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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI |

NICOLAE CEAUȘESCU I
In uhitati agricole DE CERCETAREl
Șl PRODUCȚIE DIN

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat, miercuri. 26 iunie. 
• vizită de lucru in unități 
agricole de cercetare si pro
ducție din județul Călărași.

Vizita, la care au participat 
tovarășii Ion Dincă, Gheorffbe 
David și Silviu Curticeanu, a 
început Ia Institutul de cerce
tări pentru cereale și plante 
tehnice de la Fundulea. repre
zentativ centru al stiintei Ș- 
gricole românești.

Secretarul general al parti
dului a fost intimpinat la so
sire de tovarășul' loan Foriș, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Călărași al P.C.R. O 
formație alcătuită din membri 
ai gărzilor patriotice și ai de
tașamentelor de pregătire a ti
neretului pentru apărarea pa
triei a prezentat onoruL Mii 
de oameni ai muncii au făcut 
o emoționantă primire, ovațio- 
nînd indelung pentru partid, 
pentru secretarul său general, 
reafirmîndu-și direct și cald 
sentimentele de nețărmurită 
dragoste, de profundă stimă și 
recunoștință fată de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, pentru con
secvența cu care acționează in 
vederea dezvoltării intensive și 
accelerate a agriculturii noas
tre socialiste, astfel incit a- 
ceastă ramură de bază a eco
nomiei naționale să-și aducă o 
contribuție tot mai însemnată 
Ia buna aprovizionare a popu
lației, la satisfacerea cerințe
lor de materii prime ale in
dustriei. la nrogresul general 
al patriei.

Prima parte a dialogului de 
lucru a fost consacrată exami
nării modului în care se în
făptuiesc programele de cer
cetare privind crearea de so
iuri și hibrizi de înaltă pro
ductivitate. realizarea de se
mințe din categorii biologiee 
superioare, elaborarea tehnolo
giilor diferențiate de cultu
ră in funcție de condițiile spe
cifice de climă si de sol ale 
tării noastre.

Tovarășul Niee'ae Ceanșesen 
a fost invitat să viziteze unele 
sole unde se experimentează 
noile creații ale institutului.

La încheierea vizitei, secre
tarul general al partidului a 
urat colectivului importantului 
centru de cercetare de la Fun
dulea să obțină rezultate tot 
mai bune, la nivelul sarcinilor 
stabilite, al cerințelor si exi
gențelor actualei etape de dez
voltare a agriculturii noastre 
socialiste.

Specialiștii l-au asigurat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu eă 
vor face totul pentru transpu
nerea în viată a indicațiilor si

JUDEȚUL CALARAȘI g 

orientărilor dale, pentru dez- § 
voltarea cercetării agricole și § 
aplicarea rapidă a rezultatelor ș 
cercetării in producție. ;

Vizita de lucru a tovarășului £ 
Nicolae Ceausescu in județul g 
Călărași a continuat la Intre- g 
prinderea agricolă de stat Dru- 
mol Subțire.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu 
a examinat, in prima parte a 
vizitei, stadiul dezvoltării a- și 
CTiculturii din județul Călărași. ?Ș

Tovarășul Nicolae Ceanșesen 
a fost invitat, apoi, să viziteze 
una din fermele vegetale ale 
întreprinderii agricole de stat. Șj

Apreciind rezultatele inrc- 
gistrate de oamenii muncii de $ 
la întreprinderea agricolă de 
stat Drumul Subțire, secretarul 
general al partidului a săbii- 
niat eă aceasta drm—ctrraxa 
eă alunei and se aplică teta- 3 
notoriile stabilite se pot obti- 
ne recolte foarte bune și le-a 
adresat felicitări, impreună eu 
urarea de a obține producții $ 
tot mai mari, de ași spori Șj 
contribuția la buna aprevi- ț? 
zionare a tării, la dezvoltarea $ 
generală a agriculturii noastre.

Ultimul obiectiv al vizitei de 
lucru â fost Cooperativa agri- 
coli de producție Stefas Vodă | 
— unitate care deține o bună $ 
experiență in cultivarea griului. 7$ 
soiel, sfeclei de zahăr si po- 
rumbului.

Mii de locuitori din Stefan 
Vodă și din zonele învecinate 
au venit să-I iniimpine pe % 
secretarul general al partidului ÎȘ 
cu toată căldura, să-i exprime 
bucuria de a-I avea in mijlo- 
cui lor. sentimentele de prof un- Ș| 
dă dragoste si prețuire.

Vizita tovarășului Nicolae îȘ 
Ceaușeseu in acesta unitate a 
avut drept scop analiza mo- 
dului în care siut transpuse ia 
viată indicațiile ca privire la 
realizarea vulturilor intensive $ 
și la extinderea lor fa vederea 
obținerii de recolte tot mai bo- < 
gate.

La plecare, secretarul general 5 
al partidului a adresat tuturor ȘȘ 
celor prezent: calde febciUri 
pentru rezultatele obținute si $ 
le-a urat noi succese pe ea- $ 
lea obținerii de recolle berate. ? 
multă sănătate să fericire.

Miile de locuitori ai satelor f 
din rouă au primit eu vie sa- 
tisfaetie cuvintele secretarului Ș: 
general al partidului, manifes- 
tinda-si. prin ovații si orale. rf 
bolărirea de a nu precupeți 
nici un efort pentru ea agri- $ 
cultura județului Călărași să 
marcheze nn nou si iasemnat 
salt calitativ, să-și aducă o J 
contribuție tot mai mare la ȘȘ 
dezvoltarea agriculturii, la rea- $ 
li zarea obiectivelor stabilite de 
Congresul al XITI-lea al parti- 
dului. H

Proletari din toata țările, unlti-vă !
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întreceri finale în cadrul „Daeiadei“

EXECUȚII FRUMOASE, VIU APLAUDATE, 
ALE SĂRITORILOR ÎN APĂ

După ee narti tetele au tout 
râsptatiăe au sșâv re pettru tro- 
rxLOsa lor evotoțre la sa'Jvrmt. 
ieri a vccm ttaiețitar «*
Se țtota aprederScr tavorabfio 
peaeru apieocrida Iar comportare 
*n ta proba de sărirzrt de ta 
ptariorsaâ tac cadrez {toatelor 
.Ttartnril* V ale rarr: pnmasrior 
-intima ir de o-nmrt. : adevăr,
«ti portitipBBtil In această spee- 
• irr Inaal Mar prob*
s-na tosrecm ta a executa aat-

Isabela Berearu intr-o reușită 
rărituri in echer

fastaatnsex rsrpriaz de 
fotoreporterei S3 a t-a Au
rel D. Neagu ta _Festi
valul pionieresc de gim
nastică". Eerfaeozâ echi
pa Senin peserata ar. 7 
ds» Focșani ! (Reportajul, 

in pag. 2—3)

care, Insă, a avut o totrar® mal 
puțin reușită la dublu aalș șl 
jumătate înapoi grupat, cedtnd 
primul loc Iul Adrian Chercta. 
Dar numai pentru puțină vreme, 
deoarece ttnăral concurent (tacă 
junior, ea șt Petrecbe, de altfel) 
s-a „portodr* tocmai ta sin med

Ita fete, care ieri s-au Întrecut 
la trambutată J m, s-a dat o 
luptă pasionantă pentru ocuparea 
primelor locuri, titlul revenind

Dumitru STANCULESCU

aata Mutila sah șl jumătate Îna
poi gn*tati. pteritnd avansul da 
ti puncte pe care D avea, ta ta-

(Continuare In pap 2—3)

Dim rawcatolil hr «cos ia Cacțisutul Mondial Universitar

PRIMIRE CAEDĂ FĂCUTĂ HAWBALIȘIILOR
14 REVEMREA ÎN PATRIE

Dommind nci inirrccrllc 
de tir cu arcul, 

dc ia soita

Echioa noastră a realizat un nou record național și balcanic: 3652 p

AURORA CHIN MARINA PRELIPCEANV DANIELA ROBU

Cea de a treia ediție a Cam
pionatelor balcanice de tir cu 
arcul, desfășurată la Sofia, la 
care au luat oarte sportivi din 
Bulgaria. Grecia. Iugoslavia si 
România, a prilejuit reprezen
tantelor tării noastre realiza
rea unor succese remarcabile. 
In total, arcașele române au 
ureat de 11 ori pe podium, 
reușind să cucerească toate cele 
șase titluri balcanice (patru 
distante individuale. simplu 
F.I.T.A. si ne echipe). Autoa
rele acestor nerformante sînt 
Aurora Chin (Steaua) Marina

ARCASELE ROMÂNE AU CÎSTIGAT 
TOATE TITLURILE BALCANICE!

Prelipceanu (C.S.S. Rădăuți) si 
Daniela Robu (Olimnia Bucu
rești). Șefa de generație a ar
cadelor noastre. Aurora Chin, 
nu s-a dezmințit nici de această 
dată, ea cucerind locul I în con
cursul de simplu F.I.T.A. (cu 
un rezultat competitiv. 1239 o) 
si la distanta de 70 m. Marina 
Prelipceanu s-a impus la 60 m 
si 50 m (pe această ultimă dis
tantă. cu un nou record bal
canic — 309 p). iar Daniela 
Robu a cîstigat distanta de 
30 m. Rezultatul total al echi
pei României — 3652 o — con

stituie. ta rindul lut un oou 
record național și balcanic. 
Trebuie să menționăm că un 
aport deosebit la realizarea a- 
cestor performante 11 are an
trenorul de Iot. arhitectul Ga
briel Petrescu.

REZULTATE TEHNICE, SIM
PLU F.I.T.A. feminin ; L Aurora 
Chin 1239 p, 2. Marina Prelipcea
nu 1233 p, 3. Elena Atanasova 
(Bulgaria) 11M p, 4. Daniela Ro
bu 1180 p; 70 M: L Chin 298 p, 
2. Nlkolova (Bulgaria) 291 p, 3. 
Atanasova 291 p; 60 M: L Pre
lipceanu 320 p, 2. Chin 311 p, 3. 
Robu 300 p; 50 M: L Prelipcea
nu 309 p (n.r. bale.). 2. Chin 301 
P, 3. Matkovlci (Iugoslavia) 292 
p, 30 M : 1. Robu 338 p. 2. Chin 
329 p. 3. Matkovlci 326 p: ECHI
PE: L România 3652 p (n.r. bale, 
șt nat.), 2. Bulgaria 1485 p, 3. 
Iugoslavia 3345 p. 4. Grecia 3154 
p ; masculin : simplu F.I.T.A. : 
1. B. PloJ (Iugoslavia) 1231 p 
(n.r. bale.), ... 6. A. Berkl 1191 
p,™ 9. V. Weszelowskl 1157 p, 10. 
I. Călin 1109 p: 90 M: 1. Pavlov 
(Bulg.) 275 p... 4. Berki 26S p; 
70 M: 1. Iotov (Bulg.) 3t* p... S. 
Berki 301 p; 50 M: t. Dostrtijnik 
(Iug.) 317 p„„ 7. Weszelowskl 3M 
p; 30 M: 1. Ploj 343 p.... Berkl 
și Weszelowskl 329 p: ECHIPE: 
1. Bulgaria 3637 o (n.r. bale.), 2. 
Iugoslavia 3617 p. 3. România 
3390 p, 6. Grecia 3146 p.

Ieri după-amiază s-a înapo
iat in Capitală reprezentativa 
studențească de handbal a 
României care. duminici la 
Frankfurt pe Main (R.F. Ger
mania), a cucerit medalia de 
aur a celei de a TX-a ediții 
a Campionatelor Mondiale 
Universitare. Intinwtnați de 
reprezentanți ai conducerii 
C.N.E.F.S. și U.A.S.C.R., „tri
colorii universitari” și teh
nicienii loc au fost căl
duros felicitați pentru re
marcabila lor performanță de 
a înscrie numele României — 
pentru a cincea oară consecu
tiv — In palmaresul acestei 
prestigioase competiții.

Mulțumind pentru emoțio
nanta primire, handbaliștil 
victorioși au promis să nu 
precupețească nici un efort 
pentru a continua șirul victo
riilor la acest ciclu olimpic. 
Marian Dumitru, unul dintre 

principalii autori ai izbinzii da 
tai Frankfurt pe Main, ne-a 
spus t .^Avem obligația tă do
vedim prin fapte că generația 
noastră nu este mai puțin ta
lentată. mai puțin dlrză, mai 
puțin valoroasă decît cele care 
au adus patriei noastre patra 
titluri mondiale. De aceea ne 
vom pregăti cu sirguință pen
tru a cuceri anul viitor, ta 
Elveția, al cincilea titlu mcta- 
dial și a pune astfel bazele 
ascensiunii pină pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului da 
premiere la J.O. din 1988".

înainte de a părăsi aeropor
tul international Otopeni, cam
pionii mondiali universitari 4 
antrenorii lor, Laseăr Pană șl 
Cezar Niea. au răspuns ea 
bucurie invitației fotoreporte
rului ziarului nostru. Aurei 
D. Neagn, fotografiindu-se ta 
grup. O amintire, fără îndoială, 
de neuitat.
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Astăzi, pe stadionul Farul [de la ora 16] FEST|VALUL PIONIERESC DE GIMNASTSCĂ-1985“

Turneul

ULTIMUL „ACT“ LA RUGBY
Protagoniste - selecționatele

Staaionul „Farul" găzduiește 
astăzi, de la ora 16, finala ,J>a- 
diadel" ta rugby (seniori), com
petiție care ire ca protagoniste 
selecționatele Bucureștiulul șl 
Constanței. K'ejlul retine atenția 
In mod deosebit, deoarece ta 
ambele echipe vor evolua, con
form regulamentului!. jucători 
sub 23 de ani și mai tineri, multi 
nugbyștl dornici de consacrare.

Dispunînd de un lot mal valo
ros șl mal rutinat, eu o eerie de 
jucători care activează in forma
ții divizionare „A" (Steaua, Di
namo. Sportul studențesc, M.G. 
Olimpia), selecționata Bucureștiu- 
tal pornește favorită, piesele el

Pe velodromul „Dinamo"

VOINJA BUCUREȘTI - 
CÎȘIIGĂTOARE A

CONCURSULUI REPUBLICAN
Ziua a treia a campionatelor 

naționale de ciclism ale juniori
lor a beneficiat de condiții toarte 
bune de concurs și de o parti
cipare numeroasă. Tinerii cicliști 
ae-au dat dovada bunel lor pre
gătiri oferindu-ne Întreceri dis
putate.

In seriile probei de urmărire 
Individuală. 2000 m, juniori mici 
s-au tatîlnlt perechile : FI. Oche- 
tan (Voința) — *1. Dima (Stlrom) 
3:50,9. D. Catană (Voința Hâtra 
Neamț) — I. Balea (C.S.S. 1)
1:UA E. Panache (CdS.S. 1) 3:44,9 
— Al. Ivan (C.S.S. 1), Ad. Radu 
(Voința) — C Toma (CR.S. 1) 
3:44,2, Ad. Ivan (C.S.S. o — CI. 
Bcbram (Voința) 3:474, S, Moldo
vean u (C.s.s. 1) 3:41,1 — C. Asu
(Hidrotehnica Constanța), L. A- 
postol (Voința) 2:334 — A. Bușe 
(C.S.S. 1); sferturi de finală :
B. Panache 2:44,1 — D. Catană,
C. Toma — I. Balea 3:41,0, CI. 
Schram 2:40,7 — S. Moldoveana, 
A. Bușe — I.. Apostol 2:39,8. In 
semifinale se vor tatîlnl : L. A- 
postol cu E. Panache și S. Mol
doveana cu I. Balea.

Proba de 2000 m, juniori mici, 
echipe, a adus In finala pentru 
Jocurile 3—4 echipele C.S.S. 1 n 
3:38,6 șl STIROM 2:41,3, iar In 
finala pentru locurile 1—2 echi
pele Voința 2:29,9 și C.S.S.l. I. 
2:32,8. Clasament final: L Voin
ța București (L. Apostol, C. Buz- 
bula, C. Schram, D. Vasile), clș- 
tisătoare a concursului republi
can șl a finalelor „Dacladei**, 3. 
C.S.S.l I (M. Popa, E. Panache, 
Ad. Ivan, S. Moldoveanu), 3. 
CJS.S.l n (I. Balea. Alex. Ivan, 
C. Toma, G. Llchințeanu).

Programul de astăzi: urmărire 
«chlpe, 4000 m., juniori mari, fi
nale pentru locurile 3—4 șl 1—2, 
urmărire individuală. 3000 m.. 
Juniori mici, semifinale șl finale 
pentru locurile 3—4 și 1—2.

Horațiu SIMA

Au început turneele finale la baschet de performanță

ZIUA INAUGURALĂ, SURPRIZE Șl LA BĂIEȚI Șl LA FETE!
in Capitală șl la Timișoara au 

Început ieri turneele finale ale 
„Dacladei" la baschet de perfor
mantă. Rezultate șl unele amă
nunte:

MASCULIN
Cele mai bune șase formații 

masculine de baschet, calificate 
ta urma etapelor precedente 
s-au lntllnit, ieri după-amlază, 
In sala Rapid, in prima etapă 
a finalei „Dacladei**,

CONSTANTA — BUCUREȘTI 
95—73 (40—42). In deschiderea
programului. constlnțenU au 
furnizat prima surpriză a tur
neului. cîștigind pe merit o par
tid* dominată de el in majori
tatea timpului. Bueureștenli — 
cu Oczelak, Tzachls, Brăniștea- 
nu, Căpușan, Zdrenghea, dar 
lipsiți de aportul multor tineri 
jucători de perspectivă (de eeT) 
— s-au văzut conduși dar de 
eonstănțeni, care au acționat 
mult mal sigur in apărare, fi
ind in același timp, superiori In 
precizia aruncărilor, atit de la 
semldlstanță, cit și de sub panou. 
Un argument: din totalul arun
cărilor de 3 puncte, patru au 
aparținut Învingătorilor (Mănă- 
11* 3. Bașca 1 ; respectiv Bră- 
nișteanu 1. Suciu 1). Avtnd in 
Mănăilă principalul realizator, 
reprezentativa Constantei a fost 
mereu la clrma jocului. Doar in 
ultimele I minute ale primei re
prize, bucureștenii au avut o 
tresărire, reușind să egaleze 
(min. 15 : 29—29) șl să obțină 
in final un minim avantaj. A 
fost un simplu .too de pale", 
pentru c* In partea a doua a 
meciului Constanța s-a detașat 
net, in timp ce adversarii au 
abandonat lupta, deseori fiind 
simpli spectatori la acțiunile 
partenerilor. Au marcat : Mină- 
11* 37, Tecău 17, Pașca 15, fiu- 
e* ia. Băiceanu 6, Spinu 4. L. Cer- 
nat 4, Moldvoeanu 1 pentru în
vingători, respectiv Scarlat 14, 
Zdrenghea 11, Căpușan 10, V.

Bucureștiului și Constanței
de bază fiind L. Constantin, loa
der, Tcpurică, Simonca, Circel, 
Calafeteanu etc. Și In „XV"-le 
Constanței stat de semnalat cî- 
teva valori de excepție, ca de 
pildă Năstase șl Ttnca, de la di
vizionara „A" Farul, dar majo
ritatea jucătorilor aparțin unor 
formații din eșalonul secund al 
migbyului : C.F.R.. Portul. Dacia 
șl Voința.

Meciul va fi condus, la centru, 
de Constantin Udrea — Bucu
rești.

pentru locurile 3—4 in aceeași 
competiție se var fotilnd. tot pe 
„Farul-, de la ora 10. selecțio
natele lașului șl Bihorului. Prima 
șansă este de partea rugbyștHor 
Ieșeni, care au demonstrat, du
minica trecută, in semifinala de 
la București, frumoase calități șl 
Îndeosebi un mare apetit pentru 
jocul ofensiv.

Partida va fi arbitrată de Va
sile Chirondojan — Constanța.

DINAMOVIADA DE TIR-
0 REUȘITĂ A SPORTULUI DE MASĂ

In suita manifestărilor sportive 
de masă din ultima vreme s-au 
Încadrat $1 finalele Dinamoviad el 
de tir, competiție devenită tradi
țională. organizată ta cadrul 
„Dacladei", sub Îndrumarea șl 
conducerea Consiliului politic al 
Ministerului de Interne, de către 
Școala militară pentru pregătirea 
subofițerilor Clmpina, cu spriji
nul organelor locale, al C.O.EJ.S. 
CJmpina șl al federației de spe- 
dailicate. Pasionantele și atrac
tivele Întreceri ale acestui puter
nic concurs, care a reunit la 
start 327 de sportivi, au avut Joc 
la multifuncționalul poligon In
stalat Sn Valea Batiței, în apro
pierea Dealului Muscel (acolo 
unde se desfășoară și atit de 
gustatele curse de motocros !).

Actuala ediție a Dinamoviadei 
de tir a relevat, Încă o dată, in
teresul major . acordat acestei dis- 
cțpline sportive aplicativ-mtii- 
tane prioritare In Ministerul de 
Interne. Media destul de ridicată 
a punctajelor realizate ta cele 
două manșe, la pistol șl pistol 
mitralieră, de către cadre, elevi 
șl militari în termen atestă, de
sigur. buna pregătire a concu- 
renților, seriozitatea cu care el 
au tratat această importantă în
trecere inclusă fa programul fi
nalelor etapei de vară a calei 
de a IV-a ediții a „Dacladei". 
Timp de două zile, am asistat la 
echilibrate șl dlrze dispute, ve
ritabile dueluri ale măiestriei, fa 
final corpul de arbitri fiind obli
gat să apeleze la departajarea 
prin „decari", datorită egalității 
la punctaj.

Evidențiind excelenta pregătire 
a participanților, puterea lor de 
canicontrare, combativitatea șl 

loan 9, Tzachis 9, Suciu 9, Bră- 
nișteanu 5, Carpen 4, Slpoș 2, 
Panaitescu 2. Au arbitrat : P. Pa
sere șl Z. Baduly.

SIBIU — BIHOR 92—71 (43—33). 
Un meci viu disputat, în care 
„vioara fatîl" au fost baschet- 
baliștil sibieni, el reușind să se 
distanțeze facă din start șl să 
mențină în permanență un a- 
vantaj comod, cu toate efortu
rile adversarilor de a se apro
pia. Drept urmare, reprezentati
va Sibiului a condus tot timpul, 
Ja diferențe apreciabile, remar- 
cîndu-se cu deosebire — prin 
precizia aruncărilor la coș de la 
distanță (7 de 3 puncte) — Dă- 
ian, el fiind de fapt eoșgeterul 
partidei. Mal omogenă, mal de
cisă fa acțiunile sub ambele pa
nouri, echipa din Sibiu a obți
nut o meritată victorie. Au mar
cat : Dăian 33, Bretz 21, Apos- 
tu 14, Palhegyl 10, Munteanu 8, 
Bleahu 6 pentru Învingători, res
pectiv Roșa 15, Gellert 15, Anto- 
chi 10, Cristea 9, Rădulescu 8, 
Fodor 7, Costin 7. Au arbitrat 
N. Ionescu șl M. Oprea.

TIMIȘ — IAȘI 70—76 (32—45)
Programul de azi (de la era 

15.30) cuprinde următoarele me
ciuri : Constanța—Iași, Bihor — 
Timiș șl București — Sibiu.

Emanuel FANTÂNEANU

FEMININ
TIMIȘOARA, 26 (prin telefon), 

fa sala olimpia (dezolant de 
goală) a început turneul final 
al „Dacladei" de baschet pen
tru senioare. Tradiționala festi
vitate de deschidere a prile
juit defilarea echipelor, Iar se
cretara C.J.E.F.S. Timiș. fosta 
internațională la baschet, maes- 
tra sportului Rodica Armion, * 
urat participantelor succes fa în
trecere.

SATU MARE — BIHOR 102— 
101 (40—53). Partida inaugurală a 
turneului a oferit un med deo-

De cîteva zile, sala de sport a 
Institutului Agronomlo din Ca
pitală și parcul în care este si
tuat au fremătat. Cei care i-au 
dat viață n-au fost nicicum 
sportivii studenți, d copiii mici, 
de fapt mari prieteni ai gimnas
ticii: particlpantil — în cadrul 
„Săptămînii mondiale a condiției 
fizice și sportului — la „Festiva
lul pionieresc de gimnastică — 
1385".

35 echipe de fete reprezentfad 
diferite județe ale țării șl 16 de 
băieți venite să se întreacă pen
tru cucerirea titlurilor de cam- 
pioane ale „Dacladei". între 
concunenți (de 6—10 ani), niște 
argeșeni „de-o șchioapă", repre- 
zentînd Școala generală din Cos- 
tești, împreună csu profesorul lor, 
Dan Năstase. o profesoară, Ele
na Arginteanu. cu un grup de 
fete numite Laura. Gianina, M - 
reia etc. — de circa 1 m fie
care (cele mai mici participante 
ale festivalului) — eleve la Șc. 
gen. 7 Focșani; un grup de pio
nieri îmbrăcați in treninguri pe 
spatele cărora scria „CUGIR* — 
elevi ai Șc. Generale nr. 3 din 
această localitate; pioniere de pe 
malul Dunării, însoțite de pro
fesoara Veronica Brănișteanu — 

disciplina de concurs, nu putem 
uita saltul numeric, dar. mai 
ales, calitativ înregistrat la ca
tegoria pistol femei, unde s-a 
ajuns la cifre record de prezență 
pe linia de start și la rezultate 
cu nimic mai prejos dedt cele 
obținute la categoria bărbați ! 
în acest sens, merită subliniat 
faptul că. de exemplu, la pistol 
teme. toate concurentele clasate 
pe primele cinci locuri au avut 
același punctaj (186 p !), depar
tajarea făcîndu-se la „decari- 
(deși și aici a persistat egalita
tea între Dorina ștefan și Vio
rica Crețu). La bărbați, cei mai 
buni la pistol s-au dovedit a fi 
Victor Stiler și Florea Avram, 
iar eleva Luminița Iftenîe și-a 
„bătut- toți colegii băieți ! Echi
librate au fost și întrecerile la 
pistol mitralieră, care au relevat 
forma foarte bună a învingăto
rilor : Valeriu Dincă, PamflI 
Neag (ctadre). Gheorghe Pascu 
(elevi) și Teofil Feer (militari în 
termen). Și la această probă fe
tele au fost la... înălțime, pe 
podiumul de premiere urcind și 
eleva Luminița Peptan !

Pe echipe, la cadre. Dinamo 
Victoria a obținut o triplă victo
rie (ocupînd ou echipele sale 
toate primele trei locuri !), Pom
pierul 2 s-a clasat șl pe locul 1 
la categoria cadre trupe, iar la 
elevi a învins Dinamo Tunari 3, 
o echipă ce arată că la această 
asociație sportivă se muncește 
intens și ou interes. La încheie
rea Dinamoviadei de tir. celor 
mai buni li s-au acordat tricou
rile de campioni ai „Dacladei", 
diplome, cupe și frumoase pre
mii în obiecte.

Marcel POPESCU

sebit de interesant, încheiat ou o 
surpriză : victoria sportivelor
sătmărence. Selecționata Bihoru
lui,. care se confundă cu divizio
nara „A“ Crișul Oradea (antre
nori Tr. Constantinescu și Ilona 
Ghiță) a început partida sigură 
pe ea și, prin acțiuni purtate în 
viteză, dublate de o bună preci
zie în aruncările la coș, a înce
put să se distanțeze pe tabela 
dîe scor : 23—10 în min. 10 și
53—40 la pauză. La reluare, tot 
sportivele din Bihor au fost cede 
care au condus o bună bucată de 
vreme, dar tinerele jucătoare (fin 
Satu Mare, antrenate de I. 
Bencze șl M. Chindriș, au înce
put să devină tot mai agresive 
in apărare, iar în atac au 
Înscris coș după coș. Ca urmare, 
In min. 30 a intervenit egalita
tea : 73—73. Ultimele 10 minute 
au fost echilibrate, dar, cu un 
finiș mai bun și mai eficace, 
baschetbalistele sătmărence au 
reușit să se impună și să dș- 
tige pe merit, deși doar la li
mită — 102—101 — după o între
cere de mare atracție. Au mar
cat : Banc 24, Vătan 21, Ilieș 6, 
Pyntie 6, Bura 17, Moisa 22, 
Szenes 6 pentru învingătoare, 
respectiv Casetti 15, Cutuș 10, 
Amihăesei 9. Listea U6, Iacob 4, 
Chvatal 24, Miclău 8, Csoka lflL, 
Oancea 4. Au arbitrat fără gre
șeală C. Dumitrache și C. Călin 
(ambii din București).

MUREȘ — BUCUREȘTI 60—58 
(26—25). Desfășurare a meciului 
aproape identică și surpriză la 
fel de mare ca în partida inau
gurală. Imediat după fluierul de 
începere. bucureștencele s-au 
instalat la conducere și lăsau 
impresia că nu vor avea proble
me în realizarea victoriei, bar, 
o dată cu scurgerea timpului de 
joc, mureșenede au început să 
alerge mai mult iar pe fondul 
delăsării jucătoarelor din echipa 
Capitalei, ele au preluat condu
cerea și, într-un final incandes- 

Șc. gen. 11 Galați; niște „vede
te- — reprezentantele județului 
Iași — cîștigătoare ale ediției de 
anul trecut a festivalului, între 
care se allă și campioana la in
dividual Mihaela Ionel. Nu lip
sește de lîngă ele, firește, pro
fesorul Radu Constantin, cel 
care de 11 ani... „migăleș* 
gimnaste și a cucerit pentru ju
deț multe „locuri I", în diferite 
competiții școlare.

Concurse V Păcat că l-au văzut 
foarte puțini. In general, micu
ții participanți — entuziaști, de 
necrezut, gata să marcheze ime
diat prin bătăi de palme melodi
ile ritmate, să-și încurajeze co
legii aflați în întrecere — profe
sorii respectivi și cîțiva părinți. 
Este o plăcere să vezi evolv' 
băieți de 6—7 ani cu o ținută 
de... gimnast convins, sau fetițe, 
la fel de „în vîrstă", în costu
me multicolore cu modele „gîn- 
dite“, cu funde. Păpuși vii, fru
moase și talentate, care-ți ume
zesc ochii cînd urmărești cu 
seriozitate șl pasiune evoluează 
pe covorul din mijlocul sălii.

Dar concursul este concurs, 
are și arbitri șl indiferent de 
drăgălășenia combatantelor apar 
necruțătoarele... note. zecimile 
și... clasamentele finale. La In
dividual — fete — a domina* 
din nou lașul (Mihaela Ionel 
cîștigind titlul de campioană din 
nou ca și anul trecut, pe locul

Dc azi, in sala Agronomia Oin lapitalâ

FINALA CAMPIONATULUI 
ȘCOLILOR GENERALE LA GIMNASTICĂ

Astăzi, joi 27 iunie, se dă star
tul într-o nouă competiție în 
cadrul „Săptămînii Mondiale a 
Culturii Fizice și Sportului* și 
anume: finala pe țară — sub 
genericul „Daciadei" — a cam
pionatului școlilor generale la 
gimnastică (11—14 ani).

Este o întrecere la care se 
scontează pe participarea a cir
ca 120 de elevi din clasele V— 
VIII (fete și băieți).

Programul celor două zile de 
concurs — ce se va desfășura în 
sala de sport Agronomia — este

EXECUȚII FRUMOASE ALE SĂRITORILOR ÎN APĂ
(Urmare din pag l)

Isabelci Bercaru (pregătită în 
cadrul lotului național de ant-re- 
noruJ Nioolae Sparios), care a- 
diuce, în felul acesta, primul titlu 
noii secții de sărituri a clubului 
sportiv Steaua, reînființată duipă 
o absență de 20 de ani din „a- 
retna" acestei ramuri a natației. 
Constantă în toate cele 10 sal
turi, cu execuții apreciabile a 
celor două sărituri cu coeficient de 
dificultate 2,8 (dublu salt și ju
mătate înapoi și dublu salt și 
Jumătate răsturnat, ambele gru- 

cent, pe ..muchie de cuțit", ele
vele lui Nicolae Viciu au obținut 
victoria. Au înscris : Ilieș 10, 
Fărcaș 3, Cristea 3, O- 
lach 13, Opriciu 8. Nagy 23 pen
tru învingătoare, respectiv Zidaru 
14. Vasile 4, Angheluș 11, Iones
cu 2, Borș 16, Nmă 5, Bodnar 6. 
Foarte bun arbitrajul kri A. 
Guță (Craiova) și E. Urlich 
(Brașov).

TIMIȘOARA — BACAU 77—61 
(4O-3C).

Paul IOVAN

în această săptămină, in Capitală

ACTIVITATE SPORTIVĂ „NON-STOP“ 
COMPLEXUL STUDENȚESC

Intre numeroasele acțiuni care 
aju loo în Capitală cu prilejul 
Săptămînii mondiale a condiției 
fizice și sportului se înscrie, la 
loc de frunte, și cea inițiată de 
U.A.S.C- București intitulată „Zi
lele sportului universitar", dedi
cată An.ului Internațional al Ti
neretului.

Astfel, după ce duminică a a- 
vut loc deschiderea festivă a în
trecerilor, marcată, printre altele, 
printr-o serie de demonstrații la 
diferite discipline fjoouri spor
tive. aero., rachete și aultomodele, 
sporturi pe apă), au urmat con
cursuri și competiții in cadrul 
„Zilei sporturilor din atletica 
grea" — box, judo, haltere și 
culturism. desfășurate marți, 
toate bucurîndu-se de un fru
mos succes de participare. 
Miercuri a fost „Ziua sporturilor

secund fiind tot o ieșeancă). La 
băieți, un bucureștean, Rareș 
Rad. Deci !ată primii clasați la 
individual: fete — 1. Mihaela
Ionel (Sc. gen. 6 Iași) — campi
oană a „Daciadei", 2. Florina 
Paduraru (idem) 3. Adela Podea 
(Șc. gen. 1 Baia Mare); băieți
— 1. Rareș Rad (Șc. gen. 24 
București) — campion al „Da
ciadei". 2. Crist:an Prohaszka 
(Șc. gen. 1 Arad), 3. Francisc 
FUlop (Șc. gen. 1 Arad).

Au urmat ansamblurile, forma
te din echipe de cîte 6 gimnas
te. Exerciții impuse, dar și... 
imaginația profesorilor. Din nou 
explozie de gingășie, frumusețe, 
talent, în care „vioara primă" a 
fost reprezentativa Școlii gene
rale 6 din Iași (antrenor prof. 
Radu Constantin).

In clasamentele generale find’- 
vidual și ansambluri); 1. Iași, 2. 
Satu Mare, 3. Maramureș, 4. 
Buzău, 5. Brașov, 6. Gorj(!) — 
la fete; 1. București. 2. Arad, 3. 
Maramureș, 4. Cluj, 5. Brașov, 6. 
Giurgiu — la băieți. CLASA
MENT GENERAL PE JUDEȚE:
— 1. Maramureș, 2. Brașov, 3. 
Iași.

Un festival de toată frumuse
țea, pentru care concurenții, an
trenorii si organizatorii — 
C.N.O.P. și C.N.E.F.S. — merită 
felicitări!

Modesto FERRARINI
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următorul : joi 27 iunie, orele 
10—12, concurs ansamblul nr. 1 
fete și sărituri băieți; orele 
15,45—16 Festivitatea de deschi
dere; orele 15—17.30 exerciții in
dividuale la sol — fete, orele 
18,30—20 exerciții individuale la 
sol-băicți : vineri 28 iunie, orele 
10—11, concurs ansamblul nr. 2 
fete (obiect la alegere); orele
12— 13 ansamblu băieți; orele
13— 14 demonstrația celor mai 
bune ansambluri și festivitatea 
de premiere.
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• Lotul 
mori al ț| 
cipa. între I 
tislava, la I 
nării". Ani 
Gheorghe I 
ționat pel 
mion și II 
ceanu, Tîal 
feanu, God 
Eugen JldtI

e
26 și 3<Fui 
tradiționali

pat). Isabela B4ercaru revine ast- 
fel în fruntea săritoarelor, după 
o sciurtă perioadă de oarecare 
anonimat. Pe locul secund s-a 
clasat Ileana Pîrjol, remarcabilă 
în nouă dintre salturi, dar puțin 
nesigiură la dublu salt și jumă
tate răsturnat grupat. A treia 
clasată, Andreea Dragomir, a a- 
vut o prestație care ne-a dat 
certitudinea că este pe cale a 
redeveni o concurentă constantă, 
la nivel ridicat, așa cum a fost 
pînă de curînd. Ruxandra Ho- 
ciotă, clasată a patra, a fost de
zavantajată de... propria-i nervo
zitate, care a provocat-o la un 
moment dat să fie necuviincioasă 
față de arbitri.

Rezultate : PLATFORMA BĂ
IEȚI : 1. C. Pop (Progresul Buc.) 
5O1„65 p. 2. A. Cherciu (C.S.Ș. 
Triumfa 487,20 p, 3. I. Petrachc 
(ic.s.ș. Lie. ind. 37 Buc.) 473,40 
p, 4. N. Lepăduș (Lie. ind. 37) 
4691,65, 5. D. Opreau (C.S.M. Si
biu) 461,45 p, 6. M. Kalss (C.S.M. 
Sibiu) 445.80 p ; TRAMBULINA 
3 m FETE : 1. Isabela Bercaru 
(Steaua) 448.25 p, 2. Ileana Pîr- 
jol (C.S.Ș. Triumf) 430,55 p, 3. 
Andreea Drago mir (C.S.Ș. Triumf) 
410,35 p. 4. Ruxandra Kociotă 
(C.S.M. Sibiu) 405,75 p, 5. Cris
tina Timar (C.S.Ș. Triumf) 391,70 
p, 8. Felicia Pin tea (Progresul) 
33LM p.

Clasament pe echipe : 1. Bucu
rești 1639 p, 2. Bihor 298 p, 3. 
Sibiu 274 p. 4. Cluj 135 p.
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tehnico-aplicative" (aero, rachete, 
automodele și natație).

In continuare, programuâ va fi 
turmă torul :

Joi — „Ziua sporturilor nautice* 
(canotaj. ca lac-canoe, surfing, 
schi nautic) ; vineri — „Ziua 
atletismului" (alergări, sărituri, 
aruncări); sîmbătă — „Ziua spor
turilor de echipă" (fotbal, hand
bal, oină rugby, voaejj. Iar du
minică. la încheierea acestei ac
țiuni. va avea loc o amplă ma
nifestare cult ural-educativă dedi
cată Anului Internațional al Ti
neretului, precum și întreceri fi
nale la jocuri sportive, tends și 
tenis de masă, șah. demonstrații de 
gimnastică, culturism, box, judo, 
oină și rugby, un cenaclu fair- 
play al revistei „Viața studen
țească". precum și un carnaval 
al studenților fruntași la învăță
tură și în activitatea sportivă.
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—, în min. 39, a stabilit rezul
tatul primei reprize ; 
reluare. Sepctiuc 
o l.p. (min. 48) și 
73, a fixat scorul 
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notăm bara lui
68) la O 
țin trei 
(min. 34. 
vingători. 
și ei de 
l.p. si o 
pripeala și nervozitatea l-au fă
cut să rateze.

Arbitrul V. Marinescu (ajutat 
de Al. Pavlovici și I. Davidoiu), 
care a lăsat uneori locul prea 
larg, facâlltind câteva ciocniri ne
dorite, a condus formațiile :

I.A.M.T. : Sepetiuc — Budar, 
Asztalos (Pătcaș), Nichita, Frenț 
—Csornai, Ciobanu — Kiss. Raț 
(Gherdan), Petruș — Tăuț, San- 
dro — Lupui, Alb, Man.

CONSTRUCTORUL ; Livadaru— 
Brehuescu, Bogheanu. Crăciun, 
Ionescu — P. Mădularu, Milita
ră — DănUă, Turca, M. Dumitru 
(Savin) — Almășan, Boeru — 
Slrbu, C. Mădularu, Cărpăuț.

9—0. La 
a transformat 
tot el, în min. 
final, de ase- 
15—0. Sâ mai 
Csornai (min.
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pentru lu

ni*ori dotat cu „Cupa Arpezos", 
la care și-aru anunțat participa
rea echipe reprezentative de Ju
niori din Polonia, Ungaria, Ita
lia, Spania, Iugoslavia, Franța, 
Bulgaria și România. Ddtn echipa 
tării noastre (juniori născruți în 
1069 și mai tineri, formația pen
tru „Turneul Prietenia" în urmă
torii doi ani), antrenată de Va
leri u Țăran u și Manole Deșliu, 
fac parte, printre alții : Cătălin 
Lupcscu, Bogdan Olaru, Vicențiu 
Georgescu, Dinei Stemate, Fran- 
cisc Toth, Karol Bartalis.
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fost o lecție plină de învăță
minte și pentru ceilalți colegi. 
N-a fost îndepărtat din sec
ție. Nu i s-a dat însă voie 
să uree pe motocicletă a- 
proape un an, ptnă cînd 
hiĂ de la întreprinderea 
lucrează ca lăcătuș mecanic, 
ing. Nicolae Odor, l-a reco
mandat conducerii asociației 
sportive 
ștdincios 
tie.

In actualul sezon, Li viu Dan 
a reapărut pe traseele cam
pionatului de seniori, ocupind 
în final un meritat loc 5. „La 
25 de ani, ne-a spus cu opti
mism motocrosistul cămpi- 
nean, am tot dreptul să sper, 
mai ales că. lecția... predată a 
fost bine Înțeleasă".

...Zilele trecute am aflat 
despre alte cazuri de indisci
plină. Maestrul sportului la 
dirt-track Marin Dobre a fost 
suspendat de biroul secției 
moto Metalul București pen
tru nerespectarea normelor 
vieții sportive, iar antrenorul 
Nicolae Stănilă, de la CJS. 
Brăila, era foarte supărat pe 
alergătorul de dirt-tnack Gîcu 
Scarlet, elevul! lui preferat. 
„Nu-i pot trece cu vederea 
lipsa de respect și voi pro
pune conducerii clubului să-l 
sancționeze exemplar pentru 
comportare ireverențioasă. Nu 
înțeleg cum de a putut să se 
schimbe atit de mult acest 
băiat...?", a conchis antreno- 
wa brădlean.

în viața an tren oriilor și spor
ii viQ or apar întrebări care se 
cuvin a fi puse la timpul po
trivit, Cert este că nu există 
tineri incorigibili. Bineînțeles, 
Intr-un climat de muncă în 
care exigența educatorilor 
față de elevi începe cu intran
sigența față de ei înșiși, iar 
dialogul tehnilcdieni-sporiivl, 
relație definitorie pentru uce- 
niicrta piloților cu un bogat 
bagaj de cunoștințe tehnice, 
purtîndu-se neîntrerupt la lo
cul de muncă la școală, în 
fa mill ie.

șeful 
unie

ca un meseriaș con
st modest in pixxiuc-

Traian ÎOANIȚESCU

ALIUL BUCOVINEI
amploaiatului 
ri s-a desfă- 
i și 22 iunie 
sub denumi- 
inei, pe dis- 
n care 99 de 
le clasament, 
ei s-au aflat 
[care doar 45 
I C și gene- 
I— O. Scoîbai 
pu Cristea —

R. Fancsali

— St. Bajca GSouimii I.T.A. Cluj- 
Napoca). Giruipa A : 1. H. Gheor
ghiu - D. Roman (I.T.A. Cluj- 
Napoca), 2. P. Aldea — E. Zan- 
gorea-n (I.T.A. Electromunes), 3. 
C. Milu — R. BădiUă (I.T.A. Si
biu). La începători a câștigat e- 
chipajul i. Szalay — A. Lado 
(I.T.A. Harghita).

Clasament pe echipe : 1. Uni
rea Tr otor — București, 2. I.T.A.
— Sib ■, 3. Șoimii I.T.A. Cluj- 
Napoc (ion Mîndrcscu, core&p.).
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ARIPILE JOCULUI OFENSIV
OBSESIA „REMIZEI" A TAIÂT, DESEORI

Nu spunem, desigur, o noutate 
afirmlnd că un campionat este 
cu atît mai puternic și mai e- 
chilibrat cu cât el adună la star
tul! hii un număr mai mare de 
echipe dotate cu personalitate 
în joc, provenită dîntr-o conști
ință a valorii și exprimată în 
teren printr-o dorință constantă, 
nemăsurată, de a se impune în 
fața partenerei de întrecere, DE 
A JUCA LA VICTORIE.

Din suma acestor veritabile 
team-uri, însemnând efortul lor 
coarjugat în plan tehnic, tactic, 
fizic șl psihic, ar trebui să re
zulte, la fiecare sfirșit de eîdiție, 
tăria ambasad oarelor fotbalului 
nostrv în cupele europene, ca și
— pe parrursti intrecerii-mara- 
ton — forța „11 “-lui reprezenta
tiv, chintesența valorilor reunite 
sub steagul Diviziei f>A“.

Decupir.d zonele superioare ale 
clasa/ner.ielor. alcătuite ia teele 
ultime*or două ediții de campio
nat, întâlnim In componența lor, 
ca de altfel și în anii trecuți, 
același martet : Steaua. Dinamo, 
Sportul studențesc și Universita
tea Craiova, după cum urmează...

Ediția 1583—*84 : 1„ Dinamo, 1- 
Steaua, 3. Undv. Craiova, 4. Spor
tul stujdeiTțesc.

Ediția 1584— ’85 : 1. steaua, 2. Di
namo. 3. Sportid stud., 4. Univ. 
Craiova.

...Ceea ce nu e un lucru rău, 
acest statu-quo, și nici — măcar
— de natură să surprindă pe ca
reva, cunoscut fiind faptiri că 
aceste patru fruntașe reunesc, la 
momentu! de fată, și cele mal 
multe valori Individuale ale fot
balului nostru.

Am fi dorit însă ca plutonul frun
taș să ,,rodeze “ mai mult împreună, 
la un tempo demn de o medie 
ridicată. Dar aceasta nu s-a pro
dus. pentru simplul motiv că in 
timp ce două dintre competitoa
re, Steaua și Sportul studențesc, 
s-a a remarcat prin comportări 
constant bune, celelalte două, 
Dinamo și Universitatea Craiova, 
au avut un parcurs cu destale 
obstacole, ridicate de... ele în
sele. Alunecarea fcn continuare pe 
tobogan a formației din „Bănie* 
o apropie — din cauza număra- 
Tui redus al victoriilor obținute 
în deplasare — de grupuî urmă
tor. “ ‘ ‘ — - -
^A".

Decalajul valoric care iși pune 
pecetea pe întreaga desfășurare 
a campionatului Diviziei „A“, pe 
nivelul ei de ansamblu, apare 
pregnant in momentul in care 
așezăm față în față „producția44 
grupurilor ; a .celor 1" și a ce
lorlalte 14.

Puse alături, cifrele se... res
ping Intreatit de mult, .ricit se 
mărește decalajul dintre :

u-NUMARL'L victoriilor 
realizate în deplasare, de 
teiul fruntaș (2S) și aceia 
nut împreună de celelalte 
chipe (IZ) ;

— TOTALUL PUNCTELOR 
nate „afară' 
4, față de S3, trecute în dreptul 
celor 14 urmăritoare) ;

— NUMĂRUL GOLURILOR in- 
•arise. de asemenea, in deplasa
re : SS — pentru primele 4 cla
sate, față de cele 11* realizate 
pr)c „efortul comun* al grupuhn 
celor 14.

încercând

divizionarelor

SPECTATORII DII SLATINA —
CÎȘTIGĂTORI Al

„TROFEULUI PFISCHOVSCRl-
O dată cu căderea cortinei pes

te scena Diviziei „A* s-a înche
iat și pasionanta întrecere a 
spectatorilor, dotată eu .Trofeul 
Petschovschi* (decernat anual de 
ziarul nostru celui mai sportiv 
public). Pe primul loc în io 
tuala ediție a acestui tradițional 
trofeu s-au clasat spectatorii din 
Slatina, cu un parcurs constant 
la nivelul notei maxime (doar 
două note de 9, restul numai 10). 
Caracteristica generală este con
ferită de mediile ridicate obți
nute die spectatorii ddn orașele 
dirviziiomare .,A“.

Iată clasamentul final al aces
tei ediții a „Trofeului Petschov
schi* :

1. Slatina 9,88 ;
2. Buzău 9,76 ;

3— 7. Baia Mare, Brașov, Cra
iova, Hunedoara și Pi
tești 9,70 ;

8. București 9,65 ;
9—11. Bacău, Oradea șl Timi

șoara 9,64 ;
12—13. Iași și Tg. Mureș 9,58 ;

14. Rm. Vîlcea 9,52 ;
15. Petroșani 9,47.

im PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• IN ATENȚIA PARTICIPAN- 

ȚILOR LA „PRONOSPORT». 
După cum este cunoscut, ta pe
rioada dintre încheierea campio
natului Diviziei „B" — cu ulti
ma etapă la 30 iunie 1985 — și 
începerea noului sezon fotbalis
tic 1985/1986 nu se desfășoară 
nici o competiție oficială internă 
sau externă cu caracter de re
gularitate, angrenînd echipe cu
noscute, de certă valoare. In a- 
ceastă situație, Administrația de 
Stat Loto-Pranosport este pusă 
în imposibilitatea de a mai or
ganiza concursuri Pronosport cu 
programe atractive, Ia nivelul 
cerințelor masei de participant’, 
pină la începerea noii ediții a 
campionatului, a cărei dată ur

cvar-
obțl-

14 e-

adu-
(76. reușite de cele

si meargă chiar mal departe, 
ațxmtodu-șl : „Degeaba sîntem tn 
Divtzi» .1*, atit ea, rit și echi
pa, dacă n-am cunoscut BUCU
RIA VICTORIEI : acolo, pe tere
nul partenerului de întrecere, 
tmde — purtfnd girul persena- 
ntătii — mccesul capătă rere-

Gheorghe NICOLAESCU
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UN EXEMPLU CARE MERITĂ
TOATĂ ATENȚIA

Vrînd-nevrînd, în
cepem aceste rîn- 

printr-o 1- 
care a ajuns 

loc comun în 
comentariile fot
balistice din acest 
camnionat : Gloria 
Buzău a fost ma
rea revelație a 
ediției 1984—1985! 
Realitatea este e- 
videntă. dar ne 
Eindim < 
totuși să 
firul în

De ce 
in fond 
revelație î

1) Pentru că a 
promovat în ,.A“ 
abia acum un an.

2) Pentru că a 
urcat în primul an 
de 
sus. 
sus. 
cui 
Dă 
ropenelor noastre44, 
puternic prin tra
diție. prin marele 
lui număr de in
ternaționali.

3) Pentru că la 
Gloria nu există 
nici un actual ju
cător international 
«A44, echipa avind 
un tot mai slab, 
credem noi, decit.

dar
că merită 

i descicăm 
oatru.
a fost
— marea

la nromovare 
neasteotat de 
venind ne lo- 

5. imediat du- 
„cvartetul eu-

„Ieri cu iert" ar fi fost explicația aces
tei fotografii la începutul campionatu
lui. Corectăm 
azi- I Adică 
dialog de

explicația : „Ieri cu... 
- „profesorul- Constantin în 
lucru cu un „elev- eminent, 

Dudu Georgescu
I

pot îndeplini cu randament 
bun. „Bătrînilor44 
Georgescu si
Je-a cerut, de pildă, să se 
„omoare44 si în faza defen
sivă. pentru că ei nu ar 
mai fi 
eesară 
efectul 
Marcu 
Tinerilor 
le-a cerut 
că dublă 
pentru că 
Si a mai 
ceva tot foarte ..profesoral44. 
A făcut din echipa sa o 
clasă unită extraordinar, dă
ruită Dină la sacrificiu, 
„unul pentru toti. toți pen
tru unul, toti pentru echi
pă I44 Si această mare coe
ziune s-a văzut din plin.

Nu încheiem aceste rin- 
duri fără a sublinia marea 
dragoste cu care Buzăul. 
organele locale si-au încon
jurat permanent echipa. O 
echipă care a meritat din 
plin această dragoste.

sau

__ ________ de 
dă. Cocvinui Hunedoara, 
Bihor, S. C. Bacău 
chiar Politehnica Iași, ulti
ma clasată (!). aceasta din 
urmă cu un efectiv de Ju
cători — ducă ODinia noas
tră — de mijlocul clasa
mentului. Dar asta-i altă 
poveste...

4) Pentru că — o știm cu 
toții — antrenorul Constan
tin a Jneropit44 o echipă — 
.f>ră șanse44. după părerea 
unora, .hibridă. subțire44, 

din

s. c.
Dudu

Marcu nu

avut prospețimea ne- 
în faza de 
s-a văzut, 
au ajuns

Balaur 
în schimb o mun- 
sau chiar triplă, 
puteau să o facă, 
făcut Constantin

atac, iar 
Dudu si 

golg eteri! 
et como

I
1

1
după părerea altora — 
puțin Si * făcut mult

Nu i 
analiza 
Buzău in campionatul care 
a trecut — ea se va face 
la timpul cuvenit —. vrem 
doar să facem câteva ob
servații pe care le-au fă
cut la 
spectatori Ia jocurile echi
pei buzoiene. Cu un lot de 
jucători cu posibilități cu
noscute (limitate), .profe
sorul44 Constantin le-a ce
rut tuturor să îndeplinească 
exact sarcinile pe care le

vrem să facem azi 
i evoluției Gloriei

riadul lor. multi

Marius POPESCU

CAMPIONATUL REPUBLICAN
INTRE

Rosluî, adevăratul rost al fie
cărei fcarecerl to care sfat »»- 
grenați copiii ți juniorii rămlrto 
mereu acâlași ; depistarea talen
telor, pregătirea lor adecvată tn 
vederea promovării spre eșaloa
nele superioare, spre performan
ță. Cirae — furat de frumusețea 
golurilor de la Belfast, Lteabona 

Helsinki — thtâ că Bagi a ju
cat mai totfl toir-o echipă de 
ooipii la F C. Constanța, apoi to- 
tr-o echipă de juniori a aceluiași 
cftub, unde s-a rodat treptat, eu 
migală, aoela ari au cunoaște, 
ori nu vrea să admită că TOTUL 
pornește de la grija, de la preo
cupările față de aceste competi
ții in care sînt angrenați tinerii 
jucători. Unii — adică unde clu
buri șl asociații — o fac, o fac 
de multă vreme șl o fac bine. 
F.C. Constanța e un exemplu. 
Plteștlul — ait exemplu. Chimica 
Tlrnăveni se menține șl ea me
reu to prim-plan, prin oameni 
oare n>u-șl dezmint pasiunea pen
tru această preocupare fmal to- 
tîl prin Teodor Mezaroș, apoi 
prin Ioan Șchlopu, iar acum prin 
Gheorghe Vrușa). Stat doar trei 
exemple cele mal semnificative. 
Nu sînt însă singurele. Despre 
F.c.M, Brașov (câștigătoarea tit
lului) și Olimpia Satu Mare (fi
naliste) am scris în ultimele zile. 
Ca și despre Sportul studențesc 
(urcată spectaculos datorita în-

mează a fi stabilită de Federația 
Română de Fotbal fposlbia 11 
august a.c.). Cu convingerea că 
această scurtă pauză nu va afec
ta cu nimic interesul pronospor- 
tlștilor față de sistemul preferat, 
tl invităm să participe la toate 
acțiunile care vor fi organizate 
in această perioadă, la Pronoex- 
pres, Loto, Loto 2 și Loz in 
plici Tuturor le urăm succes!

e ASTAZI este ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor la 
tragerea obișnuită LOTO de mîl- 
ne, vineri 28 iunie. Jucat! din 
timp numerele dv. preferate!
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
26 IUNIE 1985. Extragerea I : 37 
45 29 2 20 30 ; Extragerea a n-a : 
23 15 W 23 38 17. Fond total de 
câștiguri : 891.671 lei din care 
27.825 lei report la categoria 1.

I
1

DE JUNIORI
PLUSURI Șl MINUSURI
• lei lirnâvcnii. tot Constanta, tot Pitcștlnl... • Numele
■ari —absente chiar $i de
deosebi pasiunii lui Ftorto Duzni- 
trescu, vicepreședinte al oiubutoi, 
care mulți ani la rtod s-a ocu
pat la FJLF. de resortul juntori) 

Ceahlăul Piatra Neamț, pentru 
care a jucat de fapt o echipă a 
Ctobului sportiv școlar din fru
mosul oreș moldovean. Iată insă 
că printre fruntașe au reveodt 
Progresul-Vuican, Petrolul Plo
iești, „U“ Clnj-Napoca, s-au... 
strecurat tn acest an și necu
noscute : Jiul, C.S.Ș. Sebeș Alba, 
Chimia Fălticeni, Mecanică fină, 
Strungul, Metalul Plopenl, Di
namo Victoria, Metalul Aiud, 
CAȘ. Tîrgoviște, Oțelul Galați. 
Nn mai găsim Insă ta primele 
trei locuri ale seriilor cluburi ca 
Steaua. Dlnamo, Universitatea 
Craiova, Rapid, Politehnica Iași, 
S.C. Bacău. „Poli* Timișoara, 
Corvinul, cluburi ale căror e- 
chipe au dștigat de-a lungul a- 
nBor campionate de Jtmiori sau 
speranțe. Un recul 1 De-ar fi nu
mai atît. Dar cum explicații se 
vor găsi. Iar cea mai des pro
nunțata e aceea a unei... promo
ții mai slabe sau mal mici ca 
vlrstă („să vedeți la anul cum o 
să jucăm*) — lată că există șl 
exemple care aruncă o lumtoă

pc podiumurile... grupelor 
inadmisibilă asupra cluburilor in 
cauză.

C.SB. Birlad a obținut doar 2 
puncte ta 24 de meciuri I

C.S.Ș. Blaj șl Gloria Reșița au 
primit fiecare cîte 87 de goluri, 
aproape câte patru de meci 1 ?

Puțin tacă pe lingă „isprăvile44, 
apărătorilor echipelor C.SJȘ. 
Satu Mare și Minerul Motru, 
care siu scos mingea din plasele 
proprii de 122 șl, respectiv, 118 
ori I ? De ce s-or mai ti pre
zentat aceste echipe la meciuri, 
dacă etapă de etapă au primit 
rite S—6 goluri ! Un lucru tre
buie să-l înțeleagă cluburile și 
antrenorii juniorilor : nu prin 
tafrlngerl la soar se rodează ta
lentele. Dar, desigur, numai de 
talente nu poate fi vorba la ast
fel de echipe. De altfel, această 
realitate, adică MAREA DISPRO
PORȚIE DINTRE UN GRUP DE 
ECHIPE ȘI ALTUL, necesită o ana
liză atentă a sistemului competițlo- 
nal rezervat schimbului de miine 
al fotbalului ; o problemă acută 
și prioritară, a cărei rezolvare 
trebuie să pornească de sus, de 
Ia mult discutatul club Luceafă
rul.

Laurențiu DUMITRESCU

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• ASTAZI, la petroșani, 

MECIUL DE JUNIORI ROMA
NIA — CEHOSLOVACIA. După 
cum se știe, marți» la Hunedoa
ra, a avut loc partida amicală 
dintre loturile U.E.F.A. ’87 ale 
României și Cehoslovaciei, în
cheiată cu scorul de 1—0 în fa
voarea tinerilor noștri fotbaliști. 
Revanșa acestei întîlniri va avea 
loc astăzi, la Petroșani, pe sta
dionul Jiul, cu începere de la 
ora 17,30. Partida va fi condusă 
de arbitrul I. Velea. din Cra
iova.
• „TURNEUL PRIETENIA*

RFZERVAT R PJ PREZENTAT! VE- 
LOR DE JUNIORI. în perioada 
12—21 iulie vă avea loc în Bul
garia, în Ioca’itatea Veliko Tîr- 
novo, „Turneul Prietenia* rezer

vat selecționatelor de juniori din 
țările socialiste. La această com
petiție va fi prezentă și repre
zentativa de juniori a țării noas
tre. U.E.F.A. ’86.

In articolul de ieri ,,O problemă 
de strictă actualitate" s-a stre
curat — la redactare — omisiu
nea calificării craiovenilor în 
dauna echipei Olympiakos Pireu 
(pe care a învins-o în ambele 
j-oeuri cu 1—0). Craiova a fost, 
se știe, singura noastră echipă 
cane s-a calificat — în ediția tre
cută — în turul in al unei cupe 
europene. Urăm și Universității, 
și Stefleii, și lui Dinamo, și Spor
tului studențesc să se califice în 
actuala ediție europeană în tu- 
rufl IV J



în derbyul primei zile a turneului feminin

de handbal de la Varna

R.D. GERMANĂ - ROMÂNIA 24-19 (11-12)

SUCCESE PROMIȚĂTOARE 

ALE ATLEȚILOR JUNIORI LA BUDAPESTA

YARN A, 26 (prin telefon).— 
în noua sală „Marea Neagră" 
din localitate (transformată 
pentru 5 zile din teren de fot
bal acoperit in arenă de hand
bal) a început miercuri tra
diționalul turneu feminin de 
handbal al Bulgariei, ajuns la 
cea de-a IX-a ediție, „Varna 
’85". Competiția este deose
bit de puternică, la startul ei 
fiind aliniate reprezentativele 
Bulgariei, României, Franței, 
Poloniei, R.D. Germane și V- 
niunil Sovietice. Echipa țării 
noastre (celelalte formații stat 
prezente cu garnituri comple
te) este lipsită de aportul mal 
multor titulare, printre care 
portarii Viorica Ionică și Ioa
na Vasilca, Maria Vcrigeanu, 
Zoranca Ștcfanovici, Era Mozsi 
și Elena Ciuboiaru.

Așteptat cu mult interes de 
iubitorii handbalului din Var
na, derbyul zilei inaugurale • 
programat Intîlnirea dintre re
prezentativele României și R.D. 
Germane. La capătul celor 60 
de minute de joc, echipa R.D. 
Germane a cîștigat cu 24—19 
(11—12). Partida a fost domi
nată in primele 19 minute de 
handbalistele din R. D. Ger
mană, care au condus cu 4—2 
ia mia. 6, cu 8—5 în min. 15, 
ca apoi echipa noastră să 
egaleze : 8—8 in min. 19. în 
continuare, pină in min. 52, 
echipa României a fost cea care 
a dominat disputa, conducând 
ca două și trei goluri (13—11 
în min. 29 și 14—11 in min. 33), 
Mariana Tircă și Filofteia Da-

TURNEE INTERNATIONALE DE SAH
• SERGIU GBCNBEBG, LIDER 

LA SATU MARE. In turneul In
ternațional de șah .Someș 85". 
care se dispută tn saloanele Ho
telului Aurora din Satu Mare, au 
mal rămas de jucat două runde. 
Pe primul loc se află acum sin
gur campionul României, timi
șoreanul Sergiu Grunberg, care 
a remizat cu ștefanov și l-a în
vins, în runda a 11-a, pe Ker- 
tesz. Cu 4 victorii consecutive, 
ultimele două la Jaafar și Ște
fanov, Rajcevici a trecut pe lo
cul secund, egalîndu-1 pe Oster
man, învins de Cvetkovici. După 
* partide pierdute, libianul Jaa- 
far a obtlnut remiza la Trata to- 
vici. tn plutonul fruntaș a in
trat șl ttnărul jucător sovietic 
V. Ohotnik. victorios cu Meza- 
ros șl Otham. Clasamentul : 
GrOnberg », Rajcevici, Oster
man 7, Tratatovici, Ohotnik,

TELEX • TELEX
ATLETISM • Concursul de 

maraton al Poloniei a revenit a- 
lergă torului cehoslovac Vtastimil 
Bukovlan cu timpul de 2J159.

BASCHET • Turneul feminin 
dotat cu „Trofeul William Jo
nes* t RFG — Brazilia 67—63. 
Suedia — Japonia S3—45. S.U.A. — 
Canada 63—63. După cinci etape : 
1. Suedia II p, 1 Canada și 
S.U.A. » p, 4. B.F.G. 1 p etc 
• Ziua a treia a cam pi. natului 
mondial al cluburilor masculine, 
în Spania : Limoges (Franța) — 
Guantanamo (Cuba) *4—SS San 
Andrea (Argentina) — Mexaque- 
ne (Mozambloș 114—65. Monte U- 
bano (Brazilia) — Northern Ce
ment (FUipir.e) 79—77. dbona Za
greb (Iugoslavia) — Golden 
Eagles (SUA) 91—7# a»— 29. 9»— 
6»).

CICLISM * Cursa de la Baden- 
Baden OLE.G.) a fost câștigată 
de vest-germanul Roii Golz. cro
nometrat tn 3.25:93 pe 393 km.

GIMNASTICA • Mare surpriză 
tn campionatul de gimnastică 
ritmică al Bulgariei I Multiplele 
campioane mondiale Lilia Igna
tova (49,060 p) și Dlliana Gheor- 
ghleva (48.969 p) au fost între
cute de Tvetomira Ftlipova 
(49,291 p). o tinără de numai
16 ani.

HOCHEI PE IARBA * Turneu 
international masculin la Buda
pesta : U.R.S.S. — Polonia 2—0 
(0—0), R. D. Germană — Ceho
slovacia 2—0 (0—0).

RUGBY • In continuarea tur
neului său în Argentina, repre
zentativa Franței a jucat la Santa 
Fe, ou o selecționată locală pe 
care a întrecut-o cu 82—7 (42—3). 
învingătorii au realizat 17 în
cercări ! 

nilof realizind frumoase schim
buri de pase între ele, mar
elui din apropierea semicer
cului sau din afara lui (mai 
ales Tîrcă). în min. 52, hand
balistele noastre se aflau din 
nou la conducere, 19—18, și 
după aspectul jocului ee părea 
că ele vor cîștiga, dar rela
xarea muK prea timpurie, ca 
șt cîteva ratări rarisime au 
dus la pierderea medului. In 
min. 56, Tîrcă a ratat o arun
care de la 7 m și tot ea a 
trimis In bară mingea recupe
rată ț în același minut, Torok 
trimite In portar o nouă arun
care de la 7 m și echipa R-D. 
Germane nu scapă prilejul, pe 
fondul acestor ratări, să preia 
inițiativa și să Înscrie de când 
oui consecutiv. Au înscris: 
KrugSr 10, Wagner 6. Kimfer 3, 
Kempf 2, Wunderlich 1, Mat
hans 1 și Schulz 1 pentru În
vingătoare, respectiv Tîrcă 10, 
Danilof 5, TSrok 1, Tache 1, 
Lunca 1 și Marian 1. Au arbi
trat bine L Soiirov și S. Gheor- 
ghiev (Bulgaria).

In primid meci ai zilei, re
prezentativa Poloniei a dispus 
cu 24—22 (13—10) de cea ■ 
Franței, dar învingătoare® s-a 
impus destui de greu in fața 
unei echipe bine puse la punct, 
o foarte frumoasă surpriză a 
acestui turneu.

Programul de joi este ur
mătorul : R-D. Germană — 
Franța, U.R.S.S. — Polonia și 
România — Bulgaria (ora 20).

Ion GAVRILESCU

Cvetkovici Ștefanov, Ilijln 6,
Mezaros, Biro 5V,, Kertesz 5, 
Lengyel 4*4, Otham I1/» Jaafar 1. 
Turneul se Încheie sîmbătă.

• JAN TIMMAN SE DISTAN
ȚEAZĂ LA „INTERZONAL". Ma
rele maestru olandez Jan Tlm- 
man s-a distanțat în fruntea cla
samentului turneului interzonal 
de la Taxco (Mexic). Remlztnd 
in 1' mutări cu cubanezul Nogu
eiras. el totalizează acum 9% p 
(din 11 partide). Urmează No

gueiras (Cuba). Spragget (Cana
da) I, Tal (U.R.S.S.) 6’/, (3), Ce- 
balo (Iugoslavia) 6, Speetman 
(Anglia) 5</, (1), Pinter (Unga
ria), Agdestein (Norvegia) 5*/fc 
Romanișln (U.R.S.S.) 5 (1), Jin- 
gan Qi (R .P. Chineză) 4‘A (2), 
Balașov (U.R.S.S.), Sisniega (Me
xic), Saed (Em. A. Un.) 4>% (1), 
Alburi (S.U.A.) 41/,, Browne
(S.U.A.) 4'4 (2), Prandstetter
(Cehoslovacia) 4 (11.

• LIGIA JICMAN PRINTRE 
FRUNTAȘE LA TAPOLCA In 
runda a 7-a a turneului inter
național feminin de șah de la 
Tapolca (Ungaria) maestra ro
mână Ligi» Jicman a dștigat 
la Szalal (Ungaria), Madl a ta- 
vins-o pe Petec, tn timp ce par
tidele Karakas — Po’.ihroniade, 
Szmactaska — Hcir.ze și Albuleț 
— Skacellkova s-au încheiat re
miză. tn clasamant. pe primele 
tocuri se află Jicman (România), 
Heinze (R-D.G.) șl Szmacfnska 
(Polonia) cu cite 4,5 puncte, ur
mate de Madl (Ungaria) 4 punc
te. Jahn (R.D.G.) 3.S puncte. Al- 
bnlet (România) 3 puncte etc.

Fatbal meridian»
• A luat sfirșit campionatul

Poloniei. Titlul de campioană a 
revenit echipei Gornik Zabrze, 
care a totalizat 42 de puncte fi
ind urmată de Legia Varșovia
— 41 p șl Widzew Lodz — 38 p. 
în ultima etapă, Gornik a cîști
gat, tn deplasare, cu Widzew 
Lodz (2—1), tn timp ee Legia 
(tot tn deplasare) a terminat la 
egalitate (1—1) cu Pogon Szcze
cin. Alte rezultate: Lech Poznan
— Zaglebie Sosnowieo 6—01. 
Ruch Chorzow — L.K.S. Lodz 
2—0, G.K.S. Katowice — Motor 
Lublin 2—2.

* Fostul International polonez 
Andrezj Szarmach (acum tn 
vtrstâ de 35 de ani), care evo
luează în Frapta s-a transferat 
de ta echipa Auxerre (prima di
vizie) la formația Gutcamp (di
vizia secundă).

TINERII SPORTIVI ROMANI
PE LOCUL DOI

LA REGATA DE CAIAC CANOE
DE LA MISKOLC

Recent, a avut loc Regata in
ternațională de calac-canoe, pen
tru tineret, de la Miskolc (Un
garia). La această competiția aer 
participat șl sportivii români care, 
în final. au ocupat locul secund 
tn clasamentul pe națiuni, după 
Ungaria șl înaintea echipelor 
R.D. Germane, Poloniei și Ceho
slovaciei. Rezultatele, pe probe, 
obținute de sportivii noștri. CA
IAC : dublu, 1000 m, locui 3, Fir
firică — Miloșoiu ; patru — 500 m
— locul 3, Dulci — Firfirică — 
Scoici — Miloșoiu ; simplu fete, 
509 m — locul 6, Larie ; simplu 
1009 m — locul 4, Scoică, dublu 
fete, 50# m — locul 6, Popovld — 
Nlțu î patru — 1000 m — locui X 
Dulci — Firfirică — Scoică — 
Miloșoiu ; simplu — 500 m — to
cul 3, Scoică ; dublu — 500 m — 
locul 3, Firfirică — Miloșoiu; pa
tru — fete, 500 m — locul X 
Popovld — Nlțu — Larie — lan
de. CANOE : simplu — 100# m
— locul 5, Lehaci ; dublu — 100# 
m — locul 2, Afanase — Harw 
iambie ; simplu — 50# m — to
cul t , Lehaci ; dublu — 50# m
— locul 2, Poștaru — Lnca.

ACTUALITATEA LA ÎNOT
Două competiții de anvergură 

au figurat zilele trecute pe ca
lendarul competițiilor de înot

MISSION VIEJO. In bazinul de 
la Mission Viejo, In apropiere da 
Los Angeles, unul dintre centrele 
importante ale natațid ameri
cane, s-a desfășurat un Impor
tant concurs Internațional. Cl- 
teva rezultate : BARBATI ■ U- 
ber : 1M m : P. Rohde (Dane
marca) 51,07 ; tM m : Rob Wood
house (Australia) 1:53,14 ; 4M m : 
Gary Brinkman 3:56,27 ; 80# m : 
Brinkman 8:08,70, Dan Jorgen
sen 8:08,33 ; 150# m : Brinkman
15:41,45 ; BRAS : 100 m : Victor 
Davls (Canada) 1:03,77 ; 209 m 7 
Da vis 2:1#,43; SPATE: 100 m: Mike 
West (Canada) 58,89 ; 200 m : 
Sean Murphy (Canada) 2:04,16 ; 
FLUTURE : 100 m : Tom Ponting 
(Canada) 55,26, Anthony Mosse 
(N. Zeelandă) 55,69 ; 200 m S
Mosse 2:01,56, Ponting 2:01,60 ; 
MIXT: 200 m: Jens-Peter Herndte 
2:05,48 ; 400 m : Woodhouse
4:25,76 ; FEMEI : LIBER : 100 m î 
Jenna Johnson 56,79 ; 200 m : Mi
chelle Pearson (Australia) 2:02,3*; 
400 m : Kim Brown 4:14,43 ; 
800 m : Perniije Nimb 8:40,44 ; 
150# m : Brown 16:32,52 ; BRAS : 
1## m : Susan Johnson 1:14.37 ; 
200 m : Dominique Roussy (Ca-

OAMENII
Am văzut deunăzi un teleloto 

de la Marele premiu automobills- 
tic de formula I de la Detroit. 
Pe pfima treaptă a podiumului, 
evident satisfăcut de victorie, 
pilotul finlandez Keke Rosberg 
agita tradiționala sticlă de șam
panie a clștigătorului. Am mal 
văzut Șl alte asemenea imagini 
reprezenttnd momentul de reală 
bucurie a unui oilot câștigător 
Intr-un mare premiu, dar parcă 
niciodată nu ne-a frapat faptul 
că pe combinezonul său aproa
pe că nu mai rămăsese un locșor 
liber pe care să nu a fost cusut 
un ecuson eu fei de fel de nume, 
de mărci diferite, de produse 
diferite.

Am văzut, de asemenea, o re
vistă de ciclism In care echlpa- 
mentu' sportivilor era plin de 
fel de fel de inscripții multico
lore. publicitare astfel că, se 
poate spune, o caravană driistâ 
se transformă tntr-un întreg

• în America de Sud continuă 
meciurile pentru .Cupa Liberia- 
dores". In grupa a 5-a. echipa 
Nacional Quito (Ecuador) a dis- 
pus cu 3—1 de formația Oc
tombrie" Milegro, din aceeași 
tară. Tot tn grupa a 5-a s-au 
înttlnit formațiile din Peru. Unl- 
versitario de Deportes șl Sport 
Boys, prima dintre ele tnvlngtnd 
cu 2—0.
• Echipa Argentinei, care ara 

mari șanse să se califice pentru 
turneul final al C.M. a folos'1 
următoarea formație tn meciul 
de la Lima (0—1 cu Peru): Fillnl 
— Clausen (Ruggeri). Trossero, 
Passarella. Garre — Russo (Pas- 
culli). Barbas. Giusti. Burrucha- 
ga — Maradona. Valdano.
• Danezul Brylle (26 de ani), 

care a activat la P.S.V. Eindho-

Un grup dintre juniorii noș
tri ed mai talentat! au luat 
parte, la sfîrșltui săptămînli 
trecuta, la .Marele premia al 
Ungariei", concurs de juniori, 
desfășurat pe Nepstadion. An 
concurat peste 400 de atleți din 
opt țări. A fost un bun prilej 
pentru tinerii noștri ca să se 
impună (opt victorii !) și să 
realizeze noi recorduri (patru), 
in afara altor performante va
loroase. înainte de a vă pre
zenta cîteva dintre rezultatele 
înregistrate se cuvine a evi
denția in mod special compor
tarea tinerei Cleopatra PăU- 
eian (CSS Cetate Deva — an
trenor Mariana Mladin) care 
ca noul record de 9:06,69 la 
3000 m a înregistrat cel mal 
bun rezultat mondial de juni
oare in acest an. La aceeași 
probă. Dorina Caienie (CSS 
Tulcea — antrenor Ion Moro
zov), născută in 1969 (!), a ob
ținut, de asemenea, o perfor
mantă cu totul remarcabilă — 
9:07,22. Evident, ele s-au clasat 
pe primele două locuri ale a- 
cestei probe.

An obținut victorii : Corina 
Roșioru (CSS î Galati - an
trenor G. Pleniță) 11,72 s la 
100 tn, Tudorița Ghida (CSS 
Slobozia — antrenor I. Neacșu) 
54dH s la 400 m. Ana Pădurean 
(CSȘ Cetate Deva — antrenor 
Vasile Scheible) 2 «4.96 la 800

nada) 3 J9^9 ; SPATE: IM m: 
Georgina Parkes (Australia) 
1«4J3 ; 399 as: Parkes 1:15J9 ; 
FLUTURE : IM m: Johnson 
1«L1L »9 m : JU1 Horstead (Ca
nada) 3:13,61; MIXT: 2M m*. 
Pearaoe 3:1944 ; «M m : Erika 
Hansen 441.17.

BAKU, to capitala R.S.S. Azer
baidjan as avut loo campiona
tele unionale care au prilejuit d- 
teva rezultate remarcabile. BAB- 
BAȚI : LIBER : 2M m : FUonov 
1 :$2,9S ; 400 m : Salnikov 3:53,53 ; 
BRAS : 2M m : Kuzmin 2:lt,09. 
Volkov 3:19,0# ; SPATE : IM m : 
Zabolotnov 57,23, Pollanskl 57,44 ; 
FLUTURE : IM m : Markovski 
55,49, Garro 55,63 ; MIXT : 
2M m : Sidorenko 1:05,33, Ia- 
roșduk 3:05,69 ; 400 m : Iaroș-
ciak 444,7* ; femei : liber : 
2M m : Olga Grigorieva 3:04,31 ; 
4*9 m : Grigorieva 4:19.8* ; #00 m: 
Grigorieva 8:55,55 ; BRAS : 20# m: 
Zvetlana Kuzmina (11 ani) 2:30,#$, 
Larisa Moreva 3:31.03 ; SPATE : 
IM m : Natalia Clbaeva 1.05,31, 
Irina Lagun 1:05,35 ; FLUTURE: 
1M m : Tatiana Kumlkova
1:02,5l, Elena Osadduk 1:02,M ; 
MIXT : 200 m : Elena Dendebe- 
rova 2:1«,26 ; 400 m : Dendebe- 
rova 4:56,08.

SANDVIȘ...
cod de reclamă a odor mal di
ferite produse...

Ca orice reclamă, bineînțeles, 
si aceasta de pe caroseria boli
zilor pe patru roți, de pe echi
pamentul automobiUștilor, al d- 
cllștflar, al schiorilor, al fotba- 
liștHoe. al bascbetbaliștllor se 
plătește „gras"; ta funcție de 
valoarea sportivului care o poar
tă. de amploarea competiției la 
care el participă. dacă este 
transmisă sac nu la televizhnte 
etc.

Moda reclamelor a pătruns 
pină șl ta atletism, sport a cărui 
federație Internațională (printre 
puținele tacă) continuă să se in
tituleze amatoare. Aceasta În
seamnă. evident, că șl atiețH de 
sub jurisdicția ei slnt amatori, 
ta sensul interpretării de astăzi 
a acestei noțiuni șl nu a celei de 
acum ctteva deaenăL Cored șt 
nimic de zis I Iată însă că. ti- 
lele trecute apropo de reclamă.

ven. unde a marcat 1* goluri ta 
actualul sezon, va evolua tn 
Franța, la Olymptque Marseille.
• Fostul International austriac 

Helmut Senekowitseh, eare a 
cregâtit și reprezentativa târli, a 
semnat un contract, pe trei ani. 
ca formația Unlversidad Guada
lajara (Mexic).
• Michael Laudrup, internațio

nal danez (21 de ani), care a ju
cat la Lazio, a semnat marți un 
contract pe trei ani. cu echipa 
Juventus — a anunțat președin
tele duhului italian Glanpiero 
Bonipertt El tl va înlocui pe 
Zbygnlew Boniek, care nu a a- 
nuntat Iacă la ce club va activa.
• Echipele engleze, excluse din 

cupele europene (Everton. Man
chester United, Tottenham 
Southampton și Norwich), s-au 
adresat Curții superioare de apel 
a justiției britanice pentru a 
interveni la U.E.F.A. tn vederea 
revenirii asupra dedziei luate 
de .forul fotbalistic european. 

m — record junioare II. (4. Lu
minița Zaițuc. de asemenea ju
nioară II. 2:06,21). Daniela Nea
ga (Viitorul Buc. — antrenor 
Aurelia Sîrbu) 14,04 la 100 mg 
0a serii 13,85 — record juni
oara I). Ana Maria Drăghh» 
(Viitorul — antr. Geta Mușat)
59.43 Ia 400 mg. Olga Uhliue 
(CSS Triumf-Dinamo — ante. 
I. Benga) 50,22 m la disc. Din
tre băieți cele mai bune com
portări le-au avut semifondiștil 
Constantin Albină (Steaua — 
antr. N. Păiș) locul I la 1500n# 
(3:55,39), urmat de : 2. Victor 
Barba 355,47, 5. Nic. Gombocz 
3 5747. 8. L Curcuianu 3:57,38. 
La 110 mg. Cristian Zarcu (lo
cul 3) eu 14,58 a înregistrat un 
record de juniori. Au mai ur
cat pe podium : la băieți t 
X Gombocz la 400 m — 49,95, 
X Hie Elena la 3000 m — 8:14,30, 
X Dumitru Vasiloaie la 2000 m 
obst. — 5:42,77. 3. Marcel Tîrle 
la disc — 52,78 m ; la fete: 
X Jana C&pățină la greutate —
15.43 m, X Henriette Nedelcu 
la lungime — 6,21 m și 3. șta
feta de 4x100 m — 47,38.

Comportarea la Budapesta a 
juniorilor noștri lasă să se în
trevadă o evoluție pe măsură 
la principalele competiții ale 
anului — .Concursul Prietenia" 
de la Pitești și campionatele 
europene de la Cottbus.

WIMBLEDONUL. RELUAT...
Ca o întârziere de multe ane, 

s-au desfășurat, în sfirșit, cîteva 
dintre meciurile contînd pentru 
turul X al turneului de tenis de 
la Wimbledon. Virginia Rusiei 
a dispus, dupâ. o partidă echili
brată, de americanca Amy Hol
ton, în trei seturi: 4—6, 6—4,
7—5, ea yi Gabriela Sabatini da 
Amanda Brown 3—6, 6—3. 6—3. 
In turneul de simplu masculin 
s-aa disputat doar patru Inttt- 
ntri: John McEnroe — Peter
McNamara «—4, 6—3, 6—4; Chip 
Hooper — Balazs Taroczy 7—6, 
7—9. 6—3 ; Joim Sadri — Casto 
Motta #—3, 6—2. 6—3 ; RJoardn
Actina — Tarik Benhabiles 0—3.
4— #, 6—1, 6—2. Alte zece partide 
masculine și două feminine eu 
fost întrerupte din cauza ploii 
abundente. Din turul II, o sin
gură partidă: Martina Navrati
lova — Lisa Bonder 6—0. 6—2.

Ieri, ta primul tur al turneului 
masculin, s-a înregistrat o 
mane surpriză : zivojtaovici l-a 
tnti-ecMt ta patru seturi (6—X
5— 7, 7—5, 6—0) pe suedezul Wl- 
lander recentul cîștigător al 
turneului de la Roland Garroa 
șl cap de serie nr. 4. Alte re
zultate : Kriek — peccl 6—4,
6— 0. 4—6, 7—5. Testerman — 
Miller 3—6. 6—3. 6—4, 6—2. Le
conte — Dunk 6—3. 7—6, 7—6.

un scandal a izbucnit ta atle
tismul internațional. După ca 
suedezul Patrik Sjoberg a de
venit recordmanul continental ta 
săritura ta Înălțime (2,38), chiar 
federația suedeză a fost cea care 
a cerut ca recordul să nu-1 fie 
omologat (!) deoarece, in con
cursul de la Eberstad, în R. F. 
German*» Sjoberg purtase un 
tricou cu însemne publicitare. 
El a călcat prevederea regula
mentului federației Internațio
nale care stipulează că un a- 
tiet. ta un concurs peste hotare, 
este obligai să poarte maioul 
cu culorile sau semnele distinc
tive ale țării sale sau ale dt»- 
btaui sportiv din care face parte. 
„Voi fl foarte decepționat 
dacă-mi va fl retras recordul", 
a declarat Sjoberg, care, deși ta 
calpă, a apreciat, totuși, ea ridi
cole regulamentele In vigoare.

S-ar putea ca Sjoberg să aibă 
dreptate, dar pină una alta a- 
cestea atat regulamentele dupâ 
care se conduce atletismul. Șt, 
potrivit tor, norveglanca Ingrid 
Kristiansen nu și-a primit pre- 
mtel ta un maraton, deoarece 
pui IDO, un tricou publicitar, iar 
grecoaica Sofia Sakorafa. fostă 
recordmană mondială la suliță, a 
fost suspendată pentru o ches
tiune asemănătoare. Dar dacă 
așa stau lucrurile, se impune a- 
tund ca interpretarea lor să fie 
aceeași pentru toți atlețil. Nu 
de alta, dar așa cum remarca 
un comentator al agendei 
„France Presse", numeroșii a- 
tieț* de peste Ocean, aflațl tn 
turnee prin Europa, poartă fe# 
de fel de maiouri cu Însemne 
publicitare, fără ca cineva să le 
reproșeze ceva

Oricum, chestiunea tn sine na 
este tata-play, oricât de bine ar 
tl plătită o reclamă sau alta. 
Ar trebui — parcă — nițică de
centă. căcd prea au deveni# 
marii sportivi .oameni sandviș", 
subjugați intereselor zeului 
Mercur, al comerțului.

Romeo VILARA
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