
SUB PREȘEDINȚIA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA I

porta
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar, ge
neral .al Partidului Comunist 
Român, simbătă, 21 iulie, In 
stațiunea .Neptun. ■ a avut Ipo 
ședința Comitetului Politie 
Executiv al . ( uinitetuîui Cea- 
tț.alr’,,_al Partidului Co.țnunJst 

,Româji;
. Comitetyl . Poliție Executiv, a 

anglizat și. aprobat propunerile 
privind . construirea . Canalului 
navigabil Poarta Albă-Xidia- 
Nâvodari și a. Canalului navi
gabil Dunăre-București.

Comitelui Politic Executiv r a 
dat o înaltă apreciere inițiativei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind construirea - celor două 
căi navigabile, 
indicațiilor sale de 
valoare,’ referitoare 
rea acestor noi ‘ și 
lucrări de investiții.

A fost exprimată și de aceas
tă dată deplina satisfacție și 
mindrie patriotică față de în
cheierea cu succes a lucrărilor 
'și darea iii exploatare a Ca- 
nâluliii Dunăre-Mareâ Neagră 
—■ grândioâsă operă a întregu
lui popor, cea mai mare lucra
re de investiții cunoscută pină 
acum in România, elocventă 
mărturie a capacității societății 
noastre socialiste de a înfăptui, 
cu forțe proprii, obiective de 
mari proporții și de o însem
nătate economică deosebită, 
care se înscrie drept cea mai 
reprezentativă dintre marile 
construcții ale epocii de puter
nică înflorire a patriei — „Epo
ca Ceaușescu**.

Analizind propunerile de 
construire a Canalului Poarta 
Albă-Midia-Năvodari, Comite
tul Politic Executiv a eviden
țiat oportunitatea și necesitatea 
executării acestei lucrări, meni
tă să asigure legătura directă 
a Canalului Dunăre-Marea Nea
gă cu portul maritim Midia.

Examinînd propunerile de 
realizare a Canalului Dunăre- 
București, Comitetul Politie 
Executiv a subliniat însemnăta
tea creării unei asemenea căi 
navigabile care să lege capi
tala tării de Dunăre si să asi
gure amenajarea complexă a 
întregului bazin hidrografic al 
riului Argeș. Propunerile su
puse aprobării au Ia bază in
dicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in legătură 
cu folosirea cu maximă eficien
ță a resurselor de apă ale Ar
geșului pentru irigație, naviga
ție, producerea de energie elec
trică, alimentarea cu apă pota
bilă și industrială a unor loca
lități și obiective economice, 
pehtru apărarea terenurilor din 
zonă împotriva inundațiilor, 
pentru desecarea și drenarea 
suprafețelor Cu exces de nmi- 
dîfate.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că propunerile privind

:w.i

« .

orientărilor • și 
o deosebită 
la realiza- 
importante

construirea Canalului navigabil 
Poarta Albi-MidU-Năvodari și 
a Canalului navigabil Duuăre- 
București sint pe deplin reali
zabile, ambele construcții ur- 
mind să contribuia bl mod ha- 
tăritor la îmbunătățirea trans
portului in aceste zone, la mai 
buna folosire a fondului fun
ciar, la dezvoltarea economiea- 
socială a acestor regiuni, a in- 
tregii țări. ;... .... „j.

In 
ședinței. 
Executiv 
recoltării 
a stabilit 
gerea cit 
pierderi, precum și pentru de
pozitarea in ' bo-ne -condiții a 
întregii recolte. ■ —'

De asemenea, în cadrul șe
dinței Comitetului Politic Exe
cutiv s-a subliniat necesitatea 
de a se lua in continuare mă
suri ferme pentru a asigura în
deplinirea integrală a planului 
în industrie, atit la indicatorii 
cantitativi, cit și calitativi, 
pentru realizarea producției și 
a exportului, precum și pentru 
înfăptuirea in cele mai bune 
condiții a programului de in
vestiții prevăzut pe acest an și 
pe întregul cincinal.

Comitetul Politie Executiv a 
examinat In continuare un Ra
port cu privire la încheierea 
acțiunii de 
buțiilor in

Comitetul 
stabilit ca 
fie, totodată, majorate retribu
țiile cadrelor militare din Mi
nisterul Apărării Naționale și 
ale lucrătorilor din Ministerul 
de Interne.

De asemenea, Comitetul Po
litic Executiv a discutat și a- 
probat propunerile privind ma
jorarea de la 1 august a.c. a 
pensiilor. Se prevede ca prin 
aplicarea acestor propuneri de 
majorare să se asigure, în me
die, o creștere reală a pensi
ilor de circa 5 la sută.

Comitetul Politie Executiv 
și-a manifestat încrederea că 
toți oamenii muncii din patria 
noastră vor cinsti cu noi și 
însemnate realizări în produc
ție eeie două mari evenimente 
din viața poporului și a țării 
— M de ani de la revc*-ția 
de eliberare socială și naționa
lă, antifascistă și antiimperia- 
listă și cel de al Xni-lea Con
gres al partidului — vor asigu
ra înfăptuirea neabătută a 
Programului partidului de con
struire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.

In cadrul ședinței, Comitetul 
Politic Executiv a discutat și 
a rezolvat, de asemenea, o se
rie de probleme curente ale 
activității de partid si de stat.

continnare, in 
Comitetul 

. a - examinai stadiul 
cerealelor pâioase și 
măsuri pentru strin- 
mai grabnici" și fără

cadrul 
Politic

majorare a retri- 
perioada 1983—19M. 
Politie Executiv a 

de la 1 august să
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care 'gimnastele și gî'mtiaștil 
români șâ nii ' se. claseze pe 
primele , locuri, său să , nu urce 
PC podiumul' de ' premiere. Iar 
bucuria cu - care... corLsetrnnăin 
aceste afirmări' e cu at’ît mai 
mare, cu cit, gîmiiastica roma
nească a DOMINAT cu autori
tate Qoncursuri de .cea mai 
mare anvergură :Jocuri Olim
pice, campionate mondiale, 
campionate europene, .’(de ju
nioare și senioare) etc.

Cu o regularitate care a sur
prins și a incinta t in același 
timp opinia sportivă mondială. 
In ultimul deceniu școala ro
mânească de gimnastică a lan
sat pe orbita marii performan
țe sportivi de înaltă valoare 
competitivă gimnaste și gim- 
naști ale căror nume vor fi 
rostite întotdeauna cu admi
rație de toți iubitorii spor
tului, de la noi și din în
treaga lume. Nadia Comăneci, 
Dan Grecu, Teodora Ungurea- 
nu. Emilia Eberle, Dumitrița 
Turner, Cristina Grigotraș, E- 
oaterina Szabo, Lavinia Aga-

Constantin MACOVEI

in gimnastica mondială
Ultimele patru decenii și cu 

deosebire perioada dintre anii 
1973—1983 au înscris in ana
lele sportului românesc per
formanțe de excepție, care au

i
cialiste in lumea sportivă mon- 

. ------ '
fâcția pe care ți-o dau zecile 
și’ feciîe de medalii cucerite 
in iatfeceri prestigioase, pre-

Fort Worth, 1979 : echipa feminină de gimnastici a României, 
pentru prima oară campioană mondialăj 
Emilia Eberle. Melita Riihn,

Nadia Comăneci

consolidat reputația internațio
nală a școlii românești de 
gimnastică și aiu ridicat pe nod 
trepte prestigiul României so-

Marilena Vlădărău,
Rodica Dunca, Dumitrița Turner, 

(de la stingă}
cum și aprecierile elogioase 
vemilte din partea unor spe
cialiști de cea mai înaltă com
petență, că în ultimii 10 ani

B-fJ

(Continuare in pag. t—3)

Un remarcabil succes al canotorilor noștri juniori la C. M.

ECHIPAJUL DE 2+1 CAMPION MONDIAL I
• Medalie de aur - loan Snep, Dragoș Neagu, Iulian Sachelaresca
• Medalie de argint la simplu - Anișoara Bălan • Medalie 

de bronz la 2 visle - Doina Ciucanu, Veronica Necula

examen dinaintea acestor cam
pionate mondiale, la „Concursul 
Prietenia** desfășurat. nu de 
mult, pe apele lacului Griinau. 
In urmă cu trei ani. la C.M. de 
juniori de la PanceareVo. cuce
reau medalii de aur si Adriana 
Chelariu (simplu). Camelia Dia- 
conescu — Anisoara Sorohan (2 
visle). astăzi in echipajele care

Jonkoping, in
României

Simbătă.
Suedia.
prezente la Campionatele mon
diale de canotaj — juniori au 
evoluat remarcabil în finalele 
acestei mari competiții. cuce
rind o medalie de anr în proba 
de 2+1 — loan Snep, Dragoș 
Neagu. Iulian Sachelarescu

la 
echipajele

una de argint, prin Anisoara 
Bălan în cursa de simplu si na 
de bronz Doina

TRICOLORUL ROMÂNESC

Ciucanu.

FLUTURĂ ÎN SATUL OLIMPIC
• Contribuție la succesul Jocurilor Olimpice • flacăra olimpică a sosit in California

LOS ANGELES, 22 (prin telex). De vineri, aici, la Los An- 
geles, atmosfera olimpică a început să dobîndească un ritm a- 
lert, la aeroport, în cele trei sate olimpice, precum și la centrul 
de presă, in ziare, la radio și la televiziune. O declanșare rapi
dă de evenimente se face simțită, o dată cu sosirile ultimelor 
delegații sportive din țărlie cu un mare decalaj de fus 
orar față de Statele Unite, cu solemnități de ridicare a drape
lelor de stat pentru delegațiile instalate pînă vineri în satele 
olimpice, cu începerea conferințelor de presă ale delegațiilor cu
continuarea antrenamentelor, ca 
în California.

Delegația olimpică a Ro
mâniei a fost invitată vineri 
seara la ora 19,39, o<ra locală 
(simbătă. 5,39, ora României) 
să înalțe drapelul die stat pe 
catargul din incinta Satului 
olimpic, marcind astfel insta
larea sa oficială aici. întreaga 
delegație, cu cei 127 de spor
tive și sportivi, în ținută de 
defilare, a fost prezentă la 
această solemnitate, cu care 
prilej primarul Satului olimpic, 
Phili Rubacker, a salutat ou 
multă căldură și prietenie pre
zența celor mai buni sportivi 
romani la întrecerile celei de-a

și cu sosirea flăcării olimpice

23-a ediții a Jocurilor Olimpi
ce de vară de la Los Angeles. 
Președintele Consiliului Na
țional pentru Educație Fiiicâ 
și Sport și al Comitetului O- 
limpic Român, Haralambie A- 
lexai, a mulțumit Comitetului 
de Organizare a J.O. pentru 
ospitalitate și pentru bunele 
condiții de găzduire și pre
gătire asigurate, arătînd că 
sportivii români vor partidipa 
la actuala ediție a Jocurilor 
Olimpice în concordanță cu 
principiile Chart ei Olimpice, in 
spiritul cooperării, prieteniei 
și păcii între toți sportivii și

popoarele lumii. Apoi, în acor
durile Imnului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Ion 
Comeliu, campion olimpic, a 
ridicat tricolorul românesc pe 
podiumul de ceremonii, în a- 
plauzele numeroasei asistențe, 
formate din oficialii și loca
tarii Satului Olimpic, ziariști 
străini acreditați la J.O. și 
comentatori aă presei, radiou
lui și televiziunii americane.

Comitetul Internațional O- 
limpic a fost reprezentat de 
vicepreședintele său, Alexan
dru Șiperco, membru al Co
misiei Executive.

Simbătă după-amiaiză, o ce
remonie asemănătoare a avut 
loc și în Satul Olimpic de la 
Santa Barbara, destinat ca
notorilor, caiaciștilor și cano- 
iștilor și unde locuiesc și spor
tivii români care vor concura 
la aceste discipline. Așadar,

Aurel NEAGU

(Continuare în pag. 2—3)

Ioan Snep, Dragoș Neagu
Veronica Necula — la 2 vîsle.

Victoria tinerilor canotori ro
mâni era. intr-un fel. așteptată. 
Snep. Neagu si Sachelarescu o- 
cupînd primul loc si la ultimul

și Iulian Sachelarescu
vor lua startul la J O. de la Los 
Angeles. Talentul, ambiția, se
riozitatea acestor trei băieți ca-

(Continuare in vag a <-a)

După evoluții bune la CE. de tenis de masă - juniori 

ECHIPELE ROMÂNIEI (de cadeîi si cadete) 
AU OBTINUT MEDALIILE DE ARGINT

UlNZ, 22 (prin telefon). — 
Echipele de cădeți și de câ- 
dete ale României au obținut’ 
medaliile de argint în proba 
pe .echipe, ceea ce reprezintă 
un frumos succes, la- .vîrsta 
lor. Puțin. a lipsit ca sporti
vele cadete să cîștige chiar 
titlul. Juniorii mari au ocu
pat locul 5, apreciabil în ac
tuala conjunctură a tenisului 
de masă juvenil european.

Splendide victorii au realizat 
micuții noștri Călin Creangă si 
Romnlus Revisz în cele două 
partide din grupa semifinală, 
victorii prețioase în lupta pen
tru un Ioc pe podium, dar și 
victorii de palmares. Ei au în
vins puternicele echipe ale Un

gariei și Suedieii cu același 
scor: 3—1. In prima, Revisz — 
Toth 2—1, Creangă — Jurek 
2—0, la dublu, Ungaria — 
România 2—0 și Creangă — 
Toth 2—0. Cu Suedia, Revisz 
:— Andersson 0—2, Creangă (ju- 
cînd excepțional) — Petterson 
2—0, la dubiu, România — Sue
dia 2—0 și Creangă (din nou 
excepțional) — Anderssen î—U

In finală, echipa Knmâniei • 
jucat cu reprezentativa Cîe- 
hoslovaciei. Micuții »j*r. ?»-
cători au pierdut cn 1—3 *e-
p-jtînd contracar- ex->— «Ta 
lut Grraac e=ee a .w-»* a •-

fCoatmir-r ăn zn* •
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ehe — iată doar cîțiva dintre 
cel mai autentici reprezentanți 
ai școlii românești de gimnas
tică, aureolați de performanțe 
care onorează nu numai gim
nastica, ci întreaga mișcare 
sportivă românească.

Fără îndoială, explicația im
punătoarelor succese și afir
mări ale gimnasticii românești 
rezidă, în primul rînd, în con
ducerea de către partid a miș
cării noastre sportive, în con
secvența cu care au fost tra
duse in viață importante hotă- 
rîri de partid și de stat a- 
doptate în anii din urmă, care 
au asigurat crearea unor con
diții optime de practicare a 
sportului, în general, și a gim
nasticii, în special, o mereu 
sporită accesibilitate a copiilor 
și tinerilor la sălile de gim
nastică, la cele mai nod cu
ceriri tehnice in acest dome
niu. Organizarea cu regulari
tate a campionatelor naționa
le, inițierea primelor progra
me cu exerciții de clasificare, 
desfășurarea anuală a unor 
competiții republicane școlare, 
precum și înființarea, in anul 
1963, a campionatelor republi
cane de juniori și copii, cu 
rolul lor hotărîtor in descope
rirea și lansarea multor spor
tivi de real talent au creat 
cadrul organizatoric al impe
tuoasei dezvoltări pe care a 
cunoscut-o gimnastica româ
nească in ultimii ani. Să adău
găm la acestea ritmul intens 
in care, pe tot cuprinsul ță
rii, au fost construite nu
meroase săli de sport, dintre 
care unele destinate in exclu
sivitate gimnasticii, dotate cu 
aparatură modernă de cea mal 
bună calitate, cu mijloace de 
recuperare care răspund celor 
mai severe exigențe. Centrele 
de gimnastică de la Onești — 
datând din anul 1969 — și de 
la' Deva — din 1978 — sânt 
unități etalon in gimnastica 
românească de performanță, 
veritabile pepiniere si rezervoa
re de cadre pentru loturile re
prezentative feminine, iar de 
curând a luat ființă, la Reșița, 
un centru al gimnasticii mas
culine. care va putea juca și el un 
rol major în ridicarea la un 
nivel superior a gimnasticii 
masculine românești. Alături 
de acestea, in țara noastră fi
ințează numeroase alte nuclee 
puternice de gimnastică, orașe 
in care antrenori entuziaști și 
competenți desfășoară o acti
vitate prodigioasă de pregă
tire și desăvârșire a măiestriei 
multor campioni : Sibiu, Ba
cău, Ploiești, Constanța, Baia 
Mare, Focșani, Arad, Galați, 
Brașov, Gheorgheni, Bistrița, 
București.

In acest context a fost po
sibil ca în ultimul deceniu 
România să se impună viguros 
in toate marile competiții, rea- 
lizînd succese de răsunet in
ternațional. Anul 1974, de pil
dă, marchează cucerirea pri
mului titlu de campion mon
dial în gimnastica noastră 
masculină, prin Dan Grecu, 
câștigător al medaliei de aur 
la inele la Campionatele mon
diale de la Varna. 1975 va ră
mâne un an de referință pen
tru istoria gimnasticii mondia
le, prin apariția gimnastei de 
senzație care a fost Nadia 
Comăneci, câștigătoare a 4 me
dalii de aur și a unei medalii 
de argint la prima sa evoluție 
la Campionatele europene de 
la 'Skien, Norvegia. Era cea 
mai tânără campioană absolu
tă a Europei, în vîrstă de doar 
13 ani și jumătate ! 1976 este, 
incontestabil, „anul Nadiei 
Comăneci", pentru că manea 
gimnastă româncă domină au
toritar Jocurile Olimpice de la 
Montreal, unde cucerește 3 
medalii de aur, una de argint

Intre 23 și 28 Iulie.
pe velodromul Dinamo

CAMPIONATE NAȚIONALE 
DE PiSTĂ

Campionatele naționale de 
velodrom, rezervate seniorilor, 
se • vor desfășura începînd de 
azi, urmînd să se înche
ie sîmbătă 28 iulie. Lai 
întreceri și-au anunțat partici
parea sportivi din întreaga 
tară si. sîntem convinși, aler
gătorii din provincie vor veni 
hotărîti să dea o cit mai bună 
tală. tn programul campiona
tului figurează probele : 1 000 
m cu start de pe loc. urmărire 
individuală viteză, urmărire pe 
echipe și adițiune de puncte 
Alergările sînt programate în 
f scare zi cu începere de la

PE PODIUMUL JOCURILOR OLIMPICE

ArgintAur Bronz

1956 — E. Leușteanu, sol

1960

— Echipa feminina 
a României

— Echipa feminină
a României

1976 — Nadia Comăneci, — Echipa feminină — Comăneci, sol
individual compus a României — Ungureanu, birnă

— Comăneci, birnă — Teodora Ungureamu, — Dan Grecu, inele
— Comăneci, paralele paralele

— Melita Ruhn, sărit.1980 — Comăneci, birnă — Comăneci, individual
— Comăneci, sol compus — Ruhn, paralele

— Eberle, paralele
— Echipa feminină 

* României

PE PODIUMUL CAMPIONATELORMONDIALE

Aur Argint Bronz

1958

1974
1978

— Dan Grecu, inele
— NSdia Comăneci, 

birnă
— Echipa feminină 

a României
— Comăneci, sărituri

Ieri, la Cimpina, In „Cupa Prist

50000 Dl SPECTATORI
DE SPECTACOLUL

(și de evolufia tinăru

— Echipa feminină 
a României

— Dan Grecu, Inele
— Eberle, paralele
— Eberle, birnă
— Eberle, sol

1979 — Echipa feminini 
a României

— Dumitrița Turner, 
sărituri

— Eberle, sol

— Grecu, inele — Eberle, paralele
— Ruhn, sol
— Ruhn, ind. compus

1983 — Ecaterina Szabo, sol — Szabo, sărituri — Szabo, ind. compus
— Agache, sărituri
— Szabo, paralele

— Agache, paralele
— Echipa feminină

— Agache, birnă

a României

PE PODIUMUL CAMPIONATELOR EUROPENE

Aur Argint Bronz

1957 — E. Leușteanu, — Sonia Iovan,
individual compus individual compus

— Leușteanu, paralele — Iovan, sărituri
— S. Iovan, birnă
— Leușteanu, sol

— Leușteanu, birnă

— Leușteanu, — Iovan, ind. compus
1959 individual compus

— Leușteanu, paralele
— Iovan, sol

1973 — Dan Grecu, inele
— Alina Goreac, birnă

— Goreac, paralele
— Anca Grigoraș, bîmă
— Goreac, sol

1975 — Nadia Comăneci, — Mihai Borș, inele — Goreac, sărituri
individual compus

— Comăneci, sărituri
— Comăneci, paralele
— Comăneci, birnă
— Dan Grecu, inele

— Co mânecii, sol — Goreac, birnă

1977 — Comăneci, individual
compus — Comăneci. sărituri

— Comăneci, paralele
1979 — Comăneci, individual — Emilia Eberle, paralela

compus — Eberle, birnă — Comăneci, bîmă
— Comăneci, sărituri
— Comăneci, sol

— Eberle, ind. compus

1981 — Cristina Grigoraș, — Grigoraș, ind. comp. — Rodica Dunca, bîrnâ
sărituri — Grigoraș, paralele — Grigoraș, sol

1983 — Ecaterina Szabo. — Agache, — Szabo, ind. compus
paralele individual compus — Agache, sărituri

— Szabo, sol — Szabo, sărituri — Mihaela Stănuleț,
— Lavinia Agache, — Agache, paralele birnă

bîmă

CÎMPINA, 22 
Așteptate cu 
teres.
6-a a 
motocros. ediția 1984. 
fășurate la Cîmpina. au fost 
urmărite de peste 50 000 
spectatori. care au plecat pe 
deplin satisfăcuti.
s-au aliniat reprezentativele 
de tineret si seniori ale Bul
gariei. - - ~
Germane, 
U.RS.S.
României, 
figurat 
ret) si 
chipele 
cite 3 
tori, care si-au disputat 
tiietatea 
șe. fiecare a 30 de 
două ture.

Reconfirmîndu-si 
motocrosistii 
slovaci 
cursele.
tineret i 
apropiat 
ternicilor 
fragiile 
întrunite 
Pop. în 
nic de afirmare, el a fost în 
prima manșă 
lizator 
ca si în 
sîndu-se 
locul 4.
la zestrea 
adus Alex. 
Schmidt, ceea 
reprezentativa 
României să 
diurn, pe locul 
rezultat 
noștri 
tuala < 
tigioase

Cursele seniorilor. în 
dul cărora s-au aflat 
cialisti ai genului, cotați ca 
vedete de primă mărime in 
arena internațională, au dat 
loc la întreceri dinamice.

(prin telefon), 
justificat 

întrecerile etapei 
„Cupei Prietenia" 

ediția

in- 
a 

la 
des-

de

La start

Cehoslovaciei. R. D. 
, Poloniei. Ungariei, 

Si. bineînțeles.
J. în program 
clasa 125 cmc 

250 cmc (seniori) 
fiind formate

Si. respectiv. 4 alergă- 
în- 

două man- 
minute plus

în cite

ale 
au 

(tine- 
— e- 

din

valoarea, 
sovietici. ceho- 

bulgari au dominat 
Reprezentativa 

tării noastre 
de valoarea 
lor adversari, 

publicului au 
de muresanul 

vîrstă de 16 ani.

și

a
de 

s-a 
pu- 
Su- 
fost 
FI. 

Dor-

«pectacî 
sind i 
plin c 
individu 
venit fi 
dial - 
Moissev, 
iudecînd 
în clas: 
pionul 
Mulner. 
turi p 
printre 
sîndu-se 
11 din 
doi co 
Enceanu 
nu s-a 
asteptăr 
care i 
n-a n 
propuse 
fruntaș 
..Cupei 

Clasai
125 cm 
Fiala
2. 
N.
4. 
T.
P,
13. L.
p : ec 
36 p.
Român
5. R.D 
127 p.

I. L
Soți 
FI.
P.

8. A

principalul rea- 
al echipei noastre, 
cea de a doua, el cla

ia individual pe 
Un apreciabil aport 

echipei si-au mai 
Ilieș și Paul 

ce a făcut ca 
de tineret a 
urce pe po

lii. cel mai bun 
obținut de tinerii 

reprezentanți îs 
ediție a acestei 

> competiții.
seniorilor.

i s-au i 
genului.

ac- 
nres-

rîn- 
sne-

4 p.
6 P, 3 
slovaci 
(Româ 
lencu 
Enceai 
echipe 
2. Ui 
slovac 
5. Ro 
46 p.

Concursul inter național

MIRCEA NEAGIJ, IMBAIABIl 11
Al MUNICIPIULUI

(cu echiipa) șl una de bronz, 
precum și sufragiile unanime 
ale presei și a& opiniei spor
tive internaționale, fiind de
clarată cea mai bună sportivă 
a Olimpiadei canadiene. în a- 
nul 1977 — un nou titlu de 
campioană europeană absolută 
la gimnastica feminină — prin 
aceeași Nadia — în 1978, pri
mul titlu mondial la fete — 
Nadia Comăneci câștigă meda
lia de aur la birnă la Cam
pionatele mondiale de la 
Strasbourg —, iar în 1979, la 
Copenhaga, cucerind al trei
lea tiitlu consecutiv de cam
pioană absolută a continen
tului, Nadia Comăneci devine 
prima câștigătoare — și unica 
pînă acum — a „Cupei Euro
pei", acordată sportivei care 
va auceri trei titluri de cam
pioană europeană absolută. în 
același an, la Fort Worth, în 
Statele Unite, echipa feminină 
a României cucerește primul

titlu mondial pe echipe, într-o 
dispută de un rar dramatism, 
iar Emilia Eberle și Dumitrița 
Turner devin campioane ale 
lumii la sol și, respectiv, să
rituri, dînd și mai mare stră
lucire frumosului buchet de 
medalii al gimnasticii femini
ne românești. în 1980, la Jocu
rile Olimpice de la Moscova, 
alte două medalii de aur (Na
dia Comăneci la birnă și sol), 
în 1981 sînt obținute 12 me
dalii de aur la Jocurile Mon
diale Universitare de la Bucu
rești, Cristina Grigoraș — 
campioană a Europei la sări
turi, iar în 1983 — 3 medialii 
de aur (Ecaterina Szabo la 
paralele și sol și Lavinia A- 
gache la bîmă) la Campiona
tele europene de la Goteborg 
și un total de 8 medalii (din
tre care una de aur — Eca- 
terina Szabo la sol) la Cam
pionatele mondiale de la Bu
dapesta — iată jaloanele care

dimensionează drumul mereu 
ascendent ai gimnasticii româ
nești in ultimul deceniu.

Forța și tăria școlii româ
nești de gimnastică constau in 
faptul că ea se bizuie pe sec
ții puternice, încadrate Intr-un 
sistem bine închegat, avînd o 
concepție de pregătire care se 
sprijină aitît pe experiența 
proprie, cît și pe cea mon
dială, adaptată la specificul 
României. Școala românească 
de gimnastică se caracterizea
ză nu numai prin pregătirea 
timpurie a copiilor la un ni
vel ridicat și puternica lor a- 
tirmare în competiții presti
gioase, ci și prin estetică și 
conținut, îmbinând dificultatea 
cu dinamismul, eleganța și ex
presivitatea cu siguranța, tră
sături care constituie, in ul
timă instanță, suportul de gra
nit al rezultatelor obținute 
pînă acum și, cu siguranță, al 
celor viitoare.

SIBIU, 22 (prin telefon). în
trecerile Concursului internațio
nal de călărie, care a reunit la 
start sportivi din Bulgaria, 
Iugoslavia, R.D. Germană, Po
lonia, Ungaria și România, s-au 
încheiat după trei zile de spec
taculoase dispute.

In programul zilei de sîmbă- 
tă au figurat probele dotate cu 
..Premiul C.J.E.F.S." — o pro
bă de categorie mijlocie, cu 
obstacole avînd o înălțime ma
ximă de 1,40 m și o lărgime 
de 1,80 m — și „Premiul Fe
derației" — o probă specială 
.Alegeți itinerarul", în care că

lăreții își pot stabili singuri 
traseul pentru ca în timpul a- 
cordat să sară cît mai multe 
obstacole. Ambele probe au 
fost viu disputate, cîștigătorii 
fiind desemnați In ultimă ins
tanță de... celula fotoelectrică. 
Dumitru Velea a pierdut locul 
I la ultimul obstacol !

REZULTATE TEHNICE — 
„Premiul C.J.E.F.S." : 1. R.
Kramer (R.D.G.), cu Juno 0 p
— 81,2 ; 2. M. Milutinovic (Iu
goslavia), cu Right Ove 0 p
— 90,2; 3. D. Velea (România),

cu J 
Fedii 
(Rom 
Kozii 
— 5E 
cu L
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TRICOLORUL
(Urmare din pag 1)

ROMANESC FLUTURA IN SATUL OLIMPIC

la Los Angeles, ca șa pe ma
lul lacului Caisitas, flutură a- 
cum tricolorul românesc.

*
Centrul de presă, in care vor 

lucra peste 3 000 de ziariști, 
din presa scritsă, acre-dii.tați Ia 
această Olimpiadă, este și 
gazda conferințelor de presă. 
Delegația olimpică a Româ
niei, alături de cele ale Ma
rii Britanii, Canadei, Italiei și 
Kenyeîi, a fost printre primele 
țări care au oferit conferințe 
de presă ziariștilor americanii 
și străini prezenți alici, așa 
cum vor proceda, potrivit tra- 
di’ției1, toate delegațiile par
ticipante la J.O. într-o sală cu 
instalație de traducere în pa-

tru limbi, în prezența camere
lor de televiziune și a nu
meroși fotoreporteri- ziariștii 
acreditați prezenți au ascul
tat cu mult interes interven
țiile conducerilor acestor de
legații și au pus numeroase 
întrebări. Delegația olimpică 
a României a fost reprezenta
tă de secretarul C.N.E.F.S. și 
al C.O.R., Septimiu Todea, 
care a furnizat ziariștilor date 
prilvind sportivii români partA- 
dpaniți la cea de-a 23-a edi
ție a J.O. de vară, arătând, în
tre altele, că sînt preeenți 127 
de sportivi (55 de fete și 72 
de băieți), care vor concura 
la 12 discipline.

Delegația olimpică a Româ
niei s-a aflat la această con
ferință de presă in atenția 
ziariștilor, care au pus nu
meroase întrebări. Secretarul

C.O.R. a arătat că sportivii 
români au o participare tra
dițională la Jocurile Olimpice, 
că ei au contribuit întotdeauna 
șl îndeosebi la ultimele Olim
piade la succesul acestor ma- 
nifestări ale tineretului lu
mii, aJ căror scop este să con
tribuie la cunoașterea reci
procă a tinerilor, la înțelege
re, destindere și pace în lume. 
Ziariștilor le-au fost oferilte 
materiale documentare, bro
șuri și pliante de fotografii cu 
sportivii noștri care vor con
cura la aceste Jocuri.

★
Pornită la 8 mai din New 

York, flacăra olimpică a sosit 
Ia 21 iulie în California, după 
ce a parcurs aproape 15 000 de 
kilometri, pe trasee astfel ar 
lese încât să cuprindă în

cefle 89 de zile de parcurs cît 
mai multe localități din Sta
tele Unite. Ea a fost purtată 
pînă în prezent de peste 4 000 
de persoane, cetățeni de di
ferite categorii și vârste. Zi
arul „Las Angeles Times", ca
re apare aid, publica sâmbă
tă, pe prima pagină, fotogra
fia unui tânăr american handi
capat, intrând, pe o tricicletă 
mecanică, cu flacăra olimpică 
în localitatea Santa Barbara, 
în Californiai, flacăra olilmpică 
are un program de circuit 
care duce până la San Diego, 
lh apropierea graniței eu Me
xicul, de unde va veni, fa 
28 taliei, la Los Angeles și va 
rămâne aprinsă până la 12 au
gust pe „Coliseum Memorial", 
unde a mai fost o dată, acum 
52 de anii, în 1932, la cea de 
a 10-a ediție a J.O. de vară.
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Constantin Frățilă. la debutul ca antrenor de Divizia

MR NU PUTEM NEGLIJA APARAREA
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international,I de

I
mine a maiI
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I

MECIURI AMICALE
I Constantin ALEXE

I
pregătirilorI

I
I

am
bună, de

remiul 
abich 

M. 
Fagot, 0 p
(România)

bătă. Au marcat Manea (min. 40) 
șl Cioacă (min. 51), respectiv Le
pădau (min. 74). (V. SECAREANU 
— coresp.)

La
1966
Elveția, la Bucu- 

goluri eu, unul 
care, in primăvara

Dinamo, 
1960, cu 
marcat 4

tricourile de 
tineret. Toate

la startul

NU AM UITAT FRUMUSEȚEA GOLULUI,

Trebuie să folosim 
— pressingul, 

adversarului. 
și colectiv, 
in fotbalul modern.

tot 
con- 

tn- 
cum

Așadar, F. C. 
are o conducere 
Nouă și, mai 
FoșH colegi de facultate, 

Constantin

Divizionarele „A"

mon- 
Gbenadi 
S.S. ad- 
ul loc 
1. Cam-

Ernest
te efor- 
menține 

cla- 
locul 

Ceilalți 
i. Al. 

itilencu. 
nivelul 
pentru 

noastre 
m 
un loc 

etapă

5 P,
9 

) 11 
ânia) 21 
) 21 p...
ânia) 32 

oslovacia
P. 3. 

nia 71 p. 
mânia II 
n (echi- 
Ungaria

(Ungaria) 
(Ceho- 

. Mulner 
P. Titi- 
. 13. Al.

26 p ;
13 p,

3. Ceho- 
onia 39 p.

Bulgaria

IȚESCU

bazei hi- 
u, neîncă- 
d să ono- 
ultima re-
1. Debutul 

ticipanți 
, parcursul 

o înălți- 
și o lăr- 

ba a evi- 
srilor spor- 
loi, Stelian 
»ru și Mir- 
n primii 7

INICE : 1.
, cu Vana- 
2. R. Ilioi 
ac 0 p — 
Jngaria) cu 
,0;
ilarele pre- 
iiu“, a fost 
interes, ea 

iificilă din 
ncurs. Con- 
le rezolvat 
■curs cu 12 
,50 m., lăr- 
care cele 
staționate 

icercare pe

pasa/<u ter- 
ăra" oena- 
t români : 
I, Neagu si 
ipă barai, 
stigâtor al 
cea Neagu, 
o. — 35.8 : 

I.D.G.) cu
; 3. Gruia 

p. — 42,5 ; 
Polonia) cu 

(după ba- 
Feraru cu 

(în par- 
ler (R.D.G.) 
5.1 ; 7. Ma- 
a) cu Fagot

coresp.

I
I

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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ORDINE Șl DISCIPLINĂ

PENTRU TOȚI!
• Aceleași măsuri, egale și ferme

Baia Mare 
tehnică nouă, 
ales, tinără. 

la 
I.E.F.S., Constantin Frățilă 
și Mihai Redeș vor lucra îm
preună.

In ciuda tinereții sale, Titi 
Frățilă este foarte cunoscut in 
lumea fotbalului, desigur ca 
jucător, dar și ca antrenor, 
muncă in care a și cunoscut u- 
nele satisfacții. C. Frățilă 
are, deci, acoperire deplină 
cind vine vorba de fotbal și 
dialogul nostru, purtat acum, 
la puțin timp de la intrarea 
lui în familia antrenorilor de 
Divizia „A", s-a înfiripat re
pede, 
lucru, 
poate 
torul 
terviu

„A", 
constituindu-se intr-un 
am spune noi, cit se 

de firesc, deși interlocu- 
nosțru e la primul în
de pe o asemenea po

ziție și nici nu araneă cu vor
bele în vint.

— Așadar, după o lungă și 
frumoasă carieră de jucă
tor, Constantin Frățilă s-a 
dedicat muncii de antrenor, 
mai intii cu copiii, apoi la ti
neret, la Diviziile „C“ și 
„B“, și acum, gata să debuteze 
pe prima scenă...

— Probabil că asa mi-e 
dat, să tot fac ucenicie. Ața a 
fost ca jucător, de la Aversa, 
ftiti bine. Ca 
n-am sărit nici o treaptă : 15 
jocuri in echipa naționali 
juniori, 35 la tineret, 15 la na
ționala ,.B“, 10 in prima repre
zentativă. Mateut sau Hagi 
de la juniori trec direct in e- 
chipa mare. La 
„intervenit" insă si un acci
dent grav, am mai întrerupt, și 
timpul a trecut.

— Din cite 
Frățilă s-a 
de debuturi

— Asta, așa e. 
In primul meci, 
Minerul Lupeni, 
din cele 7 goluri 
Mihalache. 
debutat in 
ziu —, cu 
rești. Trei 
Dridea, cu

lui 1967, aveam să impari por
ția, in meciul de la Paris, 
cind, am invins Franța, 
2—1. Franța, care, azi, 
campioană a Europei.

— Au fost ani frumoși pen
tru Frătilă. Mai ales un de
ceniu și ceva la Dinamo. La 
Baia Mare, ca antrenor, va fi 
mai greu.

— M-am gîndit fi la asta. 
Știu, am o vitrină frumoasă 
cu trofee. 4 campionate și 
o Cupă, cu Dinamo ; un cam
pionat, cu F. C. Argeș ; un alt 
event, cupă fi campionat, cu 
Omonia Nicosia, echipa in 
care am jucat cu... Kaiafas, fi 
care acum va juca contra iui 
Dinamo. . . “
Dar ce a fost, a fost, 
antrenorul Frătilă. 
cepe de la capăt. 
drum a inceput de 9 ani, 

început deloc_ rău.
am
de

Ce mic e pămintul !
Pentru 

totul in- 
$i acest 

»l 
Din 

lucrat la Dinamo cu 
12—14 ani, cu care, in 
79, am ciftigat cam- 

național de ju- 
Si tot cu ei, in 1979—80 

primit 
de

n-a 
1975, 
copii 
1978 
pionatul 
niori.
am 
campioni 
astea îmi dădeau speranțe că 
voi ajunge, poate, 
secund, 
Șoseaua 
am fost 
Victoria,

ne amintim, 
bucurat, totuși, 
bune.

La 
in 
am ______ .
in poarta lui 
națională am 
— cam tîr-

_ . _ peste ani,
la prima echipă din 
Stefan cel Mare. Dar 
trimis la.. Dinamo 

in „C*. am pri
mit ordin să promovez echipa 
in „B" și— ordinul a fost în
deplinit. Aici, ultimele două 
campionate am lucrat cu 
C. Teașcă. Am mai fost pe la 
lotul de tineret, pe la olim
pici. Din 1980, sint antrenor de 
categoria I.

— Unii spun că mai puteai 
juca, chiar. La Bologna, 
gazdele noastre ne întrebau 
„cine este cel ce sutează la 
poarta lui Lung ?■’ Se mai 
spune, am și văzut, că ești im
batabil la tenis cu piciorul...

— Nu ‘
minge, 
cătorii. 
(fi nu 
SA LE 
VESTE _ _
PE TEREN, NU LA TABLA !

m-am dezlipit de 
Alerg cot la cot cu ju- 
La copii fi juniori 

numai lor !) TREBUIE 
ARAȚI CUM SE LO- 
BALONUL, ACOLO,

Divizia 
nevoie de toate. Mai sînt a- 
tacanți, de pildă, care nu știu 
să lovească bine balonul.

— Din păcate, mai sint. Di
vizia „A" e altceva. Citeva 
meciuri le-am văzut la televi
zor. Cind se juca simbăta, 
nu pierdeam ocazia să văd 
un meci pe viu. Intimplarea 
a făcut ca pe F. C. Baia Mare 
s-o văd de trei ori — la TV. 
și in două din aceste meciuri 
m-am fi întrebat : cum de e 
posibil să primească atitea 
goluri ? (n.n. — 7 cu Steaua
și 4 cu Dunărea). îmi dau 
seama că de aici trebuie să 
începem munca, de la apărare, 
mai ales din zona centra
lă. Știu ed noua mea echi
pă are o bună linie de mijlo
cași. - - - 
ce e bun 
stringerea 
dividual
se spune
Știu că F. C. Baia Mare are 
ri unele valori, ca Sobău. Bă
lan, I. Mure fan, Buzgău, apoi 
sint de reținut tinerețea si ta
lentul lui Laif si D. Moldovan, 
care sper să se titularizeze.

— A uitat Frățilă, fostul gol- 
geter al Diviziei „A", tocmai de 
...eficacitate, de gol ?

— Cum asta ? Constantin 
avea dreptate cind spunea 
că golul e marea bucurie. Go
lul e viața fotbalului, dar tre
buie să lucrezi pentru 
Cu Pircălab, Ene II și Hai- 
du, la Dinamo, cu Pircălab, 
Dridea fi Lucescu, la na
țională, am căutat întot
deauna golul. De la Baia Mare 
a plecat Tulba, dar a venit 
Nemțeanu. Sper ca el fi Roz- 
nai să formeze un cuplu 
eficace. Sint oameni de gol. 
Sigur, se cer multe îmbunătă
țiri, dar prima condiție este 
să nu se mai rateze din poziții 
incredibile. Aici e buba ! Mă 
bucură că la Baia Mare 
găsit o atmosferă 
disciplină. Sint mulțumit de 
felul cum răspund jucătorii la 
program si sint convins că vom 
face o treabă bună.C.S.M. SUCEAVA — LOTUL 

REPREZENTATIV 2—6 (0—4). Lo
tul național, aflat ta pregătiri la 
Cimpulung Moldovenesc a susți
nut, Ieri dimineață, la Suceava, 
primul med de verificare in com
pania divizionarei ,,B“ din locali
tate C.S.M., ta fața unui stadion 
arhiplin. Cele opt goluri au fost 
marcate de lorgulescu (min. 17 și 
37), Cămătaru (min. 38 și 43) 
Bălonl (min. 65), Balint (min. 67). 
respectiv Andrei (min. 63) și 
Ostafie (min. 79). Lotul național 
a început partida cu următoarea 
formație : Lung — Negrită, Iorgu- 
lescu, Ștefănescu, Ungureanu — 
Țicleanu, Klein, frimescu, Hagi
— Cămătarii, coraș. Au mai ju
cat : Moraru, Orac, BS16nl, Red- 
nic, Balint, Lăcătuș, Gabor, Zare. 
(Ion MINDRESCU — coresp.)

F.C.M. BRAȘOV — STEAUA 3—3 
(1—0). Sîmbătă, pe stadionul Ti
neretului, ta fața a 5 000 de spec
tatori, formația locală, condusă de 
antrenorii Șt. Coidum șl C. Gy6r- 
fy, a terminat la egalitate cu 
Steaua. Au înscris Cramer (min. 
20), Șoarece (min. 89 din in m) 
șl Moșoman (irita. 90), pentru bra
șoveni. iar pentru bucureștenî au 
marcat Majaru fmln. 47) șl Lau- 
rențiu (min. 84 șl 87).

Miercuri, F.C.M. va juca tot pe 
stadionul Tineretului, cu formația 
siriană A.K. Damascus. (C. GRUIA
— coresp.)

F.C. CONSTANȚA — O SELEC
ȚIONATA A LIGII I OLANDEZE 
5—0 (2—0). Jocul S-a desfășurat 
duminică dimineața pe stadionul 
„1 Mal”, ta prezența a circa 
10 000 de spectatori. Golurile au 
fost marcate de : Puchea (min. 6), 
Zahiu H (min. 38, 60), Voinilă 
(min. 85) șl Bătrtneapu (min. 90). 
(G. drAgan — coresp.)

I.C.I.M. BRAȘOV — RAPID 1—2 
(0—1). Medul s-a disputat sîm-

Sub privirile resemnate 
(parcă) ale iubitorilor de 
fotbal, se petrece de ani de 
zile un fenomen regretabil 
pe care nici una din ultimele 
structuri ale federației de 
specialitate nu l-a curmat.

Din comoditate ?
Din lipsă de fermitate ? 
Din incapacitate ?
Vechi și notoriu, fenome

nul este arhicunoscut. Este 
vorba de aplicarea diferen
țiată. vădit disproporționată, 
a dezideratului ordinii și 
disciplinei (un deziderat ca
re ar trebui socotit 
piu) la echipele 
echipele MARI.

Toată lumea 
nostru știe — de 
pitici, la antrenorii pensio
nari — că intr-un fel se ju
decă si se sancționează aba
terile de orice fel la Rapid 
Jibou. Minerul 
Șuncuiuș. Mecani
zatorul Simian sau 
Progresul Băilesti 
si cu totul alt
fel. cu alte măsuri, 
mănuși delicate si fine, 
baterile din prima Divizie. 
.Joia* cea mai favorizată 
Intre favorizați ocupind-o 
echipele bucurestene...

Nu este — cum s-ar putea 
crede la o privire superfi
cială — numai vina Comisi
ei de disciplină, opinia noas
tră fiind aceea că prima vi
novată este, de fapt. Fede
rația. Ea primește — si ac
ceptă sub o formă sau alta
— „intervențiile*, „derogări
le". „circumstantierile in 
personam", circumstanțierile 
legate abil de un moment 
sau altul (apropierea unui 
meci international, care „are 
prioritate", si în aceste ca
zuri abaterile se „șterg", se 
diluează, se uită... și jucăto
rul nu învață nimic, dimpo
trivă, recidivează, pentru că 
se știe de neînlocuit, si știe

_ că are avocati din oficiu...
Si răul se leagă. în loc să 
se curețe etc., etc...).

Exemple sînt prea multe 
ca să le asternem acum. aici, 
pe hîrtie. Ele se cunosc prea 
bine.

Important este faptul că 
fotbalul nostru, angajat ferm
— prin mari eforturi — pe 
drumul afirmării sale, tre
buie să înțeleagă (în primul 
rind. Federația !) că falsele

prind- 
MICI și la

fotbalului 
la iucătorii

SPORT CLUB BACAU - HOTĂRITĂ SĂ URCE

măsuri. ca si sferturile si 
jumătățile de măsură fac 
rău. mult rău ! Să înțeleagă 
că legea-i lege pentru toti 
si aplicînd-o numai la eșa
loanele inferioare compromiți 
ideea necesității imperioase 
a ordinii și disciplinei- Ne- 
maivorbind că o asemenea 
aplicare știrbă subminează 
grav importanta muncă de 
educație cu sportivii. Com
promisurile la Divizia ..A" 
au atras, se știe, noi com
promisuri. Din toate punc
tele de vedere — dar absolut 
din toate — este necesar si 
obligatoriu să se aplice le
gea ordinii si disciplinei la 
toti Si în mod egal. Asa cum 
se aplică, de pildă. în hand
balul nostru. Pentru un 
handbalist de „B“ ca și pen
tru un handbalist de zeci de 

international, normele 
ordinii si discipli
nei se aplică exact 
la fel — și sînt 
destul exemple ca
re dovedesc 

principialitate
a- 

fă-ceastă _____________
ră fisuri —, printre urmările 
directe ale unei asemenea ati
tudini fiind si aceea că 
handbaliștii noștri fruntași 
(fruntași si în lume !) sint. 
de regulă, modele în sportul 
nostru.

Un ultim aspect ..derivat" 
din diferențierile de trata
ment disciplinar ale fotba
liștilor noștri îl întîlnin. din 
păcate — intr-o logică fi
rească a cauzelor 
fectelor — in arena interna
țională. __1
românești sau chiar formații 
reprezentative au avut de 
suferit — chiar în ultimii 
doi ani — de pe urma ..con
cesiilor" de acasă, concesii 
care s-au întors împotriva 
unora dintre iucătorii noștri. 
Pentru că în întrecerea in
ternațională. legea se aplică 
fără șovăire, fără... discuții.

Angajat pe drumul cel 
bun si drept in mul- 

privinte. fotbalul nos- 
trebuie să-si îndrepte 

calea si în tratarea proble
mei care a făcut obiectul a- 
cestor rînduri. Problema-i 
veche, dar rezolvarea trebuie 
să fie nouă, radicală. fără 
nici o abatere : ordine si 
disciplină pentru toti, in fa
voarea tuturor. în favoarea 
fotbalului românesc !

Marius POPESCU

logică
Și e-

Echipe de club

PINĂ LA... UN LOC IN COMPETIȚIILE INTERNAȚIONALE
In ziua in care am căutat-o 

acasă pe divizionara „A" Sport 
Club, peste orașul lui Bacovia 
se cernea o ploaie măruntă și 
rece. Parcă era toamnă de-a 
binele. Stadionul și terenurile 
de antrenament luceau de apă; 
nid urmă de jucători. La gru
pul administrativ, de sub tri
buna a Ii-a, l-am găsit însă 
De președintele clubului. Coi- 
neliu Costinescu. „In vacantă, 
in vacantă... l-am întrebat 
noi în glumă. Replica a venit 
rapid : pAș vrea să văd și eu 
acum un conducător de club 
in vacanță ! Păi este timp a- 
cum de așa ceva 7 Chiar după 
căderea cortinei se găsesc 
multe de făcut, poate mai 
multe decit in timpul campio-

XD'IINISIRAȚIA DE STAI LOTO PRONOSPORT INfORHEAiA
REZULTATELE CONCURSULUI PRONO- 

IULIE 1984SPORT DIN 22

1. Metalul Rădăuți 
ceai 2 ; 2. Minerul 
A.S.A. Cîmpulung M.

— Chimic Fâlti- 
G. Humorului — 

1 ; 3. Dacia Pi
tești — Cimentul Fieni 1 ; 4. Electrica 
Titu - Flacăra Moreni 1 ; 5. C.S.M. 
Reșița — Gloria Reșița 1 ; 6. Minerul 
Oravițo — Minerul Anina 1 ; 7. Elec
tro Sf. Gheorghe — Minerul Baraolt 
1 ; 8. t.M.A.S.A. Sf. Gheorghe — Uni
rea Crîstur 1 ; 9. Oțelul Reghin — 
Metaiui Sighișoara X ; 10. Avîntul Re
ghin — Mureșul Luduș 2 ; 11. Electro- 
mureș — Chimica Tîrnăveni 1 ; 12. Sil- 
vcnic Cehu Silvaniel — Ind. sîrmei 1.

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 
203.469 lei.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES 

DIN 22 IULIE 1984

FAZA I : EXTRAGEREA I : 1 
22 9 12 24 14 ; EXTRAGEREA A 
25 24 9 18 43 29 53 26 ; EXTRAC 
A M-a : 35 12 t 3 44 5 2 18 ;

21

FAZA A U-a : EXTRAGEREA A IV-a : 
20 3 17 7 44 34 ; EXTRAGEREA A V-a: 
20 44 27 13 17 31 ; EXTRAGEREA A 
Vt-a : 33 20 9 39 28 45.

FOND
1.165.247 lei.

TOTAL DE CIȘTIGURI :

naiului...*. Așa am aflat de 
unele treburi administrativ- 
gospodărești ce trebuie rezol
vate in „pauza competițkmală*. 
Lucrările necesare de ia sta
dion, la vestiare, la grupul ar- 
limentar și de refacere (bazin 
+ saună) etc. Au mai fost și 
examenele unor foarte tineri 
jucători de la „speranțe*, tri
miterea la mare a acelora care 
aveau recomandare pentru re
facerea unor traumatisme 
(Cărpuci, Penoff, C. Solomon, 
Șoșu — în prezent, apt, după 
operația de menise). Au mai 
apărut șl spitalizarea 
Iul Mangeac, 
de apendicită 
repede antrenamentele) și do
uă evenimente unice în viața 
lui Adoif și Viscreanu : căsăto
ria. Prilej cu care colegii de e- 
chipă. conducerea clubului, 
prietenii le-au urat ..casă de 
piatră și multă, multă fericire*. 
Ceea ce facem și noi. Ca să nu 
mai amintim că si pe la centrul 
de copii și juniori mai intervi
ne cite oeva ; la acest centru 
unde Nicoiae Radu, antrenorul- 
coordonator. și colaboratorul 
său. Nicoiae Vătafu. testează si 
lucrează zilnic cu cei peste 50 
de copii, cu credința că vor găsi 
pe titularii de mîine ai divizio
narei „A".

Iată. deci, cite probleme de 
muncă si viată comprimate în- 
tr-un timp relativ scurt. „Dar 
Sport club unde se află, cum 
pregătește sezonul care vine 7“

portaru- 
pentru operația 

(el și-a reluat

Ni 8-a răspuns : „Lotul s-a de
plasat aproape de casă, ta sta
țiunea Slănie Moldova*. Acolo 
am găsit echipa băcăuană, co
nectată la priza efortului ma
xim de antrenorii Costică Radu
lescu — Dumitru Chiriță. La o- 
ra vizitei noastre se derula al 
14-lea antrenament. Era ședința 
de dimineață. Se lucra numai 
cu mingea (bineînțeles după o- 
bișnuita repriză de încălzire 
musculară) pentru rezolvarea 
problemelor de individualizare, 
adică pentru înlăturarea unor 
minusuri apărute în focul dis
putelor (pase greșite, date cu 
Încetinitorul, stopuri sl preluări 
defectuoase, 
suturi 
tacat 
mente 
urmat 
cil*),
(folosirea pasei dintr-o singură 
atingere de balon, apoi din do
uă, gruparea Ia mijlocul terenu
lui, marcajul sl demarcajul 
etc.). De remarcat numărul ma
re de repetări. Duoă-amiază a 
avut loc clasica ședință pentru 
rezistentă, forță, mobilitate. Re
marcabilă — ne-o mărturisesc 
antrenorii tnslsi — adeziunea 
totală a jucătorilor la marele 
travaliu de la Slănie. Cărpuci, 
Elisei si Cașuba, care eu și dat 
jos surplusul de greutate, pot 
depune mărturie ta acest sens. 
Si fiindcă a venit vorba de 
„actori", să vi-1 prezentăm pe 
toti : Mangeac, Popa — portari

finalizări eșuate, 
imprecise) ; apoi s-au a- 
problemele pe comparti- 
în „jocul-școală" care a 

(tinerii contra „vîrstni- 
joc cu sarcini precise

(o să vină si un al treilea, din 
pepiniera proprie) ; Andrieș, 
Cărpuci. Elisei. C. Solomon, Ar- 
teni. Andronic. Manase si Ava- 
Sicei (promovați de la echipa de 
juniori Partizanul. — campioa
na națională). Pilat (revenit de 
la echipa Letea) — fundași ; 
Avădanei, Viscreanu, Adolf, Șo- 
șu, Ghioane (crescut la C.S.Ș., 
s-a „călit" la C.S.M. Borzești)
— mijlocași : Șoiman, Mihuț 
(perioada de transfer oferită de 
Olimpia Satu Mare s-a epuizat, 
acum se poartă discuții pentru 
prelungirea ei. mai ales că si 
Mihut dorește să joace în conti
nuare în Divizia „A"). Penoff, 
Iancu, Ursică si Cașuba (ni se 
spune că au apărut unele sem
ne favorabile la reluarea discu
țiilor cu echipa din Suceava 
pentru clarificarea transferului 
dorit si de cel în cauză) — ata- 
canti. Aceasta este, t' mare, 
..trupa-băcăuană". din care lip
sește Dudu Georgescu (s-a 
transferat la Gloria Buzău). 
„Problema specială" — Chițaru. 
trimis iarna trecută la divizio
nara ,.B“ Partizanul, 
motive de disciplină, a 
în aceeași matcă...

...Sport club Bacău se 
teste cu responsabilitate 
hotărîrea de a continua 
siunea înregistrată în campio
natul trecut. „Avem mai multă 
încredere în noi — ne declara 
căpitanul formației. C. Solomon
— ca să nu zic că sîntem chiar 
obligati la mai mult. Dorim cu 
ardoare să jucăm într-o com
petiție internațională. Echipa a 
atins punctul maturizării aștep
tate, îndrăznim mai mult in a- 
tac. Trebuie să dezvoltăm. în 
continuare, spiritul ofensiv și 
să finisăm și „faza defensivă", 
fiindcă am cam primit multe 
goluri".

Stelian TRANDAFIRESCU

pentru 
rămas

prcgă- 
Si cu 

ascen-

N. A. Duminică am fost in
formați telefonic, de conducerea 
clubului băcăuan, că Dumitru 
Nicoiae-Nicușor a fost numit 
antrenor principal. !n locul lui 
Costică Rădulescu.
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CAMPIONATELE EUROPENE DE TENIS DE MASA - JUNIORI
(Urmare din pag. I)

chipa d-e senii ori a Cehoslova
ciei La europenele de la Mos
cova. Medalia de argint este 
un mare succes ai 
noștri.

Cadetele noastre 
două victorii extreip de valo
roase în grupă semifinală, eli- 
minînd puternicele formații ale 
U.R.S.S. (3—0) și Iugoslaviei 
(3-1). Gil sportivele sovietice, 
Kinga Lohr Melnik 2—0,
Otiiia Bădescu — Pavlova 2—1 
și lâ dublu România — U.R.S.S. 
2—1, iâi- cu cele iiigoslâve', Bă- 
descu KuzUndzici 1—‘2, Lohr 

. — Isandvici 2—1, ' la dliblu
România —-Iugoslavia 2—0 și 
Bădescu Isșnoyicl 2—0.

: In ținița.- probei...veinpa Romă-

cadeților

au reușit

Kinga Lohr, Otilia BSăescuJși Anca Chglțr,

în cel, de al doilea meci din 
grupa semifinală, juniorii noștri 
nu' au putut trece de echipa 
Iugoslaviei, cu Ilja Lupulesku 

_.........„ in margf formă (3 victorii). Ei
i nici ?a, întîlnit: formația JL'rțga- ău pierdut cu 3—5, Fi orea dș- 
: riei. de care-.a fost învirișă cu tigind la Karloviei și Primorac, 

3—1, datorită . jocului slab Toma KarIovici. Celelal-
. de care-.a fost. învinsa cu 

datorită , jocului . .sînt)
; prestat de Otâllia Bădescu : Bâ- 

descu — ...Kâ-hțx
’ 1—2

-r-rlî),.JLohr.
Sy 2—1 (14
16), La dublu : .Bâ- 
desen, Lohr _— 
Kahn, Nagy 0-r-2 
(—20, de La 20^-16!.
16), și Bădeșcu^r-
Nagy 0—2 (—11, 
—14 !). Așadar, e- 
chipa de
României 
medaliile 
gint.

la Karloviei. Celelal-

- te = două - puncte Jăle. iorniâtției 
fugOTSvȚei’’apâtJîn' ' jTfcăiotului 
Primorac, care a învins pe Tiu- 
gan și pe Toma. Jucînd pentru 
lo’ciifile 5—8/ echipa României 
a învins-o pe cea' a Ungariei 

; eu 5—3 (Florea Ș y, Toma. 2 -v, 
,respectiv Harczi 2- v și. Kren- 
BardtT v). A urmat. meciul. cu 
formația Cehoslovaciei, pentru 
locurile 5—6, incheiaf cu ’ vic- 
șiria echipei Români ei, cu 5—2 
(Florea și Toma cîțe.2 v, Tiu- 
«an 1care se clasează - pe

catede a 
cîștigă 

de ax- ând pe:
Rcrr.slu Rfr-.rrCălin Creangă ți

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
BEIJING (Agerpres). — In 

continuarea turneului pe care îl 
întreprinde în R. P. Chineză e- 
chipa feminină de baschet a 
României a jucat la Beijing cu 
selecționata Tianjin. Partida 
s-a încheiat cu scorul de 77—68 
(37—31) în favoarea sportivelor 
românce.

PR AGA (Agerpres). — în tu
rul II al turneului international 
de tenis pentru juniori de la 
Bratislava, jucătorul român Mi
hai Vanță l-a întrecut cu 6—0, 
6—1 pe cehoslovacul T. Toth. 
In concursul feminin sportiva 
româncă Ileana Troean a învin
s-o cu 6—3. 7—5 pe Eva Podla- 
hova (Cehoslovacia).

VARȘOVIA (Agerpres). — La 
Nalenchowe in turneul interna
tional feminin de sah după 5 
runde in clasament conduce I- 
rina Levitina (URSS) — cu AS 
p. urmată de Eva Nagrodska 
(Polonia) — 3,5 p (1) etc. In 
runda a 5-a Levitina a cistieat 
la Sosnowska. Maziarska la I®- 
nescu, iar Nikolin a remizat cu 
Liu Siulan. Margareta Perev^

oznic a întrerupt in poziție 
complicată cu Grunfeld.

BUDAPESTA (Agerpres). — 
In runda a 10-a a turneului 
international feminin de sah de 
la Tapolca. maestra româncă 
Eugenia Ghindă a invina-o. ta- 
tr-o frumoasă partidă de atac, 
pe iugoslava Măriei. Berzhtx ■ 
cistieat la Jieman. Petrov.ci la 
Hausner. Turkinowicz a pierdu: 
la Starck, in timp ce partidele 
Bazaj — Albulet si Mad! — 
Stadler s-au Încheiat remiză. In 
clasament oe primul loc se află 
lldiko Nadl (Ungaria) cu M 
puncte, urmată de Eegeeia 
Ghindă (Kamânia) si Petravio 
(Iugoslavia), cite 7 puncte. 
Starck (R. D. Germană). Măriei 
ri Stadler (Iugoslavia) cite <5 
puncte, Maria Albuleț (Româ
nia) Berzhtz (B.F.GJ cite « o- 
In runda a â-a Albele* a remi
zat cu Jieman. egalitatea fiind 
consemnată si in partidele Pe- 
trovid — Bazaj. Hausner — 
Turkinowicz. Măriei — Keres- 
turi Stadler — Berglitz. Zamt a 
pierdut la Madl. iar S. Szalai a 
cistieat la I. Szalai.

S-a

ORA ATLETISMULUI...
Rezultate de mare valoare in

m : Marlins Gohr 
Ingrid Auerswald 

3 000 m ; Ulrike 
8:36,38, Alia Iuș- 

Euia, vu8:37,76 ; 100 mg : 
Bettina Jahn (R.D.G.) 12,53/ Cor
nelia Pdefștahl (R.D.G.) 12,57, lor-, 

‘'dărika' Dohkova (Bulgaria) 12,65 ; 
lungime: Heike Daute (RDG.) 7,32, 
Helga -Râdke (R;p.G.) 7,07 m ;
înălțime.: Ludiirila Ăndonova-
(bulgaria) 2,07 m — record- mon
dial, ;__ .......

. 1,^8 m,-- Suzane
...-1,06 '

(R.D.G.) 73,10 m record . na-'
• țio.nai-irina Merzyn’sk-i-.. (R.D.G.) 

.„,..72,02 m,. Jvl.artina. ,Opitz . (R.D.G.), 
71,60 m, Zdenka Silhâva,, (Ceho-

' sloizăciâ) ’6’9,16' m' ; 5 fân' "mairș 4 
Uta Klătdke (R.D.G.) 25:00,6.
’■ POSTDATE : bărbați ? -200 m:

' Emmelmann 7-20,46, -Vladimir Mur;
... raviev (U.R.S.S.) ,20,53 ; .40O m z 

Mathias Schersing. (R.D.G,) 44,86» 
Jeps .CarÎQWitz (R.D.G.) ,. ;..44,95 » 
1.500 m : Andreas Bușse ' (R.D.G.). 
3:34,10, Igor ZoIolărieV (U.fe.STS.f
3 :'34',88 ; ' 5 OOff n» : DTh'îtri Dihii*

■ triev ’ (U.R*:s.S.j Ă1-3:38-,48,' Evgheni 
Ignatov-4. :(Bulgaria) 48:39,44 

:-.4OO • mgx> i-Vasili -Arhipenko .
> 49,37, Aleksandr Va-

' siliev . (U.R.S.S.) 49,77, Serghei
Melnikov (U.R.Ș.Ș.) 49’,99 ; 3 OQQ
m obsf. : Gabpr Mârko (Unga
ria)? 8:17,97, ‘Hagen' Nclzei?
(R.D:G.) -’8:21,32 ; triplu : Alek* 

. sandr Iakovlev (U-.R.SiS.)
Volker Mai (.R.D<G.> -. .17,-12 m,

. Hristo Markov. (Bulgaria) 17,03- m ; 
greutate: Urs Timmermann

. (R.D.G.) 21,75 m, t$o . Beyer
(R.D.G.) 21,71 m ; disc : imrich 
Bugar (Cehoslovacia) 69,18 m.; 
decatlon: Uwe Freimuth (R.D.G;) 
8 704 p ; • FEMEI : 200 m : Ma
rita Koch (R.D.G.) 21,71 — , rer
cord mondial egalat, Barbel- Wo- 
ckel (R.D.G.) 2.1,85 ; ' 400 m :
Sabine Busch (R.D.G.) 49,74 ;
800 m : Nadeja Olizarenko
(U.R.S.S.) 1 :56,37, Katia Doktor-
aeva (U.R.S.S.) 1:57,07 ; 1 500 m: 
Raisa '
4 :06,92 ;
(R.D.G.) 74,24 m, 
(R.D.G.) 71,74 m ; heptatlon : Sa
bine Pa-tz (R.D.G.) 6 785 p, Ra
mona Neubert (R.D.G.) “
Anke Fater (R.D.G.)
Jane Frederick (S.U.A.) 6 611 p 
— record național.

EUGENE (S.U.A.) : Bărbați : 
200 m : Forde (Barbados) 20,40 ; 
800 m : Paige 1:45,95 ; 
Walker (N. Zeelandă) 
înălțime : Zhu ,Jianhua 
Chineză) 2,33 m ; disc : 
70,93 
m ; 
(M.

Săptămâna • trecută a avut un 
sfîrșit cum nu au fost multe în 
istoria de . decenii a atletismului 
mondial : cu multe competiții de 
anvergură ,ș| cu o adeyănată ava
lanșă de performanțe cu totul; 
reniarcabiil'e,; între care, ■ cîteyâ 
recorduri de-a drepiutl excepțio
nale. . .

BERLIN : „bărbați ; 100 7 m î 
Schrâ^er (R,D,G.) 10,46, Frank
Enâmelmâhn. ” (R»D.G.) . '10,47,'■ Ni--, 
kolai Sidorov (U.R.S.S.) 10,47 ;
10 000 m t ^Schildhauer (R.D.G.) 

. '28:19,73,-: Antonio Mienczak (Polo- 
; '.nia)/ 2$.:.3«,684X100 ip U.R.S.S. 

38,45^R.Dâ Gerniană 38,.46; 110 mg: 
Thomas Munkelt ; '(iR;ț>..G.) 13,50, -
Plamen fCrâstev (Bulgaria) 13,62,

• Steftfcr “Caristan (Ffanța) 18,64; 
lungime: Lfi-tz ■ Donibrowski
(R.D*G,«) 8,36 ; mf . Atanas • Zâpria- 
npv (Bulgaria) j8j, 08.-. m -< prăjină : 
Konstantin ' Volkov (U.R.S.S.) .5,70 .,

. m, Ațanaș Tar^y. (Bulgaria) 5,60 
m, Ryșzard Kolâsă (Polonia) .5,50

’ r- Fh '~; suliță : Uwe • Hohn (R.D.G.) 
104,80 m — record moh'diai,.Detlef ___
Michel (R.D.G.) 92,48 m; Gerarl 3 ?34',B8 ; '&00ff n» :

^•Weiss (R.D:G.) ■ 88,52 -m ; ciocan : ■ * . - -■
Iuri -.Tamm. - (U.R.S.S.) 82,02 m,

.. Juha v.Tiainen„ (Finlanda) 80,42. m, „
Ser«hei.. Litvinov (U.R.S..S.) 80,13 (U.R.S>S.)

tm 20 km marș : Ralri Cbwaiski •
(R’D;‘G.): rjtff34 ; 50 km marș: 
Rohald WeigCÎ* (R.D.G.) ’ ’3.38:32 ;

;i.-.';

DIN LUMEA TENISULUI

iUBTRO t !*¥•«

STDNET. Ir cadrui tsimeu^d. 
p*_â extrem de frucc-cs, al
rugbyștiicr Noua Zee'arxiă tn
Australa- simbătă a avut ioc pri
mul mea test «fiatre cele două 
reprezentative. Gazdele au Ir.vtni 
cu 16—9 (9—O • Au marcat : Rey
nolds (25) și Moon (75) — încer
cări, Ella (25) o transformare și 
o loritură de pedeapsă (34). Gouki 
(43) o lovitură de picior căzută, 
respectiv Hewson (21 și 56) lovi
turi de pedeapsă și un drop (29).

încheiat Turul Franței ’84

VICIORIIII AU REVFNIT
PARIS. Cicliștii au ajuns, după 

două săptămîni, la capătul marii 
întreceri care este Turul Franței, 
anul acesta la a 71-a ediție (ulu-

LAURENT FIGNON

ma etapă, a 23-a, de la Pantin la 
Paris măsurînd 106,5 km), după 
o întrecere interesantă în ansam
blul ei. De fapt, pentru că Încă 
de sîmbătă lucrurile erau, la mo
dul general, lămurite, victoria lui 
Laurent Fignon fiind ca și asi
gurată, etapa de duminică n-a 
fost derit un fel de cursă de pro
menadă, care s-a animat doar a- 
tund cînd rutierii au intrat pe 
străzile Parisului. Ca de obicei, în 
ultimii ani, sosirea a avut loc pe 
marele bulevard Champs-Elysees. 
Redutabil finișeur belgianul Erik 
Vanderaerden a cîștigat la sprint, 
timpul său — In fapt al numero- 
sulol pluton — fiind de 5.23 zTt. 
L-au urmat : Pascal Julea (Fran
ța), Franck Hoste (Belgia), Ber
nard Hinault (Franța). Sean Kelly 
Hrland» ...19. Laurent Fignon.

Sîmbătă a avut loc un contra
timp pe 51 km (Villie Morgon — 
Viliefranche en Beaujolais) care 
se anunța decisiv. Dar Fignon a 
pedalat excelent (45,456 km/h) și a 
cîștigat etapa. Timpul său 
1.09:19,21 fiind superior cu nu
mai... 5 miimi de secundă celui al 
irlandezului Kelly și cu 36 s celui 
al lui Bernard Hinault, care-și ju
case astfel ultima carte !...

Laurent Fignon, care cîștigase 
și anul trecut „Marea buclă", dar 
despre care se afirmase că o fă
cuse grație unei mari șanse, a ob
ținut din nou victoria finală, ceea 
ce, de acum, exclude și șansa șl 
întâmplarea, tînărul rutier înscri- 
indu-și numele între cele ale ma
rilor corifei al Turului. Clasamen
tul final: 1. Laurent Fignon (Fran
ța — Renault) 112.03:40, 2. Bernard 
Hinault (Franța — La vie Claire) 
la 10:32,31, 3. Greg Lemond (S.U.A.— 
Renault) la 11:46, 4. Robert Miliar 
(Anglia — Peugeot Shell) la 14:42, 
5. Sean Kelly (Irlanda — Skil) la 
16:35, 6. Angel Arroyo (Spania — 
Reynolds) la 19:22, 7. Pascal Si
mon (Franța — Peugeot Shell) la 
M :17 etc.

Duminică a luat sfîrșit și primul 
tur feminin al Franței, competiție 
care s-a bucurat de mult succes. 
Ultimele două etape au fost câș
tigate de două olandeze sîmbătă 
— Mieke Ilavik (Villie Morgon — 
Villefranche en Beaujolais, 51,6 km 
în 1.22:04 — a ciiicea sa victorie 
de etapă !) și duminică — Connie

Meyer (Chaviile — Paris. «7,3 km) 
in 1.40:30 (cu bonificație 1:40,15). 
Aceste succese olandeze n-au _ pe
riclitat însă 
americancei 
cîștigătoarea 
29.39:02. Ea a 
Hellene Hage

poziția fruntașă a 
Marianne Martin, 

competiției, în 
fost urmată de : 2. 

______ (Olanda) 29.42:19. 3. 
Debra Schunway (S.U.A.) 29.50:53, 
4 Valerie Simonnet (Franța ..A“) 
29.51,15

MARIANNE MARTIN

FEMEI : 100
(R.D.G.) 10,91,
(R.D.G.) 11,13 ;
Bruns (R.D.G.) 
cina (U.R.S.S.)

Tamara Bikova (U.R.S.S.)
’ Helm (R.D.G.);

m;,< ■ disc î • Gisela- Beyer1

. — .. .rusek 4—-6, 2—6, 6—3, 6—4, 3—6j 
GLcxștein, . Perkis — .Marcus și 
Hemz Gunthardt 14—9, 6—3, 3—5, 
6—3 ; Glickstein — Hlasek 5—6, 
14—12, 6—2, Perkins — Gunthardt 

G-0).
* La Le Touquet, în Nordul 

Franței, s-au desfășurat partidele 
din cadrul „Cupei Borotra" care 
răsplătește echipa câștigătoare a 
C.E. de cădeți. în semifinale : 
Suedia — UJLS.S. 3—2, Italia — 
R. F. Germania 4—1. In finala 
pentru locul 3 : U.R.S.S. 
Germania 3—2. Rezultatul finalei 
..mari- nu ne-a parvenit pînă la 
închiderea ediției.

* Campionatul european pentru 
eempe de cadete a avut loc la 
Leysm (Elveția) și a fost cîști
gat de Cehoslovacia (3—1 ta fi
nala cu R. F. Germania). Pentru 
locul 3 : Suedia — U.R.S.S. 3—1. în 
semifinale : R. F. Germania — 
U-R-S.S. 4—1, Cehoslovacia — 
Suedia 4—1.

* Pentru faza finală a „Cupei 
Ga’ea- (Vichy, M—29 iulie) s-au 
calificat echipele de juniori ale 
Cehoslovaciei, Spaniei, Argentinei 
șt Statelor Unite.

4—1.
R. F. Agletdinova (UsR.S.S.) 

suliță : Petra Felke
----- Antje. Kempe

6 740 p,
6 722 P.

5 000 m : 
13:43,32 ;

(R. P.
Burns 

m ; greutate : Carter 21,02 
800 m F: Christina Boxer 
Britan ie) 2:02,53.

TELEX • TELEX * TELEX* TELEX * TELEX* TELEX *

AUTOMOBIUSM • C.E. de 
formula z, cursa de la RlcciQne 
(Italia) a fost cîștlgată de neo
zeelandezul Thackwell oare a în
registrat o medie orară de 177,83» 
km. El este liderul competiției cu 
6» p. urmat de brazilianul Moreno 
cu 15 p.

CICLISM • „Turul Venezuelei”. 
Etapa a 8-a a revenit lui Knnio 
Ricei (Venezuela) cronometrat In

2.36:08 pe 108 km. Lider este însă 
Elio Villamizar * „Premiul Cama- 
iore“ (218 km) a fost cîștigat de 
italianul Roberto Cerutj 5.22:52. La 
3 s a sosit plutonul avîndu-1 în 
frunte pe Francesco Moser * „Tu
rul Colorado". Americanul Sha
piro se menține în fruntea clasa
mentului (17.40:47) după opt etape, 
fiind urmat la 1:25 de Hampsten 
șl la 4:43 de Pierce. La femei li-

c DE
(Urmare dăa pag. 1)

re au urcat prima treaptă 
podiumului de premiere de 
Jonkoping ne indreptătesc

CANOTAJJUNIORI

a 
la 
să 

credem că. nu peste mult timp,
echipajul va fi redutabil $i pe 
pistele internaționale ale senio- 

se 
a fi si canotoarele me
in Suedia, cu argint si 
Este meritul 
care i-au

rilor. De mare perspectivă 
anunță 
dalia te.
bronz.
nautice 
trenorilor Adrian 
Popa si Ludovic 
l-au pregătit.

eh

secțiilor 
crescut, al an- 
David, Mircea 
Foldvari care

Rezultate înregistrate : 2-f-l — 1. 
Ioan Snep. Dragoș Neagu, Iulian 
Sachelarescu (România) 5:10,80 2. 
R.D.G. 5:11,01, 3. Cehoslovacia
5:17,54, 4. U.R.S.S. 5:22,1«, 5. An
glia 5:24.14, 6. S.U.A. 5:32,06 ; fete 
— simplu : 1. Beate Schramm
(R.D.G.) 3:4L63, 2. Anișoara Bălan 
(România) 3:45,21, 3. înger Pors 
(Danemarca) 3:50,14 ; 2 vîsle — 1. 
Tatiana Mosol, Stella Malnitsjuk 
(U.R.S.S.) 3:20,10, 2. R.D.G. 3:20,12, 
3. Doina Ciucanu, Veronica Necula 
(România) 3136,32 ; 4-J-l rame — 1. 
R.D.G. 3:22,26, 2. U.R.S.S. 3:23,98, 
3. Bulgaria 3:24.27, 4. România
3Jt.lg, 5. Franța 3:30,20, 6. Anglia 
3:3î^3.

* Echipele olimpice ale Nor
vegiei și Iugoslaviei s-au întîlnit 
la Sandefjord. Scorul de 1—1 a 
fost realizat de Ahlsen și Tvetko- 
vici.

* In ..Cupa de vară-, la Ostra
va, B.vk — AGF Aarhus (Dane
marca ) 1—2: la Malmd : Malmd — 
Karl Marx-Stadt (R.D.G.) 3—0 : la 
Oester : Oester Văxjoe (Suedia) — 
Vaalerengen Oslo 1—1.

* La Zagreb : Dinamo — Gras- 
shopers Zurich 2—0 (1—0). 40 000 
spectatori.

* A început returul campiona-
(etapa a 18-a) : 

iAwmo Kiev 3—1,
tului U.R.S.S. 
Spartak __
Dniepr — Kairat 2—3, Pakhtakor
— Cernomereț 4—1, Dinamo Minsk
— Dinamo Tbilisi 1—1, Sahtior — 
Torpedo 1—1. Metalist — J.S.K.A. 
4—0, Jalghirds r- Neftcd 1—0, Ze
nit — Ararat 6—4. Dinamo Mosco
va — S.K.A. Rostov 3—2. Clasa
mentul : î. Spartak Moscova 25 
p, 2. Zenit Leningrad 23 p, 3. 
Dniepr Dnepropetrovsk 23 p, 4. 
S.K.A. Rostov 21 p, 5. Torpedo 
Moscova 21 p, ...17.. Dinamo Mos
cova 12, p, 18. Neftci 11. p.

* Formația poloneză Zaglebie 
Sbsnowiec întreprinde un turneu 
în Cehoslovacia. în primul joc, la 
Bystrica, a întîlnit ■ echipa locală 
Povazska, cu care a terminat la 
egalitate : 2—2 (1—1).

* Țoweișs Erfurt (R.D. Germa-

nă) a jucat în Polonia, la Chor- 
zow, cu echipa locală Ruch. La 
capătul celor 90 de minute de joc, 
scorul a fost egal : 1—1 (0—0).
• Schimb de locuri... Kernpes 

— Archibald ! înaintașul argenti
nian Mario Kempes, care a jucat, 
mai mițlți. ani, în Spania, este în 
tratative cu clubul englez Totten
ham, care caută un înlocuitor 
pentru scoțianul Steve Archibald, 
pe cale să se transfere în... Spa
nia, la C.F. Barcelona. Un „caru
sel" în toată regula în foarte 
multe dintre țările europene ale 
căror echipe aleargă, pur și sim
plu, după „vedete" ale balonului 
rotund, formațiile unor cluburi 
fiind acum adevărate selecționate 
internaționale ! Și pentru realiza
rea unor astfel de transferuri sînt 
aruncate în joc sume exorbi
tante...
• Meciul de baraj din cadrul 

grupei a n-a a semifinalelor 
„Cupei Liibeftadores", dintre cele 
două formații braziliene Gremio 
Porto Alegre și Flamengo Rio de 
Janeiro, s-a încheiat cu un scor 
alb (0—0), după prelungiri. Avînd 
inițial un 'golaveraj mai buh, 
Gremio s-a calificat pentru finala 
competiției, în care va întîlni pe 
Tndependiente Buenos Aires.

• La Basel, în meci amical : 
F.C. Basel — F.C. Karlsruhe 
(R.F.G.) 3—1 (2—1).

TELEX * TELEX * TELEX * TELEX * TELEX * TELEX
deră este, după 7 etape, ameri
canca Connie 
urmată la 57 
nins. •

Carpenter 9.08:11 
s de italianca Ca-

Intr-un concurs laHALTERE *
Schwedt, Andreas Behm (R.D.G.) 
a corectat recordul mondial la 
cat. 67,5 kg cu 352,5 kg (107,5 kg 4- 
155 kg). Vechiul recordman An
dreas Kunz a îmbunătățit și el

recordul lumii la „aruncat" ou 
198 kg.

VOLEI • Rezultate din cadrul 
competiției feminine de la Lodz : 
Polonia — Bulgaria (tineret) 
R.P.D. Coreeană — Franța 
Polonia — R.P.D. Coreeană 
Franța — Bulgaria (tineret) 
Polonia — Franța 3—0, R.P.D. 
reeană — Bulgaria (tineret) 
Polonia a cîștigat deci turneul.
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