
la invitația președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU

A început vizita oficială 
de prietenie in țara noastră 

a președintelui Consiliului Național al Revoluției, 
șeful statului Volta Superioară,

căpitan THOMAS SANKARA
La invitația 

Republicii Socia'iste 
nia, tovarășul 
Ceaușescu. miercuri, 
lie. a sosit într-o vizită 
cială de prietenie in 
noastră căpitan Thomas 
kara, președintele Consiliu
lui Național al Revoluției, șe
ful statului Volta Superioară.

Vizita înaltului sol al po
porului voltcz în România, 
convorbirile la nivel înalt 
ce vor avea loc cu acest prilej 
reprezintă 
tei celor 
promova 
colaborare 

economic. I 
și cultural, 
mai

președintelui 
Româ- 

Nicolae 
25 iu- 

ofi- 
tara 

San-
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o mărturie a dorin- 
stale de a 

strînse de 
tărîm poli- 
tchnico-țtiin- 

de a con- 
activ ne plan in- 

în luata pentru 
în interesul tu- 

a marilor 
nreocupă o-

două 
relații 

oe
tic. 
tific 
lucra 
ternational 
solutionarea 
turor popoarelor 
probleme care 
menirea.

Ceremonia sosirii șefului 
statului Volta Superioară a 
avut loc oe aeroportul Otopcni.

La coborîrea din avion, 
înaltul oaspete a fost in- 
timpinat cu căldură <le pre
ședintele Nieolae Ceausescu. 
Cei doi șefi de stat si-au strins 
mina eu putere.

Numeroși 
ue aeroport 
dă primire 
voltez.

în această atmosferă cei 
doi șefi de stat au părăsit ae
roportul, 
reședința 
oaspete.

bucuresteni atlali 
au făcut o eal- 

solului tM!H»rniai

îndreotindu-se spre 
rezervată înaltului

★
Thomas Sankara, 

Consiliului Na
Căpitan 

președintele 
tional al Revoluției, șeful sta
tului Volta Superioară. a 
făcut. miercuri după-amiază. 
la Palatul Consiliului de 
Stat. _ o vizită protocolară 
tovarășului Nieolae Ceaușescu. 
președintele Republicii 
cialiste România.

întrevederea. premergătoare 
convorbirilor oficiale. s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, prietenească, de sti
mă si înțelegere reciprocă.

Se

La Palatul Consiliului de 
Stat au inceput, mierouri după- 
amiază, oonvorbirile oficiale 
intre tovarășul Nieolae
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, și 
căpitan Thomas Sankara, pre
ședintele Consiliului Național ai 
Revoluției, șeful statului Volta 
Superioară.

In cadrul primei runde de 
convorbiri cei doi președinți 
au prezentat activitatea și preo
cupările celor două țări și 
popoare, consacrate dezvoltării 
economico-sociale a țărilor lor, 
ridicării nivelului de trai ma
terial și spiritual.

Convorbirile se desfășoară 
intr-o atmosferă cordială. de 
s.imâ și înțelegere reciprocă.

★
Miercuri după-amină, căpitan 

Thomas Sankara, președintele 
Consiliului Național al Revolu
ției, șeful statului Volta Supe
rioară. a depus • coroană de 
flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pentru socia
lism.

După depunerea coroanei de 
flori s-a păstrat un moment de 
reculegere și a fost vizitată 
rotonda monumentului.

★
In continuare, căpitan Thomas 

Sankara, președintele Consiliu
lui Național al Revoluției, șeful 
staZulai Volta Superioară, îm
preună cu persoanele care il 
însoțesc, a vizitat cartiere din 
București.

★
Președintele RepnMieii Socia

liste România, tevarăsal 
Nicalae Ceaușescu. a •ferii, 
miercuri seara, an dinea oficial 
ia onoarea președintelui Con
siliului National al Revoluției, 
șeful statalei Volta Superioară, 
căpitan Thomas Siak-vra.

In timpul dineului, desfășu
rat intr-o atmosferă cordială, 
prietenească, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu și căpitan Thomas 
Sankara au rostit toasturi care 
au fost urmărite cu interes și 
subliniate cu aplauze de cei 
prezenți.

UN SPLENDID SUCCES LA C E. DE TENIS DE MASA (j)
Două titluri de campioane europene și o medalie

OTILIA BADESCU

probele individuale

KINGA LOHR

Avem copii 
minunafi !

După ce simbâtâ, la Jonkoping 
(Suedia), juniorii canotori 
Snep, Dragoș Neagu și 
Sachelarescu ieșeau 
spectaculosI — campioni mondiali 
la proba de 2~Hi ieri, la Linz 
(Austria), a fost rindul tinerelor 
noastre jucătoare de tenis de masa 
sâ se impunâ în campionatul 
Europei I

Otilia Bâdescu (14 ani) a cîș- 
tigat de o manieră entuziasmantâ 
titlul continental (de simplu) la 
„cadete", iar impreunâ cu Kinga 
lohr (15 ani) a repurtat o splen* 

proba de

loan 
Iulian 

în chip

LINZ. 25 (prin telefon). L* 
festivitatea de premiere a pro
belor individuale din cadrul 
Campionatelor europene de 
tenis de masă pentru juniori 
și cădeți, tinerii noștri sportivi 
au trăit momente emoționante, 
de inaltă mindrie patriotică, 
rezultai al evoluției de excep
ție a jucătoarelor OTILIA BA
DESCU cucerit titlul

.i, 1»
KINGA

da campioamă europeană 
simplu eadeie, și I-I 
LOHR, car* împreună cu
OtaEa Bădescu a adăugat încă
un titlu de campioane euroțpe- 
ne, de astă-diată în proba de 
dublu cadete. La aceste splendi
de succese s-a adăugat și me>-

didă victori» și in 
dublu.

La Jonkoping și la 
Iul României a fost 
cel mai înalt catarg, 
tri sportivi fiind îndelung aplau
dați de spectatorii suedezi și, 
respectiv, austrieci, evoluția re
prezentanților noștri in cadrul u- 
nor întreceri de virf fiind mult a- 
preciatâ de toți specialiștii pre
zenți la concursuri.

Minunați copii sportivi a» pa
tria noastrâ I

Ne fac cinste tuturor și putem 
fi mindri de ei I

Simbâtâ - la Jonkoping,Aerl - la 
Linz, cei mal mici ambasadori ai 
sportului nostru au adus (și ei) 
numele “ 
turor.

Bravo

RomAniei pe buzele tu-

lor I
Marius POPESCU

(Contlnuare tn pag. a 4-a)

AFIRMĂRI DE PRESTIGIU
PE TOATE MERIDIANELE LUMII

Sigur. rugby existat in
România și înainte de 23 Au
gust. Dar existenta sa tre
cută — însoțită mai întotdeau
na de privațiuni si condiții vi
trege — a fost efemeră, si. in 
atari condiții, cit se poate

planul per- 
ciuda „bron- 
obtinut la 

Paria. în 1924. intr-un turneu 
cu participare 
restrinsă. Despre 
rată expansiune

de modestă t>e 
formantelor. in 
zului" olimpic

extrem de 
o adevă- 
a acestui

in Satul Olimpic și pe bazele sportive de la Los Angeles

TRICOLORII" IȘI C0NTI1UA CU ASIDUITATE PREGĂTIRILE
(prin 

șapte etaje, 
delegația o- 

aflată in 
Cali-

LOS ANGELES, 
telex). Clădirea cu 
care găzduiește și 
limpică română, 
curtea Universității din
fornia de Sud (U.S.C.). este un 
loc retras, liniștit al acestui 
Salt Olimpic, în care se pre
gătesc pentru apropiatele în
treceri aproximativ 4 000 de 
sportivi din aproape 70 de țări. 
Reprezentanții noștri sînt aici 
numai 82. pentru 10 sporturi, 
deoarece 45 de sportivi români 
(canotoare și canotori, caiacis- 
te. caiaciști și canoiști) se a- 
flă la Lake Casitas, în Satul 
Olimpic U.C.S.B., la Saintai Bar
bara. la 135 km de Los An
geles.

Respectînd restricțiile de ac
ces în clădirile delegațiilor și 
la locurile de antrenament, nu

ne-a rămas 
o dimineață 
Olimpic U.S.C. 
sportivilor români.

LUPTĂTORII - ÎN VERVĂ, 
OPTIMIȘTI
alei in grup, solizi. 
Ii amuză postura 
de ..a pindi la colț

decit să petrecem 
pe aleile Satului 

in așteptarea

Apar pe 
zimbitori. 
ziariștilor _ __
de stradă". De departe, antre
norul Ion Corneanu pare un 
concurent. De aproape, un ade-

Aurel NEAGU

(Continuare tn pag 2—3)

Atletele noastre Anișoara Stanciu.
Doina Melinte, VaU ’ 
Cristleana Cojocarii.

Olimpic
Laserfoto : A.P. —

RUGBy
..sport al bărbaților curajoși" 
se 
în 
si
20

ION DRAICA

vorbi doar 
Eliberare 

in ultimii 
după re- 
un nivel 

sl vic- 
_ în 

rugbyul 
pe 

nici cele mai cuteză- 
vise ale înaintașilor 

le-ar fl putut anticipa. 
Ceea ce i-a permis să fie ex
celent apreciat în lume 
pentru valoarea sa cu to
tul remarcabilă.

Progresul realizat în cele 
patru decenii (1914—1984) 
se reflectă cu deosebire in 
două direcții principale.

Se cuvine în primul rînd re
marcată dezvoltarea exten
sivă. pe orizontală, a spor
tului cu balonul oval pe în- 

hartă a României, 
clteva sute de ju- 

s-a ajuns astăzi la 
realmente impor- 

peste 10 000 de rug- 
legitimati. răsnindiU în 

dintre cele 
— alături 

Capitală — 
fi Constan- 
rînd. apoi

poate realmente 
anii de după 
cu 

de ani. 
Detate 
mereu 
torii 
chip 
românesc a 
care 
toare 
nu

de
deosebire 

Astăzi, 
contacte la 
mal ridicat 

adesea repurtate 
strălucitor, 

atins trepte 
cele 

ale 
putut

Ionescu pi bi Saftxl

/ A' F QRM AT IONS P

AGERPRES .„•Jl(OL
Kg ■ ■'1

treaga 
De la 
cători 
o cifră 
tantă : 
byști 
numeroase centre, 
mai ..productive" 
bineînțeles de ( 
dovedindu-se a 

în primul ____ ___
Clui-Napoca. Bîrlad. Sl- 
Timișoara. Arad. Bata

Dimitrie CALLIMACH1

LUPTĂTORII ROMÂNI - PRINTRE PROTAGONIȘTI 
• Ion Corneanu: „Va fi un turneu puternic, echilibrat"

La Los Angeles, semn al ma
relui interes cu care sînt aștep
tate turneele olimpice de lupte, 
se apreciază că cele 9 000 de 
locuri de la Anaheim Conven
tion Center vor fi ocupate în 
fiecare din cele 10 zile de com
petiție. Așadar, luptele — un 
..cap de afiș" al apropiatelor 
Jocuri Olimpice, ediția 23 ! Fără 
îndoială, pentru că aici sc vor 
întilni mari campioni ai acestui 
sport, deținători de titluri și 
medalii la edițiile anterioare 
ale J.O., campionatelor mondia
le si europene. Printre ei. prin

tre protagoniști — luptătorii 
români (in ordinea categoriilor): 
Mihai Cișmaș, Nieolae Zamfir, 
Constantin Uță, Ștefan Ncgrișan, 
Ștefan Rusu, Ion Draiea. Ilie 
Matei, Vasilc Andrei. Victor 
Dolipschi (nu participăm la cat. 
48 kg), ia greco-romanc. precum 
și Vasile Pusc.ișu, la .libere1' 
(cat. 100 kg).

„Va fi un turneu puternic, e- 
chilibrat și, deci, sînt posibile 
destule surprize — ac declara, 
înaintea plecării, antrenorul e- 
merit Ion Corneanu. Luptătorii 
noștri vor întilni adversari deo

sebit de valoroși, cum sint cei 
din Suedia (cat. 57, 68, 71. 90 kg), 
Finlanda (cat. 62, 68, 82 kg), 
R. F. Germania (cat. 57, 62. 74 
kg). Iugoslavia (cat. 74, 100,
+100 kg), Itali3 (cat. 82 kg), 
Turcia (cat. 52, 57 kg). Grecia 
(cat. 57, 62, 90. 100 kg). S.U..A. 
(cat. 62, 82. 100 kg). Japonia 
(cat. 57 kg) etc."

Valoarea, experiența si---- pal
maresul" ne fac sâ ne indrcc-

Dor GĂULESTEANV

(Continuare în pag 2—3;

(Continuare In pap. 1—3)

De inline, In Capitali

„TURNEUL PRIETENIA" 
LA LUPTE LIBERE
In sala de atletism de la 

complexul sportiv J3 August" 
din Capitală va avea loc. vi-

I ztefi. sîrnbâtâ și di» .Tur-
‘ neni Prietenia* Ia lupte libere.
I Și-au masțaț pmlk ip ii 11 ju- 

=;ori f.B—18 ani) din Bulgaria,
I C«bail«varia. R.P.D. Coreeană, 
I R-D. flciMinî. Polonia. Unga- 
I ria. V-R-S-S. și România.



La Mangalia, în finala „Cupei Pionierul"

COPIII DIN GHERĂEȘTII NEAMȚULUI
S-AU DOVEDIT

orice disciplină 
învață. Cu 
profesori... Dar

ca 
se 

cu
an

Oină, 
sportivă, 
trenori. — ---------
nu este obligatoriu ca dascălul 
să fie de educație fizică ! La 
Mangalia, zilele trecute. In 
tabăra micilor oinisti ve- 
niti să-și dispute finala ..Cu
nei Pionierul". stăteam de 
vorbă. între două meciuri, 
cu directorul Scolii gene
rale din Frasinul Sucevei. U 
cheamă Ion Netea si este pro
fesor de geografie. Trebuie 
spus. înainte de orice, că 
.,ll“-le frumoasei comune 
bucovinene a intrat, cu pu
țin timp în urmă. în po
sesia titlului de campioană 
națională de iuniori. „Deși 
am rislitit locul intii — 
ne spunea direetorul-antrenor 
— am venit La MangaKa ea 
dorința de a invita si mai 
mult. Pentru mine. ea si 
pentru eopiii din Frasin, 
nu era necunoscut faptul eă 
oină este un Joc foarte fru
mos. Aici ia tabără. însă, am 
descoperit noi calități ale 
sportului nostru national, iar

4 RECORDURI REPUBLICANE
DE JUNIORI LA ATLETISM

ORADEA, (prin telefon). Pes
te SOO de concurențl din majo
ritatea Județelor țării au )uat 
parte la Întrecerile concursului 
republican de Juniori n șl al clu
burilor sportive școlare. Competi
ția a fost bine organizată, dar 
aspectul propagandistic fiind com
plet neglijat Întrecerile s-au des
fășurat Intr-un anonimat total I

Au fost înregistrate patru re
corduri republloane ale categoriei 
respective: PETE: disc: Diana 
Dincă (Cluj-Napoca) 46,60 m; BĂ
IEȚI: 400 mg: ionel Duțică (Cra
iova) 56,2, 3000 m obst.: Gabriel 
Pop (Cluj-Napoca) S:«,0. suliță: 
Jean Ungureanu (C.S.Ș. 7 Dina
mo Buc.) ««,30 m. Alte rezultate: 
BATEȚI: 100 m: Ad. CMuțu (Cra
iova) IM; 400 m: Gh. Barna (O- 
mdea) 50,96: 110 mg: Mugur Că-

„TRICOLORII" iȘI CONTINUĂ CU ASIDUITATE PREGĂTIRILE
(Urmare din pag 1)

virat dirijor al luptelor greco- 
romane. Nu așteaptă întrebări: 
„Nn avem probleme de nici 
un fel. Toți flăcăii sint sănă
toși. Unii mai confundă prin
sul eu miezul nopții eind • 
vorba de dormit, dar și Intra
rea in ritmul de U de ore de 
alei este aproape gata".

Doctorul Nieolae Ploeșteanu, 
nelipsit de ani și ana de Ungă 
luptători, confirmă faptul că 
pentru acomodarea cu o dife
rență de fus orar atît de mare 
stat necesare 7—8 zile.

Este cald, sînt 30 de grade, 
dar Ștefan Rusu este in tre
ning și cu un prosop mare pe 
eap. A transpirat mult M an
trenament. Se pregătește cu 
multă rîvnă. Are adversari di
ficili la categoria Iul, lnsi 
vrea neapărat medalia de aur. 
Dar cine nu vrea medalie de 
aur ? Șl Ștefan Negrișan, și 
Ion Draica. și Vasile Andrei, 
și Hie Matei, pe care antre
norii Q laudă pentru progre- 
aui făcut, pentru seriozitate și 
ambiție.
ECATERINA SZABO, „ȘEFA DE 
ECHIPA* A GIMNASTELOR
Se Înapoiază de la antrena

ment și gimnastele, Însoțite de 
antrenoarea Maria Cosma. E 
O plăcere să le privești, ca pe 
niște păpuși din vitrina aces
tui uriaș angrenaj olimpic.

Ca întotdeauna. Ecaterina 
Bzabo respiră voioșie, sănătate, 
încredere și siguranță La 17 
ani are o bogată experiență 
de concursuri. Cati e „șefa de 
echipă*. Este voluntară, opti
mistă își Încurajează colegele, 
îndeosebi pe cele mai puțin 
experimentate. Lavinia Agache 
face un bun tandem cu ea 
șl din acest punct de vedere.

— Cum apreciați pregătirile 
de pină acum ?

— Am făcut antrenamente 
in sala din celălalt sat olimpic, 
la U.C.L.A.. care este dotată 
cu aceeași aparatură ca șl 
«ala mare în care vom con
cura. Am făcut exerciții inte- 

la aceleași ore cu pro- 
Camul de concurs, în condi- 

boului fus orar. Am rea- 
£saî re-cursuri de casă cu 
- -nuri și note.

— Cîi de mulțumiți sînt an

CEI MAI BUNI
școlarii au putut vedea sti
luri diferite de „bătaie" si 
de prindere a mingii**.

Intr-adevăr. fiecare din 
componenta celor 23 de e- 
chipe — mai ales in meciurile 
din turneul final — au de
monstrat reale virtuti (G. 
Turenschi si Fl. Gabor din 
Frasin. Ad. Burbulea. G. Pă- 
ulet si V. Brită din Baratii 
Bacăului. O. Dobrc. R. Petre 
și I. Sâvulescu din Ocnita, 
iud. Dîmbovița).

Municipiul București a-a 
prezentat la competiția de 
la Mangalia cu echipa Scolii 
generale nr. 60 din Fundeni. 
..Numai de trei aai se practică 
oină in unitatea noastră șco
lară — ne spuneau cei doi an
trenori. Maria Rusca si Fănet 
Alexe — dar dragostea copiilor 
Dentru acest sport. ea ti 
sprijinul material ee ne este 
acordat an contribuit la 
realizarea nai real pro
gres". împreună cu antrenorul 
V aai le Hutaau. copiii din 
Vorona Mare, iudetul Boto
șani. isi așteptau rindul la

Uneac (Cluj-Napoca) 15J.; 1500 m 
•b.: Ion Corovej (lași) 4 .-24,1; 
Înălțime: Cezar Busuioc (Cluj- 
Napoca). Sergiu Varett (CJS^. IM 
Buc.) și Sorin Stancu (CJS^. N. 
Bălcescu Craiova) M2; lungime: 
Gh. Toth (Cluj-Napoca) «,65 m; 
greutate: Călin Mlrea (Craiova) 
15.57 m; disc: Mihai Halmagyi 
(C.S.Ș. Șoimii Sibiu) 52,44 m; 
FETE: Înălțime: Ecaterina Nlco- 
la« (C.S.Ș. IM Buc.). Liliana Lu
cian (Oradea) și Beatrice Gutman 
(Oradea) 1,S7 m.

Ilie GHIȘA — coresp.

• Pe Stadionul „23 August* din 
Capitală: greutate: Sorin Tiriehi- 
ț* 18,54 m, Gheorghe Crăciun eseu 
17,70 m; cloean: Nlcolae Btndar 
72,40 m. Stan Tudor 70,30 m, Al
bert Meheș 60,66 m.

trenorii Maria Cosma șl A- 
drian Goreac 7

— In primul rînd nu avem 
probleme de sănătate, ceea ce 
este foarte important. întrea
ga echipă lucrează bine, exe
cută cu siguranță elementele 
acrobatice. Insistăm asupra 
•tguranței și preciziei ateriză
rilor. care fac o bună impre
sie publicului și arbitrelor. 
Starea de spirit a echipei 
este foarte bună Gimnastele 
cu experiență mai mare aju
tă toată echipa, astfel că Lau
ra Cutina. Mihaela Stănuleț 
și Camelia Renciu au acum 
mai multă încredere In forțele 
lor.

— Ce știți despre adversare?
— Le-am văzut pe american

ce la lucru. Au introdus în 
echipă pe Kathy Johnson șl 
Drace Talavera. alături de 
Mary Lou Ret ton, Julianne 
McNamara, Michele Dusserrc 
și Pam Bileck. Ultima pare 
că s-a accidentat serios și va 
fi Înlocuită cu Mărie Rothlis- 
berger.

— Presa americană insistă 
mai mult asupra șansei gim
nastei Mary Lou Retton de a 
clștiga titlul individual...

— Este o candidată serioasă 
însă atît Ecaterina Szabo, cit 
și Lavinia Agache sînt mobili
zate pentru această grea dis
pută. Fetele noastre se vor 
lupta la toate aparatele pentru 
a se situa rât mai mult și cit 
mai sus posibil pe podiumul 
olimpic.

AȘTEPTAM „TONUL* 
DE LA MIHAELA LOGHIN

Profesorul și antrenorul de 
atletism Titus Tatu are o mare 
responsabilitate pentru randa
mentul grupului celor nouă 

atlete care ne vor reprezenta 
la Olimpiadă. Este preocupat, 
calculat, circumspect, așa cum 
cer cifrele și prognozele în 
atletism.

„Mihaela Loghin, ne spune 
acesta, aruncă cu regularitate 
greutatea în jur de 20 de 
metri la antrenamente. Este 
candidată la medalie în această 
probă și va fi foarte încuraja
tor pentru celelalte fete dacă 
ea va inaugura șirul unor me
dalii pe care le așteptam".

jocul decisiv, care avea să 
stabilească pe cistigătoarea 
„Cupei Pionierul". Mihai 
Acheiăriței are 14 ani si *e 
vede că a studiat tot timpul 
jocul colegilor săi din Ghe- 
răeștii Neamțului. Acheiăriței 
ne spune : ..Echipa gin Ghe- 
riești este de departe cea 
mai bună. Nai se vena bate 
pentru loeul I. cred insă eă 
prima sansă e aa partenerii 
noștri. nevoie ne vom
mulțumi si en lecui secund".

Citeva ceasuri mai tfrziu 
se definitivase ti clasa
mentul primelor 7 locuri. 
Acheiăriței avusese dreptate. 
Oihi știi din Neamț au lost cei 
mai buni. Cu un talr-ptey 
desăvirsit — ceea ce a fost 
cu adevărat impresionant — 
toate celelalte echipe au 
format un gir lung, trecând 
prin fata formației din Ghe- 
răesti si felimtindu-i pe ju
cători pentru victorie !

Clasamentul crimelor șapte 
locuri : 1. Scsala generală
Gherâesti (Neamt) — errtiri 
loarea „Cupei Ptealeral*. 2. 
Școala generală Vorona Mare 
(Botoșani). 3. Școala generală 
Frasin (Suceava). 4. Școala 
generală Cringu (Teleor
man). 5. Școala generală sat 
Barați (Bacău). 6. Școala ge
nerală Fundeni (municipiul 
București). T. Școala generală 
Ocnița (Dîmbovița).

Ion GAVRILESCU

— Cunoașteți adversarele pe 
prebe ?

— încă nu avem lista înscrie
rilor. In principal ne intere
sează ca atletele noastre să 
poată reedita cele mai bune 
performanțe pe care le-au rea
lizat in acest an. Am depășit 
prima fază a pregătirilor făcute 
aici. Lucrăm acum la efortul 
specific fiecărei probe. Realizăm 
modelări de antrenamente pe 
zile și ore de concurs.

— Unde vă antrenați ?
— Pe stadionul din satul 

olimpic, care prezintă aceleași 
caracteristici tehnice ca si sta
dionul Coliseum, pe care va 
avea loc concursul de atletism. 
Atit principalele alergătoare. 
Maricica Puică și Doina Me- 
linte, cit și Cristieana Cojocaru 
și Fița Lovin, ca si săritoarele 

LUPTĂTORII ROMÂNI
(Urmare din pag. 1)

tăm. în primul rînd. speranțele 
spre Stefan Rusu (campionul o- 
limpic al ediției ’80). Ion Draica 
si Vasile Andrei, dar seriozita
tea pregătirilor desfășurate in 
ultima vreme îndreptățesc ce
rința ca luptătorii români să se 
numere printre protagoniști la 
toate cele 9 categorii de greu
tate la care vor participa. Toți 
își cunosc. în general, adversarii, 
asupra unora dintre ei au obți
nut. în întîlnirile anterioare, 
victorii directe, care le dau 
dreptul să aspire la podiumul 
olimpic. Totul va depinde de 
puterea lor de mobilizare în 
fiecare dintre cele 5 zile de con
curs (spre deosebire de 4 la 
campionatele mondiale si 3 la 
campionatele europene). Ei vor 
trebui să abordeze întrecerile 
cu toată ambiția afirmării per
sonale. dar si cu marea respon
sabilitate de a da. prin rezul
tatele lor. noi străluciri bilan
țului nostru olimpic la greco- 
romane — 21 de medalii (4 de 
aur, 7 de argint Si 10 de bronz).

După cum spuneam, la „li
bere" vom fi reprezentati de un 
singur sportiv : Vasile Pușcașii 
(cat. 100 kg), luptător care, da-

SIMPOZIONUL NAȚIONAL AL RADIOAMATORILOR 
SI CAMPIONATUL DE CREAȚIE TEHNICĂ » ’

• Dc azi. la Dcia, Campionatul de radio goniometric
Zilele trecute s-au desfășurat 

la Cluj-Napoca tradiționalele 
manifestări anuale ale radio
amatorilor din Întreaga țară : 
Simpozionul național și Cam
pionatul de creație tehnică or
ganizate de Federația Română 
de Radioamatorism, cu spriji
nul revistei „Tehnium".

Numeroșii participant veniți 
din toată țara au ascultat o 
serie de comunicări, dintre ca
re două au vizat o temă Ine
dită : .Istoricul mișcării de 
radioamatori". De asemenea, 
interesante comunicări au fost 
dedicate problemelor tehnice 
ale transmisiilor la mare dis
tanță șl prin satelit, aparaturii 
de emisie-recepție, calității noi-

SPORTUL

prietenul tuturor 

copiilor oaspeți 

ai Litoralului
Tabăra de la Năvodari. Soare, 
apă, aer curat un bogat 
program de jocuri și întreceri 
sportive pentru eopiii care Ifi 
petrec vacanta aici

Anișoara Stanciu și Vali Io- 
nescu, discobola Florența Cră- 
ciunescu si săritoarea în înăl
țime Niculina Vasile se pre
gătesc cu minuțiozitate și 
aspiră la atingerea celor mai 
bune performanțe din cariera 
lor.

★
De la antrenament vin și 

handbaliștii, m frunte eu Radu 
Volna, tinărul lor antrenor.

— Pe eind meciul amical eu 
«elecționata 8.U.A. 7

— S-a stabilit : vineri, 27 
iulie, la ora 13 în sala FuDton.

Este evident, acești reputați 
sportivi, ca și ceilalți reprezen
tanți ai mișcării noastre spor
tive, aflati acum în ceasurile 
premergătoare unei mari si 
frumoase confruntări internațio
nale, își continuă cu asiduitate 
pregătirile pentru apropiatul 
start olimpic.

că va concura la potențialul fi
zic si tehnico-tactic de care 
dispune, ar putea, de asemenea, 
să sporească numărul medaliilor 
olimpice cucerite la acest stil : 
3 — de bronz. Va trebui Insă, 
în primul rînd. să rezolve favo
rabil „duelul" eu americanul 
Gregory Gibsson si apoi cele, 
probabil, cu luptători din Ja
ponia, Turela. Canada. R. F. 
Germania, care, de altfel, se nu
mără printre favorit! si la cele
lalte categorii de greutate ale 
întrecerilor de lupte libere.

Startul turneelor olimpice de 
lupte de la Anaheim Convention 
Center se va da luni 30 iulie 
pentru sportivii de la greco-ro- 
mane. După cele 5 zile de con
curs si. apoi, după cele două de 
pauză (4—5 august), la 6 au
gust vor intra In competiție 
specialiștii stilului „libere".

Așadar. 10 luptători români la 
această ediție a Olimpiadei. Ne 
pregătim să le urmărim evolu
țiile la capătul cărora avem mo
tive să credem că vom putea 
consemna unele rezultate de 
prestigiu, contribuții cît mai 
importante la bilanțul general 
al delegației sportive a Româ
niei pentru marile Întreceri de 
la Los Amreles. 

lor produse industriale utilizate 
în radiotelegrafie etc.

Totodată, a avut loc Expozi
ția aparaturii realizate de ra
dioamatori, în cadrul Campio
natului national de creație teh
nică. Ea a reunit aparatură de 
o deosebită complexitate tehni
că, între care computer pen
tru traficul de radioamatori, 
transceivere, sisteme automate 
pentru transmisiuni R.G.A., a- 
paratură complexă de măsură 
și control, diverse tipuri de 
emițătoare-receptoare, sisteme 
de producere a energiei e- 
lectrice.

Cu acest prilej, au fost con
ferite „Diploma de onoare a 
Consiliului Național pentru E- 
dueație Fizică și Sport," pre
cum și altfe distincții radioama
torilor cu o îndelungată și va
loroasă activitate, precum și 
celor care au contribuit la dez
voltarea acestui sport în Româ
nia. Amintim, in acest context, 
diplomele acordate de redacția 
revistei „Tehnium" și premiile 
pe care le-a oferit I.P.R.S., 
constind din componente elec
tronice, celor mai tineri parti
cipant! care au prezentat lu
crări în cadrul concursului de 
creație tehnică. w

La buna reușită a acestor 
manifestări și-au adus contri
buția conducerea întreprinderii 
„Unirea" din Cluj-Napoca, unde 
activează, în cadrul radioclu- 
bului YO5KAS și un nucleu 
de inimoși radioamatori.

IOSIF PAOLAZZO 
secretarul F.R.R.A.

• De azi și pînă duminică, la 
Deva au Ioc întrecerile Cam
pionatului republican de radio- 
goniometrie, la care participă 
circa 140 de radioamatori ca
lificați în fazele de masă.

Sînt așteptate dispute intere
sante, în care competitorii să-și 
demonstreze atît pregătirea fi
zică, cit și cunoștințele de spe
cialitate.
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Cum s-au 
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chipelor naț: 
seniori ? Ret 
taptat s-a i 
de tineret, 
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țiuni. După 
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echipei a 
Paul Schmii 
pe poziția a 
curenti. El a 
loc mai bui 
neatenții (a 
manșă). Ref< 
doi colegi, 1

CONCURSUL REPUBLICAN PE 4lB
Azi. pe noua pistă nautică a 

lacului Pantelimon se va da 
startul într-o interesantă și 
frumoasă întrecere de cano
taj rezervată juniorilor, cu 
zeci de schituri în proba de 
simplu : Concursul republi
can pe ambarcatii miei. Com
petiția. care reunește cel

mai buni 
tară. încep 
eliminatori 
neri
sînt pi®®: 
cadrul reca 
mifinalelor. 
la ora 9,30 -

AFIRMĂRI DE PRE
(Urmare din pag. 1)

Mare. Suceava. Petroșani «.a. 
Cele mai bune echipe își 
dispută titlul national. în 
cadrul campionatului Divi
ziei „A", la Întrecerile că
ruia iau parte 20 de for
mații din toată tara. Au 
apărut în acești ani puter
nice cluburi sportive si e

tesc sl Un 
loara (cite

Ascensiune: 
rezultatele 1 
tre care u 
strălucitoare, 
firesc, într-t 
lectică, acun 
Să punctăn 
care urmea 
mente ale

Un moment din ultimul meci de rugby Ro9i: 
pufai la București (13—9). Căpitanul echipei n 

raschiv își deschide linia de treisfer

chipe de rugby : Steaua 05 
titluri de campioană), Gri- 
vita Rosie (11). Dinamo (6), 
Farul (3). Sportul studen-

SELECȚIE LA STEAUA
La terenurile de rugby din 

complexul Ghencea^ clubul 
Steaua isi continuă vasta ac
țiune de selecție printre tine
ri. Aceștia sînt așteptați 
în zilele de marți, miercuri, joi 
și vineri, între orele 9 și 12. 
Se pot prezenta tineri născuți 
între anii 1967—1973.

nesc din ace 
1955 — ave 

ria rugbyul 
rită organiz 
neu oficial 
nate român 
tanie. Rom 
că Știu să S 
tige afară : 
3—6 cu Card 
lequins din 
mai tîrziu. 
gura" : 6—6 
cu Glouces 
Bristol.

1957 — e 
primul ei 
international
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eri 
Ceho- 
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eret și 
uit aș- 

ormația 
locul 3 
pe na- 
p, cea 
zestrea 

cui 
clasat 

de con- 
de un 

unei 
prima 
ceilalți 

lieș (li-

dcrul echipei ni s-a părut du
minică timorat de valoarea ad
versarilor) nu a dat randamen
tul așteptat, iar Laszlo Tomoș- 
vari a fost mai puțin comba
tiv ca altă dată. în acest con
text, în care selecționabilii 
n-au mai fost handicapați de 
calitatea inferioară a mașinilor, 
au ieșit la iveală o serie de 
carențe din procesul de in
struire : deprinderi greșite in 
pilotarea mașinilor pe porțiuni 
dificile, poziția incorectă in șa, 
insuficientă rezistență in regim 
de viteză etc. La seniori, care 
puneau adesea deficiențele lor 
pe scama motocicletelor, a re
ieșit că atit campionul tării, Er
nest Mulner. cit și coechipierii 
Alexandru Enceanu și Petrișor 
Titilencu sint tributarii unor 
deprinderi greșite, ei nereușind 
nici de data aceasta să iasă din 
anonimat in cursele internațio
nale. Din păcate, există in 
prezent un... gol de cadre ca
pabile la ora actuală să-1 înlo
cuiască cu succes pe titularii 
echipei de seniori, ceea ee im
pune o mai mare preocupare 
din partea specialiștilor fede
rației pentru creșterea intensivă 
a talentelor. Avem numeroși a- 
lergători dotați pentru perfor
manță, clasele rezervate tine
retului și juniorilor fiind cele 
mai populate în campionatul 
republican, mulți anunțîndu-se 
ca motocrosiști de nădejde. 
Bineînțeles, cu condiția ca a- 
ceste talente să fie supuse u- 
nei atente pregătiri, care să 
excludă asimilarea unor de
prinderi greșite.

Traseul de pe Dealul Musce
lului de la marginea orașului 
Cîmpina a găzduit pentru a 
5-a oară această prestigioasă 
competiție. Asociația sportivă 
Poiana Cîmpina și secția moto 
de aici (cu ajutorul F.R.M. și 
al organelor locale) au trecut 
cu succes un nou examen al 
ospitalității și competenței în 
organizarea marilor concursuri 
de motocros.

Traian IOANIȚESCU
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SE REIA CAMPIONATUL
I

DE DIDT-IRACK PE PERECHI I

mca, de

întrerupt din cauza par
ticipării unor sportivi frun- 

la concursuri peste hota- 
campionatul republican 

dirt-track pe perechi se 
mîine cu etapa a treia, 

programată oe pista Sta
dionului municipal din Brăi
la. Primul start se va da 
la ora 16.

I
I
I

PURTĂTORUL TRICOULUI NR. 1
N-A RĂMAS „PE LINIA PORȚII»...

apărător* 
..primul
a
un

sau. 
vinovat-, 

reprezentat si 
post-cheie in- 

Toate marile 
si o să luăm

„Ultimul 
adeseori, 
portarul, 
reprezintă
tr-o echipă, 
competiții — 
ca punct de referință campio
natele lumii — au dovedit, 
aproape fără exceMie. că 
nu poate exist* • echipă 
de mare performantă fără ■■ 
portar de 
campionatului 
Spania. de 
demonstrează 
ca orice 
axiomă 1 
tigătoarea titlului fi 
învinsă. Brazilia, a 
si distanta valorică
Zoff si Perreira Scena 
dială a prezentat, de altfel, fie 
In grupul laureatelor,
printre i 
12 ediții 
veritabili 
Incenind 
pion al 
Ballesteros, 
mai 
lia).

etasă.
mondial 

acum 
poate

• această ________
fotbalistică. între cis- 
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doi ani. 
mai bine 
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grupul 
protagonistele 

i de 
asi 

cu 
lumii, 

si 
sus-ci ta tul 
între ei 

cursul a 52 de 
fotbalistică 
C.M. — vom găsi celebri 
tători ai tricoului cu__
1. O să-i amintim. Intr-o listă 
care se vrea doar evocatoare 

Combi si Olivieri (Ita- 
pe Zamora (Spania). 

Planicka (Cehoslovacia). Plat- 
zer (Austria). Maspoli (Uru
guay). Barbosa (Brazilia). 
Ramallets (Spania). Bear?. 
(Iugoslavia)^ Zeman (Austria). 
Grosics 
(Brazilia). 
Carbajal 
(Bulgaria), 
slovacia). _____
Mazurkiewicz (Uruguay), 
bar 
Germania), 
lonia). Fillol (Argentina), 
ternaționali de faimă. Fotbalul 
nostru a 
de buturi 
perioadele 
etape de 
post la echipa națională, 
pusneanu. 
Zombory. 
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oină acum, 
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(Anglia).
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Tomaszewski (Po- 
in-

dat mereu apărători 
valoroși, rare 

in eare s-au 
criză pentru

fiind 
Ivit 

acest 
Lă- 

Czinczer. Șepci. 
Creteanu, Pavlo- 

Lăzăreanu. V. 
lonescu. Voi- 
Dungu. Suciu.

Coman. 
Rădu- 
anărut 

na- 
mai 

con-

David. 
Tr.

Toma.
M. lonescu. 

Adamache. 
Cristian 

buturile
au i 

echipei 
perioade 

scurte —. 
performantele
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Timi- 

'ticală — 
ale. din- 
adevărat 
iat apoi 
ire dia- 
amintite. 
rîndurile 
le mo- 
i româ-

anț^F dis- 
ircea Pa-

e în isto- 
ru dato-

locul I la turneul de rugby din 
cadrul Festivalului mondial 
al tineretului si studenților 
de la Moscova, unde a în
vins în finală. într-un du- 
blu-meci (6—6 si 6—3). o 
foarte puternică selecționată 
din Tara Galilor.

1960 — prima victorie asupra 
marii echipe a Franței 
Cil—5). sau » ..ziua de glorie 
a rugbyului românesc" — cum 
a fost numită unanim această 
zi de 6 iunie. Si cascada re
zultatelor bune se multi
plică.

1973 — rufibyștii români tra
versează Atlanticul spre a 
poposi în Argentina cele
brului Hugo Porta (un ..Ma
radona al balonului oval“).

1975 — primul turneu al 
,.XV-lui“ nostru in Noua 
Zeelandă- Bilanțul este po
zitiv. iar test-meciul cu e- 
chipa ..all blacks iuniors“ (sub 
25 de ani), condusă de ilus
trul maori Graham Mourie (10— 
10) e oe deplin edificator...

1976 — o nouă strălucită vic
torie asupra echipei Fran
ței. învlngătoarea Turneului 
celor 5 națiuni : cîstigăm cu 
15—12 și marcăm 3 eseuri !

1979 — jucăm la Cardiff pri
mul test cu o echipă națio
nală din Marea Britanie ' 
Tara Galilor — România 
13—12. „o infringere aproape 
cit o victorie !“ — asa a scris 
după meci presa galeză co- 
mentind excelenta compor
tare a rugbystilor noștri pe 
celebrul Arms Park.

meciul test dintre cele două 
țări (6—14). dar partida e 
magnifică si în multe privințe 
jocul este egal.

1982 — consemnăm cel dinții 
turneu al echipei naționale 
intr-o tară africană (exceptind 
Intllnirile din cadrul turneului 
F.I.R.A. cu Marocul). Cîstigăm 
cele două meciuri-test cu Zim
babwe. la Harare (25—23 si 
25—24).

1983 — terminăm neînvinși 
în partidele din campionatul 
european (cu Franța. Maroc, 
R.F.G.. Italia. U.R.S.S.) si clș- 
tigăm pentru a patra oară Cu
pa (transmisibilă) F.I.R.A., 
succesele anterioare datînd din 
1975. 1977. 1981. In toamna ace
luiași an învingem la Bucu
rești. într-un mod magnific, 
celebrul „XV“ din Tara Gali
lor (24—6), înscriindu-i patru 
eseuri (fără a primi nici unul), 
rezultat cu care intrăm defini
tiv în rîndul marilor națiuni 
ale rugbyului.

1984 — repetăm în fata altei 
reprezentative britanice. de 
data aceasta Scotia (echipa 
„marelui șlem** din Turneul 
celor 5 națiuni, pe care l-a 
clstigat fără a fi cunoscut în- 
frîngerea). succesul din toam
nă (28—22), după o partidă 
pasionantă.

...Cîteva crîmpeie din super
ba „aventură" trăită de rug- 
byul românesc în anii cei mai 
glorioși ai istoriei sale. O Isto
rie a unor succese mereu mai 
frumoase, mereu mai răsună
toare !

nului tur- 
selectio- 

iarea Bri- 
dovedit 

să si cîș- 
Swansea, 

9 cu Har- 
Un an 

jetă ..fi
lter. 6—10 

6—6 cu
mâniei la 
it succes 
ilu-se pe

1980 — este un an si mai
bun. realizăm un prestigios 
13—13 la Dublin. în fața „na
ționalei** Irlandei si înge- 
nunchem Franța la București : 
prima victorie la zero ; 15—0, 
în cadrul campionatului 
F.I.R.A. t

1981 — înfruntăm cea de a 
treia tară britanică. Scotia, 
la ea acasă : 6—12 la Edin
burgh. iar toamna facem 
fată primului turneu al fai
moșilor rugbyști neo-zeelan- 
dezi în țara noastră, pierdem

ADMINISTRAȚIA DE
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 25 IULIE

Extragerea I: 37 2 16 9 20 32.
Extragerea a n-a: 19 21 15 7 6 

41.
Fond total de câștiguri: 859.608 

lei, din care 73.162 lei report Ia 
categoria 1.
• Nu uitați că mîine are loc 

o tragere obișnuită LOTO, pentru

unsnrezecelui nostru repre
zentativ si ilustrind. cu to
ții. prolificitatea scolii româ
nești de portari.

Amintindu-vă celebrități 
de la începuturile istoriei 
campionatului lumii si oină 
la ediția lui din 1982. dtîn- 
du-i si oe cei mai 
cunoscu’.i interna
ționali ai noștri — 
— dintre portari — 
am făcut-o rare a 
vă oferi tocmai 
posibilitatea de a 
revedea — cu ochii 
mintii — evoluția 
acestui post prin 
cei mai reprezen
tativi specialiști ai 
hn Desigur, nu ae 
poate raune că 
primul oost. in e- 
numerar«a sa cla
sică din formație 
a suferit restruc
turările celorlalte 
16. in măsura to 
care acestea s-au 
văzut modernizate 
de trecerea timpu
lui. Dar nici por
tarul nu a rămas 
la ..schemele cla
sice- ale anilor 
•38 ! Sub raportul 
pregătirii tehnice, 
nu se putea ca el 
să nu cunoască 
perfecționările e- 
sențiale privind. în

versari. vei primi cele mai 
stupide caluri**. remarcă in
ternaționalul englez. Există, 
pentru „tricoul nr. 1**. și 
presiunea psihică deosebită 
a jocurilor, cu efectele sale. 
„Sper ca Arconada să reu
șească să treacă eu bine

Lung

SĂ Nil PIERDEM 

TIMPUL!
Pregătirile formațiilor de 

frunte ale fotbalului nostru 
sint în toi. Acumulările a- 
tit de prețioase pentru în
tregul sezon competițional 
acum se asigură ! Dar în a- 
ceastă febrilă campanie a 
obținerii unor importante 
cîștiguri cantitative și cali
tative. pe primul plan se si
tuează preparativele repre
zentantelor noastre în cu
pele europene, care, foarte 
curînd după lăsarea steagu
lui de start al sezonului 
nostru intern, vor fi che
mate Pe marile stadioane 
ale continentului în cele 
trei competiții de mare 
prestigiu.

Si mai puțin timp de a- 
comodare va exista, prin 
urmare, pentru ambasadoa- 
rele noastre spre a atinge 
forma sportivă corespunză
toare unor examene atit de 
severe cum sint cele din 
competițiile cluburilor din 
Europa.

ansamblu.
por-

primii I rînd. rapi
ditatea in acțiuni 
oe care iocul mo
dern a impus-o. In
fotbalului. Cu timpul, 
tarului i s-a cerut nu numai 
o intervenție fără greșeală 
fiecare 
întreaga 
menea 
cit mai 
astăzi 
celeasi < 
marca 
cu ani L____  . .
lebrul Planicka. Dar el trebuie 
să fie de două ori mai iute, 
mai agil deeît cei din anii de 
dinainte de război**, 
ceea. astăzi vom 
apariția unor portari 
compensează. adeseori, 
de Înălțime, de gabarit, 
rapiditatea intervențiilor, 
tic. rolul portarului s-a 
pllficat prin tot mai 
nuntata libertate de 
tiune de a interveni si In a- 
fara careului de 16 metri, a- 
semenea unui veritabil fun
daș. Chiar dacă „programul 
de sarcini- in această pri
vință nu a evoluat asa cum 
se aprecia la un moment dat. 
astăzi nu mai poate fi con
ceput un portar de clasă 
care nu știe să intervină, de
cisiv si salvator (la mingile 
pierdute de propria apărare) 
si In afara careului mare ctod 

"i o cere. Lup- 
două 

sl ea 
englezul 

fără

___ la 
minge — oresupunind 

i tehnică a unor 
acțiuni — dar si 
rapidă. „Portarul 
are, in general, 
obligații de post, 
într-o carte apărută 

in urmă, la Praga. ce-

ase- 
una 

de 
a- 

re

De a- 
remarca 

eare 
lipsa 
prin 
Tac- 
am- 
pro- 
ac-

situația critică 
ta din cele 
a modificat 
portarului si i 
vorbește. nu 
despre un „veritabil 
dat asupra apărătorului 
turilor la fiecare minge înal
tă. „Dacă nu apreciezi la mi
limetru distanța. dacă nu 
știi sau nu poți sâ te bați acolo 
sus. unde te vei afla de mul
te ori singur contra a 2—3 ad-

careuri 
viața 

Shilton 
temei, 
asalt** 

bu-

anul dintre „premiant’’' actualei 
portaripromoții de

neste valul 
se vor abate 
finala lui Euro ’84* 
chiar 
din finală, 
tit. astfel, 
portarii i 
europene. 
Dasaev.
etc., se impun în echipele lor 
naționale.

Lotul nostru beneficiază de 
un „trio** stabil si 
Iordache - 
selecționat 
in ultima 
un trio 
atit de dificila problemă 
nostului de portar. ___ '__
ta lui Iordache s-a arătat ne
cesară. dar întreaga carie
ră a portarului de la Stenua 
a 
ment 
toriile 
in fata 
năviri. 
mal 
mare ajutor naționalei 
Universității Craiova, 
cum si Moraru a cunoscut 
salt spectaculos 
ipostaze : la 
si cu Dinamo, 
tie ni-1 
pe Mânu. _______
— in trecuta „stagiune** 
balistică — din grupul 
nerilor goal-keeneri si 
leargă convingător în spa
tele trioului consacratilor. 
Ceea ee așteptăm acum sint noi 
„desprinderi** din 
nerilor de talent, 
eare să-l stimuleze 
Sil postului si să 
succesiune in anii care vin.

de imputări ee 
asupra lui după 

“. îi dorește 
lui direct 

I-am am în
doi dintre 

promoții 
de care 

Pfaff

adversarul 
Bats.

pe 
actualei 
alături 

Schumacher.

.trio** stabil si valoros : 
Lung — Moraru. 
cu regularitate 

perioadă de timp, 
care a rezolvat 

a 
Experien-

renrezentat si 
stimulativ 
repurtate 
suitei de grave îmbol- 
Lung a renăscut toc- 

la vreme sore a fi de 
ajutor naționalei si 

După 
un 

în ambele 
reprezentativă 

Noua genera- 
prooune. insistent. 
Rapidistul a ,.ttsnit“ 

fot- 
ti- 
a-

un 
prin 
de

ele- 
vic- 

acesta

grupul U- 
eoneurenți 
pe frunta- 
asigure o

Efb'mie IONESCU

Nu trebuie pierdut, prin 
urmare, nimic din timpul 
afectat pregătirilor, nu tre
buie neglijat nimic din 
ceea ce a devenit OBLIGA
TORIU în angajarea cu suc
ces a partidelor de debut 
ia cupele continentale.

Prima și cea mai impor
tantă obligație rămine adu
cerea întregului lot la un 
nivel fizico-tehnico-tactic in 
pas cu cerințele actuale ale 
fotbalului de înaltă competi
tivitate. Nu o să neglijăm 
amintirea factorului psihic, 
atit Ăe important și el în 
departajarea învingătoarelor, 
gîndindu-ne. în același timp, 
că in grupul de fotbaliști 
care ne vor reprezenta se 
află destui debutanți în 
competițiile continentale.

PRIN URMARE. TOATĂ 
GRIJA, TOATA ATENȚIA, 
TOATE EFORTURILE PEN
TRU BUNA DESFĂȘURA
RE A MUNCII IN PRO
PRIILE TABERE. ESTE 
CONDIȚIA FĂRĂ DE CARE 
NU SE POATE VORBI DE 
O ANGAJARE ONORANTA 
ÎN ATIT DE ONORANTE
LE ÎNTRECERI CARE 
VOR ÎNCEPE ÎN SEPTEM
BRIE.

învățînd din exemplele 
fructuoase ale performere
lor noastre în competițiile 
cluburilor din Europa — ne 
referim la Dinamo și la U- 
niversitatea Craiova —, cam
pania de pregătiri trebuie 
să aibă în vedere o punere 
în aplicare fără cusur a 
planurilor tactice, adoptarea 
celei mai convenabile stra
tegii. Operațiune care in
clude o temeinică documen
tare asupra adversarului, e- 
forturi ale tehnicienilor ce
lor patru cluburi în scopul 
de a se croi cele mai potri
vite haine tactice. Să nu se 
neglijeze nimic din ceea ce 
poate asigura o creștere a 
randamentului echipelor. 
Numai printr-o competentă 
și minuțioasă muncă, prin 
stabilirea unui complex 
„plan de bătaie** al abordă
rii primului tur al Cupelor 
europene se pot asigura 
premisele succesului.

• ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI •
• GLORIA BISTRIȚA — 

LOTUL REPREZENTATIV 1—1 
(0—1). Golurile au fost reali
zate de Moga (min. 68) pentru 
Gloria. Boioni (min. 27 — din 
11 m) pentru Iotul reprezenta
tiv. In prima repriză, lotul a 
folosit următoarea formație : 
Moraru — Rednic, Iorgulescu, 
Ștefăneseu, Ungureanu — Ți- 
cleanu, Klein, Irimescu, Bo
loni — Coraș, Cămâtaru. După 
pauză au mai jucat Lung, An- 
done, Geolgău, Hagi, Orac. Be- 
lodedici. (I. Toma, coresp.).

• REPREZENTATIVA DE 
FOTBAL a R. P. Chine
ze va efectua un turneu

de două jocuri în țara noas
tră. Oaspeții, care urmează 
să sosească in cursul zilei de 
mîine, debutează duminică la 
Iași, in compania reprezenta
tivei țării noastre.

• DINAMO, ÎNVINGĂTOA
RE ÎN R.D. GERMANA. In 
cadrul turneului pe care îl în
treprinde in R.D. Germană, e- 
chlpa Dinamo Bueurești a e- 
voluat la Augsburg, in compa
nia unei selecționate locale, 
de care a dispus cu 4—1 (2—0). 
Au marcat Movilă. Augustin 
(2) și Mulțescu.
• C. S. TlRGOVIȘTE — 

STEAUA 1—7 (1—2). Au to

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

care doar astăzi vă mai puteț' 
ptrocura bilete cu numerele pre
ferate ! Nu uitați, de asemenea, 
că și numerele dv. pot ieși câști
gătoare ! Nu uitați, așadar, că a- 
gențiile Loto-Pronosport vă aș
teaptă ! E important să reține 
și faptul că la tragerile obișnui
te se pot obține și autoturisme !

0 Se apropie luna august ! In 
luna august, la tragerile obișnui

te speciale și excepționale LOTO 
șl PRONOEXPRES, precum și la 
concursurile PRONOSPORT se pot 
obține din nou autoturisme DA
CIA 1300. Pe fiecare dintre dv. vă 
poate aștepta un autoturism de 
această marcă, procurabil prin in
termediul Administrației de Stat 
Loto-Pronosport, cu condiția să 
participați la dt mai multe din 

tragerile care se organizează î

scris : Geoacă I (min. 20), res
pectiv Pițurcă (min. 40). Puș
caș (min. 42). Diaconcscu (min. 
47), Cîmpeanu (min. 52, 67 și 
80) și Turcu (min. 85). (M.
Avanu. coresp.).
• MOBILA MĂGURA COD- 

LEA — UNIVERSITATEA CRA
IOVA 0—0. (N. Sceeleanu, co
resp.).
• ASTĂZI, RAPID — LO

KOMOTIVE LEIPZIG. Conti- 
nuîndu-și turneul in țara noas
tră, cunoscuta echipă din R. D. 
Germană Lokomotive Leipzig 
va întilni la București, pe sta
dionul „23 August”, de la ora 
18, divizionara „A“ Rapid.
• „TURNEUL PRIETENIA** 

LA JUMĂTATEA COMPETIȚI
EI. S-au încheiat jocurile pri
mei părți a „Turneului Priete
nia** rezervat reprezentativelor 
de juniori, care se desfășoară 
to Ungaria. Knă acum, echipa 
de juniori a țării noastre a 
obținut următoarele rezultate : 
I—2 cu Ungaria, 0—1 cu Polo
nia și 2—2 cu Cuba. In acest 
fel, echipa României va evo
lua, in continuare. in grupa 
pentru locurile 5—8, urmînd să 
întilnească astăzi, in primul 
joc, selecționata de juniori a 
R. D. Germane.



UN SPLENDID SUCCES
LA C.E. DE TENIS DE MASĂ

(Urmare din pag. 1)

diaâia de argint cîștigată de că
deți! Călin Creangă și Romu
lus Revisz, în proba de dublu 
cădeți.

tutunor 
ca și 
cluburi 
Vasile 

Gheor-

Se cuvin felicitări 
acestor copii minunați,

> antrenorilor lor de la
(Marius Lăzărescu și 
Dumitrescu, Ioan Lohr,
ghe Bozga, Geta Pitică), pre
cum și celor ce i-au pregătit

• Edwin Moses, de
ținătorul recordului 
mondial la 400 mg 
(47,02 s), fost campion 
olimpic în 1976 (47,64 s), 
a fost desemnat de Co
mitetul olimpic ameri
can să pronunțe jură- 
mîntul sportivilor cu

iunie. 1500 m — 3:31,95 
la Stockholm la 7 iulie, 
1000 m — 2:12,18 la 
Oslo la 11 iulie și o mi
lă — 3:47,33 la Bruxel
les la 28 august (cu ex
cepția celui de la 1500 
m, celelalte recorduri 
încă îi aparțin). Mai 
apoi, Coe s-a îmbolnă
vit grav. Acum, refăcut 
fizic și mai ales moral, 
Sebastian Coe și-a re
luat pregătirea, și-a re
cucerit locul în echipa 
olimpică a Marii Bri
tanii, la Los Angeles, 
ca și la Moscova, acum 
patru ani, urmînd să 
concureze la 800 m și 
la 1500 m.

© Sportivii italieni 
vor concura la 20 disci-

pline înscrise în pro
gramul Jocurilor Olim
pice de vară de la Los 
Angeles. După opinia 
specialiștilor, cele mai 
mari șanse în obținerea 
unor medalii le au at- 
leții Pietro Mennea, Al
berto Cova. Sara Si- 
meoni, Gabriella Dorio, 
scrimerii Mauro Numa, 
Angelos Scuri, Gianfran
co dalia Barba, Dorina 
Vaccaroni, judoka Fe
lice Mariani, boxerii 
Francesco Damiani, Sal
vatore Todisco, călăre
țul Graziano Mancine- 
lli, pentatlonistul Danie
le Mașala, precum și e- 
chipele de polo pe apă 
și baschet (masculin).

CALIN CREANGA ROMULUS REVISZ
Otilia Bădescu, jucind din 

ce în ce mai bine, a ajuns în 
semifinală cu o cunoștință re
centă. din ultimul meci pe e- 
chipe, jucătoarea Khan (Un
garia). A învins-o in două se
turi. fără drept de apel. la 
15 și 16 ! Ea a intilnit in fi- 
ruiiă pe Nolten (Suedia), o ju
cătoare foarte puternică, dar 
victoria Otiliei a fost și mai 
categorică : 21—14. 21—15 I

Dublul Otilia Bădescu — Kin- 
ga Lohr s-a intilnit dun nou 
cu cuplul ungar Kahn — Nagy 
in semifinală, dar — ca și O- 
tilia, în semifinala de simplu 
— fetele noastre și-au luat re
vanșa de la echipe, învingind 
cu 2—1 (16, —10, 21). In fina
la probei ele au intilnit un nou 
cuplu de valoare, format din 
Davidkova — Rampova (Ceho
slovacia). Mai odihnită, Kinga 
Lohr a adăugat un joc exce- , 
lent evoluției foarte bune a •' 
Otiliei și româncele au învins 
cu 2—0 (15, 17).

Cei -mai mici sportivi ai noș
tri, Călin Creangă — Romulus 
Revisz, au ciștigat semifinala 
împotriva francezilor Marmou- 
rech — Chila (2—0, la 16 și la 
19) și au avut ca adversari în 
finală pe Grman și Mihoeiko 
(Cehoslovacia), cel dinții fiind 
jucător în prima garnitură a 
tării sale. A ciștigat cuplul 
cehoslovac, cu 2—0 (16, 19),
dar medalia de argint a băie
ților noștri este extrem de 
prețioasă și de. . . promiță
toare.

la lot (M. Lăzărescu, Cen Xie- 
zong — R.P. Chineză, Virgil 
Bălan).

In proba de simplu cădeți. 
Călin Creangă s-a căasaz în
tre primii 8 cădeți din Europa.

Au mai ciștigat titluri de 
juniori.

Mazunov 
___  Kowton 

(U.R.SJS.), dublu băieți: Lupn- 
Iesku, Primorac (Iugoslavia), 
dublu fete : Diacenko, Kowton 
(U.R.S.S.), dublu mixt : Lupu- 
lesku, Ojstersek (Iugoslavia) ; 
cădeți, simplu băieți : Saive 
(Belgia).

campioni europeni : 
simplu băieți : 
(U.RJS.S.), fete :

Astăzi încep, la

TELEX*TELEX
atletism • cîteva rezultate 

remarcabile în concursul de la 
Moscova, la sfîrșitul săptămânii 
trecute: 3000 m obst.: Andrei Po- 
paliaev 8:21,75, înălțime: Ghenadl 
Avdeenko 2,31 m, prăjină: Vladi
mir Poliakov 5,80 m, triplu: Ghe
nadl Valiukevlcl 17,47 m.

BOX • Pugilistul american Tim 
Witherspoon, campion mondial 
(W.B.C.) la categoria grea. își va 
pune pentru prima oară titlul în 
joc, în fața compatriotului său 
Plnklon Thomas al treilea ta cla
samentul categoriei pe luna 
nle. Meciul va avea loc la 31 
gust, la Las Vegas.

lu- 
au-

CICLISM • Punct final ta 
rul de amatori al Venezuelei. In 
ultima etapă, a 12-a, victoria a 
revenit lui Enrique Campos tn 
2.80:14, urmat la 2 s de Elio VI- 
lamlzar care, cu 36.31:18, a obți
nut, însă, primul Ioc în clasa
mentul general. L-au urmat: Fer
nando Correa 36.33:32, Jesus Tor
res 36.34:32 etc. • Cursa de la 

; ' ’ ), un crlterium
, a fost cîștlgată de o- 
Ad Wijnands, urmat de 
coechipieri. Pe 
clasat... Laurent 
cîștlgător al

Tu-

Boxmeer (Olanda) 
pe șosea, 
landezul 
alțl trei 
cinci s-a 
recentul 
Franței.

locul
Flgnon, 
Turului

• Turneul final al com-TENIS _ ____________________
petiției pe echipe de juniori „Cu- ' 
pa Galea", care are loa la Vichy, 
în Franța, a prilejuit, în semifi
nale, rezultatele: Cehoslovacia — 
S.U.A. 2—0, Spania — Argentina 
1—1 • Rezultate din turul doi al 
turneului de la Kitzbuhel (Aus
tria), din cadrul „Marelui premiu 
Volvo": Navratil — Fibak 6—4, 
7—5, Jalte — Barbosa 6—3, 6—3, 
Jelen — Elter 6—2, 6—2, Warwick
— Schwaler 6—3, 6—4, Pils — A- 
vendano 6—0 6—3, Pecci — Botta
zzi 6—3, 6—2, Maurwr — Kley 
6—0, 6—2, Higueras — Slmonsson
5— 7, 7—6, 6—2 • La Hilversum : 
Smldf — Kalovelonis 6—3, 6—2, 
Campbell — Bates 6—3, 1—6, 6—3, 
Maeso — Beutel 6—4. 6—1, Jarryd
— Beeka 6—1, 6—1, Gunnarsson — 
Oosting 6—7, 6—2, 6—2 • Turneul 
de la Washington: Soler — Pern- 
fOrs 6—0, 6—2. Soares — Cancello- 
ttl 6—2; 7—6, Adams — Plmek
6— 1, 6—2. Arraya — Arrese 6—0, 
6—1. Arguello — Gurfeln 6—4,
6— 4, Lewis — Taroczy 6—3, 5—7,
7- 5.

Modelul bicicletei cu care italianul Francesco 
Moser a corectat, de două ori, racordul mondial 
al orei, a fost, iată, copiat și de alte firme. în 
imagine, ciclistul vest-german Rolf Golz, care 
utilizează o bicicletă aproape identică celei a lui 
Moser, speră si obțină la J.O. medalia de aur 

in proba de urmărire individuală.

Luxemburg, cu o participare valoroasă TURNEU DE LUPTE

CAMPIONATELE EUROPENE DE NATATIE PENTRU JUNIORI
Speranțele natatiei continenta

le iau astăzi startul în Campio
natele europene pentru juniori 
la Înot si sărituri. Așteptată cu 

competiția se 
patru zile. 

(50 m) din
firesc interes, 
desfășoară, timp de 
in bazinul acoperit 
Luxemburg.

Printre cele 29 de_________
se în întreceri se află și Româ
nia. ai cărei foarte tineri repre
zentanți s-au afirmat spectacu
los la cele mai recente ediții, 
culminînd cu titlul european cu
cerit anul trecut de Cristian 
Ponta. Si pentru actuala ediție, 
juniorii români îsi propun alte 
afirmări, posibile, deși foarte 
dificile în condițiile unei parti
cipări numeroase si foarte va
loroase a speranțelor continen
tale (inclusiv campioni europeni 
de... seniori).

Astăzi. în concursul de înot.

țări înscri-

debuteazâ. la 100 m liber. Iulia 
Mateescu. Tamara Costache, 
respectiv Robert Pinter. La pu
țin timp. Iulia Mateescu se ali
niază si la 200 m spate (credi
tată cu un promițător 2:18,96 — 
rec. national 14 ani), împreună 
cu Adriana Serban. La 400 m 
mixt, este înscrisă Maricica Ca
lică, ultima probă din program 
fiind 4 X 200 m liber. La sări
turi. Ileana Pirjol si Cristina 
Szakacs evoluează la platformă.

MÎINE : 400 m liber. 200 m 
fluture (Iulia Mateescu, Ma
ricica Culică — 2:17,47. respec
tiv Robert Pinter —2:05,08, am
bele bune recorduri naționale 
de juniori). 100 m bras (Tamara 
Costache), 4 X 100 m liber se
rii. La sărituri, proba de tram
bulină băieți. SlMBÂTĂ : 200 m 
liber (Robert Pinter — 1:55,58
Si Tamara Costache). 100 m spa

te (Iulia Mateescu — 1:05.8 si 
Adriana Seiban), 200 m mixt 
(Iulia Mateescu), 1500 m b se
rii, 800 m f serii (Maricica Cu
lică), 4 X 100 liber finale. La 
sărituri. Andreea Dragomir si 
Cristina Szakacs concurează la 
trambulină. DUMINICĂ : 100 m 
fluture (Iulia Matceseu, Marlci- 
ea Culieă. Robert Pinter — 
58,85). 200 m bras. 4 X 100 m 
mixt, finale la 800 m f si 1 500 
m b. La sărituri. întrecerea la 
platformă a băieților.

IN BULGARIA
SOFIA. Turneul de lupte li

bere de la Sofia a fost domi
nat de sportivii sovietici, care 
au ciștigat majoritatea finale
lor. Iată învingătorii, in _ordi- 
nea categoriilor : 
Hwan 
Anatoli 
Serghei 
Simeon 
Fadaev 
medov . ___ ,, ___ _
berov (Bul.), Șonasar Oganesi
an (U.R.S.S.), Aslam Sadarțev 
(U.R.S.S.) și Malhaz Mermaniș- 
vili (U.R.S.S.).

Caraet extern

ACORDURI
ACASĂ LA...

SPORTIVI ROMANI IN ÎNTRECERI
VARȘOVIA. 25 (Agerpres).

— în runda a 6-a a turneului 
internațional feminin de sah 
de la Nalenchome (Polonia), 
maestra româncă Margaret* 
Perevoznic a ciștigat la Na- 
gordska. Lisovska a pier
dut la Grunfeld. Sosnowska a 
învins-o pe Maziarska. în timp 
ce partidele Viorica Ionescu — 
Nikoiin. Pytel — Levitina s-au 
încheiat remiză. în clasa
ment conduce Irina Levi
tin* cu 5 p. urmată de Na- 
gordska (Polonia). Grunfeld 
(U.R.S.S.) — cite 4 p. Marga
reta Perevoznic (România)
— 3.5 n.
• Ediția din acest an a 

turneului international ..open" 
de sah de la Bagneux (Fran
ța) a reunit la start 296 parti
cipant!. Primul 
samentul general 
marelui maestru 
Sax. cu 8 n (din 
nantii români au 
mătoarele punctaie : 
man 7.5 n. M. Ghindă si M. 
Subă — 7 d. Th. Ghitescn 6.5 
o Em. Reicher 6 n.
• în open-ul sahist de la 

Oberwald (Austria). victo
ria a fost împărțită între Ku- 
raiita. Martinovici (ambii 
Iugoslavia). Danner (Austria) 
si Groszpeter (Ungaria), cu
7.5 p (din 9). Dintre români, 
cel mai bun rezultat a fost 
obținut de Em. Ungurcanu, cu
6.5 n. urmat de Fl. Gheorghiu 
si N. Ilijin — 6. C. Rădulescu 
si I. Armas — 5 d.
• Stadionul din localita

tea iugoslavă Maribor va fi 
gazdă, la sfîrsitul săptăraî-
nli. a întrecerilor ediției a
15-a a Jocurilor Balcanice de 
atletism pentru iuniori. Tara

va fi reprezentată, 
alții. de Ramon* 

Mihaela Chindca, Da-

Kim Tcher
Coreeană), 
(U.R.S.S.), 
(U.R.S.S.), 

Arsen

(R. JP. D. 
Beloglazov

Beloglazov
Șterev (Bul.)
(U.R.S.S.), Tean Mago-

(U.R.S.S.), Efrem Kam-

DE SAMBA
CATENACCIO

loc In cla- 
a revenit 

maghiar G.
9). Partid- 
obtinut ur-

V. Vais-

noastră 
printre 
Stelei.
niela Gămălie, Daniela Bizbae, 
Lenuta Rată. Cleopatra Pălă- 
cean, Mihaela
mus Răeășan. Ileodor Ilavri- 
liuc. Daniela 
Elena.
• Au început să sosească pri

mele confirmări de participare 
la ediția feminină a turneului 
internațional de șah al Româ
niei, care se va desfășura in
tre 4 și 18 august Ia Băile 
Herculane. Pe lista invitatelor 
noastre de peste hotare figu
rează nume cunoscute în șahul 
mondial, cum sînt marile maes
tre Nana Ioseliani și Elena Ah- 
mîlovskaia (U.R.S.S.), Liu She- 
lan (R. P. Chineză), maestrele 
internaționale Marina Keller 
(R. D. Germană), Petra Feus- 
tel (R. F. Germania), Joanna 
Jagodinska (Polonia), Lena 
Glaz (Israel). La startul com
petiției se vor alinia, firește, și 
cîteva dintre fruntașele șa
hului feminin din țara noas
tră.

Samoilft, Re-
Ciobanu. Ilie

Nu încape vorbă, pe atit de 
întinsa și variata paletă a sti
lurilor de joc fotbalul brazilian 
și italian au așternut culori 
total diferite. Un verde aprins, 
precum gazonul care găzduieș
te, de aproape un secol, fas
cinantul spectacol al sambei 
cu balonul rotund, contrastea
ză puternic cu cenușiul închis, 
care caracterizează sobrul șl 
asprul „il catenaccio"; ceea 
ce, spre deliciul și chiar mer
sul înainte al sportului-rege, 
nu a constituit un impediment 
pentru Brazilia și Italia si fie, 
la ora actuală, singurele două 
firi care au cucerit de trei ori 
titlul de campioană a lumii.

Ultima confruntare directă 
dintre cel doi „poli* ai sti
lurilor de joc avea si condu
că, în cele din urmi, la un 
frumos paradox: invtngătoarea 
Italie apela la învinsa Brazilie, 
„implorînd-o" să-i transfere, 
pe grele devize, vedetele de 
multe, foarte multe carate. O 
mare dorință a conducătorilor 
vestitului calcio, aceea de a 
aduce tonuri mai vit în peisa
jul fotbalului italian se năș
tea, pare-se, din presimțirile 
(sumbre) vizavi de viitorul 
squadrei azzurra...

Și Zico, Cerezo au luat dru
mul peninsulei (Falcao o fă
cuse mai inainte), reușind si 
se impună ca stele de primă 
mărime (acolo unde, altădată, 
eșuaseră Eloi, Suvanor, Pe- 
drinho, Batista).

Succesele repurtate in 
ninsulă de urmașii lui 
i-au determinat pe alțl 
componenți ai reprezentativei 
Braziliei să ia drumul Italiei. 
Nu de mult, doctorul (și în... 
fotbal) Socrates a semnat pen
tru Fiorentina, iar Junior și-a 
încredințat serviciile lui Ve
rona.

Cu acești ultimi „incorupti
bili", Socrates și Junior, con
tingentul brazilian, de primă 
mărime, din „il calcio" a atins 
cifra 8. Socotindu-i și pe cei 5 
argentinieni (avindu-l în frun
te pe Diego Maradona) care 
joacă in prima ligă italiană, 
este limpede faptul că influen
ța sud-americană iși va pune 
și mal mult amprenta asupra 
fotbalului practicat in Italia.

Nu de mult, A.S. Roma, cu 
Falcao și Cerezo „soliști" in 
orchestra lui Liedholm (înlo
cuit, de curînd, cu compatrio
tul său Eriksson), a trecut cu 
succes de la atît de rigida a- 
părare „om la om", pe o mare 
suprafață a terenului, la elas
tica zonă...

Se așteaptă, pe bună drep
tate, ca „modelul roman" să 
facă prozeliți printre celelalte 
participante în campionat. Pină 
atunci, un fapt este limpede 
de pe-acum: acasă la... ,, cate
na cc io" se aud acorduri de 
samba 1 In fortissimo...

pe- 
Peli 
doi

Gheorqhe NICOLAESCU

Fotbal J meridiane
• Surpriză ta primul med al 

finalei „Cupei Libertadores". E- 
chlpa argentiniană Independiente, 
care se află pe locul 17 în cam
pionat, a dispus, în deplasare, la 
Porto Alegre, de formația brazi
liană Gremio, cu 1—0. prin go
lul marcat de Burruchaga în mln 
24. Independiente are acum toate

șansele să cucerească trofeul. Re
turul are loc mîine.
• Echipa Galatasaray se va În

tări considerabil ta viitorul se
zon. Sub conducerea noului an
trenor al formației din Istambul, 
Jupp Derwall, Galatasaray va le
gitima cîțlva jucători valoroși: pe 
fostul internațional vest-german 
Abramczyk (23 de ani, fost la 
F.C. Niimberg), pe portarul re
prezentativei Iugoslaviei, 
viei (30 de ani. de la 
Split) șl pe Erdei Keser de ori
gine turcă, în prezent pe lista de 
transferări la Borussia Dortmund.

Simo-
Hajduk

• Argentinianul Diego Marado
na. tost la C.F. Barcelona, acum 
legitimat la Napoli, șl-a petrecut 
vacanța alături de familia sa la 
Buenos Aires. Reîntors ta Italia 
el a declarat: 
la Napoli in 
cătorl foarte 
candidăm la 
campioană a

„Așadar, voi juca 
compania unor r’- 
valoroși și sper să 
cucerirea titlului de 

_ . _____ țării. Juventus, ac
tuala campioană, este, după păre
rea mea, în declin de formă, cu 
excepția lui Platini, care cred că 
va fi rivalul meu în ceea ce pri
vește marcarea de goluri în cam
pionatul Italiei".


