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La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
marți dimineață a sosit la 
București, într-o vizită de stat, 
președintele Republicii Turcia, 
Kenan Evren.

Aeroportul Otopeni, unde a 
avut Ioc ceremonia sosirii, era 
împodobit sărbătorește. Pe 
frontispiciul salonului oficial se 
aflau 
Nicolae 
Evren, 
de stat 
ciei.

...Ora

portretele președinților 
Ceaușescu și Kenan 

Încadrate de drapelele 
ale României și Tur-

cu cordialitate de 
Nicolae Ceaușescu. 
de stat și-au strins 
miinile, s-au im-

11,30. Aeronava cu care 
a călătorit șeful statului turc a 
aterizat.

In intimpinarea înaltului oas
pete a venit președintele Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Pe aeroport se aflau, de a- 
semenea, membri ai Consiliului 
de Sfat și ai guvernului, gene
rali, alte persoane oficiale.

La coborîrea din avion, pre
ședintele Republicii Turcia a 
fost salutat 
președintele 
Cei doi șefi 
eu căldură 
brățișat.

O gardă militară aliniată pe 
aeroport în cinstea sosirii înal
tului oaspete 
rul. Au fost 
de stat ale 
și Republicii 
nia. In semn_ _________ ____
trase 21 salve de artilerie.

Un grup de pionieri români, 
precum și copii ai membrilor 
ambasadei Turciei la București, 
au oferit buchete de flori pre
ședinților Nicolae Ceaușescu și 
Kcnan Evren.

In încheierea ceremoniei, cei 
doi șefi de stat au primit defi
larea gărzii de onoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Kcnan Evren au 
părăsit apoi aeroportul indrep- 
tindu-se, într-o mașină escor
tată de motocicliști, spre re
ședința rezervată înaltului oas
pete.

a prezentat ono- 
intonate imnurile 
Republicii Turcia 
Socialiste Româ- 
de salut, au fost

ir
Președintele Republicii Turcia, 

Kenan Evren. a făcut, marți 
după-amiază, o vizită protoco
lară 
Socialiste 
Ceaușescu, la 
iui de Stat.

președintelui Republicii 
România, Nicolae 

Palatul Consiliu-

★
Consiliului de 

Stat au început marți, 11 iu
nie, convorbirile oficiale între 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Turcia, Kenan Evren.

La Palatul

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a salutat eu deose
bită. cordialitate vizita șefului 
statului ture in țara noastră — 
subliniind că intîlnirile la ni
vel înalt româno-turce au un 
rol de cea mai mare importan
ță în dezvoltarea raporturilor 
multilaterale dintre cele două 
țări — și a exprimat convinge
rea că și actuala vizită, con
vorbirile care vor avea Ioc eu 
acest prilej vor contribui la dez
voltarea și mai susținută a 
conlucrării dintre România și 
Turcia pe plan politic, econo
mie, tehnico-științific. cultural 
și în alte domenii.

Președintele Kenan Evren a 
mulțumit călduros pentru invi
tația și pentru posibilitatea o- 
ferită de a .vizita din nou 
România, de a se reintîlni și 
a avea convorbiri cu președin
tele Nicolae Ceaușescu în pro
bleme de interes comun, apre
ciind, Ia rindul său, că noua 
vizită se va înscrie ca un fac
tor important in evoluția ra
porturilor româno-turce. In 
acest context, el a subliniat că 
noul guvern al Republicii 
Turcia acordă o deosebită în
semnătate dezvoltării șl adin- 
cirii prieteniei și colaborării pe 
multiple planuri dintre Turcia 
și România.

Convorbirile se desfășoară 
intr-o atmosferă de cordiali
tate și ințelegere reciprocă.

★
După convorbirile in plen, 

președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Kenan Evren 
au continuat dialogul la nivel 
înalt, abordind o serie de pro
bleme ale colaborării bilaterale.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de cordialita
te și prietenie, de ințelegere și 
stimă reciprocă.
Marți după-amiază, președin

tele Republicii Turcia, Kenan 
Evren, a primit, la Palatul din 
Piața Victoriei, pe șefii misiu
nilor diplomatice și pe repre
zentanții nnor organizații de 
eliberare națională acreditați 
in țara noastră.

★
Președintele Republicii 

cialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, 
marți, la Palatul 
de Stat, un dineu oficial in o- 
noarea președintelui Republicii 
Turcia, Kenan Evren.

In timpul dineului, desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu șl 
președintele Kenan Evren an 
rostit toasturi, care au fost 
urmărite cu interes și sublini
ate eu aplauze.

So- 
tovarășul 

a oferit, 
Consiliului
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SERI ALE DACIADEI

PREGĂTIRI PENTRU FRUMOASELE
Miercuri 12 iunie 1985

$

5

ți chiar 
intllnim

&

In nenumărate săli 
pe unele stadioane, ne 
in ultimul timp cu acele spec
tacole sportive de mare fru
musețe pe care le constituie 
„Serile Daciadei*, manifestări 
de masă cuprinzina programe 
executate de ansambluri de 
gimnastică ritmică, dans mo
dem și dans cu tematici var
iate. Sînt „repetițiile genera
le* sau primele concursuri — 
ale etapelor pe unități, orașe și 
municipii —, care, tn intreaga 
țară, se desfășoară în pregăti
rea finalelor din cadrul „Da
ciadei*, dedicate, la această e- 
diție, Anului International al 
Tineretului.

Știm, din anii trecuți, că, în
deosebi in județele Iași, Mureș, 
Maramureș, Neamț, Bihor, Bra
șov, Dolj, Mehedinți, Constanța 
și, firește, municipul București, 
există lăudabile preocupări pen
tru organizarea „Serilor Dacia
dei* la un nivel calitativ supe
rior, cit mai buna pregătire a 
ansamblurilor reprezentind o 
îndatorire a tuturor profesori
lor de educație fizici, antreno
rilor de specialitate ți activiști
lor sportivi. Includerea „Seri
lor Daciadei* printre principa
lele acțiuni sportive de amploa
re dedicate Anului Internațional 
al Tineretului a stimulat, pre
tutindeni, 
întreceri 
cu totul 
ansamblu

desfășurarea acestor 
de e spectaculozitate 
remarcabili, fiecare 
viztnd calificarea in

Frumusețe, grație, măiestrie. Imagine de la ediția trecută a fi
nalelor „Serilor Daciadei", desfășurată la Buzău.

' Foto : Vasile BAGEAC
etapele superioare. Prima .trie
re* valorică va fi făcută pini 
la 16 iunie, tind se încheie — 
conform prevederilor calenda
rului sportiv — etapele pe ju- 
aețe ți municipul bucurești, 
urmînd ea tn zilele de 22 ți 23 
iunie, in cadrul ^Săptâmînil 
mondiale a condiției fizice și 
sportului*, si se desfășoare 
etapele interjudețene, care vor 
stabili ansamblurile participante 
la finala pe țari, programați 
la 6—7 iulie la Ploiești. Si fa

cent precizarea că, in acest an', 
finala pe țară va avea un ca
racter de demonstrație-specta- 
col ți nu se vor intocmi cla
samente pe județe, cee ce va 
permite, slntem siguri, celor 
peste 200 de participant evo
luții de crescuți valoare teh
nici, grație ți fantezie.

Caracterul de competiție va 
fi, tn schimb, hotărîtor la

(Continuare tn pag. 2—3)

Astăzi, in semifinalele 
„Cupei României" la fotbal STEAUA - DINAMO

Șl UNIVERSITATEA CRAIOVA-POLITEHNICA IAȘI
• Doua jocuri cu multe puncte de interes și 
numeroși internaționali în arenă • Sînt anunțate 

cele mai bune formații ale momentului
Bucureștiul și Ploieștiui sînt, 

astăzi, gazdele partidelor semi
finale ale „Cupei României* la 
fotbal. Cupa, întrecere de mare

Preocupare primordială in sporturile de echipă la Progresul București

PROMOVAREA JUNIORILOR IN „A“
NAȚIONALE5

• „Promovarea sportivilor 
capabili să contribuie ia stabi
lirea rezultatelor bune ale c- 
chipelor clubului nostru și apți 
de a fi selecționați in loturile 
naționale de seniori, tineret și 
juniori, acesta este principalul 
obiectiv inclus în planurile de 
activitate ale secțiilor de bas
chet, handbal (ambele numai cu 
formații feminine) și polo în 
ciclul olimpie 1985—1988. Condi
țiile create acestor trei secții 
de sporturi de echipă (bază ma
terială. structură organizatorică 
etc.) au contribuit |a îndeplini
rea în mare măsură a obiective
lor", ne-a declarat responsabi
lul cabinetului metodic al clu
bului sportiv Progresul. Gheor- 
ghe Tigler. • Intr-adevăr, la 
baschet constatăm că piramida 
are drept bază minibaschetul, 
continuă cu junioarele III. II și 
I, iar vîrful ei este formația 
divizionară ..A" clasată pe lo
cul 4 la ediția recent încheiată 
a Campionatului -național, cea 
maj bună performanță obținută 
în ultimele două decenii de re
prezentantele clubului din stra
da dr. Staleovici. In acest an 
au fost selecționate în loturile 
republicane Cornelia Stoichiță. 
Luminița Măringuț. Emilia Aii-

Aruncă 
Mirela

Aspect de la un 
antrenament al e- 
chipei de junioare 
Progresul, 
la poartă
Panait. componentă 
și a lotului de ti
neret.

Foto : I. BĂNICA

amploare, se desfășoară. din 
startul său — start la care s-au 
aliniat mii de formații, pornind 
de la cele mai mici categorii — 
sub egida marii competiții na
ționale „Daciada*. Astăzi, cele 
patru concurente rămase in 
cursă se prezintă Pe stadioanele 
din București 
Vă reamintim

BUCUREȘTI

și din Ploiești, 
programul
(stadionul „23

xandru (senioare). Daniela Ra
dulescu. Denisa Bucur și Ceci
lia Laszlo (junioare), iar alte 
elemente (Corina Bercescu. de 
exemplu) bat șl ele la „porțile* 
echipelor reprezentative ale țâ
rii. • De multă atenție se 
bucură selecția viitoarelor per
formere (apreciata antrenoare 
Noni Grigorescu se dovedește 
neobosită în depistarea și in
struirea foarte tinerelor bas
chetbaliste), dovadă fiind în

acest sens prezența a două ju
cătoare cu talie de excepție : 
Daniela Rădulescu și Cecilia 
Laszlo. fiecare avînd 1,92 m. • 
Preocuparea pentru întărirea 
disciplinei a contribuit direct la 
îmbunătățirea performanțelor, 
printre măsurile luate pentru 
curmarea atmosferei nepropice

Dumitru STÂNCULESCU

(Continuare in pag 2-3)

August*) î STEAUA — DINA
MO. Arbitri : R. Petrescu (Bra
șov) î G. Ionescu, M. Niculescu 
(ambii din București).

PLOIEȘTI (stadionul Petro
lul): UNIV. CRAIOVA — PO
LITEHNICA IAȘI. Arbitri : M. 
Salomir (Cluj-Napoca) ț FI. _Po- 
pescu, I. Cot (ambii din 
iești).

Jocurile vor începe Ia 
17,30.

Reamintim criteriile de 
ficare : dacă, după 90 de minu
te scorul este egal, se dispută 

Eftimie IONESCU

Plo-

ora
cali-

(Continuare tn pag. 2-3)

F.C. ARGEȘ - HERAKLIS SALONIC
Un eveniment în premieră 

astăzi pe stadionul „1 Mai* 
din Pitești : prima manșă a 
finalei „Cupei Balcanice*, 
protagoniste fiind F. C. Argeș 
și formația greacă Heraklis 
Salonic, Jucătorii piteșteni se 
află pentru prima oară îț 
situația de a disputa o finală 
balcanică, performanță merito
rie. realizată după ce au tre
cut de formația Beroe Stara 
Zagora (1—1 Și 1—0). iar ,n 
semifinale de S. C. Bacău 
(4_0 și 0—2). O calificare ca
re vine și întărește constata
rea că echipa F. C. Argeș a 
avut resurse să depășească 
desele sincope din campionat, 
care au generat mari emoții, 
ele risipindu-se abia după e- 
tapa de duminică. „Vrem să 
demonstrăm astăzi că adevă
rata față a echipei nu este 
cea din campionat $1 să rea
lizăm. în consecință, un joe 
care să ne permită să privim 
cu încredere meciul retur de 
la Salonic*, ne mărturisea tî- 
nărul antrenor Constantin 
Cîrstea. „Gîndul nostru în 
meciul de astăzi ? O autode-

pășire totală și o mare opțiu
ne tn tentativa de a .intra în 
posesia «Cupei Balcanice» — 
iată părerea căpitanului echi
pei. Stancu. După etapa de 
campionat. F. C. Argeș a ur
mat un program riguros de 
refacere și pregătire, cu parti
ciparea tuturor componenților 
lotului. Formația probabilă 1 
Cristian — Voicu, Moiceanu, 
Stancu. Tănase — Toma. Ba
dea. Iovănescu — Jur că. Ignat. 
Nica.

Jucătorii greci au sosit ieri 
după-amiază tn Capitală, conti- 
nuîndu-și drumul cu autocarul 
spre Pitești. Antrenorul Te- 
llyos Batakls ne-a comunicat 
pentru jocul de astăzi urmă
toarea formație probabilă I 
Georgiev — Zifkas. Fergami- 
nos. Levkopoulos, Vakalo- 
poulos — Kofidis. Adamou.' 
Hatzipanagios. Papaioannou —• 
Malumidis. Papadopoulos.

Meciul va Începe la ora 18 și 
va fi condus de o brigadă de 
arbitri din Turcia, avîndu-1 Ia 
centru pe Ozcan Oal.

Adrian VASILESCU



CUPA CAPITALILOR" LA BASCHEI JUNIORI
Reprezentativele de juniori și junioare la baschet ale 

României au obținut o frumoasă performanță — cucerirea 
locului I — la tradiționalele turnee dotate cu „Cupa capi
talelor", desfășurate recent la Varșovia. Să amintim clasa
mentele finale : băieți : 1. București, 2, Budapesta, 3. Sofia. 
4. Varșovia, 5. Praga, 6. Moscova ; fete : L București, Z 
Budapesta, 3. Sofia, 4. Praga. 5. Varșovia. Rezultatele selec
ționatelor române sint îmbucurătoare, mai cu seamă prin 
prisma faptului că jucătorii și jucătoarele echipelor respec
tive vor face în curînd pasul cel mare, de promovare, in 
loturile de seniori și senioare, a căror necesitate de îm
prospătare este simțită in mod acut mai ales la băieți. 
Această perspectivă l-a îndemnat pe redactorul nostru Du
mitru Stinculescu să se adreseze secretarului responsabil al 
F. R. Baschet SORIN SATMAR1. prezent la turneele de la 
Varșovia, solicitîndu-i mai intii să precizeze care 
principalele atuuri ale formațiilor țării noastre.

au fost

„Apărarea agresivă, deseori 
presingul, disciplina desăvir- 
fită șt precizia aruncărilor 

la ceț de la semidistanță ți 
distanță au fast decisive. 
Doresc >â subliniez eu pre
cădere mentalitatea pozitivă 
adoptată in apărare, ceea ce 
ne dă speranța cd actualii 
juniori vor rămine combativi 
m defensivă și atunci cind

vor fi seniori, fapt 
umple un mare gol 
echipelor noastre masculine. 
Cătălin Pintea, Alexandru 
Panaitescu. Mircea Ivanov. 
Tunde Enyedi, Gabriela 
Pandrea, ndiko Manasses și 
Gabriela Petre au fost cei 
mai buni apărători. In pri
vința preciziei în aruncările 
la coș se cuvin a fi mențio-

care ar 
in jocul

nati Claudiu Munteanu (răs
plătit cu cupa oferită coșge- 
terului competiției — 169 p 
înscrise), Cătălin Pintea (a 
fructificat 16 aruncări de 
cite 3 puncte), Gabriela Pan
drea, Gabriela Petre și 
Maria Ionescu. Buna pres
tație a selecționatelor se 
datorează pregătirii asigu
rată de două cupluri de 
antrenori tineri, pricepuți 
și harnici — Liviu Călin ți 
Octavian Serban la băieți, 
Alexandru Moise și Horia 
Pop la fete — dar ți fap
tul că aproape tofi compo
nența loturilor (mai ales 
fetele) evoluează In echipe 
divizionare ți
ceea ce contribuie la spo
rirea experienței lor com- 
petiționale in condiții de 
dificultate superioare intre- 
cerUor de juniori și ju
nioare. Avem convingerea 
că si in competițiile vii- 
tstare (in primul rind 
Campionatul european de 
cadete, dar ți campionatele 
balcanice, precum și „Tur
neul Prietenia* la juniori 
ți junioare) reprezentanții 
tării noastre vor lupta 
aceeași ambiție 
turneele de la 
compania unor 
reală valoare*.

dovedită 
Varțovia, 
echipe

cu 
la 
Bl 
da

Astăzi, etapa a 16-a In campionatul Diviziei „A" la rugby

CEL MAI IMPORTANT MECI

STEAUA R. C. GRIVIȚA ROȘIE

ACTUALITATEA LA POLO

i. Dinamo
1 Progresul
«. C.S.U. COOBtr. 
A Steaua
«. C.S.Ș. Triumf

REZULTATE : 
es.u. is—îs — 
Triumf. IA—u - 
— Dmamo ; Dl

„Cupa Dinamo" la ciclism

PARTICIPARE NUMEROASA, ÎNTRECERI
DISPUTATE Șl SPECTACULOASE

O interesantă etapă astăzi, 
in campionatul Diviziei »A“ la 
rugby. Cel mai important meci 
din program are loc. de la 
ora 17, pe stadionul Steaua, li
dera clasamentului primind re
plica „XV“-lui Grivita Roșie, 
aflat intr-o formă remarcabilă 
în acest sezon. Dinamo, cealal
tă echipă aflată Încă in cursa 
pentru titlu, are o misiune 
mult mai ușoară, ea fiind gaz
dă (pe stadionul Olimpia, ora 
10) in intilnirea cu Gloria PTT 
Arad. Sub semnul echilibrului 
se anunță partidele de la Iași 
(Politehnica — Farul, constăn- 
tenii avînd multe indisponibi
lități). Petroșani (Știința — 
Știința CEMIN Baia Mare), 
Birlad (Rulmenul — CSM Sibiu), 
in seria I î Timișoara (Politeh-

nica — CSM Suceava). Focșani 
(Milcov — Rapid Chimia Bu
zău). Cluj-Napoca („U“ 16 Fe
bruarie — TC Ind. Midia). în 
seria a Il-a. Programul e com
pletat de meciurile CSU Con
strucții Sportul studențesc — 
Metalurgistul Cugir (teren Tei. 
ora 10) și Gloria București — 
Mașini Grele Olimpia (teren 
Mecanică fină, ora 15). in care 
gazdele — in prima partidă, 
respectiv oaspeții — In cea de 
a doua au prima sansă.

• Azi începe turneul final al 
campionatului de luniori. care 
se desfășoară la Stadionul ti
neretului din Capitală, cu două 
meciuri dimineața (de la ora 
8,30 si 10) si două după-amiază 
(de la 16.30 și 18).

.171 DE CONCURENȚI LA PRIMA ETAPA DE KARTING

Secuiesc). 2. N. Muntean (Hidro
tehnica Constanța) ; 250 cmc : 1. 
D. Toma (Unirea Tricolor), 2. D. 
Tăranu (LIA). 2. G. Moldovan 
(IPA) ; fete, 50 cmc : L Elena 
Baciu (ITB). 2. Daniela Berban 
(LJA). 2. Gabriela Schafer (Unlo 
S. Mare) ; începători : F. Stă- 
nescu (Autobuzul București). E- 
chfpe : L LIA Timiș, 2. I.T. Bucu
rești. 3. Danublus Galați. Andu- 
ranță : 1. B. Tarcea — L. Ștefan 
(Metalul Tg. Secuiesc), 1. C. Rusu 
— G. Graef (Unirea Tricolor), 3. 
A. Tănase — I. Harabagiu (iba- 
aubius Galați). Echipe : 1.
UJi.U.C. București, 2. AKIRA 
Tecuci 3. Automobilul Galați.

T. SIBJOPOL, ooresȚ).

s 
f
3
I
1

«SO. tar D.
lhOOzri 
vu«*. 

M km.
; locul

Horațiu SIMA

„CUPA F.R.M.“ LA DIRT-TRACK Șl MOTOCROS

start Unirea Tricolor și 
— ambele din Bucu- 

175 cmc : L M. Grecu

rești. Brăila, Iar.ca CJud. Brăila) 
șl Sibiu. primul start urrnind a 
se da la ora 17. Etapa a 2-a (fi
nală) va a'^ea loo duminică, de 
la ora 11. pe stadionul Metalul 
din Capitală.

DE LA UN COȘ LA ALTUL

• „Capa rezervată mo-
tocroslștuor va continua dumi
nică cu etapa a 2-a, pe traseul 
<Je la Tg. Mureș (de la ora 9). 
In program figurează curse pen
tru seniori, tineret și Juniori. 
Și-au anunțat participarea aler
gători de la Steaua, Steagul Roșu 
Brașov. Poiana Clmpina, Torpedo 
Zărneștl. I.T.A. Buzău, Flacăra- 
Automecanica Moroni, Muscelul 
Clrr.pulur.g-Muscel șl alte secții.

3. Rapid Buc. 4 4 • • £•13
X Prog. Buc. 4 1 1 1 17-15
t. CȘȘ. 1 4 X i a 14-13
A C.S.S. Triumf 4 • a a 35-13
4 Dinamo 4 0 1 3 4-24

REZULTATE: Rapid •ST
Băzvan Mustață) : 9—« — Triumf, 
4—3 — C-S^. L 11—1 — Dtoamo. 
7—3 — Progresul ; Progresul
(Teodor Angctescu) : 7—2 — Di
namo. 3—3 — Triumf, 4—3 —
C.S.Ș. 1 ț C.S.Ș. 1 (Victor Ștefă- 
nescu) : 5—3 — Dtaamo, 3—3 — 
Triumf ; CA.Ș. Triumf (Aurel 
lonescu) ; Dinamo (Sandy Nicn- 
lescu). Pentru ndndepiiiiirea nor
melor de participare, au fost 
■coase dJn oancuns următoarele 
echipe : CJS^. 2 București «an
trenor Călin Alexandrescu), Li
ceul ^Mmltrle BoUntineanu* 
București (Alexandru Filip), Mu
reșul Tg. Mureș (loan LucacI) șl 
IX. Timișoara (Constantin Ma
nea).
• Ordinea echipelor participan

te tn turneui final al „Cupei Ro
mâniei" este următoarea ; 1. Cri- 
r Oradea ; 2. Rapid București ;

Dinamo ; 4. Progresul Bucu
rești ; 5. Voința CSuJ-Napoca 
Rapid Arad. * 
nie a.c. vor 
Progresul — 
București — 
Dinamo.

„SERILE DACIADEI"

fi

LOCURI (Urmare din pag. 1)

PE LITORAL

____ . , 9.
In prima zi. 20 tu-
avea loc meciurile:
Rapid Arad. Rapid
Voința și Crișul —

Agențiile LT.H-R. Bucu
rești primesc înscrieri pentru 
petrecerea concediului de o- 
dihnâ pe l’rtoral, in stațiunile 
Venus (hotel categ. I A, cu 
plecarea in 18 iunie}, Saturn 
(hotel categ. I A, plecarea 
in 18 iunie) și Olirap (hotel 
categ. lux B, plecarea in 

19 iunie).

întrecerile de selecție ți califi
care ca vor avea ioc cu pri
lejul etapelor județene ți, mai 
ales, inter județene, acestea din 
urmă constituind examene pe 
cit de dificile pe atit de im
portante ți pentru urâțele gaz
dă. Iată, de altfel, ți compo
nența ansamblurilor la cele pa
tru zone ale ^Serilor Daciadei’: 

ZONA I: la GALATI — Ba
cău, Botoșani, Brăila, Buzău, 
Iași, Neamț, Suceava, Tulcea, 
Vaslui, Vrancea, Galați.

ZONA a 11-a: la SF. GBEOR-

GHE — Alba, Bihor, Bistrița 
Năsăud, Cluj, Harghita, Mureș, 
Maramureș, Bătu Mare, Sălaj, 
Covasna.

ZONA a 111-a: la ARAD — 
Brașov, Caraș-Severin, Dolj, 
Gorj, Hunedoara, Mehedinți, 
Sibiu, Timiș, VQeea, Arad.

ZONA a iV-a: ALEXANDRIA 
— Argeș, Călărași, Constanța, 
Dîmbovița, Giurgiu, Ialomița, 
Olt, Prahova, municipiul Bucu
rești, Teleorman.

fa final — e stăruitoare in
vitație la frumoasele „Seri ale 
Daciadei'— i

OMIIIISIUIU Bl SUI lOIO-PBOSOSPOH nHOBMKM C1ȘTIG URILE CONCURSULUI
PRONOSPORT DIN 9 IUNIE 19U
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PROMOVAREA JUNIORILO
(Urmare din pag. 1)

unei echipe aflîndu-se exclude
rea din lotul divizionar „A“ a 
jucătoarelor Georgeta Simioană 
și Constanta Ivănescu (în locul 
lor au fost promovate junioare 
din pepiniera clubului). • An
trenorii secției de polo (Al. 
Szabo — la seniori și T. Ange- 
lescu — coordonator la copii și 
juniori) privesc cu mulțumire 
buna comportare a elevilor lor 

în echipe... Steaua (P. Lisac.
M. Măhăleanu). Dinamo 
Chiru. A Toma) și Rapid
Florincescu). Este drept, divi
zionara „A“ Progresul s-a cla
sat „de-abia* pe locul 5 in ul
timul campionat, dar satisfacția 
reală a antrenorilor este pre
zența in echipele participante la 
„Concursul Prietenia” a doi po- 
laiști produși de pepiniera lor : 
G. Lisac șl FI. Chiru. • Per
manentul exod al juniorilor din 
„dr. Staicovici" la alte formații 
a forțat promovarea juniorilor 

în echipa de ..A” On cam pi o-
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Dan ă 
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• Tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES de astăzi, miercori IZ lu- 
nle. va avea loc in București, In 
Oala chibUlul din str. Doamnei 
er. 2 cu începere de la ora 14,30. 
Numerele cîșigătoare vor ii ra- 
tflrxliftir-Ate după cum urmează : 
la ora 19 pe programul n, la ora 
S3 pe prognaraifl L precum și a 
akxua zL tot pe programul i. la 
ora «.K.
• Niformăm participanțli că 

ASTAZI «1 MDN3E atm ultimele 
■Re pentru procurarea bliletetar la 
tragerea obișnuită Loto de vi
neri M lunile. Jtacațî dta timp 
«KcnereHe dv. preferate I
• Duminică M tarte via avea 

Boa prin» tragere SPECIALA

LOTO 2 din acest an, la care 
particlpantil au posibilitatea ob
ținerii de autoturisme „DACIA 
1300“, mari sume de bani de va
loare fixă (I2S.OOO iei, 5.000 lei'etc.) 
și variabilă, precum și excursii 
In R.P. Bulgaria. La această tra
gere oe efectuează 7 extrageri In 
3 faze cu un total de «2 numere. 
Extrageri „legate" în cadrul fie
cărei faze. Se poete ctștlga șl eu 
1 numere din • extrase, câști
gurile fazei ■ n-a suplimentare 
se suportă din fondul special al 
slstemuliui Loto. Juoați din timp 
nmmere’e dv. preferate la această 
toportantă tragere 1

Categoria 1 (13 rezultate) : 3
variante 100% a 3JA1 lei șl 77 va
riante 25% a 2.035 lei ;

Categoria 2 fii rezultatei : M 
variante 100% a 404 lei fi 1.032 
variante 25% a lin lei ;

Categoria 1 <10 rezultate) : ț«3 
variante U>0% a 95 lei șl 15A52 va
riante 25% a 17 lei.

REȚINEȚI: LUNA IUNIE - LUNA VACANTELOR 
DIN STAȚIUNILE DE PE VALEA PRAHOVEI, ÎN POIANA
• Idealul vacanțelor lunii iunie — iată ce 

reprezintă stațiunile climaterice de pe Valea 
Prahovei. Poiana Brașov gi Cheia, pentru ca
re găsiți locuri la toate oficiile județene de 
fandăm. LTH-R. București, precum și la co
mitetele «indicatelar din Întreprinderi ei in
stituții.
• Siaaia, Bugteni. Predeal. Poiana Brașov, 

Cheia — daci gtațiunl care Înseamnă o mie 
■1 una de posibilități pentru drumeții pe că
rări de munte și popasuri la cabane.

Organir»fov« turism informează că.
pentru lunile Mte >1 august, cea mai mare

parte a locurilor de cal 
au fost contractate cu I 
țară (Uniunea Generala 
România. Uniunea Nații 
Agricole de Producție.] 
Studenților Comuniști q 
Muncii, Biroul de Turij 
instituții «i organe cd 
firme partenere din st]

Biletele obținute de 11 
dețene de turism și alj 
aduc avantajul unei c| 
25 la sută la transporți!



URI ECHILIBRATE,
CTORII MERITATE

" flc performantă Ia volei feminin La Brașov și Ploiești

SEMIFINALELE „CUPEI ROMÂNIEI"
SEMIFINALELE
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nu au pus probleme adversare
lor lor decît în setul 3, cînd 
de la 5—11 au recuperat: 12— 
14 și numai neatenția la fileu 
a dus la pierderea setului. S-au 
remarcat: Mirela Popovieiu, 
Anca Beșta, Anca Ștefan (Si
biu), Marinela Neacșu (Con
stanța).

Ultima partidă, de la care 
spectatorii prezenți în sală aș
teptau mult, a adus în teren 
selecționata Municipiului Bucu
rești și reprezentantele județu
lui Iași. Bucureștencele au ob
ținut o victorie meritată cu 
3—0 (11, 13, 7) la capătul unui 
meci echilibrat. Ieșencele deși 
au luptat mult. în special în 
setul secund (cînd de la 0—7 
au ajuns la 9—9 și apoi fi
ll) n-au avut forța necesară să 
se impună în fața unei echipe 
mai bine pregătită. S-au evi
dențiat: Victoria Baneiu, Gcor- 
geta Ene. Ottilia Szenkovics 
(București). Tatiana Popa, Da
niela Smerea (Iași).

Partidele au fost conduse de 
N. Grigorescu — Vasile Ionesco 
(ambii din București), O. Ma- 
nițiu (Brașov) — M. Marian 
(Oradea) și I. Stoica — Virgil 
Ionescu (ambii din Bacău).

Programul de miercuri, de la 
ora 15: Iași — Dolj, Constanța 
— București și Galați — Sibiu.
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închidere a competiției. la 
care au fost pnezer.'_e ec în
tregul efectiv, toate ceftelalbe 
echipe finaliste. Și «tnd te 
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criticați dar degeaba. Poate 
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din secția de oină.
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Mărguleecj au convingerea că 
prezența in „B* va fi doar pa
sageră și că Progres ! va pro
mova în prima categorie a 
campionatului național ai o 
formație ținără. ambițioasă, pu
ternică. in stare să revină prin
tre fruntașele noastre in acest 
sport • Menționăm că din ac
tualul lot al echipei Progresul, 
nu maj puțin de șase jucătoare 
fac parte din loturile naționale: 
Adina Ion. Florica Ivan. Sorina 
Arvatu Gotul de junioare). Mi- 
rela Panait( tineret). Ileana Ru- 
su și Daniela Țurcanu (lotul de 
perspectivă). • „Ne interesează 
în mod direct rezultatele echi
pelor clubului nostru, dar sin- 
tem convinși eă adevărata per
formanță • obținem prin con
tribuția la Ioturile naționale și 
de aceea promovarea tinerelor 
talente constituie o preocupare 
permanentă pentru noi". ne-a 
declarat președintele clubului 
sportiv Progresul. NicoJae Mu- 
reșan. • Cele constatate „pe 
viu" demonstrează că afirmația 
președintelui clubului Progresul 
se bazează pe fapte reale și că 
angajamentele induse in planul 
privind ciclul olimpic 1935—1938 
sînt permanent prezente în 
preocupările tehnicienilor unită
ții respective. • Nu este mai 
puțin adevărat că rezultatele e- 
chipelor respective puteau fi to
tuși mai bune, dacă de pildă, 
la handbal nu s-ar fi intîrziat 
procesul de întinerire a lotului, 
sau dacă la baschet măsurile de 
întărire a disciplinei ar fi fost 
luate chiar din momentul apa
riției acestora. Au fost defecți
uni care au afectat în mod vă
dit potențialul formațiilor res
pective, de aceea este de dorit 
ca promptitudinea și fermitatea 
să domnească permanent în ac
tivitatea de pregătire și compe- 
tițională a clubului Progresul.
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(Urmare din pag. 1)

prelungiri (două reprize a cite
15 minute), ; în situația în ca
re egalitatea se menține, se

in Capitală, o reeditare a precedentei finale
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Cel mai mare stadion al țării 
va fi scena unei dispute cu 
mari rezonanțe pentru iubitorul 
de fotbal : Steaua — Dinamo, 
o veche întrecere a a- 
gendei noastre interne, cu mo
mente de neuitat, atît în cam
pionat. cit si in cupă. Echipele 
care vor evolua astăzi pe sta
dionul „23 August" dețin. în 
plus, in momentul de față, ti
tluri care le recomandă: Steaua 
este liderul campionatului și 
virtuala eîștigătoare a titlului, 
Dinamo deține prețiosul trofeu, 
ediția 1983 ’84. In plus, ambele 
au numeroase victorii la activ 
in competiția k.o. : Steaua de
ține recordul numărului de cu
pe obținute (13), dinamoviștii 
și-au înscris de cinci ori nu
mele pe tabloul <țe onoare al 
cupei.

Se vor înfrunta și două sti
luri diferite. De o parte fotbalul 
de viteză, presărat eu multă j- 
maginație. reprezentat de Stea
ua. De cealaltă, un joc predi
lect pozițional, cu acțiuni ela
borate. urmărind fructificarea

I
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I Priviri spre eșalonul secund

ARBITRAJ PĂRTINITOR LA MIZIL!
I
I Bt <f*v—. ipre Buzău, ae-am 

oprit pentru a urmtri o repriză 
* mecvzBn de Divizia -B* Hâtre 
AS. MizU și Pcrtxzcr.ul Bocd-a ; 
partidă foarte importanți, chiar 
docUuei pentru echipa băcăuani, 
care, dacă ar fi obținut un punct 
.la adevăr-, r.-ar fi me-.ținut 
fantele de a răminc In ețalonul 
lacună oi fotbalului nostru. Nu
mai ei Partizanul, deți a făcut 
tot ce a putut, a pirăâit pini ta 
unr.i terenul burinsi, dar nu ații 
de AS. Mail. cfc de arbitrcjul 
tendențios al brațoveanului Em. 
Oțelea! Cum a fast ia Mizill

In momentul etnd atn ajuns la 
teren, scorul era 1—9 pentru M- 
duani ți ața a rimat pini la 
pauză. Ce «-a intimplat la vestiare 
nu țtvn : Cert este că imediat, tn 
urma unei faze foarte rapide ri 
spectaculoase, gazdele au egalat. 
Ei bine, din acest moment a în
ceput... spectacolul oferit de con- 

I

ANUNȚ
Pentru meciul de fotbal de astăzi, dintre echipele Steaua 

și Dinamo, biletele se află în vînzare la agențiile C.N.E.F.Ș., 
C.C.A., pasajul Universitate, Loto-Pronosport (Piața Unirii), 
Patinoarul „23 August", precum și la stadioanele Steaua, 
Dinamo. Giidești și Republicii (str. Izvor). La casele sta
dionului „23 August® nu se vor vinde bilete. Accesul publi
cului în stadion va fi permis începînd cu ora 14.

Sint valabile legitimațiile-abonament eliberate de 
C.N.E.F.S. și C.M.B.E.F.S., inclusiv legitimațiile antrenorilor, 
arbitrilor și maeștrilor ©meriți ai sportului, cu viza pe anul 
1985. Posesorii acestor legitimații vor putea ocupa locurile 
rezervate în sectoarele 1 (intrarea prin Șoseaua Iancului) și 
44 (intrarea prin Bulevadul Muncii) ale tribunei I.

Administrația de Stat Loto-Pronosport va acorda prin tra
gere la sorți premii în obiecte spectatorilor care vor ocupa 
locurile înscrise pe bilete.

procedează Ia executarea de lo
vituri de la 11 m. pînă la de
semnarea unei învingătoare.

Și-acum, cîteva cuvinte des
pre cele patru semifinaliste.

fiecărui moment favorabil pe 
care îl practică Dinamo. Aflăm 
numeroși internaționali în lotu-

La Ploiești, internaționalii craioveni

in fața ambițioasei formații ieșene
Ploieștenii. nedezmințiți prie

teni ai fotbalului (și la bine și 
la rău, mereu alături de echipa 
lor) primesc un cadou supli
mentar prin găzduirea unei se
mifinale de cupă. Aflați într-o 
favorabilă stare sufletească, du
pă „ofensiva de primăvară" a 
Petrolului, soldată cu luarea 
unei serioase opțiuni de reveni
re pe prima scenă fotbalistică, 
sîntem siguri că ei vor asigu
ra o frumoasă ambianță intere
santei partide din orașul lor.

Motive pentru a urmări acest 
joc sînt destule. Mai întîi, pre
zența la Ploiești a Universității 
Craiova, cu pleiada ei de inter
naționali „A“ : Lung, Șiefănes- 
cu. Tilihoi, Ungureanu, Irimes- 
em Beldeanu, Țicleanu. Ged- 
gău, Cămătaru, Cîrțu, Apoi, o 
previzibilă viguroasă replică a

CALIFICAT

Drv>-

ducătorul jocului. A acordat u» 
penalty pentru A-S. Mizfi ri «co
rul a devenit 1—I, după care ma
rea majoritate a deciziilor tui au 
fost pur ți simplu hilare, toate 
eubninbid cu neluarea tn consi
derație a semnalizărilor tuțierUor, 
a acordăm mii al doilea penalty 
pentru AS. Mizil, firi nici M 
motiv plauzibil fi pe oare l-a fi 
repetat după ce Greaca a șutat 
afară II Șl cum (după >—2, ta
mbi. N) nu re Înscria golul vic
toriei, a prelungit partida cu a- 
proape cinci minute, pini cind 
Lazir a rcuțit rd aduci echipa 
ea ta avantaj. A ctțtgat AS. Mi
ra, a pierdut punctul salvăm 
(poate) Partizanul. Dincolo de 
toate fard arbitrul tntUnirii 
călcat la străchini’ ți n-ar fi rău 
să i re ofere — ci tot e călduri 
mare — un concediu îndelungat...

Laurențiu DUMITRESCU 

rile antrenate de Em. Jenei,_A. 
Iordănescu (Steaua) V. Anghel 
(care răspunde de pregătirea 
alb-roșilor) și Gh. Mulțescu 
(Dinamo) : Iovan, Bumbescu, 
Stoica. Lăcătuș. Pițurcă, Bolăni, 
Radu n. Bărbulescu, 
Moraru, Rednie. Zare, 
colae, Movilă, Dragnea. 
Augustin. Tălnar etc.

Balint, 
Al. Ni- 
Andone,

ieșenilor care, după decepția în
cercată în campionatul primei 
divizii pe care se pregătesc 
să-l părăsească. încearcă o con
solare pe frontul cupei. Antre
norii FI. Halagian, V. Dinuț. S. 
Stănescu (Universitatea), V. 
Simionaș, K. Gross (Politehni
ca Iași) anunță prezentarea ce
lor mai bune formații ale mo
mentului în dorința de a obține 
Intrarea în finala cupei. Uni
versitatea Craiova a intrat de 
patru ori în posesia trofeului, 
Politehnica Iași nu a reușit în
că să-l obțină, dar are in pal
mares apariții pînă in semifi
nalele întrecerii.

Așteptăm jocuri demne de 
momentul competiției, de renu- 
mele semifinalistelor, încheie
re* sezonului trebuie să rămînă 
in amintire* zecilor de mii de 
suporteri *i fotbalului prin 
partide de mare spectaculozita
te și sportivitate. Și, printre 
ele, și semifinalele „Cupei 
României" !
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rupt de antrenori 
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pitanul echipei Ra
pid, după meciul 
de la Bacău, făcea 
următoarea decla
rație : .Și miine mă 
las de fotbal dacă 
văd ua tlnlr care 
vrea cu orice preț 
să-mi 1* locul. Din 
păcate, toți puștii 
din latul echipei 
noastre se mulțu
mesc cu foarte pu
țin. Pentru ei fot
balul te rezumă la 
o repriză de titula
rizare ri cu asta 
basta, eonsiderind 
că in Divizia .A* 
poți juca oricum. 
M uită eă fotbalul 
de performanță cere 
muncă și sacrifi
ciu* • Accidentat 
destul de grav In 
timpul medului cu 
S. C. Bacău, rapl- 
dlstul Aglu, după 
minute bune de 
îngrijiri medicale, 
dna toată lumea 
credea dl va pă
răsi terenul, a re
luat, totuși, jocul, 
scrișnind din dinți. 
Șl a jucat bine, 
luptlndu-se ea tm— 
leu • Cornel Țăl- 
nar a împlinit In 
ziua medului cu 
.Poli* Timișoara M 
de ani, fapt anun
țat Înaintea parti
dei de crainicul 
stadionului. primit 
cu căldura de pu
blicul spectator ri 
marcat ca atare de 
buchețele de flori 
pe care aripa dlna- 
movistă le-a pri
mit. Păcat Insă că 
marea dorință a Iui 
Tălnar de a se dis
tinge în meciul _a- 
nlversar" nu s-a 
materializat prln- 
tr-un joc deosebit 
• Arbitrul ș. Nee- 
șulescu care, în ge
neral * arbitrat

xnozner.t slăbi
ciune atunci dnd 
»-» cat riposta cu
venită (cartonaș 
galben) actului ne- 
eporsv ai lui Nieo- 
lae (trimiterea oș- 
tentatlvă a balonu
lui in tribună, in 
urma unei infrac- 
țiuni). Astfei. erau 
mdreptăpte critici- 
Je pe care i le-a *- 
dus după meci ob
servator-: Iedera:
Cornel Drigcțln. 
argumentate prin 
cele « cartonașe 
galbene primite re
cent de tăierii noș
tri jucători in 
partida cu Finlan
da de la Varkaus, 
pe motive simila
re. Jucător.: noștri 
sint prea... alintați 
in campionat •Du
minică, după ce 
am transmis cro
nica meciului de la 
Pitești, un om a 
venit și ne-a mul
țumit. Era L Badea, 
șeful bazei sporti
ve din Trivale, care 
se bucura că, 
caseta tehnică 
partidei de la 
tești, terenul 
Joc este trecut

nou bun. Cu eforr 
tul harnicului gos
podar al clubului 
argețean, terenu! de 
joc al stadionului 
.1 Mal- din Pitești, 
Intr-o stare neco
respunzătoare pină 
acum, se prezintă 
la înălțime pentru 
prima manșă a se
mifinalei Cupei bal
canice de astăzi 
• Duminică, Moi- 
eeanu a jucat pen
tru a 100-a oară pe 
prima scenă fotba- 
Bstică a țării. Din 
păcate pentru ini
mosul jucător pi- 
teștean, acest jubi
leu a fost Însoțit 
de un... cartonaș 
galben, pentru eă 
Molceanu a Încer
cat să-l convingă 
pe arbitrul M. Sa- 
lomir să nu-i ara
te cartonașul galben 
lui... stancu 1 L-au 
primit ambii, nu 
vor juca ambii in 
partida cu Rapid, 
insă ceea ce am 
reținut In mod deo
sebit a fost atitu
dinea de fair-play 
a lui Molceanu care, 
după meci, i-a ce
rut scuze arbitru
lui, făcîndu-și au
tocritica. Mal rare

JUNIORILOR
REPUBLICANI

începe la ora 
pe " 
va
L.

Stadionul 
fi arbitrat 
Măierean. <S 
cealaltă semM- 
disputa Sportaț 
F.C.M. Brașov,’ 

după „zonele" 
și Brașov. £-• 
bucurestean a 

de califii are

Astăzi sînt programate Ia 
Brașov și “Ploiești semifinalele 
Campionatului republican de 
juniori I. competiția al cărei 
principal scop rămîne acela de» 
a descoperi si roda veritabili 
talente, cele care vor forma# 
schimbul de mîine ai actualilorf 
noștri jucători fruntași.

La Brașov se vor înl 
Ceahlăul Piatra Neamț ei 
limpia Satu Mare, cîstigă 
rele „zonelor" de la Cîm 
si Sibiu ale turneului 
Meciul va 
se va juca 
retului si 
brașoveanul

La Ploiești, 
finală si-o vor 
studențesc si 
echipe calificate 
de Ia București 
china clubului 
obținut decizia 
deoarece eomponenții ei — CEI 
CARE AU DISPUTAT MECIUL 
DIRECT cu Dunărea C.S.U. 
Galați — au fost mai tineri 
cu cîteza zile decît juniorii să- 
lăteni. Partida este programa
tă în deschiderea la semifinala 
Cupei 
Craiova 
Arbitru : 
iești.

La Brasov va fi. deci, c se
mifinală intre două cluburi de 
.,B“, iar la Ploiești una de -A". 
De altfel, trebuie subliniat fap
tul că Ceahlăul este reprezen
tat de o formație a Clubului 
sportiv școlar P. Neamț-

dintre 
si 
A.

Universitatea 
Politehnica lași. 
Moroianu — Plo-

ani, supta, 
.croit*, spo- 

tennicieaii, 
postul «ie 
central, la 

sau la acu- 
Gh. Pcp;'»-

asemenea exen^iie 
• înaintea n,eoa- 
lui cu F. C. Baia 
Mare, pbeștesanl 
Jurcă era .'carta 
fericit. Cu citeva 
ore înainte deveni
se tatăl unei foi
țe. Cineva i-a sj>«m 
că cel mai fivraoa 
nume este... Vlcso- 
ria. Duminică, F. C. 
Argeș a obținut vic
toria ! • Un aou
debut (tot din ne
secata pepinieră a 
Craiovei), d uminica 
trecută, in echipa 
Universității . Craio
va : Gheorghe F«- 
pescu. Un tinăr de 
17 i ’ 
înalt, 
neau 
pentru 
fundaș 
marcaj 
perire.
eu a intrat in f.w- 
mație imediat după 
pauză, ca și celă
lalt Popescu, Oc
tavian, care, insă, 
din pricina jocului 
.încurcat*, de dra
gul driblingului in 
plus, întirzie să-t 
convingă pe craro- 
veni de utilitatea 
transferului • o «t>- 
sență de marcă in 
.U*-Ie Universită
ții Craiova : Costi- 
eă Șietănescu, aflat 
lingă noi in tribu
nă, perfect sănătos.

I

dar ținut pe tușă ue 
antrenori in scopul 
de a-1 odihni in ve
derea semifinalei 
cu Politehnica lași 
• Bozeșan nu și-a 
Însoțit duminică e- 
chipa sa. Sportul 
studențesc, la Sla
tina. Și pentru că 
n-a făcut deplasa
rea s-a dus să ur
mărească un m eci 
tn capitală. Toate 
bune, dacă nu s-ar 
fi apucat să folo
sească cuvinte ne
potrivite la adresa 
cronicarilor care nu 
l-au evidențiat In 
jocul de la Var
kaus unde a-a nu
mărat printre cel 
mai slabi compo
nent al reprezen
tativei de tineret. 
Ceea ce nu ne-a 
mirat, pentru eă 
Bozeșan și-a acu
zat, la Varkaus, 
chiar antrenorul 
care, chipurile, ar 
fi intervenit pe 
Ungă cronicari să 
nu-1 sublinieze 1 1 I 
De unde se 
slăbiciunea
racter șl 
slabă din
vreme nu sînt fără 
legătură Intre ele !

i

vede că

forma 
ultima



SPORTUL IN LUME
CINCI VICTORII ROMANEȘTI

LA CONCURSUL DE ÎNOT DE LA BRATISLAVA

CEHOSLOVACIA. La între
cerile de masă ale tradiționa
lei competiții Spartacblada de 
vară a Cehoslovaciei au par
ticipat în acest an circa clnd 
milioane de tineri șl vîrstnlcl. 
In acest fel se poate spune 
că flecare familie a avut dte 
un reprezentant la această 
grandioasă competiție, ale că
rei finale se vor desfășura 
Intre 27 si 30 iunie.

JAPONIA. Cei mai greu 
luptăor de sumo (un sport fă
cut parcă pentru oameni grei) 
este Salevas Fuali Atlsanoe, 
un tlnăr originar dintr-o in-

Peste 250 de înotători din 
opt țări au luat carte la cea 
de a 23-a ediție a Marelui 
premiu al Slovaciei, care a 
avut loc în bazinul olimpic din 
Bratislava. Printre protagoniștii 
acestui concura solicitant, des
fășurat in numai două zile, 
s-au aflat si cîțiva sportivi ro
mâni. In prinsul rînd. talenta
ta băimăreanca de 14 ani Stela 
Pura. învingătoare în două 
probe. La 200 m liber, eleva 
antrenorului emerit Gheorghe 
Dimeca a stabilit un nou re
cord national de senioare si 
junioare — 2:05,00 (v.r. 11 a- 
parținea, 2:05,16), întreeînd-o 
ne valoroasa înotătoare sovieti
că Olga Grigorieva (2:05,47). Ca 
si în proba de 800 m liber, 
de altfel, în căre Grigorieva a 
condus 600 m. pentru ca Stela 
să aibă un final de cursă re
marcabil. imnunîndu-se net — 
8:53,03, față de 9:02,65 i Rezul
tatul foarte tinfifei noastre re
prezentante constituie un re
marcabil record al categoriei 
sale de vîrstă si... o nouă pro
misiune în perspectiva euro
penelor de juniori.

învingătoare au terminat si 
brăileanca Laura Sacheiarie — 
14)3.99 la 100 m fluture, olo-

iesteanca Tamara Costacbe — 
26,85 la 50 m liber (rezultat de 
competiti vita te internațională). 
băimăreanca Mariciea Cullcă — 
2:18,87 >a 200 m flutur a Alte 
locuri pe podium : 2. Costache 
58,35 la 100 m Uber (a câștigat 
cehoslovaca Romana Frydlova 
cu 57.06, al treilea rezultat 
mondial al sezonului). Noemi 
Lung 457.35 la 400 m mixt 
(prima valoroasa sportivă sovie
tică Elena Dendeberova. cu 
452,44), Robert Pint* 25539 
la 200 m Cutare, Fora 45155

la 400 m liber ; locul 3 : Culică 
155,05 la 100 m fluture. Sa
cheiarie 27.33 la 50 m liber. 
Lung 2:24,01 la 200 m mixt, 
J. Bart 4 4)6.41 la 400 m liber, 
C. Negrea 156,92 la 200 m li
ber.

Dintre alte performante În
registrate la Bratislava, se de
tașează cele ale cehoslovacului 
Mareei Gery — 2:00.05 la a» 
m fluture, al doilea rezultat al 
sezonului internațional, si 51,06 
la 100 m liber, a patra -cifră" 
in tonul mondial Ia zi.

CAMPIONATELE DE ATLETISM ALE AFRICII
Cea de a l-a ediție a Campio

natelor de atletism aie AfrtcH se 
va desfășura la Cairo intre 1* 
și 18 august. Programată inițial 
la Alexandria (Egipt), această În
trecere a fost ...mutată la Cairo 
pentru că. așa cum declara re
cent Lamina Diack, președintele 
Confederației Africane de Atle
tism Amator : „Capitala egiptea
nă ara un stadion eu instalații 
mult mal buna pentru a putea 
organiza In condițlunl optime a- 
eeastă mare întrecere africană*. 
De asemenea. Jocurile Panarube 
de atletism ae vor desfășura o

săptămtaă mal devreme, in Ma
roc. adică Intre 1 «1 I august, 
toana pentru a se evita ca docă 
mart Întreceri atletice să M 
dispute la concurență pe oond- 
nent-Ji african.

■ulă din Polinezia, dar oare 
acum un an s-a mutat, cu 
familia, ta Hawaii. Atlsanoe 
măsoară 190 cm, dar cântă
rește... 225 kg. Atrăgînd aten
ția unui reputat specialist ta 
lupta sumo, Takayama, a- 
cesta l-a adus ta Japonia șl 
a început să-1 pregătească. E- 
levul, foarte docil, a deprins 
repede secretele acestui popu
lar sport șl. deși nu are tacă 
experiența necesară, intr-țm 
turneu în compania celor mal 
valoroși luptători niponi, s-a 
clasat, totuși, pe locul se
cund oeea ce se apreciază ca 
o performanță remarcabilă.

elveția. un organizator 
de competiții sportive, Michel 
Maitre. a luat Inițiativa or
ganizării unui Interesant „ra
liu" nautic al cărui start va 
ti dat, la 13 luUe de la Saint 
Uisanne. in munții Jura el
vețieni șl se va încheia, In 
Franța, la Avignon, via SaOne 
șl Rh&ne, în ziua de 27 luUe. 
Traseul măsoară 551 km. Vor 
lua startul clteva zed de con- 
ourentl, care vor utiliza ca
iace. canoe, schituri șl simple 
bărci Se anticipează etape 
zilnice de cile 40 km.

S.U.A. tn cadrul unul con
curs de atletism, care va avea 
loc în Canada, pe stadionul 
din Vancouver, atleta ameri
cană Mary Decker-Slaney, 
campioană mondială ta 1983, 
la 1 500 m șl 3 000 m, va efec
tua o tentativă de doborâre a 
recordului mondial pe o milă. 
Acest record de 4:17,44 apar
ține alergătoarei române Ma- 
rlcica Puică. Ea l-a stabilit 
la lilell. ta Italia, la 16 sep
tembrie 1982. Cel that bun re
zultat pe distanța unei mile 
este însă de 4:15,8, realizat 
anul trecut de sovietica Na
talia Artemova (Leningrad, 4 
august), dar nu s-a aflat încă 
nimic ta legătură cu o even
tuală omologare a sa de către 
forul atletic international.

ANGLIA. In cursul antre
namentelor care au precedat 
competiția motocicHstă „Tou
rist Trophy", în insula Man, 
ta vestul Angliei, au suferit 
un accident mortal piloții 
suedezi frații Tomas șl Mats 
Eriksson, partlclpanțl ta între
cerea motocicletelor cu ataș.

ECOURI DIN LUMEA TENISULUI

ACTUALITATEA IN CICLISM
• „Turul Austriei" a avut ta 

final următorul „podium* i 1. 
Jentsch (R.D. Germană) 30.56:32; 
2. Matejka (Cehoslovacia) la 
1:21 ; 3. Cerin (Iugoslavia) la 
1:56.
• „Cursa laptelui", desfășu

rata pe șosele din Anglia a re
venit belgianului Van Lacker 
(45.46:54) urmat de america
nul Knickman la 2:46 ți 
englezul 
techipe : 
Marea 
Belgia 
137.45:44.
• Cea de a 4-a 

rului Suediei", cursă 
se va disputa începînd de azi 
și va avea o lungime de 1452 
km impărtiti intr-o etapă pro*

între- 
iunie 
lungă 
(Lin- 
km).

Watson
Polonia 

Britanie 
137.44:49 ;

de 
Pe
1.
1.

la 4.-07.
137.34 55
137.39:05

4. U.R.S.S.

ediție a „Tu- 
,open".

log șl în alte 8 etape, 
cerea se va încheia la 19 
la Stockholm, cea mai 
etapă fiind 
koeping — 
Punctul de 
curse este ____
ei se aliniază recentul învingă
tor din „Turul Italiei", cunos
cutul rutier francez Bernard

cea de a 
Oerebro 
atracție 

acela că

3-a
215 

al acestei 
la startul

Hinault, care este socotit prin
cipalul favorit al disputei.
• Tot astăzi se va da startul 

în Franța într-o altă competi
ție ciclistă, ceva mal scurtă (se 
va încheia la 15 iunie) : Ma
rele Premiu „Midi Libre". Azi 
va avea loc o etapă prolog 
(c/t), precum si prima etapă pe 
distanta Narbonne — Rodez 
(206,500 km).
• Cea de a 4-a etapă a 

„Turului Columbiei", disputată 
pe circuit (138 km) la Medelln 
a revenit rutierului columbian 
R. Toloza în 3.24 55. Lider al 
clasamentului general este com
patriotul său M. „Gutierez cu 
10.48:15. urmat de R. Toloza 
la II s.

• „Turul Luxemburgului" a 
fost cîștigat de olandezul Jelle 
Nijdon. urmat in clasamentul 
final de belgienii William Ta- 
charet — la 41 s și Van Vliet 
— Ia 5:58. Ultima etapă, a pa
tra. a revenit la sprint lui 
Adri van de Poel (Olanda). în
registrat pe distanta de 178 km 
cu timpul de 4.5055.

Stop cadru

Din nou, BERNARD HINAULT !
Iubitorilor sportului cu pe

dale, vestea victoriei francezu
lui Bernard Hinault în cea de-a 
68-a ediție a „Turului Italiei" 
le-a produs o reală bucurie. 
Nu numai pentru că țăranul 
din Yffiniac se apropie de 31 
de ani — îi va împlini la 14 
noiembrie —, ceea ce dovedeș- 
te o exemplară longevitate la 
cel mai înalt nivel al perfor
manței, fi nici măcar pentru 
că noua izbîndă este a 9-a in
tr-un mare înconjur pe bici
clete : 4 în „Turul Franței" 
(1978, 1979, 1981 ji 1982), 3 in 
„Turul Italiei" (1980, 1982 fi
1985) ji 2 în „Turul Spaniei" 
(1978 jt 1983). Ceea ce impre
sionează la acest mare as al 
pedalei, urmaș demn al pleia
dei alcătuită din Coppi, Bartali, 
Bobet, Anquetil, Merckx J.a„ 
este puterea sa de a reveni în
tre titani după o grea operație 
la genunchi și o întrerupere to
tală de activitate timp de șapte 
luni!

Ultimul purtător al „tricoului 
roz" a dovedit — la o vîrstă 
înaintată pentru sportul cu pe
dale — o mare dîrzenie, un ca
racter de granit, • putere her- 
culeană, reluind firul victoriilor 
în tara lui Francesco Moser, a- 
colo unde — cu un an în ur
mă — Laurent Fignon era obli
gat să se dea bătut tocmai in 
etapa finală. Și Hinault nu se 
oprește aici. El îji dorește a- 
cum cununa de învingător in 
„Turul Franței", pentru a-i ega-

Atitudini vorbe cu tilc si 
intimplări din tenisul interna
țional—
• Jucătoarea britanică Virgi

nia Wade, in 1977 ciștigătoare 
a turneului de la Wimbledon, 
a exprimat păreri critice la 
adresa 
chiar a 
valoroși 
Dintr-o 
Agenției 
că. Virginia 
„Din păcate, noii dintre marii 
jucători nu manifestă un res
pect real pentru sportul lor. 
Ei gîndesc, fără îndoială, că 
atita timp cit sint campioni iși 
pot permite orice. După pă
rerea mea. una dintre explica
țiile principale ale imensei 
popularități de care s-a bucu
rat Bjorn Borg a fost atitudi
nea sa pe teren. Tinerii erau, 
de aceea, bucuroși să-l vadă 
cistigind. Nu același lucru se 
întîmplă si eu actualul nr. 1, 
John McEnroe, pe care-1 gă
sesc— penibil. Cred că buna 
conduită pe terenuri trebuie adusă în prim-plan, deoarece 
atitudinea marilor jucători o 
influențează și o determină ne 
cea a tinerilor. Si noi trebuie 
să ne gîndim serios la aceștia!".
• John McEnroe fostul „co

pil teribil" al tenisului, a ai uns 
acum la 25 ani ț ded nu mal 
este „copil". în schimb a ră
mas... „teribil". Nu de mult el 
a declarat : „Tenisul practicat 
de femei este de o calitate net 
inferioară celui jucat de băr
bați. Nu există nici o singură 
sportivă capabilă să-l tntreacă 
ne omologul său masculin. în 
indiferent care disciplină spor
tivă" în legătură cu un even
tual meci cu Martina Navrati
lova McEnroe a spus „chiar 
si dacă nu as fi deloe in for
mă, aș întrece-o eu 6—1, 6—1, 
6—1". O declarație, deloc gen
tilă a campionului mondial I
• încă înaintea finalei fe

minine de simplu de la Roland 
Garros, compania „VT Com" 
specializată in— bioritmuri. a 
anuntat. în baza calculelor re-

atitudinii De terenuri 
unora dintre cei mai 
tenismani din lume, 

depeșă, din Londra, a 
„France Press", aflăm 

Wade a spus:

alizate că in ziua finalei : 
Chris Evert-Lloyd va fi intr-a 
formă excelentă, intelectuală 
si emoțională, in timp ce din 
punct de vedere fizic ea nu va 
atinge insă maximumul său. 
Martina Navratilova, pe toată 
linia, inclusiv din nunct de ve
dere fizic, avea să fie sub eo- 
tele adversarei sale. Reamintim 
că In respectiva finală. împo
triva pronosticurilor specialiș
tilor. Evert-Lloyd a cîstigat. la 
30 de ani. unul dintre meciu
rile cele mai importante si mai 
frumoase ale carierei sale spor
tive. după o dispută de aproa
pe trei ore (6—3, 6—7, 7—5).
• Apropo de Roland Garros. 

Mats Wilander. cîstigătorul la 
simplu, a mai Învins si la e- 
ditia din 1982. el detinînd „re
cordul" de cel mai tlnăr campion 
al „internaționalelor" Franței : 
17 ani. 9 luni si 6 zile. Intre 
„recordmanii" competiției se 
află si Ilie Năstase. In 1973. 
cind l-a Întrecut pe Nikola 
Piiici cu 6—3, 6—3. 6—0. el a

Fericit, învingătorul de la Ro
land Garros ridici trofeul in a- 
plauzelc spectatorilor. Suedezut 
Mats Wilander, cîțttgă acest maro 
turneu prin eea de a S-a victo
rie a sa tn fața cehoslovacului 
Ivan Lendl, in cele 13 meciuri 
disputate pind acum Intre acești 
doi mari jucători.
Laserfoto : A.P. — AGERPRES

obtinut cea mai rapidă victori® 
dintr-o finală a acestei impor
tante competiții : o oră si 28 
de minute !

CUPE, CAMPIONATE
portugalia. Finala Cupei : 

Benfica Lisabona — F.c. Porto 
3—1 (3—0). au înscris : Nun.es 
(■min. 14) șl Manniche (min. 33 
și 47 — ultimul din penalty), res
pectiv Futre (min. 67. din pe
nalty).

IUGOSLAVIA (et. 30) : Novi 
Sad — F.C. Sarajevo 1—2, Nlș — 
Mostar 0—0, Hajduk Spilt — Ri
jeka 5—2, Dinamo Zagreb — Di
namo Vinkovid 0—0, Zeleznioear
— Tuzla 0—1 1, Osijek — Bugojno 
1—1, Priștina — Skoplje 2—0. Ti
tograd — Steaua roșie 1—2, parti
zan Belgrad — Nlksicl 1—1. cla
sament : 1. F.C. Sarajevo 42 p, 
2. Hajduk Split 41 p, 3. Steaua 
roșie 34 p, 4. Partizan Belgrad 
33 p. Pe ultimele : 16—17. Ni», 
Titograd dte 25 p, 18. Bugojno 
23 D.

CEHOSLOVACIA (et 38) : Bo
hemians — olomoue 5—1, Inter 
Bratislava — Petrzalka 1—1, Pre- 
șov — Dukla Praga 3—0, Kosice
— Banlk Ostrava 1—1. ZUlna —

TELEX • TELEX •

la astfel ,pe recordmanii victo
riilor în „Marea Buclă", An- 
quetil ji Merckx, cei care au 
cunoscut de cite 5 ori fericirea 
izbînzii finale in cea mai mare 
cursă ciclistă a 
toriei sportului 
obosit Hinault? 
„Am doi băieți 
prea văzut pînă 
motivul pentru care, așa 
am mai spus, mă voi opri la 
finele sezonului viitor. Voi a- 
vea 32 de ani și 12 sezoane ca 
profesionist. Ajunge !“

lumii și a u- 
cu pedale. _N-a 
încă nu.
care nu

acum.

Dar— 
m-au

Este 
cum

Hristnche NAUM

AUTOMOBILISM • Raliul Sco
ției este dominat de pilotul en
glez M. Wllson (Audi Quatro), 
care, după 35 de probe speciale, 
se află în fruntea clasamentului 
cu 3.16:30 • La Goteborg 
disputat 
cadrul 
Victoria 
Amren. 
(R.F.G.) , _ ____ „_ ,_______

GIMNASTICA • Concursul in
ternațional * ‘ “
cîștlgat de 
cu 112 30 p. 
sltuîndu-se 
111.35 p și 
— 111,15 p

MOTOCICLISM • Marele Pre
miu al Spaniei la 500 cmc, dis
putat tn două manșe în locali
tatea La Jonquera a revenit bel
gianului A Malherbe (Honda).

ȘAH ® tn >rașuJ mexican 
Taxe, a ‘nceput un turneu inter
zonal oentru C.M. masculin la 
oare participă 12 mari maeștri și 
sas*5 msest-* international!. Tn

_ _ s-a
proba de karting din

campionatului european, 
a revenit suedezului R. 
urmat de M. Bott 

șl M. Wllson (Italia).
de la Varna a fost
Viaoeslav
pe locurile
L. Amador
P. Petkov

Samotalov 
următoare 
(Cuba) — 
(Bulgaria)

TELEX • TELEX
prima rundă : Tal — Ull Ol 
‘/i—*/i. Jan Tlmman — Kevin 
Spargget */>—*/>, Balașov — Jean 
Prandestetter (Cehoslovacia) */-— 
*/,. Nogueiras — Speelman Vr—Vi. 
Aggestein — Cebald

TENIS • Primele rezultate din 
turneul de la Queen’s (Anglia) : 
Anaoonne — Odzlor 6—1, * *
6— 4. T Wilkinson
7— 6. 7—6, Becker — Nelson 

Giammalva — Meister 
Lewis — Holmes 5—7, 
McNamee — Hooper 
Fitzgerald — Davis 
Zivojinovici — Green

Green 6—3, 
Bologna ta primul

6— 7,
Teacher

7- 6,
6—1,

tur : 
Mez-

6—Z.
6—4, pflster
• La ' ' „ _____
Tulasne — Arrese 6—i, 6—3.
zadrl — Yunlz 6—2, 6—1 • In 
prima z! a turneului feminin de 
la Birmingham : Mlnter — Gomez
6- 4 * *------ —
4—6 
nier
7— 5 
6—1 
6—1

6—3 White — Sevcenko
6—4 Drescher — Va- 

6—t. Jollssatat — Diez 
Holladay — Smylle 
Mascarin — Kelesi

Spartak Trnava 1—2, Vitkovice — 
Cheb 2—2, Banska Bystrica — 
Slavia 1—6, Sparta Praga — Slo
van 2—1. Clasament : 1. Bohe
mians 42 p, 2. Sparta 41 p, 3. 
Banlk Ostrava 38 p. Pe ultimele: 
14—15. Inter și Petrzalka cu cite 
20 d 16. Slovan 18 d.

ELVEȚIA (et. 28). La Cliaux-de- 
Fonds — Grasshoppers 1—4 I, A- 
arau — Young Boys 2—2, Basel 
— Winterthur 3—2, Lucerna — 
Vevey 2—1. F.C. Zfirich — Neti- 
obatel 3—1. Sion — Wettingen 
0—0, Lausanne — Zug 3—0, Ser
vește — St. Gall 2—0. Clasament: 
L Servette 43 p, 2. Aarau 39 p, 
3. Neuchatel 36 p. Pe Ultimele s 
IS. Zug 14 p, 16. Winterthur 13 p.

SUEDIA (et. 9) : Halmstad — 
Oerrgryte 1—6 !, Hammarby — 
Malmâ FJ. 0—2, MJaelby — 
A.I.K. 0—î, TreUeborg — Nor- 
rkopping 2—0, Oester — Brag® 
2—1. Clasament : 1. Oester 14 p, 
1. MalmS F.F. 13 p, 3. Oergryta 
12 p. Pe ultimele : H—12. Trelle- 
borg șl MJaelby cite 5 p.
MICHEL PLATINI, INDISPONIBIL

tn urma unul accident suferit 
la antrenament, cunoscutul inter
național francez Michel Platini 
(Juventus Torino) a fost sfătuit 
de medici să-și Întrerupă activi
tatea pentru clteva săptămtai. 
Astfel Platini (care va împlini 30 
de ani la îl iunie) nu va juca 
ta următoarele partide-dta „Cupa 
Italiei" șl se va reîntoarce, tn va
canță, ta Franța. „De cînd acti
vez te Italia — a spus Platini — 
n-am avut nici un accident. A- 
cesta (întindere musculară Ia 
pulpa dreaptă) a fost, desigur, 
un simplu... ghinion. Mă voi re
face pînă la sfîrșitul lunii iulie, 
cînd vo’ reveni la Torino, și sper 
să fiu In formă Ia 8 septembrie, 
cînd va începe noul campionat al 
Italiei*.

De la .,Juve" lipsește In pre
zent șl Briaschi. El va fi supus 
und operații de menise, la ge
nunchiul sting. Internaționalul 
danez Laudrup (Lazio), ta virată 
de 22 de ani (pe care-1 va 
Implit. la 15 Iunie) șl-a dat asen
timentul de a semna un contract 
cu Juventus. EI îl va înlocui pe 
polonezul Boniek. Știrea însă nu 
a fost confirmată de clubul torl- 
nez.
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