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19 ani de la Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Roman

Se împlinesc • 19 ani de la 
Congresul al IX-lea al partidu
lui nostru, congres despre care 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
— sintetizindu-î cu remarcabilă 
forță semnificațiile, prefigurin- 
du-i marele rol ce urma să-l 
aibă in devenirea socialistă a 
țării — afirma că >>va rămîne 
înscris cu litere de aur in isto
ria României". In întreaga pe
rioadă care a urmat, marele 
forum al comuniștilor, care și-a 
desfășurat lucrările de la 19 
la 24 iulie 1965, s-a dovedit 
a avea, intr-adevăr, însemnă
tatea unui eveniment de 
răscruce în viața poporului 
nostru, deschizător de făgaș 
nou în istoria contemporană a 
țării, puternic dinamizator al 
procesului construcției socialis
te pe pămîntul României.

Cei 19 ani au însemnat, in 
trăirea noastră de fiecare zi, 
un drum glorios, de minunate 
și mărețe înfăptuiri, marcat re
cent de un act istoric, un act 
pentru noua istorie a patriei.

expresie a voinței întregii noas
tre națiuni socialiste. Plenara 
C.C. al P.C.R. a adoptat Ho- 
tărîrea prin care- propune re
alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la cel de al Xlll-lea 
Congres, in funcția supremă de 
secretar general al partidului, 
propunere unanim aprobată și 
puternic susținută de toți co
muniștii, de întregul popor.

Sub arcul de timp deschis 
de Congresul al IX-lea, asupra 
căruia și-a pus pentru totdea
una pecetea proeminenta per
sonalitate a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ales in fruntea 
partidului, poporul român a 
străbătut perioada cea mai 
rodnică in împliniri din întrea
ga sa existență. Congresul al 
IX-lea a inaugurat, în fapt, 
„EPOCA CEAUȘESCU". pe
rioada unui uriaș avînt crea
tor în toate domeniile de ac
tivitate, a unor mărețe înfăp
tuiri, a imensului prestigiu de 
care se bucură astăzi în lume
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Călăuzită de prețioasele indicații și orientări izvorite din gindirea profund creatoare

a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru

MIȘCARtA SPORTIVĂ - LA CELE MÂI ÎNALTE COTE 
DL DEZVOLTARE Șl AFIRMARE DIN ÎNTREAGA SA ISTORIE

Condus si îndrumat de partid, 
sportul românesc a cunoscut 
in ultimele patru decenii, a- 
semenea tuturor celorlalte do
menii de activitate, profunde 
înnoiri in conținut si formă, 
străbătind cu realizări remar
cabile importante etape de dez
voltare si afirmare multilate
rală.

Un avint impetuos, incom
parabil cu oricare altă peri
oadă din întreaga sa istoric, 
l-a înregistrat mișcarea spor
tivă indcosebi din 1965, anul 
celui de-al IX-lea Congres al 
partidului, care a inaugurat 
timpul de mărețe împliniri al 
devenirii noastre, epoca pe 
care cu recunoștință 
drie o numim 
CEAUȘESCU". Este 
în care, acționînd 
permanent, cu dra
goste si înțelep
ciune pentru edu
carea si formarea 
omului nou. pen
tru întărirea sănă
tății si vitalității 
națiunii noastre, 
secretarul general 
al partidului a 
conferit educației 
fizice si sportului 
— activități de in
teres national — 
înalte valențe so
cial-educative, răs
punderi sporite in 
amplul proces de 
edificare a socie
tății noastre so
cialiste. In înde
plinirea acestei 
misiuni de onoare, 
mișcarea sportivă 
a primit si pri
mește. permanent 
un spriiin de ne
prețuit din partea
partidului, personal a tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, ale 
cărui vibrante îndemnuri și mo
bilizatoare indicații si orientări 
au stat la baza saltului impre
sionant realizat de sportul ro
mânesc în ultimii ani. Mesajele 
adresate de tovarășul Nicolae 
Ceausescu conferințelor pe tară 
ale mișcării sportive, care au 
avut loc in această perioadă, 
sau cu alte prilejuri, cuvântă
rile. ca si intilnirile directe De 
care secretarul general al parti
dului le-a avut cu sportivii 
fruntași au însemnat iot atitea 
momente de excepțională în

si mm- 
., EPOCA 
perioada

semnătate pentru întreaga viață 
sportivă a tării, analize si în
drumări de o inestimabilă va
loare teoretică si practică.

„Pornim de la necesitatea ca 
activitatea de educație fizică 
si sport să fie mai strîns le
gată de producție, să contri
buie la stimularea si dezvol
tarea energiilor si capacităților 
creatoare ale oamenilor mun
cii in munca concretă pentru 
îndeplinirea sarcinilor dc plan 
in întreprinderi, să asigure 
participarea activă si nemijlo
cită a maselor largi dc sportivi 
Ia înfăptuirea politicii generale 
de dezvoltare economico -socială 
a tării, de edificare a noii o- 
rînduiri" — sublinia secretarul 
general al partidului nostru în

sarcinilor de mare răspundere 
formulate de secretarul general 
al partidului. „Fie ca Daciada 
— spunea tovarășul Nicolae 
Ceausescu — să devină fot mai 
mult cadrul de manifestare a 
energiei, elanului si optimis
mului revoluționar al tinere
tului patriei, al cetățenilor tării, 
ca ca să contribuie tot mai 
mult la afirmarea capacității 
creatoare a poporului nostru, 
la educarea conștiinței socia
liste a maselor. Ia plămădirea 
omului nou. hotărit să se con
sacre in întregime nobilei cauze 
a socialismului si comunismu
lui, prosperității si fericirii na
țiunii noastre socialiste". înțe
legem din aceste înflăcărate 
cuvinle-idei. înainte de orice, 
marea arenă a ..Daciadei" ests

Mesajul adresat Conferinței pe 
tară a mișcării sportive din a- 
nul 1975. Iată de ce a fost si 
este necesar. în continuare, să 
se acționeze in modul cel mai 
hotărit pentru cuprinderea si 
antrenarea întregului tineret, a 
maselor largi de cetățeni în 
practicarea exercitiilor fizice, 
sportului si turismului. Din 
inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceausescu a fost organizată 
■DACIADA" — cea mai mare 
competiție națională a sportu
lui românesc —. care asigură 
la noi dimensiuni si la noi 
trepte de calitate îndeplinirea

o scoală a muncii si a vieții 
la care se predau. — dacă pu
tem spune asa — cele mai a- 
lese însușiri. înaltele calități 
si virtuti . ale omului nou. 
„Amplă operă de construcție 
socialistă in care este angajată 
România reclamă imperios ca 
cetățenii patriei noastre, oame
nii muncii — care constituie, 
de fapt, principala forță de 
producție a tării — să aibă un 
nivel ridicat de prceătire pro
fesională si politică, o inaltă

(Continuare în pag 2—3)(Continuare fn pag 2—3)

DELEGAȚIA OLIMPICĂ A ROMÂNIEI
A PLECAT IERI LA LOS ANGELES

Ieri a plecat la Los Angeles 
delegația olimpică a Republicii 
Socialiste România, care va 
participa la cea de a 23-a e- 
ditie a Jocurilor Olimpice de 
vară, ce se vor desfășura intre 
28 iulie si 12 august.

Sportivii români vor lua parte 
la întrecerile de atletism, box, 
caiac-canoe. canotai. gimnas
tică. haltere, handbal. înot, 
lupte, judo, scrimă, tir si gim
nastică ritmică.

Din diferitele loturi ale tării 
noastre fac parte campioni o- 
limpici, mondiali si europeni, 
recordmani ai lumii medaliat!

la mari concursuri internațio
nale, precum atletele Ani- 
soara Cusmir-Stanciu — re
cordmană mondială la săritura 
în lungime. Vali Ionescu — 
campioană europeană la ace
eași probă. Mancica Puică — 
campioană mondială la cros. 
Doina Melinte — campioană 
continentală de sală la 800 m. 
gimnastele Ecaterina Szabo — 
campioană mondială la sol. 
Lavinia Agache — campioană 
europeană la bîrnă Cristina 
Grigoras. canoiștii Tvan Patzal-

(Continuare in pag. 2—3)
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scumpa noastră patrie, Repu
blica Socialistă România.

Un aport însemnat la cuce
rirea atîtor înalte trepte 
progres și civilizație pe 
poporul român, condus 
partidul nostru, in frunte 
secretarul său general, 
urcat, in aceste două decenii, 
spre stima lumii întregi, l-a a- 
vut tineretul patriei, acest mi
nunat tineret, căruia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu i-a purtat 
mereu și îi poartă o perma
nentă grijă părintească, intre 
drumurile împlinirilor și afir
mărilor depline în muncă și 
viață spre care secretarul ge
neral al partidului ii îndrumă 
pe tineri cu dragoste și în
țelepciune se află și cele care 
duc spre 
spre tot 
voare de 
frumusețe

Indicații 
se, de cea mai mare 
teoretică și practică, 
în mesaje și cuvîntori 
cretarului general ol 
lui sau desprinse din 
tele intilniri ale tovarășului 
Nicolae Ceauțescu cu sportivii 
fruntași ai patriei, au determi
nat nemijlocit, in aceste cproa- 
pe două decenii, îmbunătățirea 
substanțială a conținutului miș
cării noastre sportive, impli
carea tot mai directă și creș 
terea contribuției acesteia la 
înfăptuirea amplului proces de 
edificare a socioiismului. Re-

de 
care 

de 
cu 

le-a

arenele sportului, 
mai numeroasele iz- 

sânătate, vigoore. 
fizică și morală, 
și orientări prețios - 

voi oare 
cuprinse 
ole se- 
portidu- 
neuita-

prezentind, în concepția parti
dului nostru, a secretarului său 
general, o importantă compo
nentă a procesului de educare 
a tineretului, a maselor popu
lare, un prețios mijloc de men
ținere și întărire a sănătății 
populației, de fortificare fizică 
și creștere a capacității de 
muncă, activitatea de educație 
fizică și sport a fost învestită 
cu atributul unei probleme de 
interes național, așa cum, de 
altfel, a și oficializat-o Legea 
sportului, adoptată in 1967.

In pas cu impetuoasa dez
voltare economico-socială a 
țării, operă a întregului popor, 
strins unit in jurul 
al secretarului său 
mișcarea sportivă a 
la rindul ei, o viguroasă 
censiune, a căpătat dimensiuni 
de neconceput in trecut in 
această perioadă. din generoa
sa inițiativă o tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a apărut 
„DAC ADA”, cea mai marș 
competiție de rresă și de per
formanță, care, de la cn la 
an. a impulsionat puternic în
treaga activitate sportivă din 
toate județele țării, devenind 
tot mai mult așa cum cerea 
secretând general cl partidu
lui. o adevărată „olimpiadă” 
a sportului românesc. „Docia- 
da* este astăzi marea arenă 
sportivă in care se intrec a- 
nucl peste 8 milioane de ti
neri si oameni oi muncii ; este 
o realitate șt, in oce'ași timp, 
c minunată experiență sportivă 
românească cu p'ofunde sem-

partidului, 
general, 

cunoscut, 
QS-

nificații privind rolul și locul 
educației fizice și sportului, 
valențele social-educative con
ferite mișcării sportive 
tre partidul nostru, de 
secretarul său general, 
mele două decenii au 
nat, totodată, perioada 
mai strălucite succese și 
tivitatea sportivă de 
mantă, realizarea unui 
sportiv prodigios, demn 
marile înfăptuiri socialiste ale 
poporului nostru. Din anul Con
gresului al IX-lea, 
Șl PÎNÂ ASTAZI, 
ROMÂNI AU CUCERIT
DE MEDALII (dintre care 284 
de aur) la Jocurile Olimpice, 
Campionatele mondiale și Uni
versiade, la Campionatele eu
ropene.

La împlinirea a 19 ani de Io 
istoricul forum al comuniștilor 
români din iulie 1965, în acest 
an and întreaga țară se pre
gătește să înfmpine marile 
sărbători din viața poporului 
și partidului nostru - cea de 
a 40-a aniversare a victoriei 
revoluției sociale și naționale, 
antifasciste și antiimperialiste 
și ce! de a! Xlll-lea Congres 
ai partidului - tineretul spor
tiv al patriei, la unison cu în
tregul oopor, aduce o caldă ți 
vibrantă cinstire tovarășului 
Nicolae Ceauțescu, marele re
voluționar patriot, eminentul 
conducător politic care și-a 
dedicat viața ridicării neconte
nite o României pe cele mai 
înalte culmi de progres și ci
vilizație.

de că- 
către 
Ulti- 

insem- 
celor 

in ac- 
perfor- 
bilanț 

de

DIN 1965
SPORTIVII 
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JUNIORII Șl CADEȚII ROMANI
AU DEBUTAT CU TREI VICTORII

LINZ, 18 (prin telefon), tn 
Sala sporturilor din localitate 
au început astăzi (n.r. ieri) în
trecerile Campionatelor euro
pene de tenis de masă pentru 
juniori si cădeți. Organizatorii 
au asigurat condiții foarte bune 
de joc celor peste 353 de 
cători și jucătoare din 26 
țări ale continentului.

tn prima zi a întrecerilor 
intrat în concurs echipele ... 
juniori si de cădeți. în grupa 
F. reprezentativa României a 
întilnit mai întîi formația Spa
niei. pe care a învins-o cu 
categoricul scor de 5—0. prin 
victoriile realizate
Florea și Cristian Tîugan — 
cite două si Călin Toma — 
una. în cea de a doua partidă, 
iuniorii noștri au întilnit re
prezentativa Turciei, realizînd

ju-
de
au 
de

de Vasile

din nou 
V. Florea 
tigat cite 
Tiugan a

Echipa 
debutat si ea . . .
— cu o victorie clară în fata 
reprezentativei Elveției : 3—0. 
Au realizat victorii Romulus 
Revisz si Călin Creangă, in 
partidele individuale, după care 
au cîstigat împreună Si meciul 
de dublu.

Joi. micii noștri sportivi au 
un program încărcat. Spre deo
sebire de juniori, care vor sus
ține o singură partidă, cu 
Franța, cadetii si cadetele vor 
parcurge un veritabil maraton, 
avînd de înfruntat echipele 
Turciei. Spaniei si Italiei, res
pectiv Greciei. Turciei si Sue
diei.

1
I
I
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o victorie cu o—0 :
Si C. Tonta au cîș- 

două meciuri, iar C. 
pecetluit scorul final, 
noastră de cădeți a 

în grupa B

I
I
I
I
I
I
I
I

MARIANA GIURGIU Șl NICOLAE PREDA- |
NOII CAMPIONI LA PLANORISM

eonștiință revoiaUoaară. calități 
merale superioare si. tetedată.
• bună dezvoltare si pregătire 
fizică, ea • ceadiție esențială
• împlinirii multilaterale a 
personalității și bunei integrări 
în viața socială" — sublinia 
pcretarul general al nartidu-

Din rîndurile milioanelor de 
practicanți ai exercitiilor fi
zice si sportului se ridică, de 
la an la an. numeroși sportivi 
de frunte, campioni români cu- 
noscuti și stimati în întreaga 
lume. Ei sînt adesea Investiți 
cu înalta misiune de onoare 
de a reprezenta in cele mai

importante întreceri internațio
nale culorile sportive ale scum
pei noastre patrii. Sore aceștia 
spre -tricolorii" români s-au 
îndreptat întotdeauna gindurile 
si îndemnurile de fierbinte vi
brație patriotică ale tovarășu
lui Nicolae Ceausescu. -Fiecare 
sportiv — spun ta secretarul 
general al partidului — trebuie 
să fie pătruns de o profundă 
draroste si răspundere fată de 
patrie, de popor — si să faeă 
totul, să dea tot ceea ee este 
mai bon. pentru a reprezenta 
eu cinste culorile patriei in în
trecerile sportive, pentru a no 
știrbi eu nimic, ei. dimpotrivă, 
a spori înaltaI prestigiu de care 
România soeia'istă se burară 
astăzi in riadul tuturor aaliu-

oilor lumii". Acestor calde în
demnuri. pline de dragoste de 
tară si neam, sportivii patriei 
le-au răspuns cu multe împli
niri strălucite in acești ultimi 
19 ani.

Recunoscători pentru dragos
tea cu care sînt inconiurati. 
pentru condițiile create, pen
tru permanenta îndrumare, 
plină de înțelepciune, pe ma
gistrala celor mai viguroase a- 
firmări. sportivii patriei iși 
exprimă botărirea fermă de a 
îndeplini in mod exemplar 
hotăririle. indicațiile si orien
tările stabilite de tovarășul 
NieuLae Ceausescu pentru ma
tin ua dezvoltare a sportului de 
masă Si de performanță din 
Ura noastră.

La sfirșitul săotăminii tre
cute s-au încheiat întrecerile 
Campionatului national de pla
norism. ediția 1984. avînd baza 
ne aerodromul Geamăna al 
aeroclubului piteștean „Henri 
Coandă". Condițiile meteo, nu 
prea generoase cu concurența, 
au limitat numărul probelor la 
4 în întrecerea masculină și 
la 3 în cea feminină. în acest 
context, este relevant faptul 
că la un total de 78 de deco
lări au revenit doar 23 de 
parcursuri efectuate integral, 
în ceea ce privește disputa 
pentru întîietate. ordinea pri
milor trei clasați în fiecare 
probă, mereu alta, este grăi
toare pentru dîrzenia cu care 
sportivii si-au apărat șansele : 
feminin — triunghi. 161 km :
1. Fernanda Jurcă. 2. Mariana 
Giurgiu. 3. Cristina Petrescu ; 
dus-intors, 152 km : 1. Elena 
Coțovanu. 2. Fernanda Jurcă, 
3. Dorinela Ularu ; dus-intors, 
IM km : 1. Mariana Giurgiu,
2. Elena Coțovanu 3. Carmen 
Georgescu : masculin — dus- 
intors. 180 km : 1. N. Mihăiță,
2. B. Grabcev. 3. M. Căpușan ;
patrulater, 196 km : 1. N.
Preda. 2. D. Vlădescu. 3. S- 
Cimpean ; triunghi. 223 l.m : 
1. V. Romașcu. 2. Ci. Pînzaru.
3. M. Bîndea 
km 
Preda. 3. G. Pantîru.

Dacă in întrecerea fetelor 
a absentat nici una dintre ola- 
noristele de valoare, se impune 
semnalată absenta ia băieți a 
unor excelențj zburători (Ser-

giu Sidon și Marian Simion, 
participant! în acel moment la 
campionatul european). Sîntem 
convinși că ambii ar fi avut 
un cuvînt în stabilirea ierar
hiei finale. Principalul cîștig 
al acestei ediții constă :n în
scrierea unor nume noi pe ta
belul cîstigătorilor. clasamen
tele finale prezentîndu-se ast
fel : FEMININ : 1. Mariana
Giurgiu, 2. Fernanda Jurcă. 3. 
Elena Coțovanu, 4. Dorinela 
Ularu. 5.. Cristina Petrescu. 6. 
Carmen Georgescu : MASCU
LIN : 1. N. Preda, 2. D. Vlă
descu. 3. 1 
Mihăiță. 5. 
Pînzaru. 7 
Cîmpean. 
Grabcev. 
M. Rusu.
Romașcu.

Cei doi . .
Giurgiu și Nieolae Preda, 
parte din tinăra promoție de 
performeri, iar adjudecarea tit
lurilor demonstrează existența 
unui rezervor de talente bine 
pregătite. Surpriza este nit nu
mai plăcută, ci si elocventă, 
privind posibilitățile de creș
tere valorică a tineretului in 
acest sport. (D.C.)

M. Căpușan. 4. 
. FI. Covic. 6.

Gh. Tucă. 8.
N. 
CI.
S.
B.
12. 
V.

7.
9. G. Pantîru. 10.
11. M. Crăciun.
13. C. Voicu, 14.
15. M. Bîndea.

i campior.i._ Mariana 
fac

dns-intors.
1. M. Căpușan 2.

180
N.

nu ACTUALITATEA LA TIR

DELEGAȚIA OLIMPICA Repere educative la C. S. „Unirea" Focșani

A ROMÂNIEI
A PLECAT IERI

LA LOS ANGELES
(Urmare din pag. 1)

chin. Toma Simionov — cam
pioni olimpici si mondiali. Cos- 
tică Olaru — campion mondial, 
caiacistul Vasile Diba. luptă
torii Stefan Rusu si Ion Draica 
— multipli campioni olimpici, 
mondiali și europeni, campio
nul olimpic de tir Corneliu Ion. 
Înotătoarele Carmen Bunaciu 
Si Anca Pătrăscoiu. scrimerii 
Petru Kuki. Ioan Pop. Cornel 
Marin. Elisabeta Guzganu. Au
rora Dan. boxerii Viorel Ioana, 
Mircea Fulger, Georgică Do- 
nici. handbaliștii Nicolae Mun- 
teanu. Vasile Stingă. Marian 
Dumitru, halterofilii Dragomir 
Cioroslan, Gelu Radu. Gheor- 
ghe Maftei. schifistele Valeria 
Răcilă. Rodica Arba. Elena 
Horvat și tinerii iudoka Con
stantin Niculae. Mircea Frățică 
8i Mihai Cioc.

Lotul este însotit de antre
nori. tehnicieni si medici.

Sportivii români participă ia 
actuala ediție a Olimpiadei de 
vară animați de dorința de a 
reprezenta cu cinste culorile 
sportive ale tării noastre, de 
a obține rezultate de prestigiu 
si de a contribui la promovarea 
idealurilor olimpice.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

VALORI SPORTIVE, DAR ȘI TINERI
CU ALESE ÎNSUȘIRI

,.Este drept, in secțiile ela- 
balai nostru predomină junio
rii. Asta nu înseamnă insă că 
problema educației sportivilor 
ar fi mai ușoară, dată fiind 
vîrsta eelor eu care lucrezi. 
Aș spune, dimpotrivă, că la 
noi este mai greu. Cu juniorii, 
începem eu— începutul 
mării lor ca sportivi și 
ales ca oameni", ne i 
președintele clubului i. 
„Unirea" Focșani. Stere Bata- 
ragă.

Evident, n-aveam temeiuri 
să-l contrazicem. I-am solici
tat însă amănunte privind 
munca depusă în această di
recție și am aflat lucruri in
teresante. De pildă, clubul foc- 
șănean își asumă o mare răs
pundere pentru formarea aces
tor copii și tineri, atit pentru 
sport, cit și pentru viață. „Ne 
preocupă deopotrivă evoluția 
sportivului dar și a omului in 
societate. Antrenorii noștri ur
măresc pe stadion nu numai 
„minutele scoase" sau „centi
metrii câștigați", ci și compor
tarea lor atit în arena sporti
vă, cit și în afara ei. Ne In
teresează foarte mult cum în
vață sportivii, cum se poartă 
la școală, in familiile lor..." 
Din păcate, nu toți copiii știu 
să se poarte, nu toți învață 
bine. In astfel de cazuri, ac
ționăm prin discuții cu micii 
sportivi, vizite la școală, dia-

for- 
i mai 
spunea 
sportiv

loguri repetate cu profesorii 
respectivi, cu părinții.

Cind se lucrează bine. ca 
peste tot. rezultatele sînt bu
ne. Exemplele aduse în discu
ție dovedesc eficiența metode
lor folosite. Mircea Chelaru, 
de pildă, din secția de box. a 
„pornit mai greu din loc". Și 
in sport, și la învățătură. ~ 
lucrat mult cu el (merita, 
un talent), dar cu folos, 
cea și-a îndreptat situația . 
Iară, a ajuns în lotul național 
de juniori. De altfel, interesul 
manifestat la „Unirea" Focșani 
pentru formarea 
sub toate aspectele 
zultate — așa cum 
— în toate secțiile.
pildă, care este secție olimpi
că. sînt acum copii foarte_buni 
la învățătură și sport. 
Burghiu, elevă în clasa 
de matematică-fizică, la 
„Al. I. Cuza", a avut 
generală 9,86 în anul 
dent. Eleve bune sînt și Ma
riana Dulhan, Lucica Ponea — 
junioare in lotul republican, 
în aceeași situație : judoka
Adrian Croitoru, de 3 ani cam
pion național la categoria co
pii. luptătorul Nelu Popa, de 
la Liceul industrial din Mără- 
șești, sportiv de perspectivă, 
care se află printre premianții 
clasei, atleții Ionel Măcenic, 
Nela Vlad (ambii în lotul re
publican de juniori) și Mihae-

S-a 
fiind 
Mir- 
șco-

sportivilor 
a dat re- 
era firesc 
La tir, de

Elena 
a 8-a, 
Liceul 
media 
prece-

MORALE
la Caraza. o mare speranță.

Desigur, nu toate demersu
rile sînt încununate de succes. 
„Și eind nu se obține aici un 
rezultat — am întrebat — ee 
faceți ?" Ni s-a răspuns că a- 
tunci cind se ajunge la convin
gerea că eforturile educative 
nu dau rezultate, răul este în
lăturat. Așa s-au petrecut lu
crurile cu Rodica Damian, 
sportivă cu perspective, care, 
deși tînără. era numai... „mof
turi" și „pretenții". A primit 
mult și n-a dat nimic, așa că 
azi nu se mai poate lăuda că 
este sportivă a clubului foc- 
șănean. Aceeași măsură și în 
cazul boxerilor 
Dinieă Nicoară,

Marian Sebe, 
_____ _______ _ Mihai Cutaru, 
care au „fugit" la o secție de 
box din Bocșa Română în cău
tare de... „culcuș" mai cald. 
Că au avut dreptate cei de la 
Focșani (care i-au suspendat, 
reiese din faptul că 
doi au dovedit că au 
carențe în educație și la 
șa. unde au săvîrșit 
urî te.

„Să știți, la „Unirea" 
șani — ne spunea în 
președintele clubului - 
va face niciodată nici

ultimii 
mari 
Boc- 
fapte
Foc- 
final 

nu se 
un ra

bat în plan etic, sportiv și 
profesional. Munca de educa
ție se interferează permanent 
eu cea de pregătire a perfor
manței".

Modesto FERRARINI

• In concursul internatio
nal de tir desfășurat la Byd
goszcz (Polonia), la care au 
participat trăgători din Bulga
ria. Cehoslovacia. Polonia și 
România. Gabriel Cristache 
s-a clasat pe locul 4 în pro
ba de pistol viteză, cu 596 p, 
întrecere cîștigată de ceho
slovacul F. Hurt, cu 597 p.
• Intre 19 și 22 iulie, ia 

Arad va avea loc „Memorialul 
Ioan Quintus", iar la Iași, 
,Cupa lașului", pentru arme 

Participă trăgători»> — 
cu glonț, 
invitați.

• Două 
secția de 
C.C. al U.T.C.. la 
și Baeăa, intre 18 și 29 iulie, 
au ca scop principal perfec
ționarea celor mai tălentați 
tineri din județe în probele 
de pușcă. în total vor partici
pa la aceste acțiuni 250 de 
tineri care vor fi îndrumați și 
de instructori puși la dispozi
ția organizatorilor de federa
ția de specialitate.

tabere organizate de 
resort din cadrul

Alexandria

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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„DELFINI
Am asistat, zilele trecute, la 

o acțiune inedită, organizată 
sub genericul „Daciadei** de 
Comisia sport-turism a Con
siliului municipal al sindicate
lor din Capitală : „Delfinii se
niori'* (se cuvine subliniată 
preocuparea organismului a- 
mintit de a găsi forme tot mai 
atractive de antrenare a oame
nilor muncii in practicarea e- 
xercițiului fizic). Cind vorbeam 
de „delfini** ne gindeam, de 
obicei, la copii. Dar iată că și 
oamenii mari sînt iubitori de 
apă, de înot. Ne-am convins 
la bazinul de la ștrandul Tine
retului, unde veniseră peste 
200 de oameni de toate vîrstele 
la acțiunea „Delfinii seniori". 
Competiția era dotată cu „Cu
pa institutelor de cercetări și 
proiectări" și „arbitrată**, ca

sd 
sportivă cetiri și 
podăriret 

Ambiai 
tă lumeț

cep ut, c 
rele ne 
să facă 
N-am vi 
atit de 1 
plitatea 
dea cine 
ber, bra 
mixt, im 
baft, pe 
pînă la : 
ji pește



Mircea M. IONESCU

aleargă
Htfii, shii ii mmi

— Cuba. Po- 
si Ungaria: 
Cehoslovacia, 
U.R.S.S. Re-

Sinaia. Cineva vorbede 
.Cupa U.E.F.A.". „Dacă

numim „prihuiu*

U E DOAR 0 PROBLEMĂ A PITEȘTIULUI 
rios și_ energic^ Echioa pleacă 
spre 
de
n-am fi ratat de puțin parti
ciparea în această competiție, 
altfel discutam acu*-.* afirmă 
Cristian. Cîrstea retine ideea 
și puțin mai tîrziu o dezvoltă : 
„Notati lotul dat de F.C. Argeș 
altor echipe in ultimii ani : A- 
riciu. Speriatu Nutu — portari ; 
M. Zamfir. Ionașcu, Eduard. 
Sigmirean. Tulpan si Roman 
— fundași ; Pană. Bărbulescu. 
Kallo. Balaur — mijlocași ; Ba
lotă. Turcu. Radu II. Halca — 
atacantă Cu asemenea lot pu
team fi astăzi, cred, in aștep
tarea Inler-ului sau a lui Betis 
Sevilla". Astăzi, insă, obiecti
vul Argeșului este un... loc la 
mijlocul clasamentului. „Ceea 
ce pare modest, dar să nu 
uităm cum am nlecat la drum. 
Vom face totul pentru a de
păși impasul, cred in ambiția 
Si talentul eelor aflaii in pre
gătiri, insă trebuie să fim a- 
jutati. Pentru eă. să nu uităm 
F.C. Argeș reprezintă totuși 
fotbalul românesc in Cupa Bal 
canică. intr-o grupă cu adver
sari din Iugoslavia. Bulgaria si 
Turcia, ceea ee înseamnă eă 
dacă noi nu rivnim ia Jwâtari 
din curtea altora, să nu 
rîvneaseă nici alții..— 
conchide Nieolae Dobrin. Ceee 
ce înseamnă că F. C. Ar
geș nu reprezintă doar o dto- 
blemă a PiteștiuluL

lefon). 
el la 
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DUCȚIA PROPRIE?
recompe- 
e „etapa

zionarelor
1 și cele 

, timp în 
trenorilor 
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vele vii-
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>r —. cele 
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LA 2 SEPTEMBRIE, PRIMA ETAPĂ
IN CAMPIONATUL DIVIZIEI „A“

Nica si Jurcă. „bă- 
echiDei. sînt exemple 

L ,E abso- 
1 să obții totul in 

de pregătire la 
spune Stancu. și 
foarte mulțumit: 

cinci forțează, in- 
baza echipei este 

Rămîne. prin joc.

Moiceanu, 
trînii" 
de conștiinciozitate, 
lut necesar 
aceste zile 
munte" — 
Dobrin e 
„Dacă cei i 
seamnă că 
asigurată. . _ _
s-o scoatem Ia capăt. Cu ei, 
cei în vîrstă. și eu cei tineri, 
cu care trebuie să riscăm, cum 
a făcut-o Argeșul de atitea ori". 
Cei tineri privesc la ploaia care 
nu mai contenește. Secundul 
Cîrstea nici nu se aindește să

■ amîne antrenamentul de după- 
amiază. împreună cu asisten
tul medical Gheorghe Carafe- 
teanu (masorul echipei, care 
a rezolvat si micile probleme 
medicale ale lui Moiceanu și 
Istrate) dă telefon după tele
fon. Nu obține însă nici o sală. 
Nici terenul din Sinaia. „Cen
tralul" din Bușteni e ocupat, 
rămîne terenul doi al Caral- 
manului, cu pietriș și denive
lări. Asta e... Echipa pleacă îa 
Bușteni, a venit si Iovănescu, 
întîr ' t din cauza unor „ne
mulțumiri personale". Dobrin 
rămîne la Sinaia, zice că vrea 
să mai Distoneze conducerea 
clubului la telefon, poate se 
răzgîndește vreun .fugar", 
noate vine Margelatu. asa se 
zvonește, poate se aranjează 
vreun schimb cu unul din clu
burile interesate de jucătorii 
piteșteni. La Bușteni. F.C. Ar
geș lucrează cu suflet, e o 
temă fizică, dar se ating si e- 
lemente tehnico-tactice, toți 
sint noroi din cap nină-n pi
cioare. „probleme, probleme, 
însă exigența noastră nu va 
scădea • clipă", se aude glasul 
lui Constantin Cîrstea. om se-

„cu cine

PRIE, adică despre jucătorii 
din cele 18 echipe de speran
țe, care un an Întreg joacă 
intr-un campionat aproape la 
Iei de costisitor ca ți Divizia 
„A", dar care de la un an la 
altul îșl amină justificarea e- 
xistențel lui și mai ales a efi
cienței în numele căreia a 
fost înființat șl... reînființat 
după o perioadă de suspen
dare.

Ora aceasta de selecție, de 
transferări și promovări ar 
trebui să fie ORA SCADENȚEI 

șl pentru numeroa
sele centre de copii 
și juniori, unele cu 
atîția ani de e- 
xistentă, dar cu 
atît de palide. Sînt 
încadrați de ani de

• LA 2 SEPTEMBRIE, -tart 
in campionatul Diviziei „A“. 
Ultima etapă a turului este 
prevăzută să aibă loe la 16 
decembrie. Tot la 2 septem
brie îsi vor incene întrecerea 
și echipele din Divizia „C". 
si participantele

• Componența
• Petrolul și

_ . ca
în campîona-

«lor trei
hundred

Iirgosiștc -

tele de juniori I și II. In cam
pionatul Diviziei ,.B“. prima e- 
tană va avea loc la 26 august. 
Pentru ziua de 19 august este 
programată etana interjude
țeană în „Cupa României", e- 
diția 1984—’85.

scrii
Ooldfi in

in scria

ale Diviziei „D"• 2

seria l • C. S.
a II a

• F.R. FOTBAL ne-a comu
nicat. ieri, comoonenta celot 
trei serii ale Diviziei „B" :

SERIA I
C.S. Botoșani. C.S.M. Su

ceava. Chimia Fălticeni. C.F.R. 
Pașcani (nou promovată). F.C. 
Ceahlăul Piatra Neamț. Parti
zanul Bacău. FEPA 74 Bir- 
lad (nou nrcmo-.-ată). Unirea 
Dinamo Focșani. Dunărea 
CS.U. Galați (retrogradată din

„A"). Oțelul Galati. Olimpia 
Rimnicu Sărat. F.C.M. Progre
sul Brăila. F.C. Constanța. Me
talul Mangalia (nou promo
vată). A.S.A. Mizil (nou pro
movată). Prahova Ploiești. Me
talul Plopeni. Petrolul Ploiești 
(retrogradată din „A").

SERIA a Il-a
Minerul Motru. Chimica Tîr- 

năveni. Gaz metan Mediaș. 
Carpati Mirșa. Șoimii I.P.A.

Sibiu. Tractorul Brașov (nou 
promovată). I.M.A.S.A. Sf. 
Gheorghe. C.S.M. Drobcta-Tr. 
Severin (nou promovată). f.P. 
Aluminiu Slatina. Unirea Ale
xandria. C.S. Tîrgoviste (retro
gradată din „A"). Flacăra Auto- 
mecanica Moreni (nou promo
vată), Mecanică fină Steaua 
București (nou promovată). Au
tomatica București. Dinamo 
Victoria București. Progresul 
Vulcan București. Autobuzul 
București și Metalul București.

SERIA a 111-a
Olimpia Satu Mare. Minerul 

Cavnic. Armătura Zalău. Glo
ria Bistrița. Universitatea Cluj- 
Napoca. Sticla Arieșul Turda 
(nou promovată). Ind. sîrmei 
Cîmpia Turzii. U.T. Arad, 
Strungul Arad (nou promovată). 
Aurul Brad. Mureșul Explorări 
Deva (nou promovată). Mine
rul Lupeni. Unirea Alba Iulia 
(nou promovată). Metalurgistul 
Cugir. C.F.R. Timisoara. C.S.M. 
Reșița. Gloria Reșița. Avîntul 
Reghin.

REGULAMENTUL DE TRANSFERARE A JUCĂTORILOR

se

al 
de

e aceste 
la echipele 

ie — 
lații- 
l de- 

-ind o e- 
rezultate 

1 de jucă- 
la nivelul 

acest fond 
lba peste 
i, dacă nu 
culegi.

-au făcut 
„B“. Tare 

vedem ciți 
oarcați a- 
, Brașov și 
ie în Divi- 
el vor ră- 

ma pe de

tafcseni

tund o

i, de selec- 
se vorbește 
torl consa- 
jcă, Tulba, 
lă, Cașuba 
D. Zamfir, 
Nemțeanu, 

îoare, la- 
lerioada de 
dea despre 
șl mal pu- 
E PROMO- 
CȚIA PRO-

rezultate 
antrenori 
zile la aceste „nuclee de for
mare a viitorilor fotbaliști", 
dar care într-o asemenea pe
rioadă nu se prezintă cu ni
mic, deși mereu au raportat 
că au grupe de 25—30 de co
pii, copii care n-au mai... cres
cut niciodată ea jucători.

N-ar fi oare timpul unei re
evaluări — realiste și corecte 
— a fondului nostru de Jucă
tori și al celor de perspectivă? 
N-ar trebui oare acum, la ora 
depunerii cererilor de transfer, 
ca federația să-i întrebe pe 
cel în cauză (de la Divizia 
„A" șl „B") CE AU CRESCUT 
EI CA SA POATĂ LUA JU
CĂTORI GATA CRESCUT! ? 
De ce 7 Pentru stimulent. Cra
iova, Constanța, Galațiul, de 
pildă, au dat mereu jucători și 
au tot dreptul să transfere pe 
alții în locul celor plecați. 
Alte cluburi, insă, n-au cres
cut nimic, dar tot iau, din- 
tr-un sac nu prea mare.

De ani de zile, antrenorii se 
vaită că nu au jucători, In 
timp ce există un campionat 
de speranțe și multe centre de 
copil, unde cel mai concret 
lucru îl constituie doar statele 
cu retribuții...

Constantin ALEXE

SENIORI»
a^bciația 

il de cer- 
intru gos-
bilă. Toa
se, la în

S3
dar soa

ie știe el 
de iulie. 
: întreceri 
prin sim- 
ul cuprin
dă inot li- 
uture și 
ei și băr- 

virstă — 
-45 de ani 
Fără pre-

tenții de performanță. Și au 
fost și doud probe pentru co
piii oamenilor muncii teniți la 
„Tineretului" să înoate intr-a 
apă limpede... ca lacrima. Iar 
după bucuriile tntrecerii au 
urmat bucuriile premierilor. 
S-au împărțit o midțime de 
diplome ale „Daciadei", cupe 
și premii. Mibai Popescu, șe
ful secției de inot in asociația 
institutului, ne spunea : „N-am 
crezut că un asemenea con
curs se va bucura de atîta in
teres. Dacă mi-ați cere eviden
țieri, v-aș spune numele tutu
ror participanțiior. Sufletul ac
țiunii este tovarășul președinte 
al asociației, dr. ing. George 
Rus“.

Acțiunea „Delfinii seniori" 
va continua.

Viorel TONCEANU

I

Vineri va începe in Ungaria 
tradiționalul turneu internațio
nal „Prietenia". rezervat echi
pelor naționale de juniori. La 
această ediție participă opt re
prezentative. pe care, comitetul 
de organizare le-a împărțit în 
două grupe : „A" 
lonia. România 
„B" — Bulgaria. 
R.D. Germană si .
gulamentul prevede ca. după 
disputarea meciurilor din grupe, 
primele două echipe din „A" 
si „B“ să formeze o grupă 
semifinală, in care fiecare for
mație va juca cu celelalte trei 
echipe calificate în această 
fază.

Reprezentativa de juniori a 
tării noastre a nlecat aseară, 
cu trenul, la Budapesta. Au 
făcut deplasarea următorii ju
cători : Zlotea, Bojoagă — por
tari ; Avasicei. Cîrstea. Dră- 
ghiei, Mihali. Topolinsehi, Radu
— fundași : Mărgărit. Năslase, 
Pistol, Pologea, Lupu — mij
locași ; Chircă, Henzel, Nuță
— înaintași. Antrenorii echipei 
sînt Mircea Ionescu si Nieolae 
Belizna.

Iată programul partidelor din 
grupă ale echipei noastre : 20 
iulie : Ungaria — România ; 
22 iulie : România — Polonia : 
24 iulie : România — Cuba.

ȘTIRI • ȘTIRI
• ASTAZI, LA BRAȘOV, pe 

stadionul Tineretului, vor avea 
loc două partide amicale. în des
chidere, de la ora 18, este pro
gramat jocul dintre F.C.M. Brașov 
(tineret) $1 formația Al Kouds din

Siria, iar de la ora 18 va avea loc 
întîlnirea dintre divizionarele „A" 
Steaua și F.C. Olt.
• Faza de zona a „cupei 

VIITORUL", care va avea loc în
tre 23—28 iulie, grupa a IV-a, din 
care lac parte reprezentantele ju
dețelor Botoșani, Bacău, Buzău, 
Constanța, Iași, Galați, Neamț, 
Tul cea, Suceava, Vaslui și Vran- 
cea se va disputa la Bacău, tn 
loc de Buzău, cum fusese inițial 
anunțat.
• SELECȚIA pentru echipa na

țională de juniori U.E.F.A. ’87, 
care urma să se desfășoare in 
zilele de 23—25 iulie la Snagov, 
se contramandează, pentru a da 
posibilitate tuturor jucătorilor să 
participe la „Cupa Viitorul".

După cum ua Munții ia samarul de ieri 
ziamlai aastra. rr^blioim regnLaaneaiul 
transferare a jaeilarilar.

Art. 1. Jucătorii de toate categorii 
transfera la cluburi (asociații) • o dată
an, in perioada dintre campionate. FR- Fol 
va stabili, anual, perioada de transfer.

Jucătorii care activează in echipe de categorii 
inferioare se pot transfera la cluburi (asociații) 
de categorii superioare in tot cursul anului, nu
mai in cadrul aceluiași județ (Municipiul Bucu
rești). Echipele divizionare ..A." și „B" pot 
transfera jucători de categorii inferioare indi
ferent de județ. De asemenea se pot transfera, 
cu avizul comisiei județene de fotbal, la echipe 
de categorii inferioare numai in cadrul aceluiași 
județ, și jucătorii divizionari A și B care sînt 
dați disponibili de către cluburile (asociațiile) 
lor. Jucătorii transferați in cursul anului compe
tițional din alte județe la echipele de categorii 
superioare pot fi dați disponibili in cadrul ace
luiași județ numai în returul campionatului și 
numai o singură dată.

Cu 6 (șase) etape înainte de terminarea cam
pionatului nu se mai efectuează transferări de 
jucători.

Jucătorii care se transferă în anul 1984 po
trivit art. 1 se pot transfera la alte cluburi (a- 
sociații) indiferent de județ numai după acu
mularea unei vechimi de 5 (cinci) ani la clubul 
respectiv.

Art. 2. Transferarea jucătorilor se face numai 
cu acordul de transfer (tip F.R. Fotbal) al clu
bului (asociației) la care sînt legitimați, vala
bil în anul în care se eliberează, însoțit de ce
lelalte acte, așa cum se arată la art. 5.

Art. 3. în vederea rodării unor jucători, 
cluburile (asociațiile) divizionare „A" pot trans
fera jucători pe perioade limitate, de cel puțin 
un an. la și de la alte cluburi (asociații), în 
condițiile prevăzute la art. 2 din prezentul regu
lament, cu specificarea perioadei respective în 
carnetul de legitimare al jucătorului. Transferă
rile se pot efectua numai în perioada de trans
fer.

Art. 4. Jucătorii de fotbal încorporați pen
tru satisfacerea stagiului militar și cei care devin 
studenți în anul I la cursurile de zi ale insti
tutelor de învățămînt superior se pot transfera 
numai pe perioada stagiului militar și respec
tiv pe perioada studiilor, în termen de 45 de 
zile de la data încorporării sau de la intrarea 
în facultate. Jucătorii încorporați, transferați în 
perioada stagiului militar, revin la cluburile (a- 
sociațiile) sportive de origine după satisfacerea 
stagiului militar.

Jucătorii de fotbal care au absolvit un in
stitut de învățămînt superior, cursuri de zi, și 
sînt repartizați prin hotărîre guvernamentală se 
pot transfera în condițiile art. 2 la echipa din 
localitatea (județul) unde au fost repartizați nu
mai în anul absolvirii.

Jucătorii juniori care devin elevi 
sportive școlare de fotbal de mare 
primesc drept de joc din oficiu la 
buri, chiar dacă nu obțin acordul 
de la clubul (asociația) din care fac 
ceptînd secțiile divizionare „A" ; ei 
timați la clubul școlar numai pe 
diilor, după care se vor întoarce 
(asociațiile) de unde au plecat.

Art. 5. Transferarea jucătorilor 
efectuează pe baza următoarelor

a) cerere de transfer (țip F.R.F.) semnată 
jucător și clubul (asociația) care îl solicită ;

b) acordul scris (tip F.R.F.) al clubului (aso-

la cluburile 
performanță 
aceste du
de transfer 
parte — ex- 

_ vor fi legi- 
perioada stu- 

la duhurile

de fotbal 
acte :

se
de

WNINISTRAflA DI STAI LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 18 IULIE 1984

EXTRAGEREA I 
16. 3. 37.

EXTRAGEREA a 
11. 20. 30. 7. 27.

Fond total de

4. 18.
Il-a

23,
33,

____ ___ _ cîștiguri : 
934 517 lei. din care 133 426 lei, 
report la categoria 1.
• Pentru tragerea excursiilor 

LOTO de mîine 20 iulie, doar as
tăzi se mal pot procura bilete cu

numerele preferate. A se reține 
că intre cîștiguri figurează auto
turismele de mic litraj „Oltcit 
special", precum șl excursiile in 
R.D. Germană. Desigur, se vor 
atribui și tradiționalele cîștiguri 
în bani, care pot ajunge la va
lori importante.
CIȘTIGURILE TRAGERII EXCEP
ȚIONALE LOTO DIN 8 IULIE 

»84
FAZA I : Categoria 1 : 1 varian

tă 25% — Autoturism ,,Olteit“
(66.750 Ici) ; categoria 2 : 6 va
riante 25% a 27.605 lei ; categoria

ciației) la care jucătorul este legitimat, valabil 
pentru anul in care acesta se eliberează ;

c) carnetul de legitimare a jucătorului ; iar in 
cazul cind clubul (asociația) refuză să cedeze 
carnetul, F.R.F. va primi actele de transfer și 
va elibera duplicat;

d) consimțămintul scris al părinților (tutorilor) 
pentru jucătorii juniori și copii ;

e) chitanța de depunere a taxei de transfer 
de către dubui (asociația) care a solicitat-o ;

f) fișa personală aflată in evidența Comisiei 
județene de fotbal, dacă se solicită transferarea 
de la echipe din campionatul județean, pentru 
echipe din diviziile A. B, C și campionatul 
republican al juniorilor ;

g) adeverința de încadrare în producție ;
h) jucătorii care se transferă pentru perioada 

stagiului militar vor prezenta în afara actelor 
de transfer și o adeverință eliberată de Centrul 
militar județean sau unitatea militară respec
tivă. din care să rezulte data incorporării și a 
lăsării la vatră. Datele transferării se vor scrie 
in carnetul de legitimare cu culoare roșie. 
Transferarea acestora se va efectua numai cu 
avizul organelor competente din Ministerul Apă
rării Naționale sau Ministerul de Interne ;

i) pentru jucătorii care solicită transferul ca 
urmare a absolvirii cursurilor de zi ale învăță- 
mintului superior se va prezenta și o copie le
galizată de pe repartiția guvernamentală (pen
tru anul competițional in curs), iar pentru ce. 
care sînt admiși 
mîntului 
ditor.

Art. 6. 
echipelor 
depune direct la F.R. Fotbal, iar pentru ju
cătorii echipelor de divizia „B“, „C“. juniori 
republicani și copii, printr-un delegat al CJEFS, 
care în prealabil le va controla dacă acestea 
sînt complete, dacă respectă prevederile pre- 

precum și legalitatea 
Actele depuse prin 

considerare.
pentru jucătorii din 
depun la comisiile ju-

superior
la cursurile de zi ale învăța
se va prezenta un act dove-

Actele
care activează

de transfer pentru 
în Divizia 

F.R. Fotbal, 
de divizia

jucătorii 
A se vor

zentului regulament, 
transferărilor prezentate, 
poștă nu vor fi luate în

— Actele de transfer
campionatele județene se . ... _______ ,.
dețene de fotbal, respectiv la Consiliul muni
cipal pentru educație fizică și sport București.

— Cererile de transfer neînsoțite de toate 
actele menționate mai sus. ca și actele care 
prezintă ștersături sau corecturi, 
luate în considerare.

— Cluburile (asociațiile) care 
multe acorduri de transfer 
câtor vor fi sancționate cu 
â beneficia de transferări 
la următoarea perioadă de 
de F.R. Fotbal.

— Jucătorii care semnează

nu vor fi

dau mai 
aceluiași ju- 
interzicerea de 

de jucători pînă 
transfer stabilită
două sau mai 

multe cereri de transfer, indiferent de modul 
de soluționare a acestora, 
cu ridicarea dreptului de joc 
de la 6 luni la 1 an.

— Aprobarea transferărilor 
formalităților cerute de acestea 
tența Federației Române de 
toți jucătorii care solicită transferarea la unul 
din cluburile (asociațiile) care activează în 
diviziile „A". ,.B“, „C“ și în campionatul re
publican al juniorilor, și a comisiilor județene 
de fotbal pentru celelalte categorii.

Art. 7. Echipele participante în Cupele euro
pene pot legitima, pe întreaga perioadă cit 
participă în aceste competiții. respectînd ter
menele de legitimare prevăzute în regulamen
tele internaționale, jucători de la cluburile ș’e 
Divizia „A", în condițiile art. 2.

vor fi sancționați 
pe o perioadă
și îndeplinirea 

sînt de compe- 
Fotbal, pentru

3 : 3 variante 100% a 14.084 lei In 
cadrul căreia la alegere o excur
sie de 1 loc în R.D. Germană șl 
diferența în numerar și 21 varian-

—............................ 4 :
5 :
6 : 
7 :

te 25% a 3.521 lei ; categoria
61.50 a 1.8&9 lei ; categoria
154.50 a 752 lei ; categoria
340.25 a 341 lei ; categoria . .
438.25 a 200 lei ; categoria 8 : 2.532 
a 100 lei.

FAZA A Il-a : Categoria A : 2 
variante 25°'0 a 35.262 lei ; catego
ria B : 1 variantă 100% a 23.521 
lei din care la alegere o excursie 
de 1 loc în R.D. Germană și dife
rența în numerar și 8 variante 
25% a 5.830 lei : categoria C : 12.25 
a 5.760 lei ; categoria D : 59.75 a 
1.191 lei ; categoria E : 722,50 a 
100 lei.

Autoturismul „Oltcit" a fost ob
ținut pe un bilet jucat 25% de 
către participantul Romulus Pan- 
drea, din Medgidia — Constanța.

lo/ivriK

avrrjrt»^t.‘

itiottrna- 
coeiriMu* 
st/ru»
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TURNEUL DE SAH
i

DE LA TAPOLCA I

18 (Agerpres) 
international feminin 

de la Tapolca (Unga- 
continuat cu runda a 
care niaestra româncă 
Ghindă a ciștigat la 

Turkinowicz. 
a învins-o oc 
a pierdut la

BUDAPESTA.
Turneul 
de sah 
ria) a 
6-a. in
Eugenia 
poloneza
Jicman
Berglitz
Keresturi la Petrovici. iar par
tidele Albulet —■ I. Szalai. Ba-

Ligia
Saint. 

Măriei.

ACTUALITATEA IN TENIS
VANȚĂ - ÎNVINGĂTOR

• Turneul pentru juniori de
la Houstka (Cehoslovacia), s-a 
încheiat cu victoria lui Mihaj 
Vantă, care l-a învins în finală 
cu 6—2. 3—6 6—9 pe Sarici
(Iugoslavia). In semifinale Van- 
ță îl eliminase cu 6—3. 6—1 pe 
cehoslovacul Turna.
• în clasamentul „Marelui 

premiu Volvo", situația la zi 
este următoarea : 1. John Mc
Enroe 1 990 p, 2. Ivan Lendl 
1 682 p. 3. Jimmy Connors 
1 653 D. 4. Andres Gomez PuO 
p. 5. Mats Wilander 853 o. 6. 
Henrik Sundstrom 354 p. 
Yannick Noah 739 d etc.

• In cadrul comoctitiei fe
minine dotate cu ..Cupa fede
rației", care se desfășoară ia 
Sao Paulo, marți, in 
zecimi", au 
zultatele : 
3—0. Cehoslovacia - 
zuela 3—0. Danemarca 
2—1, Elveția 
Grecia — Japonia 2—1. 
— Canada 2—1. Franța 
landa 2—1. Austria — 
2—1.
s-au ______  _  ___
finală sint : Bulgaria U.R.S.S.. 
Iugoslavia. Israel. Belgia. R.F. 
Germania. Australia.

• Fostul mare campion al
tenisului, suedezul Bjorn Borg 
(28 ani), si-a făcut reintrarea 
în circuitul internațional (pro
fesionist) evoluind in cadrul 
turneului de la 3tuttgart Dar 
reintrarea sa a însemnat o a- 
mară decepție (ca si nentru 
numeroșii spectatori care an 
venit să-l vadă iucînd). deoa
rece a fost nur si simplu, 
zdrobit de mai tinărul tecis- 
man francez Henri Leconte 21 
ani). Acestuia i-au trebuit doar 
48 de minute si 52 secunde 
centru a-1 învinge oe Barz. la 
un scor categoric. 6—3 6—1.
eliminîndu-1 din nomneâtie. 
Alte rezultate: Higueras — 
Fillol 6—1. 7—6. Teache.- —
Doyle 6—2. 6—4. Smld — Do'V- 
deswell 6—1. 6—t 
Fibak 6—3. 6—1.

7.

care se desfășoară 
.șaispre- 

fost obținute re- 
S.U.A. — Mexic

■ Vene- 
_ — Orile 

Ungaria 2—1. 
Italia 

— O- 
Spania 

Celelalte formații care 
calificat în optimile de

Casal

Carnet extern

Si Madl — Stârci: 
remiză.

zaj — Stadler s-au încheiat
în clasament conduc Măriei 

(Iugoslavia) și Nadl (Ungaria) 
cu cite 5 nunele urmate de 
Petrovici (Iugoslavia) 4.5 p, 
Eugenia Ghindă (România). 
Stadler (Iugoslavia) cite 4 p. 
Maria Albulet și Ligia Jicman 
(România). Bazai (Iugoslavia). 
I. Szalai (Ungaria) cite 3,5 p 
etc.

La turneu cărticică 16 șa- 
histe din 6 țări.

A BASCHETBALISTELOR
NOASTRE IN R.P. CHINEZĂ

BEIJING. 18 (Agerpres). în 
continuarea turneului pe care 
îl întreprinde în R.P. Chineză, 
echipa feminină de baschet a 
României a iucat la Shanyang 
cu selecționata provinciei I.iao- 
hing. Meciul s-a încneiat cu 
scorul de 76—69 (34—34) în fa
voarea sportivelor românce.

KOZAKIEWICZ- 5,75 m LA SĂRITURA CU PRĂJINĂ
EDINBURGH. Un buchet de 

cifre remarcabile : fostul cam- 
nion olimnic si recordman al 
lumii, polonezul Kozakiewicz, a 
sărit 5,75 m la orăiinâ (2. Dail 
— S.U.A. 5.60 m). iar englezul 
Ovett a narcurs 1 500 m în 
3:36.90. Alte rezultate : IM m : 
Wells (Scoția) 10.18 :
Evans
20.58 : 460 m : Paul (Trinidad- 
Tobago) 46.06 : 11» mg : Clark 
(S.U.A.) 13.39 Andrade (S.U A.) 
13.42. Holtom (Anglia) 13-60 ; 
înălțime : WszoU (Polonia)
2J7 m.

230 m :
(S.U.A.) 20.56. Wells

STOCKHOLM. Tradiționala 
reuniune de atletism din ca- 
Ditala Suediei a Drileiuit cîteva 
rezultate interesante : MASCU
LIN — 100 m: Robinson (S.U.A.) 
10.62 : 400 m : Johansson (Sue
dia) 46,92 ; 8M m : Redwine 
(S.U.A.) 1:4755 : 15M m : Ara
gon (S-U-A.) 3:39.92 : 5 OM m : 
Ryffel (Elveția) 13:35.57 : 3 OM 
m ob. : Weselowski (Polonia) 
8 :22.36 : înălțime : Sjoberg
(Suedia) 2J5 m : orăjină : Ko- 
Usa (Polonia) 5.45 m : 2- EMEi 
— 1 ăM m : Addison (S-U-AJ 
4:11.82 : 4M mg : Skog und 
CSued-a) 56^9.

Turul Franței, etapa a 19-a

U* nRtSPIRO 44

e s
a 19-a
vana rc
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CURSA CELOR ȘASE ZILE
Cu multe decenii ia nrnă 

a existat ți o curii pedestră 
de mare fond, de-a Ixxgzl 
a șase zile, in cefei
de pe velodrom Dar. ia 
timp ce la ir.trecere 3 ei- 
clistă. pe aceecși dcsiezțd. 
concurează echipe de cite 
doi sportivi, la această com
petiție de atletism partici
pantul fuge șan mm-je sin
gur... Căzută 
dine ani de-a 
petiția a fost 
zilele trecute. . 
stadium* din New York, cu 
participarea a numeroși te
merari din mii mu’te tin. 
atrași de mirajul alone: ti- 
desigur. de premiile o.'e-ise.

Primul s-a clasat ua concu
rent grec, Yanis Kcurce. 
care, 
luind, 
cite 170 de 
Plasindu-se 
din prima 
Kouros n-a 
pini la linia de sosire. pe 
care a trecut-o dttoi ce li-

in desuefn- 
rindu.. com- 
reluată mei 

la .Dtncr.ing

prec.
alergind :a« merșâ- 
a realizat tn medie 

kilometri pe a- 
in frunte t«e4 
zi a întrecerii. 
mai fost «ins

PtMRU fRUNÎĂȘII CURSEI

•o<ree /ILARA

se nou Bernard Hi-

tactul

LT^le’

Pe

© In 1932, întrecerile 
olimpice au avut loc, 
de asemenea, pe ma
lul Pacificului, la Los 
Angeles. întrecerile au 
fost de un ridicat ni
vel, cu acel prilej fiind 
înregistrate 32 de noi 
recorduri olimpice, 20 
dintre ele constituind 
și recorduri ale lumii. 
Cele mai multe dintre 
acestea au fost obți
nute de atleți ale că
ror performanțe, 
modul general, 
fost primite cu 
entuziasm de specia
liști. Fără o anume 
ordine, iată cîteva 
dintre aceste rezultate: 
ciocan : OCallaghan
(Irlanda) 53,92 m ; su

la rvinen

la 
au 

mult

lunci, pe bună drep
tate, ca excepționale, 
nu mai sini, iată, as
tăzi valabile nici mă
car pentru a admite 
atleții în concurs I...
• Apropo de J.O. 

din 1932. Pentru prima 
oară în istoria Jocuri
lor organizatorii au a- 
menajat un ,,sat olim
pic", adoptat de a- 
tunci de toți organiza
torii acestei mari com
petiții. Pe un teren de 
golf au fost ridicate, 
din materiale prefabri
cate, circa 700 de mici 
cabane, fiecare pentru 
cite patru sportivi. 
Pentru a crea și mai 
mult culoarea locală, 
satul era păzit 
cow-boys calări.

at- 
tir 
cu

în-

trăgători, 1 scrimer, 9 
yachtmeni și o jucă
toare de tenis.

O Sportivii din Se
negal vor fi prezențî 
la cinci discipline : 
letism, judo, lupte, 
și yachting (planșă 
pînzâ).
• Ecuadorul a

scris pentru întrecerile 
olimpice un număr de 
10 sportivi : 3 atleți,
1 halterofil, 1 luptător, 
4 trăgători și ...o călă- 
reață, la dresaj.

® Echipa de 
a R.F. C 
alcătuită 
jucători : 
kenfeld, 
Brehme, 
D:ckqiess*r,

fotbal
Germania este 
i din următorii 

Bast, Boc- 
Bommer, 

Buchwald, 
Franke,

medaliile de aur
Laserfoto : A.P.

Lez.s. tuplu campion mondial la Helsin.c, dorește să ega
leze recordul de victorii atletice al lui Jesse Oiccns și să cîștige 

la 100 m, 200 m, lungime și 4 X 100 m
‘ ~ — AGERPRES

'orda) 72.71 m ; trî- 
p.'w : Nambu (Japonia) 
15.72 m ; prăjină : 
Miller (S.U.A.) 4.31 m; 
110 mg : Sa ling
(S-U-A.) 14,6 ; 5 000
■ : Lehtirven (Finlan
da) 14:30J) ; 200 ■:
Talan (S.UA) 212

rile stabili

meridianele

I

edrția a XXIIl-a a 
Jocurilor, sportivii vor 
fi găzduiți in trei sate 
olimpice, la Universi
tatea Californiană de 
Ta Los Angeles 
(UCLA) - 5 500 locuri. 
Universitatea Califor
niei de Sud (USC) - 
7 530 locuri și Univer
sitatea Californiană de 
la Santa Barbara 
(UCSB) - 1 200 locuri, 
aceasta din urmă nu
mai pentru concurenții 
de la sporturile nau
tice.
• La Ottawa a a-

vut loc. zilele trecute, 
concursul de selecție 
a c'ergătorilor cana
dieni în vederea curse
lor olimpice de mara
ton. Proba 
a fost __
David Edge, care 
parcurs cei 42,195 km 
în 2-14:19. La femei» 
prima s-a clasat Sylvia 
Rugger cu 2.30:37.
• Delegația Greciei 

Ta cpropiatele Jocuri 
Olimpice este alcătuită 
dia : 11 aleți, o înotă
toare, 13 polaiști, 9 
halterofili, 10 luptători 
(dintre core 7 la gre- 
co-romane), 2 boxeri, 
1 canotor, 2 cicHștî, 5

masculină 
ciștigotă de 

a

Groh, Junghans, Lux, 
MiH, Rahn, Schatz- 
schneider, Schlinwein, 
Schon, Schreier, Weh
meyer. Intr-un joc de 
verificare, la Koblenz, 
echipa R.F. Germania 
a întrecut-o pe cea a 
R.P. Chineze cu 6—2 
(4—1). Au marcat : 
Mill- (1), Schatzschnei- 
der (3, 37), Rahn (42), 
Bommer (48), Brehme 
(63), respectiv 
Daju (18) șl Lîu 
guang (86).
• Fotbaliștii 

slavi din reprezentativa 
olimpică au susținut 
un meci de antrena
ment cu OFK Belgrad: 
1—1 (1—0). Au înscris : 
Radanovici (32), res
pectiv Veljici (88).

• Skip Kenney, an
trenorul înota torului a- 
merican John Moffet, 
deținătorul recordului 
mondial la 100 m bras 
(1:02,13), este convins 
că elevul său va fi 
primul în lume care 
va acoperi distanța în 
mai puțin de un mi
nut. Dar aceasta nu 
acum, la Los Angeles, 
ci... în următorii patru 
ani I

Zhao 
Hai-

iugo-

fotbalului

MUTAȚII DE FORȚE PE PLAN MONDIAL?
Ultimele sezoane au propul

sat in avanscenă multe repre
zentative 
frint, tn 
surprize 
național, 
prestigiu, 
face apariția in performanța 
mondială, un fotbal tinăr și 
viguros care a dat multe lo
vituri de k.o. unor redutabile 
concurente. Preliminariile Cam-

naționale care au In- 
meciuri devenite mari 
ale fotbalului inter- 
concurente de mare 

„Un nou val iși

TELcX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • Selecționata femi

nină a Iugoslaviei a susținut un 
nou meci de verificare, la Bel
grad in compania formației Bul
gariei. Victoria a revenit echipei 
gazdă cu scorul de 84—68 (36—371. 
In primul joc, de asemenea, suc
cesul a fost al Iugoslavelor eu 
«6—61

CICLISM • Turul Venezuelel 
(amatori) a programat etapa a 
6-a. de 170 ltm, de la Gran Parada 
la Barquisimento. Primul loc a 
revenit localnicului Argenis Cani- 
zales. cronometrat in 4.21:23. In 
clasamentul general, pe primele 
locuri toate ocupate de rutieri 
venezuelanl, îl tntilnim pe : Elio 
Villamlzar 19.56:20, 2. Carlos Alba 
la 29 s. 3. Jusus Torres la 38 s. 
• tn Turul Colorado, în S.U.A.. 
s-a desfășurat etapa a 5-a (145

km, la Grand Junction). Alexl 
Grewal a ciștigat la sprint 3.19:21 
(primind 30 s de bonificație) șl 
grație acestui timp a devenit li
der al clasamentului general cu 
10.46:3s. fiind urmat la 1:26 de 
Doug Shapiro șl Ia 1:49 de An
drew Hamps ten. tn Întrecerea fe
minină. din care s-au disputat 
patru etape, prima tn clasamentul 
general este Connie Carpenter 
(S.U.A.) 4.41:06 urmată la 47 s 
de Italianca Maria Caniș și la 
4:41 de Jeannie Longo (Franța).

HANDBAL • tn R.D. Germană 
se desfășoară o competiție mas
culină. Iată rezultate din prima 
etapă : Magdeburg : Poloni — 
Bulgaria 26—18 (14—10) R.D. Ger
mană „A* — Cuba 35—20 (16—10): 
Rostock: U.RS.S. — R.D. Ger

mană „B- 24—17 (11—4), Ungaria 
— cehoslovacia 26—20 (10—8).

RUGBY • tn cadrul turneului 
pe care-1 Întreprinde tn Austra
lia, reprezentativa Noii Zeelande 
a jucat la Melbourne, cu selecțio
nata provinciei Victoria. Oaspeții 
au obținut o victorie categorică cu 
scorul de 65—3, grație celor 11 
Încercări Înscrise, 9 transformări 
și o lovitură de pedeapsă. Funda
șul Robbie Deans, care, tntr-un 
meci anterior, realizase 43 de 
puncte, de data aceasta a reușit 
doar... 27 !

SCRIMA • Concursul interna
țional de sabie de la Budapesta 
a fost ciștigat de sabrerul sovietic 
Mihall Burțev, urmat de Andrei 
Alsan (U.R.S.S.) șl Vâsli Etro- 
polskl (Bulgaria).

pionaiului Europei au abun
dat in asemenea apariții ale 
oulsider-elor numite echipele 
Danemarcei. României, Portu
galiei. Iugoslaviei. Să înregis
trăm o etapă de profunde mu
tații pe planul ierarhiilor eu
ropene și de pe alte continen
te î“ se 
luni in 
rial din 
ball", 
Jacques 
dactorulul parizian are multe 
puncte de susținere. Un pluton 
impozant de echipe cu palma- 
rese impresionante a rămas in 
afara turneului final. Foste 
campioane ale lumii, partici
pante obișnuite la turneele fi
nale ale competiției mondiale, 
precum 
nătoare 
Olanda. 
Suedia.
tria, s-au 
curentele 
zei finale 
europene.
premieră a selecționatei Fran
ței reprezintă un semn al ofen
sivei acelui fotbal „tinăr. vi
guros". despre care aminteam 
mai sus. Tabloul acestui recul 
al reputatelor forțe din fot
balul mondial este completat

întreba cu mai multe 
urmă. într-un edito- 
revista „France Foot- 

cunoscutul comentator
Ferran. întrebarea re-

Italia — actuala deți- 
a titlului —. Anglia, 
U.R.S.S,. Cehoslovacia. 
Scoția. Ungaria. Aus- 

numărat printre con- 
rămase in afara fa- 
a marii întreceri 
însăși victoria în

de peisajul sudamerican. unde 
reprezentantiva-fanion a conti
nentului. cea a Braziliei. se 
zbate intr-o mediocritate care 
îl îngrijorează profund pe se
lecționerul ei. Edu (fratele ce
lebrului internațional Zico). 
Argentina nu reușește nici ea 
să reconstruiască o selecționată 
pe măsura „formației Menotti“, 
iar Uruguayul. după victoria 
spectaculoasă din Mundialito, 
nu mai convinge.

Trebuie să ne așteptăm, prin 
urmare, la o „regrupare a for
țelor" marilor favorite în eta
pa preliminariilor C.M. 1986, 
concomitent cu continuarea a- 
firmăriî „noului val“. care a 
găsii un bun teren de expri
mare în .Campionatul Europei 
și va lupta cu toată convin
gerea să-și consolideze pozi
țiile cîștigate. Dintr-o aseme
nea ciocnire de ambiții și or
golii. lupta pentru cîștigarea 
unui loc în turneul final din 
Mexic va cîștiga sub toate as
pectele și ne va arăta în ce 
măsură mutațiile de forțe a- 
părute în ultima vreme în fot
balul mondial reprezintă o re
plică intr-adevăr reală, cu re
percusiuni de lungă durată.

Eftimie IONESCU
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