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TRĂIASCĂ UNITATEA DE NEZDRUNCINAT |
A ÎNTREGULUI NOSTRU POPOR ( 

IN JURUL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, j 
AL SECRETARULUI SĂU GENERAL, | 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU! I

»

L
Desen de FLORIN ILIE

în cadrul unei solemnități la sediul C.C. al P.C.R.

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
I A FOST CONFERITĂ MEDALIA COMEMORATIVĂ
„A 40 a aniversare a revoluției de eliberare socială

și națională, antifascistă și antiimperialistă"
Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
i-a fost conferită, prin Hotărir* 
a Consiliului de Stat, in cadrul 
unei solemnități care a avui 
Ioc, marți dimineața, Ia sediul 
C.C. al P.C.R., Medalia come
morativă „A 40-a aniversare a 
revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și an
tiimperialistă".

Au luat parte membri și 
membri supleanti ai ComiteTu- 
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai Comitetului 
Central al Partidului.

Hotărîrea Consiliului de Stat 
prin care tovarășului Nicolae 

. Ceaușescu i se conferă medalia 
comemorativă a fost citită de 
tovarășul Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Stat, care a inminat secreta
rului general al partidului, pre
ședintele Republicii, distincția 
jubiliară dedicată marii săr
bători naționale a poporului 
român.

Cei prezenti l-au felicitat cu 
multă căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. i-au adre

sat urări de sănătate si ferici
re. multă putere de muncă în 
indeplinirea misiunii de cea 
mai înaltă răspundere încredin
țată de partid si popor, in ac
tivitatea consacrată progresu
lui multilateral al natriei noas
tre socialiste, creșterii presti
giului României in lume.

în continuare. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a ' inminat, 
în cadrul aceleiași ceremonii. 
Medalia comemorativă ,.A 40-a 
aniversare a revoluției de eli
berare socială si națională, 
antifascistă si antiimperialistă", 
conferită prin Decret Preziden
țial pentru contribuția deose
bită adusă la înfăptuirea poli
ticii Partidului Comunist Ro
mân de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
in patria noastră, cu prilejul 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a 
inminat, în cadrul unei solemnități care a avut loc, marți di
mineața, la Palatul Republicii, înalte ordine ale Republicii So
cialiste România, conferite, prin Decret Prezidențial, cu prilejul 
celei de-a 40-a aniversări a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperialistă.

celei de-a 40-a aniversări a re
voluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă si anti- 
imperialistă. tovarășei Elena 
Ceaușescu, tovarășilor Con
stantin Dăscălescu, Iosif Banc, 
Emil Bobu, Virgil Cazacu, Lina 
Ciobanu, Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Ion Dincă, Ludovic 
Fazekas. Alexandrina Găinușe, 
Manea Mănescu, Paul Nicules- 
cu, Constantin Olteanu. Gheor- 
ghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu. Ilie Ver- 
deț. Stefan Voitec. Stefan An
drei. Stefan Bîrlea. Leonard 
Constantin. Miu Dobrescu, Ma
rin Enache, Petru Enache, Mi
hai • Gere. Nicolae Giosan, Su- 
zana Gâdea, Ana Murcșan, 
Elena Nae, Cornel Pacoste, Ion 
Radu, Ion Stoian. Iosif Szasz, 
Ioan Totu, Ion Ursu, Richard 
Winter, Silviu Curticeanu, 
Constantin Radu. Gheorghe 
Stoica.

♦ *
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«CUPRII40 a flniVEHSeOE»
S-a încheiat „Turul României" la motociclism

CONDUCEREA DE CĂTRE PARTIDA MIȘCĂRII SPORTIVE —TEMELIA DE GRANIT A TUTUROR
OTILIA PANCA, MIHAI MOTOI ȘI ECHIPA
I.M.G. BUCUREȘTI - PE PRIMELE LOCURI

■I

SUCCESELOR NOASTRE
Ieri după-amiază a luat sfîr- 

șit „Turul României" la moto
ciclism. organizat în premieră 
de C.N.E.F.S.. C.C. al U.T.C, si 
F.R.M. în cinstea marii sărbă
tori de la 23 August si a celui 
de al XIII-lea Congres al par
tidului. în cea de a 7-a zi a 
acestei importante competiții de 
regularitate si rezistentă, aler
gătorii au parcurs ultima eta
pă ne ruta Sibiu — Rm. Vilcea 
— Pitești — Titu — București 
(275 km). caravana făcînd. 
prin sate si orașe, o bună pro
pagandă - sportului cu motor.

r

O FINALĂ ATRACTIVĂ LA FOTBAL
Interesanta competiție oma

gială „Cupa a 40-a aniversare", 
rezervată fotbaliștilor, și-a de
rulat ieri penultima fază, cea a 
semifinalelor. în ‘ fapt a fost 
vorba de a doua semifinală, 
desfășurată la Baia Mare, unde 
s-au întîlnit cîștigătoarele a

IERI, BĂIMĂRENII AU CÎȘTIGAT CU 
PARTIDA CU GLORIA BUZĂU

BAIA MARE, 21 (prin tele
fon). Această semifinală • a 
competiției, în care s-au întîl
nit F.C. Baia Mare și Gloria 
Buzău, a atras în tribunele 
stadionului „23 August" din 
localitate 10 000 de spectatori, 
în prima repriză tempoul a 
fost lent, partida inregislrînd

La capătul celor aproape 2000 
de km. victoria a revenit 
sportivilor Otilia Panca
(C.S.T.A. București). Mihai 
Motoi (Calculatorul București) 
si echipei I.M.G. București, 
care au intrat astfel în posesia 
titlurilor de campioni la regu
laritate si rezistentă ne anul 
1984. Bine conduși de antrenorii 
Petre Iancu, Marian Niculescu 
si. respectiv. Traian Mihăilescu, 
învingătorii s-au impus prin 
valoare si prin temeinica pre
gătire a mașinilor pentru 
toate variantele de timp si 

două „zone" : F. C. Baia Mare 
și Gloria Buzău, învingătoare 
în meciul de ieri, F.C. BAIA 
MARE va întîlni, în finala com
petiției, formația RAPID, par
tida fiind programată vineri in 
Capitală, pe stadionul „23 Au
gust".

3-0

prea dese întreruperi ca ur
mare a inexactităților de ordin 
tehnic și tactic. Cei care au 
avut inițiativa au fost băimă- 
renii, mai insistenti în ofen
sivă. dar impreciși și indeciși 
în faza finalizării. Au ratat 
Roznai (min. 29) și Mureșan 
(min. 31), șuturile lor fiind 

drum. Ca si în penultima eta
pă. campionii au știut și ieri, 
pe traseul Sibiu — București, 
să-si apere sansele în fata pu
ternicilor lor adversari din 
Zărnesti. Brașov si Municipiul 
Sf. Gheorghe. care au . făcut 
uz de întregul lor potential fi
zic si tehnic, mai ales la tes
tele de îndemînare si moto- 
cros. pentru a-i depăși pe 
lideri. Regretăm că trei dintre 
principalii favoriti ai cursei, 
cunoscutiî motociclisti Ernest

(Continuare in pag 2—3)

apărate de Cristian II. La rn- 
dul ei, Gloria a pasat bine, dar 
în ofensivă a contat mai pu
țin : în min. 11 fostul interna
țional Marcu este blocat de 
Mia. iar în min. 33. același 
Marcu — împreună cu State 
— în loc să șuteze. au preferat 
o combinație în plus. Buzoia- 
nul State se remarcă in min. 
42 printr-un voleu puteinic. 
Cea mai frumoasă fază a pri
mei reprize va fi realizată de 
Pinter si Arezanov. a căror 
combinație se încheie cu un 
șut puternic al ultimului.

Altul avea să fie aspectul 
jocului după pauză. Acțiunile 
au un ritm ridicat, ureînd im
plicit și cota spectaculozității.

(Continuare in pag 2—3) 

întreaga noastră națiune 
trăiește, cu puternică vibrație 
patriotică, aceste zile istorice 
din viața României socialiste, 
cînd intimpinăm sărbătorește 
ziua de 23 August, ziua victo
riei Revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascis
tă și antiimperialistă. Sub 
conducerea înțeleaptă a Parti
dului Comunist Român au fost 
străbătute patru decenii de 
muncă liberă. creatoare, de 
transformări revoluționare în 
întreaga dezvoltare economică 
și social-culturală a patriei 
noastre. Cu deosebită mîndrie 
și satisfacție, poporul nostru 
face în aceste zile bilanțul 
rodnic, de strălucite înfăptuiri 
obținute sub conducerea parti
dului în anii care au trecut 
de la 23 August 1944 și, înde
osebi. în ultimele două dece
nii, perioadă inaugurată de 
Congresul al IX-lea al parti
dului și numită, cu mîndrie 
patriotică si recunoștință, 
„EPOCA CEAUȘESCU". cea 
mai fertilă din întreaga isto
rie a României.

In acești, ani de mari împli
niri în toate domeniile de ac
tivitate. mișcarea sportivă, 
condusă și îndrumată de partid, 
a înregistrat și ea mari prefa
ceri. educația fizică și sportul 
devenind activități de interes 
național, componente impor
tante ale procesului de edu
care comunistă a tineretului, a 
maselor largi de oameni ai 
muncii, factori de bază in 
menținerea și întărirea sănă
tății și puterii de muncă, pen
tru petrecerea în mod plăcut 
și util a timpului liber. De la 
crearea. în anul 1944, a Orga
nizației Sportului Popular, pri

ma organizație cu caracter de
mocratic din istoria sportului 
românesc. mișcarea noastră 
sportivă a devenit cu fiecare 
an mai puternică, cu o mereu 
mai mare audiență în rîndu- 
•rile tineretului, ale maselor 
largi de oameni ai muncii.

Au fost obținute succese în
semnate atît în domeniul acti
vității de masă, -de cuprin
dere a tineretului, a oameni
lor muncii în practicarea cu
regularitate a exercițiilor fi
zice, sportului și turismului, cit
și pe tărîmul activității de
performanță. România socia
listă s-a afirmat viguros, mai. 
ales în ultimii 20 de ,ani. in 
cele mai mari competiții spor
tive internaționale — Jocu
rile Olimpice, campiona
tele mondiale. campionatele 
europene — cel mai recent e- 
xemplu constituindu-1 străluci
tul succes repurtat la cea de 
a XXIII-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de vară de la Los 
Angeles, la care delegația 
României a realizat un bilanț 
record :■ 53 de medalii. dintre 
care 20 de aur. ocupind locul 
II din 140 de țări participante.

Conducerea mișcării sportive 
de către partid, grija perma
nentă a partidului și statului, 
personal a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU au făcut ca a- 
ceastă activitate să devină un 
bun al maselor largi, al între
gului popor. Mărturii ale grijii 
partidului pentru mișcarea 
sportivă sînt Și hotărîrile care 
au stabilit cadrul organizato
ric și au stimulat în perma
nența dezvoltarea și afirmarea 
mișcării noastre sportive. Ho-

(Continuare in pag. 2—3)



în zilele de 23 și 24 August in Capitală

NUMEROASE ACȚIUNI SPORTIVE
H.C. MINAUR BAIA MARE Șl POLITEHNICA TIMIȘOARA

IȘI DISPUTA TITLUL LA HANDBAL MASCULIN
SI DE AGREMENT IN CADRUL „DACIADEIJ5

tl

Etapa a doua a „Cupei a 
40-a aniversare" a fost mar
cată de cîteva surprize : for
mațiile masculine bucureștene 
Steaua si Dinatno au fost în
vinse, astfel că derby-ul și-l 
vor disputa H.C. Minaur Baia 
Mare și Politehnica Timișoara.

MASCULIN

POLITEHNICA TIMISOARA
— DINAMO BUCUREȘTI 26— 
20 (11—7). Partidă echilibrată 
numai în primele minute, du
pă care studenții 
cu o apărare foarte 
la punct și activă, 
nou în Buligan un 
mare formă, s-au detașat trep
tat. mai întîi Ia două goluri, 
iar apoi la patru goluri în fi
nalul reprizei. în partea a 
doua, cînd era de așteptat re
plica dinamovistă. surpriza 
(plăcută!) a venit tot din par
tea timișorenilor. Aceștia au 
controlat jocul tot timpul, în
scriind din cele mai diverse 
poziții și apărîndu-se la 
de acerb ca în primele 
nute. Să notăm, pentru ; 
xemplifica totul, că în 
50 Politehnica Timișoara 
înscris adversarilor săi un gol 
cînd avea doi jucători elimi
nați ! 
(toate 
Voicu 
Janlo
Dogărescu 5. Mocanu 
ria 3. Durau 2. Grabovsehi 2. 
Jianu 1, Oprea 1, Stefan 1. Au 
arbitrat bine I. Nieolae (Plo
iești) și C. Cristea (Con
stanta).

H.C. MINAUR BAIA MARE
— STEAUA 29—24 114—16).
Ceva mai bine pregătită în 
ceea ce privește apărarea, unde 
au excelat — dar si mai puțin 
nervoși — băimărenii s-au 
impus și de această dată. Ei 
au practicat un handbal mai 
bine închegat din punct de ve-

timișoreni, 
bine pusă 
avînd din 
portar în

Au înscris : 
din acțiune),

5, Giurgea 2. 
1. Popesen 1.

fel 
mi- 

a e- 
min.

a

Fălker 9 
Petru 6. 

Timpn 2, 
resnectiv 
5. Zaha-

„TURUL ROMÂNIEI"
(Urmare din pag. 1)

Petrișor Titilencu 
Sandu, angaiati 

lupta pentru un loc De 
au fost penalizați in

si 
«Țin

Mulner. 
Stellan 
start în 
podium, 
final de iuriul de concurs, fie
care cu cite 1000 de puncte, 
pentru nerespectarea regula
mentului privind echipamentul 
motoretelor.

Etapa a 7-a a fost câștigată 
de Doina Popescu (C.S.TA. 
Buc.) cu 893 d.d.. Laszlo Fe- 
renezi (Torpedo Zărnesti) cu 
64 p.p. și echipa Steagul roșu 
Brașov cu 1464 d.p.

CLASAMENTELE GENE
RALE: individual (f) — I. O- 
tilia Panca (C.S.T.A, Bue.) 
1539 p.p.. 2. Elena Rauca (E- 
lectro Sf. Gheorghe) 1890 d.d.. 
3. Doina Popescu (C.S.T.A 
Buc.) 2002 p.p.: (m) — 1. Mihai 
Motoi, (Calculatorul Buc.) 289 
p.p.. 2. Andrei Benedek (St. r. 
Bv.) 355 p.p.. 3. Dumitru Ciu- 
raru (I.M.G. Buc.) 147 p.p., 4. Tă- 
nase Drăghici (I.M.G. Buc.) 
563 d p.. 5 Gabriel Bratovici 
(I.M.G.) Buc.) 593 p.p. 6. Laszlo 
Ferenczi (Torpedo) 695 d.D-: e- 
chipe : 1. I.M.G. Buc. (D Ciu- 
raru. T. Drăghici G. Brato
vici. S. Sandu) 3109 d.d.. 2. 
Steagul rosti Brasov 3253 d d„ 
3. Torpedo Zărnesti 3314 p.p.

Troian IOANIȚESCU

dere tactic, reușind să reziste 
numeroaselor tentative ale e- 
chipei bucureștene de a prelua 
inițiativa. Socotim 
băimărenilor meritată, 
că ei s-au prezentat ca 
mație echilibrată din 
punctele de vedere, 
meciului a fost foarte 
pe alocuri chiar dur. cu mul
te eliminări 
primul rînd. 
în decizii a 
tri Al. Isop 
Mihalașcu (Buzău), 
scris : M. Voinea 8.
6. Porumb 4. Mironiuc 4, Co- 
vaciu 4, Oros 3 — pentru H.C. 
Minaur ; Stingă 10. Drăgăniiă 
5. Dumitru 4. Petre 2. Ioncs- 
cu 1. Niculae 1. Mirică 1 —
pentru Steaua.

victoria 
pentru 
o for- 

toate 
Finalul 
nervos.

determinate, in 
de inconsecventa 

cuplului 
(Pitești)

de arbi- 
Si

Au 
Flangea

Gh. 
în-

Programul de azi

Ora 15 : CHIMISTUL RM. 
VÎLCEA — HIDROTEHNI
CA CONSTANȚA (f)

Ora 16,15 : H.C. MINAUR
— POLITEHNICA TIMI
ȘOARA (m)

17,30 : ștunta bacău
— RULMENTUL BRAȘOV 
(0

Ora 18.45 : STEAUA — 
DINAMO BUCUREȘTI

forte, in final victoria reve
nind tinerei și cu perspective 
echipe din Brașov. Au înscris: 
Călin 8, Tache 7, Pătruț 3, 
Neică 1 — pentru Rulmentul ; 
Cazaca 5, Gheorghe 4, Vasila-

Măricel Voinea aruncă pe deasupra blocajului advers și înscrie. ■ 
(Facă din meciul H.C. Minaur Baia Mare — Steaua)

Foto : Dragoș N’EAGU
FEMININ

RULMENTUL BRASOV — 
HIDROTEHNICA CONSTAN
TA 19—16 (8—9). Admirabil e- 
fortul tinerelor handbaliste din 
Brașov care — deși au fost 
conduse In prima parte — au 
luptat cu dirzen-e. neeedind 
nici o clipă in fața mai ruti
natelor lor adversare. Echipa 
din Constanta a condus cu 
7—4 în min. 16 și cu 9—6 (24). 

meciul a purtat ampren- 
unui frumos echilibru de

cbe 2, Chiricâ 2, Hobincu 1, 
Bocăneai» 1, Carapetru 1. Au 
arbitrat bine Tr. Popesen și 
J. Mateeseu (București).

apoi 
ta

CHIMISTUL RM. VÎLCEA 
— ȘTIINȚA BACAU 30—29 
(13—15). Au marcat : Verigea- 
u 12. Torok 7. M. Petre 5. 
Morariu 3. Țipi 2 si Pestrea 1 
centru Chimistul si. respectiv. 
O*ei 17, Hrițcu 4. Cîobotaru 2, 

2.Morsi 2. Lunea 2. Danilof

Călin ANTONESCU

O FINALA
(Urmare din pag I)

Apar și golurile, trei la număr. 
Insistă și Gloria in atac dar 
se vede imediat condusă. In 
min. 47 : fundașul Mjrcea. in 
cădere, n deschide pe— Nem- 
țeanu și acesta înscrie Peste 
Cristian II. în minutul urmă
tor. Nemțeanu este la un pas 
de 2—0. dar reia peste poartă 
de la 6 m. Va fi 2—0 in min. 
51. cind fundașul Ras iși În
cearcă șansa cu un șut de la 
35 m și șansa îi suride, pen
tru că Cristian
Gazdele
■eanlaL ___ ________
(min. 66) și Sabău (min. 75) 
irosesc bune situații. Gloria în
cearcă 
placat 
iar in 
ocazie
tat in __ ______________.
dintr-o poziție și mai bani în

II greșește. 
forțează proporțiile 
insă Dragomirescu

reabilitarea. Mar cu este 
in min. 77 de Sabău. 
min. 79 tot Marcu are o 
favorabilă, el fiind imi- 
min. 87 de Sumulansrhi.

BASCHET. INEDIT, 
că în cursul 
„Cupa a 40-a 
componentele 
peste putină 
Belgia sansa 
tul european. ___  ___ _____ ___ ______ _
echipele Ia care sînt legitimate, iar altele 

formațiilor ce nu tau oarte 
au întărit unele echipe. Așa 
baschetbalistelor 
Jugănaru. Csilla

Ne-a bucurat faptul 
desfășurări; turneelor pentru 
aniversare* au evoluat toate 
lotului reprezentativ . care, 
vreme. îsi vor susține, in 
calificării pentru Campîona- 
Cele mai multe au iucat la

— aparțlnind 
la turneu — 
a fost cazul 
săilâ Rodica ....._____ _ _____
Emilia Alixandru și Luminița 
care pe lingă faptul că s-au —......... —
într-o activitate competițională. au si con
tribuit la mai bună evoluție a formațiilor 
pe care 
.TROFEUL
HEROLD", 
roul F.R. 
din ediția 
tionale de 
cearnă 
rold" i 
du tine

Paula Mi- 
Grădinaru, 

Mftrlnguț 
i menținut

le-au reprezentat temporar. 
FAIR-PLAY CONSTANTIN 

S-a făcut o propunere si Bl- Bascnet a ... . .
1984—1985 

baschet —
i „Trofeul falr-play Constantin 
echipelor care vor acumula cele 

i greșeli tehnice. Iată o Inițiativă

acceptat-o: tncepînd 
a campionatelor 
Divizia A. să se

na- 
de- 
He- 
mal

ATRACTIVA

F.C. BAIA MARE : Mia 
Arezasov. Pinter. Rat (min. 
Ignai). Rus (min. 78 Pop)

Roz- 
Dragotnirescu). 

Roatiș),

n
Laiș. Sabău. Mureșan

61 ~
Nemțeanu (min. 78 ______ _
Sep: (min. 61 L. Moldovan).

GLORIA BUZĂU : Cristian 11 
(min. 52 Lazăr) — Năstase. 
Mircea. TicA Stanciu — Balaur, 
Andri esei (min. 55 Ghizdeanu), 
Nxță. Șumulanschi — State. 
Marca-

nai

Conrianfin ALEXE

care merită aplaudată si care va contribui 
la tatârirea disciplinei In rtadurile bas- 
chetballștlior r.ostri fruntași, băieți sl fete.

ÎNOT. FETELE — ÎNAINTEA BĂIEȚI
LOR Cam așa s-au prezentat lucrurile, ani 
buni, tn înotul nostru, tn ultima vreme 
Insă. ..riposta* băieților e remarcabilă.
După ce doi dintre el — ploieșteanul
Cristian Ponta șl băimăreanul Robert Pin
ter — s-au întors de la cele mal recente 
ediții ale campionatelor europene de Ju
niori cu primele titluri continentale din 
natația românească, iată că. deunăzi, la 
întrecerile „Cupei a 40-a aniversara* și 
campionatelor naționale. Înotători,- s-au 
aflat ta prim-plan. Dacă cele doua re
prezentante ale noastre la J.O., Anca Pă- 
trășcoiu și Carmen Bunaciu, sl-au împăr
țit victoriile în cursele de spate (obțln'nd. 
ambele, in ciuda oboselii firești timpi 
de... finală olimpică la ..sută*). tabela recordurilor .... . - . .
multe ori, Pinter, 
sperăm că e vorba mal mult 
simplă „tresărire de orgoliu* 
băieților. Așteptăm, deci, alte
• VA FACE Laura Sachelarie să se 0- 
prească cronometrele mal repede? După 
cum s-a prezentat la sfîrșltul săptăm’nll 
trecute, cînd s-a dovedit cea mal rapidă

au modlficat-o,' de 
*, Negrea șl

cele mai 
Ponta. Să 
dedt de o 
din partea 
confirmări I

Aflăm de la Consiliul municipal 
București pentru educație fizică 
și sport că pe numeroase baze 
sportive din Capitală se vor orga
niza in zilele de 23 și 24 August 
numeroase acțiuni sportive, de 
masă In cadrul „Daciadel" dedi- _ 
cate celei de a 40-a aniversări a 
revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă șl antiim- 
periaiistă.

Din amplul program alcătuit In 
cele șase sectoare ale Capitalei 
șl în Sectorul agricol Ilfov reți
nem, In principal, că în ziua de
23 August programul 
sportiv se va desfășura 
orele 15—19,30,
24 august intre 8 și 20.

special 
între 

iar in ziua de

Iată pe scurt, cîteva din bazele 
sportive ce vor găzdui aceste ma
nifestări — pe sectoare — și dis
ciplinele la care vor avea loc În
trecerile : • SECTORUL 1 — pe 
terenurile „Casa Scinteil" (între
ceri șl demonstrații de fotbal, 
oină, volei, tenis de cimp și de 
masă, popice șl înot), „Locomo
tiva* (fotbal, volei, tenis de cimp 
șl de masă, popice, tnot), 
„P.T.T.* (tenis de cimp. baschet, 
popice, fotbal). „Laromet" (tenis 
de cimp. popice, șah), „Tehno- 
metal* (fotbal tenis de cîmp. po
pice. șah. canotaj). „Automatica" 
(fotbal, tenis de cimp. șah. volei) 
• SECTORUL 2 — „Electronica" 
(fotbal, șah. handbal, tenis de 
masă). „Mecanică Fină" (handbal, 
fotbal, tenis de cîmp șl de masă, 
șah), ..Pompe- (cros, fotbal, vo
lei tenis de masă). „F.R.B.*

(handbal, șah, fotbal, tenis de 
masă), „Tei-Toboc" (tenis de cîmp 
și de masă, volei, handbal, bas
chet), „Cutezătorii" (fotbal, tenis 
de cîmp, înot, tenis de masă, 
patine cu rotile, jocuri distracti
ve) • SECTORUL 3 — numai în 
ziua de 24 august, incepînd de 
la ora 9 dimineața, pe bazele 
„Timpuri Noi“ (finale la hand
bal, volei, popice, demonstrații de 
box și judo) și „Policolor" (de 
asemenea, finale la fotbal, tenis 
de cîmp și de masă, handbal fe
te, jocuri distractive) • SECTO
RUL 4 — „I.M.G.B.“ (volei, te
nis de cimp, atletism, handbal și 
fotbal), „Viscofil" (pentru tinerii 
din Popești Leordenl — fotbal, 
volei, atletism, jocuri distractive), 
„Temerarii" (pentru copiii și a- 
dulții din cartierul Bercenl — 
fotbal, volei, handbal, tenis de 
cîmp) • SECTORUL 5 — „Braga- 
diru" (fotbal, tenis de cîmp și de 
masă, șah. volei, badminton, 
jocuri distractive) • SECTORUL 6 
— „U.R.B.I.S." (fotbal, volei,
handbal, cros, tenis de cîmp ; de
monstrații de box. haltere, lupte), 
„Electrocentrale" (fotbal, cros, te
nis de cîmp), „Satul de vacanță" 
(cros, fotbal, tenis de masă, 
jocuri distractive) • SECTORUL 
AGRICOL ILFOV — „Baza de 
sport și agrement a U.T.C. din 
comună Buftea" (handbal, volei, 
înot, fotbal, iar pentru copii, con
cursuri de trotinete și triciclete), 
„Cernica" (concurs de orientare 
sportivă). „Snagov" (concursuri 
de înot pentru toate categoriile 
de vîrstă).

TEMELIA DE GRANIT A SUCCESELOR NOASTRE
(Urmare din pag. 1)

tărirea Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R. asupra dezvoltării 
continue a culturii fizice și 
sportului (iunie 1949). Hotă- 
rîrea C.C. al P.M.R. și Consi
liului de Miniștri cu privire la 
reorganizarea mișcării de cul
tură fizică și sport (iulie 1957). 
Hotărîrea Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. cu privire la 
reorganizarea activității de e- 
ducație fizică și sport (iulie 
1967). Hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. cu privire la dezvol
tarea continuă a educației fi
zice și sportului (28 februarie 
— 2 martie 1973) — au însem
nat momente de importanță 
hotărîtoare pentru drumul 
parcurs de mișcarea noastră 
sportivă în ultimele patru de
cenii și mai ales după Con
gresul al IX-lea al partidului. 
Mișcarea sportivă s-a bucurat 
în toți acești ani de preocu
parea și grija părintească ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidu
lui, președintele tării, de pre
țioasele sale indicații și orien- . 
țări, care au dat profunzime 
și claritate conceptului 
cație fizică și sport, 
rind acestui domeniu 
vitate înalte valențe 
educative și atributul 
vități de interes național. Nu
meroasele șl valoroasele docu
mente de partid ce au rezultat 
din cuvântările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu constituie 
prețioase instrumente de lucru 
pentru Întregul activ al miș
cării sportive. Mesajele adre
sate de secretarul general al 
partidului, președintele țării, 
conferințelor pe tară ale miș
cării sportive, istorica 
tare ■ 
Ceaușescu 
premiere 
medaliațl 
Montreal.

de edu- 
confe- 

de acti- 
social- 

de acti-

cuvin - 
tovarășului Nicolae 
la festivitatea de 

a sportivilor români 
la Olimpiada de la 
o serie de regiemen-

înotătoare a noastră (recordmană la IM 
m liber, dar și la 50 m), brălleanca pare 
capabilă să răspundă afirmativ, cît de cu- 
rînd. la întrebare... • LA BUNA DESFĂ
ȘURARE a concursului — șl nu e simplu 
de „dirijat* o competiție de Inotț — șl-a 
adus aportul un grup de oameni inimoși. 
Intre care. la... pupitru, s-au aflat Aurel 
Urmuzescu. Felix Heitz, Tiberlu Muntca- 
nu. Ema Niculescu.

TIR CU ARCUL. O dată cu desfășurarea 
„Cupei a 40-a aniversare*, Aurora Chin 
reușește să stabilească un record sui-ge- 
neris în tirul nostru: din luna 
1982. : . __ 1
campioana noastră n-a mai 
o competiție internă, adică 
30 de concursuri. în această 
rora Chin a făcut saltul de 
1278 p în proba de simplu ___
tul său record la dublu FITA, 2545 n ___
fi adus victoria în orice competiție Inter
națională la care ar fi participat... Legi
timarea sa la clubul Steaua și colaborarea 
cu antrenorul Gabriel Petrescu, de la 
lotul național, au dat roade. S3 sperăm 
că lucrurile se vor petrece la fel și tn 
continuare, cu amendamentul că numărul 
victoriilor internaționale trebuie sa crească 
și el I

___ martie 
mai precis de la „Cupa Olimpia", 

pierdut nici 
mai bine de 
perioadă. Au
la 1145 p. la 
FTTA. Recen- 

l-ar

I
I

tari și acte normative de stat, 
intre care și prima Lege a 
sportului, elaborate pe baza in
dicațiilor secretarului general 
al partidului, reprezintă docu
mente de o inestimabilă valoare 
teoretică și practică, care au 
direcționat dezvoltarea sportu
lui românesc în concordanță 
cu marile răspunderi încredin
țate de partid mișcării spor
tive în măreața operă de con
struire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pă- 
mîntul României.

Sarcinile și obiectivele miș-t 
carii sportive. stabilite de 
conducerea partidului și statu
lui. iși găsesc o deplină ma
terializare în cea mai mare 
competiție națională din isto
ria sportului nostru. „Daciada", 
organizată 'din inițiativa to
varășului Nicolae Ceaușescu. 
Această minunată „olimpiadă 
a sportului românesc" creează 
o punte trainică între activita
tea de masă și cea de perfor
manță. își propune cuprinderea 
întregului tineret, a maselor 
largi de oameni ai muncii în 
practicarea organizată și siste
matică a exercițîilor fizice, 
sportului și turismului. le
garea culturii fizice și sportu
lui de activitatea de producție, 
de procesul de învățămînt. de 
viața tuturor cetățenilor, ca și 
reprezentarea demnă a Româ
niei socialiste în arena inter
națională.

Puternic mobilizați de hotă
rârile și documentele de partid, 
de prețioasele indicații și mo
bilizatoarele îndemnuri ale 
secretarului general al partidu
lui. sportivii patriei noastre, 
tehnicienii și activiștii de pe 
tărîmul sportului sînt hotărîți 
ca și pe viitor să facă totul, 
să-și înzecească eforturile pen
tru a ridica mișcarea sț.*rtivă 
pe noi trepte de dezvoltare, 
pentru a obține noi și strălu
cite succese internaționale care 
să contribuie Ia creșterea con
tinuă a prestigiului cucerit în 
lume de România socialistă.

ultimele Întreceri In «er liber

ALE SĂRITORILOR IN APĂ
Activitatea în aer liber a să

ritorilor în apâ se va încheia 
prin Campionatele republicane 
de juniori I și Concursul repu
blican de juniori II, întreceri 
care vor avea loc între 24 și 26 
august, la Oradea. Programul 
competițiilor este următorul : 
vineri : trambulină 1 m băieți 
și fete ; sîmbătă : trambulină 
3 m băieți și platformă fete ț 
duminică : trambulină 3 m fete 
și platformă băieți. Dintre con- 
curenții fruntași îi amintim pe 
Ileana Pîrjol, Cristina Szakacs, 
Andreea Dragomir, Luana Pă- 
tac, Adrian Cherciu, Ion Pe- 
trache, Florin Avasiloaie și Ni- 
colae Lcpăduș.
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ist. Acțiu- 

București 
Miercurea 

îață). Clu- 
înt invita- 
’entanții în 
rtante ini

tivă, arăta in Mesajul adre
sat Conferinței De tară a miș
cării sportive din 1982 că am- 
Dla operă de construcție socia
listă reclamă imperios ca cetă
țenii patriei 
ridicat 
nală si 
știință 
morale 
o bună 
fizică, ca o condiție esențială a 
împlinirii multilaterale a perso
nalității umane si bunei inte
grări în viata socială", subli
niind rolul culturii fizice si 
sportului în procesul educației 
socialiste si formării cmului 
nou.

în concepția partidului nos
tru. a secretarului său general, 
ctitor al 
sportului 
naționale 
tantelor ____ _
activitatea de educație fizică si 
sport a fost definită ca ..acti
vitate de interes national", 
acestui domeniu i s-a atribuit 
nu numai rolul de mare însem
nătate de a contribui la îm
bunătățirea permanentă a stă
rii de sănătate si vigorii popu
lației. ci si acela, la fel de im
portant. al educării politice si 
moral-cetătenesti a întregului 
nostru tineret. Astfel, sportul 
a devenit un valoros perime
tru al educației multilaterale a 
constructorilor socialismului si 
comunismului, un participant de 
seamă la conturarea persona
lității umane, la făurirea omu
lui nou al societății noastre, 
caracterizat prin alese însușirii 
si trăsături de caracter, la a- 
firmarea lui plenară în socie
tate.

Am prezentat, sub genericul 
acestei rubrici, o serie de prac- 
ticanti ai sportului la nivel de 
oerformantă. mari campioni ai 
arenelor care gratie conditi- 
lor deosebite de care s-au 
bucurat în anii socialismului 
s-au afirmat plenar atît ne 
terenul de sport, cît si în ac
tivitatea profesională în cele 
mai diverse profesii. în viată si 
societate. Pe multi dintre foș
tii sportivi'i-am regăsit în lo
curi de muncă de mare răs
pundere. bucurîndu-se de fru
moase aprecieri din partea co
lectivelor în mijlocul cărora 
îsi desfășoară activitatea pro
ductivă, 
maiștri, 
știință, cadre universitare, con
ducători de întreprinderi si 
instituții, valoroși activiști oe 
tărîm politic si social, pretuiti 
creatori de bunuri materiale și 
spirituale oameni cu un loc 
si un rost bine conturat în so
cietate. oameni harnici, iscu
siți. merituoși, cu multă pute
re de muncă, dirii si hotăriți. 
curaioși si întreprinzători, care 
au adăugat titlurilor cucerite în 
arene onorante titluri obținute 
în muncă, cetățeni destoinici si 
părinți model... Oameni pentru 
care școala 
mărturisit-o 
oferit si le ____  __ _______ ___
conduită in muncă si viată. Si 
dacă am adus la rampă nu
mai. pe cîțiva dintre acești oa
meni, afirmați în cele mai di
verse domenii, am făcut-o 2- 
la început cu conștiința că mii 
si mii dintre foștii sportivi, la 
fel de merituoși si îndreptățiți 
să facă obiectul reportajelor 
noastre vor rămîne încă în 
umbră. Dar si simpla înșiruire 
a numelor lor ar necesita un 
spațiu tipografic imens...

Este desigur, meritul lor. dar 
și meritul sportului românesc 
în accepția și concepția nouă în 
care este privit de partidul si 
statul nostru, ca adevărat ca
dru educational, creator de va
lori umane...

„să aibă un nivel 
de pregătire profesio- 
politică. o înaltă con- 
revolutionară. calități 

superioare si. totodată, 
dezvoltare si nregătire

celei dinții Legi a 
Si al marii competiții 
„Daciada". al impor- 
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— Ion Oblemenco. ce zici de 
un interviu ?

— Despre omul de gol. temă 
veșnic veche, veșnic nouă ?!

— Cu un fost golgeter 
gic să vorbești si despre 
de gol...

— Omul de gol trebuie 
tat. format si jucat. Trebuie 
ca echipa să joace pentru el 
si el în folosul echipei. Cînd 
va creste viteza de loc în cam
pionatul nostru nu se vor mai 
vedea nici marile ..goluri" din 
atac.

— La Chimia Rm. Vilcea, 
unde ești antrenor, cum 
Dare această problemă ?

— A reintrat Gîngu. ceea ce 
e foarte bine. E om de gol sută 
Ia sută. Mai am citiva copi
landri pe care sper să-i cresc. 
Chimia nu are nume, trebuie 
să-si crească jucători. Trebuie 
să formeze nume. Sper. ca 
orice fost atacant, să ridic co
ta productivității. Deși. Ia drept 
vorbind. în campionatul trecui 
nu Ia goluri marcate am stat 
noi prost. Chimia a înscris 40 
de goluri, mai mult dccît Ba
căul si lașul, clasate înaintea 
noastră.

— Din cauza apărării, nu ?
— Asta-i problema mea nr. 

1 ! Apărarea. Chimia a primit 
prea multe goluri în campio
natul trecut si prea ușor. Sper 
să remediem si jocul în apă
rare. O echipă care se respec
tă nu poate primi sase goluri 
intr-un meci, chiar dacă ad
versarul e dc talia Universită
ții Craiova...

— Nu uiți de Craiova...
— Cum să uit, cînd acolo 

m-am făcut om ! Craiova un
de am jucat atitia ani! Craio
va, unde am cunoscut cele mai 
mari bucurii ca jucător. Craio
va. unde am făcut primii pași 
si ca antrenor...

— Ce zici de Universitatea 
Craiova din acest moment ?

— A pierdut cam multi jucă
tori. Donose. Crisan... Bălăci 
accidentat. Tiiihoi si e! indis
ponibil... Sint probleme. Mai 
ales că această 
care 
iova e condusă mai mult din 
birou de oameni care s-au a- 
proniat de echipă cind ea a 
devenit un nume.

— Craiova — Betis 
Un pronostic ?

— Meci foarte greu, 
o noutate. Foarte greu 
absentelor amintite. Șanse sint! 
Spaniolii sint insă foarte pe
riculoși. Pentru calificare tre
buie jucat Ia turatie maximă.

— Te-am văzut la cursul de 
perfecționare, lingă 
tin Otet...

— Am lucrat atitia 
preună. ani care nu 
I-am fost si jucător, 
trenat împreună Universitatea. 
Meseriaș foarte bun. dacă asia 
ai vrut să afli. Ii mai trebuie 
puțin tact pentru a-si transpu
ne bunele idei.

— Ce crezi că va face Tică 
Otet la Iași ?

— Minuni nu poate face ni
meni. însă Tică va reuși la 
Iași lucruri frumoase. Sint

mi spun 
datorită

Constan-

ani im- 
se uită, 
am an-

ȘTIRI • MECIURI AMICALE
• ȘEDINȚA DE 

CAMPIONATELOR 
RE „A“ și „B“ 
avea loc In ziua 
cu începere de la _ . _
diul C.N.E.F.s. Vor participa 
membrii biroului federal apara
tul F.R.F., birourile sl comisiile 
F.R.F.. metodiștll cu orobleme de 
fotbal din C-T.E.F.S.-uri si 
C.M.E.F.S. București, președinții 
secțiilor de fotbal din Diviziile 
,A* șl ..B-. observatorii federali 
pentru Divizia ..A-.

fond bun. a- 
este înconiu- 
fotbal Cu Ia- 
elubuini. pri-

convins. Are un 
co'o. si mai ales 
rat de oameni de 
nul. Dresedintele
mul lingă el. Ciml ai lingă ti
ne oameni care au cunoscut ga
zonul. e mult mai nsor. Si per
formantele se pot atinge mai 
repede.

— O întreagă pleiadă de antre
nori tineri se află 
ma divizie. Cum 
nomenul ?

acum in nri- 
aDreciezi fe-

de antrenori

ANALIZA A
DIVIZIONA- 

1283—1984 va 
de 31 august 
ora 9. la se- 

partlcipa

marcat: Radu (min. 65) Costin
(min. 73). (I. TOMA. coresp.)

• STRUNGUL ARAD — GLO
RIA REȘIȚA 3-0 (1-0). Au în
scris: Iova. Nedelcu II și 
(N. STRAjan. coresp.)STRAJAN, coresp.)

Urs.

VA
DE-

PETROLUL__ PLOIEȘTI• ___________ _________
C.S. TÎRGOVIȘTE 1—0 (0—0).

• SELECȚIONATA U.E.F.V ■?€ 
ÎN POLONIA. După ce a efec
tuat un turneu în U.R.S.3. (1—1 
și 1—1). selecționata de juniori 
U.E.F.A. ’86 a plecat ieri în Po
lonia. unde va susține alte două 
întîlniri amicale cu echipa tării 
gazdă. Primul meci — astăzi, 
cel de al doilea — Vineri 24 
august.

• PARTIDE INTERNATIONA
LE DE JUNIORI LA ALEXAN
DRIA și CAi.Abași. La Ale
xandria. duminică 25 august. o 
selecționată de juniori a țării 
noastre va întnni echipa Repu
blicii Democrate Germane. Marți. 
28 august, la Călărași, juniorii 
oaspeți vor primi replica selec
ționatei noastre U.E.F A. ’88.
• CONCURSUL PENTRU PRO

MOVARE --- -----------------------------
NAR „B" 
cursul de 
divizionar __ _____ —
avea loc în zilele de 1 si S sep
tembrie, tn loo de 25—26 august, 
cum fusese stabilit inițial.

ÎN LOTUL DIVIZIO- 
DE ARBITRI, 
promovare tn 
,B“ de arbitri

Con- 
lotul 

va

• C.S.M. 
FĂLTICENI

SUCEAVA ■
6-1 (2-1),

• C.F.R. 
RUL BRAD 
gol a fost 
(mln. 23). 
resp.).

CIIIMIA

TIMIȘOARA
1—0 (1—0). 

realizat de
(ST. MARTON.

— AU-
Unicul 

Stănescu 
co-

• „CUPA 
RE- LA SLATINA, 
din primele meciuri: 
MUNCITORESC CARACAL 
PROGRESUL CORABIA 
(3—0): Pîrvu (3). Nedelcu 
respectiv Beșcucă (2) ; RECOL
TA STOICANEȘTI — ȘTIINȚA 
DRÂGĂNEȘTI OLT 4—2 (1—I):
Jianu (2). Popescu. Zorzoriu, 
respectiv Barabas și Pană. (C. 
BUGHEA. coresp.)

A 40-a ANIVERSA-
Rezultatele 
SPORTUL

5—2 
(2),

• STEAUA 
EGALE IN 
bucureșteană 
două partide 
reușind 
primul 
ciedad 
marcat _____
doilea joc, 1—1 
tia olandeză 
marcat Petcu).

două
2-2 (2-2) 
(pentru 
Pițurcă

— DOUA MECIURI 
SPANIA. Echipa 

Steaua a susținut 
amicale tn Spania, 
meciuri egale. In 

cu -Real So- 
bucureștenl au 
șl Stoica). In al 
(1—1) cu forma- 
Groningen (a

• GLORIA BISTRIȚA - 
CLUJ-NAPOCA 2—0 fO—0).

,U* 
AU

LOTO-PRONOSPORT

ts simple, a cîte 3 numere. Se 
pot achita in cotă de 100% sau de 
25%, repetarea acelorași variante 
de la tragere la tragere puțind 
fi deosebit de atractivă sau 
chiar... rentabilă.

• LOZUL ÎN PLIC continuă să 
ofere tradiționalele șl rîvnitele 
ctștlguri in autoturisme. Puteți 
deveni și dv. posesorii unor au
toturisme obținute cu numai 6 lei 
sau cu 10 lei procurlndu-vă In 
cit mai multe ocazii LOZUL ÎN 
PLIC !
• CIȘTIGURILE TRAGERII EX- 

CEPTIONALE -----------------------
DIN 12 
Cat. 1 o 
autoturism 
lei) Șl

INFORMEAZĂ

17.500 lei ; cat. 2 : 2 variante 100% 
a 21.174 lei în cadrul căreia o 
excursie de 2 locuri ta U.R.S.S. 
șl diferența In numerar șl 9 va
riante 25% a 5.293 lei ; cat. 3 : 
9,75 variante a 9.230 lei ; cat. 41 
31,25 a 2.880 led ; cat. 5 : 58,50 a 
1.538 lei ; cat. 6 : 363,75 a 100 lei ’

‘ * 6.419,75 a 40 lei : FAZA
Cat. A 7 1 variantă 25%

B : 1 variantă

— E o generație 
tineri care va face ceva, sint 
sigur. Dinu, Dobrin, Dembrov- 
schi. Frătilă. Kun. ioti foști ju
cători ofensivi. Asta spune 
mult. Sigur, marile performan
țe nu vor apărea peste noapte, 
însă ele vor apărea. Tinăra ge
nerație de antrenori e dispusă 
să riște mai mult. Nu are ce 
pierde. Numai mizind pe car
tea noului putem schimba fot
balul nostru în bine

— Si Mircea Lucescu e un alt 
tînăr. din aceeași generație...

— Lucescu a luat 
tională pe locul 26 
si a adus-o pe locul 
e un mare lucru, 
nentru că a riscat 
Si trebuie să mai riște. Știi, ca 
om m-a durut cînd am citit că 
au jucat in echipa națională un 
Muzsnai si un Soare, niște ano
nimi pînă mai ieri, in timp ce eu, 
fost eolgeter. n-am avut bucu
ria să nort un minut tricoul na
ționalei, visul oricărui fotbalist. 
Pentru fotbal. însă, debutul ce
lor doi m-a bucurat. Ca să ai 
oameni de gol. că despre asia 
am început să discutăm, tre
buie să cauți, să riști si eu un 
Muzsnai, și cu un Soare, și cu 
alții. Numai căutind si riscînd 
pot reuși. E o temă pentru noi, 
toti antrenorii de fotbal. Dar 
si pentru jucători. Saltul nu-I 
putem face decît împreună.

echipa na- 
in Europa 
7. Ceea ce 
Și aceasta 
mai mult.

Mircea M. IONESCU

PR0C8AMUL TIJRUIIJI CAMPIONAIIHUI DIVIZIfl „C
ETAPA I

- duminică 2 septembrie
Metalul Buzău — Victoria Ceh

ii u. Carpați Nehoiu — ȘN Olte
nița. Viitorul Chimogi — Unirea 
Slobozia, Rapid Fetești — ASA 
Buzău, Constructorul TCIAZ Giur
giu — ICPB Bolintin Vale. ISCIP 
Ulmenl — Dunărea Călărași, Olim
pia Slobozia — Victoria ȚăndăreL 
Chimla-Victoria Buzău — Petrolul 
Berea.

ETAPA A ll-o
— duminică 9 septembrie

Unirea — Rapid. ICPB — Meta
lul. Victoria Ț — ISCIP, Petrolul 
— Viitorul, Dunărea — Chimla- 
Victoria Victoria L. — Olimpia, 
ASA — Carpațt ȘNO — Construc
torul.

ETAPA A lil a
— duminică 16 septembrie

ȘNO — ASA, Victoria L. — 
ISCIP Metalul — Dunărea, Rapid 
— Constructorul. Olimpia — Pe
trolul, Chlmla-Victorla — ICPB, 
Viitorul — Victoria T-. Carpați — 
Unirea.

ETAPA A IV o
duminică 23 septembrie

SERIA A IV-a
torul Viitorul — Dunărea, Rapid 
— ISCIP.

ETAPA A Vl-o 
duminică 7 octombrie

Olimpia. ISCIP — 
— Rapid, 
Unirea —

Dunărea ______
ȘNO, Chimla-Victoria 
Carpați — Petrolul, 
Constructorul, Metalul — Viitorul. 
Victoria 
ASA.

T- — ICPB, Victoria L. —

ETAPA A Vil-a 
duminică 14 octombrie
— Carpați. ASA — Victo- 
Victoria L. — Dunărea, 
— Chimla-Victoria, ȘNO 

— Viitorul. Petrolul — Unirea, 
Constructorul — Metalul, ICPB — 
ISCIP.

Rapid 
ria Ț.. 
Olimpia

ETAPA A Vlll-o
— duminică 21 octombrie

Viitorul — ICPB. Rapid — Vic
toria L., Chlmla-Victorla — Me
talul, Carpați — ISCIP. Pertolul
— ASA. Constructorul — Victo
ria Ț. Dunărea — ȘNO. Unirea
— Olimpia.

PREGATBRILE lotului 
DE TINERET

In vederea meciului amical 
cu reprezentativa similară a 
R. D. Germane. programat 
miercuri 29 august la Bacău, 
lotuî de tineret s-a reunit 
luni la București. Antrenorii 
Cornel Drăgușin, Viorel Kraus 
și Anghei îordănescu au con
vocat următorii iucători : 
Slingaciu. Vodă. Toader — 
portari. Bălan, Gheorghiu, Bc- 
lodedici. Pascu. Țonc, Bucico, 
Baicea — fundași Muzsnai, 
Meszaroș. Grigore. Botezan, 
Buliga, Mandoca, Burdujan — 
mijlocași, Țiriea, Soare, Doro- 
banțu, Muntcanu, O. Popescu 
— înaintași. Np s-au prezentat 
brașovenii Stîngaciu, Bălan și 
Mandoca. Astăzi, Iotul de 
tineret va susține o partidă de 
verificare in compania divi
zionarei ,.B“ Automatica, iar 
simbătă va juca cu S.C. Ba
cău, de la ora 17. pe stadio
nul care va găzdui. miercuri 
29 august, meciul cu reprezen
tativa R. D. Germane.

PROGRAMIL ȘI ARBITRII 
PRIMEI ETAPE

(duminicâ 26 augusO

A DIVIZIEI „B‘‘
SERIA I: Otelul Galați — Par

tizanul Bacău: M. Constaatinescu 
(București), Fepa ’74 Bîrlad — 
Olimpia Rm. Sărat: J. Grama 
(București), Prahova Ploiești — 
C.S. Botoșani: I. Tărcan (Re
ghin), A.S. Mizil — Chimia Făl
ticeni: G. Ionescu (București), 
F.C. Constanța — Metalul Plo- 
peni: P. Cadar (Brașov), C.F R. 
Pașcani — C.S.M. Suceava: K.
Matei (București), Ceahlăul P. 
Neamț — Petrolul Ploiești: N.
Voinea (București), Metalul Man
galia — F.C.M. Progresul Brăila:
V. Alexandru (București). Uni
rea Dinamo Focșani — Dunărea 
C.S.U. Galați: M. Nicalescu
(București).

SERIA A XI-a: Flacăra Autom. 
Moreni — Gaz metan Mediaș:
W. Salomir (Cluj-Napoca). C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin —' Unirea 
Alexandria: Cr. Teodorescu (Bu
zău), Mecanică fină Steaua 
București —- I.M.A.S.A. Sf. Gheor- 
ghe: M. Stănescu (Iași). Dina
mo Victoria București — Chimi
ca Tîrnăveni: A. Gheorghe (P. 
Neamț), Tractorul Brașov — Pro
gresul Vulcan București: A. Po- 
rumboiu (Vaslui), Autobuzul 
București — C.S. Tîrgoviște: S. 
Rotărescu (Iași), I.P. Aluminiu 
Slatina — Metalul București: V. 
Curt (Medgidia). Carpați Mîrșa 
— Minerul Motru: D. Buciuman 
(Timișoara); meciul Șoimii I.P.A. 
Sibiu — Automatica București: 
Gr. Macavei (Deva) se dispută 
sîmbătă, de la ora ’6.

SERIA A IlI-a: „U“ Cluj-Na
poca — Minerul Cavnic: V. Ti- 
torov (Drobeta Tr. Severin). Sti
cla Arieșul Turda — C.F.R. Ti
mișoara: FI. Popescu (Ploiești), 
Gloria Reșița — Avîntul Reghin: 
I. Crăciuncscu (Rm. Vîleeav 
Strungul Arad — Metalurgistul 
Cugir: N. Dinescu (Rm. Vilcea), 
Armătura Zalău — Aurul Brad: 
M. Neșu (Oradea). Mureșul Ex
plorări Deva — F.C M. U.T. 
Arad: I. Velea (Craiova), Uni
rea Alba Iulia — C.S.M. Reșița: 
Gh. Constantin (Rm, Vîlceaj, O- 
limpia Satu Mare — Ind. sîrmel 
C. Turzii: C. Gheorghe (Sucea
va). Gloria Bistrița — Minerul 
Lupeni: S. Necșulescu (Tîrgo- 
viște).

“ -EDIJIA 1984/1985
Victoria Ț. — Chimia-Victoria, 
Petrolul — Dunărea, ASA — Uni
rea.

ETAPA A Xl-a
— duminică 11 noiembrie

Chimia-Victoria — Constructorul. 
Carpați — Victoria Ț.. Metalul — 
Olimpia. ICPB — ȘNO, Dunărea 
— ASA. Viitorul — Victoria L„ 
Unirea — ISCIP, Petrolul — Ra
pid.

ETAPA A Xll-o
— duminică 18 noiembrie

ISCIP — Petrolul. ȘNO — Ra
pid, ASA — Chimia-Victoria U- 
nlrea — Victoria L., Carpați — 
Viitorul, Constructorul — Olimpia, 
Metalul — Victoria T., Dunărea — 
ICPB.

ETAPA A Xlll-a
— duminicâ 25 noiembrie

Rapid — Metalul. Petrolul — 
ICPB, ȘNO — Unirea, Viitorul — 
Chimla-Victoria, Victoria Ț. — 
Dunărea, ASA — ISCIP. Victoria 
L. — Constructorul, Olimpia — 
Carpați.

ETAPA A XlV-a
— duminică 2 decembrie

Carpați — Dunărea. Chimia-Vic
toria — ȘNO, ICPB — Victoria L.,’ 
Olimpia — ASA. Constructorul — 
ISCIP. Victoria Ț. — Unirea, Vi
itorul — Rapid, Metalul — Pe
trolul.

ETAPA A IX-a 
duminică 28 octombrie

ISCIP — Viitorul. Chlmla-Victo- 
ria — Unirea Victoria T- ~ Vic
toria L.. ICPB — Carpați, Meta
lul — ASA. Dunărea — Rapid, 
Constructorul — Petrolul, Olimpia 
— ȘNO.

cat. 7 î 
A Il-a i 
a 30.194 lei ; cat.
100% a ,15.098 lei ta cadrul căreia 
o excursie de 2 locuri în U.R.S.S. 
și diferența ta numerar șl 4 va
riante 25% a 3.774 lei ; cat. C : 
11,25 variante a 2.684 lei ; cat. D : 
42,75 a 706 lei ; oat. E : 122,25 a 
247 lei : cat. F : 3.971,75 a 40 lei. 
Autoturismul .DACIA 13005 (70.000 
lei) a fost cîștigat de participan
tul DUMITRU NEACȘU din Bucu
rești.

Victoria Ț. — Rapid, Unirea — 
Dunărea ICPB - ASA, Viitorul 
— Constructorul. ISCIP — Olim
pia, ȘNO — Petrolul, Chimla-Vlc- 
toria — Victoria L., Metalul — 
Carpați. ETAPA A XV a

- duminică 9 decembrieETAPA A Va
- duminică 30 sentembrie ETAPA A X-a 

duminică 4 noiembrie Rapid — Olimpia, Victoria L. — 
Carpați ISCIP — Chimla-Victoria, 
Dunărea — Constructorul, ȘNO — 
Metalul, ASA — Viitorul, Petrolul 
— Victoria Ț.. Unirea — ICPB.

PRONOEXPRES 
FAZA I : 

variant 100% =
Dacia 1300 (70.000

variantă 25% a

AUGUST. 
1
1

Pe-Carpați — Chimla-Victoria. 
croiul — Victoria L.. ICPB 
Olimpia. Unirea — Metalul. ȘNO 
— Victoria Ț„ ASA — Construc

Victoria L. — ȘNO, Olimpia — 
Viitorul, Constructorul — Carpați, 
ISCIP — Metalul, Rapid — ICPB,



între 2 și 9 septembrie, EFERVESCENȚĂ ATLETICĂ PE CONTINENT
TUBUL CICLIST AL ROMÂNIEI

X. '

• Numeroase competiții interesante• Tentative de recorduri mondiale • Favoriții ciștigă, dar și pierd!...

în prima decadă a lunii sep
tembrie se va desfășura cea 
mai importantă competiție a 
ciclismului nostru — Turul 
României. Tradiționala între
cere rutieră, ajunsă la cea de 
a XXII-a ediție, va avea, ca 
de fiecare dată, un traseu cu- 
prinzînd numeroase locuri de 
mare frumusețe din țara noas- 

stră-
ru- 
de

tră. caravana multicoloră 
bătind localități urbane și 
rale, de-a lungul a 1252 
kilometri.

Competiția.. organizată 
F.R. Ciclism în colaborare 
ziarul „Sportul", va reuni . 
cei mai buni rutieri români, 
precum și o serie de sportivi 
de peste hotare. Ei vor lua 
startul duminică 2 septembrie 
din Cîmpulung, urmind să 
parcurgă 120 de kilometri, prin 
Pitești, pînă la Rîmnicu Vilcea. 
A doua zi. 110 km pe traseul 
Rimnicu Vilcea — Horezu

de 
cu 
pe

Tg. Jiu. în acest din urmă 
oraș fiind programată. în ace
eași zi, și etapa a treia, con- 
tracronometru (20 km). Marți, 
146 km, pe ruta Tg. Jiu — Pe
troșani — Deva, miercuri eta
pa a cincea (171 km). Deva — 
Alba Iulia — Cluj-Napoca. Joi 
6 septembrie se desfășoară 
două semi-etape : Cluj-Napoca
— Bistrița (119 km) și Bistrița
— Vatra Dornei (80 km). Vi
neri plutonul pleacă la 
din Vatra Dornei. prin Bieaz, 
pînă la Piatra Neamț "
km), sîmbătă are loc i 
Piatra Neamț — Bacău 
Focșani (161 km), iar dumi
nică 9 septembrie, pornind din 
Focșani, treeînd. intre alte lo
calități prin Bazau caravana 
va ajunge în Capitală (după 
ultimii 180 km ai traseului, 
unde vom cunoaște învingă
torul marii întreceri. ediția

BUDAPESTA : KRUPSKI, SEDIH Șl LEWIS..,

drum

(145 
etapa

Concursul desfășurat luni 
seara, pe Nepstadion. ..Marele 
premiu international" al Buda
pestei. a reunit citeva somități 

international, 
reuniunii 
Alekandr 
și ame- 

După ce 
încercare.

Krupski a 
să doboare recordul 
ounind ștacheta la 
Campionul european

ale atletismului 
Dintre toti. vedetele 
au fost sovieticii 
Krupski, Inri Sedih 
ricanai Carl Lewis, 
a trecut din a treia 
5.82 m la prăjină, 
încercat 
mondial 
5.91__
lari Sedih. recordman mondial 
la ciocan, a aruncat din nou 
peste 85 m (85.020 m). între-

m.

„CONCURSUL PRIETENIA

cindu-i detașat ne Iuri Tamm 
(83,32 m) si Igor Nikulin 
(81.20 m). In sfîrșft. cvadruplul 
campion olimpic Carl Lewis 
si-a demonstrat încă o dată va
loarea. .acoperind" 100 m în 
10,05 ! Rezultate bune au mai 
înregistrat britanicul Steve 
Cramm. campionul mondial al 
probei de 1500 m — 3:33,13, 
discobolul cubanez Mariano De
lis (68.60 m) — 2. Imricb Bur- 
gard 68,48 m). cehoslovaca He
lena Fibingerova, campioană 
mondială la greutate (21,03 m). 
Iată alte cifre din acest concurs: 
BĂRBAȚI : 100 m : 2. Kovacs 
(Ungaria) 10,27. 3. Lara (Cuba)
10.28, 200 m : Baptiste (SUA)
20.29. Kovacs 20,60 — record ;
400 m : Carlowitz 45,07 ; 800 m: 
Era! (SUA) 1:45.88: 3000 m:
O’Mara (Irlanda) 7:50.66, Cova

NISA : LA START 12

rag; Bakos 
mg : Haw- 
Arhipenko 
m obst. :

(Italia) 7:51,55 ; 110 
(Ungaria) 13,50; 400 
kins (SUA) 49,28.
(URSS) 49,64; 3000
Rietz (M. Brit.) 3:29.68 ; lun
gime : Honey (Austral.) 8,27 m; 
înălțime: Demianuk (URSS)
2,27 m ; triplu : Betancourt (Cu
ba) 17.37 m : greutate : Ma- 
chura (Ceh.) 21,17 
Hohn (RDG) 93,16 
100 m : Ingrid 
(RDG) 11,11 ; 400 
Kocembova (Ceh.) 
mila Kratochvilova 
800 m : Ludmila
(URSS) 1:59,99; 1500 m : Zvet- 
lana Gorceakova (URSS) 4:03,05; 
100 mg : lordanka Donkova 
(Bulgaria) 12,54; lungime: Anna 
Wlodarczyk (Polonia) 6,81 
Carol Lewis (SUA) 6.78 
gitt Grosshenning 
6,77 m; suliță: Antje 
(RDG) 69.16 m.

m : suliță : 
m ; FEMEI: 

Auerswald 
m : Tatiana 

49,23. Jar- 
(Ceh.) 49,35; 

Borisova

m, 
m. Bri- 

(RDG) 
Kempe

CAMPIONI OLIMPICI !

La Povazska Bistrica, în 
Cehoslovacia, s-a desfășurat 
„Concursul Prietenia" la tir. Bi
ne s-a comportat la această 
competiție tînăra Gabriela Cri- 
șan, care a cîștigat proba de 
pușcă standard 60 f.c. a juni
oarelor, cu 587 p. Nicu Pinza- 
ru s-a clasat al patrulea în în
trecerea de pistol liber, cu 553 
p, învingător fiind Tamaș 
Totb (Ungaria), cu 558 p. Echi
pa alcătuită din N. Pinzaru si 
Octavian Vișan (locul 8 cu 548 
p, la individual) s-a situat pe 
poziția a treia la echipe, cu to
talul de 1101 p. Dintre celelalte 
rezultate : pușcă liberă. 6# fc. 
juniori : 1. Aleksandr ȘurU 
(U.R.S.S.) 596 p ; pistol stan-

dard : 1. Tatiana Cerkasova 
(U.R.S.S.) 583 p. 2. Jana Miklo 
va (Cehoslovacia) 580 p ; pușcâ 
standard, 3x20 f, junioare : L 
Andrea Veidemann (R-D.GJ 
579 p ; ...4. Olimpia Rus (Româ
nia) 564 p ; pistol viteză : 1. 
Serghei Martiroșian (U-R-S-S.) 
593 p, ...12—13. G. Manole și O. 
Vișan (ambii România) 580 pu

• In -Cupa Mineral Anin«a- 
sa“ și „Cupa DeeebaT, organi
zate pe Valea Jiului Ia probe 
de tir cu arcul, Airtra Oeb 
a realizat un mu reear^ nițin 
nai in proba de dabtn FTTA. 
eu ’S45 p. La simplu FTTA. 
aceeași sportivi a ridicat eea 
mai bunâ performanță româ
neasca la m p.

TURHtll Ot CAIIHM
PfMROC t. 15 IA I8ltl

ie organiză, i a 
eurooene de vo
ia Bruxelles (im

• Comisia 
Confederației 
lei. întrunită 
partea FR- Volei a participat 
Cornelia Oros). a alcări.ț se
riile turneelor de caLulcare 
pentru ediția din 1985 a cam
pionatelor europene. Reareeo- 
tativa feminini a Retiaiei va 
participa la tv—f ' ie c 
care din Grecia. alăa»î d 
chipa tării organizatoare. 
Suedia, Elveția. ItnliW» s 
Austria. Formația masca', rit a 
țării noastre tace parte 
seria' a III-a (al cărei a 
urmează să fie Eirz—t ia 
tria sau R F. Gernuva). 
preună cu echipeăe Gresiei. 
Turciei, Israelulni. rif Ciirimi 
nîa. Austriei $■ I .Timka T» 
Iui. Atit la fete, ci: «z la bă- 
ieți au mai fost alcăc=te cric 
două serii. Din Secare serie se 
califică pentru tumeeâe Laaâe 
din Olanda cite dacă f cm.tJ 
care se vor adăuga ceăer eaiâ- 
ficaîe direct (primele 5 dhszw 
la ediția precedentă a CE. 5. 
echipele țării gazdă).
• Echipa de jimâoare a Be- 

mânici evoluează in azesee zi» 
la ..Turneul Prietenia”, 
nizat in R-P. MorigcCă.

• La turneul Cnal ai 
de juniori, pe care-I cărrizjeșae 
Franța, intre 26 asgusi S 2 
septembrie, va oBria si arbi
trul international tomia V»~dr 
Dumitru.
• 12 arbitri român-

e-

CE

▼. 
Ranghel. M. Ricolau. R. Fhr- 
muș, M. Stamate. N. GKzșea- 
nu, V. Dumitru, D. Detrescu. 
A. Dinicu. AL Dragoafr. I- 
Armeanu, C. Gogn^yg gf X 
Moldoveana — au f«s dezea 
nați să conducă meciuri ia ca
drul viitoarei ediții a cupei» 
europene.
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SPECTACULOZITĂȚII ÎNTRECERILOR

tnor

ACTUALITATEA IN TENIS
3 In urma victoriei din tur

neul de la Toronto, la inter
naționalele” Canadei, John Mc
Enroe și-a consolidat poziția de 
lider în clasamentul .Marelui 
premiu Volvo“ cu 2318 p, acu
mulate în 7 turnee. El este ur
mat de : Jimmy Connors 1788 p 
(9), Ivan Lendl 1682 p (9), An
dres Gomes 1601 p (13), Henrik 
Sandstrom 958 p (15) etc.
• Rezultate înregistrate in 

turneul internațional feminin

a

de tenis de la McatreaJ : Beui- 
na Bunge iRF C finii) — 
Cămile Benjazu» «S.C-AJ 5—7, 
7—5, •—1 ț Șatena Gcies (Iugo
slavia)—Melissa Brown (S.U.A) 
•—2, •—1 ■ Laura Array» (Peru) 
— Anne Hobbs (Anglia) 6—4. 
1—6, T—5 ; Terry Holladay 
(S.U.A.)—Corine Vanier (Fran
ța) 2—6, 6—3, 6—4 ; Terry
Phelps (S.U.A.) — Marcella 
Mesker (Olanda) 2—6, 6—3, 6—4.

_eig?n- 
se de- 
m pen- 
stinieni 
execute

TURNEUL DE ȘAH
DIN POLONIA

VAKȘOVIA, (Ager preș),
în turneul international 
șah de la Polianița Zdroj (Po
lonia). după 13 runde conduce 
Gbenadi Zaicik (URSS) cu 9.5 
p, urmat de Vereslav Eihorn 
cu 9 p. Maestrul român 
Bărbulescu, care a 
polonezul Pancsik, 
locul 6, cu 7,5 p. 
participă 16 șahiști

de

Dan 
remizat cu 
se află pe 
La turneu 
din 9 țări

Joaquim Cruz 
1.91 s pentru a 
mondial al pro- 
detinut de Se- 
2:12,18 din 11 

ce a sărit 
francezul

Brazilianului 
i-au lipsit doar 
dobori recordul 
bei de 1000 
bastian Coe 
iulie 1981. 
5.70 m la 
Thiery Vigneron a încercat si 
el la.„ 5.91 m. O cursă excep
țională la 800 m : James Robin
son (SUA) 1:44,71. Ajberto 
Guimaraes (Brazilia) 1:44,74, 
Williams Wuycke 
1:44.88 ! Campionul 
cursei de 110 mg. 
Roger Kingdom, a 
ba cu un timp valoros : 13.19 s. 
cu mult în fata conaționalului 
său Tony Campbell (13.34). Si 
să mai notăm două rezultate : 
vest-germanul Harald Schmidt 
a învins pe 400 mg cu 48.26 iar 
colegul Dietmar 
campionul olimpic al fărit ori
lor in inăltime. a realizat din 
nou o performantă de 2.30 m 
fin acest timD. la Budapesta, 
americanul Stones nu obținuse 
decît 2.20 m !)-

între atitea rezultate. mai 
mult sau mai puțin normale.

care tin

m. 
cu 
După 
prăjină.

1:44,71.
(Brazilia) 

(Venezuela) 
olimpic al 
americanul 

cîștigat pro-

Mogenburg,

au existat și citeva
de cțomeniul... surprizelor. Cea 
mai mare ni se pare a fi in- 
frîngerea vest-germancei Ulrik.e 
Meyfarth, campioana olimpică 
la înălțime, în 
Debbie Brill :
1,96 m 1 1

Dar iată și ____
BARBATI : 100 ra :
(SUA) 10,28 ; “
(SUA)
45,47; 
3:38,19, Gonzales

5000 m :

fața canadiencei
1,90 m față de

alte rezultate : 
Smith 

Babers 
(SUA) 

1500 m: Kalifa (Sudan) 
(Spania) 

3:39,57 ; 5000 m : Baccouche
(Tunisia) 13:46.53: suliță: Crou- 
ser (SUA) 86,28 m : ‘
Tiainen î 
FEMEI : 100 m: 
tey-Page
200 m : Kathy Cook (M. Bri- 
tanie) 22.21 ; 400 m : Dagmar 
Rubsam (RDG) 49,65 : 800 m : 
Hddegard Ulrich (RDG) 1:59,84; 
1500 m : Pavlina Evro (Alba
nia) 4:06.62. Christina Bonnins 
(M. Brit.) 4:08,72 : 100 mg :
Benita Fitzgerald-Brown (SUA) 
12 88; disc : Zdenka Silhava 
(Cehoslovacia) 70,76 m. Gisela 
Beyer (RDG) 79.53 m.

C.
u,^u ; 400 m :
45,15, McCoy

ciocan : 
(Finlanda) 76,42 m ; 

Marlene Ot- 
(Jamaica) 11,19 ;

FOTBA L met'i d iane
• Finala turneului de 'a Am

sterdam a fost cîștigată 
P.S.V. Eindhoven, care în 
ciul decisiv a dispus cu 2—0 de 
Atletico Madrid, prin golurile 
marcate de Togeresen (min. 11) 
și Valke (min. 57). Pentru locu
rile 3—4: Ajax — Bruges 2—0 
(au înscris Van Basten în min. 
10 și Van der Elst în min. 40). 
In semifinale. Atletico a învins 
pe Ajax cu 1—0 (gol marcat de 
Landaburu — min. 18). în timp 
ce P.S.V. Eindhoven a surclasat 
pe F.C. Bruges cu 8—0 !
• Feyenoord a cîștigat turneul 

de la Rotterdam. învingind în fi
nală pe Manchester United cu 
1—0. prin golul înscris de Gullit 
în min. 21. Pentru locul 3—4, 
V.f.L. Stuttgart a Întrecut pe 
Anderlecht cu 3—1. Pentru învin
gători au înscris K.H. Forster, 
Reichert și Sigurvinson.
• Simbătă începe campionatul 

Angliei. Organizatorii meciului 
Arsenal — Chelsea (un derby 
londonez) au luat măsuri de 
precauție pentru a evita scanda
luri intre suporterii celor ' 
formații. Astfel, jocul a 
programat, pentru prima 
înainte de masă, la ora 
cind localurile de zi sînt 
se! Iată citeva transferuri 
importante făcute In campiona
tul Angliei: Allen de la Q.P. 
Rangers la Tottenham. Brazil de 
la Tottenham la Manchester

de 
me

două 
fost 

oară, 
11,30. 

Irchl- 
mai

Utd, Walsh de la Luton la Li
verpool, Clarke de la Wolver
hampton la Birmingham, Bannis
ter de la Sheffield la Q.P. Ran
gers.
• Internaționalul danez Allan 

Simonsen (32 de ani), grav ac
cidentat în meciul Danemarca — 
Franța, din cadrul C.E. și-a a- 
nunțat reintrarea în activitatea 
competlțională pentru 'una gc- 
tombrie.
• Fostul international iugoslav 

Milo Milutinovici (51 de ani) a 
fost numit tn funcția de antre-’ 
nor al echipei reprezentative a 
Iugoslaviei. După ce a jucat la 
Partizan Belgrad, Bayern Mun- 
chen. Racing Paris Milutinovici 
(in anii ’50 unul dintre cei mai 
buni atacanti al fotbalului iu
goslav), a antrenat echipele Be- 
siktas Istanbul, Atlas Guadala
jara din Mexic, Velez Mostar și 
în ultimul timp formația unde a 
debutat ca jucător. Partizan Bel
grad.
• Intr-un meci amical echipa 

F. C. Napoli a terminat la ega- - 
litate. 0—0 pe teren propriu, cu 
formația River Plate din Bienos 
Aires. Cei peste 75 000 de specta
tori prezenți pe stadion au ră
mas decepționați de faptul că nu 
s-a înscris nici un gol, precum 
șl de evoluția slabă a cunoscutu
lui jucător argentinian Maradona, 
care activează. începînd din acest 
sezon, la F. C. Napoli.

□
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TELEX 0 TELEX • TELEX
BASCHET • Campionate euro

pene. juniori, la Jonkoping: „A": 
Italia — Polonia 102—63, Suedia — 
Turcia 57—53, U.R.S.S. — Ceho
slovacia 92—68, Turcia — Ceho
slovacia 73—72 (după prelungiri), 
Suedia — Polonia 86—66, Italia — 
U.R.S.S. 74—69 : grupa „B“ : Fin
landa — Grecia 59—57, Iugoslavia 
— R.F.G. 97—90, Spania — Bulga
ria 118—92 ; junioare, la Toledo : 
grupa ,,A“ : Polonia — Franța 
60—56. U.R.S.S. — Suedia 107—34, 
Iugoslavia — Bulgaria 80—60, gru
pa „B“ : Cehoslovacia — Italia 
57—44, Olanda — R.F.G. 63—61, 
Spania — Ungaria 75—73 • Tur
neu masculin 'la Kuala Lumpur 
(Malaesla) : Spania (studenți) — 
K.K. Postar (Iugoslavia) 84—73, 
Flying Camels (Taiwan) — Malae- 
sia 85—71.

CICLISM • Marele premiu „Wil
helm Tell“ (cursă de amatori), 
etapa I (149 km. Brubb — Stein, 
în Elveția) a fost cîștlgată de 
elvețianul Guido Wlnterberg în 
3.53:26, urmat la 3 s de ves’-ger- 
manul Peter Hilas 9 Intr-un con
curs la Moscova, in finală la ur
mărirea individuală : Umaras
(U.R.S.S.) 4:33,63 șl Dietert
(R.D.G.) 4:34,88 • Tot la Mos
cova, echipa sovietică (A. Kras-

• TELEX • TELEX @ TELEX 
nov. M. Ganeev. V. Movcian, V. 
Spundov) cu 4:14,26 a ameliorat 
cea mai bună performanță pe 
pistă acoperită (4:16,60).

GIMNASTICA • Concurs mas
culin la Olomouc (Cehoslovacia) 
cîștigat pe echipe de U.R.S.S. cu 
293,15 p, urmată de R. D. Ger
mană 291,35 p.

HOCHEI PE GHEAȚA O Meci 
amical la Stockholm : Suedia — 
U.R.S.S. 1—4.

ÎNOT O In concursul de la 
Moscova, au fost stabilite două 
noi recorduri mondiale : 100 m 
spate masculin — -Serghei Zabo- 
lotnov 1:53,41 (v.r. 1:58,86) și 
4 X 100 m liber femei : R.D.G. 
(Christin Otto, Karen Konig, Heike 
Fraddrich. Birgitt Meinecke) 
3:42,41 (v.r. 3:42,71).

TENIS • Asociația jucătoarelor 
profesioniste (WTA) a desemnat-o 
pe Martina Navratilova ca jucă- 
toarea numărul 1 a anului 1984. 
Este pentru a treia oară conse
cutiv și a cincea oară alternativ 
că i se acordă acest trofeu Mar
tine! Navratilova.

VOLEI o Turneu feminin la Ha
vana : Cuba — Ungaria 3—0 (4, 
9. 7), U.R.S.S. — Bulgaria 3—1
(9, 11, —13. 9).


