
„CUPA A ANIVERSARE"
Lansarea amplej și valoroa

sei competiții a performanței 
românești „CUPA A 40-A A- 
NIVERSARE". în cadrul „Da- 
ciadei“, ia un mare număr de 
ramuri și probe, eu participa
rea tuturor sportivilor frun
tași din întreaga țară, a fost 
întimpinatâ cu o deosebită sa
tisfacție și cu un mare inte
res de toate asociațiile și clu
burile sportive, de organele 
locale sportive și cele cu atri
buții in sport, dornice ca, prin 
rezultate valoroase ale sporti
vilor lor, să-și îmbogățească 
palmaresul cu prețiosul trofeu.

Din relatările redactorilor și 
corespondenților noștri reies 
clar ambiția și hărnicia CU 
care se pregătesc competitorii 
în vederea startului in „CUPA 
A 40-a ANIVERSARE", ca și 
strădania de a evolua la un 
nivel cit mai ridicat a celor 
care au și intrat in întreceri.

In Capitală, ca și in celelalte orașe în care vor avea loc con
cursurile din bogatul program anunțat, gazdele — cu sprijinul 
forurilor de specialitate — au luat măsurile organizatorice, teh
nice și materiale necesare asigurării desfășurării la un înalt nivel 
calitativ a marii competiții de performanță „Cupa a 40-a ani
versare".

Pregătiri intense se fac in toate localitățile țării în vederea 
organizării unei game largi de activități sportive de masă și 
de performanță, ca și amenajării, prin muncă patriotică, a unor 
baze sportive simple.

In toate județele țării vor avea loc, în perioada următoare, ex
puneri (cu participarea sportivilor și activului sportiv) despre 
profunda semnificație a actului istoric de la 23 August, trecutul 
glorios de luptă al Partidului Comunist Român, principiile poli
ticii interne și externe a partidului, realizările din domeniul e- 
ducației fizice și sportului, obținute, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, a secretarului său general, părintele mult iubit 
și stimat al tineretului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU,

La București, Baia Mare și Brăila

MECIURI DE REAL INTERES
ÎN COMPETIȚIA DE FOTBAL
Alături de toți sportivii tării, 

fotbaliștii fruntași cinstesc ma
rea sărbătoare a poporului nos
tru prin participarea la o com
petiție de amploare, dotată cu 
„Cupa a 40-a aniversare". în
trecerea angajează o serie de 
formații fruntașe din Diviziile 
„A" și „B“ și se va desfă
șura, in prima etapă. în ora
șele București, Baia Mare și 
Brăila, iar finala este progra
mată, in ziua de 24 august, în 
Capitală, pe cel mai mare sta
dion al țării, „23 August".

Iată cum se va desfășura in
teresanta competiție pe care 
fotbaliștii o dedică împlinirii a 
patru decenii de viață nouă, li
beră. prosperă:

BUCUREȘTI. Faza I, astăzi 
14 august, ora 17: Progresul
Vulcan — Autobuzul (stad. 
Progresul), Automatica — Me
talul (stad. Automatica). Meca
nică fină Steaua — Dinamo 
Victoria (stad. Mecanică fină); 
faza a Il-a: ocupanta locului 2 
în clasamentul efectuat după a- 
ceste jocuri va întîlni pe Sportul 
studențesc (speranțe), iar ocu
panta locului 1 pe Rapid, cele 
două partide urmînd a avea 
loc în cuplaj, pe stadionul „23 
August", joi 16 august, cu în
cepere de la ora 16. Sîmbătă 
18 august, tot pe cel mai mare 
stadion al țării. în cadrul unui

(Continuare in pag. 2—3)
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Locul II pe nafiuni — 53 de medalii

CEL MAI IMPORTANT SUCCES REALIZAT
DE „TRICOLORI" LA

Duminică seara a avut loc pe stadionul .Me
morial Coliseum", din Los Angeles, festivita
tea de Închidere a celei de a XXIII-a ediții a 
Jocurilor Olimpice de vară. Peste 90 000 de spec
tatori au asistat la defilarea celor aproape 8 000 
de sportivi, reprezentind 140 de țări, care — 
timp de mai bine de două săptămîni — an 
participat la întrecerile programate la 24 de 
discipline. Printre ei s-au aflat și reprezentan
ții României, performeri de seamă ai competi
ției, avînd în palmares 20 de medalii de aur, 
16 de argint și 17 de bronz, în frunte cu cam
pioanele olimpice Ecaterina Szabo, Maricica 
Puică, Simona Păuca, Doina Melinte, Valeria 
Racilă, cu campionii olimpici Ivan Patzaichin, 
Ion Draica, Nicu Vlad, cu. ălți mari sportivi ai 
acestei ediții a Olimpiadei.

+ *
Școala sportului românesc, 

afirmată în diferite discipline 
cu ocazia campionatelor mon
diale și continentale, la gim
nastică sau lupte, la atletism 
sau handbal, la canotaj acade
mic. caiac-canoe sau scrimă, 
și-a confirmat — prin marele 
succes realizat la Olimpiada 
de la Los Angeles — forța sa 
de ansamblu, temeinicia coor
donatelor științifice pe care se 
bazează. Concurînd în echipe și 
echipaje sau individual, în 
funcție de specificul ramurii 
sportive, „tricolorii" s-au aflat 
în permanentă între protago
niști, punîndu-și amprenta ta
lentului și pregătirii asupra des
fășurării întrecerilor. Harul și 
sîrguința le-au fost amplificate 
de dîrzenia. de spiritul de sa
crificiu chiar, cu care au luptat 
pentru cucerirea victoriilor si 
a performantelor care să spo
rească neîncetat faima sportu-

Patru decenii de viață nouă, liberă, prosperă

ACTIVITATEA SPORTIVĂ, ÎN PAS 
CU ÎMPLINIRILE SOCIALISTE ALE PATRIEI

...SI SPORTUL STRĂLUCEȘTE IN SALBĂ OE LUMINI DE PE „OLT - LOTRU"

...Vilcea, ținut de legendă ar
tistică și adevăr istoric, spațiu 
străbătut de Oltul secular, un
de cerul se sprijină pe munți 
de baladă, teritoriu unde — o 
spun descoperirile arheologice 
de la Copăcelu și Brezoi, de 
la Vlădești și Govora — au e- 
xistat comunități omenești în 
paleoliticul inferior și cel mij
lociu, cu 40.000 de ani înaintea 
erei noastre, unde s-au găsit 
elemente ale epocii bronzului. 
Vilcea și-a căpătat însă aureo
lă, viața județului a cunoscut 
apoteoza în anii lumină, în e- 
vul socialist, care a făcut din 
oamenii locurilor bravi con
structori ai socialismului, cti
tori de viață nouă și pe

yjLCEA
aceste meleaguri pline de
istorie. Astăzi, cînd spui
Vîlcea ai în față un
tablou complet, bogat, în to
nuri deosebite, în care se în
trepătrund realizări pe toate 
planurile. Vîlcea înseamnă pen
tru mulți „oazele de sănătate"
de la Călimănești, 
Govora, Căciulata. 
de Horezu. casa

Olan ești, 
ceramica 

lui An
ton Pann si podgoriile Dră- 
găsanilor. sarea de la Oc
nele Mari. calcarul de la 
Costești și lignitul din bazinul

In fața unei săli entuziasmate, fetele Vilcei își poartă în triumf 
bucuria ! Georgeta Andronache ji colegele sale au ciștigat 

„Cupa Federației Internaționale" la handbal

Olteț, dar în special marila re
zerve de energie ale rețelei 
hidrografice din sistemul Olt- 
Lotru, combinatul chimic, cel 
de prelucrarea lemnului, în
treprinderea de echipament 
hidraulic. întreprinderea de 
utilaj chimic. înseamnă son
dele de la Bâbeni și sal
ba de blocuri ultramoderne, 
înseamnă „umbra lui Mircea la 
Cozia" și șosele moderne care 
bat munții pînă spre Voineasa 
și mai departe. Astăzi, insă 
cînd spui Vîlcea, automat mai 
spui și Sport...

...Saltul ținuturilor vîlcene pe 
harta sportivă a țării este re
levat semnificativ de cifrele 
din tabelul înglobat în acest 
material. Ridicarea Vilcei spor
tive la marea performanță, la 
cota activității curente există 
dincolo de toate aceste cifre. 
Gheorghe Ceaușu, președintele 
C.J.E.F.S. Vîlcea, are 39 de ani, 
se poate spune că s-a născut 
aproape o dată cu revoluția. A 
trăit sub ochii lui marea me
tamorfoză vîlceană, economică, 
socială și, ceea ce ne intere
sează acum, sportivă : „Vîlcea 
de ieri și Vîlcea de azi, sub 
aspectul sportului ? !._ Nu se 
poate face o paralelă. înainte, 
se vorbea doar de echipa de 
fotbal a orașului Rm. Vîlcea, 
mai prin „B", mai prin „C“, și 
ie un liceu sau două unde se 
nai juca volei și se alerga. 
Astăzi, Vîlcea s-a impus prin-

Mireea M. IONESCU

(Continuare in pap 2—3)

JOCURILE OLIMPICE!
După defilarea sportivilor, președintele Comi

tetului Internațional Olimpic. Juan Antonio Sa
maranch, a mulțumit organizatorilor și locuitori
lor orașului Los Angeles pentru găzduirea Jocu
rilor, declarînd închise întrecerile celei de a 23-a 
ediții a Jocurilor Olimpice de vară si invitindu-l 
pe sportivi să se reîntîlnească peste 4 ani. In 
1938, la startul celei de a 24-a ediții a J.O. A 
fost coborît de pe catarg steagul alb olimpic cu 
cele 5 cercuri înlănțuite, simbol al perenității 
Jocurilor, al idealurilor olimpice de înțelegere si 
conviețuire pașnică între popoare și a fost stinsă 
flacăra olimpică.

Pe stadion a avut loc, apoi, un spectacol. La 
finele Iul, sportivii s-au despărțit, promițîndu-si 
să se reîntîlnească în 1988, la a 24-a ediție a 
Jocurilor Olimpice.

românesc în lume, pentrulul 
ridicarea drapelului tării pe cel 
mai înalt catarg. Educați în 
spiritul dragostei față de partid 
și patrie, sportivii României so
cialiste au produs o puternică 
impresie pe arenele Olimpiadei 
prin voința lor de 
neînfrînt de a-și 
apăra pînă la ulti
ma picătură de e- 
nergie șansele. Ei 
au fost, de aseme
nea. elogiaț'l de că
tre spectatori, ofi
ciali și ziariști pen
tru spiritul de 
fair-play dovedit 
în întreceri, pen
tru loialitatea și 
respectul față de 
parteneri, pentru 
demnitatea și com
portamentul lor e- 
xemplar.

Locul II dobîndit 
în clasamentul pe 
medalii — din 140 
de țări, reprezen
tînd toate conti
nentele — este o 
performanță net 
superioară tuturor 
evoluțiilor la O- 
limpiade din isto
ria sportului româ
nesc. Acest succes 
fără precedent, ca
re atestă forța miș
cării sportive din 
România socialistă, 
permanenta ei as
censiune datorată 
conducerii și în
drumării de către 
partid, condițiilor 
excelente de pro
gres asigurate de 
statul nostru, însu
mează performantele 
de 94 dintre cei 127 _____
pici români participant! la 
trecerile de la Los Angeles, 
dică 20 de titluri olimpice, 
medalii de argint și 17 
bronz. Cele 53 de medalii 
seamnă un record absolut — 
istoria de 60 de ani a partici
pării României la Olimpiade.

de a contri-dorința manifestă _ _ 
bui la ridicarea valorii între
cerilor.

Prezentîndu-se în fața parti
dului cu raportul realizărilor 
sale la cea de a XXIII-a edi
ție a Jocurilor Olimpice, miș-

i

Moment-cheie din desfășurarea dramaticei 
finale la 800 m. Doina Melinte, in stânga, 
atacă puternic și se desprinde de principala 
sa adversară, italianca Gabriella Dorio, 

sprintînd spre victoria olimpică 
Laserfoto: A.P. — AGERPRES
carea sportivă înfățișează șl în
deplinirea unuia dintre princi
palele comandamente : dezvol
tarea egală a sportului în toate 
județele țării. Cel 104 sportivi cla
sați intre fruntașii Olimpiadei 
(94 medaliați și alți 10 aflăti pe 
locurile 
peste 30 
membri

realizate 
de olim- 

în- 
a- 
16 
de 
in- 
în IV—VI) provin din 

de județe, fiind acum 
ai cluburilor sportive

i 
g

i
i
g
$

Aur Argint Bronz Total
1924 - Paris _ - 1 1(23)
1928 - Amsterdam — _ _ ■ 0
1936 - Berlin — 1 __ T(59)
1952 - Helsinki 1(23) 1 2 4(23)
1956 — Melbourne 5( 9) 3 5 13(12)
1960 - Roma 3(11) 1 6 10(10)
1964 - Tokio 2(14) 4 6 12(12;
1968 — Mexico 4(12) 6 5 15(11)
1972 — Munchen 3(13) 6 7 16(13)
1976 - Montreal 4( 9) 9 14 27 ( 5)
1980 — Moscova 6( 7) 6 13 25( 6)
1984 — Los Angeles 20 ( 2) 16 17 53( 3)

48 53 76 177
paranteze, locurile

de aur și după numărul iota!
ocupate in clasamentele, generale — 

după medaliile

g
g

g In 
g neoficiale - 
S al medaliilor, 
s?

după cum la fiecare dintre cele 
trei categorii de medalii se în
registrează noi si substanțiale 
recorduri. Avînd reprezentanți 
pe podiumurile de premiere la 
toate cele 12 discipline la care 
a participat, delegația olimpică 
a țârii noastre a atestat serio
zitatea pregătirilor efectuate si

din București si Baia Mare, din 
Constanta și Timișoara, din 
Bacău și Deva din atitea alte 
centre devenite piloni ai spor-

Hrfstoche NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)



FINALELE PE ȚARA 4n premieră, între 15 și 21 august

EA MODEIISM Șl OINĂ
manifestăriîn șirul amplelor 

■portive de masă organizate în 
cinstea zilei de 23 August, 
Băptămîna aceasta se desfă
șoară finalele pe țară ale în
trecerilor de modelism și oină.
• La Săliște — Sibiu, unde 

Iși petrec o parte din vacanță, 
peste 300 de pionieri din ta
băra cu 
lism își 
începută 
întreceri 
noare, 
radiocomandate si 
de acrobație. Competiția, care 
se va încheia joi, este dotată 
cu „Cupa Pionierul". Cu același 
trofeu sînt dotate și întrecerile 
de navomodele ale pionierilor 
din tabăra cu acest profil' de 
la

profil de aeromode- 
finalizează activitatea 
aici Ia 6 august cu 
de aeromo dele pla-

propulsoare, planoare 
aeromodele

Micii 
oferă ce- 
frumoase 
desfășu- 

special

Amara — Ialomița, 
constructori de nave 
lor aflați la odihnă 
spectacole sportive 
rate într-un poligon 
amenajat.

O La sfirșitul săptăminii au 
loc întrecerile de oină dotate 
cu ..Cupa U.T.C." — categoria 
14—19 ani. la Gura Humorului
— Suceava, și „Cupa U.G.S.R."
— categoria peste 19 ani — la 
Tîrgoviște. La „Cupa U.T.C." 
participă echipele calificate în 
cele 4 etape de zonă prelimi
nare, reprezentlnd județele 
Buzău. Neamț. Teleorman. Si
biu, Bacău. Alba. Sălaj și Sec
torul agricol Ilfov. în întrece
rile dotate cu „Cupa U.G.S.R." 
participă zece formații invi
tate, printre care C P. Bucu
rești, „Metalul" și Oțelul" Tîr
goviște. Laminorul Roman 
Electrica Botoșani.

PENTATLONISTR>

La stadionul Olimpia din Ca
pitală au continuat întrecerile 
„Cupei a 40-a aniversare" și 
Campionatului național de pen
tatlon modern. în concurs 
flindu-se ultimii sportivi 
cadru] probei de

Am asistat, din 
Iuții interesante, 
străduindu-se să 
portare cit mai 
înd sigur, conducindu-și calul 
într-un tempo rapid, stelistul 
Eugen Pop a terminat par
cursul fără penalizare (1100 p). 
dar și într-un timp bun 1:30,5, 
ceea ce i-a adus, în final, lo
cul întîi în clasamentul gene
ral. Deci, deocamdată, au acu
mulat punctajul maxim (1100 p) 
trei pentatloniști: E. Pop, D. 
Pătrui (Steaua) și AI. Grozes
cu (Olimpia), pozițiile lor 
clasament fiind determinate

a- 
din 

călărie.
nou, la evo- 

concurenții 
aibă o com- 
bună. Evolu-

in 
de

COMPETIȚIA
DE FOTBAL

(Urmare din pag. 1)
interesant program de manifes
tări culturale și sportive, ce va 
începe la ora 15,30. se vor în
tîlni în primul joc echipele în
vinse în cuplajul de joi (16 
august) iar în al doilea — for
mațiile învingătoare.

BAIA MARE. Vineri 17 au
gust. de la ora 16,30, vor avea 
loc meciurile: F.C. Olt — S.C. 
Bacău și A.S.A. Tg. Mureș — 
F.C. Baia Mare; duminică 19 
august, de la ora 16,30. vor ju
ca mai întîi învinsele între ele 
apoi ciștigătoarele intre ele.

BRAILA. Miercuri 15 august 
(de la ora 16,30) se vor disputa 
partidele: Gloria Buzău — Chi
mia Rm. Vîlcea și Politehnica 
Iași — F.C.M. Brașov, urmînd 
ca vineri 17 august, tot cu în
cepere de la ora 16,30. să evo
lueze învinsele între ele și apoi 
învingătoarele.

Ciștigătoarele competițiilor de 
la Baia Mare și Brăila se vor 
întîlni între ele la Baia Mare, 
marți 21 august (ora 18). în- 
vingătoarca urmînd să evolue
ze apoi, vineri 24 august, în 
Capitală, cu începere de Ia ora 
17,30, pe stadionul „23 August", 
unde va intilni pe ciștigătoarea 
competiției din București, în 
fhuli pe (ară a „CUPEI A 
«9-a ANIVERSARE".

„TURUL ROMÂNIEI" LA MOTOCICLISM
• Festivitatea de deschidere pe stadionul „23 Au 
gust" • Record de participare ț Lungimea traseului - 

de kilometri Iaproape 2 000
După ce s-a desfășurat sub 

forma campionatului republi
can de regularitate și rezis
tență. rezervat posesorilor de 
motorete „Mobra", această im
portantă competiție a fost in 
acest an larg extinsă : 
României' 
nizat de 
U.T.C. și F.R.M.. 
aniversării a 40 de ani de la 
Eliberare și a celui de al XIII- 
lea Congres al partidului.

Această întrecere in pre
mieră. care va începe miine în 
Capitală, va reuni la start un 
număr record de concurenți din 
Brașov. Zărnești, Sf. Gheorghe. 
Sibiu. Tg. Mureș, București. 
Slatina. Tg. Jiu, Brad, Timi
șoara, Oradea și alte centre. De 
data aceasta, alergătorii vor 
parcurge aproape 2 000 de kilo
metri, împărțiți în 7 etape, ei 
urmînd a străbate drumuri cu 
forme de relief variate 
peste 20 de județe ale țării. 
Apropierea startului 
pretutindeni, atît în

,Turul 
la motociclism. orga- 
C.N.E.FS.. CC. al 

In cinstea

august, ora 10, start în prima 
etapă (259 km): București — 
Slobozia (12,58) — Brăila
(14.50) — Galați (15,20) ; 16 au
gust, etapa a II-a (249 km) : 
Galați (9,00) 
Birlad (11,55) 
Iași (14,31) ;
a III-a (341 km): Iași 
Pașcani (9,34) —
(11,10) — Vatra Domei 
Bistrița ' (16,04) ; 18
etapa a IV-a (281 km): Bistrița 
(8,00) — Moisei (9,53) — Sighetu 
Marmației (11-26) — Baia Mare
(12.50) — Satu Mare (14,37) ; 
19 august, etapa a V-a (272 
km): Satu Mare (9.00) — Piscolț 
(10.08) — Oradea (11.51) — Ineu 
(13,45) - Arad (14,53) ; 20 au
gust etapa a Vl-a (284 
Arad (8,00) — Hanul 
Frumoasă (9.24) — Deva 
— Alba Iulia (12,39) —

(Urmare din pan. 1)
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actîvitatc 
strălucire. 
Chimistul

din

se simte 
localită

țile unde vor fi instalate pos
turi de control orar sau unde 
vor avea loc probele spe
ciale, cît șl în orașele ca
păt de etapă, peste tot luîndu- 
se măsurile necesare bunei 
desfășurări a raliului motorete
lor românești. Iată itinerarul 
concurenților și ora trecerii 
prin principalele localități :

DE LA STEAUA
PRIMA PROBA

lor
15

timpii înregistrați. în apropie
rea lor se află, insă, un pluton 
de șase sportivi cu 1070 p. lă- 
sînd să se întrevadă în probele 
următoare o 
tru titlul la 
rentă mică 
penta tloniștii 
pot distanța, 
dere succesiunea probelor. Ori
cum. această competiție a de
butat sub semnul echilibrului, 
ceea ce face ca disputa pen
tru ocuparea primului loc să 
fie cu atît mai interesantă.

REZULTATE TEHNICE. Că
lărie, individual: 1. Eugen Pop 
(Steaua) 1100 p, 2. Alexandru 
Grozescu (Olimpia) 1100 p. 3. 
Dragoș Pătrui (Steaua) 1100 p,
4. Dan Groza (Steaua) 1070 p,
5. Laszlo Horga " 
Ind. Linii) 1070 p. 
Gheorghe (Steaua) 1070 p; 
chipe: 1. Steaua I 3240 p. 
Olimpia București 3210 p. 
Steaua II 3192 p. 4. Politehni
ca Ind. Lînii Timișoara 3112 p, 
5. C.S.Ș. Timișoara 3048 p.

Astăzi, de la ora 9, 
de scrimă de la 
desfășoară cea de 
bă a întrecerii.

luptă strînsă pen- 
individual. Dife- 
și la echipe, dar 
de la Steaua se 
dacă avem în ve-

(Politehnica
6. Marian

e-
2.
3.

în sala 
Floreasca se 
a doua pro-

Em. F.

— Tecuci (10,42),
— Vaslui (12,55) —
17 august, etapa

— - - - (8 00) _ 
Suceava 

(13,55) —
august,

km) : 
Valea 
(11,17) 
Sibiu 

(14.06) ; 21 august, etapa a
Vil-a (275 km): Sibiu (8.00) — 
Rm. Vilcea 
(11,52) — Titu 
reșit (14,22).

Festivitatea 
(ora 900) plecarea și 
in „Turul României" 
ciclism vor avea loc 
dionul „23 August' 
tală. gazda atîtor mari compe
tiții sportive.

Traian IOANIȚESCU

(10,22)
(13,06)

Pitești 
Bucu-

de deschidere, 
sosirea 

la moto- 
pe sta- 

din Capi-

mono it spicmom
U CONCURSUL Oi IA IIPOW

C.J.E.F.S. Arad, in colabo
rare cu Consiliul județean al 
sindicatelor, a organizat pe un 
traseu ales în centrul orașului 
Lipova, în prezența a peste 
10 000 de spectatori, un con
curs de viteză pe șosea la mo
tociclism dotat cu „CUPA A 
40-A ANIVERSARE". La start 
s-au aliniat alergători din Ti
mișoara, Arad. Sebiș și Lipova. 
Tată învingătorii 
(Rapid Arad) și 
(Rapid Lipova) 
sport ; Attila 
Arad) la clasa pină la 500 cmc. 
Clasamentul pe echipe : 
C.S.M. Rapid Arad 
— Ion Lăzărescu) 109 
Rapid Lipova 66 p, 
Crișana Sebiș 16 p, 
greșul Timișoara 6 p.

în calendarul competițional al 
comisiei județene de speciali
tate mai figurează și alte con
cursuri omagiale pe traseele 
din Arad și Sebiș. în progra
mul cărora sînt incluse curse 
pentru începători și avansați. 
De asemenea, la Arad 
paează să se deschidă o 
expoziție a sportului cu mo
tor, intitulată „Omul și moto
cicleta".
Octavian BEKBECARU, coresp.

: Clara Gallo 
Vasile Alioșan

Ia 50 cmc 
Duca (Rapid

1.
(antrenor 

p, 2. A S. 
3. A.S.

4. Pro-

ur-
nouă

județele cu o 
sportivă de reală 
Echipa de handbal 
Rm. Vîicea a ciștigat Cupa Fe
derației Internaționale de
Handbal, un vîlccan, M. Fînă- 
țan, a ajuns vicecampion
mondial de Dox, 26 de sportivi 
din județul nostrir fac parte 
din loturile reprezentative, s-au 
înregistrat 116.000 de partici
pant in Daciadă, activitate in
tensă in școli, la orașe și sate, 
un interes comun, permanent, 
din partea tuturor factorilor de 
a înscrie și activitatea sporti
vă în marile realizări socia
liste ale județului nostru".

Pornim firul frumoasei isto
rii a sportului vilcean de la 
activitatea sportivă de masă. 
C.J.E.F.S. Vîlcea și organele lo
cale au permanentizat compe
tiții în mediul rural, astfel in
cit Ia Crețeni, Măciuca, Ionești, 
Budești, — - - ■ —
Bunesti. 
Bălcesti. 
acasă.
..Cupa Cretenilor". 
care cules de vii. 
Pietrarilor".
de aur" — i,... __ _____
festivaluri cultural-sportive, cu 
ecou pînă sus, în vîrf de mun
te. „Cupa Drăgoeștilor" a de
venit o tradiție in sportul vil
cean și nu putem omite, aici, 
numele unui mare iubitor al 
suortului. Gh. Ziguiescu, care e

Tomșani, 
Bărbătești, 
e la el 

Orlestenilor". 
dună fie- 
.Olimpiada 

„Cuoa Fagurele 
reprezintă adevărate

Vaideeni.
Galicea 
sportul 

..Cupa

*
*
*
*
*
■K

*

■R
* ---------  ,.
*k .rabile lor 
*
*
*
♦
*

PRIN EFORTUL
Surpriza handbalului inter

național In '84, marea și plă
cuta surpriză pentru noi, se 
numește: CHIMISTUL RM.
VILCEA Fetele handbalului de 
pe Olt au ciștigat — tn pofida 
tuturor pronosticurilor nefavo- 

:„r — „Cupa Federației 
Internaționale", una dintre ce
le trei întreceri continentale 
de club, un fel de 
U.E FA." la fotbal.

Sigur, este meritul 
fete — geloase pe faima

„Cupa

*1

♦
■k

acestor 
___  „_____ .... : i lui 
Nottingham Forest și îndirjite 
sd le repete Isprava — sîrgu- 
incioase și cutezătoare, capa
bile să și supraliciteze valoa
rea clnd greul este prea greu, 
al acestor fete care se numesc 
Maria Verigeanu, Cristina La
da. Elena Morariu, Edith Tb- 
rok, Georgeta Andronache sau 
Hilda Popescu; este meritul 
antrenorului emerit Constan
tin Popescu, cel care de mai 
bine de două decenii urcă e- 
chipele noastre — naționale și 
de club — in loja de onoare 
a laureatelor, al antrenoarei

cei 77 de 
cu pasiune 

întrecerile, răspindind bucuria 
sportului în rîndul sătenilor, 
tineri și vîrstnici, prinși cu toții 
de bucuria jocului de handbal, 
fotbal, volei, 
frumusețea 
există în 
tului de 
stațiunilor" 
fiecare an ___
meni ai muncii veniți la odih
nă in minunatele stațiuni ale 
județului Vilcea. De același 
real interes se bucură și cu
pele pe ramuri de producție, 
„Cupa Chimistul", „Cupa con
structorului", „Cupa Metalul", 
„Cupa forestierului". Și cînd 
există interes, acolo, jos, la 
baza de masă a sportului, e- 
fectul se vede și in activitatea 
de performanță.

...Chimistul Rm. Vilcea, cîș- 
tigătoara „Cupei României", la 
handbal feminin, și mai ales ' 
echipa care a adus anul acesta 
„Cupa I.H.F.". primul trofeu 
de o asemenea strălucire pe 
plaiuri vilcene. Un adevărat

veșnic tînăr, și la 
ani ai săi animă

de 
Mai 

spor- 
si ..Cupa 
adună în

tenis sau 
atletismului, 
perimetrul 
masă 
care 

cam 3000 de oa-

La campionatele republicane de navomodele

un po
pe fru-

Asociații sportive
Cluburi școlare
Secții afiliate
Sportivi legitimați

9 Sportivi clasificați :
- maeștri
- categoria I
- categoria o ll-a 
Profesori de educație fizică 
Antrenori
Instructori sportivi 
Centre inițiere copii
Echipe divizionare (A, B, C) 
Arbitri

miracol s-a petrecut cu hand
balul la Rm. Vîlcea. un fe
nomen despre care au scris 
ziare din toată Europa... Chi
mia Rm. Vîlcea, câștigătoarea 
„Cupei României" la fotbal în 
1973. anunțînd promovarea în 
prima divizie unde practică un 
fotbal bun... Clubul sportiv 
școlar Rm. Vîlcea, campioană 
republicană de junioare la bas
chet... C.S.Ș. Chimistul Rm. 
Vîlcea, promovată acum un an 
în Divizia ,A“ la baschet fe
te... C.S. Chimia pe treapta de 
bronz a clasamentului în primul 
an de participare în Divizia 
„A" la volei fete... C.S.Ș. Me
talul Rm. Vîlcea, cîșțigătoarea

X- 
îOAMENILOR

Marta Ciulei, mamă și soră 
pentru aceste fete, suport mo
ral la urcușul în pantă; dar 
— înainte de toate și peste 
toate — este meritul oameni
lor minunați de pe aceste 
leaguri de neasemuit.

Oricît de valoroase ar fi 
handbalistele reunite sub 
lorile Chimistului, oricît 
iscusiți ar fi fost antrenorii, 
oricît de mult ar fi dorit îm
preună o mare izbîndă, n-ar fi 
putut ajunge pe piscurile ei 
dacă n-ar fi fost sprijinite de 
entuziasmul acestor împăti
miți de sport, de aportul lor 
moral și material, de laborioa
sa lor activitate desfășurată zi 
șl noapte. De aceea medalia 
de aur nu este a unui om 
sau a unei echipe, ci a între
gului județ, victoria fiind, în 
fapt, a dragostei lor pentru 
sport. Pentru că Vîlcea fot
balului și a baschetului, a vo
leiului și a atletismului, a de
venit și a handbalului, prin 
vrerea și efortul oamenilor săi.

Hristoehe NAUM

me-

fost 
cn- 
de

X-
X-
X- 
X-
♦

*

*

..Cupei României", la tenis de 
masă fete, în 1983... Acestea ar 
fl unele performanțe. Cîteva 
din buchetul de succese cu 
care sportivii vîlceni, antreno
rii și factorii cu responsabili
tăți vin să mulțumească și 
prin sport pentru minunatele 
condiții de dezvoltare multilate
rală oferite județului. Succese 
care au la bază pasiune și 
seriozitate, voință și talent. 
Succese care dovedesc că po
tențialul sportiv al Vîlcei re
prezintă încă o „lumină" 
harta bogată a județului.
reținem că în 1946 lua ființă 
asociația Chimia ; că în 1958 
a apărut și Chimistul, pe lîn-

combinat 
1979 a apăru 
școlar, aduni 
pistate la 1 
de educațit 
Roaită" și Îs 
tică-fizică „ 
Am precizat 
a celor t’rei 
tive din Vile 
că ele sînt c 
socialist pe 
fie că e vc 
baschet, box 
tenis, fotbal, 
canoe, canot 
că e vorba 
formanță sai 
buie remarc; 
dițiile matei 
marea drage 
vîlcenilor (o 
antrenorul 
care a cresc 
sa a II-a p: 
chetbaliste t 

— dintre ole. I 
gind A|ot 

Pleșanir^  ast 
clubului Ch 
ședințele C 
cea, S. Zbi 
C.J.E.F.S., 
oameni ne 
înseamnă 
sus"). Și, 1 
bim de rec 
cei. nu put 
de perform 
I. Alcxandr 
Fl. Cheraa 
mănoiu, Io: 
Gheorghiesc 
volei. Emili 
Maria Ione 
Al. Roman 
Viorica En 
nescu — j» 
E. PredaM 
nu. Paula 
Barbu, Gal 
chet. C. 1 
Alboiu. M 
Ciobancan. 
An eseu — 
Defta, M 
beta

a^K 
zultat^^9

pe 
Să

nil minur 
Uzat, sdoi 
ducători i 
buri, activ 
în vîlceni : 
succesele i 
nai 1983—’ 
an din ist 
țului, „să 
cuvîntul d 
județ, frur 
ta sportivă

Turneul international

SE ANUNȚĂ UN

Timp de trei zile, pe 
ligon special amenajat 
moșul lac Ciric din Iași — 
mare atracție pentru localnici 
— s-au desfășurat întrecerile 
finalei Campionatului național 
de navomodele, categoriile pro
pulsate. teleghidate și FȘR 
Spectacolul a atras un nume
ros public. La întreceri 
luat parte 296 de constructori 
(un adevărat record), băieți 
fete • 
finale 
competițiile 
acești ..ucenici" ai marinăriei 
au trebuit să se confrunte nu 
numai intre ei, dar și cu tur
bulențele produse pe lac 
o vreme cu 
le, mai ales 
toate acestea, 
da un bun 
spectacular. De notat faptul că

în probe semifinale 
- sportivi calificați 

preliminare.

au

și 
și 
în 
Și

. _ de
vint in rafa- 

în prima zi. Cu 
competiția a fost 

nivel tehnic și

s-a stabilit și un record națio
nal de juniori — Cristina Cior
tan, in < 
După cum 
din corpul 
na este o" 
tru marile 
ționale la 
participe".
cursului au fost sportivii de la 
ICEMENERG București, o sec
ție de nivel internațional, 
xemplar sprijinită de conduce
rea prestigioasei întreprinderi 
bucureștene.

Ciștigătorli probelor : juniori — 
propulsate, EH — E. Holostenco 
(Delta Tulcea) ; EK — F. Fulea 
(Textila Sebeș), EX — I. Panciuc 
(Știința Tg. Frumos) ; ES — D. 
Mireuță (Delta Tulcea). Pe echi
pe — Delta Tulcea. Teleghidate: 
F2A — R. Todosiu (Voința Deva), 
F2B — S. Mălăia (ASIM Con
stanța), FIE — 1 kg — T. Csaszar

clasa FIV 6,5 cmc. 
aprecia Liviu Major, 
de oficiali. ,»Cristi- 
reaiă speranță pen- 
competiții interna- 
care urmează să 

O revelație a con-

(Jiul Petroșani), FlE-ț-1 kg — N. 
Racu (Farul Constanța), F1V15 — 
T. Csaszar, F1V 6,5 — Cristina 
Ciortan (Jiul Petroșani). Pe e- 
chipe : Jiul Petroșani. FSR V15 
— I. Cristina (ASIM Constanța), 
Pe echipe — ASIM Constanța.

BĂILE HERCULANE, 13 
(prin telefon). Lupta continuă să 
fie foarte echilibrată în Turneul 
internațional feminin de șah 
al României. Strînsă este și si
tuația din fruntea clasamentu
lui unde, acum, cînd au mai 
rămas de jucat 5 runde, nu mai 
puțin de 6 jucătoare aspiră la 
primul loc.

în runda a 8-a, tînăra noastră 
maestră internațională Viorica 
lonescu a furnizat o surpriză, 
cîștigind — cu negrele — la 
marea maestră Iau Shelan, 
fostă participantă la meciurile 
candidatelor. Tot cu negrele, 
Marina Pogorevici a învins-o 
pe Ligia Jicman, iar Dana Nuțu

— cu alb 
Junioara 
godinska 
fața mari: 
liani. Re;
în întîlni 
prezentan 
mania, 1 
rillene 
trerupta. 
dintre pa 
rundele ; 
skaia a 
dar a rer 
Glaz. în 
valorificai 
ținut la 
torie pr< 
zește dri

e-

Seniori : propulsate. EH — M. 
Popescu (Portul Constanța), EK
— M. Jalbă (C.S.U. Galați), EX
— I. Ciochină (CSU Galați), ES
— Gh. Păcuraru (Textila Sebeș). 
Pe echipe — ASIM Constanța. 
Teleghidate : FIE 1 kg — H. Gre
ger (Voința Reghin), F1E+1 kg
— V. Petrache (ICEMENERG 
Buc.), F3E — V. Petrache, F3V
— F. Csaszar (Jiul Petroșani),
FSRE 2 kg — H. Greger, FSRE 
-12 kg — H. Greger, F2A — H. 
Orban (Mecanica Timisoara), 
F2B — M. Popescu, FIV 3,5 — 
H. Greger, FIV 6,5 — P. Abra
ham (Jiul Petroșani), FIV 15 — 
F. Csaszar. Pe echipe — Voința 
Reghin. ESRV 3,5, 6,5 șl 15 —
H. Greger. Pe echipe — Voința 
Reghin.

RAPÎD ARAD-ÎN SERIA I A DIVIZI
La Oradea a avut loc al pa

trulea tur (ultimul) al Diviziei 
„A" — seria a II-a la polo. 
Rezultate : Rapid Arad : 5—4 
cu C.S.Ș. Triumf Buc., 11—13 
cu Progresul Oradea, 12—6 cu 
Mureșul Tg. Mureș, 13—4 cu 
Viitorul Cluj-Napoca, 6—8 cu 
C.S.Ș. 1 Buc. ; Progresul 10—7 
cu Viitorul, 6—5 cu Mureșul,
6— 10 cu Triumf, 6—4 cu C.S.Ș. 
1 ; Triumf : 8—7 cu Mureșul,
7— 4 cu C.S.Ș. 1, 7—2 cu Viito

rul ; C.S 
4—5 cu 
9—6 cu

Clasam 
Arad 36 
rești 26 
Bucureșt 
Oradea 
Mureș 1 
Napoca

Echipa 
vează in
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nimic ; că in 
fclubul sportiv 
■alentele de- 
I cu program 
lizică ’„Vasile
■ de matema- 
■ae Bălcescu".
■ a de naștere 
I ..forțe" spor- 
Ber.tru a vedea I virstă cu evul 
I îl trăim. Și I de atletism, 
lupte, handbal, 
lei. șah. caiac- 
Eimnastică, fie 
Iportul de per- 
I de masă, 
■eo potrivă 
I asigurate 
Ipentru sport a 
marcă pentru 
Ixandru Moise, 
fetițele din cla- 
|e-a făcut bas- 
Ivîzia

Mișună, 
reț^^kt 

a
preseornte

I. Trifa, 
F.S. Rm.

L metodist 
[esorul C.

care 
:heta

tre- 
con- 

și

..A", una 
ajun- 

itativ : 
itru I. 

al

la 
Tiță, 

sportul 
cit mai 

|, cînd vor- 
I sportivă a Vil- 
luita și numele 
I ridicați aici : 
I C. Marinescu, 
[fotbal. L. Du- 
[Liteanu, Ileana 
L Sorbală — 
Iță — gimnastică, 
I Ad. Ghioroaie, 
I Elena Neamțu, 
I V. Constanti- 
Im M. Finățan, 
Ix Vinerea-
Lăiiă. Antoancta 
L Petre — bas- 
f— lupte. Maria 

Bogoslav, Ana 
na Anescu. Tr. 
îs de masă. I. 
Irieă si Elisa-

— C^ac-canoe 
^Mte re- 

tite oame-
eare le-au rea- 
k antrenori, con- 
lociatiL de elu- 
oarttvi, au trezit 
■ 3e a face ca 

eompetițio- 
»1 njai prolific 
sport» vă a jude- 

iepăriter. E 
line aî acestui 
lumină pe har- 

nâniei țccialiste!

„Evoluează la birnă Simo
na...". $i o fetită cu ochii 
albaștri iși execută progra
mul pe „birna" îngustă a 
bordurii care mărginește a- 
leea umbrită de castani bă- 
trini. „Juriul" este farte a- 
tent și exigent. „Cumpăna 
n-a fost prea bună... în 
schimb a făcut o foarte fru
moasă roată...". Concursul 
continuă. Micile competitoare 
pășesc pline de emoție spre 
noul „aparat". Așa cum au 
văzut pe micul ecran. Pa
ralele. De fapt, e... bătăto
rul de covoare al blocului. 
„Se prezintă Ecaterina...". Iși 
dă cu... talc pe miini. Pri
vește bara și se înalță. 
„Tzukahara întins... Echer...". 
„Arbitrele", serioase, așezate 
pe pietrele dimprejur, se 
consultă îndelung: 10. A- 
plauze din partea băieților, 
care abia iși tncheiaseră în
trecerile „la haltere", așa 
cum au văzut ei, mai înain
te, la televizor, pe cei doi 
stejari ai noștri. Nicu și Pe
tre, acolo la Los Angeles...

...Pe aleea Străduinței, a- 
flată intr-unui din noile 
cartiere bucureștene, „Olim
piada" copiilor este in plină 
desfășurare. Ecaterina Szabo, 
Simona Păuca, Laura Cuti- 
na. Nicu Vlad sau Petre 
Becheru au devenit modelele 
sportive ale copiilor noștri.

Ei, unii din el, care n-au 
depășit de multă t reme virs- 
ta păpușilor și a pantaloni
lor scurți.

Este ORA SPORTULUI, in 
această minunată vacanță a 
școlarilor. Este ora in care 
profesori și antrenori ar tre
bui să profite pentru a adu
ce pe terenuri și mai mulți 
copii, poate medaliații O- 
limpiadelor de mîine. Dinco
lo de lecția de sport oferi
tă de sportivii rom ini, ca
merele televiziunii ne-au a- 
dus și lecția dăruirii, a pa
siunii, a muncii neobosite, 
fără de care nici Ivan Pat- 
zaichin sau Toma Simionov, 
nici Doina Melinte sau A- 
nișoara Stanciu, nici Ion 
Draica sau Vasile Andrei 
n-ar fi urcat pe treapta de 
sus a podiumului, 
noștri, au învățat 
cru privindu-i pe 
în splendidul lor 
învățat, privind

Ei, copiii 
acest lu- 
medaliați 
efort, au 

___ r tricolorul 
României urcind pe cel mai 
înalt catarg...

Pe aleea Străduinței, feti
tele și băieții au renunțat la 
șotron și la baba-oarba pen
tru a se juca „de-a Olim
piada". Iată ce au mai în
semnat, printre altele, ma
rile întreceri de la Dos An
geles...

Emanuel FANTANEANU

ȘTIRI, MECiURS AMICALE

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

• DE LA F.R.F. In legătură cu 
prevedepea din Comunicatul F. R. 
Fotbal, publicat în ziarul „Spor
tul*4 din 31 iulie 1984, referitor 
la punctul 18 cu privire la utili
zarea juniorilor și tinerilor fotba
liști în echipele divizionare „B" 
și „C** și din celelalte categorii 
inferioare, se fac următoarele 
precizări :

a. echipele divizionare ,,B- să 
folosească cel puțin un junior 
născut după data de 1 august 
1966, care va juca tot timpul in 
teren ;

b. echipele divizionare „C" sînt 
obligate să folosească cel puțin 
doi juniori născuți după 1 au
gust 1966 și trei seniori în virstă 
de 23 de ani, născuți în anul 1961;
c echipele care participă în 

campionatele județene (munici
piul București) vor folosi jucă
tori potrivit formulei șl regu
lamentului de desfășurare a cam
pionatelor respective elaborate de 
comisiile județene (municipiu] 
București) de fotbaL

F. K Fotbal recomandă să ae 
asigure competițiilor organizat» ta 
nivel județean (municipiul Bucu
rești) participarea juniorilor și 
jucătorilor în virstă de pină la 
23 de ani In scopul de a se asi
gura condițiile promovării a 
mai multor elemente tinere 
sfera performanței.
• SPORTUL STUDENȚESC 

C1ȘTIGAT TURNEUL DE 
ANVERS. Echipa 
Sportul studențesc a dștigat tur
neul internațional disputat în lo-

cit
tn

A
_ _____ LA
bu cureșteană

„Festivalul sportului preșcolar și școlar șimlean“ I
I

FORȚA EXEMPLULUI
In selecjie

PROMISIUNI PENTRU PERFORMANȚA• •• I
Copiii, tineretul 

studios din Șimleu 
Silvaniei au oferit 
recent o elocventă 
mărturie a pasiu
nii pentru exerci
țiul fizic și sport, 
cu prilejul „Festi
valului preșcolar si 
școlar șîmlean", 
juns anul 
la a 8-a 
Participanți — pes
te 4 500 de copii, 
elevi și eleve.
Festivalul tinereții 

a reunit tot ce are 
mai valoros. pe 
plan sportiv, fru
moasa așezare din 
vecinătatea Zalău- 
lui, copii și tineri 
care participă în 
mod curent la ac
tivitățile sportive 
de masă, din ca
drul asociațiilor 
sportive școlare, 
ale liceelor 
localitate, 
odată elemente 
dornice să se con
sacre unor disci- 
Dline cărora li se 
tenție deosebită în acest ju
deț. cum sînt atletismul, lup
tele. fotbalul, handbalul, spor
turile tehnico-aplicative.

Nu mai puțin de 7 programe 
complexe s-au aflat In „suma-
■wsauKnnBBs------  ■■

a-
acesta 
ediție.

acordă o a-

inin de șah a! României

rul“ festivalului, susținute pe 
rînd de reprezentanți ai grădi
nițelor nr. 3 și nr. 4. al șco
lilor generale nr. 1. nr. 2 și nr. 
3 Cehei, ai liceelor industriale 
de mecanică, agro-industrial. de 
filologie-istorie și ai Scolii spe
ciale de ajutătoare. In toate ca
zurile — participare entuzias
tă, pregătire atentă, dorința de 
a dovedi cit de bogat este bi
lanțul activității sportive din

anul școlar care s-a ineheiat, 
perspectivele celui care ur
mează. „Din cei aproape 1600 
de elevi ai unității noastre de 
invățămint — aprecia prof. C. 
Anton, inimosul director 
Școlii generale nr. 1 —
bine de 100 manifestă calități 
deosebite pentru performanță, 
motiv pentru eare șint îndru
mați către secțiile Clubului 
■portiv școlar". O asemenea 
realitate iși are explicația nu 
numai în talentul și munca stă
ruitoare a copiilor din această 
școală, ci și in dragostea cu 
care tinerele vlăstare ale spor
tului din Șimleu Silvaniei sînt 
înconjurate de cadrele didac
tice de specialitate, Elena Ște
fan. Ghizela Kovacs. Eiisabeia 
Paka și Virgil Pogan. Altfel 
spus. Școala generală nr. 1, u-< 
nitate-etalon pe planul formă
rii copiilor pentru muncă și 
viață constituie și o pepinieră a 
performantei sportive sălăjene

Un stimulent permanent pen
tru activitatea sportivă a co
piilor și elevilor din Șimleu 
Silvaniei îl reprezintă condițiile 
deosebite create, o bază mate
rială in plină dezvoltare — sta
dion cu tribune, sală de gim
nastică și jocuri, arenă de po
pice. zone pentru practicarea 
sporturilor tehnlco-aolicative 
etc., astfel că atît „Festivalul 
sportului preșcolar și școlar 
șimlean". una dintre cele mai 
importante Întreceri sportive de 
masă din județul Sălaj, cit și 
alte întreceri ale tineretului se 
pot desfășura in condiții op
time.

IȘ FOARTE STRÎNS SIMPOZION
unui scor echivalent cu o 
normă de maestră internațio
nală (7 p). Pentru o notă de 
mare maestră sînt necesare 9,5 
p, in acest turneu cu 
Eo ridicată : 2135 p.

IN CLASAMENT : 
L5, Olărașu 4,5 (2), 
niade 4,5 (1), Feustel 4,5, Ahmî- 
tovskaia 4 (2), Nuțu, Liu 
Shelan, Glaz 4 p, etc.

o medie

Ioseliani 
Polihro-

TANASE

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

calitatea Delgiană Anvers. In pri
mul joc, studenții au dispus cu 
2—0 de formația de primă ligă 
Berschoot (au marcat Hagi șl M. 
Sandu), iar in partida finală au 
întrecut tot cu 2—0 (au marcat 
Muntcanu II ’
chipa Lierse 
belgiană.
• ASTAZI, 

RAIKOS. O . 
nunți Interesantă. Se va disputa 
pa etadionul „23 August", cu în
cepere de la ora 17,30.
• „CUPA ELIBERARH" LA 

BRAȘOV. Vor participa divizio
narele .,B" șl „C“ din județ. Pri
ma etapă, in 15 august, cu urmă
toarele meciuri : Celuloza Zăr- 
nești — Tractorul, Textila Prej- 
mer — Nitramonia, Utilajul Făgă
raș — Metrom, Precizia Săcele — 
Cimentul Hogbiz șl I.C.I.M. — 
Mobila Măgura Codlea.
• F. R. FOTBAL ȘI CENTRUL 

DE PERFECȚIONARE organizează, 
in perioada 16—17 august a.c„ 
cursul de perfecționare cu antre
norii principali din Diviziile nA" 
ți „B“. Aceștia se vor prezenta 
ta Centrul „23 August" din Bucu
rești in ziua de 16 august la 
ora 8.30.
• ȘOIMII I.P.A. SIBIU — RA

PID BUCUREȘTI 0—2 (0—0). Go
lurile au fost marcate de Manea 
(mia. 56 din penalty) și Cioacă 
(min. 89). RAPID : Mânu — Ma
rinescu, Grigore. Sameș, Cirstea
— Agio, Rada. St. Popa, Ion Ion
— Cloacă, Manea. Au mai jucat : 
Preda, Goanță. Băjan și Croitoru. 
(Hie IONESCU — coresp.)
• C.F.R. PAȘCANI — POLI

TEHNICA IAȘI 1—0 (1—0). Unicul 
gol a fost înscris de Reresl. In 
miri 23. Divizionara ,„A“ a utili
zat formația : Bucu — Munteanu, 
Anton, Ursu, Ciocirlan — Gheor- 
ghiu, Cănănău, Biro — Paveliuc, 
Damaschin, Burdujan. Au mal ju
cat: Cîmpeanu, Sigmirean, M. Ra
du, Maziln șl Hnțan. (C. ENEA — 
coresp.).
• CHIMIA RM. VILCEA — 

PANSERAIKOS SERES 2—1 (1—0). 
Pentru vilcenl au marcat Cara- 
bageac (mln. 37) șl Preda (min. 
81). iar pentru oaspeți Papado
poulos (min. 54). CHIMIA : Pavel
— Teleșpan. Preda. Basno, Cincă
— Vergu, lovan, Lazăr — Verl- 
geanu, Buduru. Carabageae. Au 
mal Jucat : Deaconescu, Gîngu, 
Catinca și Iancu. (P. GEORNOIU
— coresp.).
• A.S.A. TG MURE$ — OȚELUL 

REGHIN 2—0 (1—0). Au marcat : 
Botezan (min. 14) șl C. Iile 
(min. 48). A.S.A. a aliniat for
mația : Naște — Szabo, Jenei, Is- 
pir, Fodor — C. Hie, Botezan, Po
pa — Both n, L. Marton, Fanici. 
(Constantin ALBU — coresp.).
• C.S.M. REȘIȚA — „POLI* TI

MIȘOARA 8—2 (2—2). Au marcat : 
Ormenișan (min. 18 șl 25) șl Uțiu 
(min. 51) pentru gazde, Bolba 
(min. 20 șl 44) pentru oaspeți 
(Petru FUCHS — coresp.).
• „MEMORIALUL ȘTEFAN FI-

LOTI*. lată rezultatele meciuri
lor : F.C.M. Progresul Brăila — 
Ceahlăul P. Neamț 4—0 (1—0). Au 
marcat Cațaros (min. 21), Hcrclu 
(min. 56 șl 66) șl Drăgoi (mln. 63). 
Gloria Buzău — Dunărea C.S.U. 
Galați 3—2 (1—0). Au marcat :
Zahiu (min. 33). Balaur (min. 54). 
State (mln. 80). respectiv Antohi 
(min. 47) șl Comșa (min. 60). 
Ceahlăul — Dunărea C.S.U. 2—1 
(1—0). Golurile au fost realizate 
de Mironaș I (mln. 62) șl Vama- 
nu (mln. 80). respectiv Cojocaru 
(min. 22). F.C.M. Progresul Brăi
la — Gloria Buzău S—2 (0—0, 1—1), 
partida necesittnd prelungiri și 
penalty-uri. Au marcat : Drăgol 
(min. TI din penalty) șl Nită 
(min. 68). Trofeul a revenit echi
pei F.C.M. Progresul Brăila. (N. 
COSTTN — coresp.).

« POIANA CIMPINA — SOLOM 
SOOR (Liban) 2—0 (0—0). Stoica 
(min. 57 șl 71) este autorul golu
rilor.

• Pornind de la „cazu
rile" Dumitrache, Petru 

Emil, Câmătaru...
șl FL Grigore) e- 
din prima divizie Șl la recenta consfătuire la 

care au fost Invitați TOTI an
trenorii care se ocupă de pre
gătirea copiilor și juniorilor în 
centrele fotbalului nostru (au 
absentat destui șl asupra a- 
cestui aspect vom reveni) 
s-au dezbătut multe dintre 
problemele ridicate de aceas
tă activitate considerată de 
cel mai multi ca „veriga prin
cipală a dezvoltării fotbalului 
din orice țară". Șl la fel 
la consfătuirile precedente, 
accent deosebit s-a pus 
importanța SELECȚIEI 
procesul formării viitorilor 
cători de performanță. Sigur, 
s-ar fi putut vorbi mult, mai 
ales teoretic, despre această 
problemă. Dar, de astă-dată, 
nu s-a mai procedat așa,, ci 
s-a dat cuvîntul unor antre
nori cu mare experiență și cu 
rezultate remarcabile in acti
vitatea cu mlăditele fotbalului 
pentru a împărtăși din „pro
cedeele" lor. Și a fost mult 
mal interesant. Nimeni n-a 
mal dat verdicte. Traian Io
nesco, de pildă, s-a destăinuit 
mult mai tinerilor lui colegi 
de breaslă, spunîndu-le 
a procedat la Ploiești în

ca 
un 
pe 
in 

Ju-

cum 
anii

Di-’50, cum a format echipa __ 
namo, campioana anilor ’61— 
’64. cum l-a menținut în 
pe Petru Emil, cum l-a des- 
ooperit pe Dumitrache după 
ce acesta fusese refuzat de 
Rapid. „Totul e să nu te gră
bești, să nu dai verdicte nu
mai privind o dată copilul — 
afirma el. Trebuie să-1 mai 
vezi o dată, și încă o dată, 
să-i descoperi bine calitățile 
și defectele și numai după a- 
ceea să te hotărăști". La rîn- 
dul lui, Constantin Ardeleana 
— mulți ani antrenor al echi
pei naționale de juniori — a re
latat cu argumentele de rigoa
re de ce un jucător ca Rodion 
Cămătaru a ajuns în vîrtul pi
ramidei și un altul, de același 
profil, ca Patakl, a stagnat, 
rămînînd la nivelul Diviziei 
„B“. Și actualul antrenor al 
Sportului studențesc a mai 
dat și alte exemple, tot așa, 
prin comparație. Cu mare a- 
tenție a fost ascultat și Mi
hai Bîrzan, care s-a referit cu 
precădere la secretele „școlii" 
portarilor ieșeni, la momentul 
etnd era gata-gata să fie în
depărtat Burdujan șl cum a 
putut verifica el dorința ar
zătoare a unui alt copil de a 
practica fotbalul: „Prima dată 
l-am spus că n-am timp de 
el; l-am amînat și a doua oa
ră. a venit șl a treia oară și 
atunci m-am convins că-i... 
omul meu. Fără îndoială, ris
cam să-1 pierd, dar numai 
așa putem să-i menținem pe 
cei care vor cu adevărat 
urce treptele sportului 
care ne ocupăm".

Toate acestea au făcut 
atractivă dezbaterea, pentru 
că, oricîte lucruri s-ar spune 
despre selecție — care tre
buie să fie permanentă, efi
cientă —, tot forța exemplului 
rămine cea mal convingătoare. 
Șl tocmai de așa ceva aveau 
nevoie cursanțli, unii dintre 
el foști jucători internațio
nali ca Pulu lordănescu, Fla
vius Domlde. Teodor Țarălun- 
gă și alții.

Laurențiu DUMITRESCU

lOt

să 
de

mai

ADHINISTPAT1A DI STAI LOTO PRONOSPORT INrORNIAZâ
Tiberiu STAMA

CENTRUL DE PERFECȚIONARE și Centrul de cerce
tări din Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport, 
împreună cu Centrul de Medicină Sportivă și Institutul _ de 
Educație Fizică și Sport, organizează în cinstea aniversărti 
celor patru decenii de la revoluția de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperialistă, un simpozion cu 
tema : „40 de ani de cercetare științifică în domeniul edu
cației fizice și sportului în România socialistă".

Acțiunea va avea loc miercuri 15 august începînd de la 
orele 9, în amfiteatrul Centrului de cercetări, din Bd. 
Muncii nr. 37—39.

Sînt invitați antrenori, cadre didactice, activiști, cercetă
tori, medici, sportivi.

TREI VICTORII
antrenorul cu cele 
ori de campion, a 
revină la forma 

erat, reușind in 
mbătă 3 victorii 
audate de public, 
aut in bună po- 
e ultima sută de 
a-1 pe Calafat, 

in cursă, 
reclzie de 
dreaptă de 

învingă 
isat puternio 

victorie 
se. N. 

ocazie 
rempe- 

S victorii. 
In cursa 

Manea 
lui de 
ocazie

Or- 
I.

so- 
pe

și-au făcut reintrarea și ama
zoanele, Cornelia Dumitrescu a- 
rătind bune calități de conducă
toare. Formația F. Pască a 
reușit si ea două victorii, cu 
Halogen, în principala cursă a 
zilei, care a produs și surpriza 
reuniunii, șl cu Alblnița, care 
și-a înșirat adversarii pe drum. 
Au mai învins Satim, care con
firmă forma bună din ultima 
vreme, și Jeni, care a trebuit 
să-și îmbunătățească recordul cu 
peste 6 sec.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : Meletin (Gheorghe) 1:36,8, 2. 
Hurduc, 3. Cinica. Cota : cîșt. 3, 
ord. triplă 602. Cursa a n-a : 1. 
Vesel (Tănase) 1:29,4, 2. Negos- 
tlna. Cota : cîșt. 2,40, ev. 16. 
Cursa a m-a : 1. Jeni (Suditu) 

2. Daciana. Cota. cîșt. 1, 
Cursa a IV-a ; 1. Melin

1:36,1, 
ev. 11

(Tănase) 1:29,4, 
Cota : cîșt.

1.

(B. Maneaj Străina,
Hematie. C clșt. 3, ev.
ord. triplă 618. Cursa a V-a : 
Halogen (Pașcă) 1:27,4. 2. Humor, 
3. Sabău. Cota : cîșt. 15. ev. 120, 
ord. triplă 377. Cursa a Vl-a : 1. 
Verigariu. (Tănase) 1:28,7, 2. Ca
lafat, 3. Sincera. Cota : cîșt. 3, 
ev. 105, ord. triplă 153. Cursa a 
VH-a : 1. Satim (Simion) 1:27 9, 
2. Tufoasa. Cota : cîșt. 1.80, ev. 
25, triplu III — V — VII 690. 
Cursa a vin-a : 1. Orsina (Cră
ciun) 1:26,9, 2. Solstlțlu, 3. Mâ
nut. Cota : cîșt. 7, ev. 18, ord. 
triplă închisă. Cursa a IX-a : 1. 
Alblnița (Pașcă) 1:31,0. 2. Formi
dabil. Cota : cîșt. 1,80 ev. 25. 
triplu VII — VIII — IX 357. ord. 
24. Pariul austriac s-a ridicat la 
suma de 20.650 și s-a i-'-T’s.

A. MOSCU

I
I
I
I

ClȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES 

DIN 8 AUGUST 1984

Categoria 1: 1 variantă 100% 
50.000 lei și 1 variantă 25% 
12.500 lei; Cat. 2: 1 varian-

a
a ___ _____ ________
tă 100% a 22.148 lei și 6 va
riante 25% a 5.537 lei; Cat 3: 
13,75 variante a 4.027 lei; Cat. 
4 : 57,25 a 967 lei; Cat. 5: 250 
a 221 lei; Cat. 8: 6.920 a 40 
lei; Cat. 7 : 221,50 a 200 lei; 
Cat. 8 : 3.626,50 a 40 lei,

REPORT LA CATEGORIA 1: 
19.578 lei.

Cîștigul de 50.000 lei (100%' 
a fost obținut 
HORVATH din
Hunedoara.

• Doar astăzi se mai pot pro
cura bilete cu numerele preferate 
pentru tragerea obișnuită PRO
NOEXPRES de mîlne 15 august. 
După cum știți, și la tragerile 
obișnuite se pot ciștiga auto
turisme. In luna august. Adminis
trația de Stat Loto-Pronosport a- 
trlbule numai autoturisme ..Da
cia 1300“, motiv pentru care cel 
ce șl le doresc și-ar putea încerca 
șansele șl la tragerea de mîine. 
In edițiile precedente ale rubricii 
noastre am nominalizat deja o

loz In plic
de ȘTEFAN 

Petrlla, jud.

CONCURSULUIREZULTATELE
PRONOSPORT DIN 12 AUGUST 
1884. 1. Minerul G. Humorului — 
C.S.M. Suceava 3—0 1 ; 2. A.S.A. 
Cîmpulung M. — Chimia Fălticeni 
3—1 1 ; 3. Electrica Titu — Ci
mentul Flenl 2—2 X ; 4. Electro
nistul — Flacăra Morenl 2—1 1 ; 
5. Metalul Bocșa — Gloria Reșița 
1—0 1 ; 6. CS.M. Reșița — Mine
rul Anina 3—0 1 ; 7. I.M.A.S.A. 
Sf. Gheorghe — Electro Sf. 
Gheorghe 1—0 1 ; 8. Mureșul Lu
duș — Chimica Tîmăvenl 2—1 1 ; 
9. Avîntul Reghin — Oțelul Re
ghin 2—2 X ; 10. Silvanta Cehu 
Silvaniei — Unirea Dej 7—1 1 ; 
11. Rapid Jibpu — Industria str- 
mel 0—3 2 : 12. C.F.R. Cluj-Napo- 
ca — Sticla Turda 1—1 X. FOND 
TOTAL DE CIȘTIGURI : 186.071
lei.

AurorumsMt
JUCAȚlLĂLOllNPuC.’-

lAlOTlNPUC 
CONTINUĂ 
sum

cisT/Gum ÎN 
e/iN/și

parte dintre cel mai recențl ciș- 
tlgătorl. Printre cel ce vor urma 
s-ar putea să fiți șl dv.

• în această săptămlnă ma 
puteți participa șl la tragerea o- 
bișnuită LOTO de vineri 17 au
gust, ca șl la TRAGEREA SPE
CIALA LOTO î de duminică M 
august. Dat fiind că tragerile 
speciale LOTO 2 au loc la inter
vale mari, credem că avan tai ui 
lor cu totul deosebite nu sin 
suficient cunoscute de masa par- 
tlclpanților. CIteva precizări voir 
publica in rubrica noastră d< 
mline.



„TRICOLORII" LA JOCURILE OLIMPICE
(Urmare din pag. 1)

Prin clarviziu- 
politicii parti- 

românesc și-a

tului românesc, 
nea și jfistețea 
dului. sportul 
făurit o bază largă și puter
nică. asigurîndu-și astfel cele 
mai favorabile premise ocntru 
performanțe de înaltă valoare 
în tot mai multe discipline, in 
toate competițiile de vîrf ale 
lumii.

Delegația olimpică a Româ
niei revine astăzi în tară cu un 
remarcabil succes obținut la 
cea mai mare competiție spor
tivă a lumii contemporane. O- 
limpiada. Este un succes mult 
dorit, pentru care s-a muncit 
cu devotament, pe baza unei 
științifice planificări, timp de 
4 ani. Este un succes datorat 
politicii înțelepte a partidului, 
grijii șale permanente ca spor
tul să se ridice la r.ivelul ce
lorlalte înfăptuiri din acești 40 
de ani de lumină și progres. 
Este un succes care trebuie să 
stimuleze puternic întreaga miș
care sportivă-----'-------- --------
tru noi și 
mai ample 
citoare. Este 
care trebuie pornit la o activi
tate și mai susținută de depis
tare a talentelor de pregătire 
și educare a lor pentru victo
rii care să răsplătească grija și 
eforturile partidului si statului.

românească pen- 
noi izbinzi. și 
și mai strălu- 

baza de la

i
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PROGRAMUL MARILOR COMPETIȚII
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CLASAMENTUL - NIOFICIAL - PE MEDALII DE AER
• AUR ARGINT BRONZ TOTAL

1. S.U.A. 83 61 30 174
2. ROMÂNIA ■ ■ 20 15 17 53
3. R.F, Germania 17 19 23 59
4. R.P. Chineză 15 8 9 32
5. Italia 14 6 12 32
6. Canada 10 13 16 44
7. Japonia 10 8 14 32
8. Noua Zeeîandă 8 1 2 11
9. Iugoslavia 7 4 7 18

10. Coreea de Sud 6 6 7 19
11. Marea Britanie 5 10 22 37
12. Franța 5 7 15 27
13. Olanda 5 2 6 13
14. Australia 4 8 12 24
15. Finlanda 4 3 6 13
16. Suedia 2 11 6 19
17. Mexic 2 3 1 6
18. Maroc 2 0 0 2
19. Brazilia 1 5 2 8
20. Spania 1 2 2 5
21. Belgia 1+1+2, 22. Austria 1+1+1 , 23. Portugalia
1+0+2, 24. Kenya 1+0+1, 25. Pakistan 1+0+0.

,\\\\':

ș _________

La întrecerile celei de a 23-a ediții a Jocurilor Olimpice, 
Los Angeles ’84. au participat delegații sportive din 140 de 
țâri.

Este treapta superioară de la 
care sportul românesc trebuie 
să privească spre noi înălțimi.

FIȘIER

DE LUPTE PENTRU ANUL 1935
La Los Angeles a fost făcut 

public programul marilor com
petiții de lupte ale anului 1925. 
Astfel, federația internațională 
de lupte a stabilit ca, între 8 
si 11 august, să se desfășoare, 
la Oslo (Norvegia), campiona
tele mondiale de greco-roma- 
ne. cele de „libere" urmind a 
se disputa. între 3 si 5 septem
brie, la San Sebastian (Spa-

nia). Campionatele europene — 
la ambele stiluri — au fost 
programate. între 23 și 23 apri
lie. ia Leipzig (R.D. Germană), 
pentru seniori, și între 9 si 14 
iulie la Bologna (Italia), pen
tru iuniori. ..Mondialele" ca- 
deților vor avea loc. la am
bele stiluri, intre 23 și 23 iu
lie la Clermont-Ferrand (Fran-

HTi
R.D.G. - MEXIC 1-1

La Berlin, în fața a 10 000 
de spectatori, echipa R.D. Ger
mană a susținut un joc cu re
prezentativa Mexicului, care se 
află în turneu în Europa. în- 
tîlnirea s-a încheiat la egali
tate : 1—1 (1—1). Gazdele au 
marcat prin Backs (min. 2), iar 
mexicanii au egalat prin Qui- 
rarte (min. 22) din lovitură 
liberă. Din echipa R. D. Ger-

pei cupelor echipa Steaua Bucu
rești) a cîștigat turneul de la 
Comuna (Spania) dotat cu 
„Cupa Teresa Herrera". în se
mifinale, italienii au dispus de 
Manchester United cu 2—1 
(1—0), prin golurile lui Falcao 
(min. 41) și Graziani (min. 
59). respectiv Hughes (min. 82). 
în finală, A.S. Roma a întîlnit 
pe Vasco da Gama (Brazilia). 
După 90 de minute și prelun-

r

ani 
la 

din 
Ir-

• In clasamentul 
golgeterilor turneu
lui olimpic de fot
bal pe primele 
locuri se află: iu
goslavii Borislav 
Cvetkovici și Ste
pan Deverici și 
francezul Daniel 
Xuerab cu cite 5 
goluri marcate. Ur
mează, cu 4 goluri, 
brazilianul Oliveira 
Gilmar. 0 Gregory 
Louganis a domi
nat autoritar pro
bele de sărituri de 
la trambulină și 
de la platformă, 
cîștigind ambele11 
titluri olimpice pu
se in joc. In pal
maresul său sportiv 
figurează, intre al
tele: o medalie de 
argint la 
mă 
două 
diale 
1982 
„Cupei 
in 1983. El este în

platfor- 
la J.O. '76, 
titluri min
is 1978 și 

și ciștigarea 
mondiale"

de bronz, lui Tur
ner. Juriul de la 
înot a fost, din 
acest punct de ve
dere, mai... galant, 
acordind două me
dalii de aur și im
plicit recunoaște
rea oficială a două 
campioane olimpice 
in proba de 100 m 
liber, Carrie Stein- 
eifer și Nancy Hog
shead. ambele cro
nometrate in 55,92 
s. Nu mai știm in 
istoria J.O. vreo 
altă egalitate de 
acest fel la înot 9 
Cind nimeni nu 
mai' spera intr-un 
succes al fOndiștilor 
portughezi (poate 
că nici chiar ei !), 
comportarea lui 
Mamede, in mod 
special,
pe multi dintre iu
bitorii atletismului 
lusitan, care ve
deau in proaspătul 
recordman mondial

acesta, m primăva
ră, cind a devenit 
campion mondial 
de cros la East 
Rutherford ! 0 Ca- 
nadlanca Lori Fung 
(21 ani, 163 cm și 
43 kg), prima cam
pioană olimpică la 
gimnastică ritmică, 
s-a aflat acum la 
primul său succes 
autentic, căci 
ultimele ediții 
„mondialelor" 
prezentat destul de 
modest. De atunci 
insă, antrenîndu-se 
cu multă sîrguință-, 
a reușit un salt de 
calitate, cu adevă
rat remarcabil! As
ta înseamnă perse
verență ! ® Egip
teanul Mohamed 
Rashwan este pri- 

întristînd. mul sportiv african 
care a cîștigat • 
medalie olimpică in 
turneul de judo. El 
a fost finalist la 
categoria open,

ATLETISM. Masculin, maraton : 
L Carlos Lopes (Portugalia) 
Zb02:31 — campion olimpic ; I.
John Treacy (Irlanda) 2h09:56 ; 3. 
Charles Spedding (Marea Brita- 
nle) 2hM:58 ; 4. Takeshi So (Ja
ponia) 2hl0:55 ; 5. Robert De Cas- 
tella (Australia) 2hli:09 ; 6. Ju
ma Ikangaa (Tanzania) 2hll :10.

CĂLĂRIE. Obstacole, individual: 
L Joe Fargis (S.U.A.) cu Touch 
of Class 4 p (zero în baraj) — 
campion
Homfeld (S.U.A.) cu Abdullah 4 
p (6 ’ - -------------

olimpic ; t. Conrad

r , d.b. ; 3. Heidi Ro-
biani (Elveția) cu Jessica V 8 p 
(zero in baraj) ; 4. Mario Deslau
riers (Canada) cu Aramls 8 p (4 
p), 5. Bruno Candrian (Elvția) cu 
Slygof 8 P (8 P) — J ‘ 
Alvarez (Spania) 
Park 8,50 p.

P)

d.b. ; 6. Luls 
cu Jexico de

Solo : 1. Tra-
198,467 p — 

i ; 2. Carolyn 
(Canada) 195,300 p ; 3.

MotoyosM (Japonia) 
p ; 4. Manjke Engelen (O- 
182.632 P ; 5. Gudrun Ha- 

(R.F.G.) 182,017 p : 6. Ca- 
Holwyard (Marea Britanic)

ÎNOT ARTISTIC, 
tie Ruiz (S.U.A.) 
campioană olimpică 
Waldo -J—
Miwako 
187,050 
landa) 
nisch 
roline 
182 p.

SĂRITURI IN APĂ. Masculin, 
platformă : 1. Gregory Louganis 
(S.U.A.) 710,91 p — campion o- 
limpic ; 2. Bruce Kimball (S.U.A.) 
643,50 p ; 3. Hongzheng LI (R. P. 
Chineză) 638,28 p ; 4. Hui Tong 
( R. P. Chineză) 604,77 p ; 5. Albin 
Killat (R.F.G.) 551,97 p ; 6. Dieter 
Doerr (R.F.G.) 536,07 p.

SALINT

5
%- 1

La haltere se inttmplă, uneori, ft așa... Sportivul vest-ger- 
man Manfred Nerlinger, la cat. +110 kg, a căzut cu bara 
de oțel peste el! Laserfoto: A.P. — AGERPRES

O fază din meciul amical dintre Austria Viena și Werder Bre
men, încheiat cu victoria austriecilor cu 3—0 (în stingă imaginii 
vienezul Turmer).
mane s-au evidențiat Backs, 
Kreer și Pilz, în timp ce de la 
oaspeți doar autorul golului. A 
arbitrat Christov (Cehoslovacia) 

următoarele formații : R. D. 
GERMANĂ : Weissflog — 
Kreer, Dorner, Troppa, Zotzșche

Backs, Steinbach 
min. 55), Doschner 
min. 11, Raab min. 
Ernst (Streich min. 
: Larios — Chevez,

- Pilz, 
(Stahmann 
(A. Schulz 
59), Minge, 
45.). MEXIC 
Manzo, Quirarte, Amador — De 
los Cobos, Zarza (Pardilla min. 
86), Boy (Negreta min. 60) — 
Aguirre, De la Torre, Flores.

MECIURI AMICALE
® Formația A.S. Roma (care 

va întîlni în primul tur al Cu-

ZARNESCU, LOCUL II
IN CAMPIONATUL BALCANIC DE RALIURI

în Turcia s-a desfășurat „Ra
liul Rothmans — Bravo", de 
fapt Campionatul Balcanic de 
raliuri, Ia startul căruia s-au 
aliniat automobiliști din Bul
garia, Grecia, România și Tur
cia. Un traseu de 1034 km, dur, 
străbătut numai pe ploaie și în 
mare parte clisos — a triat 
serios concurenții : 12 sosiți din 
59 plecați. în acest raliu cîști-

gat de sportivii țării gazdă 
(Cocybei — Unlu, pe Ford Es
cort 2000), o frumoasă compor
tare a avut cunoscutul cuplu 
român Balint — Zărnescu. ocu
pant al locului 2 în clasamen
tul general. Urdea — Moldovan 
s-au clasat pe locul 7 iar 
Bucur — Simeanu pe 8. Balint 
— Zărnescu au cîștigat și lo
cul 1 Ia grupa „A“, clasa 1300.

FESTIVAL ȘAHiST ÎN ELVEȚIA
vîrstă de 24 de 
si este student 
Universitatea 
California, la 
vine, tntr-un spor: 
fără recorduri, Lcu- 
ganis deține, totuși, 
o astfel de per
formanță: un punc
taj de 99,00 p la o 
săritură, notată în 
baza unui coeficient 
de 3,3 1 • în cursa 
de 100 mg, 
concurente, 
za Michele 
donnet sî 
cana Kim 
au încheiat .
exact in același 
timp, măsurat nu 
doar în sutimi, ci 
$i în miimi de se
cundă 1 Si totuși, 
nu știm cum, juriul 
concursului de at
letism a reușit să 
le departajeze pe 
cele două alergă
toare acordînd doar 
• singuri medalie,

două 
france- 

Char- 
ameri- 

Turrier, 
proba

la 10 000 m pe 
campionul olimpic, 
a venii și ultima 
probă, maratonul, 
Prezentîndu-se ad
mirabil, intr-o com
panie foarte selec
tă, de mari vedete 
ale acestei probe, 
Carlos Lopes s-a 
impus net și a cîș
tigat detașat, des- 
prinzîndu-se de ulti
mii săi companioni 
cu mai bine de 5 
km înaintea sosirii. 
Timpul său (2.09:21) 
reprezintă rezulta
tul cel mai bun 
înregistrat la O- 
limpiadă, adică un 
nou record. Re
marcabil au aler
gat și următorii 
clasați: irlandezul 
Treacy (2.09 .-56) și 
englezul Spedding 
(2.09:58). Interesant 
că Lopes (37 de 
ani) a mai traver
sat Atlanticul anul

unde l-a intilnit pe 
japonezul Yasuhiro 
Yamashita, indiscu
tabil nr. 1 al ju- 
doului mondial 0 
Finala 
masculin 
pe iarbă 
reeditare 
la J.O. i

turneului 
de hochei 

i a fost o 
! a celei de 
din 1972, 

cind formația R-F. 
Germania a între
cut pe cea a Pakis
tanului. De data a- 
ceasta insă pakis
tanezii șț~au luat 
revanșa, cîștigind 
cu 2—1, scor sta
bilit în prelungiri. 
La încheierea tim
pului regulamentar 
rezultatul era de 
t—1. Golgeterul 
competiției a fost 
pakistanezul Hasan 
Sardar, un adevă
rat maestru al a- 
cestui sport.

Festivalul șahist de la Biel 
(Elveția) a avut în turneul de 
mari maeștri doi învingători". 
Mort și Hubner ~ 8 p (din 11), 
urmați, in clasament de Korci- 
noi 7, Lobron și Ostermeyer 
6,5 p. Suedeza Pia Cramling a 
totalizat 5 p, cu o victorie in

fața lui Korcinoi ! în open-ul 
principal 
cîștigat
Palermo 9 p, urmat de Dizda- 
revici (Iugoslavia) 8,5 p, Volo- 
dea Vaisman (România), Pau- 
novici (Iugoslavia) și Groszpe- 
ter (Ungaria) — 8 p.

(110 participant), a 
argentinianul Garcia

Telefoto: A.P. — AGERPRES 
giri scorul a fost egal : 
In urma loviturilor de la 
Roma a cîștigat cu 5—4. 
tru locul 3 : Manchester 
led — Athletic Bilbao 
® Turneul orașului Lisabona 
a fost cîștigat de Sporting, 
care a învins pe Benefica - în 
finală cu 3—1. în jocurile an
terioare, Benefica și Sporting 
au întrecut pe Atletico Madrid 
cu același scor : 2—0. • La 
Stuttgart, formația V.f.L. din 
localitate a pierdut cu 4—2 
(1—1) întilnirea cu Gremio 
Porto Alegre. Renato, de la 
brazilieni, a marcat 3 goluri. 
0 La Berna : F.C. Liverpool — 
Grasshoppers Zurich 1—0. A 
înscris Wark (min. 72) 0 La
St. Gallen (Elveția) : Everton 
- St. Gallen 1—0.

CAMPIONATE
BULGARIA. Prima etapă : 

Minior Pernik — Levski Spar
tak 0-0, Ț.S.K.A. Sofia — 
Trakia Plovdiv 0—1 !, Sliven — 
Cerno More 0—2, Beroe — 
Etar 0—0. Spartak Sofia — Lo
komotiv Plovdiv 1—3, Slavia — 
Dunav Ruse 4—1, Pirin Bla- 
goevgrad — Botev Vrața 2—0. 
Cernomoreț — J.S.K. Spartak 
0-1.

SCOȚIA. Prima etapă: Aber- 
den — F.C. Dundee 3—2, 
Dundee Utd. — Hearts 2—0, 
Hibernian — Celtic 0—0, Mor
ton — Dumbarton 2—l,i Glas
gow Rangers — St. Mirren 0—0.

SUEDIA (et. 15). Elfsborg — 
Oester 2—6, Gefle — Halmstad 
1—0, I.F.K. Goteborg — A.I.K. 
Stockholm 1—0, Hammarby — 
Norrkopping 6—2, Kalmar — 
Oergryte 2—0, Malmo F.F. — 
Brage 4—0. Pe primele locuri ; 
A.I.K. 24 p, MalmS F.F. șî 
I.F.K. Goteborg cite 21 pl Pe 
ultimele : 11—12. Elfsborg și 
Gefle cite 9 p.

2—2.
11 m,
Pen- 
Uni- 
1—0.
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CĂLĂRIE 0 „Marele Premiu al 
Națiunilor" desfășurat la Dublin 
s-a încheiat cu victoria echipei 
Irlandei cu 14 p, urmată de R. F. 
Germania 16 p. Marea Britanic 
20 p. Olanda 34 p.

CICLISM © Cursa de 70 km pe 
echipe dn cadrul C.M. de juniori, 
care se desfășoară în apropiere 
de Caen (Franța) a fost cîștigată 
de reprezentativa U.R.S.S. ta 
lh23:19 (medie orară 47,015). Pe 
locurile următoare: S.U.A. lh30:35. 
Olanda 11131:03.

HOCHEI PE GHEATĂ 0 Rezul
tate din turneul final al C.C.E., 
care se desfășoară la Ortisei (Ita
lia) : Dukla Jihlava — Djurgarden 
Stockholm 3—1, Dukla Jihlava — 
Dynamo Berlin 7—2, ț.s.k.a. 
Moscova — Djurgarden 5—0, 
Ț.S.K.A. Moscova — Dynamo Ber
lin 4—2. In clasament, după două

etape, conduc Ț.S.K.A. Moscova 
și Dukla Jihlava cu dte 4 p.

MOTO 0 „Marele Premiu" de 
la Anderstorp (Suedia) a progra
mat o nouă etapă din cadrul 
C.M. de viteză. Iată cîștigătorii : 
125 cmc : Jean Claude Selinl 
(Franța) — viteză medie 134,800 
km ; 250 cmc : Manfred Herweh 
(R.F.G.) v.m. 139,00 km ; 500 cmc: 
Ron Haslam (Marea Brltanie) — 
v.m. 146,803 km ; ataș : Biland 
Waltisperg (Elveția) — v.m. 144,600 
km.

ȘAH 0 La Helsinki se desfășoară 
campionatul mondial de 
în runda a 9-a Cătălin 
tescu (România) a fost 
de Gad Rehelis (israel), 
sament conduce Kurt

juniori. 
Navro- 

întrecut 
In cla- 
Hansen 

(Danemarca) cu 7 p. urmat de 
Aleksei Dreev (U.H.S.S.) 6,5 p (1).

RUGBY 0 La Brisbane, repre
zentativa Noii Zeelande a dispus 
de selecționata provinciei Queens
land (Australia) cu 39—18 (14—6).

TENIS 0 Ecuadorianul Andres 
Gomez a cîștigat turneul de la 
Indianapolis, învingîndu-1 în fina
lă pe Balazs Taroczy cu 6—o, 
7—6. 0 In turneul de la Cleveland 
(primele meciuri din sferturi) : 
Marty Davis — David Dowlen 
6—1, 6—4, Matt Mitchell — David 
Pate 6—1, 4—6, 6—2 (toți S.U.A.). 
0 Semifinalele feminine ale 
neulul de la Indianapolis : 
nuela Maleeva (Bulgaria) — 
drea Temesvari (Ungaria) 
6—2; Lisa Bonder (S.U.A.) —

tur- 
Ma- 
An- 
6—3, 

_ _.____________ ________ . Pam
Casale (S.U.A.) 7—5, 7—6 0 tn 
C.E. de junioare pe echipe, grupa 
------ — ceho-„A" de la Karlovy-Vary : 

slovacia — U.R.S.S. 4—1.
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