
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN ÎNTREPRINDERI 

INDUSTRIALE DIN CAPITALĂ
Tovarășul Nicolae Ceausescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat, joi, o vizită de lu
cru în întreurinderi industria
le din Capitală.

Această analiză, la care au 
participai tovarășii Nicolae 
Constantin, Gheorghe Pană. Ion 
Ursu, Silviu Curticeanu. Ion 
M. Nicolae, a avut ca obiectiv 
examinarea stadiului îndeplini
rii sarcinilor de plan pe acest 
an și pe întregul cincinal, i- 
dentificarea de noi posibilități 
de sporire și diversificare a 
producției, de ridicare a nive
lului tehnic si calitativ al pro
duselor și, pe această bază, sta
bilirea de soluții pentru moder
nizarea continuă a fluxurilor, 
a tehnologiilor de fabricație, 
sporirea eficientei întregii ac
tivități economice.

Desfășurată in atmosfera de 
puternică emulație in care în
tregul nostru popor intimpină, 
cu remarcabile fapte de muncă, 
împlinirea a două decenii de 
cînd Congresul al iX-lca a 
ales in funcția supremă de 
conducere a partidului pe to
varășul Nicolae Ceausescu, 
inaugurind epoca cea mai bo
gată in înfăptuiri din întreaga 
istorie a României, noua întîl- 
nire a secretarului general al 
partidului cu colectivele de 
oameni ai muncii din capitala 
tării a fost marcată de mo
mente emoționante. sărbăto
rești.

La întreprinderea de utilaj 
chimic „Grivita Roșie", unitate 
distinsă recent cu ..Steaua Re
publicii Socialiste România** si 
inaltul titlu de „Erou al Mun
cii Socialiste**, mii de munci
tori. tehnicieni si ingineri au 
făcut tovarășului Nicolae 
Ceausescu o primire entuzias
tă. S-a aplaudat eu putere, s-a 
aclamat cu însuflețire „Ceausescu 
— P.C.R. !**. „Ceaușescu si 
ponorul !**

Discuția cu factorii de răs
pundere din acest important 
sector al construcțiilor de ma
șini. cu specialiștii din dome
niul cercetării, proiectării și 
producției a început in cadrul 
unei expoziții, unde an fost înfă
țișate stadiul realizării sarcini
lor de plan pe anul in curs, 
preocupările colectivului pentru 
traducerea în viată a progra
melor de modernizare a fabri
cației.

Vizitarea unor secții impor
tante din cadrul întreprinderii 
a pus în evidentă preocupările 
colectivului de muncitori și 
specialiști de la „Grivita Ro
șie** pentru extinderea tehnolo
giilor moderne de fabricație, 
care asigură mărirea producti
vității muncii și îmbunătățirea 
performanțelor utilajelor.

In continuare, a fost anali
zată problema organizării unor 
capacități de producție desti
nate fabricării preselor de 
vulcanizare și celor pentru re- 
șaparea anvelopelor.

în încheierea vizitei, secre
tarul general al partidului i-a 
felicitat pe oamenii muncii de 
la „Grivita Roșie" pentru re
zultatele obținute, adresindu-le 
urarea de a-și îndeplini, in 
continuare, in mod exemplar 
sarcinile de plan.

La întreprinderea de fabri
cație și montaj ascensoare, vi
zitată in continuare, tovarășul 
Nicolae Ceanșescn a fost in- 
timpinat cu aceleași senti
mente de stimă și prețuire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost informat in legătură eu 
stadiul realizării sarcinilor 
trasate eu ocazia vizitei de 
lucru efectuate anul trecut, in 
direcția modernizării unității si 
ridicării parametrilor tehnico- 
calitativi ai aseensoarelor la 
nivelai celor mai bune produ 
se de acest fel cunoscute pe 
plan mondial.

Vizitind principalele sectoa
re de fabricație ale întreprin
derii, secretarul general al 
partidului a apreciat rezultate
le obținute și a indicat, tot
odată, să se acționeze pentru 
intensificarea activității de fi
nalizare a tuturor laerărilor 
de investiții, inclusiv a turnu
lui de probe pentru ascensoa
re. astfel ineit in unitate să 
se efectueze toate încercările 
necesare inaintea livrării aces
tor produse către beneficiari.

Au fost examinate, de ase
menea. o serie de probleme 
privind producția de instalații 
electro-mecanice de agrement, 
echipamente care, incepind de 
anul viitor, urmează să între
gească profilul întreprinderii.

Noua vizită de lucru a tova
rășului Nicolae Ceaușescu in 
întreprinderi din Capitală ilus
trează preocuparea permanentă 
a secretarului general al parti
dului de a analiza la fala lo
cului modul cum se înfăptuiesc 
sarcinile de plan, de a discuta 
cu specialiștii, eu muncitorii, 
cu eei ce lucrează nemijlocit in 
domeniul producției materiale.

Primirea deosebit de entu
ziastă rezervată secretarului 
general al partidului de cele 
două colective muncitorești a 
pus din nou in lumină hotări- 
rea acestora de a nu precupeți 
nici un efort pentru a intimpi- 
na cu noi și semnificative suc
cese împlinirea a două decenii 
de la Congresul al IX-lea al 
partidului, pentru a-și spori 
contribuția, alături de întregul 
nostru popor, la realizarea in 
cele mai bune condiții a obiec
tivelor stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului.

Proletari din toate țările, unitl-vă 1
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întreceri finale în cadrul „Daoiadexfci

ECHIPA BUCUREȘTIULUI - CAMPIOANĂ LA RUGBY
CONSTANTA, î< (prin tele

fon). Competiție deschisă selec
ționatelor județene, cu jucători 
pină la 23 de ani, „Daciada** la 
rugby si-a desemnat joi ..podiu
mul** ediției a III-a. Dimineața 
a avut loc meciul pentru locu
rile 3—4, încheiat printr-o clară 
victorie a Jucătorilor moldoveni: 
Iași — Bihor 33—9 (18—0).

După-amiază. partida pentru 
titlul de campioană a „Dacia- 
dei* a pus față în față selecțio
natele celor mai puternice cen
tre rugbystice ale țării — Bucu
rești și Constanța. Favorită por
nea. indiscutabil, echipa Capita- 
let cu 4 internaționali A si cu

alți tineri rugbyști foarte cunos- 
cuțl, In timp ce în „15“-le do
brogean, vedetă era doar un 
tinăr de 19 ani, Năstase.

Pronosticurile au fost confir
mate. Echipa care a dominat 
mai mult, care a construit mai 
mult a fost cea a oaspeților. In 
margine a fost inegalabil L. 
Constantin, iar cele mai multe 
mingi din grămadă s-au trans
mis excelent liniei de atac, con
cretizate prin 6 eseuri, scorul 
final fiind de 28—0 (18—0) în 
favoarea selecționatei Bucureș- 
tiului, care devine astfel cam
pioană a „Daciadei**.

Componenții echipei încredin

țate tinărului antrenor Al. A- 
chim au deschis scorul în min. 
6, cînd foarte activul Graur a 
pătruns în forță, înscriind un 
eseu la colț (după o fază por
nită de la Tofan). După 5 mi
nute, Leonte a pătruns și el în 
forță în spațiul de țintă și a 
culcat balonul : iar după alte 5 
minute (!) M. Toader a înscris, 
la rîndu-i. un eseu spectaculos. 
Apoi, T. Comun își va începe 
„seria** cu un... hat-trick fot
balistic : în min. 28 — eseu

Geo RAEȚCHI

(Continuare in duo 2-3)

Turneele la baschet de performanță

SELECȚIONATELE BUCUREȘTI (b) Șl TIMIȘ (f)
ÎNVINGĂTOARE IN DERBYURILE ZILEI
întrecerile finale ale ediției 

a IV-a ale „Daeiadei** la bas
chet de performanță au con
tinuat ieri in Capitală (echipe
le masculine) și la Timișoara 
(cele feminine). Rezultatele și 
unele amănunte:

MASCULIN

iocIn sala Rapid au avut 
întrecerile echipelor masculine 
participante la turneul final al 
..Daciadei**. in ziua a doua ele 
oferind partide ceva mai dis
putate.

CONSTANȚA — IAȘI 70-85 
(35—34). Baschetbaliștii de pe 
Litoral au obținut a doua vic
torie. dar la capătul unui meci 
in care au avut de depășit o 
echipă tenace și suficient de 
bătăioasă. De altfel. ieșenii, 
după ce au terminat prima re
priză cu doar un punct handi
cap (din min. 10, cînd scorul 
era de 18—12 pentru constăn- 
țeni. Boișteanu a găsit tot mai 
insistent coșul, in timp ce ad
versarii au ratat în serie, 
fapt care le-a permis apro
pierea : 20—24 în min. 15, 28— 
31 în min. 17. 32—34 in min. 
19) au continuat să se menți
nă în „plasă** și în min. 28 
s-au aflat pentru prima dată 
la conducere : 48—47. Se părea 
că se vor desprinde, mai ales 
că reprezentativa Constanței

nu-și găsea deloc 
61—53 (min. 35). 
moment. Constanța 
pe fondul scăderii tot mai vizi
bile a adversarilor (Boișteanu 
nu mai este același principal 
realizator) și. cu 3 minute îna
inte de final, revine la con
ducere (62—61). menținîndu-se 
în frunte pină la ultimul flu
ier. Au marcat :
Spinu
nu 
nu

cadența : 
Din acest 

se... trezește.

De azi, pină duminică, in sala Floreasca din Capitală

„INTERNAȚIONALELE" DE LUPTE ALE ROMÂNIEI
Azi încep. în sala Floreasca 

din Capitală. întrecerile Cam
pionatelor internaționale de 
lupte greco-romane și libere ale 
României. La această competi
ție tradițională, aflată la cea 
de a 24-a ediție. își vor dis
puta întîietatea luptători din

Bulgaria. Canada. Finlanda, 
R. D. Germană. R. F. Germa
nia. Grecia. Iugoslavia. Polo
nia. U.R.S.S. și, desigur, repre
zentanții tării noastre, in nu
măr mai mare la fiecare cate
gorie de greutate. Pentru con- 
curentii de la „greco-romane**

Ștefan Rusu (stmga), favoritul categoriei 74 kg

va fi un excelent prilej de ve
rificare în vederea participării 
lor la apropiatele campionate 
mondiale din Norvegia (la în
ceputul lunii august). „Interna
ționalele** organizate de țara 
noastră sint cotate printre tur
neele cele mai puternice si ca 
atare tehnicienii echipelor oas
pete au deplasat la București 
sportivi fruntași, medaliati ai 
Jocurilor Olimpice, campionate
lor mondiale și continentale.

Dintre luptătorii români îi 
amintim, la „greco-romane**. pe 
Ștefan Rusu, Vasile Andrei, 
Ilie Matei. Ștefan Negrișan, Ni
colae Zamfir. Mihai Cișmaș, 
Sorin Herțea. Constantin Uță și 
Ion Grigoraș, iar de la J.i- 
bere“ pe Iulian Rișnoveanu, 
Vasile Pușcașu. Traian Mari
nescu. Aron Cindea și Con
stantin Damaschin.

Astăzi, prima reuniune va În
cepe la ora 10. iar cea de a 
doua la ora 16,30. Mîine. con
tinuă Întrecerile cu alte două 
reuniuni, de la aceleași ore. Iar 
duminică, de la ora 10, vor avea 
loc finalele la toate categoriile 
de la ambele stiluri.

9.
3

Mănăilă 2G.
16. Tecău 15. Moldovea- 

Ilucă 4. Pașca 3. Băicea- 
pentru învingători, res-

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare in pag. 2—3)

O fentă de efect executată de 
V. Pașca (Constanța) l-a obligat pa 
K. Takacs (Iasi) la o săritură 
inutilă Foto : Iorgu BĂNICĂ

Pe lacul Pantelimon

REGATA BUCUREȘTI" LA CANOTAJff
Astăzi, pe lacul Pantelimon 

din Capitală. încep întrecerile 
„Regatei București** la canotaj. 
La această primă ediție, pro
gramată acum. la jumătatea 
sezonului nautic, participă ra- 
meri și vislași din Bulgaria, 
R. D. Germană, Polonia, 
U.R.S.S. și bineînțeles Româ
nia. Competiția programează

îndeosebi, vor putea ve- 
evoluînd. așadar, pe Va- 
Răcilă, „numărul 1’ in 

pa 
pe

mon 
dea
Ieria
ierarhia schifului mondial, 
celelalte medaliate cu aur 
lacul Casitas : Elena Florez, 
Rodica Arba (la 2 rame). Olga 
Bularda, Maria Fricioiu, Chir* 
Apostol, Florica Lavric, Vio
rica loja (la 4 + 1 rame) ș.a.

Valeria Răcilă — mereu in prim-planul curselor de simplu

șase probe feminine, cu finale 
sîmbătă și duminică dimineață, 
cu mai toate echipajele româ
nești oare, vara trecută, la 
J.O. de la Los Angeles, au 
realizat cel mai strălucitor bi
lanț din Istoria canotajului 
nostru feminin : în Șase probe 
— șase medalii : CINCI DE 
AUR ȘI UNA DE ARGINT l

Iubitorii sportului din Bucu
rești, cei din cartierul Panteli-

Băieții, care șl ei se pregă
tesc pentru campionatele mon
diale din august de la Heze- 
winkel. din Belgia, vor lua 
startul în toate cele opt probe 
înscrise în program. In fruntea 
echipajelor noastre masculine l 
Vaier Toma șl Petru losub, 
campioni olimpici anul trecut.

(Continuare In pag. a <-«)
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FIECARE PROFESOR DE SPORI SĂ-ȘI

într-o partidă spectaculoasă, mult aplaudată, .Cupa d.g.s.r." ia oinâ
MESERIA PE CARE ȘI-A ALES

BUCUREȘTENIi AU CIȘTIGAT „CUPA U.T.C" LA BASCHET C.P. BUCUREȘTI Șl LAMINORUL

Sala I.CXD. din Capitală 
■ găzduit. timD de două zile. 
Una din mult disputatele finale 
ne tară ale „Daciadei* : „Cupa 

la baschet băieți (ca
tegoria 14—19 ani). Au cisti- 
gat. după o Dartidâ electrizan
tă cu reprezentativa Mures 
baschetbalistii bucuresteni.
Sportivii de la Liceul .Gbeor- 
ghe Lazăr*. adică, elevii pro
fesorului Traian Predeteanu. 
Scor final : 50—45 (32—27).

Rezultatul este oarecum scon
tat dacă avem in vedere ma
rea dragoste pentru acest snort 
a elevilor de la „Gheorghe La
zăr*. liceu cu zeci de baschet
balist! mai toti cu mingi per
sonale. singura problemă — to 
recreație — ounîndu-se în a 
ocupa un loc sub cele 8 oa-

U.T.C.”

nouri de baschet din incinta 
•colii. Sigur, sportivii mureșeni 
au luptat eu ardoare pentru 
ocuparea primului loc In aceas
tă finală. Bucureștenii. insă, 
nu au precupețit nimic gale
ria a fost in mare formă — 
elevi, părinți profesori — lai 
spiritul de echipă de nota 10: 
Georțbe Corbeni si Rado An- 
tofi. pi vot ii echipei Liceului 
-Gbeorxhe Lazăr*. au sărit tn 
primul taxi după examenul de 
fizică de la bacalaureat, alun
gind la sală, in Vitan. la timp.

Dar „meciul cheie* fusese 
jucat cu o zi înainte, in com
pania baschetbalistilor băcăuani 
hrcătoci talentat:. iuti mai pu
țin Insă experimentați. Cei de 
la „Lazăr* au Scut scor 78— 
53. wseztnnl echipe: Adrian Vil-

TURNEELE H BASCHET OF PFRFORMUH
(Urmare dn peg. I)

pectiv Boișteana 24. Măgureaa 
17. Takacs 8 MiUiiesco 8. 
Bahrin 6. Dănăilă 2. Au aibt— 
trat Em. Nieolesen și P. Pa
sere (ambii din București)

BIHOR - TIM’S S3—52 
(39—35). Sportivii orăden 5-ău 
aflat la cirma jocului dxo pri
mul și pini in ultimul minat
ei obținind o victorie ineri. 
Obligați să evolueze tot Lmnal 
tn același J5“. din cauza echi
pamentului necorespunzătoe a 
rezervelor (!). timișoreni: s-au 
văzut depășiți la toate sapă- 
tolele. Au marcat : C«stia 25 
Gellert 21. Cristea 18. Kasa 
11. Fodor 6. Antochi 8 Rida- 
leseu 2 pentru învingător: res
pectiv Socol 15. llie 18. Mi- 
loevici 10. Scalețehi 9 Recea 8-

eiu (clasa a X-a). Alexandru 
Niță (clasa a XI-a) — cel mai 
bun de pe
Stânescu si 
eu (tot din 
aproape tot 
adversarilor

Pentru locurile 
întilnit. ieri, reprezentativele 
județelor Caras-Severin și Har
ghita, 
după 
sfîrșit. 
cui 5.
28) partida cu 
ieșeni.

Au fost două 
întreceri de baschet școlar, cu 
unii dintre cei mal buni arbi
tri bivizionari în teren — Con
stantin Negria. Iulian Relib 
etc. — cu o organizare irepro
șabilă. cu multi școlari in are
nele 
tului

A 
si 
sportive organizate 
zUe tn Capitală. acțiuni 
prinse in cadrul —Săptămîni 
mondiale a condiției fizice si

ROMAN — PRINCIPALE FAVORITE

★ *

FEMININ
TIMIȘOARA, « oria tetefaa). 

In sala Olimpia s-an des:ăș-zrat 
următoarele partide:

MUREȘ — SATU MARE C6—M 
(35—23). A fost aa aed fru
mos. cu multe reisite din car
tea ambelor formath- Mureșen- 
cele au avut tm taeepct mal
bun sL prin coscriie Înscrise tn 
special de Edith Matbe l-au
dlstantat pe tabela de scor dar 
la pauză ele aveau un avans de 
numai șase puncte. La retaare. 
tinerele sportive din Satu Mare 
au avut 5 minute ta care au 
realizat o suită de 12 oonete 
șl ta min. a ele conduceau 
eu 42—41. Au armat alte S mi
nute. favorabile i-.să muresen- eelor șl : S5—M. In ultimele it 
minute s-a „mers cap la cap*, 
nici una din echipe neretișind 
să se desprindă decisiv. Flnalol 
a fost incandescent victoria 
•urlzind pe rind celor două for
mat- i. iar ctad mai erau citeva 
secunde de Joc. Margareta Oiasz 
a Înscris coșul 
marcat: Fărcaș
Olasz 13, Opri eiu 
mal bună de pe 
tru învingătoare 
IS, Moisa 18. Szenes 6, 
6, Bura 5, Vădan 16. Foarte bun 
arbitrajul prestat de C. Călin 
(București) si D. Oprea (Timi
șoara).

BIHOR 
33). Partidă la 
perimen țațelor 
horence care, 
nouă surpriză 
bordat meciul 
tate. de la început si Dină la 
sflrsit. Au marcat: Nagy L Ca- 
setti 8, Cutuș (cea mai bună de 
pe teren) 30, Amihăesei 3. Lls- 
tea 2, Iacob 2, Chvatal 16, Ml- 
clău 9,_____ ___ ‘__ 1..
gătoare, respectiv Păvăloaie 
Agapi 5. Bungău 11, Leonte 
Enache 15, ___  * .
C. Dumitrache (București) și E. 
Ulrich (Brașov).

TIMIȘ — BUCUREȘTI 72—66 
(31—34). Derbyul zilei a opus 

două dintre candidatele la titlu. 
Pînă în min. 28. scorul a fost

victoriei. Au ie. Cri st ca t,
t, Mache (cea 
teren) 31 &en- 
respectiv Banc 

Pyntie

BACAU 73-58 (50- 
discretia mai ex- 
baschetballste bi- 
pentru a evtta o 
neplăcută, au a- 
cu toată seriozi-

Oancea 6 pentru învin-
------  ’ 3,

2, 
Rusii 22. Au arbitrat

★

teren — Cătălin 
Mădălin Teodores- 

clasa a 
timpul 

!

XI-a) fiind 
sub panoul

3—4 s-au

Scor : 64—39 (34—24).
un meci aplaudat In 
băcăuanii au ocupat !o- 
cîstigînd cu 55—49 (37— 

baschetbalistii

zile de plăcute

tot mai pline ale spor- 
nostru de masă.

fost una din numeroasele 
atrăgătoarele manifestări 

in aceste 
cu-

8 echipe Își vor disputa 
simbătă și duminică — pe 
dionul Tineretului IV din 
pitală. „Cupa V.G.S.R.* 
oină. Competitoarele stat C. P. 
București. Laminorul — 
Metalul Tîrțoviște, 
Baia Mare. Torpedo 
formații 
sportului 
le dintre 
pionatul 
trecerile ,_____ ______ ___
niei“. precum și Dacia Pitești, 
Automatica 
C.P.L. Blaj, 
tind centre mai tinere.

Grupate în două serii prin 
tragere la sorți, participantele 
la competiție (cu sportivi de 
peste 19 ani) vor susține, ini
țial. simbătă. de la ora 9. un 
turneu preliminar, de 
care in finală, pe care și-o 
disputa, duminică, de la 
8,30 primele două clasate din 
fiecare serie.

„Cupa U.G.S.R.” la oină pro
mite o întrecere de atracție și 
un nou... duel intre C. P. 
București (antrenor. Bie Ba
cău) și Laminorul Roman (an
trenor. Ion Chifan) vechi riva
le pentru intiietate sportivă...

la

Roman. 
Tricolorul 
Zăxoeșii, 
In ariacunoscute

nostru national, une- 
ele fruntașe In cam- 
republican și in în- 
pentru „Cupa Româ-

Aiexandria 
echipe reprezen-

caafi- 
vor 
ora

400 DE ATLETI ÎNTR-0 FRUMOASĂ

<jin 
Ul-

COMPETIȚIE A SPORTULUI SĂTESC
Pe Siadîozul tineretului 

Capitală s-a desfășurat, in
tunde dcuă zile, o nouă și fru
moasă finală pe tară a .Dacia
dei*: Concursul de selecție la 
atletism pentru tinerii din me
diul rural (categoriile II—15 și 
16—17 ani). întrecerile, cuprinse 
ta programul acțiunilor sportive 
din cadru! -Sâptămtaii mondiale 
a condiției fizice și sportului”, 
au reunit aproape 400 de tineri 
Si tinere din toate Județele tării.

Au fost două zile de intere
sante dispute, cu atleți din co
muna Podolen: (Neamț) pregă
tiți de inimosul prof. Ion Posto- 
laefce. cu taler,tatii și ambițioșii 
alergători din Sectorul Agricol 
Ilfov (conduși de prof. Cornelia 
Holub), cu foști atleți — acum 
arbitri — la locurile de desfășu
rare a probelor, cu vicepreședin
tele F-R.A-, ' ------ ------
lăndind . ____  I__ |____
titi la această ediție a „Datăa- 
dei-.

Sigur.

prof. Victor Firea, 
competitorii, bine oregă-

aeum .mediul rural- in-

in întrecerile de pe velodromul „Dinamo”

UN ÎNVINGĂTOR merituos
L. KOVACS (Voința Arad)

„La start, in fala tribunei 
principale in cadrul finalei pen
tru locurile 1—2 ale probei de 
urmărire individuală, M-O» m. ju
niori mari, in tricou de culoare 
roșie. I— Kovacs (Voința Arad), 
tn partea opusă, tn tricou gal
ben. N. Pătrașcu (C.S.S. 1)_ A- 
tențiune...*. O bătaie de clopot... 
O fluturare a stegulețelor arbitri
lor— „Stan”. Cu brațele ținind 
puternic ghidonul, ridicați în ța, 
apăsînd Duternic pe pedale. de 
crezi că fragilele vehicule pe două 
roți nu vor rezista ia atita apă
sare. cei doi cicliști demarează 
simultan. Primul tur — egalitate, 
la fel In turul al doilea: de aici 
sportivul arădean începe să se 
apropie de adversarul său me
tru cu metru, tur după tur. în 
așa fel incit. Ia intrarea în ul
tima linie dreaptă, N. Pătrașcu, 
cu toate eforturile depuse, a- 
proape că simte In ceafă răsu
flarea adversarului său, de care, 
la începutul cursei, il despăr
țeau 200 m. „A ciștigat L. Ko
vacs (Voința Arad), cu timpul

de 3:«,5.* Așa s-a desfășurat
finala cursei de urmărire,
din cadrul Campionatelor națio
nale de ciclism pe pistă îuniori. 

REZULTATE TEHNICE. semi
finale: N. Pătrașcu (C.S.S.) 3484 
— V. Tufan (STIROM) 4:00,9, L. 
Kovacs (Voința Arad) 3:474 — 
S. Buzbulaș (Voința București) — 
prins din urmă; Anala Dentru 
locurile 3—4: V. Tufan -1:00,0 — 
S. Buzbulaș 3:39,7 (o luptă foar
te frumoasă și o sosire extraor
dinar de strinsă): finala pentru 
locurile 1—2: L. Kovacs 3:46,3 — 
N. Pătrașcu 4:01,4. Clasament: 1. 
L. Kovacs, campion național si 
riști eă tor al finalelor „Daciadei*. 
2. N. Pătrașcu, 3. S. Buzbulaș. 4. 
V. Tufan, 5—6 T. Rizescu (Vo
ința Ploiești) și C. Dumitrescu 
(C.S.S. 1).

Programul de astăzi : 1000 m. 
start de pe loc. juniori mari, șl 
viteză, juniori mici, serii, sfer
turi, semifinale, finale (2 manșe).

Horațiu SIMA

ECHIPA BUCUREȘTJULUI-CAMPIOANA LA RUGBY
(Urmare din pag. 1)

transformat de Neaga, apoi du
pă pauză, alte două eseuri, in 
min. 63 și 70, ultimul transfor
mat, de asemenea, de Neaga.

Constăntenii, In majoritate 
Jucători neexpermentatf. au în
cercat să facă față jocului mai 
valoroșilor lor parteneri, dar 
fără rezultat. In plus, Năstase 
(proaspăt bacalaureat, chiar in 
ziua meciului) n-a mai fost atit 
de inspirat, cum îl cunoașteam, 
fatînd cel puțin 5 l.p,. una a- 
tingînd bara !

Așadar o victorie clară a echi-

pei Bucureștiului. Din păcate, 
meciul a avut un final cu to
tul neplăcut, dincolo de spiritul 
rugbyului: în min. 78, Țepurică 
l-a făcut k.o. pe un jucător 
constănțean, în timp ce balonul 
se disputa cu totul în altă parte 
a terenului ! 7 Spectatorii și-au 
manifestat vehement nemulțu
mirea față de un asemenea 
gest. Mai mult și mai grav, ei 
au invadat terenul. Trebuie să 
subliniem lipsa de fermitate a 
arbitului C. Udrea — București, 
eare a favorizat un astfel de 
epilog eu totul nedorit. Preci
zăm că au mai fost și alte si-

tuații care impuneau intervenția 
sa energică, pentru a nu mai 
aminti și despre unele greșeli 
tehnice ale arbitrului in apli
carea regulamentului...

Au intrat pe teren următoa
rele formații :

BUCUREȘTI : M. Toader — 
D. Dinu, Neaga, Matei (D. Po
pescu), Calafeteanu — Tofan, 
T. Coman — Cîrcei, L. Constan
tin, A. Gheorghe — Țepurică, 
Graur — Simonca (Cucovelcă), 
Tufă, Leonte.

CONSTANTA : Piti — Caplat, 
Dincă. Barbu, Frățilă — Năs
tase, Mirea — Comănici, Gura- 
liuc, Tudor — Petrov, Pavel — 
Băjenaru, Domnaru. Manole.

Surpriză plăcută să asiști la 
un eveniment inedit șl anume 
la o constătulre-analiză in eor- 
pore, pe plan județean, a pro
fesorilor de educație fizică. Ini
țiativa a aparținut inspectoratu
lui școlar județean Vaslui, avînd 
sprijinul larg al tuturor factori
lor cu răspunderi directe «au 
mal puțin directe, centrali șl lo
cali. In domeniul mișcării spor
tive din țara noastră. Proble
melor obișnuite (informarea pri
vitoare la contribuția profesori
lor de educație fizică șl olanul 
de măsuri menite să ajute Ia 
augmentarea acestei contribuții 
în direcția îmbunătățirii conti
nue a educației fizice și sportu
lui în învătămîntul școlar) le-au 
succedat — contrar rutinei — 
dezbateri fără echivoc, adică 
lucrurilor 11 s-a spus re nume. 
Astfel, in cuvîntul lor. vorbito
rii — aproape fără excepție 
au țintit îndeosebi părțile 

in urmă. Asta 
un cadru 
în M.E.T. 
„Adresez

cel

seamnă șl pantofi de atletism cu 
cuie. înseamnă „lima de plecare” 
a multor atleți trontași. De aici și 
importanța acordată concursului, 
din vatra satelor pornind spre 
marea performantă șl Doina Me- 
linte (comuna Hudeștl, Boto
șani), Fița Lovin (Braniștea — 
Galați) ș.a.

Finala probei de 6OT m 
(cat. 16—17 ani), una din 
mal disputate întreceri, a _ 
dștigată de Jenlea Diaconescu 
(Sectorul Agricol Ilfov. 2:22,2), 
după o cursă aplaudată la scenă 
deschisă, ta care principala ad
versară a fost ambițioasa Ani- 
șora Roșu din județul Neamț 
(2:23.8). Un rezultat promițător 
la lungime băieți (cat. 16—17 
ani) a realizat Doru Cîmpeanu 
(Gorj) 642 m.

Celelalte rezultate: LUNGIME 
FETE (cat. 14—15 ani): 1. Ionela 
Tudor (Caraș-Severln) 4,37 m, 2. 
Maria Pițoiu (Buzău) 4.28 m, 3. 
Daniela Obirșan (Hunedoara) 
4,22 m; LUNGIME BĂIEȚI (cat. 
14—15 ani): 1. Alexandru Tepar 
(Cluj) 5,80 m, 2. Ștefan Dinică 
(Buzău) 5,34 m, 3. End Kemendi 
(Sibiu) 5,34 m: ■** ~ 
(14—15 ani): 1. 
(Giurgiu) 134. 2. 
rean (Mureș) 13,9, 3. Irina 
cea (S.A. Ilfov) 14,9; 100 M 
IEȚI (14—15 ani): 1. Florin 
brogeanu (Sectorul Agricol 
fov) 12,0 2. Tănase Precup

fete 
cele 
fost

100 rn — FETE 
Florica Ioniță 
Mireia Velche- 

Mir- 
BA- 
Do- 
n- 

___________________ . (Olt) 
12.’. 3 Cristian Băltoiu (Hunedoa
ra) 12.5; 1500 M — BĂIEȚI (16— 
17 ani): 1. Mihai Dobre (Buzău) 
4 41,3, 2. Florin Cucoș (S.A. Il
fov) 4:23.7. 3. Constantin Bitli- 
naru (Prahova) 445,3; LUNGI
ME FETE (16—17 ani): 1. Bona 
Domokoș (S.A. Ilfov) 4,61 m, 2. 
Liana Pădureanu (Arad) 4.49 m.

Vcsile TOFAN

I

mai mult rămase 
șl explică de ce 
multă răspundere 
exprimat retoric: _______
buchet de felicitări pentru toată 
lumea, din care fiecare să-și la 
cît 1 se cuvine!” Cu miinlle goa
le au rămas, In primul rînd, 
acel profesori de educație fizică 
absenți (89 din 249) la această 
consfătuire care Ii privea In 
modul cel mal nemijlocit posibil. 
Au absentat (nu ne referim la 
cel cîțiva care nu au primit 
mesajul convocator) pentru că, 
în fond, meseria pe care și-au 
ales-o nu prea îi interesează. 
Dar această indiferență se ma
nifestă la unii profesori nu nu
mai în ceea ce privește prezenta 
la asemenea consfătuiri care nu 
sint periodice, ciclice, ci — deo
sebit de grav — tocmai acolo 
unde prezenta lor (din punct 
de vedere calendaristic) trebuie 
să fie zilnică, și anume la ore
le de educație fizică. Tn aceas
tă privință, s-a pomenit despre 
inadmisibila practică de a ceda 
ora de educație fizică unui pro
fesor de matematici sau de ro
mână sau de a renunța pur si 
simplu la ea. Neținîndu-și ora 
de educație fizică, iar dacă și-o 
ține nu respectă prevederile 
programei, uitîndu-se mai mult 
la ceas și mai puțin la etapele 
pe care trebuie să ie narcurgă 
flecare elev pentru a realiza pro
grese neîntrerupte pe linia îm
bunătățirii calităților motrice de 
bază, a întăririi sănătății, a înlătu
rării sau a prevenirii deficiențelor 
fizice, adică făcind act de pre
zentă fizică (și nu totdeauna în 
trening, ci uneori si în palton, 
ceea ce ÎI face pe elevi să mur-

cu 
s-a 
un

mure: „Pe noi ne 
dînsul stă îmbrăcat 
rul de educație flzl 
nu face altceva ded 
în mod flagrant orj 
oiplina. să se eschi 
imperativul realizări 
tățl în toate domed 
vitate. dînd astfel 
crasă necunoaștere 
ce revin școlii șl, 
călllor ta domeniul] 
zice și sportului. Li 
au fost atinse șl la| 
lui de performanta 
se știe, șl în școli 
bază a sportului da 
o constituie secția ■ 
sport. Județul Vâsli 
secții de performad 
că, dar numai la d 
care au dat tn toi 
element de vaload 
destul sub altitudin] 
competițiilor republ| 
De aici, s-a conch| 
testării permanente] 
permanente a ele] 
valoare este tratat] 
formal, fără conv| 
profesionalism (s-a| 
rea: „Cîți profeso] 
orele de educație | 
de învățători?” — ] 
mediu ideal pentru| 
încă lipsit -de sold 
petenți). Furnizare] 
te de valoare eșald 
niori ale sportului | 
ță al tării, care 4 
șl numai competi] 
plan internațional ] 
nate mondiale, cal 
ropene, J.M.U.). ra 
numai o treabă dl 
sentiment, cl mail 
vingere. de profesl 
cercetare. Din rjJ 
unii profesori
că cercetarea 
pito! aproape 
foit. Tn orice 
but» ștî. ea 
să fii ta
să taci șl cel 
bați capul. Dar da 
ce să-ți bați capul] 
convingi că îți ia 
pe care ți-ai ales] 
ajungi ia cercetare| 
tuat la consfătuiri 
lui —. trebuie să | 
etape, iar prima e] 
la cunoașterea exJ 
lor zilnice și la î] 
întocmai și la tim] 
jos, de la baza 1 
buie să se porne] 
trioticul suiș al r] 
In domeniul educ] 
sportului școlar. |

HI

FORMAȚIA DE VOLEI FLĂCĂI
OGLINDA PERSONALITĂȚII ANTREN

ostenit să-și fa 
rat meseria 
tren or. Cu 
dăruire, c 
Șl dacă e | 
sfințește locul- 
trebuie să amintii 
rul S. Chiriță 
la toate eșalon 
feminin, de la 
rii în volei pini 
țional de senioa 
lucrat s-a văzul 
riașului au ten ti] 

Revenind la nl 
pe care o reci 
trudă și măies] 
secundul Costil 
bule să subita] 
Flacăra roșie a 
biu... alt volei] 
divizionare „Al 
prin concepția |

Finalul celui mal lung cam
pionat feminin de volei (40 
de meciuri) ne-a oferit cea 
mai plăcută surpriză a între
gului sezon — o echipă ' 
pusă la punct. Nu. nu 
vorba de vreuna dintre 
care au ocupat locurile 
diurnului, ci de una din . 
tonul secund al Diviziei „A” : 
Flacăra roșie București. .Le
gată’ din mers, pe parcursul 
campionatului ea a devenit 
In cele din urmă ( și s-a do
vedit' o adevărată echipă. 
Toți cunoscătorii in materie 
oare au urmărit turneul de la 
Sibiu au exclamat fără re
zerve : ,4 Os pălăria in fața 
lui Sandi Ch iriți ca mese
riaș !*. o spunem și noi cu 
tot respectul pentru iscusința 
șl pasiunea unul om care n-a

bine 
este 
cele 
po- 

plu-

Post-scriptum
ATLETISM. ACOLO UNDE există posibi

lități (șl din fericire, pe stadionul ,43 Au
gust” există 1) cronometrarea alergărilor 
este făcută electric, pentru că astăzi — po
trivit regulamentului internațional 1 — a- 
ceasta este oficială. Dar utilizarea siste
mului electric de cronometraj nu exclude 
încă, cronometrarea manuală, ea păstrîn- 
du-se insă, doar cu un simplu rol consulta
tiv. pentru eventualitatea în care, dlntr-un 
anume motiv, „electricul” nu și-a putut face 
datoria. Pînă aici toate lucrurile sint clare 
șl. de aceea, pe stadionul ,43 August” a- 
paratul .Telesid UI- Înregistrează sosirile 
și le cronometrează, In timp ce. jos, pe 
gazon, pe bărina scară de cronometraj își 
păstrează locul arbitrii, care fac și ei ace
lași lucru. Dintr-o neînțelegere a situației, 
care persistă de mal mult timp, după fie
care sosire. Ungă scara de cronometraj, se 
afișează rezultatul (informativ), înregistrat 
manual, al cîștlgătorului cursei respective. 
Se produce astfel o serioasă oonfuzie și 
chiar nemulțumiri, căci, de regulă, tim
pul manual este mai bun decît cel elec
tric 1 Am văzut afișat la „internaționale” 
12,6 la 100 mg, pentru ca apoi să constatăm 
că. în fapt, rezultatul oficial* a fotst de 
13,01 I De aceea, propunem organizatorilor 
competițiilor atletice de pe „23 August”, 
ca măcar la campionatele naționale (12—14

iulie) să renunțe la acest sistem de lnf< 
mare care, de fapt, dezinformează !

AUTO. IUBITORII SPORTULUI auton 
hilistta au avut prilejul să asiste, la Sib 
la o adevărată paradă a strămoșilor „t 
Uzilor* moderni în cadrul finalei pe ți 
a întrecerii mașinilor de epocă. Concur» 
ții au pilotat, sub privirile admirative 
unor numeroși spectatori, mașini Sko. 
Fiat, Mercedes, Ford, BMW etc. mare pa 
dintre ele avînd vîrsta bunicilor. După 
km de aprigă întrecere, la „grupa vete 
nelor* (clasa A, vehicule fabricate p 
în 1930) dștig de cauză a avut Gerha 
Both cu Fiat 1928, iar la grupa ... m 
(clasa B, mașini fabricate pînă în 1940] 
învins Dan Muscă eu Georges-Irat 1 
Expoziția șl defilarea acestor vechi ve 
cule, care au urmat competiției, au tr< 
frumoase amintiri...

BOX. DECI SE POATE. Antrenorii, s 
cialiștil, chiar sportivii se plîng de li 
galelor amicale, de slaba afluență de 
bile la asemenea reuniuni. Iată, însă, 
zilele trecute clubul sportiv Dinamo Bu 
rești a ținut să infirme aceste apreci 
Gala amicală dintre pugillștil din Șose 
Stefan cel Mare șl colegii lor de la Dyn; 
Berlin a fost un exemplu de modul ■ 
trebuie organizată o asemenea întret 
Sala sclipind de curățenie, ordine perft 
spectatori mulți, entuziaști, disciplii 
meciuri amicale, dar apring di 
tate și. unele, de bună valoare. Iată 
că acolo unde este interes și priceperi 
pot face lucruri deosebite.

ÎNOT, la sfîrșitul săptaminu i 
CUTE, la Brăila au fost reuniți cel 
buni Înotători,- din toate centrele țării, 
tr-o competiție cuprinsă în calend



După căderea cortinei

Supercupei 
numele fr
ee! al an- 
Herrcra. O

de fotbal dis- 
deSDre marea 
Internazionale. 
de glorie, cind

și in cazul lui 
amintit 

acestor rindufl.MIRCEA LUCESCU : „Burchel, losko, Mujnoi 
și Popicu — la porțile lotului lărgit*

României la turneul ,,Marelui Zid44

După participarea selecționatei de tineret [II]

PREA MULȚI ANTRENORI „FLOTANȚI“
IN ACEST ULTIM CAMPIONAT!
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frumos succes a! tineri-or 
noștri fotbaliști. Selecționata de 
tineret n a României a cfștlgat 
turneu] .Marelui Zid* care »-a 
desfășurat recent ta R.P. Chine
ză. Mircea Lucescu. directorul 
tehnic al loturilor reptezentar- 
ve, care a Insotit echipa 
noastre la acest f 
furnizat amănunte 
fășurării Iul.

Turneul -Marelui 
turneu traditional 
fășoară anual ta R P. Chtneză. 
făctad parte din categoria celor 
organizate de F.I.F.A. Iată de 
ce faptul că l-am etatizat repre
zintă o bună propagării pentru 
fotbalul nostru.

— Cite echipe au fost la star
tul turneului?

— Opt selecționate, tanărrite 
în două grupe. România a foeot
in grupa de la Șanhal. alMart
de selecționatele R.P.D. Core
eană și ale orașelor SanhaJ ri 
Beijing. In cealaltă grupă. de 
Ia Dalien. s-au Întrecut selec
ționatele R.P. Chineze -B* *1 «Se 
tineret. Se'ecționata universitar) 
a Japoniei si a orasotad Dalien. 
In cele trei meciuri din erupă 
România a obținut, ta ordine 
următoarele rezultate: 9—9 eu 
selecționata orașului Sanhal 4—1 
cu R.P.D. Coreeană (an marcat: 
Cireașă, Cojocaru. Mal nai si 
Fișlc) și 1—1 cu selecționata o- 
rașulul Beijing (a Înscris: Cojo
carul. In urma acestor rezultate 
am ocupat primul loe ta errnâ 
Si totodată dreptul de a juca tn 
semifinalele competiției, fază tn 
care am avut ca adversară se
lecționata Universitară a Japoni
ei, pe care am ta trecut-o cu 3—1 
(au marcat: 
Burchell. In 
R.P. Chineză 
Coreeană cu

— Deci, o 
•P. Chineză
— Exact. O finală disputată, 

spectaculoasă, care, după timpul 
regulamentar de joc si 
prelungiri, s-a Încheiat 
ta te: 2—2. S-a recurs 
loviturile de la 11 m. 
noștri a a transformat trei. »d-

turneu
• asupra

UHj 
re-» 
des-

Zid* este un 
care se des-

Gbeorghe NEKTEA

Cind oamenii 
cută, de oildă. 
echipă a lui 
din perioada ei
era campioană a Italiei, a Eu
ropei si deținătoare (de două 
ori consecutiv) a 
mondiale, asociază 
chipei milaneze de 
trenorului Helenio
asociere firească, pentru că o 
sumă de valori de mare clasă 
— Sarti. Burgnich. Facchelti. 
Suarez. Picchi. Corso. Mazzola. 
Jair. Domenghini sau Peiro — 
aplica cu o rigurozitate aproa
pe obsedantă ideea tactică a 
antrenorului ei. Si rezultatele 
njuncii. organizării si inventi
vității de ani si ani s-au văzut 
Pină si un iucător (remarca
bil ca tehnician) mai -libertin*, 
ca Mario Corso, a trebuit să 
răspundă la comenzi, pentru că 
altfel s-ar fi văzut pe tușă.

La not oamenii de fotbal 
rir.d vorbesc de C.C.A. — si 
sa cu valori reaie raportate 
la nrre’-j’ fotbalului nostru si 
cel continental — asociază 
refer trei inițiale numele an- 
tretarahii Gică Popescu, a 
tărci personalitate s-a cnocre- 
tfzat printr-o dară idee de joc 
ti rezultate reaiareabile. Si tot 
asa ct- J soci Petrelnl. spui 
«i Ibe Oaaă rind amintești de 
perioada rea mai bună a 
U.T_A.-ex trebuie să omeunti 
ti armsefe M Nieaiae Dvmi- 
treac*. după cmn au peti des
părți remu2tate-ie ber* obținute 
ia anele etape de Dîkum de 
“jante mkor antmori ea 
Traiaa laeesra Aagefe Nicules- 
ew M mai de aarind. Damitrw 
Niealae-Nicusar.
Btătae^roferiic»” îueâaleita-

Mujnai. eTsic s! 
cealaltă jemiflnalâ. 

_B* a învins R.P D.
2—8. 
finală România — 
-B-?

dup! 
la egaâ- 
astfel 1» 
Jucătorii

tehnică, prin coeziune. prin 
mobimate 51 vigoare tinereas
că. prin excelentul echilibru 
Intre compartimente tn for
ma in care s-e aflat la a>B- 
mu' turneu — ta formula : 
Viorica N icul eseu. Corina Ol
teana Lada Ettz. Daniela la- 
cob. Niculina Bujor, Nicoleta 
Stancia si cu rezervele Cris- 
tin. Anton Mariana Olteana 
și Doina Chirie — nu i-ar fi stat 
ta tată nici una dintre echi
pele de pe podium ! Și dacă 
pregăirea va continua la fd.
în campionatul viitor va fi o 
îndreptățită pretendentă la 
titlu. Oricum, măcar pregăti
rea jocului de apărare trebuie 
luată ca model de toți tehni
cienii noștri La aoest capitol, 
poate că si lotul reprezentativ 
ar avea de tovătat din cfteva 
meciuri de pregătire cu Fla
căra roșie, de la care sugerăm 
să fie cooptate tn lot. alături 
de Niculina Bujor, șl junioa
rele Corina Olteanu (remarca
bilă coordonatoare) si Daniela 
Iacob. Na e prea ttaziu !

Aurelian BREBEANU

dțional 1985. cu regulament propriu, 
at de federație ta toamna anului

— eoncursui republican pe echipe, 
a încheierea Întrecerii, soldată cu nu- 
se performanțe remarcabile cu 
e antrenante, unele chiar electrizante, 
zatorii, forul de specialitate, neres- 
a propriile prevederi ale unui regu- 
t minuțios întocmit, nu a alcătuit fi- 

clasament pe echipe, lnvocind mo
are tin mal mult de formă și. In nici 
z, de fond. Considerind că prevede- 
nui regulament nu pot fi modificate 
:. prin hotărâri unilaterale. rămlne 
arca : cind vom cunoaște clasamen- 
ncursului republican pe echipe la

I
I

I
■EI.

in Trofeul fair-play Sport uF*

DOUĂ ÎNVINGĂTOARE. F.C. OLT Sl Ă.S.Ă. TG. MURES

trecut hnia
de sosire duoâ a doua ediție 
a acestui trofeu :

i-a. F.C. OLT 135 D
•A^_A Tg. MUREȘ 195 D

i _PoE* Timișoara 19t P
F.C. Bihor 175 P

ă Univ. Craiova IC P<. F.C. Baia Mare 1« P
T-a. Gloria Buzău 1» P

Rapid 155 P». F.C.M Brasov 14S P
ia. Sportul. stud. 135 P
ii. SC. Bacău 138 P

12-13. Dinamo 115 P
F.C. Argeș 115 P

IA Politehnica las-. lit P
15. Chimia Rm. Vâlcea 95 P
16. Steaua SS P
17. Corvinul 55. p
18. Jiul 5 P

douăeuediție, așadar.O
învingătoare, F.C. Olt si A-S.A. 
Tg. Mares, echipe care, de-a 
lungul întrecerii, s-au remar
cat nrin constantă la capitolul 
disciplinar, capitol extrem de 
important în orivinta exorimă-

DE NEÎNȚELES. Meciurile dîs- 
ta turneul masculin desfășu- 

a Oradea, Divizia ,.A* (tacurile 
au fost programate după-amiaza. la 

urență" cu fotbalul Divizia „A*, in 
llîndu-se, drept urmare, doar vreo 20—30 
lectatoiri ! • STATIA DE AMPLIFI- 

a fost folosită din cind in cind. așa 
iele meciuri s-au disnutat In anoni- 
• AU FOST MOMENTE cind. din 

de oadre“ (!). un singur oficial în- 
ea trei funcții : ținea foaia cu sco- 
eciului, vorbea la microfon șl mînuia 

electronică de scor... • ECHIPELE 
au lingă bancă sticle, măcar eu apă 

robinet. Un copil, după ce un an- 
■ „făcuse rost" de două sticle, a adus 
sl, din greșeală, apă caldă • CUM 
'E fi calificată atitudinea echipei Ști- 
Motorul Baia Mare, care, atunci cind 
l era 2—2 la seturi, a ...părăsit tere- 
âeșl partida nu se terminase, pleeind 
iră fiindcă jucătorii aveau bilete de 

1

I

bile, seriozitatea care i-a Im
pus in fata jucătorilor și a 
conducerilor cluburilor respec
tive. Și încă un lucru indis
pensabil — CONTINUITATEA 
IN MUNCĂ LA ACELAȘI 
CLUB, o continuitate fără de 
care, chiar 
Herrera, de care am 
la începutul 
rezultatele bune nu puteau să 
apară decit sporadic. întim- 
plâtor, legate de o conjuctură 
favorabilă. Nu a fost o întim- 
nlare că două echipe 
titluri de campioană, 
prestigiu în fotbalul 
U.T.A. si Petrolul — 
bătorit pe N. Dumitrescu 
I. Oană pentru 25 de ani de 
activitate neîntreruptă la cele 
două echipe 1

Problema 
fotbalul nostru, 
la Divizia -A“. 
ocupăm acum, 
campionatului, nu e deloc nouă 
si nici... roză. De cîtiva ani 
buni (la toate eșaloanele) exis
tă un adevărat du-te-vino. cu 
implicațiile cele 
asupra nivelului de pregătire 
a echipelor în 
calității fotbalului 
care, cum am văzut si în acest 
campionat, cu puține excepții, 
nu a avut darul să mulțu
mească.

Anul acesta, se pare, activi
tatea antrenorilor a devenit 
ana din petele negre ale cam- 
nirmabihii. Putini antrenori 
poartă Mirul unei autentice 
prufesionalitătL Unii (dintre 
cei mai buni) 
sie. alții nu 
altă categorie 
vetstii*. care.
a etahorîtar si-au îngroșat se
rios rindurile. Trebuie să te 
dr-rumentezi serios ca_ să poți
să sou: CARE ECHIPĂ DE 
DIVIZIA -A* A ÎNCEPUT SI 
A TERMINAT CAMPIONATUL 
CU ACELAȘI ANTRENOR. 
UNA ar fi Spartul studențesc, 
eu TÎU Ardeleana ; A DOUA. 
Gtoria Buzău, ca Constantin ; 
A TREIA. AS-A. Tg. Mureș, 
cu Czake ; A PATRA. S. C. 
Bacău, eu Nicușor ; A CIN- 
CEA. FXL Baia Mare, cu Fră- 
tiiă. Si gata, am folosit dege
tele de la ol- singură mină, 
deși ta Divizia -A* sint 18 
echipe. Deci, ia acest eampio- 
aat. 13 FORMAȚII SI-AU 
SCHIMBAT ANTRENORII ÎN 
PERIOADA COMPETIȚIEI 
Unele au Început turul eu un 
antrenor si returul cu altuL 
iar cele mai multe au schimbat 
antrenorii in finalul de sezon, 
ererj nd dais) că asa vor scă
pa de retrogradare sau de lo
curile ea -bătăi de cap*.

Să atunci stai poate C vorba 
de o concepție unitară de «re
citire. de o idee de jac pro
prie unei echipe ? De unde asa 
ceva ? Mai mult cind un an-

cu multe 
nume de 
nostru — 
l-au săr- 

si

antrenorilor din 
cu precădere 
de care ne 

la încheierea

mai nefaste

fond asupra 
practicat.

Putini
girul tmei 

. Unii 
au Ieșit la oen- 
confîrmă. iar o 
o formează -fia- 
din vina lor sau

Ieri, In al doilea meci amical, de juniori

ROMANIA CEHOSLOVACIA 1-2 (0-0)
PETROȘANI. 27 (prin tele

fon). Pe o vreme 
pe cochetul stadion din locali
tate s-a desfășurat cea de a 
doua intnnire internațională a- 
micală dintre selecționatele de 
juniori U.EF.A. *87 ale Româ
niei și Cehoslovaciei. Cei a- 
proximativ 5 000 de spectatori 
au asistat la un joc alert, cu 
multe faze de poartă și cu 
destule momente de fotbal 
bun. Primele 45 de minute au 
fost controlate, in cea mai ma
re parte de juniorii noștri ca
re, beneficiind de o linie me-

excelentă.
dianâ laborioasă și inventivă 
și un Henzel in excelentă dis
poziție de joc, și-au creiat nu
meroase ocazii de gol pe care, 
din păcate, le-au ratat cu se
ninătate. Să amintim citeva: 
min. 8— Vasile, șut în bară ț 
min. 2D — Costăchescu. șut 
din apropiere blocat de por
tar ; min. 28 — lovitură liberă 
a lui Botezan pește -transver
sală". Singura situație de a 
înscrie a oaspeților se consu
mă în ultimul minut al primei 
reprize, cind Cermak reia cu 
capul, din 6 m. peste bară.

«MixisiuTu of sur mo-mmm imun
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi, vineri 28 iunie, va avea 
loc în București, in sala clubu
lui din str. Doamnei nr. 2, cu 
Începere de la ora 16,30. Nume
rele extrase vor fi radiodifuzate 
la ora 19 pe programul n, la 
ora 23 pe programul I, precum 
șl simbătă dimineața, la ora 8,55, 
tot pe programul I. După tra
gere, va urma filmul „SUPER- 
POLIȚISTUL". Intrarea liberă. 
CIȘTIGURILE TRAGERII SPE
CIALE «LOTO 2“ DIN 16 IUNIE 

1985
FAZA I — Categoria 1: 4 va

riante 25% a 22.642 lei; cat. 2: 
5,25 var. a 17.251 lei; cat. 3: 27,75 
var. a 3.264 lei; cat. 4: 94,75 var.

a 95« Iei; cat. 5 : 279,75 var. a 
200 lei; cat. 6: 2.285 25 var. a 
100 Iei.

FAZA a H-a — Cat. G: 
25% a 6.250 lei; cat. H: 
100% a 5.000 lei, în cadrul 
o excursie de un loc ta 
Bulgaria și diferența In . 
rar șl 14 var. 25% a 1.250 lei; 
cat. I: 9,25 var. a 1.000 lei; cat. 
J: 96,25 var. a 200 lei; cat. K: 
1.464,50 var. a 100 lei.

FAZA a III-a — Cat. 
var. 25% a 50.000 lei 

" a 19.779 lei,

2 var. 
1 var. 
căreia 
R. P. 
nume-

M: 1
C3t« N • 2 

var. 100% a 19.779 iei, în ca
drul cărora o excursie de 2 
locuri în R.P. Bulgaria sl dife
rența în numerar și 10 var. 25% 
a 4.945 lei ; cat. O : 4 var. 100%

a 8.318 lei, în cadrul cărora o 
excursie de un loc in K.P. Bul
garia și diferența in numerar și 
23 var. 257o a 1.580 lei; cat. P: 
19,75 var. a 3.519 lei; cat. R: 45 
var. a 1.545 lei; cat. S: 355,25 
var. a 200 lei; cat. T: 3.185 var. 
a 100 lei.

Cîștigul de 50.000 lei de la 
faza a n-a, cat. M, obținut pe 
un bilet jucat 25%. a revenit 
participantului VASILE GHER- 
NEA din Mediaș.CIȘTIGURILE TRAGERII LO
TO DIN 21 IUNIE 1985: cat. 1: 
5 variante 25% a 31.000 lei; cat.

6 variante 100% a 8.454 lei și 
variante 25% a 2.114 
28 varainte a 3.321
39.50 variante a 2.354
130.50 variante a 713 
254 variante a 366 
1.688,25 variante a 190 Iei.

2:
20 
3:
4:
5: 
6: 
x:

lei; 
lei; 
lei; 
lei; 

lei;

cat. 
cat. 
cat. 
cat. 
cat.

trenor vine la o echipă vrea 
si alti iucători. ne 
nevrînd. îi fac si 
vetisti' 
s-au 
cent

care, vrind- 
oe ei ..na
si iucători 

ediția re-
- in ace-
- față în 

echi-
de 

cluburi Ignoră valoarea mo
destă a lotului de iucători si 
îi fac răspunzători de rezul
tatele slabe pe antrenori, de 
parcă antrenorii ioacă si ra
tează de la 3 metri, cu poar
ta goală. Declară că sint slab 
pregătiți profesional, uitînd că 
l-au... lăudat cind i-au anga
jat !

Proliferează moda numirii de 
antrenori dintre jucători activi 
sau dintre cei care nu mai 
joacă de un an-doi sau de cite
va luni. Improvizație! Foștii 
jucători de Divizia ..A" nu vor 
să înceapă meseria de antre
nor cu copiii si iuniorii. ci «1 
nrima echipă, de Divizia ..A", 
vrînd să demonstreze că toa
tă... lumea se pricepe! Ca pe
deapsă. antrenorii de la Pri
ma echipă (I. Oblemenco. Șt. 
Coidum. de exemplu) au fost 
trimiși la centrele de copii, de 
parcă aceste centre sint pentru 
reeducare sau reciclare !?! Clu
bul spune -na l-am dat afară" 
si cele două părți acceptă si
tuația. pentru că si contractul.' 
cum ne spune Ion Oblemenco, 
are vicii de fond și formă. 
Cind antrenorul semnează con
tractul acest lucru il face cu 
clubul, nu cu PRIMA ECHIPĂ, 
și asa antrenorul de la ju
niori (M. Goran. Ia F.C.M. 
Brașov, sau L Catargiu, la 
Chimia) e promovat -peste 
noapte* la Divizia -A“. iar cel 
de la Divizia -A" (Șt. Coidum 
sau L Oblemenco) e trecut Ia 
copii—

Nivelul campionatului, sigur.' 
reprezintă și nivelul profesio
nal al antrenorilor. Problema 
acestora trebuie însă tratată 
ea toată seriozitatea (!). pen
tru că ceea ce s-a întâmplat în 
acest campionat trebuie să con
stituie un serios 
alarmă pentru 
toarele acestor
FEDERAȚIE, 

de-o parte !
Joaca de a angaja si schimba 

antrenorii nu mai poate con
tinua, asa cum s-a intimplat 
în campionatul recent încheiat, 
ca să nu mai vorbim de unele 
improvizații de-a dreptul hi
lare. care au contribuit la ni
velul scăzut la care s-au pre
zentat unele echipe. Fotbalul 
de mare performanță, unde 
vrem să ajungă echipa națio
nală si reprezentantele noastre 
in cupele europene, nu admite 
improvizațiile, superficialitatea 
si instabilitatea in munca de 
instruire a echipelor.

" (Antrenori 
aflat in 
încheiată 
campionat 1 
cu fostele lor 
Multi conducători 

Ignoră valoarea

semnal de 
CLUBURI (au- 

schimbări) si 
care cam stă

Constantin ALEXE

reluare, jocul este mult 
echilibrat, oaspeții acor- 
o atenție sporită fazei de 
In consecință. 11 pun mai 

la încercare ne portarul

La 
mai 
dând 
atac, 
des _  ________ -
Prunca. Cei care deschid însă 
scorul sint juniorii noștri, in 
min. 63, dar dinir-un penalty 
acordai de arbitrul I. Veîea eu 
multă ușurință. A transformat 
HENZEL. După numai 5 mi
nute, in compensație, un atac 
corect al portarului nostru asu
pra Iui Cermak este sancționat 
tot eu • lovitură de pedeapsă. 
SMID' înscrie și scorul devine 
1—L Deși rămasă în 1# oa
meni, prin eliminarea aceluiași 
Smid, echipa oaspete este mult 
mai activă și reușește in min. 
80 să înscrie golul victoriei 
prin PVCELIK, eu un șut pla
sat, din afara careului.

Arbitrul I. Velea (Craiova) 
a condus slab formațiile :

ROMANIA: PRUNEA — Dra- 
gomir. Nagy. Teodoiescu, BO- ----- — .------------ ;min.

(min. 
Cos-

TEZAN — Avram eseu 
46 ALBEȘ), Stere. Erdei 
46 Bondoc) — HENZEL. 
tăchescu (min. 77 Krauki), Va
sile.

CEHOSLOVACIA: Zenis —
MOLNAR. Vasilko. BIHARI. 
Papuga — TRISO. Hasa (min. 
13 Vanous: min. 68 Pasller). 
Kubanek (min. 53 Pvcelik) — 
Smid. CERMAK. Keller.

Mihai CIUCĂ

• CUPA BALCANICĂ LA 
JUNIORI, care urma să se 
dispute în Grecia, în această 
lună, a fost amînată la cererea 
forului de specialitate elen; 
pentru luna septembrie a.c»



• ÎN TURNEUL" interzonal 
feminin de la Jeieznovoosk. 
după 6 runde în fruntea cla
samentului se află Svetlana 
Matveeva (U.R.S.S.) cu 3,5 
puncte și două partide între
rupte. Margareta Mureșan 
(România), care în runda a 
6-a a remizat cu Ivanka, ocu
pă locul 9 cu 2 puncte si două 
partide întrerupte.

• DANA NUTU LA INTER
ZONALUL DE LA HAVANA. 
Cel de-al doilea turneu inter
zonal. din actualul ciclu 
al campionatului mondial 
feminin, se va disputa la Ha
vana. La întrecere ia parte și 
reprezenta ita noastră, maestra 
internațională Dana Nuțu. care 
a plecat spre capitala Cubei, 
împreună cu secundantul său. 
maestrul international Ioan Mă- 
rășescu. Concursul s-« anunță 
deosebit de greu și de puter
nic. reunind numeroase mari 
maestre din elita jucătoarelor 
lumii, printre care : Pia Cram- 
ling (Suedia). Zsuzsa Veroei 
(Ungaria). Nana Joseliani, Nana 
Aleksandria. Elena Ahmîlov- 
kaia (toate U.R.S.S) Tatiana 
Lemaciko (Elveția) Siepanka 
Vokralova (R.F.G.). Diana Sa- 
weraide (S.U.A.) ș.a. Primele 
trei clasate se califică pentru 
meciurile candidatelor.

w
• SERGIU GRUNBERG, VIR

TUAL ÎNVINGĂTOR LA 
SATU MARE. în turneul in
ternațional de sah „Someș ’85“ 
a mai rămas de jucat o sin
gură rundă, dar problema în
vingătorului este clarificată. Cis- 
tigînd la Ilijin și favorizat de 
rezultatele colaterale, campio
nul nostru Sergiu Grunberg s-a 
desprins la l*/j p. avînd asigu
rat primul loc. Celelalte rezul
tate ale rundei a 12-a : Len
gyel — Cvetkovici 0—1. Rajce- 
vici .“ 2. __
viei — Ștefanov l'i—Vs. Ohot- 
nik — Jaafar 1—0 Mezaros — 
Otham 1—0 Biro — Osterman 
1—0.

Clasamentul : GRtÎNBERG 9. 
Oholnik, Cvetkovici 7*/s, Itajce- 
vici, Tratatoviei. Osterman 7. 
Mezaros. Ștefanov. Biro C :. 
Kertesz. Ilijin 6. Lengyel 4*'-, 
Otham 1%, Jaafar L

• CLARIFICĂRI LA INTER
ZONALUL DE LA TAXCO. 
După disputarea partidelor În
trerupte. cei 4 care urmează 
să se califice pentru turneul 
candidaților sint aproape cerii. 
Remizînd cu Browne, fostul 
campion mondial Mihail Tal a 
intrat în plutonul fruntaș. Nu 
s-a disputat partida aminată 
Tal — Balașov. UltimuL bol
nav. se pare că va fi nevoit

Kertesz O—1, Tratato-

r
să se retragă. Turneul trecînd 
de jumătatea desfășurării sale, 
rezultatele lui Balașov rămîn 
valabile pe tabela de concurs, 
iar ultimii săi adversari vor 
primi punctul, care contează în 
clasament, dar nu se ia în con
siderație la calculul coefi
cienților Elo. fiind obținut prin 
forfait.

Iată clasamentul înaintea fi
nișului : TIMMAN 9'/2. Noguie- 
ras. Spragget 8. Tal 7 (1), Ce- 
balo. Speelman 6. Pinter. Ag- 
destein. Romanișin 5*/s. Jingan 
Qi, Sisniega. Saed 5. Browne, 
Balașov 4*/s fi). Alburt. Prand- 
stetter 4’..
• LA TAPOLCA. după dis

putarea a 8 runde, conduc 
SZMACINSKA și HEINTZE cu 
cițe 5% p. urmate de Ligia 
Jicman cu 5 p. Tn runda a 8-a: 
Puiihroniadc — Albuleț 1—0, 
Heintze — Szalay I—0. Szzna- 
einska — Farage 1—0. Jicman 
— Madl. Jahn — Skacelikova 
Si Petek — Pinter remize.

p.

La turneul feminin de handbal de la Varna

1
VARNA, 27 (prin telefon), 

în ultimul meci al reuniunii 
de joi. din cadrul turneului in
ternațional de handbal feminin 
din localitate, reprezentativa 
României a întrecut selecționa
ta Bulgariei cu 25—23 (13—13), 
A fost un meci viu disputat, 
cu numeroase faze spectacu
loase, pe care handbalistele 
noastre l-au cîștîgat pe merit.

Deși prima repriză a fost do
minată de formația gazdă (care 
a condus în min. 8 cu 4—2. in 
min. 15 cu 7—5 și în mm. 23 
cu 11—9), partida a dat ciștig 
de cauză echipei pregătită de 
antrenorii Eugen Bartha și Lu
cian Albu, deoarece fetele 
noastre s-au aflat în perma
nență la cîrma jocului în par
tea a doua a întîlnirii. ajun- 
glnd să conducă cu 24—20 in 
min. 53. Antrenorii au fost in
spirați introducînd-o în poartă 
Pe Moldovan (în locul lui Ro- 
deanu). care a apărat excelent, 
păstrind avantajul creat de o- 
fensiva noastră. remarcabilă 
prin prestația jucătoarelor 
Oacă, Torok, Călin și Schuur.

Golurile acestei partide 
fost înscrise de 
rok 5, Călin 4. 
nilof 1, Tache 1 
pentru România.

mokovlieva 5. Apostolova 2, 
Stanceva 2, Glokova 2. Gheor- 
ghieva 2, Tankova 2 și Stoia- 
nova 1 — pentru Bulgaria.

Au condus foarte bine parti
da arbitrii iugoslavi Dragoslav 
Luxanovici și Branislav Ktis- 
tici.

Celelalte rezultate ale rundei 
desfășurate joi : R.D. Germană
— Franța 21—18 (12—7) și
U.R.S.S. — Polonia 21—15. Ul
timul meci, desfășurat miercuri 
seară, a fost cîștigat de repre
zentativa Uniunii Sovietice, 
care a întrecut formația Bulga
riei cu 31—16 (17—11). Progra
mul rundei de vineri (n.r. as
tăzi) este următorul : Polonia
— R.D. Germană. Franța — 
Bulgaria și România — U.R.S.S.

lon GAVRILESCU

TELEX • TELEX

„REGATA
BUCUREȘTI4

(Urmare din pag. 1)

la 2 rame. Vasile Tomoicagă, 
Dimitrie Popescu, Dumitru Ră- 
ducanu. medaliați cu argint 
la J.O. în proba de 2+1.

Fiind gazdele acestei regate 
internaționale, cu echipaje va
loroase 
sportivi 
miere 
„Școala 
nia Ia___ ___________  __
— de perspectivă, băieți și fete
— confruntarea de pe lacul 
Pantelimon constituind o nouă 
și utilă verificare pentru ra- 
merii și vislașii noștri fruntași.

Așadar. Regata București de
butează azi. de la ora 1T. cu 
întrecerile din cadrul 
eliminatorii, 
ti de 
mînine 
17 - 
doua 
pentru 
dimineață.

din țări mereu cu 
pe podiumul de pre- 

al marilor întreceri, 
de la Snagov" va ali- 

start și celelalte loturi

seriilor
Sîmbătă diminea- 

la ora 9: finalele ie
și masculine. De ia ora 
serii pentru cea de a 
zi a regatei. respectiv 

finalele de duminică

au
T6- 
Da- 

1 — 
Vateva 7. Sa-

Oacă 11, 
Schuur 2, 
și Lunca

IN PRIMUL TUR...
dus — Arias 6—4, 6—4, 3—6, 
6—7. 7—5 ; Jarryd — C. Pa
netta 4—6. 3—6. 6—4. 6 —4. 6—3; 
Lloyd — Popp 6—2. 6—4 7—6;—- - - - 3_aNoah — Gilbert
7—6. 6—7. 6—2.

6-4.

tn pofida condițiilor atmo
sferice nefarorabiie (frig pă
trunzător. viat ii ploaie) Ia 
Erfurt, cu prilejul meciului de 
atletism dintre reprerentctice- 
le R. D. Germane ți Uniund 
Sovietice. tinărul Thomas 
Schonlebe. in xttnpa. a pamam 
100 m In timpul de 14 62 t. ca
re reprezintă un nou record al 
R. D. Germane. 
Telefoto : ADN AGERPRES

Rezultate din cursul după-a- 
miezii, masculin : Bourne — 
Forget 3—6, 6—3. 6—3, 6—4 ;
Gullikson — Mecir 4—6, 6—3,
6—4. 6—-7. 6—3 ; Gerulaitiș — 
Fleming 6—2, 5—7, 6—4. * * 
6—3 ; feminin : Bettina 
ge — Lori McNeil 6—3. 
Joanne Russell — Petra 
pier 5—7, 6—2. 6—1 ; Mandliko- 
va — Budarova 6—0. 6—1 c
Benjamin — Elissenko 6—4, 
6—0; Chris Evert-Lloyd — 
Mary Lou Piatek 6—1. 6—0.

3—6. 
Bun- 
6-3; 
Kep-

ATLETISM • 
Bulgariei, înălțime 
Kostadinova 2.01 
Andonova 1,95 m.

BASCHET ■ Turneul 
„William Jones": Coreea 
— Suedia 65—50, 
zilla 66—49, Canada 
(Taiwan) 64—63 • 
pelor masculine de 
nia: Limoges —
(Mozambic) 94—49, 
ment (Filipine) — 
ma 98—79.

CICLISM • Turul Tareagoniel 
(Spania), amatori: etapa I a 
fost cîștlgată la sprint de spa
niolul Jose Miguel 3.29:12 pe 
123 km • In clasamentul general 
al trofeului „Super-Prestlge" 
conduce ciclistul australian Phil 
Anderson, cu 243 puncte, urma* 
d» Irlandezul Sean Kelly — 149 
puncte, belgianul Eric Vandera- 
erden — 120 puncte și olandezul 
Hennie Kuiper — 113 puncte. 
Campionul francez Bernard 
Hinault se află pe locul 9, cu 
75 puncte.

La feminin, primul loc este 0- 
cupat de Jeannie Longo (Franța) 
110 puncte, urmată de Maria 
Canins (Italia) — 80 puncte șl 
Nadejda Nibardina (URSS) — 75 
puncte.

HOCHEI PE IARBA • Tur
neu masculin la Tata, In Unga
ria: U.R.S.S. — Ungaria 
R.D.G. — Cehoslovacia 
U.R.S.S. — Polonia 2—0.

Campionatele 
femei: Stefka 
m. Ludmila

feminin 
de Sud 
— Bra-S.U.A.

— Chunghwa 
C.M. al echi- 
club, în Spa- 

Mexaqueme 
Northern Ce- 
Banco di Ro-

TURUL FRÂNTEI '85 PORNEȘTE LA DRUM!
logul- disputei care va urma. 
Ei va avea loc în localitatea 
Plumelec din Bretania. in ves
tul Franței. Vor lua startul 180 
de alergători, reprezentînd 
formații de firme : șase

Impresionanta caravană mul
ticoloră a ..Turului Franței" 
se pune astăzi tn mișcare. Ca 
in fiecare din cele 71 de ediții 
de plnă acum „Marea buclă" 
stirnește un interes cu totul 
aparte In lumea dcxismuluî in
ternațional. ea repeezentind. ta 
fapt, o autentică sărbătoare a 
sportului cu pedale.

Cea de a 72-a ediție a 
rului' __ _ .
mil 6 3 km din totalul 
41074 km cit măsoară 
competiției din arest am 
cești

____________ _ _ _ _,Tu- 
peogramează astăzi pri- 

' de 
traseul 

A- 
6J km reprezintă ,.pn>-

• - -

I
I

I
I
I
I
I

O PREMIERĂ MONDIALA I
Un fapt cu totul inedit s-a petrecut ou prile

jul unei gale de box la El Paso, tn Texas. Se 
desfășura un meci intre greii John Beyes și Bo- 
bert Giefert, care, chiar în repriza a doua, de
venise inegal. Clefert, groggy, fiind tn imposibi
litate să mal stea „în gardă" și să se apere in 
vreun feL întrucât arbitrul de ring privea ne
păsător desfășurarea partidei, medicul reuniunii 
dr. Bert Tankleff n-a putut sta și el la fel de 
nepăsător. Și spre surprinderea generală, a tiș- 
nlt în ring și tn baza noilor prevederi regula
mentare stabilite de comisia de box a Texasu
lui a intervenit, chiar peste capul arbitrului, și 
a oprit medul 1... Acțiunea sa poate că a men
ținut ta viață tin boxer pe care pasivitatea (sau. 
de oe nu Incompetența) arbitrului de ring l-ar 
fi putut duce la plelre sau, ta orice caz. la se
rioase traumatisme cerebrale...

MNA Șl LUPTELE L_
a apărut greew-romane. E>entru 
icațle pe- Început aproape 2M Oe 
iportives". luptătoare, de difertte 

un .una- categorii, se pregătesc 
eCoc care pentru primele totil- 
L Și O-J- nlri oficiale, poate 
e tot mal ctitar pentru un cam- 
» pildă că planat naționaL Tnce- 
bordat — tal. eo IncetuL bărba- 
r, cu suc- ților le rămîn. lată, tot 
ouă disci- mal puține ramuri 
i t luptele sportive ale tor—

18
— —.-----------   din

Franța, patru din Belgia, trei 
din Spania, cite două din Ita
lia si Olanda și una din Co
lumbia. „Turul ’85" are 22 de 
etape dintre care : trei de 
contratimp individual șl una 
pe echipe, majoritatea celor
lalte avînd un profil sinuos, 
dteva fiind veritabile ascen
siuni montane in Vosgi. Jura. 
AlpL Masivul Central și Piri- 
neL Inovația actualei ediții 
e*e considerată a fi etapa a 
17-a. in Pirinei. mai precis 
urcușul către stațiunea Luc- 
Ardiden (In numai 15 km di
ferența de nivel este de 1050 m. 
cu anele porțiuni, nu puține, 
de peste 10 la sută !). ceea ce 
va solicita la maximum cali
tățile concurenților. Poate mai 
mutt ca altădată, in „Turul 
"85" va izbuti ciclistul complet! 
Să fie acesta Bernard Hinault? 
O victorie a bretonului (re
cent tiștigător și în „Turul 
Italiei") l-ar aduce alături de 
Anquetil Merckx, record-

BERNARD HINAULT
cinci I 
va i 

mod tradițional, pa 
Elysees, la 21 iulie, la

mani de victorii -
Finalul întrecerii 

loc. în 
Champs 
Paris.

Mîine. 
semen ea 
startul în .. 
minin, competiție în 12 etape.'

avea

la Lannester. de a- 
în Bretania. se va da 

„Turu] Franței' £e-

I DECIZIE IREVOCABILA...

I
I
I

Fotbalistul vest-ger- 
man Kirl-Heinz Rum- 
menigge (29 ani). în 
prezent tegitimat la 
clubul milanez Intema- 
zionaie. care a fost 
selecționat de 80 de ori 
In reprezentativa țării, 
a declarat recent că 
dacă nentru anul vii
tor fostul său coechl-

plec, Franz Becken
bauer. tn prezent an
trenorul echipei R.F. 
Germania, va avea 
nevoie de serviciile 
sale „turneul final al 
campionatului mondial 
din Mexic va Însemna, 
ta mod Irevocabil, 
sltul...aventurilor 
Internationale".

sflr-
5ale

DIN

Apropo de
’ feslonist de 

oean. pe ringurile

DEDESUBTURILE BOXULUI 
PROFESIONIST

boxul pro- rula se Intimplă a- 
peste O- tttea șl atâtea fapte, 

:ă- majoritatea rămase ne-

O NOUA TRAVERSARE A ATLANTICULUI
Traversarea Atlanticului a stimulat fel de tel 

de idei care mai de oare mal îndrăznețe. De-a 
lungul anilor, Oceanul a fast traversat, de pe 
un continent pe altul, cu avionul, cu dirijabi
lul cu balonul. au fei le fel de ambarcațlL In
tre care chiar și o plută. Pîr.â acum însă ni
meni n-a încercat să treacă din America în Eu
ropa folosindu-se de O— planșă cu pînză. El 
bine lată că s-au găsit șl doi temerari care 
s-o facă șl pe acesta și niște „comanditari" care 
să susțină material acest proiect. La 15 Iunie, 
la ora i dimineața, au părăsit New Yorkul doi 
tineri francezi Frederic Beanchene șl Thierry 
Caroni. La bordul unei planșe cu pînză. evi
dent de o construcție specială, cel doi naviga
tori speră să atingă Capul Lizard, In Anglia, 
după 25—50 de zile. Este, desigur, o încercare 
foarte serioasă și nu o simplă distracție. Nouă 
nu ne rămîne declt să dorim succes celor doi 
tineri 1

I
• La Varșovia s-a desfășurat 
lala „Cupei Poloniei" Intre e-

chlpele Widzew Lodz șl G.K.S. 
Katowice. După 90 de minute și 
prelungiri scorul a fost de 0—0. 
In urma loviturilor de 11 m, 
Widzew Lodz a intrat tn posesia 
trofeului clștlgtad cu 3—1.
• In semifinalele „Cupei Ita

liei" s-au desfășurat meciurile 
retur. Echipa sampdorla din Ge
nova a dispus cu 3—0 (2—0) de 
Florentina, după ce ta prima 
manșă scorul a fost egal (0—0). 
Golurile formației învingătoare au 
foot marcate de Occhipinti (au
togol, min. 7). iCancds (dta pe
nalty, min. 40) și Vlali (min. 60). 
fa oea de a doua semifinală Mi
lan șl Inter au terminat la ega
litate: 1—1 (0—0). Au Înscris':
Brady (din penalty, ta min. 54) 
pentru -

garia a comunicat la U.E.F.A. 
echipele care vor lua startul ta 
viitoarea ediție a cupelor euro
pene ; „C.C.E." : Trakla Plovdiv | 
„CUPA CUPELOR" S ---------- *“
Plovdiv ; „CUPA 
komotlv Sofia și 
grad.
• Comisia de

U.E.F.A. va analiza la 7 șl 8 au
gust contestația depusă de F.C. 
Liverpool, dar verdictul II va da 
Comitetul executiv al U.E.F.A., 
care se va Întruni la 20 august, 
la Paris. După cum se știe, F.C. 
Liverpool a fost exclusă din 
toate oompetițlile europene pe 
cel puțin trei ani.
• Internaționalul

Lokomotiv
U.E.F.A." 8 LO- 
Pirin Blagoev-

disciplină a

Rubrică redactata de Romeo VILARA

pentru Inter. Iar Scamecchla 
(mta. 77) a egalat. învingătoare, 
tn tur. ou 2—1, Milan s-a califi
cat pentru finală Meciurile de
cisive dintre Sampdorla șl Milan 
se vor desfășura în două manșe: 
la 30 iunie șl 3 iulie.
• Federația de fotbal din Bul-

• Internaționalul vest-germaa 
Uwe Reinders (30 de ani. 1.85 m), 
atacant la Werder Bremen. va 
juca tn noul sezon la Bordeaux.
• Fundașul central Antonio 

Maceda. de la Sporting Gljon. 
va evolua din toamna acestui an 
la Real Madrid.
• Jucătorul David Pisanti (21 

de ani) din echipa Abl Nathania 
(Israel) a semnat un contract cu 
formația vest-eermană F.C. Koln.
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