiunea de Întineri
re a lotului, o dată eu pro
movarea de jucători tineri, a 
încredințat conducerea tehni
că a echipei maestrului eme
rit al sportului Cornel Dinu ca 
antrenor principal, secundat de 
jucătorul Gheorghe Mulicscu.

Antrenorul D. Nicolae-Nicu- 
șor urmează să se pensioneze, 
el îndeplinind condițiile legale. 
Cu acest prilej. conducerea 
Clubului și a Secției de fot
bal i-au transmis acestuia căl
duroase mulțumiri pentru ac
tivitatea de peste 30 de ani 
desfășurată to cadrul clubului 
ca jucător și antrenor ș! feli
citări pentru rezultatele obți
nute în ultimii ani la conduce
rea tehnică a echipei Dinamo 
București pe plan intern și 
internațional.



Vă prezentam noile promovaic in Divizia masculina „A" de handbal Etapa „Cupei Prietenia" la motocros de la Wolgast in

UNIVERSITATEA CRAIOVA Șl ȘTIINȚA BACAU

REVIN MERITUOS PE PRIMA SCENA

LA RUNDA DE LA CÎMPINA
SPERAM LA MAI MULT

La cea, de a 27-a ediție a 
campionatului Diviziei „A“ de 
handbal, care ‘va debuta în 
septembrie, vor fi prezente, 
prin promovare din eșalonul 
secund, două noi formații ; 
Universitatea Craiova și Știin
ța Bacău. Ambele nu aipar 
pentru prinia oară pe prima 
„scenă" a' handbalului nostru 
masculin. Universitatea Craio
va de pildă, revine în prima 
categorie nomad după un an 
de „purgatoriu"' în B. iar Știin
ța Bacău după doi ani.

Craio-venii 
și băcăuanii, 
camproiratul 
care — spre 
retur nu au 
singur joc. cel de la Zalău cu 
Șuiorul Baia Sprie. In 
mutnai
George Burcea ne spunea că 
echipa 
jocul in apărare, unde acum 
a ajuns să aplice tin sistem 
defensiv modern, avansat și 
foarte mobil. Tn general mul
țumitoare poate fi apreciată 
la această formație și discipli
na tactică, numărul acțiunilor 
individuale intîmplătoare fiind 
In scădere. S-a jucat mai or
donat și o astfel de manieră 
de a aborda meciurile a adus 
multe puncte echipei, mai ales 
în partidele disputate în depla
sare.

Unul dintre cei mat buni 
jucători ai echipei a fost in
terul stingă Gh. Dumitru. Nu 
cu mult timp in urmă ei a 
făcut parte și din lotul repre-

ațxar

cas-au impus, 
destui de ușor in 
Diviziei „B" T - ini - 
exemplu — in 
pierdut tocit un

rest, 
victorii. Antrenorul

și-a îmbunătățit mult

zentativ. Alături de acesta s-au 
mai remarcat tînărul portar 
Ștefan Szilagi, care a mani
festat o formă constantă de-a 
lungul întregului sezon, pre
cum șî Marius Barcan, foarte 
bun pe postul de conducător 
de joc. Mihai Agapie. Liviu 
Prica și Marius Caraș. lată lo
tul folosiț in campania de re
venire în Divizia „A": Ștefan 
Szilagi, Grigore Albiei. Daniel 
Cojocaru (portari).
Dumitru, Sevastian 
Mihai Agapie, Marius Barcan, 
Dan Nicola, Sorin Olteanu. 
Marinei Leștaru, Lucian Gheor- 
ghe. Liviu frica. Marius. Caraș. 
Mibai Sirbu, Paul Balint și 
Constantin Sfetcu.

Cum spuneam. Știința Bacău 
a fost prezentă in Divizia „A" 
în ediția 1981/1932 și iată a- 
cum dună doi ani. revine. An
trenorii AL Mengoni și Al. 
Efteoe. ambii foști jucători ai 
aceste: echipe care cu an: și 
ană in urmă se număra prin
tre cele 'mai bune din țară, 
s-au declarat mulțnmiț: de e- 
votațte din tur a totutoi lor. 
eind echipa a fost neînvinsă 
(un singur joc egal, la Făgă
raș). Returul a fost jucaf ceva 
mai lejer, incercir.d să se men
țină avansul decisiv de punc
te
Ceea ce s-a si reușit. Știința 
Bacău terminind cu 9 punct? 
in plus fată de cea de a doua 
clasată. Știința Galați. Această 
meritorie perfc-rmanță a avu*  
la bază o pregătire bine eind.- 
tă și foarte minuțios realizată.

Gbeorghe 
Bobeanu

acumulat în prima parte

ATLETELE NOASTRE
(Urmare din pag I)

Mmpice, de alți atleți care au 
asigurat, în ansamblu, un bun 
nivel ediției din acest an a 
campionatelor naționale, 
dintre cele mai inalte din 
ria de decenii a acestei 
petiții. Ne bucură că o 
de atleți din tinăra generație 
an fost cei care s-au aliniat 
rtormerilor noștri cunoscuți. 

avem în vedere pe Sorin 
.................. 2.30 m la 

semitondistele 
Lcnuța Rață,

unul 
ifito- 
com- 
serie

care.
cu record

in scopul de a da echipei mai 
multă forță în atac, capitol 
deficitar în anii trecuți- Dintre 
cei mai buni jucători a ieșit 
în evidentă Grigore Berbecaru, 
căpitanul echipei, care, la 33 
de ani, muncește cu aceeași 
ardoare Ia antrenamente și Fa
mine același jucător pene
trant și eficient in teren. Ală
turi de el, foarte bine s-a pre
zentat și pivotul Neculai Va- 
silca, membru al Iotului re
prezentativ. Iată lotul folosit 
in campionatul Diviziei „B“ : 
Dan Vieru. Dan Vărgăluță si’ 
loan Groapă (portari). Neculai 
Vasilca. Grigore Berbecaru. 
Mihai Dumitru, Vasile Zamfir, 
loan Arsene. Ionel Lupu, San
dor Moszi, Octavian Grigoraș. 
Iulian Pavel, Florin Uzun, 
Claudiu Cbirilă, Robert Ger
hardt, Daniel Cbevenciue și 
Costel Cristea.

Etapa a 5-a a actualei ediții 
„Cupei Prietenia" la moto- 

pe traseul

cestia din urmă au fost desca
lificați în clasamentul pe echi
pe, deoarece n-au respectat cu

Calin ANTONESCU

a 
cros s-a desfășurat . .
din localitatea Wolgast (R. D. strictețe trase,ul). iar renrezen- 
Germană). reunind la start a- 
lergători din Bulgaria. Ceho
slovacia. Polonia. Ungaria,
România, U.R.S.S. șl țara gazdă. 
Printre concurenti s-au aflat
nume cu rezonantă în arena
internațională, ca sovieticii G. 
Moiseev (de mai multe ori
campion mondial) și N. Iudia- 
kov, ungurul L. Gyraszik, ceho
slovacul P. Kunc, bulgarul R. 
Nikolov. P. Wolf (din tara gaz
dă principalul favorit al zeci
lor de mii de spectatori), pre
cum și speranțele autentice ale 
țărilor participante la clasa 125 
cmc.-tineret. Multi dintre con
curenti au evoluat pe ultimele 
tipuri de motociclete, pe un 
traseu presărat cu denivelări și 
porțiuni de teren nisipos. Con- 
firmîndu-si valoarea, motoci- 
clistii linguri, cehoslovaci si so
vietici la 250 cmc.-seniori fa

,,DACIADA“ ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE
(Urmare din pag I)

der.’.ă. in timp ce Aurel Ciu- 
ehiti. de asemenea din Bucu
rești. si-a înscris oentru a treia 
oară consecutiv numele pe ta
bloul câștigătorilor. Disputată 
la 100 de bile izolate. între
cerea de popice a revenit unui 
reprezentant al constructorilor 
din orașul de sub Timpa. Horia 
Calan, iar rea de tenis (două 
seturi din trei), unui muncitor 
din Brăila. Ciorian Găetan,

Matei, din nou 
Înălțime. pe 
Ella Kovacs, __
Cleopatra Pălăcean. pe alergă- 
toairea de 400 mg, Nicoleta 
Vornicu, pe poliatloniștii Li
liana Năstase și Ion Buligă, 
campioni cu noi recorduri na
ționale la hep talion și res
pectiv la decatlon, pe „cangurii" 
Mihai Bran (16,59 m la tri
plu), devenii dintr-o dată un 
adversar serios pentru Bedro- 
sian, Vasile Dima și Daniel 
Ciobanu, ultimul, junior, la 
primul său concurs peste 16 m. 
La doi ani după ce a fost cam
pion național de juniori la 
lungime, Laurențiu Budur a 
devenit campion de seniori cu 
7,87 m, record personal, între- 
dndu-și, în ultima încercare, 
colegul de antrenament. Vasile 
Dima (ambii pregătiți de Carol 
Corbu), după ce Dima dominase 
destul de autoritar întrecerea.

Se mai __ ~
ieșea nea Gabriela ________
(1,92 m la înălțime), timișorea
nul Costel Ene, merituos în
vingător la 800 m, junioarele 
de la Viitorul București. Danie
la Gămălie la 400 m și Da
niela Bizbac la 100 mg. am
bele cu noi recorduri națio
nale.

Sublinieri merită și bunele 
prestații ale unor atleți cu mai 
vechi state de serviciu, cum

cuvin remarcați :
Mihalcea

sini : Gyorgy Marko (antre
nor Nicolae Păiș) învingă: c-r 
autoritar in ambele probe de 
fond, Horia Toboc cu cel mai 
bun rezultat al său la 400 mg 
(50,02) din ultimii patru ani. 
„veteranul" Tudor Stan, 
la 31 ani, revine.
personal, pe primul plan la a- 
runcarea ciocanului, Maria Sa- 
mungi, noua recordmană a 
țării la 200 m (23,44), Niculina 
Lazarciuc, campioană la 400 
m eu cel mai bun rezultat ro
mânesc al ultimelor sezoane 
(51,68), sau Ion Zamfirache, 
învingător în tradiționalul său 
duel cu Iosif Nagy. In afară 
de concurs, la 4X100 m. echipa 
boberiior de la Carpați Sinaia 
(Cornel Popescu, Tudor Gildc. 
Csaba Nagy și Costel Petrariu) 
a realizat 41.96. la... o sutime 
de secundă de formația cam
pioană a Universității din Cluj- 
Napoca.

întrecerile acestei ediții a 
competiției au fost dominate 
de atleți i clubului bucureștecn 
Steaua, care au ciștigat 13 
titluri, adică o treime din to
talul probelor. Dinamo a obți
nut 6 victorii, iar C.S.M. 
Craiova 4 etc.

Nu putem incheia fără a a- 
răta că de la unii dintre par
ticipant! așteptam. oricum, 
mai _ mult : Eva ZorgS-Raduiy 
și Nicu Roată la suliță. Bedros 
Bedrosian la triplu. Natalia 
Caraiosifoglu la 100 m și 200 m. 
Constantin Militam la înălți
me, Petru Drago eseu la 800 m. 
Simona Andrușcă la disc șa. 
Pentru aceștia, ca de altfel 
pentru toți aileții noștri, sezo
nul de concursuri nu s-a în
cheiat o dată cu „naționalele". 
Sînt încă destule alte confrun
tări, între care și Balcaniada 
de la Atena, in cadrul cărora 
se așteaptă de la ei. 
rezultate, evident, mai bunei...

ediția

E'.er.a
Rodi-

TRAGERE EXCEPȚIONALĂ

PRONOEXPRES

MHI.AUTOTURISME.EXCWSfl
k K.D.GEEMAM

Intre cele 42 de nu
mere extrase la tra
gerea excepțională 
PRONOEXPRES de 
duminică 22 iulie PU
TEȚI REGĂSI Șl NU
MERELE ALESE DE 
DV. I Pe baza lor se 
pot obține autoturis
me „OLTCIT SPE
CIAL", excursii în R.D. 
Germană, cîștiguri în 
numerar. Nu uitați că 
pentru a ieși cîștigă- 
toare, mai trebuie și 
transcrise pe bilet I

Panou de onoare (cu finalis
ta care au urcat pe podium-ul 
..Cupei Constructorul") 
IM:

ATLETISM. Fete: 1. 
Albescu (București). 2.
ca Sas (Oradea). 3. Ioana Tus- 
luc (București); băieți: 1. Au
rel Ciuchiță (București), 2. 
Radu Hușman (București), 3. 
Ștefănel Tipu (Vaslui). POPI
CE: I. Horia Colan (Brașov), 
2. Victor nea (Oradea). 2. 
George Mihalcea 
TENIS: 
(Brăila). 
beta-Tr. Severin) 
Băltărete

(Oradea). 
(București).

1. Ciprian Găetan
2. Ion Ghloca (Dro- 

3. Marcel
(Oradea). HAND

BAL: I. Galați. 2. Constanța, 
3. Oradea VOLEI: 1. Arad, 2. 
Baia Mare, 3. Brăila.

după un turneu final de 4 (în 
care au mai fost orezenti Ion 
Ghioca din Drobeta-Tumu Se
verin. Maree! Băltărete din O- 
radea si Vasile Leu din Con
stanta).

Pasionante, si de data a- 
ceasta. finalele la .tocuri spor
tive" au consemnat succesul 
echipelor care t>e lingă o bur.â 
pregătire au rezistat tempera
turii de aproape 40 de grade 
Celsius la care s-a desfășurat 
întrecerea ! Acestea au fost : 
echipa din Galati, la handbal : 
28—27 cu Constanta. 39—20 cu 
Reșița si 24—24 (!) cu Oradea 
(învingătorii au avut în An- 
dronic. „omul de gol", 
golgeterul competiției a 
Juia, din echipa Reșitei.
35 puncte înscrise) si cea din 
Arad la volei (2—0 cu Baia 
Mare si Argeș si 2—1 cu Bră
ila. după seturi care adesea au

dar 
fost 

eu

BOXERII
(Urmare din pag. 1)

mică) și Georgică Donici (semi
grea). Mai candidează pentru 
un loc Ia Los Angeles, 
Maricescu,

Dorn 
antrenorii urmind 

să ia botărirea pină marți. 
Constantin Tițoiu (muscă) si 
Marian Finățan (cocoș) nu au 
mai prezentat garanțiile unor 
evoluții notabile, ultimele me
ciuri de verificare la care au 
fost supuși arătind antrenorilor 
că ambii sportivi nu au atins gra
dul de pregătire care să ga
ranteze prestații bune pe rin
gul olimpic. Paul Golumbeanu 
(grea), sportiv cu calități, are 
nevoie de mai multă experien
ță pentru a putea aspira Ia 
performanțe inalte.

— Ce șanse acordați sporti
vilor români, ce credeți că 
pot realiza ei la J.O. ?

„mers" către prelungiri...).
Subliniind frumusețea si ar

doarea întrecerilor finale, do
rim. totodată, să remarcăm Con
tribuția comitetului de organi
zare. a prof. George Popa, in 
calitate de secretar care — 
asa cum ne mărturisea unul 
dintre concurentă Ion 
din Galati participant 
de cros — „a făcut 
lumea. Învingători si 
să plece 
desigur. < 
liza mai 
to are".

Apropo 
gestie ce 
toate delegațiile : reintroduce
rea în program a Întrecerii de 
fotbal, cum a fost în urimeie 
ediții.
resul fată de competiție, dat 
fiind 
noaste acest sport si in rîn- 
dul muncitorilor din eostruc- 
ții._

Croitoru 
la proba 
ca toată 

învinși. 
Ultimii,

învingători
* mulțumită.
cu dorința de a rea- 
mult. la edițiile vii-

de ediția 1935. o su
ne-a fost făcută de

Măsura ar spori inte-

popularitatea ce eu-

tenth tinerei- generații din U- 
niunea Sovietică, au dominat 
detașat ambele manse la clasa 
125 cmc.

Cum au evoluat motocicliștii 
noștri ? Pilotînd tipuri mai 
vechi de motociclete C.Z.. Flo
rian Pop. Paul Schmidt. Laszlo 
Tomoșvary la clasa 125 cmc.-ti- 
neret, Ernest Miilner și Alexan
dru Enceanu la 250 cmc.-seniori 
s-au comportat în nota lor o- 
bișnuită dar fără să depășească 
așteptările. Să notăm că echipe
le de tineret si de seniori (Al. 
Ilieș. al treilea în echipaiul de 
seh’ori a abandonat după pri
mele ture) n-au beneficiat de 
..omul în plus", adică rezerva, 
orice abandon puțind duce la 
descalificare. Cu mare atentie 
în conducerea mașinilor și res
pectarea riguroasă a pretențio
sului traseu., echipele noastre au 
terminat înaintea unor adversa
re ai căror componenti au fost 
nevoiti să se oprească din cau
za defecțiunilor mecanice. Să 
sperăm că în penultima etană 
a „Cupei Prietenia" la 22 iulie, 
la Cîmpina. reprezentanții noș
tri. îndeosebi garnitura de ti
neret. vor obține clasificări mai 
bune.

CLASAMENTE: individuale, 250 
eme — 1. L. Gyuraszik (Ungaria)
3 p. 2. A. Ledovski (U.R.S.S.) 6 
p, 3. E. Krajcovic (Cehoslovacia) 
9 p, ...13. E Mulner 33 p, ...16. A. 
Enceanu 40 p (din 29 concurenți): 
125 cmc — 1. A. Zorin (U.R.S.S.)
4 p, 2. V. Kagarliski (U.R.S.S.) 4
p, 3. V. Gubarev (U.R.S.S.) 8 p, 
...13 FI. Pop 37 p, ...18. P. Schmidt 
40 -*  ‘ -------------- --------------
32 
L 
13 
49 
12 
52 „ .
nat in formație completă); 
cmc — I. U.R.Ș.S. 12 p, 2. 
garia 57 p, _ _____ “
Cehoslovacia 72 p. 5. Polonia 80 p. 
6. România 122 p, 7. Ungaria 69 p 
(formație incompletă), 8. R.D.G. n 
78 p (formație incompletă).

Penultima etapă a „Cupei Prie
tenia*  este programată la 22 iu
lie pe traseul de la Cîmpina, In 
organizarea federației române.

Troian IOANIȚESCU

p, 19. L. Tomoșvary 45 p (din 
concurenți; echipe, "50 cmc — 
Ungaria 13 p, 2 Cehoslovacia 
p, 3. Bulgaria 33 p, 4. R.D.G. I 
p, 5. România 73 p, 6. U.R.S.S. 
p, 7. R.D.G. II 24 p, 9. Polonia 
p (intimele trei nu au termi- ---- -------------- 125

Bul-
3. R.D.G. I 68 p, 4.

*
Deoset 
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fost doi 
lipeeanu 
gătorii ce: 
juniorilor 
ferențe ca 
mă în ci 
urmăritori 
te bune, 
ale Marin 
comandă 
năra rădă 
trenorului 
o veritabi 
Chin,_ <ap 
sus *̂Jyfo  
cum de c

Finalele concursului republican al cluburilor spe

Frumoasa sală a sporturilor 
din Tg. Mures a fost gazda pri
mitoare. timp de trei zile, a în
trecerilor finale ale concursului 
republican de gimnastică ritmi
că al cluburilor sportive școla
re. organizate de Ministerul E- 
ducatiei si Invătămintului si or
ganele sportive locale.

Grația, eleganta si indemina- 
rea au caracterizat finalele de 
la Tg. Mures. Ia care au parti
cipat 200 de gimnaste. Marea 
majoritate a acestora, bine pre
gătite. au demonstrat, prin e- 
voluția lor. frumusețea acestui 
sport, care prinde din ce in ce 
mai mult priză la publicul iubi
tor de frumos.

Nivelul ridicat al întrecerilor 
acestei ediții este dovedit de 
faptul că arbitrele. destul de e- 
xigente pe parcursul finalelor, 
au acordat si o notă maximă 
pentru evoluția excelentă a mi
cuței Francisca Dumitrescu 
(CJLȘ. nr. 2 București) : 10 Ia 
exercițiu fără obiect.

Iată clasamentele : categoria 
a IV-a (16 echipe) — 1. C.S.Ș.

o

ROMANI
— După cum se vede, în de

legația noastră au fost incluși 
și boxeri foarte tineri — care 
abia au depășii virsta junio
ratului — ca Rudei Obreja 
sau Nicolae Talpoș, precum și 
sportivi cu mai multă expe
riență competițională, cum 
sînt Viorel Ioana sau Georgică 
Donici. Sper că boxerii români 
să fie printre cei care vor 
contribui la zestrea de meda
lii a delegației noastre, a 
sportului românesc în general. 
Desigur, multe din dorințele 
noastre depind de tragerile la 
sorți... Zeița Fortuna este 
de obicei favorabilă celor cu
rajoși. bine pregătiți, capabili 
să înfrunte orice greutate, în 
orice împrejurare. Să sperăm 
că boxerii români se vor nu
măra. printre ei.

P. Neamț (prof. Georgeta Du- 
did) 132.70 p ; 2. CJS.Ș. nr. 2 
București (prof. Elena Iorgut) 
128,90 n. 3. C.S.Ș. Erăila (prof. 
Marilena Răfan) 127.65 p ; in
dividual compus : 1. Francisca 
Dumitrescu (C.S.S. 2 Buc.) 28.55 
p. 2. Irina Bălănescu (P. Neamț) 
27.10 p. 3. Corina Stan (Brăila) 
27.05 p : eiștigătoarele pe probe: 
coardă — Francisca Dumitrescu: 
panglică — Corina Stan: exer
cițiu fără obiect — Francisca Du
mitrescu : cat. a IH-a (11 echipe): 
1. C.S.Ș. Banatul Timișoara (prof. 
Maria Variu) 132.70 o. 2. C.S.Ș. 
1 Buc. (prof. Victoria Tiron) 
132.65 : 3. C.S.Ș. Brăila (Mari
lena Răfan) 129.40 o : individual 
compus : 1. Mădălina Nica
(Brăila) 27.80. 2. Elinor Milos 
(Timișoara)' 27.55 p. 3. Adriana 
Stoenescu (C.S.$. 1 Buc.) 27.45 ; 
eiștigătoarele pe probe : coar
dă — Elinor Milos : panglică — 
Mădălina Nica ; exercițiu fără 
obiect : 1. Mădălina Nica : cat. 
a n-a. echipe : 1. C.S.Ș. Brașo- 
via (prof. Rodica Cernescu) 
135 30 p. 2. C.S.S- 1 București 
(prof. Sabina Macovei) 135,15 p, 
3. C.S.S. Tg. Mures (prof. Gi- 
zela Fodor) 129.50 p : indivi
dual compus : 1. Magdalena
Graef (Brașov) 46.60. 2. Marîne- 
la Jipa (C.S.S. 1 Buc.) 45.40. 3.

Marcela A 
44.40

■A 
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ADMINISTRAȚIA Dt STAT LOTO PftONOS
NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA „LOTO

15 IULIE
2“

LA 
DIN

53 19
45 29 28

61

16 :Extragerea I : 33 
Extragerea a II-a : 
4 ; Extragerea a III-a : 
72 2 48.

FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI: 586.611 LEI.

CONCURSU-
15

REZULTATELE
LUI PRONOSPORT DIN 

IULIE

1. Minerul V. Dornei — Chi
mia Fălticeni X ; 2. A.S.A. 
Cîmpulung M. — .C.S.M. Su-

ceava 1 ; 
Flacăra W 
Titu — M 
5. Mineri 
Reșița 2 ; 
C.F.R. Ca 
șui Topii) 
Ghe. 1 ; I 
— Chimic 
Electromu 
ghin 2 ; 1 
Oțelul Re 
Dej — In 
12. Silvan 
Cluj-Na>p<

FOND 
GURI : li



CANICULA !
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GOLUL, MAREA BUCURIE
PENTRU CARE MERITA

FOTBAL"SA JOCI

oferi 
de a 

simplu

Interesantă ideea de a 
juniorilor II posibilitatea 
repeta concursul de 
FITA, știut fiind că există pă
reri că durata mare a întrecerii 
ar fi dăunătoare copiilor. „Puș
tii" n-au fost de acord si. in 
concursul II au tras, in cor
pora, mai bine decît in pri
mul..

REZULTATE TEHNICE, dublu 
FITA, senioare: 1. Aurora Chin 
(Steaua) 2435 p, 2. Dorina Urițes- 
cu (Minerul Aninoasa) 2388 p, 3. 
Lucia Micaș (Voința Satu Mare)

2303 p; seniori: 1. R. Tă-tase 
(Steaua) 2306 p, 2. A. Berk! (Vo
ința Tirgu Mureș) 2387 p, 3. V. 
Stănescu (Petrolul Ploiești) 2334 
p; junioare I: 1. Marina Prelip- 
ceanu (C.S.Ș. Rădăuți) 2376 p. 2. 
Iuliana Fodor (C.S.M. Iași) 2224 
P, 3. Mihaela Puiu (C.S.M. Iași) 
2032 p; Juniori I: 1. I. Tjwy, 
(C.S.M. Iași) 2141 p, 3. F. Eies- 
cu (C.S.M. lași) 2O« p, 3. A. 
Szabo (Voința Satu Mare) 1M8 p- 
junioare II (simplu FITA): I. Ga
briela Gitlan (Mineral) 1064 p. 2. 
Doinlța Enache (C.SJf. iași) 1CM 
P, 3. Simona Surducan (Voința 
Satu Mare) 1023 p; Juniori II: 1. 
V. Fabian (Minerul) 1133 p. 2. L 
Irimia (C.S.Ș. Rădăuți) 1S58 p. 3. 
Z. Covaci (Minerul) 1043 p; cla
sament general: 1 CAM. iași 
(antrenor; M. Alexandrescu) 3 p
2. Minerul Aninoasa (V. TAmaș)
3. C.S.Ș. Rădăuți (A. Deneș).

Radu TIMOPTS

ACTUALITĂȚI DIN CICLISM
în ultima parte a lunii iulie 

și începutul Iui august activi
tatea ciclistă continuă in ritm 
intens, cu competiții pe velo
drom sau șosea, curse rezer
vate posesorilor de biciclete 
„Pegas", excursii de ciclotur- 
risra cu destinația zonele de a- 
grement ale Capitalei. Iată 
programul :
• 18 iulie — velodromul Di

namo, „Cupa STIROM", de la 
ora 16,30. juniori.
• 21 iulie — velodromul 

Dinamo, ,,Cupa Școlarul", de 
la ora 16,00, juniori.
• 22 iulie — București, 

pa a 40-a 
curs de 
țel, 50 
seniori,
• 25 

Dinamo, 
petiție 
niori,

• 30 iulie — 5 august, 
tra Neamț, Campionate 
ționale, juniori mici și 
probe de contratimp 
semifond. contratimp individual 
și fond.

„Cu- 
aniversare", con- 

fond pe șos. Olteni- 
km juniori și 80 km 
ora 9.30.
iulie 
„Cupa Steaua", 

pentru juniori și 
ora 16,00.

velodromul
com-

se-

Pia- 
na- 

mari. 
echipe,

Divizionarele „A“ la startul pregătirilor

SPORTUL STUDENȚESC SE ANTRENEAZĂ INTENS,
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Antrenorul Gheorzhe Con
stantin supranumit cindva 
„profesorul" pentru erudiția sa 
în joc Si in_ judecarea fot
balului. este noul antrenor al 
lui F.C.M Brașov. Ni se nare 
firesc ca brașovenii să nu C 
scăpat ocazia de a-1 fi angajat 
pe Constantin. Dialogul nos
tru. purtat ieri, a fost o reală 
olăcere. deoarece Constantin e 
mai mult decît un interlocutor 
de circumstanță, cum este ca
zul cu acest serial de inter
viuri Jn premieră". Deci—

— Cum s-a realizat această 
intilnire ?

— Hai să zicem că drumu
rile noastre s-au încrucișat. la 
jumătatea drumului, cum spu
nea Victor Stânca! eseu despre 
întîlnirea sa cu Rapid- Am 
Drimit cu Dlâcere. neutru că 
Brașovul e un oraș care iu
bește fotbalul, care a avut 
cindva o foarte bună eefeini 
condusâ de adm.rabn.il â re
gretatul Silviu noesieaaa. • 
echioă care a si cistigat Gzna 
Balcanică— în strat. • echipă 
care a fost la un nas de sal
vare acum un an si jumătate, 
cînd i-a lipsit doar un miaut. 
la Iași, pare-mi-se—

— Pentru că ai amintit de 
PIoesteanu. tu miale atacai 
Hașati — Itasuiin — Seredai 
— Meszaros — David, ptas 
Gaae si alții ? Era pe vremea 
ciad se ataca ia rinei, iar for
mala alaculni era tec de cinei.

— Da. s-au schimbat uxtete 
lucruri. Dar ea nu uit că te 
reculamentul jocuhii nostru «ti 
scris că trebuie să îoarcbez: 
un rol mai mult dedt echipa 
adversă st că e mai utrfen 
spectaculos să te nriduiesti să 
momești anul mai nutin. 
se ooatc nici unuL Ducă vrei 
să mă crezi, din acest txmct 
de vedere, mie Ears mi-a 
Dlăcut mal mult decît Mon
dialul mani ol. J£-a plăcut
mult jocul ofensiv, la risc, dte 
grupa Franței, mda s-au ma-- 
cat neste 20 de eolori. ta timp 
ce ta gruj» vest-germună. a- 
dică in grupa ta care a tost 
si echina noastră, unde adver
sarii mai mult s-au 
s-au marcat doar

— Si totuși, tu
— De acord, in____ ____

fost altceva. Portugalia ti - 
luat zborul pentru că asa se 
tntimplă cînd ai apucat să și 
din cușca grupei. Cine știe 
dacă si noi... Șî o să—ti mai 
spun ceva._ Ai noștri au ju
cat mai frumos in meciul direct 
cu R.F.G.—ul. dar au rata*  
Rednic si Coraș. dacă pun la
tul. n-au cum rata. Dar se 
ratează. Asta-i realitatea. De
seori mi s-a spus : „Ascultă 
Constantine, ai fost golgeter. 
de ce nu-i înveți să mar
cheze ?" Rîdeam în sinea mea. 
Pentru că asta nu se invatâ. 
Cu asta vii de acasă, adică

semifinale- 
semifinal» a 

»i-a

MECI AMICAL

ireâ pen- 
gurat ce- 

pentru 
lelor.
— -coreso.

n*it m

în-
C1ȘTI-

Electronice — un atribut al epocii moderne !
Creațiile ei: SONG, GAMMA, SOLO, GLORIA - 

frumusețeazâ viața cotidiana.

SONG, GAMMA, SOLO. GLORIA:
radioreceptoare portabile... de buzunar, poșetă. »er- 

vietâ sau de umăr;
ușoare ți comod de purtat:
Pentru Informarea cetor interesați sa și procure 

dintre radioreceptoarele portabile SONG, GAMMA. 
SOLO. GLORIA:

• I.C.I.M. BRAȘOV — DINAMO 
bucurești 1—4 0—0). pe sta
dionul I.C.I.M. din Brașov, în 
prezența a aproximativ 5000 de 
spectatori, s-a disputat partida a- 
micală dintre formația locală 
I.C.I.M. șl Dinamo București. Me
dul s-a încheiat cu rezultatul de 
4—1 în favoarea echipei campioa
ne, prin golurile marcate de Au
gustin (min. 59), Custov (m±n. 68 
ți 85) și Tulba (min. 63), respec
tiv Stânei (mln. IS). (C. Gruia, 
eoresp.)

si de Ia 
©e vremea

penzlty-nl,

că n-ai s-o

vot cronicarii, 
i Țigana. Nimic 

de mijloc a 
o frumusețe, 
înainte, dar

OSKLĂ

■

IN AȘTEPTAREA JOCURILOR CU INTER
Flux continuu, 

neață, in 
traiul' 
divizionarei „A“ Sportul 
dențesc efectua al 5-lea ; 
nament al verii. Alături, pe 
zgură, puștimea de la centrul 
de copii al clubului, pregătită 
de Stoișor, Jurcă și Apolzan, 
iși disputa aprige ..miuțe". An
trenorul principal al „alb-ne- 
grilor". Constantin Ardeleanu. 
a alcătuit un program de pre
gătire care urmărește ca re
adaptarea jucătorilor să se facă 
concomitent la toți factorii, res- 
pectindu-se regimul de intensi
tate al perioadei actuale. „Tin
dem ca Sportul studențesc, ne 
spunea C. Ardeleanu. să devi
nă o echipă cu personalitate, să 
stăpinească jocul printr-o per
manentă mișcare și dirijare 
conștientă a acțiunilor in zo
nele unde se poate forma su
perioritate numerică. Șigur> 
sint multe obiective trecute în 
planul nostru de pregătire, dar 
cele care ne preocupă in. mod 
special se referă la străpun
gerea spațiului apărării ad
verse. deficiență reieșită cu 
prisosință in jocurile disputate 
Pe teren propriu din campiona
te! trecut O altă deficiență pe 
care dorim s-o înlăturăm este 
fioalirirea din linia a 
dieâ prin prioritatea 
muriși înaintea pasei, _ _____
din afara careului. In eampio- 
aatal trecut. din totalul celor 
ST de cotari marcate de noi, 
namai U au fost înscrise din 
afara suprafeței de pedeapsă. 
Fwțiu mult prea puțin pentru 
o echipă eaXe tinteste un Ioc 
fruntaș să are ea adversară in 
primai tar al Cupei U.E.F.A. 
pe renumita formație italiană

Sports! S>-a în
ceput pregăurCe ca vechiul lot 
de joeâtcri. ca portarii Spe
riata u CămpeuB. eu funda-

M. Mihail Cazaa. Mnntea- 
aa IL Mărgineaau si Mezaroș 
ea mijlocașii Pană Șerbăaieâ. 
Terher Muntean □ E BureheL 
D. Pupesca St Chihaia — ulti
mo! exprhxjn ; _ - ?. doriuta de-a 
coet.nua activitatea eotspeCțio- 
naU — și ca FL
Grigare. M. Saada. Lola si

vineri
„Regie". Pe 

excelent gazonat.

dimi-
„cen- 
lotul 
stu- 

ântre-

Il-a, a- 
acordală 
in zona

nali, lorgulescu, Coraș și 
după o scurtă vacantă, 
reluat antrenamentele în 
lotului reprezentativ.

Discutind cu Mircea
despre șansele echipei sale în 
dubla manșă cu Internazionale 
Milano, vîrful de atac al stu
denților s-a arătat optimist : 
„Inter este o echipă cu nume 
sonore. Să-i amintim 1 dear pe 
Altobelli, Bordon, Bagni.. Bcr- 
gomi, Becalossi și pe recent 
transferați! Causio de lș Udi- 
nese, și mai ales vest-germanul 
Rummenigge. Dar să nu uităm 
că deocamdată Inter este o e- 
ehipă în formare, căreia ii va 
trebui un anume timp pentru 
omogenizare. Eu știu că atunci 

. cînd jucăm cu un adversar 
puternic ne putem mobiliza la 
maximum. îmi este proaspăt în 
memorie exemplul lui Dinamo 

»:;în fafa Iui Hamburger S.V. 
: Pretențiile noastre,_ ale tuturor 

jucătorilor de la 
acum creseînde".

în completare. 
Pană a adăugat : 
împotriva unui adversar de un 
asemenea calibru. Dar pro
verbul cu... buturuga mică fa
mine mereu valabil în fotbal".

Astăzi Sportul studențesc 
pleacă la Pîriul Rece, unde se 
va pregăti pînă la 26 iulie. în 
continuare. ..alb-negrii" vor 
participa la ..Memorialul Auri
că Radulescu", turneu organi
zat la Constanta de divizio
nara „B“ Fotbal club din lo- 
calitate. Un turneu puternic și 
util, la care și-au mai anuntat 
prezența două echipe din pri
ma ligă a campionatului olan
dez, Excelsior și Haarlem.

Sportul studențesc a învățat 
mult din ediția trecută a Cu
pei U.E.F.A., cînd a fost eli
minată de mai puțin cunoscu
ta Sturm Graz. încă de pe 
acum „Inter“-ul milanez este 
studiat și-- întors pe toate fa
țetele. ..Si cine știe dacă in 
cele două manșe ale calificării, 
in care vom arunca totul in 
luptă, șansa nu va fi de par
tea noastră", ne-a spus la ple
care antrenorul Constantin Ar- 
drieanu.

Ilagi, 
și- au 

cadrul

Sandu

Sportul, sini

mijlocașul
,,Va fi greu

Gheorghe NERTEA

JIUl PfIROSW î\ IIIINU i\ R.p. CHIWZ4
sub culorile echipei, 
aceștia. Casai (care 
neste si funcția de 
secund). V. Popa. P. 
Stana V esa. Vizitiu.
Florescu. Găman. Varga, Sze- 
kely. Băluță. Cura. Lasconi. 
Stoinescu. Antrenorul echipei 
este Gogu Tonca.

Printre 
indepii- 

antrenor 
Grigore, 

M. Popa,

Vineri, pe „Cent ralul" din Bânie
■

/

5000 Dt SUPORIlflI Al OAIAfOSIIĂJIICRAIOA A AO DIAIOGAI CU f Al OUI III LOR
tor spre întronarea unei atmosfe
re de sportivitate in tribune, spre 
a ocupa un ioc fruntaș și in 
„Trofeul Petschovschi". Publicul 
traiovean trebuie să creeze In tri
bune acea atmosferă propice des
fășurării unui fotbal de clasă, 
ița cum Univers-tatea are posibi
litatea să ofere, o atmosferă cu 
care componenții Iotului 
vean s-au intilnit in multe 
ale lumii.

— Ați amintit de Geolgău 
lack Cum se prezintă ei ?

— Ce s-a discutat T

s

craio- 
locuri

și Ba-

Fieni — 
Electrica 
ulung X; 
- Gloria 
Teși ța — 
7. Mure- 
5.A. Sf. 
ighișoara 
i 1 ; 9.
tul Re- 
Luduș — 

Unirea 
d C.T. 1; 
1 C.F.R.

fii
E •
—■
■*! .

Denumirea Game undă Sistem 
radiorecep- alimentare
torului

Greutatea 
(s)

Prețui 
l«M

9 SONG medîi/ultra- 3 baterii R6 
scurte (4,5 V)

300 «10

0 GAMMA medii 2 baterii R6
d.5 \n

341

9 SOLO 100 lungi-medii 2 baterii R6
(1.5 V)

290 371

• SOLO 300 lung l-med ii 4 baterii R6 
ultrascurte (d V)

550 «85

• SOLO 500 lungi-medii 4 baterii R14 
«curte-uitra- (6 V) 
scurte rețea 220

1000 885

9 GLORIA lungi, medii, 6 baterii R20 
scurte, ultra
scurte

1382

— „Vedeta- conversației a fost, 
desigur, echipa Universitatea Cra
iova eu nelmplinirile ei din sezo
nul trecut, dar și echipa naționa
lă. S-a insistat pe realitatea că 
• parte din componenții formației 
craiovene nu a mai evoluat la 
cotele obișnuite și ca urmare a 
scăzut — din diferite motive — nu
mărul jucătorilor de la Craiova în 
echipa națională (Bălăci, Geolgău, 
Crișan, Beldeanu). Mai mult, toți 
aceștia, mal puțin Geolgău, au 
lipsit de foarte multe ori și din 
echipa noastră, eu urmări în ca
litatea evoluțiilor ei. Foarte mult 
s-a insistat in acest dialog pe la
tura disciplinară a comportării ju
cătorilor care, de ce să nu recu
noaștem 7, a lăsat de dorit: a 
pierdut la „masa verde" meciul 
cu Sp. studențesc, a avut 5 car
tonașe roșii șt 29 galbene, „recol
tă" nedorită, care ne-a dus pe 
nltimul loc și în „clasamentul 
fair-play" al ziarului „Sportul". 
S-a făcut apel Ia suporterii pre- 
zenți ca el să constituie nucleul 
care să dirijeze masa spectatori-

— Geolgău este refăcut, și me
dicul și-a dat asentimentul pentru 
începerea pregătirilor. Are cîteva 
kilograme in plus, datorită inac
tivității, pe care va trebui să Ie 
elimine. Bălăci nu are insă avizul 
medicului, iar comisiile medicale 
care l-au consultat nu au dat o 
decizie definitivă. Cred că trebuie 
făcut totul pentru ca acest mare 
talent al fotbalului nostru să re
vină cit mai repede pe teren El 
se bucură în continuare de spri
jinul moral al nostru și al supor
terilor. Din păcate s-a Plai înre
gistrat o defecțiune in Iot. 
vorba de Tilihoi. La primul an
trenament, după o mișcare ne
controlată a făcut o formă difi
cilă de hernie de disc la coloana 
vertebrală. Este Internat ta spi
talul Municipal din Crainva si nu
mai după 1 august vom sfi cînd 
tși va putea relua pregătirile.

Este

— De cine sîntețl ajutat la an
trenamente 7

— De Costică 
cum se știe, dar 
Silviu Stănescu. 
Universității Craiova.

Stefănescu. asa 
si de antrenorul 
fost jucător al

Mircea TUDORAN

adm.rabn.il


SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
© BEIJING (Agerpres). — 

Echipa feminină de baschet a 
României, aflata in turneu în 
R.P. Chineză. a jucat la 
Changchun cu selecționata 
provinciei Heilongjiang. Par
tida s-a incheiat cu scorul de 
80—33 in favoarea baschetbalis
telor românce. In continuare, 
formația română va evolua la 
Shenyang și Beijing.

0 I’RAGA (Agerpres). — 
Proba feminină de simplu din 
cadrul turneului internațional

Ciimpionafclc europene la tenis de masa

JUNIORII SI CADETII NOȘTRI 
AU PLECAT LA LINZ

Teri au plecat spre Linz 
(Austria) componenții repre
zentativei de tenis de masă a 
României care va participa la 
Campionatele de juniori și 
cădeți (18—25 iulie).

La ediția din acest an a eu
ropenelor celor mai tineri ju
cători vor evolua Vasile Vio
rea, Călin Toma și Cristian 
Tiugan. toți de la Universita
tea Craiova — antrenor Virgil 
Bălan — în competiția junio
rilor. cu probe pe echipe, sim
plu, dublu si dublu mixt- La 
cădeți vor fi prezenți Călin 
Creangă (Sticla C.S.Ș. Bistri
ța) și Romulus Revis (C.S.Ș. 2 
STIROM Buc.), iar la cadete 
Otilia Bădescu (C.S.Ș. 1 Spar- 
tac București) Kinga Lohr 
(înfrățirea Tg. Mureș) și Anca 
Cheler (Juventus ’83 Buc.). 
Antrenori — Cen Xiezong 
(R.P. Chineză) și Marius Lă- 
zârescu. Competiția cadeților 
se dispută pe echipe, simplu 
și dublu. în proba de dublu 
mixt la juniori alături de 
băieți vor evolua cadetele.

Sferturi de finală In „Cupa Dans"

ECHIPELE SUEDIEI. S.U.A., AUSTRALIEI 
SI CEHOSLOVACIEI AU FĂCUT

UN PAS IMPORTANT ÎNAINTE...
’ Sferturile de finală din gru
pa mondială a „Cupei Davis", 
programate la sfirșitul săptă- 
mînii trecute, s-au incheiat cu 
rezultatele prevăzute.

BAASTAD : Suedia — Para
guay 4—1. Chiar și fără Mats 
Wilander, accidentat, suedezii 
au obținut o victorie facilă ca
lif icin du-se pentru semifinalele 
competiției. Rezultatele indivi
duale : Henrik Sundstrom — 
Victor Pecci 6—3. 6—4. 2—6, 
6—4. Anders Jarryd — Fran
cisco Gonzales 6—3. 6—-2. 6—4, 
Jarryd, Stefan Edberg — PeccL 
Gonzales 2—6. 6—8, 6—4. 1—6, 
Sundstrom — Gonzales 6—3, 
6—1, 6—2. Jarryd — Oscar 
Napout 6—3. 6—0.

ATLANTA. Din cauza deca
lajului de fus orar nu avem 
rezultatul definitiv al meciului 
dintre S.U.A. și Argentina. 
Dar, cum după două zile sco
rul este de 3—0 in favoarea 
tenismanilor americani, ei sînt 
de acum calificați în semifina
le. John McEnroe — Jose Luis 
Clerc 6—4. 6—0. 6—2 Jimmy

BALCANIADA
(Urmare din pag. 1)

parte. în aceeași probă. Ligia 
Cozma s-a clasat a cincea cu 
4:35,31.

Pasionantă a fost cursa de 
4X100 m liber fete. încheiată 
cu un succes românesc. în 
care Tamara Costache, Laura 
Sacbelarie, Claudia Arsene și 
Iulia Mateescu au înotat pen
tru prima dată sub 4 minute — 
3:59,11. nou record balcanie, 
nou record național de senioare 
și junioare. Andrea Hidegkuti 
a fost a 3-a la 200 m bras cu 
2:44,03. fatînd pentru 3 sutimi 
„argintul*,  iar Cristina Devese- 
Icanu a 4-a, 2:44,44. într-o

• eăoctio fi administrația t cod 7W73 București, str. V. Conto 14, oi. P.T.T R. I, tel. centrală H.79 fi H.50.5S secțio coresp <0.f0 M | Interurbon «7: teles 10 350 romsp tiparul i.f .Inlormațio*.
Peekv străinătate abonamente prin ROMPRESFILATELIA • sectorul export-import presă P.O. Boi 12—201 iele» 10370 prslir București, Colea Grlviței nr 64-66 10363 R. I, 2. 3. 4

cursă cîștigată de sportiva de 
clasă internațională Tania Bo- 
gomilova (Bulgaria) în 2:36,09. 
Tot „bronz" au mai obținut 
Flavius Vișan la 100 m fluture, 
cu 56,95 (a cîștigat grecul 
Stevenson, 56,10) și ștafeta mas
culină de 4X100 m liber (Vi
sau. Negrea. Băcuieți. Mușat), 
3:34.60 record național de se- 

de tenis pentru juniori de la 
Plsen a fost cîștigață de spor
tiva româncă Ileana Trocan, 
care a învins-o în finală cu 
7—5. 6—4 pe jucătoarea ceho
slovacă Laskova. In semifi
nale, Trocan a eliminat-o cu
6— 4, 6—4 pe Smekalova (Ce
hoslovacia).

în finala probei de dublu, 
cuplul român Ileana Trocan — 
Diana Samungi a dispus cu
7— 6. 6—3 de perechea ceho
slovacă Adamkova — Marko-

Dintre sportivii români, Oti
lia Bădescu este deținătoarea ti
tlului de campioană europeană 
de cadete la ediția precedentă 
(Malmo. Suedia), unde echipa 
de cadete (Bădescu. Cheler) 
și dublul format din aceleași 
jucătoare au ocupat locurile 3.

★
Au fost trase la sorți gru

pele preliminarii ale Campio
natului european de juniori și 
cădeți la tenis de masă.

La juniori, grupa F. echipa 
României va evolua in com
pania formațiilor Franței, Spa
niei si Turciei. La cădeți, 
grupa B. jucătorii români vor 
intîlni echipele Franței. Ita
liei, Spaniei. Elveției și Tur
ciei, in timp ce cadetele (gru
pa O vor juca alături de spor
tivii din Olanda, Grecia, Sve
din și Turcia. în funcție de 
rezultatele din aceste grupe 
preliminarii se vor alcătui se
riile semifinale.

La individual, printre favo- 
riți figurează și Vasile Floret, 
în competiția juniorilor.

Connors — Martin 
J ai te 6—3, 6—4, 
10—8, McEnroe, 
Peter Fleming — 
Clere, Jaite 7—5, 
4—6, 6—3. 6—1.

BRISBANE. Re
prezentativa Aus
traliei, actuala de
ținătoare a trofeu
lui, s-a impus clar 
in fața Italiei și 
după două zile de 
întreceri conduce 
cu un scor de ca
lificare: 3—0. John 
Fitzgerald —
Gianni Oeleppo 
6-3, 6—1. 4—6.
6—1. Pat Cash —
Claudio Panatta 8—3, 3—6.
6—3, 6—4. Deoarece simbâtă a 
plouat torențial, jocul de du
blu a trebuit să fie aminat 
pentru duminică: Paul
McNamee, Mark Edmondson — 
Ocleppo, Panatta 3—6. 7—5.
6—4. 6—3.

HRAREC KRALOVE. Cu una 
„rece*  și alta „caldă*.  Ivan 
Lendl a asigurat calificarea

DE NATATIE»
niori. prima fiind Bulgaria, 
3:32,07.

Alte rezultate : 409 m liber : 
Kocinov (Bulgaria) 4:00,81 ...4 
B. Nan. 4:05,64 ...8. Negrea
4:19,08 ; 100 m spate (b) : Ma- 
lanos (Grecia) 58,15. ...6. Man- 
dache 1:02,10 ; 200 m bras (b) : 
Nenov (Bulgaria) 2:26,53 ...6
A. Toth 2:30,84 ...8. Drăguleț
2:37,30.

La sărituri, la platformă fete, 
s-a impus Iasmina Gheorghieva 
(Bulgaria), aflată într-o exce
lentă zi de concurs — 405,30 p. 
Ileana Pirjol mulțumindu-se cu 
locul doi. 385,85 p. deși nu a 
ratat nimic, iar Luiza Nicolaes- 
eu cu locul trei 344,45 p.

Duminică, reuniunea finală a 
inceput bine pentru sportivii 
noștri. Andrea Dragomir, 457,20 
p și Isabela Bercaru, 496,90 p, 
au dus între ele o luptă strin- 
să, interesantă pînă în final, 
dominind disputa la trambulină 
și intrind atît în posesia titlu
lui balcanic, cît și a medaliei 
de argint. 

va. Rezultatele înregistrate în 
finalele concursului masculin : 
simplu : Christian Bergstroem 
(Suedia) .— Mihai Vanțâ (Ro
mânia) 6—4. 6—1 ; dublu : En
gel. Maimberg (Suedia) — Mi
hai Vanță, Nicolae Manuel 
(România) 2—6 6—4. 6—4.
• BUDAPESTA (Agerpres). 

— în runda a 3-a a turneului 
internațional feminin de șah de 
la Tapolca maestra româncă 
Eugenia Ghindă a cîștigat la 
S. Szalai. Maria Albuleț a ob
ținut victoria la Hausner, Pe- 
trovici a învins-o pe Berglitz, 
Keresturi a pierdut la Bazaj, 
iar partidele Starck — Jicman 
și Măriei — Stadler s-au în
cheiat remiză. în clasament 
conduc iugoslavele Stadler și 
Măriei cu cite 2,5 puncte, ur
mate de Madl (Ungaria) 2 
puncte (1). Maria Albulet și 
Ligia Jicman (România), Pe- 
trovici (Iugoslavia) cite 2 punc
te etc.
• ROMA (Agerpres) — în 

campionatul european de bas
chet pentru junioare II (ca
dete) de la Perugia, echipa 
României a întrecut cu 89—72 
(41—27) selecționata Spaniei. 
Alte rezultate : URSS — Italia 
86—80 ; Bulgaria — Olanda 
63—52 ; Franța — Austria 
66—59;

la cncorsBrile atletice SERGHEI BUBKA-5,90 m LA PRĂJINĂ!
LONDRA. In cadrul concursu

lui desfășurat vineri seara la 
Crystal Palace, sovieticul Ser- 
ghei Bubka a stabilit un nou 
record mondial la săritura cu 
prăjina cu 5.90 ta ! Vechiul re
cord ii aparținea cu 5.88 m de 
la 2 iunie (Saint Ddhîs). Tot 
Bubka sărise anterior (27 mai. 
Bratislava) 5,35 m. în cadrul a- 
celuiași concurs, lari Sedii a 
aruncat 85.60 m la ciocan, al 
doilea rezultat mondial al tutu-

Cehoslovacul Ivan Lendl ■ adus tra punct pre
țios la edificarea echipei sale

formației Cehoslovaciei la 
semifinale, aceasta invingind 
cu 3—2 in partida cu Franța. 
Lendl — Henri Leeaate 3—6. 
6—8. 4—6. Tomas Smid — Guy 
Forget 6—4. 2—6. 3—6. 6—1. 
6—4. Smid. Pavel Slozil — 
Leconte, Pascal Fortes 6—2. 
5—7. 7—5. 4-6. 6—2. Lendl — 
Forget 11—9. 6—4. 6—2. Smid — 
Leconte 3—6, 3—6.

OTBAL 
meridUAMe

Villeneuve d’Aseq (Franța). 
Turneul internațional desfășu
rat in această localitate a fost 
cîștigat de formația poloneză 
Legia Varșovia care a întrecut 
în finală, pe F.C. Lens. cu 
2—1. Pentru locul 3, Standard 
Liege a învins Lille cu 4—2 
(după executarea loviturilor de 
la 11 m).

Rio de Janeiro. în ultimul 
meci din grupele semifinale 
ale „Cupei Libertadores44. for
mația braziliană Flamengo a 
întrecut cu 2—1 (0—1) pe Ula 
Merida (Venezuela). Au mar
cat : Tita și Adilio, respectiv 
Itamari. Clasate la egalitate, 
pe primul loc. cele două e- 
chipe braziliene Flamengo și 
Gremio Porto Alegre vor sus
ține un meci de baraj pentru 
desemnarea cîștigătoarei gru
pei. Aceasta va întîlni apoi, 
în finală, echipa argentiniană

© Șapte fotbaliști 
■ii echipei new-yor- 
keze ,,Cosmos" (șase 
americani și un ca
nadian) au fost puși 
la dispoziția repre
zentativelor olimpice 
ale S.U.A. și Cana
dei. Este vorba de 
portarul Brcic, fun
dașul Canter, libe- 
roul Durgan, mijlo
cașul Di Bernardo, 
atacanții Borja și 
Moyers, respectiv, 
de mijlocașul Gray.
• Fosta recordma

nă mondială la a- 
runcarea suliței, So
fia Sakorafa, nu va 
face parte din re
prezentativa olimpică 
a Greciei pentru Jo
curile de la Los 
Angeles, din cauza 
unui mai vechi trau
matism muscular la 
umărul drept. Cum 
tratamentele efec
tuate s-au dovedit 
ineficiente. medicii 
opinează pentru o 
intervenție chirurgi
cală. Sakorafa a de
ținut recordul mon
dial cu o perfor
manță de 74,20 m — 
19C. După cit se

pare, nici actuala 
recordmană a lumii 
(74,76 m — 1983),
campioana mondială 
finlandeza Tiina Lil- 
lak nu va face de
plasarea peste O- 
cean, fiind și ea ac
cidentată. In aces
te condiții principa
lele favorite la me
dalii sînt atletele 
britanice Fatima 
Whitebread (71.86 
m) și Tessa Sander
san (68,88 m) și gre
coaica Ana Verouli 
(72.20 m) — cam
pioana europeană a 
probei.

9 Micul arhipelag 
Tonga (107 000 locui
tori) din oceanul 
Pacific va fi prezent 
pentru prima oară 
la o competiție o- 
limpică, dar nu așa 
oricum... Iubitorii 
sportului nutresc 
speranța că unicul 
lor reprezentant, 
boxerul Sâni Fine 
va cuceri titlul de 
campion ! Acest pu
gilist. de 25 de ani, 
a susținut pînă acum 
33 de meciuri, în

ror timpurilor (după recordul 
mondial de 86,34 m pe care l-a 
stabilit recent), iar Zola Budd 
(Anglia) a alergat 2 000 m în 
5 □345, îmbunătățind cu 25 de 
sutimi de secundă cea mai bună 
performanță mondială care a- 
parținea campioanei noastre 
Mariciea Puică. Alte rezultate : 
masculin : 400 m : Paul (Trini
dad) 45.6. 400 mg : Rambo
(S-U-A.) 49,01, triplusalt : Emeț 
(L’.R-S-S.) 1747 m, feminin :
înălțime : Tamara Bikova
(U.R-S.S.) 1,99 m.

MOSCOVA. Simbâtă, Galina 
Cistiakova a stabilit un nou 
record al U.R.S.S. la săritura in 
lungime cu 741 m. Vechiul re
cord era de 7.09 m și aparținea 
din 1978 Wilhelminei Bar- 
dauskiene. Rezultatul Calinei 
Cistjakova — al cărei record 
personal era de M9 m, obținut 
la 11 mai în acest an tot la 
Moscova —, este al treilea pe 
lista mondială a tuturor timpu
rilor, după 7,43 m Anișoar*  
Staaeia și 7,34 m Heike Dante.

Turul ciclist al rraBfcl etapa a 16 a

LAURENT FIGNON ÎL DOMINĂ 

PE BERNARD HINAULT
După ziua de odihnă de sim

bâtă. cicliștii participant*  la 
Turui Franței au avut de par
curs duminică o etapă (a 16-a) 
contra cronometru individual de 
23 km cu pred muntos, de 
La Les EcbeSes la La Ruch£re 
ea Chartreuse. Etapa a fost 
dominată de ciștigătocul de 
anul trecut al Turului, francezul 
Laureat Flgnoa. care și-a dis
tanțat principalii adversari. in 
frunte cu Bernard Hinault, de 
patru ori âștigător al tradi
ționalei competiții. Fignon a

Independiente din Buenos 
Aires.

Frankfort pe Main. Fostul 
internațional Franz Becken
bauer, căpitan al echipei vest- 
germane. campioană mondială 
in 1974, a fost numit oficial 
în funcția de responsabil al 
reprezentativei R- F. Germania. 
Beckenbauer il înlocuiește pe 
antrenorul naționalei Jupp Der- 
wall, care, în urma insucce
sului echipei R.F.G. la cam
pionatul european din Franța, 
s-a văzut constrîns să demisio
neze ! Beckenbauer nu va 
funcționa însă ca antrenor 
(nici nu deține această califi
care!) ci ca... șef al echipei. în 
fond este același lucru. dar 
spus cu alte cuvinte ! Ca aju
tor ii va avea pe profesorul 
de fotbal Horst Koppel, care 
1-a fost adjunct și lui Derwall.

Stockholm. Rezultate din 
„Cupa de vară a Suediei" : 
A.I.K. Stockholm — Magde
burg (R.D.G.) 2—0 Videoton 
(Ungaria) — I.F.K. GOteborg 
3—1. 

cadrul categoriei 
semi-grea. obținînd... 
33 de victorii, din
tre care 24 înainte 
de limită ! Fine este 
un boxer cunoscut, 
căci la ultima edi
ție a Jocurilor Com- 
monwealth-ului. la 
Brisbane în 1982, el 
a obținut medalia de 
aur in urma victo
riei la puncte asupra 
ugandezului Jona- 
tnan Kirisa.

• Aruncătorul de 
ciocan, americanul 
Ed Burke, la 44 de 
ani ai săi. va fi pro
babil unul dintre cei 
mai vîrstnici concu- 
renți la întrecerile 
de atletism. El a mai 
participat de două 
ori la J.O., în 1964 
(locul 7) și în 1968 
(locul 12). Anul ur
mător Jocurilor din 
Mexic el a abando
nat activitatea com- 
petițională, pe care 
a reluat-o însă în 
’979, după o pauză 
de 10 ani. Recent el 
a aruncat 71.80 m la 
numai 12 cm de re
cordul personal !...

LEIPZIG. Campioana mon
dială la aruncarea discului Mar
tina Opitz (R.D. Germană) a 
aruncat 72,32 m, record națio
nal, a doua performanță mon
dială din istoria probei, după 
recordul mondial de 73,26 m 
deținut de soivetica Galina Sa
vinkova.

RABAT. Rezultate din cam
pionatele Africii : masculin, tri
plusalt : Joseph Taiwo (Nige
ria) 17,19 m, Ajayi Agbebaku 
(Nigeria) 16,96 m ; 800 m :
Sammy Koskei (Kenya) 1:45,17, 
Moussa Fall (Senegal) 1:45,56 ; 
3 000 m obstacole : Joshua Kip- 
kemboi (Kenya) 8:27.88 ; înălți
me : Mohamed Aghlal (Maroc) 
2,17 m ; 100 m : Chidi Imo'n 
(Nigeria) 10,40 ; 400 m : Gabriel 
Tiacoh (Coasta de Fildeș) 45,52; 
greutate : Mohamed Achouche 
(Egipt) 18,45 m ; feminin, înăl
țime : Awa Dioum Ndiaye (Se
negal) 1,76 m ; 800 m : Justina 
Chepchirchir (Kenya) 2:04.52.

înregistrat timpul de 42:11,15 
(medie orară 31491 km), fiind 
urmat de Luis Herrera (Co
lumbia) 4246,32. care a recu
perat, pe urcușul spre La Ru- 
chere. din diferența pe care o 
pierduse pe porțiunea de Dlat, 
Pedro Delgado (Spania) 42:43,72, 
care confirmă, ca și Herrera, 
calitățile de cățărător. Bernard 

.Hinault 42:44.53. Julian Go- 
rospe (Spania) 42:52.81. Angel 
Arroyo (Spania) 43 40,94.

în clasamentul general con
tinuă să conducă Vincent Bar- 
teau (Franța) 74h38:14 urmat 
de Laurent Flgnon la 6:29. 
Bernard Hinault la 9:15. Phil 
Anderson (Australia) la 11:03, 
Gerard Veldscholten (Olanda) 
la 11:16, Pedro Delgado la 
11:25 etc.

Astăzi se dispută etapa a 
17-a, Grenoble — Al pe d’Huez, 
151 km. In care cicliștii vor 
avea de escaladat două virfuri 
de categoria I și un virf de 
dificultate maximă (fără ca
tegorie), chiar la sosirea la 
Alpe d’Huez.

Fetele au avut ieri zi de 
odihnă. Simbâtă s-a desfășu
rat etapa a 13-a, o cursă con- 
tracronometru individual in 
circuit, la Voreppe, lungă de 
23,4 km. A cîștigat olandeza 
Helena Hage in 44:21. urma
tă de Christine Waller (Franța 
B) 44:28. Mary Nanne-Ma.rtin 
(S.U.A.) 44:59, Corinne Lutz 
(Franța A) 45:04. Nieke Havik 
(Olanda) 45:16 etc. în clasa
mentul general conduce He
lene Hage. 20h57 44, urmată de 
Mary Nanne-Martin 20h58:28, 
Valerie Simonet (Franța A) 
211100 49. Bettv Wise-Steffan 
(S.U.A.) 21h01:08. Debra Schun- 
way (S.U.A.) 21 h01:45 etc?


