
înaintea plecării de azi la Los Angeles

ADUNAREA DELEGAȚIEI OLIMPICE 
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
Marti a avut loc adunarea 

delegației olimpice a Republicii 
Socialiste România care va 
participa la cea de-a XXIII-a 
ediție a Jocurilor Olimpice de 
vară de la Los Angeles.

în numele membrilor delega
ției olimpice, sportivi fruntași 
au exprimat sentimente de 
profundă dragoste și recu
noștință față de conducerea 
partidului și statului, personal 
față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru minunatele 

condiții de viață și pregătire, 
angajîndu-se să nu precupe
țească nici un efort pentru a

Trăim în aceste zile, cînd se împlinesc 19 ani de la alegerea 
dumneavoastră în funcția de secretar general al partidului, ma
rea bucurie de a ne alătura dorinței fierbinți a întregului nos
tru partid și popor, ca Ia Congresul al XlII-Iea al partidului să 
fiți reales in funcția supremă de secretar general al partidului, 
garanție sigură a înaintării neabătute a României pe drumul lu
minos al socialismului și comunismului, a ridicării continue a 
nivelului de trai material și spiritual al poporului nostru, a 
creșterii prestigiului patriei noastre pe plan internațional.

Din anul 1965 și pînă în prezent în Epoca Nicolae Ceaușescu, 
așa cum o denumește cu nețărmurită dragoste și prețuire 
poporul român, epoca cea mai înfloritoare din istoria țării noas
tre, sportul românesc a înregistrat cele mai mari succese din 
întreaga sa participare de peste 6 decenii in arena internațională 
sportivă : 81 de medalii olimpice, 353 de medalii la campionatele 
mondiale, 472 de medalii la campionatele europene, un total de 
909 medalii fată de cele 219 medalii din perioada 1944—1964 și 
18 medalii din anul 1924 și pină in 1944.

Remarcabilul bilanț sportiv realizat in anii eare au trecut de 
la al lX-lea Congres al partidului ne mobilizează și mai mult 
angajindu-ne in fața dumneavoastră, părintele nostru iubit, să 
nu precupețim nici un efort pentru ca la Jocurile Olimpice de 
la Los Angeles să fim la înălțimea marilor realizări ale poporu
lui nostru, să înregistrăm un bilanț pe măsura minunatelor con
diții de viață, muncă, învățătură și sport pe care, sub condu
cerea dumneavoastră înțeleaptă, partidul și statul le asigură po
porului nostru, tinerelor generații.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
de hotărîrea noastră fermă de a reprezenta cn cinste culorile pa
triei in intrecerile olimpice de Ia Los Angeles, de a întimpina 
astfel cu noi și mari succese cea de-a 40-a aniversare a revolu
ției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- 
listă și Congresul al XlII-Iea al partidului, de a nu precupeți 
nici un efort pentru a contribui la sporirea înaltului prestigiu de 
care România socialistă Se bucură astăzi in rîndul tuturor na
țiunilor lumii.

„SĂ IEȘI DIN SCHIMB
MIȘCARE ÎN AER

„DACIADA" într-o mare întreprindere: „Republica" București

Șl SA FACI
LIBER..."

„Republica*  reprezintă un 
nume de referință în industria 
românească, în fabricarea de 
țevi de diferite dimensiuni, de 
la unul la 6 țoii, a altor pro
duse care duc faima țării 
peste hotare. Un colectiv har
nic în care tineretul precum
pănește. Tineri care, ca peste 
tot, iubesc și practică cu 
entuziasm exercițiile fizice 
și sportul.

„Nimeni nu ocolește sta
dionul", ne spune Vasile Gancl, 
secrertar-adjunct al Comitetului 
de partid, dimpotrivă, toată 
lumea e dornică să trăiască 
bucuria mișcării, în orice a- 
notimp...“

Totul începe cu o activita

La J. B. (Ic înot $1 sărituri de Ia Izmir

ÎN PRIM-PLAN TINEREȚEA, SPERANȚELE• ■a

Desfășurată timp de trei zile 
în Turcia, cea de a 16-a edi
ție a Jocurilor Balcanice de 
înot și sărituri în apă s-a 
bucurat de lăudabile eforturi 
organizatorice din partea oa
menilor natației din marele 
oraș Izmir, precum și de suc-

La 14 ani, Iulia Mateescu — 
vedetă a întrecerilor din Tur
cia, o mare speranță pentru 

C.E. de juniori l 

reprezenta cu cinste Și demni
tate sportul românesc la O- 
limpiasdă.

In încheierea adunării a luat 
cuvîntul tovarășa Lina Ciobanu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

înltr-o atmosferă entuziastă 
a fost adoptată o telegramă a- 
dresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, In telegramă, 
se spune : 

te sportivă de masă! Po
picele, adică sportul in eare 
Gloria București a dat la ivea
lă sportive de renume mon
dial, in frunte cu campioanele 
Margareta Cătineanu și Ana 
Petrescu, sau rugbyuL prezent 
de mai bine de două decenii 
in întreprindere, sport care a 
format și lansat multi inter
naționali, pe actueâul antre
nor ai lui Dinamo București, 
Ion Tuțuianu, pe Dăiciuiescu, 
Dragomir, foști titulari ai na
ționalei, pe antrenorul Farului 
Constanța. prof. Mihai Nana, 
sau pleiada de arbitri divizio
nari ,,A“ din care fac parte 
Costică Udrea, Ștefan Crăciu- 

ces de public. Un public care 
— asemenea specialiștilor, de 
altfel — și-a manifestat cu 
căldura caracteristică, în pas 
cu... vremea (peste 40 de gra
de !), aprecierea față de com
portarea unora dintre sportivii 
români. In fapt, tuturor le-a 
fost limpede că delegația 
noastră feminină este cea mai 
tinără participantă, cu o sin
gură senioară, ambițioasa Eni- 
ko Palencsar, cu o școlăriță 
de 14 ani, Iulia Mateescu, de
venită lideră ad-hoc a echipei, 
și chiar cu o înotătoare de 13 
ani, Ligia Cozma, succesul din 
întrecerea pe echipe devenind 
cu atit mai remarcabil. Ne-a 
impresionat dorința tuturor, 
fete dar și băieți, de a contri
bui la un bilanț general cit 
mai bun, al echipei, modul 
cum întregul lot a știut să-i 
încurajeze pe cei aflați în mo
mentul respectiv în apă. în 
plină desfășurare a probei. Că 
se putea mai bine, e limpede. 
Așteptam, spre pildă, aurul și 
Ia platformă fete, nu doar la 
trambulină (cucerit de An
dreea Dragomir). Iar la înot, 
victoria ar fi surîs cu sigu-

Geo RAETCHi

(Continuare tn pag. a 4-a)
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„EPOCA
EPOCĂ DE

CEAUȘESCU44
AUR A PATRIEI!

• 17 titluri olimpice la Ciudad de Mexico, Miinchen, 
Montreal și Moscova • Nadia Comaneci a incintat

lumea sportului 9 Peste 1100 de medalii la campionatele
Europei și ale lumii

„Cel mai frumos cel mai c- 
motionaut. cel mai înălțător 
moment din viața mea l-a con
stituit intilnirea eu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Am simții 
atunci eu toate fibrele ființei 
mele căldura părintească a 
conducătorului națiunii noastre. 
—-etuire*  partidului si statului 
nostru pentru tot ceea ce noi, 
tinerii sportivi, facem pentru 
creșterea prestigiului sportiv ai 
României socialiste. pentru 
faima poporului nostru in 
lume“. Am auzit aceste vorbe 
de neuitat, izvprîte din inimi, 
de la Nadia Co mâneci și Ivan 
Patzaiehin. de la Stefan Rusu 
si Nicolae Munteanu. de la a- 
titia Si atitia dintre -tricolorii*  
care au avut Înalta cinste, fe
ricirea de nedescris de a fi 

neseu. Paul Soare, Mihai Ga- 
vrici sau Anton Briceag.

Inginerul Remus Luscan, li
nul din animatorii sportului 
cu balonul oval la „Republi
ca*.  p!nâ mai ieri jucător ei 
însuși, iși manifestă sacisfac- 

performanța Glo- 
fi in nou in Di-

ția pentru 
riei de a 
vieia „A*.

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2—3)

Stadionul — școală a muncii, școală a vieții

Cine se întoarce cu gindul 
la vremurile de aur ale .ma
relui Rapid" si ale echipei na
ționale de volei rostește obli
gatoriu. cu admirație, cîteva 
nume intrate deia in legendă, 
între acestea se va afla cu 
siguranță, cel al maestrului e- 
merit. al sportului Jean Po
nova, ridicătorul-coordonator de 
ioc. cel care a fermecat ani 
in sir. prin vocația si inteli
genta sa de mare dirijor al 
unei echipe mari, mii si mii 
de iubitori ai sportului.

Pe acest om îl așteptam de
unăzi în cabinetul său de la 
Spitalul C.F.R. (Șeful secției 
chirurgie, medicul primar Jean 
Ponova era în operație.) In 
compania colegului său. Eugen 
Popa, si a sorei Viorica Bădu- 
lescu, timpul a trecut pe ne
simțite. „Doctorul Ponova — 
ne spunea sora — a fost si a 
rămas o... «mină de aur» : ex
celent paseur, excelent chirurg. 
Cind eram la Liceul sanitar ne 
duceam și noi la meciurile de 
volei ale Rapidului. De-atunci 
il știu ca jucător, pentru ca 
mai tirziu să-I cunosc, aici, ca 
medic. Cu cît suflet lupta pen
tru echipă, cită dăruire ! Trăia 
și suferea prin echipă, pentru 
echipă. Si ca medic e la fel t 
trăiește și suferă o dată cu pa-
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felicitați pentru marile lor iz- 
binzi sportive de către cel mai 
iubit fiu al națiunii noas
tre. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Ele exprimă nu 
numai fireasca mindrie. ci și 
nețărmurita dragoste De care 
toii tinerii sportivi o nutresc

Multiplă campioană olimpică, mondială și europeană, Nadia 
Comăneci — o figură de legendă a sportului românesc

— împreună cu întregul po
por — eminentului conducător 
al partidului și statului nostru, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
personalitate de seamă a lumii 
contemporane. Ele exprimă, 
deopotrivă, gratitudinea miș
cării sportive pentru minuna
tele condiții create, voința tu
turor sportivilor de a amplifica 
necontenit succesele, de a îm- 

FINALELE REPUBLICANE ALE LUPTĂTORILOR CĂDEȚI
de vineri și pină duminică, peste 300 de luptă- 
(13—16 ani) iși vor disputa întîietatea la fina- 

greco-romane

Incepind
tort cădeți
lele concursului republican. întrecerile de 
au loc la Lugoj, iar cele de libere la Vaslui.

forță de 
pentru iz-

în halat

cientul și trans
mite celor din jur 
aceeași 
dăruire 
bindă".

Omul 
alb înmănușat, ca
re îngăduise pen
tru o clipă insi
nuarea aparatului 
foto în sala de o- 
perație. stătea a- 
cum destins în 
fața noastră, mul
țumit că a dus cu 
bine la capăt. îm
preună cu asisten
ta instrumentară 
Elisabeta Sava, în
că o operație. A 
cîta în cel 36 de 
ani de cind 
întrerupere 
cu siguranță bis
turiul în mînă_ la 
Spitalul 
Au fost, 
mii...

Este gata de 
un drum așa de 
lung în amintiri, 
pe care zărisem ceva mai îna
inte broboane de sudoare, era 
acum curată, fata senină, ca 
dună orice efort de mare con
centrare si responsabilitate. în
cheiat cu bine. Era același Jean 
Ponova din anii cînd îsi în-

fără 
ține

C.F.R. T 
desigur.

Fruntea-1,

Miercuri 18 iulie 1984

bogâți permanent tezaurul spor
tului românesc.

„EPOCA CEAUȘESCU" este 
epoca de aur a sportului ro
mânesc. în aceste aproape 
două decenii, cele mai înflo
ritoare din istoria milenară a 
României. au fost obținute 

strălucitoare succese pe între
gul mapamond, victoriile spor
tivilor români fiind unanim a- 
preciate în diferite colturi ale 
lumii, elogios comentate de 
presa internațională.

Acești ani sînt cei ai mag
nificei victorii a Vioricâi Vis- 
copoleanu. însoțită de un nou 
record mondial, la Olimpiada

(Continuare In pag !—3)

Chirurgul Jean Ponova, de 36 de ani pa 
„baricadele" nobilei sale profesii

Foto : Dragoș NEAGU

cheia cariera, ca titular al Ra
pidului si al naționalei, numai 
că iernile care au urmat șl-»® 
lăsat în părul său din belsol

Aurelian BREBEANU

(Continuare tn pag. 3—3)



LUPTELE, SECȚIE DE NIVEL OLIMPIC,
IN PRIM-PLANUL PERFORMANȚEI

ÎN DECURS DE NUMAI UN 
DECENIU. Clubul sportiv din 
Botoșani a marcat un ritm im
petuos de dezvoltare, reflectat
— între altele — de cîteva date
semnificative : 1973 (la înfiin
țare) — trei secții (lupte, atle
tism si fotbal) cu un grup 
restrins de sportivi si cu doar 
trei antrenori calificați : 1984
— patru secții de performanță 
(în 1980 s-a adăugat boxul) cu 
un total de 19 crape de pre
gătire si cu 8 antrenori care 
instruiesc și modelează cu 
pricepere zeci și zeci de spor
tivi botoșeneni. DACĂ CU ANI 
IN URMA titlurile de campi
oni ai tării poposeau arareori 
în acest colt de tară, azi 
LUPTĂTORII de la C.S. Bo
toșani dețin o impresionantă 
colecție de titluri republicane. 
Dinul Aiacoboaie. Nicolae 
Drescanu. Liviu Bodnar, Cor
nel Gherasim și Cristinel 
Hreană au fost de mai multe 
ori cei mai buni iuniori din 
tară la categoriile lor de greu
tate. iar acum Viorel Fluierică, 
Marcel Străjeru si Hie Alexa 
sînt cei mai autorizați să con
tinue frumoasa tradiție a suc
ceselor luptătorilor botoșeneni. 
DORIND SA AFLAM de ce 
tocmai luptele greco-romane 
s-au afirmat atît de viguros și 
au devenit secție fruntașă, de 
nivel olimpic, am aflat și răs
punsul : pasiunea, entuziasmul 
si competenta profesională a 
celor _ doi antrenori. Petru 
Ghețău și Mihai Drescanu, 
care lucrează neobosit pentru 
depistarea si. apoi, centru de-

LE.FS.

echipa 
sportiv 
București, 

ca studentă, 
senioare

DE DIMINEAȚA
în plină vacanță de vară, 

copiii din Fetești (elevi ai 
Scolii generale nr. 7 in 
principal) tint oaspeții ne
lipsiți ai terenului de hand
bal aparținind acestei insti
tuții de invățămint. Vin la 
teren, cu mic, cu mare, cum 
se spune, și îl părăsesc 
spre seară, obosiți dar mul
țumiți pentru ci zi de si 
au prilejul să descifreze 
noi taine ale unui sport 
care i-a cucerit încă de IA 
primul schimb de mingi...

îi atrage către handbal o 
Uniri absolventă a 
Anestina Ceavda
ridis, fostă spor
tivă, inițial juni
oară in 
Clubului 
nr. 2 din 
pă aceea, 
formația de 
I.E.F.S, ți chiar in 
național. O sportivă 
acum, ca profesoară de e- 
ducație fizică, s-a dedicat 
muncii de antrenoare. A- 
colo, la Fetețti, ea condu
ce o subsecție a Clubului 
sportiv țeolar din Slobozia.

O subsecție creată chiar 
de ea, in toamnă, eu copii 
de la Școala generală nr. 
7. Trei grupe de începători, 
elevi din clasele a 5-a. 60 
de viitori jucători, in primul 
trimestru de școală. Cifră 
redusă la jumătate. In tri
mestrul al 2-lea. Pentru ca 
acum, la finele anului șco
lar să fie păstrați numai 7. 
Adică o echipă. Cei 
buni, cei mai harnică, 
mai ambițioși. Cu ei, 
fapt, lucrează tinăra antre
noare, in această vacanță 
de vară, spre bucuria copi
ilor — nu numai a celor 
7, ci și a altora care nă-

țeolar 
du- 

ta
■ 

lotul
care,

mai
cei 
de

STADIONUL - SCOALĂ A9
(Urmare din pag. 1)

semnele. Si boneta albă nu le 
Doate ascunde. Ne mărturisește 
că-i fericit, că are un băiat 
care-i seamănă leit si care, 
profesional, vrea să apuce pe 
urmele părinților, fiind In pline 
emoții cu examenul de admi
tere la Medicină.

Cînd a nornit Jean Ponova 
pe drumul performanței In 
volei 7 „La 14 ani, in 
1939, la echipa Liceului 
«Gh. Lazăr», eu Ghiță Teo- 
dorescu. Apoi m-a luat, in 1941, 
Gieu Constantinescu — de la 
care am si invitat ea lumea 
meseria de ridicător — la 
Avintul sportiv, eu Ralea, Scor- 
țeanu. Nelu Constantinescu și 
alții. Din 1945 am trecut in 
echipa Medicinel. unde m-am 
aflat alături de jucători mari 
ea Mi mi Patras. Niki Drago- 
mlrescu. Titi Medianu. Miron 
Georgescu, Savelică Ciofu. Me- 
tonțe Popescu. Pentru ca din 
Ml rind eram ctudent in anul 
rv (ă trec -extern» în secția 

săvîrsirea măiestriei tinerilor 
sportivi : existenta unei baze 
largi de selecție. Întrecerile de 
trîntă si lupte fiind incluse cu 
regularitate în programul „Fes
tivalului sportiv botoșenean" 
sau în calendarul „Daciadei" ; 
centrele-satelit ale clubului — 
de la Trusesti. Bucecea si Po- 
mîrla — constituie o pepinieră 
permanentă pentru lansarea u- 
nor noi si talentat! tineri

24 de ore
la C. S. Botoșani

luptători. Un fapt care ni se 
pare că are o semnificație deo
sebită în explicarea succeselor 
acestei discipline este că ju
dețul are în calendarul com- 
petitional propriu o întrecere 
specială de lupte. „Cupa Boto- 
șanilor". care se desfășoară 
sistem divizie, cu 6 etape, și 
se bucură întotdeauna de un 
mare succes de participare a 
sportivilor și de o mare priză 
la publicul spectator. ATLE
TISMUL PARE HOTĂRlT să 
„prindă plasa**  luptelor, atît în 
ce privește frumoasele rezul
tate. cit si perspectiva. Dacă 
Viorica Bobutanu (campioană 
națională la 400 și 800 m ju
nioare și componentă a echi
pei României. Campioană bal
canică în 1977 la 4X 409 m) si 
Daniela Viern (locul 1 la 3 000 
m în 1982 si locul I la maraton

Dfrectorul JleputBct»*, to- 
ginerul Constantin Glogu, otn 
de sport — na Încape nici o în- 
doiaiă —, care II cunoaște bine 
pe sportivi U>-am prea lipsit 
de la întrecerile lor, le etmose 
pasiunea, atașamentul pentru 
culorile laveiițieil, crede ta 
atatornăcirea aoor reușite și 
kt victor. Ajută de areee spor
tul, pune g sufletul și umă
rul pentru ca totreprinderee 
aă aibă o bază sportivă a ei. 
cât mai aproape. „Să ieși din 
schimb și să ie destinzi o eră. 
dotai pe terenul de sport Aici 
vrem să ajungem. Și este Po
sibil. Vom avea cft de rarind
• bază sportivă a noastră".

Adică, așa cum an oei de la 
Danubiana, de la Acumulato
rul, cfn alte mari întreprin
deri. Să ieși din schimb și să 
taci mișcare in aer Eber. Iată 
un proiect pe cere cei de la 
„Republica", convinși de fo
loasele sportului, vor .să-l 
transpună in viață !

campionilor europeni. (Cind a 
trebuit să renunțe si la antre- 
norat. în 1968, a început de
clinul marelui Rapid...) O ca
rieră sportivă presărată și cu 
unele amărăciuni, asupra eă
rora nu-i face plăcere să se 
oprească, dar și cu multe bucu
rii de neuitat „în această mare, 
unită și sufietistă familie a 
feroviarilor". Cum ar putea 
uita prima victorie a echipei 
României, la C.E. din 1955. a- 
sunra puternicei reprezentative 
sovietice, cu faimoșii Reva. 
Mondzelevski, Cesnokov ? Dar 
dramaticul meci de la Paris 
— 1956, cînd România, după 
ce a învins din nou U.R.S.S., 
pierdea titlul mondial in fața 
Cehoslovaciei, pe care o con
dusese cu 2—0 la seturi și 
9—5 in cel de al treilea 7 Dar 
bătăliile la fel de dramatice 
din C.C.E., mai ales cea în 
care a suferit De banca antre
norilor. în 1965. la cele 3 manșe 
finale (ultima pe teren neutru, 
la Bruxelles) cu Minior Per- 
nik ; sau la cea din 1967. cind 
Rapidul învingea pe Ț.S.K.A. 
și la București si la Moscova 
(în semifinale) pentru a ceda.

Șl PINA SEARA...
dăjduiesc să ajungi, la rin- 
du-Ie, in echipă, in admira
ția părinților, deseori pre- 
zenți la această pregătire 
fără întrerupere, ia perspec- 
tiva apropiatei iețiri in «- 
fara orașului. Fiindcă este 
in curs de perfectare un 
meci-test între micii hand- 
balisti din Fetești și cei din 
Medgidia, ultimii pregătiți 
de o fostă colegi a profe- 
soarei-antrenoare 
Ceavdaridis, 
dor a Socol. 
sportivi la 
lor", pentru 

de 
alta, cine s faiti- 
țat mol mult si 
mai bine. Vor 
tot in această 

mare", site e- 
meciuri-test, la 

Constanța, Bucu-

Anestina 
pe nume Teo- 
O confruntare 

nivelul „pitici- 
« m vedea, ji 
o parte ți de

urma, 
.vacantă 
tape cu 
Slobozia, 
refti. Giurgiu și Alexandria, 
de imbogitire e cunoștințe
lor, de schimb de expe
riență.
Atadar, o Uniri profe- 
soa'i-antrenoare pentru 
care vacanța de vară in- 
seamni munci, strădanie, 
ambiția de a face din co
pia ei — Chiru, Tritan. 
Chiforeanu. Păjereanu. Ion 
Marin. Șerban ți 
sportivi aderărați, 
listi de frunte fa» 
poate chiar mai 
Dispune, pentru 
de tot ce este 
este pricepută si 
ti, copiii o ascultă 
prețuiesc, conducerea 
bului • încurajează 
fortul ei, o sprijini, 
cămine decit si-i 
spor la munci !

Guțu — 
handba- 

județ p 
departe— 

aceasta, 
necesar : 
entuziaș

ti a 
clu- 

tn e- 
Nu ne 

urăm

Tiberiu STAMA 

MUNCII, ȘCOALĂ A VIEȚII
de chirurgie a Spitalului C.F.R. 
și... -intern» la Rapid, două 
unități eărora le-am rămas cre
dincios si în care. în anii care 
aveau să vină. în aceste patru 
decenii de viată nouă, am cu
noscut consacrarea profesională 
si sportivă**.  Doctorul Ponova 
a urcat concomitent treptele a- 
cestei consacrări : în profesie 
de la „extern" la ..intern", de 
la secundar la medic specialist 
Si apoi medic primar : „de fie
care dată prin concurs". în 
cele din urmă șef de secție, 
în sport, la fel. a obtinut 9 
titluri de campion, două locuri 
2 și un loc 3 cu Rapidul, parti
cipant la cele dintîl ediții ale 
Cupei campionilor europeni. în 
care giuleștenii s-au aflat me
reu în finală. După ce. în 1961, 
a părăsit arena ca sportiv, a- 
vea să revină după 3 ani ca 
antrenor si să adauge palma
resului alte două titluri, cuce
rirea pentru a treia oară și 
definitiv de către echipa sa — 
cu Plocon, Drăgan si ceilalți 
corifei In teren — a Cupei

în campionatul național din 
1981) reprezintă succesele tre
cute ale clubului, afirmările 
prezente au la bază talentul, 
sudoarea si munca unor tineri 
ca Liviu Calancea. Laurențiu 
Popa si Mia Marcu. creditați 
deja eu performante notabile 
de nivel republican si sînt toate 
motivele să se spere că ei își 
vor valorifica si pe mai de
parte posibilitățile pe care Ie 
au în condițiile optime de care 
clubul dispune pentru pregă
tirea si afirmarea deplină a 
acestor tineri atleti. PRE
ȘEDINTELE CLUBULUI. Du
mitru Bugeac, ne vorbește cu 
reală satisfacție despre preo
cupările de lărgire a bazei ma
teriale a secțiilor. în special 
la lupte si box. sporturi pen
tru care se află in pregătire 
o sală spațioasă, bine dotată, 
care va putea fi utilizată de 
sportivi la antrenamente si 
pentru concursuri oficiale. în 
paralel, se lucrează cu inten
sitate sporită la proiectul de 
lărgire cu 3 000 de locuri a 
capacității tribunelor Stadionu
lui Municipal, care. în final, 
vor putea cuprinde 10 000 de 
spectatori. Sub tribune se pre
conizează a fi amenajate spatii 
de lucru pentru pregătirea at
letică. Să facem mențiunea că 
toate aceste lucrări se efec
tuează prin grija directă a 
Consiliului popular municipal 
Botoșani. ÎNCHEIEM VIZITA 
NOASTRĂ la club în mijlocul 
FOTBALIȘTILOR. Locul 9 o- 
cupat în campionatul recent 
încheiat pare a fi mulțumitor, 
dar există convingerea că for
țele de care dispune echipa 
permiteau rezultate si mal 
bune. Mai ales dacă se are in 
vedere că în alti ani CJS. Bo
toșani a ocupat si locuri mal 
bune (3 si 4) și că lotul actual 
cuprinde numeroși tineri ta
lentat!. cu certe perspective. 
Oricum, se manifestă încrede
rea că si în viitor clubul va 
putea lansa spre marea per
formantă sportivi de certă va
loare. precum Gheorghe Liliac, 
Gheerghe Andries, Aurel Dă- 
răban, Mircea Cojoearu. loan 
Tleă, Vasile Iepure. Grlgore 
Boii, Ionel Zaharia, Ion Sofran, 
Constantin Iova si alții, care 
au pornit în activitatea com- 
petitională de De meleagurile 
botosenene.

Constantin MACOVB

LA .REPUBLICA
(Urmare ăia pafi. I)

i „CUPA LITORALULUI**  LA TENIS, 
0 RAMPĂ DE LANSARE
A TINERELOR TALENTE

• In competiții, peste 350 de concurenți
O competiție care îsi conso

lidează de la an Ia an tradiția. 
„Cupa Litoralului" — organi
zată de C.S.S. 2 Constanta și 
ajunsă la a 12-a ediție — s-a 
desfășurat în acest an în con
dițiile unei participări va
loroase. atît numeric (peste 350 
de concurenți), dt și Drin ni
velul bun al jocurilor. S-a con
firmat. în primul rînd. faptul 
că tinerii tenismani nominali
zați in loturile reprezentative 
si în grupele de pregătire de 
perspectivă și-au afirmat clasa, 
verificată de mai multe ori în 
acest an cu prilejul repetatelor 
acțiuni de selecție întreprinse 
de federație, ca si a concursu
rilor pe categorii de virstă :
A. Pavel. FI. Mancioc. FI. Oiță, 
Al. Rădulescu, Ruxandra Mă- 
tăoanu. Laura Snirlea. Camelia 
Roman, Simona Petru (10 ani).
B. Peia. T. Butaru. R. Stoia- 
nov. D. Munteanu, Eloriana 
Stoica, Anca Șelărescu, Csila 
Szakaes, Monica Năstase <11 
ani). S. Matei. Cr. Lepa, C. 
Teodorescu. G. Preda. Angela 
Kerek, Claudia Neacșu, Ru
xandra Dragomir. Mihaela Ra
zor (12 ani). C. Porumb. M. 
Oniiă, C. Naiden. D. Dragu, 
Gabriela Mitrieă. Vietorița 
Neacșu. Claudia Feta (13 ani). 
Este • generație eu certe pers
pective. rămînînd ea. in conti
nuare, si «e pună nn accent 
deosebit pe procesul de in

17 TITLURI DE CAMPIONI OLIIV
(Urmare din pag. 1)

înaltelor platouri mexicane, ai 
izbînzii Liei Manoliu și ai în
ceputului unui uimitor drum 
Drintre stele De care avea să-1 
parcurgă un fiu al Deltei. Ivan 
Patzaichin.

Acești ani sînt cei ai între
cerii desfășurate sub semnul 
celor cinci cercuri înfrățite la 
MOnchen. in care Patzaichin 
si-a continuat cursa succese
lor. iar luptătorii s-au distins 
cucerind prin Gh. Berceanu și 
Nicolae Martinescu aurul vic
toriei olimpice.

Acești ani sînt cei ai nop
ților feerice de la Montreal, 
nopți luminate de diademele 
Nadiei. nopți albe urcate pe 
piedestalul triumfului de o fe
tiți din ROMANIA, nopți în 
care atît de agitata noastră 
planetă t-a lăsat vrăjită de 
farmecul gingășia și gratia 
unei copile.

Aceștia tint anii celor 6 me
dalii olimpice de aur de la 
Moscova, cu Nadia Comăneci 
si Sanda Toma. cu Stefan 
Rusu. Comeliu Ton si Ivan 
Patzaichin — Toma Simionov. 
in Drim-plan...

Aceștia sînt anii celor mai 
frumoase ti mai numeroase 
victorii in arena olimpică, anii 
în care mișcarea sportivă ro
mânească a devenit o puter
nică forță in lume, ani de 
glorii pentru România socia
listă. in care sportul a obți
nut de peste 50 de ori mai 
mult decit in Întreaga sa is
torie de ptnă la 23 August 1941 
si de aproape 4 ori mai mult 
decât în perioada 1944—1965 !

De 353 de ori au urcat in 
..EPOCA CEAUSESCU- repre
zentanții sportivi ai țării noas
tre pe podiumul de premiere 
la campionatele lumii. 35 din- 

in cele din urmă, dinamoviști- 
Ior bucureșteni marele trofeu ? 
„A fost minunat !- — conchide 
după ce îsi încheie șirul amin
tirilor de inimă.

„Cum ati reușit să împăcați 
cele două atît de pretențioase 
preocupări, doctore 7“ — l-am 
întrebat. „Amîndonă, deodată, 
la nivel foarte înalt, nn se pot 
face, oricit ar spune unii. «îm
păcarea» profesiei cu sportul 
de mare performantă am fă
cut-o mai ales prin multă dă
ruire și sacrificii. De la 11 la 
35 de ani n-am știut ce-i aceea 
o simbătă seara liberă, o plim
bare cu o fată, o distracție . 
In acești ani. care-s cei mai 
fertili din viața unui tinăr. eu 
aveam mereu aceleași trei des
tinații : spital — antrenament 
— acasă. Dar asa m-am obiș
nuit și, iată, nici azi n-aș sti 
ce să fac cu timpul liber, cum 
să-1 folosesc altfel. Nici in con
cedii nu-mi prea vine să mă 
duc. Si am atitea restanțe !“

Regretați felul în care v-ațt 
conceput viața, ce (si cum) ați 
făcut în acești ani ?

„Nu-mi pare rău pentru 
ce-am făcut în familia asta 

struire. astfel ea. un număr cit 
mai mare dintre ei. să ajungă 
la • maturitate sportivă oare 
să ofere garanția unei reale 
competitivități in arena inter
națională.

Privite, toate aceste coordo
nate. prin prisma concursului 
de la Constanta, vom remarca 
„explozia" produsă de repre
zentanții clubului organizator. 
Prin Andrei Pavel — în mod 
sigur un tenisman care promite 
— Cătălin Naiden. Daniel 
Dragu și alții. C.S.S. 2 a lansat 
o adevărată... provocare. Aș
teptăm cu interes rezultatele. 
Citiva copii de virstă si mai 
mică (8—10 ani), între care 
Cătălina Cristea. Aurora Gima, 
Laura Beidiman, Raluca Sandu, 
Adrian Voinea si alții, se află 
si ei pe un făgaș bun. talentul 
si dorința de muncă fiind o 
garanție că pot pătrunde pe 
ușa din... față a performantei.

Cîștigătorii finalelor : Ru
xandra Mâtăoanu îi A. Voinea 
(8—10 ani). A. Pavel (11—12). 
Claudia Pet a si D. Dragu (13— 
14). Monica Pecheanu si G. Co
xae (15—16). Otilia Pon si M. 
Comănescu (17—18). La dublu t 
Valentina Coean. Fiorentina 
Curpene si Tr. Badiu. R. Itu 
(15—18). Claudia Peța. Lumi
nița Cojoearu si D. Dragu. C. 
Naiden (11—14).

Ion GAVRILESCU

Al 
REVELAȚI 
A CAMPIO

Desfășui 
„Steaua", 
iulie, in 
public, by 
tului căls 
campionat 
dresaj a 
ie bună 
caniculară 
rezultatele 
1. Dan Ci< 
calul Luxe 
Rusu (Ste: 
p : 3. D. 
432 p ; ca 
ghel Done: 
făr 629 p 
(Steaua) c 
Marius Ci 
Luxor 578 
ghe" — 1. 
(Steaua) p 
Iosif Moln: 
fon 663 p ; 
Nufăr 661
I — 1. Gh 

713 p ; 2. 1 
694 p ; 5
(Steaua) c< 
cat. interm 
Nicolae cu 
A. Donescu 
Radu Marc< 

blar 680 p ; 
dresaj — 1 
Derbist 877 

cu Dor — 
coci cu J:

De menți 
sebită a Ar 
tă în anul 
medicină v 
de 20 de £ 
lație a într<

tre ascensiunile lor ajungînd 
pe treapta cea mai înaltă. Sînt 
aici si triumfurile handbal iști- 
lor la Paris și Berlin, vic
torii care au însemnat insta
larea reprezentativei tării noas
tre ta fruntea clasamentului 
succeselor handbalului interna
tional. intrarea lui Gatu. Bir- 
talan si Penu ta legendă.

Europa, bătrinul continent, 
isi stabilește an de an cei mai 
de seamă sportivi ai săi. Tn 
ultimii 19 ani. printre laureații 
acestor competiții — uneori Ia 
fel de puternice ca si .mon
dialele" — s-au aflat de 472 
de ori și „tricolorii". Sigur, 
fiecare dintre aceste medalii 
— și. îndeosebi, cele 104 de 
aur — reprezintă pentru per
formeri și pentru iubitorii 
sportului de la noi victorii de 
neuitat, purtind o mare încăr
cătură emoțională. Vom detașa 
din acest parcurs, pe care co
legii noștri din Franța si Nor
vegia. din Anglia si Italia, din 
Spania și Ungaria l-au numit 
„superb", jnctatător" sau „fan
tastic* *.  acea secvență înscrisă 
ne ruta Skien — Praga — Co
penhaga. Cele trei orașe din 
Norvegia. Cehoslovacia și Da
nemarca păstrează vie amin
tirea evoluției „prințesei gra
tiei*.  Nadia Comăneci. fata care 
a strins — prin talent și mă
iestrie. prin abnegație — „nouă 
undi de aur*,  bătute ta nouă 
medalii de campioană a Eu
ropei.

Universiadele au devenit în 
acești ani „Olimpiade ale spor
tului studențesc*,  anvergura si 
popularitatea lor fiind tot mai 
aproape de acelea ale întrece
rilor fondate — ta varianta lor 
modernă — de Pierre de Cou
bertin. Este aid si contribuția 
României a președintelui său, 
Nicolae Ceaușescu. Căldura cu 
care tara noastră si-a primit 

mare si frumoasă a ceferiști
lor. ei poate pentru ceea ce 
n-am făcut si puteam să mai 
fac. Dacă aș fi astăzi la anii 
tinereții, azi cînd condițiile 0- 
ferite sportivilor spre afirmare 
pe ambele planuri sînt cu mult 
superioare, cu siguranță aș face 
mai mult și mai bine".

Ca medic si ca om ati avut 
avantaje de pe urma sportului?

„In afară de o mare rezis
tență la efori, de care se be
neficiază mai tirziu — de pildă, 
eu pot munci fără întrerupere 
și 36 de ore. ca urmare a vieții 
ordonate, lipsite de excese, o- 
bisnnită eu o muncă susținută 
— sportul de echipă accentu
ează două calități : spiritul de 
muncă in colectiv, spiritul de 
probitate si echitate. Iar me
seria mea, chirurgia, seamănă 
din multe pnnete de vedere eu 
sportul de echipă".

Si. intr-adevăr, chirurgul Jean 
Ponova se bucură ta Spitalul
C.F.R.  de renumele unui ex
celent om de echipă care speră 
să tină cu aceeași siguranță și 
precizie încă multi ani bistu
riul în mină. în folosul sănă
tății oamenilor.

oaspeții dii 
delegații di 
ale lumii, i 
excepționale 
trecere asii 
mul spectat 
puternic eci 
tului. In in 
orezentl la 
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un nobil cr.
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timii 19 ani 
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tui an istori 
bătorim a 
victoriei rev 
socială și na 
si antiimper 
gătim să îi 
victorii Con 
al partidulu

Pentru ca 
pe același i 
binzi. pentr 
se bucure d 
aceleași mii 
afirmare a t 
tirii, pentru 
să aibă as 
perspective, 
si de ieri, 
se alătură 
bucurie intr 
tregului poi 
Hotârîrii pli 
Central cu p 
tovarășului 
în funcția si 
general al n; 
misa viitoral 
mai mari și 
zuinti a intri 
struirea corni 
nla.
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tegoriSlie, atj 
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Cornet Dinu a preluat rolul de antrenor principal la Dinamo

„LUPTĂ DIN MINUTUL 1 PlNĂ ÎN MINUTUL 90,
LUPTĂ PlNĂ LA SFIRȘITUL VIEȚII...

Divizionarele „A“ la startul pregătirilor

F. C. BAIA MARE TRANSPIRĂ PENTRU CĂ
NU A UITAT CĂ A FOST...

...așa vad 

așa vad
— Dinule. aș vrea să încep a- 

cest „interviu-premieră" în viata 
ta printr-o tăietură adîncă. A- 
dincă oină la inimă... Ce sen
timent încerci acum la înves
titura ta ca antrenor principal 
la Dinamo, semifinalista Cupei 
campionilor europeni ?...

— Un sentiment de mare am
biție ! Parcă m-aș afla în tu
nelul de intrare al echipelor 
in teren, iar in inima mea. în 
mintea mea, în toată ființa 
mea nu ar exista decit un sin
gur curent electric : dorința a- 
prigă de luptă, dorința aprigă 
de vietorie ! In fond, nu m-am 
schimbat, sint același. Lnptă 
din minutul 1 pină in minutul 
90, luptă pină Ia sfirșitul vieții
— așa văd eu fotbalul, așa văd 
eu viata.

— Unii spun că lupta este 
prima treaptă a rachetei pe 
care o numim „sansă"...

— Așa gîndesc si eu. Nimic 
nu poate înlocui lupta, decit 
eventual pentru scurtă vreme. 
Fără luptă, ești condamnat să 
putrezești, mai devreme sau 
mai tirziu. in tranșeele fotba
lului sau... in tranșeele liniș
tite ale vieții. Convingerea mea 
profundă este că nu poți eîs- 
tiga nimic important — în viată 
ea $i in fotbal — fără lnptă 
grea, fără luptă lungă. fără 
luptă dreaptă, fără credința in 
virtuțile uman superioare ale 
luptei.

— Dinule. îți propun să in
trăm intr-un cadru foarte con
cret în care se va desfășura în 
viitor lupta ta. Ii urmezi an
trenorului Nicusor. unanim a- 
preciat si pe deplin temei, care 
a atins în fruntea echipei Di
namo mari performante : locul 
1 în campionat. Cupa Româ
niei si semifinala Cupei cam
pionilor europeni. Bilanț mare 1 
Moștenire foarte grea pentru 
urmașul lui. Asa cum „moște
nirea*  lăsată de Hidalgo — cu
cerirea titlului de campioană 
a Europei de către echipa Fran
ței — lui Michel este si ea 
foarte mare, copleșitoare a- 
proape. Pentru Cornel Dinu, ca 
și pentru — mutatis mutandis
— Henry Michel, răspunderea, 
obligațiile sînt foarte mari. 
Antrenorul principal nu este 
un simplu si fericit pasager 
ne o navă cap de linie. El este 
un căpitan care răspunde cu 
totul si pentru tot... Ce gîn- 
duri are — In perspectiva și 
sub povara reală a răspunderii 
foarte mari — „căpitanul" Cor
nel Dinu 7

— Răspunzînd realist si foarte 
sincer la această întrebare, am 
să mă refer Ia un subiect, con
cret sî el. care mi-a frămîntai 
multe nopți creierii. Liverpool ! 
O adevărată mașină de fotbal, 
o echipă Pe care o visează 
multi antrenori. M-am gîndit 
deseori care este adevăratul 
raport dintre vestitul „Cormo
ran" și echipa vieții mele, Di
namo. Fiind cinstit cu mine 
însumi, mi-am făcut următorul 
calcul : din 10 partide cu Li
verpool. cred că noi am putea 
cîștiga 2... Si mă refer aici 
Ia forța adevărată de loc. nu 
Ia circumstanțe care ne pot fi 
favorabile sau defavorabile... 
Sarcina majoră a antrenorului 
principal Cornel Dinu este — 
mi-am zis — să urc. deocam
dată, această cotă „Ia pozitiv" 
de la 2 Ia 4 victorii. Adică de 
la 20 la sută Ia 40 la sută din 
șanse. Adică să fim lingă ei. 
ca valoare! Iar lupta băieților 
noștri să răstoarne și acest ra
port... Să răstoarne un raport 
cu prima echipă a Europei...

NEE
tival sa- 
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Vl-a e- 
acest an 

it aștep- 
i“. jucă- 
oate ca- 

cit și de 
le se vor 
ești — 
rii scon-

DE ȘAH
tind pe un total de 390 de 
participant!.

• Comisia județeană de șah 
din cadrul C.J.E.F.S. Brăila a- 
nuntă desfășurarea unui mare 
concurs „open" de sah progra
mat între 10—19 august, la 
Brăila. Concurentii vor putea 
obține norme de categorii su
perioare. la nivel național și 
internațional.

eu fotbalul, 
eu viafa"

— Mai ușor de vorbit, greu 
de făcut...

— Nu greu, foarte greu ! 
Vreau să cred însă ei iubi
torii fotbalului nostru nu se 
așteaptă să batem noimiine pe 
Liverpool... Trebuie mnneă 
multă, luptă multă».

— Dinamo are însă o bază 
solidă. Forță mare de Joc. or
ganizare superioară de echipă, 
de club, un prestigiu real cres
cut pe fapte.

— Fără îndoială. Pe această 
bază solidă, apreciabilă, voi 
căuta — împreună eu colegul 
meu Multeseu — să adaug va
lori reale si am mare încre
dere în jucătorii noștri, în 
Moraru, Augustin. Nieolae. Iod 
Marin si toți ceilalți făli de 
care mă simt adeseori ea un 
frate mai mare.

— Apropo, citi ani are „fra
tele mai mare" ?

— 36 de ani fără două săp- 
tămini. Dar are si 75 de me
ciuri in echipa României după 
cum are si 454 partide oficiale 
de campionat. Ia Dinamo 
Multe, nu ? Cit o viată lungă 
de jucător...

— Provocindu-mă la această 
retrospectivă, as vrea să-ti a- 
mintesc. Cornele, că am fost 
martorul direct al eitorva e- 
tape esențiale ale vieții tale de 
jucător. Prin 1964—1965. l-am 
urmărit pe „decarul" tîrgovis- 
tean divizionar „B*  Cornel 
Dinu, tuns breton, un copi
landru care „se bătea" ca un 
pui de leu cu adversari care 
puteau să-i fie tată... in 1968, 
Ia Linz (Austria — România 
1—1), am fost martorul debu
tului tău !n echipa națională. 
Au urmat apoi multe, multe 
partide internaționale. De fapt, 
acest lung sir de momente tră
ite împreună m-au determinat
— îti mărturisesc — să înce
pem împreună si acest capitol 
nou. de interviuri za antrenor 
principal. Un reper si el. o 
bornă semnificativă pe un 
drum lung. Ce vrea — iată în
trebarea următoare — „prin
cipalul" dinamovist să adauge 
locului echipei sale ?

— Cu ajutorul renumitului 
doctor Dumitru Tomescu. mai 
multă vigoare fizică. Apoi, mai 
multă siguranță si mai multă 
inițiativă în toate meciurile. 
Mai multă inițiativă înseamnă 
si mai mult joc ofensiv. După 
cum mai multă siguranță în
seamnă — tot în iocul ofensiv, 
de pildă — un procent sporit 
de finalizare si un procent spo
rit de goluri din acțiuni fina
lizate. Liverpool bunăoară — 
ca să revin tot la campioana 
Europei — a avut 4 acțiuni ofen
sive finalizate Ia București din 
eare ne-a înscris 2 goluri. 
Este un model...

— Și ce-ai mai dori pentru 
Dinamo ?

— Mi-as dori să crească nu-' 
mărul fanioanelor pe care 
le-am văzut în multe mașini
— de București si de provin
cie — după „trilogia" noastră 
Hamburg — Minsk — Liver
pool... Oamenii au fost sensibili 
la lupta si Ia succesele fotba
liștilor dinamoviști...

— în fond, succese ale fot
balului românesc. Apropo de 
fotbalul nostru, as vrea să-ți 
pun o întrebare de „baraj" 
sportiv. Multă vreme, marea 
ambiție a dinamoviștilor a fost 
să învingă mai ales pe Stea
ua. după cum a steliștilor a 
fost să învingă mai ales pe 
Dinamo. Explicabilă pină la 
un punct — pentru că fie
care vrea să fie nrimul acasă

ADMINISTRAȚIA DI STAI 1010 PRONOSPORT IWORMEAlA
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 15 IULIE

Categoria 1 (12 rezultate) :
3 variante 25% a 12.374 lei ;

Categoria 2 (11 rezultate) : 
1 variantă 100% a 4.367 lei și 
47 variante 25% a 1.092 lei ;

Categoria 3 (10 rezultate) : 
33 variante 100% a 426 lei și 
739 variante 25% a 107 leii

—. această ambiție singulară 
uita aproape, uneori, obiecti
vele internaționale. Asa e 7

— Direct pe rană I O ambi
ție limitată.. Cred că putem 
faee — si prietenul meu Hala- 
gian o să fie. rindesc eu, de 
acord eu mine — un pas cali
tativ superior. Adversari 90 de 
minute. 180 de minute, cintem 
colegi ani de zile In aceeași 
bancă a fotbalului românesc, 
oe eare trebuie să-l slujim cit 
mai bine împreună. Ideal ar 
fi — si ce mult mi-as dori ! 
— să ajungem, de pildă. Ia a 
semifinală europeană de club 
Dinamo — Steaua... Ce onoare 
ar fi pentru fotbalul nostru !—

— O onoare mult dorită 
care te trimite cu gîndul la 
finala Cupei campionilor eu
ropeni Dinamo — Rapid la... 
volei. Cind tara noastră aiun- 
sese. îți amintești, un pol va
loric al voleiului continental...

— Visuri.» Visuri realizabile... 
In timp...

— Să coborim totuși de 
la plasa de volei pe gazon... 
Cum vezi campionatul ? Cum 
vezi lupta pentru titlu ? De 
dne ti-e teamă ? Pentru că si 
un antrenor principal se mai 
teme si el. cîteodată. „în parti
cular*.  nu ?

— Oameni stntem... Pericolul 
nr. 1 : Steaua. Organizare 
foarte bună + Haîagian... An
trenor care știe intr-adevăr ce 
vrea ! Craiova rămine Craiova. 
Jucători foarte bnnl. Un Iot 
excelent are Sportul studen
țesc. o echipă eare ml-a plăcui 
întotdeauna. Vom vedea ce va 
fi. Vom munci, vom lupta și 
cei mai buni vor învinge. Ce-aș 
mai putea adăuga ? Partea a 
doua a interviului o vom 
serie... pe teren. Oglinda vor
belor noastre. Oglinda Ia seara 
1/1 a muncii noastre, a valorii 
noastre.

— Așa e. Cornele. Pe Ham
burg o învingi numai pe te
ren...

Marius POPESCU

CINE ESTE MUJNAI?
Nici convocarea lui Belode- 

dici, nici a lui Or ac, printre 
„tricolori", nu pot să surprin
dă. Prestațiile lor bune din 
trecutul sezon ii recomandă cu 
prisosință. Șochează, in schimb, 
aducerea la rampă a unui di
vizionar „B“, Mujnai, de la 
„U“ Cluj-Napoca, al cărui ano
nimat (obiectiv) ne-am pro
pus să-l destrămăm. In fond. 
Mircea Lucescu nu are preju
decăți (cu atit mai mult cu 
cit el însuși a descins printre 
„tricolori" cînd evolua in „B", 
la Sportul studențesc), dar ar
gumentele sale trebuie depis
tate cu un ceas mai devreme. 
L-am solicitat pe Remus Cim- 
peanu. vechi om de fotbal, 
președintele lui „U“ Cluj-Na
poca să le susțină...

„Mujnai, spune Cîmpeanu, 
are 19 ani, pe care ii împli

• Tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES de astăzi va avea loc în 
sala Clubului sportiv . Progresul 
din București, începînd de la ora 
17,16. Numerele câștigătoare vor 
fi radiodifuzate la ora 19 (pr. H) 
și la ora 23 (pr. I), fiind repetate 
și a doua zi la ora 8,55. Nu uitați 
că la această tragere, ca și la ce
lelalte trageri OBIȘNUITE, se pot 
obține și autoturisme de mic li
tra) „OLTCIT SPECIAL" în va
loare de 66.750 lei, ciștigătorii mal 
beneficiind și de diferența pină Ia

LA POARTA
IZVOARELE, 17 (prin tele

fon). Aflată la 35 km de Baia 
Mare, frumoasa stațiune nia- 
ramureșană Izvoarele. îmbră
cată în brazi, este azi scăldată 
intr-un soare cald, deși ploaia 
își mai face, cînd și cind. loc. 
Aici își are cartierul general 
al pregătirilor echipa F.C. Baia 
Mare, care a renunțat la pro
iectata deplasare la Timiș și 
se pregătește aproape de casă. 
Are aici toate condițiile și îi 
rămine doar să apese pe ac
celerator. să transpire, ca să-i 
fie mai ușor în viitorul cam
pionat. Jucători, antrenori, con
ducători. toți doresc ca „F.C." 
să se claseze mai sus. cît mai 
sus. să nu mai trăiască emo
țiile din campionatul prece
dent. cînd s-a salvat pe linia 
de sosire. Alexandru Roller, 
vicepreședintele clubului, ne 
spunea la sosire : „Dorim să 
construim o formație tinără, 
ambițioasă, care să aducă ceva 
non în fotbalul nostru. Nu 
vrem să fim o simplă partici
pantă în Divizia «A». Vom 
juca pentru spectacol, pentru 
minunatul nostru public. Acest 
fotbal eare a dat pe frații 
Zavoda. Mircea Sasu, pe Su- 
iyok, Crișan, Soo, Terheș. Mu
reșul, Tătăran. Tulba (și Koller 
— n.n.). gindește mai departe 
la realizări frumoase. Avem o 
echipă tinără, in care genera
ția nouă — Dorobanțu. Weissen- 
bacher. Laiș. Rus. Dinu, Mol
dovan, Drăgulescu — caută să 
se integreze cit mai bine în 
concepția modernă a fotbalu
lui, la specificul lui F. C. 
Baia Mare".

Am început reportajul nos
tru eu declarația lui Koller, 
pină mai ieri jucător al echi
pei. fost internațional „A", de
venit la 30 ani unul dintre 
conducătorii clubului maramu- 
reșan, omul eare acum judecă 
fotbalul pe toate fețele.

Cînd transmit aceste rînduri, 
peste stațiunea Izvoarele a în
ceput să plouă, dar echipa își 
continuă antrenamentul. Pen
tru cititori prezentăm efectivul 
de jucători cu care va fi ata
cat campionatul nr. 67 :

PORTARI : Mia (de la CJS. 
Tîrgoviște), Gîta (fost la Mine
rul Cavnic). Verdeș (de la spe
ranțe) ;

FUNDAȘI : Arezanov. Pinter, 
Buzgău. Ignat, Raț, Rus, 
Weissenbacher ;

MIJLOCAȘI : Bălan. Sabău, 
Laiș, Mureșan, Sepi, Horje (de 
la Școala sportivă Baia Mare) ;

ATACANȚI : Dorobanțu (de 
la Minerul Cavnic). Roatiș (fost 
la F.C. Bihor). Roznai, Nenj- 
țeanu (de la Dinamo Bucu
rești), Dinu Moldovan, Drăgu- 
lescu.

După cum se vede, lipsește 
Tulba. El și-a exprimat dorința 
de a juca la Dinamo București. 
Cu excepția lui Pinter, cel- 
nește in curind, la 20 iulie. 
Este înăltuț, are siluetă, cin- 
tărește 69 de kilograme la 
1,78 m. Joacă mijlocaș ofensiv. 
Este deosebit de tehnic și are 
un acut simț de coordonator. 
Posedă calitatea (rară) de a 
accelera tempoul cu mingea la 
picior, pe direcția porții ad
verse. Capacitate mare de e- 
fort. Punctul slab : viteza de 
execuție mai redusă. Este con
știincios, receptiv, ambițios. 
Cel mai bun exemplu ? Fiind 
sfătuit de antrenorul Remus 
Vlad să-și amplifice forța fi
zici, i s-au sugerat exerciții 
de flotări tn brațe. Pus la În
cercare, a „murit" după cine» 
flatări. A exersat departe de 
ochit celorlalți, stringind din 
dinți. La controlul următor, 
ne-a uimit pe toți : a făcut 
nici mai mult nici mai puțin

70.000 lei, In obiect? procurablle 
cii-n comerțul de stat. Rețineți: dife
rența respectivă (3.259 lei) se 
primește numai la tragerile obiș
nuite PRONOEXPRES, LOTO și 
LOTO 2, precum șl la concursu
rile PRONOSPORT.
• Duminică 22 iulie 1994 — o 

atractivă tragere excepțională 
PRONOEXPRES, prin care se a- 
tribule autoturisme „OLTCIT SPE
CIAL", excursii in R.D. Germană, 
bani. Prețul biletelor este de « lei 
și de 25 lei, acestea din urmă 
fiind cele mal avantajoase, cu 
drept de participare la toate ex
tragerile.

DIVIZIEI „W‘
lalți jucători noi au dezlegare 
de la fostele lor cluburi.

F.C, Baia Mare și-a început 
pregătirile la 28 iunie și după 
nouă antrenamente în orașul 
de reședință a plecat la Izvoa
rele. Aici a efectuat 15 ședințe 
de pregătire. în care a fost in
clusă și înviorarea de diminea
ță. transformată într-o ședință 
de pregătire. La 25 iulie, e- 
chipa va coborî la Baia Mare 
și va susține un meci de ve
rificare cu Minerul Cavnic.

La clubul băimărean sînt 
multe lucruri noi. La cererea 
sa. antrenorul Paul Popescu a 
plecat de Ia echipă prin bună 
înțelegere. în locul său fiind 
numit Constantin Frățilă, fos
tul internațional de la Dinamo, 
pină mai ilari secund Ia Di
namo Victoria. El este a- 
jutat de fostul lui coleg de 
I.E.F.S. Mihai Redeș, cel care 
i-a descoperit și i-a format pe 
Terheș și Tulba. In afara a- 
cestuia din urmă, au mai pri
mit dezlegare portarii Feher 
(la Armătura Zalău) și Perne? 
(Ia C.I.L. Sighet). Nu trebuie 
să treacă neobservată tinerețea 
conducerii echipei din Baia 
Mare : C. Frățilă — 42 ani, 
debutant la „A". Mihai Redeș 
— 39 ani. Al. Koller — 31 ani. 
vicepreședinte, cu toții insă 
oameni de fotbal, lingă care 
se adaugă experiența și matu
ritatea inginerului Liviu Pcp, 
directorul exploatării miniere 
Herja. președintele clubului.

Baia Mare, vechi centru fot
balistic al țării, nutrește spe
ranța că reprezentanta sa în 
Divizia „A" se va ridica la co
tele așteptate de marele pu
blic. entuziast susținător. Avea 
dreptate Bălan, laboriosul mij
locaș. cînd spunea : „Cred ei 
ne-am maturizat și că presta
țiile noastre vor fi mai bune 
ca pină acum". Echipa vizează 
formarea unui cuplu de gol- 
geteri Roznai — Nemțea nu, 
care să suplinească plecarea lui 
Tulba. și are încredere în li
nia sa de mijlocași, prezentă 
în ambele faze ale jocului. Iar 
Nemțcanu ne spune că se sim
te bine lingă noii săi coechi
pieri și că vrea să redevină 
ceea ce a fost la Politehnica 
Iași. Iar antrenorul C. Fră
țilă, fără să-și ascundă tracul, 
declara : „Voi începe iotul de 
Ia apărare, pentru că m-a pus 
pe gînduri numărul mare de 
goluri prin e <• echipă în 
campionatul trecut".

Da „F.C.", între două antre
namente, potrivit probaibii și 
proverbului transilvănean „Pof
tă bună, mulțumim, și la masă 
nu vorbim!", niu se auzeia decit 
clinchetul tacîmurilor. Să ve
dem ce va „vorbi" F.C. Baia 
Mare în campionat...

Constantin ALEXE

decit 50 de flotări. Mujnai este 
un produs al centrului de co
pii și juniori „U“ Cluj-Napoca, 
fiind modelat de antrenorul 
Alexa Uifăleanu".

Saltul lui Mujnai nu are, 
totuși, ca prag de bătaie, 
punctul zero. El a evoluat tn 
reprezentativele de juniori și 
de tineret, s-a remarcat in 
mod deosebit la recentul trial 
al „B“-ului, seria de la Ti
mișoara. Cu siguranță insă că 
Mircea Lucescu „a pus ochii 
pe el" la un joc de pregătire 
al „tricolorilor" dinaintea lui 
Euro ’84, susținut în compania 
„șepcilor roșii". Totul este ca 
Mujnai să fructifice cum se 
cuvine această șansă. 
perseverezi de la numai 5 fla
tări la 50, totul pare posibil.

Ion CUPEN

PERIOADA
DE TRANSFERĂRI

F. R. Fotbal aduce Ia cu
noștință cluburilor și asocia
țiilor sportive că perioada 
de transferări pentru anul 
competițional 1984X5 începe 
la 21 iuBe și te încheie la 
5 august a.c.

Transferările se vor e- 
feotua eotaform regulamen- 

| tuhii de transferări în vi
goare, care va fi republi- 

| cat



Turul Franței, etapa a 18-a

FIGNON, ÎNVINGĂTOR IN ALPI
ÎȘI CONSOLIDEAZĂ POZIJIA DE LIDER
„Marea 

disputată
etapă a munților" 

______ între Alpe d’Huez 
(Boura d’Oisans) si La Plagne 
a adus aspra dispută din Tu
rul ciclist al Franței foarte a- 
proape de decizie. O nouă vic
torie a lui Laurent Fignon, 
mai spectaculoasă ca aceea din 
ziua precedentă. îi consolidează 
poziția de lider si — practic — 
asigură asului francez cununa 
definitivă de învingător.

A fost o luptă necruțătoare 
pe acești 185,5 km ai etapei,

SUS, TOT MAI SUS V

SPRE 6 METRI!
ac- 

in
Pentru a treia oară in 

tualul sezon de concursuri 
aer liber atletul sovietic Ser
ghei Bubka, campion mondial 
la Helsinki (5,10 m), a îmbu
nătățit recordul mondial la_ să
ritura cu prăjina. Mai iutii el 
a reușit 5,85 m, la 27 mai, la 

cind a întrecut cu 
francezului 
după care, 

la Saint Denis, in 
_i_______ x_ Parisului, a mai
adăugat 3 centimetri noului
său record, iar acum, pe 13

Bratislava,
2 cm recordul 
Thierry Vigneron, 
la 2 iunie, 
apropierea

în care marele beneficiar este 
desigur Laurent Fignon și ma
rele perdant Bernard Hinault, 
care mai adaugă încă 3 mi
nute de întîrziere fată de pur
tătorul tricoului galben. Fignon 
s-a aflat aproape constant la 
conducere în această cursă, pe 
care a controlat-o de la cap la 
cap. Deși, la cea dinții mare 
dificultate a traseului alpin, 
faimosul vîrf Galibier. primul 
trecuse columbianul Francisco 
Rodriguez. Apoi. însă. Fignon 
a început să-si semene pe par
curs toti adversarii, ultimul de 
care dispunea în luptă fiind 
elvețianul J. M. Grezct, care 
încercase o evadare la kilome
trul 156. Trecînd și de acesta, 
liderul și-a mărit constant a- 
vansul în dificila ascensiune 
spre La Plagne. unde avea să 
treacă în solitar linia de so
sire.

Iată ordinea înregistrată la 
capătul acestei a 18-a etape : 
1. Laurent Fignon (Franța) 
185.5 km în 6hl2:45 (medie o- 
rară 29.859 km). 2. J.M. Grezet 
(Elveția) Ia 1 tM, 3. Grec Le- 
mond (S.U.A.) la 1:07. 4. Fedro 
Delgado (Spania) la 158. 5.
Robert Millar (Scoția) la 1:44, 

?_____ , _... la
Bernard Hinault 

2:58. în clasamen- 
Fignon este urmat 

8:39 si Lemond

• Duminică a a-
vut loc la Hilleroed, 
în Danemarca, me
ciul amical de hand
bal dintre reprezen
tativele masculine ale 
Danemarcei și Nor
vegiei. în mod ne
așteptat. oaspeții
și-au asigurat o vic
torie clară cu scorul 
de 21—18 (9-8).

• La Baule,

iulie, la Crystal Palace din 
Londra, Serghei Bubka a iz
butit o săritură de vis, trecînd 
peste ștacheta înălțată la 5,90 
m.

După opinia specialiștilor 
atletismului international, Ser
ghei Bubka (în urmă cu un 
an, la această oră, era un să
ritor oarecare !...) este atle
tul, din actuala generație, cel 
mal îndreptățit să ajungă cel 
dinții la 6 metri !

J.B. DE ÎNOT Șl
(Urmare din vag D

ranță culorilor noastre și în 
clasamentul general al compe
tiției dacă nu ar fi lipsit 
tivat de pe bloc-starturile 
zinului din Izmir Carmen 
naciu. Anca Pățrășcoiu, _ 
brieia Baka, 
Teodora Hauptricht 
Lung. Și așa. însă, 
tarea de ansamblu 
considerată 
toare, deși 
cu realism 
sportivi nu 
tele propuse, valoarea generală 
redusă la nivel internațional a 
băieților dîndu-ne din nou de 
gîndit.

în prim-planul întrecerilor 
s-a aflat, alături de înotătoarea 
de mare valoare Tania Bogo- 
milova (Bulgaria), foarte 
nara ploieșteancă 
teescu, cvadruplă 
balcanică în cursele individua
le. cu cîteva rezultate care mo
difică tabela celor mai bune 
performanțe românești la ju
niori sau la categoria 14 ani, 
cu o importantă contribuție la 
victoria ștafetei — recordmane 
la 4X100 m liber. Antrenorul 
său, Mihai Gothe, are de ce 
fi mulțumit (pentru că am po
menit numele acestuia să-i a- 
mintim și pe ceilalți antrenori 
care au pregătit și însoțit lo-

mo- 
ba- 
Bu- 
Ga- 

Robert Pinter, 
sau Noemi 

compor- 
poate fi 

mulțumi- 
subliniat 

unii

drept
trebuie 

și faptul că
au reușit rezulta-

tî- 
Iulia Ma- 
campioană

6. Pascal Simon (Franța) 
2 : IX .. 10. ~ “
(Franța) la 
tul general 
de Hinault 
la 9:52.

Etapa a 19-a, intima din Al pi, 
cu trei vîrfuri 
gorie. _____
La Plagne și Morzine. pe 
km.

la

in 
vestul Franței, a a- 
vut loc un concurs 
hipic internațional în 
cadrul căruia 
li anul 
pe „Miss Moat" 
obținut victoria 
principala cursă 
competiției. El 
precedat Pe italianul 
Uberto Lupinatti și 
francezul Patrice De- 
leveau. Ordinea a 
fost decisă in baraj.

• In eoncursul in
ternațional de 
de la Wroclaw, 
Polonia, proba 
nină de 100 m 
a fost câștigată 
înotătoarea vest-ger- 
mană L'te Neubert cu- 
timpul de 1:07,51. O 
adversară potențială 
pentru înotătoarele 
noastre Carmen 
naciu și Anca 
trășcoin !

Hocheiștii 
se 

pentru 
olimpice.

Nelson Pesoa 
a 

în 
a 

i-a

de prima cate-
se aleargă astăzi între

care a învins-o cu 
1—0. Echipa mascu
lină a Pakistanului, 
fostă campioană mon
dială, a susținut la 
Vancouver un med 
de verificare în com
pania selecționatei 
Canadei. Pakistanezii 
au cîștigat cu 3—0.
Tot la Vancouver a 
avut loc și un med... 
mixt. Formația mas
culină de tineret ju
cători sub 21 
Canadei a 

brazi- reprezentativa 
pică feminină 
Zeelande. Băieții au 
învins la un scor net: 
9—0 !

• Comitetul Inter
național Olimpic a 
lansat un vast pro
gram de cercetare ști-, 
ințifică ce urmă
rește. între altele, 
realizarea unor solu
ții mai eficiente și 
mai economicoase 
pentru controlul anti
doping. Acest pro
gram, definit drept 
„ambițios și capital", 
este patronat de 
membrul C.I.O., Ale
xandre de Merode, 
președintele comisiei 
medicale a forului 
olimpic internațional, 
și se bucură de spri
jinul nemijlocit al 
profesorilor Wolfgang 
Baumann, de la 
„Deutsche Sporthoch- 
schule" (Școala supe
rioară de sport ger
mană). din Koln, și 
Arnold Beckett, de

ani) a 
țntîlnit 

olim- 
a Noii

la .,Chelsea College", 
din Anglia.

La J.O. de la Los 
Angeles, pentru pri
ma oară, se va face 
analiza tehnicilor bio- 
mecanice și fiziologi
ce folosite de spor
tivii de înaltă perfor
manță.

• Campioană olim- 
in 1972, 
avea doar 

săritoarea

cerințelor 
Coghlan 

4-lea 
J.O.

la 
din 
tot 

5000 
1980

pe
16 
in

pică 
cînd 
ani. 
înălțime Ulrike Mey- 
farth (1,92 m 
Mtinchen) a a 
între timp la 28 
și se gîndește, 
cum, să obțină 
doua medalie de 
la 12 ani de la 
ma !...

• Cu prilejul 
’84 în Egipt 
pusă în circulație

face față 
competiției, 
a fost al 
1500 m la 
1976 (3:39,51) și
al 4-lea, dar la 
m, la J.O. din 
(13:22,8).

• Delegația olim
pică a Siriei 
măra nouă 
care vor lua 
la întrecerile 
— 1, lupte 
romane — 1.

va nu- 
sp or tivi 

parte 
de înot 

greco- 
lupte

atletism,
ci-

la 
juns

libere — 2, box
2, haltere — 2 Și

ani tir — 1. «9
a- • Brazilia va fia reprezentată de 154

aur, de sportivi care vorpri- fi prezenți la între-

inot 
din 

femi- 
spate 

de

Bn-
Pă-

pe 
pregâ- 
intre- 

La 
Main, 

echipa feminină a 
R.F. Germania a în- 
tîlnit Australia pe

iarbă 
țese 
cerile 
Frankfurt pe

Moscova. Keprezenta
U.R.S.S. a fost întrecută de o 
selecționată „B“, într-un meci 
de verificare, desfășurat luni 
în*  capitala Uniunii Sovietice. 
Acest joc face parte din pro
gramul de pregătire al echipei 
în vederea participării la par
tidele din preliminariile cam
pionatului mondial din 1986, 
în care are ca adversare for
mațiile Irlandei, Norvegiei, 
Elveției și Danemarcei. Antre
norul Eduard Malofeev a uti
lizat următorul 11 : Dasaev — 
Sulakvelidze, Civadze, Balta- 
cea, Demianenko — Aleinikov, 
Gotsmanov, Litovcenko. Beso- 
nov — Rodionov, Blohin. Ur
mătorul meci de verificare, 19 
august, la Leningrad, cu re
prezentativa Mexicului.

Cairo. Accidentat în cursul 
unui antrenament. portarul 
titular al reprezentativei olim
pice a Egiptului, Ekremy EI 
Shahatt, a devenit indisponi
bil pentru J.O. El va fi înlo
cuit de Ahmed Naguih (23 
ani), portarul formației „Tou- 
sana“ din Cairo, care debutea
ză. cu acest prilej. într-o re
prezentativă națională. La J.O. 
echipa Egiptului face parte

Olt grupa „u~ împreuna 
Italia și Costa Rica.

Mulhouse. Tratativele
tre R.C. Strasbourg (divizia 
„A") și F.C. Mulhouse (divi
zia „B") pentru transferul in
ternaționalului Didier Six au 
eșuat. Oricum. Six va pleca 
de la Mulhouse, dar nu se știe 
încă unde anume. deoarece 
pentru el s-au primit cereri 
ale unor cluburi din Grecia, 
Belgia. Spania și Olanda. în
cotro -îl va duce oare... vîntul ?

TURNEUL DE ȘAH
BUDAPESTA, 17 (Agerpres). 

în runda a 5-a a turneului in
ternațional feminin de șah 
de la Tapolca (Ungaria), ma- 
estra româncă Eugenia Ghin
dă a cîștigat la iugoslava Ba
zai, Petrovici a învins-o pe 
S. Szalai. Hausner a pierdut 
la Madl. în timp ce partidele 
Măriei — 
— Jicman 
glitz s-au 
clasament 
garia) cu

Albuleț, I. Szalai 
și Starck — Ber- 
încheiat remiză. în 
conduce Madl (Un- 

4,5 puncte, urmată

A

SARITURi ÎN APĂ
tul : Toma Mirițescu, Angel 

Șopterian, Marian Slavic — la 
inot. Nicolae Sparios și Pan- 
telimon Decuseară — la sări
turi. Slavic fiind recunoscut 
imediat, cu nostalgie, de lo
calnici drept performerul com
petiției de acum 15 ani...). A- 
vem, la rîndu-ne. dreptul de a 
aștepta o frumoasă confirmare 
a marelui talent al Iulie! Ma- 
teescu la apropiatele campio
nate europene pentru juniori! 
Și Maricica Culică și-a redepus 
candidatura la un loc pe po
diumul competiției din Lu
xemburg. seriozitatea și dă
ruirea ei puțind servi de e- 
xemplu. capitol la care trebuie 
adăugat imediat numele unei 
alte băimărence, Eniko Palenc- 
sar, dublă laureată balcanică, 
Rămînînd cu gîndul la viitoa
rele dispute continentale ale 
juniorilor, să ne manifestăm 
convingerea că înotătoarele 
Tamara Costache — care a 
coborît sub un minut Pe „su
tă" —. Adriana Șerban sau 
săritoarea Ileana Pîrjol vor 
folosi din plin timpul, puțin, 
rămas . ‘ ‘ ' 
pentru a se putea 
atunci " _*
celui etalat la Izmir.

Pe lista reușitelor vom 
dăuga rezultatele cu caracter 
de premieră. Astfel, Tamara 
Costache. Laura Sachelarie, 
Claudia Arsene și Iulia Ma-

teescu au alcătuit o redutabilă 
ștafetă de liber pe cele opt 
lungimi de bazin, aceste pa
tru junioare bătînd nu numai 
recordul național al categoriei, 
Pe cele balcanic sau național 
de senioare, dar coborînd și 
„limita" celor patru minute 
(3:59,11). De asemenea. Eugen 
Nan a coborît sub apăsătoarea 
graniță de 16 minute în epui
zanta probă de 1500 m liber 
(15:56,02), iar bucuria sa a fost 
cu atît mai mare cu cît Eugen 
l-a avut- alături pe podium, 
pe treapta a doua, pe fratele 
său geamăn. Bogdan. în fine, 
dintre alte recorduri, se cere 
reamintit cel al dinamovistului 
Flavius Vișan — 2:09,98 la 200 
mixt. deci tot 
barieră de pînă

Am mai putea 
fel sau în altul, 
lalți participant 
din Turcia, dar 
ocamdată aici, 
(valoarea redusă a seniorilor, 
spre pildă) urmînd să fie a- 
nalizate cu altă ocazie...

dincolo d« o 
acum.
vorbi, într-un 
și despre cei- 
la competiția 

ne oprim de- 
alte aspecte

pînă la startul C.E. 
prezenta 
superiorla un nivel

a-

POLOIȘTII — PE LOCUL 
TREI LA BALCANIADA. La 
întrecerea desfășurată în Iugo
slavia. echipa noastră de polo 
s-a clasat pe un nemulțumitor 
loc trei, cu 4 p, după Iugosla
via 8 p. Grecia 6 p și înaintea 
Bulgariei 2 p și Turciei 0 p. 
Rezultatele înregistrate : 12—9 
cu Bulgaria, 16—7 cu Turcia. 
7—11 cu Grecia, 7—16 cu Iu
goslavia.

J.O.
va fi 

o 
monedă de cinci lire 
egiptene. Pe o față, 
aceasta are un 
„faraonic" care 
țișează scene 
scrimă și box 
serie de 
hieroglifice, iar 
cealaltă față stă scris 
„Republica Arabă 
gipt".

• Alergătorul 
landez Eamon 
ghlan, campion 
dial la 5000 m, 
trecut, la 
va absenta la Jocuri. 
Accidentat o lungă 
perioadă de timp el 
nu s-a mai putut 
pregăti în mod cores
punzător pentru a

A. DiRZU Șl A. MARCU

desen 
înfă- 

din 
și o 

caractere 
pe

E-

ir- 
Co- 

mon- 
anul 

Helsinki,

cerile de 
baschet, călărie, 
clism. fotbal, gimnas
tică. înot, judo, polo, 
tir. tir cu arcul, vo
lei și yachting.

• Comitetul 
pic din Chile 
nunțat că în 
controlului 
ping. doi dintre com- 
ponenții echipei 
limpice de fotbal au 
fost găsiți 
Este vorba de 
tarul Roberto 
de la 
cel mai 
tor de 
țară, și 
Juan i 
nandez. Evident, 
doi au fost 
din lot șl nu vor face 
deplasarea la Los 
Angeles !

olirn- 
a a- 
urma 

anitido-

o-

„pozitiv", 
por- 

Rojas, 
„Colo-Colo", 

i bun apără- 
buturi din 
de fundașul 

Carlos Her- 
cei 

excluși

TELEXeTELEX
LA TURNEE DE TENIS

IN R. F. GERMANIA
Tenismanii noștri Andrei Dîrzu 

și Adrian Mar cu iau parte, în 
aceste zile, la două Importante 
turnee de tenis : Mflnchen (18—22 
iulie) șl Erlangen (29 Iulie — 5
august). participare binevenită 
întrucât, după cum se știe, între 
28 și 30 septembrie reprezentativa 
de tenis a țării noastre vg lntîlnl, 
în deplasare, pe cea a R.F. Ger
mania, în cadrul „Cupei Davls" 
(grupa mondială).

DE LA TAPOLCA
— 4
Stadler 

v__ _ __________ puncte,
Eugenia Ghindă și Maria Al- 
buleț (România). Berglitz (R.F. 
Germania). Bazaj (Iugoslavia) 
— cîte 3 puncte, Ligia Jic
man (România) — 2,5 puncte 
etc.

de Măriei (Iugoslavia) 
puncte. Petrovici și 
(Iugoslavia) — 3,5_

„CUPA DAVIS"
Semifinalele zonei europene 

a „Cupei Davis", la tenis, au 
fost încheiate și în cele două 
partide care, din diferite mo
tive. nu s-au terminat în 
timpul prevăzut : grupa „A“ : 
U.R.S.S. — Austria 3—2 (ulti
mul meci : Borisov — Pils
6— 4. 6—2. 2—6, 6—2); grupa
„B“ : Belgia — Ungaria 2—3 
(ultimele meciuri : Boileau — 
Taroczi 2—6. 4—6. 2—6. Van
Langedonck — Kiss 6—3. 3—6,
7— 5).

) I

fyw/M de

badminton 9 „Internaționa
lele” open ale Malaesiei au avut 
următoarele finale : simplu : Su- 
giarto (indonezia) — Frost (Dane
marca) 15—9, 15—4, dublu : Deuk 
Choon, Moon Soo (Coreea da 
Sud) — Razii și Jaiiani Sidek 
(Malaesia) 15—6, 12—15, 15—10, 
dublu mixt : Dew, Gilks (Anglia)
— Tier, Gowers (Anglia) 15—6, 
15—5 ; femei ; simplu : Li Linwel
— Wu Jiankiu (ambele R.P. Chi
neză) 6—11, 11—8, 11—8, dublu :
Wu Jianqiu, Guan Weizhan (R.P. 
Chineză) — Magnusson, Clark 
(Suedia, Anglia) 15—10, 15—13.

CANOTAJ • Campionatele mon
diale — „greutăți mici" — se vor 
desfășura in bazinul olimpic da 
la Montreal între 23 și 26 august. 
Organizatorii au anunțat că vor 
lua parte sportivi din peste 20 ' 
țări.

CICLISM • Etapa a patra 
„Turului Colorado", disputată 
81 km la Vail, în S.U.A., a fost 
ciștigată de americanul Emilio Ra- 
vasio cu timpul de 1.47:13. Lide
rul cursei se menține Doug Sha
piro (S.U.A.) cu 7.25:32 urmat la 
2:15 de Alexi Grewal (S.U.A.)

TENIS • Turneu de juniori la 
Houstka, în Cehoslovacia : fete : 
Diana Samun <i (România) — Wa
terman (S.U.A.) 6—0, 7—5. Mari- 
nova (Bulgaria) — Smejkalova 
(Cehoslovacia) 1—6, 6—3. 6—3, Ki- 
dowaki (Japonia) — Matulikova 
(Cehoslovacia) 7—6, 6—3, Golu
bova (Cehoslovacia) — Kratceva 
(Bulgaria) 6—0, 6—2 ; băieți : Mi
hai Vanță (România) — Maska 
(Cehoslovacia) 6—3, 6—1, Manue! 
Nicolae (România) — Jamroz (Po
lonia) 6—3. 6—1. Sard (Iugosla
via) — Tenora (Cehoslovacia) 
6—2, 6—1, Moravec (Cehoslovacia)
— Anianin (U.R.S.S.) 6—2, 7—5 • 
Optimi de finală în ..Cupa fede
rației” (feminin). Ia Sao Paulo : 
Suedia — Brazilia 2—1, Bulgaria
— Anglia 3—0. U.R.S.S. — Uru
guay 3—0, Iugoslavia — Coreea 
de Sud 3—0. israel — Peru 3—0, 
Belgia — Columbia 2—1, Austra
lia — Argentina 3—0.

de

a 
pe

SĂRUTUL FRUMOASEI PARIZIENCE!
In ciclismul international se 

siderată „clasică**,  aceea de ____________ _  _____
trem de dură, înainte de toate prin lungimea traseului, circa 600 km. 
Potrivit regulamentului cursei, pe prima parte cicliștii rulează în plasa 
unul „stayer", care încalecă un fel de bicicletă cu motor, perttni ca 
apoi fiecare să se Îndrepte, cum poate, spre Paris. Ediția din acest an 
a cursei, a 81-a, a fost dominată de ciclistul francez Marcel Tinazzi, 
care a parcurs traseul de 582 km fn timpul de 13.08:10. Evident, la so
sire, In capitala Franței, Tinazzi s-a bucurat de o primire fastuoasă, a 
fost purtat pe umeri de admiratorii săi șl a primit sărutul — tradifio 
nai — din partea unei frumoase parizience oferit drept... premiu.' Cele
lalte premii șl, cel mai important, cecul cu suma ce I se cuvenea pen
tru victorie, n-au lipsit nici ele de la festivitate. Cine era atunci mai 
fericit decit Marcel Tinazzi ?

N-au trecut Insă prea multe zile de la acest „super-maraton" rutier șl- 
o adevărată bombă a explodat în lumea ciclismului. In urma contro
lului antidoping s-a stabilit că analiza Ivi Tinazzi era pozitivă i Dar 
pentru că medicii de laborator n-au putut preciza substanța folosită, evi
dent că Marcel Tinazzi a făcut apel și a cerut o contraexpertiză.. Mai 
înainte de a se fi comunicat rezultatul noii analize, organizatorii între
cerii au șl dat publicității un nou clasament în care pe primul loc se 
află Hubert Llnard ou 13.12:28, iar pe al doilea. Ia 3:38, Maurice le 
Guilloux.

Tinazzi va fi obligat să dea premiile înapoi. Dintre toate, singurul 
core i va rămîne este... sărutul frumoasei parizience I

Romeo VILARA

bucură de o more prețuire o cursă, coa
la Bordeaux la Paris. întrecerea este ex-
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