
PLENARA CONSILIULUI NATIONAL 
PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Luni s-a desfășurat in
Capitală Plenara
Național pentru Edu-r^ție Fizica
și Sport.

La primul pun-’* ordinii de 
zi, plenara a ^aoptat in unani
mitate Planul de măsuri privind 
participarea 3.N.E.F.S., a or
ganizațiilor «sportive la acțiu
nile const erate luptei pen tru 
pace, pr-itru dezarmare. Cei 
prezenți și-au manifestat de
plina adeziune față de iniția
tivele României, ale tovarășului 
NL- 'ae Ceaușescu privind in- 
ten.lficarea acțiunilor menite 
să " contribuie la mobilizarea 
popoarelor de pretutindeni la 
lupta pentru salvgardarea drep
tului fundamental al umanității, 
dreptul la pace, la dezvoltare 
independentă, la o existență 
liberă.

In cadrul plenarei au fost ana
lizate rezultatele obținute în 
primele 6 luni ale acestui an 
și au foot stabilite măsurile 
necesare îndeplinirii principa

lelor obiective ale dezvoltării 
activității de educație fizică 
și sport, in cea de a doua 
jumătate a anului curent și 
pentru pregătirea activităților 
din anul 1986.

A fost, de asemenea, anali
zată situația rezolvării scriso
rilor și sesizărilor adresate de 
oamenii muncii Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport, precum și federațiilor 
sportive.

La plenară a participat și a 
luat cuvlntul tovarășul Ion 
Radu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

In încheierea lucrărilor, parti- 
cipanțil la plenară au adop
tat, într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, o telegra
mă adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România.

Proletari din toate țările, unitl-vă I
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„Festivalul ansamblurilor școlare de gimnastică ritmică**

IAȘUL CÎȘTIGA COMPETIȚIA 
PENTRU A OPTA OARĂ!

După două zile de întreceri. 
In sala Agronomia din Capi
tală, una dintre cele mai fru
moase competiții desfășurate în 
aceste zile a luat sfîrsit Este 
vorba de „Festivalul ansamblu
rilor școlare de gimnastică rit
mică". la care au participat

disciplină, dar si capacitatea, 
forța de muncă si priceperea 
antrenorului Radu Constantin, 
ajutat in conceperea exerciții- 
lor de Gineta Stoenescu. De 
altfel, el a realizat o perfor
mantă remarcabilă : intr-o săo- 
tămînă a ciștigaț 3 competiții

Evoluează reprezentativa Bucureștiului
sportive de 14—19 ani. repre
zentând toate iudetele tării si. 
evident, Municipiul București.

Ca si în celelalte ediții, e- 
voluțiile gimnastelor au fost 
spectaculoase, de bun nivel 
tehnic (vizibil la foarte multe 
din echipe), aplaudate la scenă 
deschisă, eonstituindu-se. ast
fel. într-o pledoarie eficientă 
pentru frumusețea gimnasticii 
ritmice. Motiv pentru care or
ganizatorii merită felicitări. 
A învins selecționata lașului 
(Lie. tod, 7). cucerind, astfel, a 
8-a oară competiția (și a 
5-a consecutiv), fapt ce dove
dește interesul organelor spor
tive din iudet pentru această

Foto : Iorgu BĂNICA
cu eleve de 6—10 ani. 11—14 
ani și 14—19 ani (!>. Intere
santă a fost si disputa dintre 
reprezentantele județului Ma
ramureș si București, anul tre
cut ocupante (la egalitate) ale 
locurilor 2—3. De astă dată, 
locul II a revenit Bucureștiu- 
lui (Lie. economic 2) iar III — 
Maramureșului (Lie. „Gh. gin
eai" B. Mare). Surpriză plăcută 
comportarea echipelor județe
lor Giurgiu (Lie. agro-indus
trial Dragomiresti Vale) si Gorj 
(Lie. economic Tg. Jiu), ocu
pantele locurilor 4, respectiv 8

Modesto FERRARiNI

(Continuare In nao 2-3)

Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Plenara Consiliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport cu activul său, care s-a desfă
șurat în preajma unei aniversări cu adinei sem
nificații in viața partidului, poporului și patriei 
noastre — împlinirea a 20 de ani de la Congresul 
al IX-lea al Partidului Comunist Român, de 
cind in fruntea partidului vă afiați Dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe secretar ge
neral, are bucuria de a vă transmite cele mai 
alese gînduri de dragoste și inaiiă prețuire pen
tru rodnica Dumneavoastră activitate, pe care 
o desfășurați neobosit in slujba poporului, a 
scumpei noastre patrii socialiste.

In această perioadă de însuflețitoare angajare 
revoluționară, in care întregul nostru popor in- 
iimpină eu succese deosebite Împlinirea a două 
decenii de la acest măreț eveniment, mobilizați 
de hotărîrile și programele adoptate de Con
gresul al XIII-lea al partidului, de strălucitele 
Dumneavoastră indicații și orientări, sportivii, 
cadrele tehnice, întreg activul mișcării sportive 
iși integrează eforturile, puterea sa de muncă, 
operei generale de construcție a socialismului, 
înaintării patriei noastre spre noi culmi de ci
vilizație și progres.

Analizind cu responsabilitate și exigență critică 
îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor activi
tății de educație fizică și sport, precum și mă
surile care se impun pentru realizarea integrală 
a sarcinilor pe anul 198S și pregătirea planului 
pe 1986, Plenara Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport raportează conducerii 
partidului, Dumneavoastră personal, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general, că in prima 
jumătate a anului 1985, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, au fost obținute 
unele realizări in domeniile mișcării sportive. In 
cadrul manifestărilor dedicate Anului Interna
țional al Tineretului, strălucită inițiativă a 
României socialiste, precum și al competiției 
sportive naționale „Daciada", au fost organizate, 
in etapa de iarnă, 12 finale pe țară la sportul 
de masă și 27 finale Pe țară la sportul de per
formanță, iar in etapa de vară, aflată in curs 
de desfășurare, se vor organiza 63 finale la 
sportul de masă și 72 finale la sportul de per
formanță. Aceasta reprezintă o importantă cale 
de antrenare a populației, in special a tinere
tului, in competiții de masă și de performanță. 
Principalii indicatori ai Programului de dezvol
tare a mișcării sportive au fost depășiți la nu
mărul persoanelor cuprinse în cadrul competi
ției sportive naționale „Daciada" la trecerea 
normelor complexului „Sport și Sănătate" și la 
activitățile turistice de masă.

In sportul de performanță, in primele 6 luni 
ale anului, au fost realizate unele rezultate me
ritorii, concretizate in cele 120 de medalii, din
tre care 41 de aur, obținute la campionatele 
mondiale, europene, balcanice și concursurile 
„Prietenia".

Anaiizindu-se cu exigență cauzele care au

generat unele nerealizări in sportul de masă șl 
de performanță privind cuprinderea sub posibi
lități a tineretului in activitățile de educație 
fizică și sport de masă, organizarea gimnasticii 
ia locnl de muncă, insuficienta dezvoltare a 
serviciilor sportive către populație, ca și rezulta
tele necorespunzătoare obținute la ultimele com
petiții de gimnastică fete, box, rugby, hochei, 
Consiliul Național pentru Educație Fizică și 
Sport, federațiile de specialitate recunosc în mod 
autocritic existența unor deficiențe in activitatea 
lor șt au luat măsuri ferme de lichidare a ne
ajunsurilor și de îmbunătățire substanțială a 
pregătirii sportivilor la nivelul eerințelor mon
diale. Critici serioase s-au adus și in domeniul 
activității fotbalistice, in care se mențin incă nu
meroase deficiențe, iar echipa noastră reprezen
tativă nu și-a valorificat integral posibilitățile 
in intilnirile susținute pină iu prezent pentru 
calificarea in turneul final al Campionatului 
Mondial din Mexic — 1986.

S-a apreciat că procesul instructiv-educativ 
la nivelul cluburilor și la loturile reprezentative 
nu se desfășoară în mod corespunzător, fiind 
necesară o mai mare angajare, cu maximă res
ponsabilitate, a tuturor celor chemați să conducă 
procesul instructiv-educativ.

Urmărind îndeplinirea obiectivelor din a doua 
jumătate a anului 1985, printre care se inscriu, 
in primul rind. Jocurile Mondiale Universitare. 
18 campionate mondiale, 18 campionate euro
pene, 33 campionate balcanice și 24 concursuri 
„Prietenia", intreg activul mișcării sportive este 
conștient că sint necesare eforturi suplimentare, 
o angajare deplină și susținută pentru ca sportul 
românesc să strălucească in lume. Ia nivelul cel 
mal ridicat.

Prin performanțele sportivilor noștri. dorim 
să răspundem grijii permanente pe care Dum
neavoastră personal • acordați sportului, con
dițiilor minunate pe care le avem in patria 
noastră socialistă.

Totodată, dorim ea sportivii noștri să poarte 
în lumea întreagă Mesajul înflăcărat de pace, 
colaborare și Înțelegere intre popoare, idealuri 
scumpe tuturor, pe care România socialistă, prin 
strălucitele Dumneavoastră inițiative, le promo
vează cu consecvență și tenacitate.

Dorim să vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general NICOLAE CEAUȘESCU, 
eă nu vom precupeți nici un efort pentru a În
deplini înaltele obiective încredințate mișcării 
sportive, pentru a contribui și noi la realizările 
poporului nostru, sub directa și strălucita Dum
neavoastră conducere, pentru a purta in lume 
idealurile minunate de pace și înțelegere intre 
popoare, pentru a fi demni de epoca de aur 
pe care o trăim și pe care eu nespusă mindrie 
patriotică o numim „EPOCA NICOLAE 
CEAUȘESCU".

PARTICIPANT LA PLENARA 
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ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ (f) Și GLORIA BUCUREȘTI (m) - 
NOILE CAMPIOANE NAȚIONALE LA POPICE

Turneele finale ale Diviziei 
„A“ la popice, desfășurate timp 
de 4 zile pe arena din stațiunea 
Neptun, au furnizat jocuri viu 
disputate, în lupta pentru un 
loc pe podium angajindu-se mai 
multe echipe ca aricind. In a- 
ceste confruntări, principalele 
favorite au primit o puternică 
replică, fostele deținătoare ale 
titlurilor, Voința București (f) 
și Aurul Baia Mare (m), fiind 
nevoite să coboare 8 și, res
pectiv, 4 locuri in clasamentele

finale. Cu un evident plus de 
precizie și omogenitate, for
mațiile Electromureș Tg. Mureș 
(la feminin) și Gloria București 
(la masculin) au ocupat pri
mele locuri. Iată autorii acestor 
performanțe, la cîteva minute 
după ce au îmbrăcat tricourile 
de campioni:

ELECTROMUREȘ (de la stln 
ga), rindul de sus — Șandor 
Sereș, antrenor, Doina Tăgean. 
Aurelia Serdan, Maria Martina,

Ilona Bartha, Melinda Demeter, 
Iuliu Radovici, antrenor coor
donator ; rindul de jos — Le- 
nuța Togănel, Rodica Baciu ;

GLORIA, rindul de sus — 
Marian Andrei, Constantin Sta- 
matescu. Costache Cristea, an
trenor, Aurel Bucevschi, Ion 
Popa, Florian Buje ; rindul de 
ios — Petre Boțogan, Alexan
dru Cătineanu, Aurel Marcu, 
Tudor Vasile.

Foto : Aurel CUGEREANU

ECHIPA CLUBUIUI STEAUA, INVINGAT8AHE 
III ÎNTRECERIEE Dt DIRT-TRACK

Campionatul republican de 
dirt-track, ediția 1985. și-a de
rulat duminică ultimele sec
vențe. pe pista stadionului 
..Municipal" din Brăila, in pre
zenta a peste 5 000 de spec
tatori.

Dacă pentru primul loc in 
clasamentul general conturile 
fuseseră încheiate după pen
ultima etapă (a IlI-a). cind 
stelistii (antrenor — Gh. Voi-

culescu. președintele secției 
moto — It. col. L Ene), cu o 
echipă omogenă și valoroasă, 
se detașaseră în învingători, 
menținindu-și titlul, interesant 
de urmărit a fost, in schimb, 
„duelul" dintre reprezentanți! 
secțiilor Metalul București ai

Traian IOANIȚESCU

(Continuare In pap. I—3)

Campionii pe anul 1985 (de la stingă) : Stelian Postoiache. Eugen 
Botezatu, antrenorul Gheorghe Voiculescu. Marius Șoaită șt 
Nicolae Puraveț Foto: Iorgu BĂNICA



Sporește valoarea prestațiilor atleților

NICOLAE BlNDAR — TREI RECORDURI

LA ARUNCAREA CIOCANULUI...

UN EXAMEN TRECUT (cu bine)
DE MULTI JUCĂTORI TINERI

„Cupa României" la polo, des
fășurata sub egida „Daciadei" — 
sport de performanță, a repre
zentat o nouă confirmare a valo
rii echipei Crișul Oradea care, 
după câștigarea primului său titlu 
național în acest an, în campio
natul cu nr. 40, tșl vede răsplă
tite eforturile cucerind șl prețio
sul trofeu Este rodul, deopotri
vă. eforturilor și seriozității 
Jucătorilor ale antrenorului loan 
Alexandrescu, ale conducerii clu
bului arădean, pentru care, toți 
aceștia merită cele mai căldu
roase felicitări.

Finalele „Cupei României", or
ganizate în condiții foarte bune 
In bazinul olimpic al ștrandului 
„Venus" de la „Băile 1 Mal" 
(asigurate de C.J.E.F.S. Biliar și 
clubul Crișul), au evidențiat d-

IAȘUL ClȘTIGĂ

A 8-a OARĂ
(Urmare din pag. 1)

Clasament final: 1. IAȘI
309,60 d — campioană a »»Da- 
ciadei" (Cristina Leonte. Vero
nica Bivolarii, Valerica Ungu- 
reanu. Octaviana Rotaru. Cris
tina Diaconu, Gabriela Goldan. 
Mioara Petrică. Justina Sela- 
riu). 2. București 307,60 p, 3. 
Maramureș 306,80 p. 4. Giurgiu
298.40 p, 5. Brașov 296,00 p, 
6. Bacău 285,60 p, 7. Brăila
281.40 p. 8. Gorj 278,40 p. 9. 
Dolj 278,40 p, 10. Timiș 
274,80 p.

CONCURSUL REPUBLICAN AL MICILOR SCRIMERI
Timp de o săptămînă, în 

Sala sporturilor din Constanta. 
Bute de aspiranți la viitoare 
performante în scrimă au par
ticipat la Concursul republican 
de copii (10—13 ani).

în proba de floretă fete in
dividual (135 de concurente)

La C.S.Ș. Brașovia

BAZA SPORTIVĂ, LA 0 NOUĂ COTĂ
Clubul sportiv școlar „Bra- 

govia* este vecin cu Stadionul 
municipal al orașului de la 
poalele Timpei. Inelul de be
ton al tribunelor face umbră 
sediului clubului. Dar dacă în 
incinta marelui stadion anima
ția competiției sau a antrena
mentelor se face foarte rar 
simțită, mica bază sportivă a 
Clubului școlar „Brasovia" face 
fată solicitărilor doar printr-o 
atentă si grijulie planificare, 
după cum ne-a spus directorul 
acestei unități, profesorul loan 
Vulcăneanu.

Este drept, insă, că prin grija 
forurilor locale, prin preocu
parea cotidiană a gospodarilor 
clubului, perspectiva a fost cea 
care a condus, de fapt, ame
najarea si extinderea, pas cu 
pas. a acestei baze sportive 
școlare brașovene. Si. iată că 
acum, cînd vacanta școlară este 
la ordinea zilei, s-au finalizat 
lucrările care. într-un deceniu, 
au adus in patrimoniul C.S.S. 
„Brasovia" o sală pentru jocuri 
sportive (28/15 m). două tere
nuri de fotbal gazonate si unul 
cu zgură (toate cu dimensiuni 
regulamentare). două mini- 
terenuri eu nisip si un sector 
cu aparate ajutătoare, tot pen
tru aspiranții la gloria balo
nului rotund, două terenuri de 
baschet si unul de volei, toate 
bituminizate.

In ziua cînd se lansa festiv 
„Săptămâna mondială a eondl- 

ANUNȚ
înscrieri pentru cumpărarea de autoturisme se fac numai 

pentru autoturismul DACIA, la unitățile I.D.M.S. pentru 
desfacerea autoturismelor, după depunerea la C.E.C. a sume
lor corespunzătoare.

teva aspecte asupra cărora ne 
vom Îndrepta atenția în cele ce 
urmează. Ele au fost surprinse 
șl relatate de antrenorul federal, 
prof. Anatolie Grințescu, prezent 
la Jocuri.

în primul rlnd, prin absența 
sportiv Mor selecționați în prima 
reprezentativă, care se pregătește 
pentru Jocurile Balcanice și 
Campionatele Europene, echipele 
au avut posibilitatea să rodeze și 
alți jucători, în special cei din 
generația care . vine". Din acest 
punct de vedere, finalele „Cupei 
României" aiu scos în evidență 
jocul bun al unor poloiști ca 
Rada, Kiss, Z. lies, (Crișul), Ste- 
mate și Angelescu (Rapid B-ucu- 
resști), Toth și Chiru (Dinamo), 
Dingu (Progresul București), 
principalii remarcați. Competiția 
în sine a fost deosebit de utilă 
mai ales în această perioadă din
tre campionate, antrenorii avînd 
astfel posibilitatea să-1 testeze, 
în jocuri cu miză, pe cei ce în 
curând vor duce greul în echipele 
lor de club Dorința de afirmare 
a celor mai mulți dintre jucătorii 
tineri a făcut ca meciurile să 
fie alerte, cu ritm, ceea ce este 
foarte bine. Mai puțin bine a 
fost însă faptul că din dorința 
de a „face" mult, tinerii poloiști 
au rămas deficitari la capitolul 
disciplină tactică, la care nu s-au 
respectat totdeauna schemele de 
joc pregătite în antrenamente. 
Se cuvine să menționăm că tur
neul final al „Cupei României" 
s-a desfășurat intr-o disciplină 
deplină (fără vociferări la deci
ziile arbitrilor), adică așa cum 
este normal să se desfășoare o 
întrecere sportivă. Amintind des
pre arbitraje, este necesar să 
notăm comportarea foarte bună 
a cuplului V. Median — R. Ti- 
moc, doi dintre cei mai valoroși 
cavaleri ai fl/uierului diin țara 
noastră, precum și progresul în
registrat de orădendi Șt. Karac- sonyi și S. Stănescu.

Mihail VESA

au urcat pe podium. în ordine. 
Daniela Dance (C.S. Satu 
Mare, antrenori : Suzana si 
Ștefan Ardeleanu). Dolores Gre- 
goroviciu (C.S. Satu Mare) si 
Luminița Găitan (Tînărul Trac
torist Brașov). întrecerea echi
pelor floretistelor (24) s-a în- 

tiei fizice si a sportului" — 
amplă manifestare în oadrul 
„Anului Internațional al Tine
retului" —. si se celebra „Ziua 
Olimpică", mica si cocheta bază 
a „Brasoviei" trăia o animație 
deosebită, cea datorată momen
telor emoționante ale inaugu
rării festive, alăturate premierii 
sportivilor fruntași din acest 
club sportiv școlar. Se regă
seau acolo — în perimetrul 
trasat de pasiunea pentru sport 
— grija pentru creșterea unei 
generații tinere sănătoase, pen
tru formarea, de la vârsta co
pilăriei. a viitorilor performeri, 
eforturile in timp ale tuturor 
celor care concură ca această 
unitate sportivă școlară să-și 
Îndeplinească misiunea ge
neroasă. formativă, educativă. 
Se aflau acolo, în același pe
rimetru. la temelia întregii baze 
sportive (ridicată pe un vechi 
teren mlăștinos, la cota zero 
a Brașovului) entuziasta con
tribuție a elevilor scolii, ma
terializată în multe ore de 
muncă patriotică prestate an 
de an.

Baza sportivă a Clubului 
sportiv școlar „Brasovia" se a- 
flă Ia cota zero a municipiului. 
Vrem să credem, insă. că. așa 
cum există o serioasă preocu
pare pentru extinderea si mo
dernizarea ei. si activitatea a- 
cestui club se va ridica. în 
anii ce vin. la cote tot mai 
înalte.

Paul SLAVESCU

INDUSTRIEI 
UȘOARE"

Am asistat, sîmbătă și dumi
nică, la o foarte frumoasă 
competiție desfășurată in splen
didul cadru al stadionului Vo
ința din Capitală — finala pe 
tară a „Cupei Industriei U- 
șoare" la volei, handbal și po
pice. organizată sub genericul 
„Daciadei". Ne-a impresio
nat frumusețea acestor fete 
și ambiția cu care au luptat 
pentru a apăra prestigiul uni
tăților din care au plecat pină 
în finală.

La start s-au aflat o seamă 
de formații de prestigiu, evi
dențiate în mai multe din cele 
sase ediții de pină acum si 
am numi, printre acestea, e- 
chipele .,13 Decembrie" Sibiu, 
„Textila" Timișoara. „Confec
ția" București la handbal ; 
„Confecția" Brăila. „Filatura de 
Mnă" Miercurea Ciuc. „Flacăra 
roșie" București la volei și re
prezentativele județelor Boto
șani, Arad. Sibiu Ia popice.

La popice, disputele s-au în
cheiat sîmbătă — 50 pline. 50 
izolate și au fost cîștigate — 
o surpriză — de cons-tănțeanca 
Ghiultea Ablachine, întreprin
derea integrată de lînă. în 
luptă strînsă cu Elena Rotaru 
de la Bumbăcăria Jilava Bucu
rești.

întrecerile de volei au fost 
câștigate de formația „Flacăra" 
roșie" București, care a dispus 
de „Confecția" Iași, iar la 
handbal de echipa „Confecții 
Si tricotaje" București. în finală 
cu „13 Decembrie" Sibiu.

cheiat cu victoria formației 
C.S. Satu Mare (D. Dance. D. 
Gregoroviciu, E. Banduia, E. 
Borola — antrenori : soții Ar
deleanul, urmată de Tînărul 
Tractorist Brașov si Crisul O- 
radea.

La floretă băieți. în proba 
individuală (118). pe primele 
trei locuri sau clasat Marian 
Rădulescu (I.E.F.S., antrenoare : 
Elena Bejan), George Ilic 
(C.S.Ș. Steaua) și Tiberiu Scr- 
ban (S.C. Bacău). Proba echi
pelor (19) a revenit formației 
Petrolul Ploiești (I. Dragomi- 
rescu. V. Soare. A. Boțea, M. 
Niculescu — antrenor : M. Bă
nică). urmată de S.C. Bacău si
C. S.S. Ploiești.

Proba individuală de sabie 
(66) a stabilit următoarea ierar
hie : Gigei Bacău (A.S. U.C.B., 
antrenor Gh. Bir dan). Florin 
Băducu (Progresul Buc.). Lu
cian Dobrin (U.C.B.) ; sabie e- 
chipe (13) : A.S. U.C.B. (G. Ba
cău, L. Dobrin, L. Ripeanu, G. 
Burtan — antrenor : Gh. Bir- 
dan). Progresul Buc.. C.S.S. 
Slobozia.

Primele trei locuri la spadă 
individual (80) : Tibor Andrasfi 
(C.S. Satu Mare, antrenor : F. 
Cisar). Cătălin Veleanu (C.S.S. 
Olimpia Craiova). Ioan Petrun
gel (Mecanica Bistrița) ; pe e- 
chipe (17) : C.S.S. Olimpia Cra
iova (C. Veleanu, E. Angi, D. 
Iordache, G. Vlad — antrenori :
D. Podcanu si M. Alecu), C.S.S. 
Triumf și Mecanica Bistrița.

Lulnd poziție excelentă din 
start. Hamilton a respins atacul 
dat, in extremis, de Răsad, și a 
eîștlgat principala cursă a zilei, 
M. Iorga dovedind din nou ca
lități de bun driver. Tot din a- 
ceastă formație a mai cîștigat 
șl Sufix, adus cu precizie la so
sire de V. Moise, un alt talen
tat conducător. Am mai remar
cat în ultima reuniune si cea de 
a doua victorie consecutivă a lui 
Oazan, cu care C. Iorga a con
ceput o reușită cursă de urmă
rire. Liderul celor două clasa
mente, G. Tănase, șl-a făcut sim
țită prezența prin victoria lui 
Dialog, un frumos cal de doi 
ani. Formația D. Toduță a reu
șit șl ea două victorii, cu Vin- 
ța. într-un frumos final de cursă,

Cu cât ne apropiem de cloul 
sezonului .atletic intern — 
campionatele naționale (12—14 
iulie, la București) cu atît își 
sporesc valoarea prestațiile at
leților noștri fruntași. Iată ci
te va dovezi : POIANA BRA
ȘOV. Duminică, în cadrul unui 
concurs desfășurat în această 
stațiune, Nicoiae Bindar (Meta
lul București), antrenor Con
stantin Mușat, a îmbunătățit 
de trei ori recordul republican 
la aruncarea ciocanului, cu 
75,44 m, 76,20 m și 76,78 m 
(v.r. de 74,98 m îi aparținea 
din 1983). Performanța de 76,78 
m se înscrie în rîndul bunelor 
rezultate internaționale. La a- 
ceeași probă : Ad. Meheș (Di
namo) 73,24 m iar Ion Liviu 
Gabriel 65.48 m (ciocan de 6 kg). 
Un rezultat remarcabil a înre-

ELENA MURGOCI

gistrat Mihaela Loghin (Steaua) 
20,97 m (la 3 cm de recordul 
țării !) la greutate, probă la 
care tînăra Livia Simon (C.S.M. 
Craiova) a obținut 18,41 m. 
Mariana Ionescu-Lengyel (CSM 
Craiova) a aruncat discul la 
62,64 m

O spectaculoasă îmbunătățire 
a recordului la maraton a în
registrat tîrgovisteanca Elena 
Murgoci (în fotografia realizată 
de V. Cîrdei — Sibiu) care, cu

Pe velodromul Dinamo f
SPECTACULOASELE CURSE CU ABIJIUME UE PUNCTE... |

Ultimele două zile de concurs 
ale campionatelor pe pistă ne-au 
oferit confirmări, dar șl o mare 
și plăcută surpriză. Confirmări
le : BL Cleonie (Dinamo) — la 
1000 m, start de pe loc, cînd l-a 
învins detașat, cu peste o secun
dă avans, pe principalul favorit
L. Kovacs (Voința Arad), anul 
acesta mal puțin bine pregătit 
decit anul trecut — șl L. Apostol 
(Voința București) — învingător 
și tn proba de viteză, Juniori 
mici. Surpriza a venit tot de la
M. Cleonie care, in semlfondul 
cu adițiune de puncte, probă 
mai puțin practicată de el, a 
gîndit tactic foarte bine cursa 
Si, punîndu-șl în valoare calită
țile de vitezist, a cîștigat 5 
sprinturi, dintre care două cu 
punctaj dublu, a punctat în alte 
8 (în total a fost in primii pa
tru la mal mult de Jumătate 
din sprinturi) suficiente pentru 
victorie.

REZULTATE TEHNICE : 1000 m 
start de pe loc. juniori mari, 29 
concurenți : 1. M. Cleonie (Di
namo), campion național și cîș- 

HAMILTON ÎNVINGĂTOR
șl Hurduc, condus cu siguranță 
de aprantiiul. Cinstea. Un alt 
aprantl victorios a fost C. Ilie 
care s-a plimbat pur și simplu 
cu Subotică, prea ușor handica
pată. V. Popa a reușit prima 
victorie sub noile culori, cu 
Onuca, fiica Oșancăi, reamintln- 
du-ne astfel de ea. G. Suditu 
s-a dus nestingherit la sosire cu 
Cobadin, care a realizat un 
spectaculos salt de valoare, Rezul
tate tehnice : cursa I-a: 1. Dia
log (Tănase) 1:45,3. 2. Voinica. 
Cota : cîșt. 2,40. Cursa a Il-a : 
L Vința (Florea) 1:35,4. 2. Arse- 
na. Cota : cișt. 0, ev. 26. Cursa 
a in-a : 1. Hamilton (M. Iorga) 
130.7, 2. Tenor. 8. Krauss. Cota: 
cîșt. 3, ev. 17. ord. triplă 330. 
Cursa a IV-a : 1. Oazan (C. 

2.41:59. a m+recut cu 3:18 ve
chiul record național. Junioara 
Elena Radu (Me>ajuj București), 
noua campioană republicană la 
tineret, a obținut- gj ea un re
cord de junioare i,. 3 06-23 uni

TG. MUREȘ. Pesv, 2ou pe 
atleți din numeroase îțile Vitre 
participat la ediția al. Victo- 
„Memorialului Mircea sfranceza 
Comportări remarcabile &e par
cei doi aruncători de dis’. care 
la Steaua, Florența Crăciuridi- 
cu și Iosif Nagy, care au urile 
lizat performanțele lor cele l-da) 
bune din acest sezon, cu 67;ja) 
m și, respectiv, 66,70 m (C. 
ALBU, coresp.).

SIBIU. O desfășurare intere
santă a avut cursa de 20 Km P 
marș, titlul de campion națio- 2 
nai fiind decis la finiș : 1. 4
Teodor Grigore (Metalul Pîo- C
peni) 1.27:34, 2. Dorel Firică G
(Explorări Deva) 1.27:41, 3. Gh. 1
Frecățeanu (PTT Buc.) 1.27:57. e
4. Costel Șofran (Steaua) 1.28:53, 5.
5. Vasile Ciobanu (Met. Plo- (1

ECHIPA CLUBULUI STE
(Urmare din pag 1)

I.P.A. Sibiu, pentru cea de a s
doua poziție de pe podium. <3
Cursa a debutat cu o regre- r
tabilă busculadă, chiar în pri- r
mul viraj (ar fi fost evitată 2
dacă localnicul Gh. Șofran ar 
fi redus viteza), soldată cu r
rănirea tînărului metalurgist j
M. Agrișan. în continuare. în- E
trecerile s-au desfășurat sub t
semnul unei evidente tensiuni s
între alergătorii de la I.P.A. j,
și Metalul. în manșa a doua, j
rivalitatea lor a culminat cu ț
accidentarea sibianului S. Ghibu n
si a bucuresteanului D. Gas- c
par, din vina primului, care. j
în ultima vreme. încearcă a- 
desea să suplinească nereuși
tele acțiunilor sale cu mane- j.
vre nepermise. Din păcate, ca t
Si în primul caz. arbitrii n-au z
sancționat mersul periculos. j
datorită căruia trei piloti au j
absentat de la startul urmă- j
(oarelor manse, fapt ce a a- c
fectat vizibil spectacolul spor- r
tiv. r

Bine conduși de maestrul e- j. 
merit al sportului Gh. Voicu- a 
Iescu. motocicliștii de la Steaua j, 
s-au impus si în actul final, 
principalul lor realizator fiind 
de data aceasta S. Postolaehe 1
(12 p), sigur și lucid în mo- I
mentele fierbinți. Avînd la dis- 1 
poziție un lot numeros si va- n 
loros, antrenorul stelist a rulat P 
de fiecare dată pe cei mai în 9 
formă alergători. Contribuția I

tigător al finalelor „Daciadei", 7!
1:11,2 mîn., 2. L. Kovacs (Voința ti
Arad) 1:12,6, S. G. Gheorghiu n
(Voința Buc.) 1:14,1, 4. N. Pă- 8
trașcu (CSS 1) 1:14,3, 5. S. Dine d
(CSS 1) 1:14,6, 6—7. M. Vomoiu (
și C. Dumitrescu (ambii CSS 1) (
1:16.2; viteză, juniori mici, se- 11
mlfinale : L. Apostol (Voința (
Buc.) 12,7 — I. Balea (CSS 1), (
S. Moldoveanu (CSS 1) 12,5 — D.
Catană (Voința Piatra Neamț), v
finala pentru locurile 3—4 : I. E
Balea dștigă în 2 manșe In fața j,
lui D. Catană, finala pentru j
locurile 1—2 L. Apostol încheie z
victorios două din cele 3 manșe E
în fața Iui S. Moldoveanu. Cla- r
sament : 1. L. Apostol, ciștigător 
al concursului republican și al 
finalelor „Daciadei", 2. S. Moldo
veanu, 3. I. Balea, 4. D. Catană, 
5. C. Toma (CSS 1), 6. C. Buz- 
bulas (Voința București); adi- 
țiune de puncte, juniori mici. 51 
ture cu sprint la fiecare 3 ture, 
31 concurenți : 1. S. Moldoveanu 
(CSS 1) ciștigător al concursului 
republican și al finalelor „Da
ciadei" 29,10 min. 38 p, 2. CI.

Iorga) 1:23,2. 2. Draga. 3. Silica. 
Cota : cîșt. 3, ev. 14, ord. triplă 
7L triplu 2—3—4 131. Cursa a 
V-a : 1. Cobadin (Suditu) 1:34,0.
2. JebeL Cota : cișt. 2,40, ev. 3. 
Cursa a Vl-a : 1. Sufix (Moise) 
1:27,9. 2. Secărica. 3. Odoreu. 
Cota : cîșt. 5, ev. 19, ord. triplă 
40. Cursa a VH-a : 1. Subotică 
(Ilie) 1:30,2. 2. Surls. 8. Viclean. 
Cota : cîșt. 12. ev. 9, ord. tri
plă 892, triplu 5—6—7 206. Cursa 
a VHI-a : 1. Onuca (V. Popa) 
1:48,2. 2. Turnir. 3. Reușit. Cota : 
cîșt. 1,80, ev. 8, ord. triplă 54. 
Cursa a IX-a : 1. Hurduc (Cîr- 
stea) 1:38,4. 2. Trufanda. Cota : 
cîșt. 1,40, ev. 11, ord. 6.

A. MOSCU
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TRIO“ MERITUOS

PLENARA COMITETULUI F.B.F.
O în 9 orașe din țară se vor înființa centre olimpice 
pentru juniori @ Ediția 1985—86 a campionatului 

Diviziei „A" va începe la 4 august
Bacău, Bu- 

Craiova. Timișoara. 
Oradea. Brașov.

avut loc plenara Co- 
Federatiei Românegeșan (președinte : D. Silvă- 

șanu) a acordat deplin credit 
tinereții și în materie de an- 
trenorat. C. Cîrstea fiind de
butant în postul de principal 
responsabil tehnic. El are me
ritul de a fi rămas la IDEEA 
TACTICA DE BAZĂ a echipei 
(grupare puternică în defensivă 
si lansări surprinzătoare ale 
atacului) care a adus prețioase 
puncte în deplasare. Mai cu 
seamă fericita, rapida și pro
ductiva integrare a fundașului 
central Pirvu ducînd la posi-

cele mai remar- 
din ultimii ani.

unul dintre 
cabile trasee 
Cînd ? Tocmai în sezonul cînd 
ea pierdea, efectiv, pe jucă
torul ei nr. 1 — Boloni — și, 
practic, o piesă prețioasă din 
angrenajul ei : C. Ilie. Nimic 
nu poale fi mai îmbucurător 
decît să constati că saltul e- 
chipei din Tg. Mures (pre
ședinte : C. Cacovean) s-a fă
cut prin EXPLOZIA TINERE
ȚII- Roș-albastrii. care înce
puseră mai demult acțiunea 
reîmprospătării lotului, au des-

Continuăm incursiunea noas
tră printre divizionarele „A", 
începută miercurea trecută 
prin popasul în mijlocul „cvar
tetului" dominant al campio

nului. Pentru astăzi, cîteva 
"♦ii asupra „grupului me- 

ocupantele Iocu- 
: GLORIA BUZĂU, 

TG. MUREȘ si " ~ 
Dacă -piteștenii 

iții acestei zone a olă
ritului (ba. ei au urcat 
mai sus, cum bine știm), 

Jicnii si tirg-muresenii re- 
ezintă prezente inedite fată 

•e clasamentele ultimilor ani. 
Dar să vedem ce caracteristici 
a prezentat jocul invitatelor de 
astăzi ale rubricii 
derea cortinei".

GLORIA BUZĂU 
Gh. Constantin, FI. 
I. Ionită) reușește 
un foarte bun loc . __ . 
procentaj remarcabil (50% din 
totalul punctelor), atingind ast
fel granița care reprezintă un 
notabil 
pentru 
gîndeau 
ajunge 
a „cvartetului" ? Citi ar fi cre
zut că un lot aiit do divers, 
sub toate criteriile (vîrstă, grad 
te experiență compeiițională, 
proveniență) va fi adus Ia a- 
clași numitor pe parcursul 

doar al unui campionat 7 Si. 
iată că, In ciuda tuturor pre
viziunilor. antrenorul Constan
tin a reușit ! Fostul nostru in
ternațional confirmă reușitele, 
din anii din urmă, cu S.C. 
Bacău. Politehnica Iași, Dună
rea Galati unde, de asemenea, 
o lăsat în urma lui nu numai 
mjjitirea unor frumoase per

formanțe. ci si loturi bine con- 
’ «urate, cu un joc bine adaptat 
tactic. Asta a realizat și la 
Buzău experimentatul tehni
cian (și secunzii Iui). Princi
palul „secret tactic" al buzo- 
rnilor ni se pare repartizarea 

din liniile-eheie, de 
Constantin l-a 
Cramer mij- 
lui Ghizdeanu 
Si veritabilei

F.C. 
sint

„După că-

(antrenori : 
Dumitrescu, 
nu numai 

5. ci și un

discuțiilor care au

1

I

I
I
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certificat de absolvire 
Divizia „A". Cîți se 
că noua promovată va 
în imediata apropiere

O intervenție sigură a portarului Varo (A.S.A. Tg. Mureș), in 
partida susținută recent, la București, cu Sportul ■ ' ■

Foto : Aurel
studențesc 
D. NEAGU

organizatori-

deschisă de 
președintele

arcinilor 
mijloc și atac, 
«reprofilat" pe 
locaș, atașînduT 
și Sumulanschi 
revelații a sezonului comneti- 
țional. Balaur (27 de 
ca si maestrul său. 
spre consacrare în

, deplinei maturități
I Activitatea mijlocașilor a slu

jit. efectiv, punerii la maxi- 
Imum în valoare a vîrfurilor 

D. Georgescu si Marcu. al că
ror transfer la Buzău a trezit

■ multe zîmbete ironice. Di
lată ce „reconditionare" fruc-

I tuoasă a reușit ! Amindoi au 
trăit o nouă tinerețe sportivă 
(a cita ?) tocmai pentru că 

| ECHIPA. IDEEA TACTICĂ au 
știut să-i nună în valoare. Cele 

: 51 de goluri marcate demons- 
• trează reușita ofensivei, cele 

51 primite vorbesc. însă, des- 
-jpre inegalitatea de comportare 
'(accentuată de lipsa unor titu
lari adecvați pe toate postu
rile) a defensivei. La Buzău 
! existat și AL 12-LEA JUCĂ
TOR : ATMOSFERA. CONDI
ȚIILE DE PREGĂTIRE. Ele au 
ompletat sau. dacă vreți, au 

leclansat ofensiva Gloriei (pre
ședinte : R. Oprea), pe care o 
■sperăm continuată în viitorul 
campionat.

Cuplul de antrenori care de
ține „recordul longevității" în 
prima divizie (L Czako — M. 
Kiss) și, am adăuga noi. și pe 

„acela al sportivității, fiind un 
.’exemplu de comportare, a reu- 
*șit. pentru A.S.A. TG. MURES.

ani) care, 
snrintează 

perioada 
sportive.
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chis larg poarta debutului sau 
afirmării unui grup de tineri, 
în mare majoritate proveniti 
din seția proprie : Muntean, 
Botezan. L. Popa, V. Marton. 
Jocul lui A.S.A. a cîștigat sub 
două aspecte : 1. ECHILIBRA
REA LUI. în sensul că. tactic, 
este acum repartizat ne toate 
zonele si _ 
axat pe 1—2 jucători ; 2. IU- 
TIREA ACȚIUNILOR, deter
minată atît de această totală 
responsabilitate, cît si de tine
rețea majorității jucătorilor. 
Linia de mijloc beneficiază a- 
cum de o deosebită capacitate 
de apariție în momentele de 
finalizare, după cum atacul a 
cîștigat prin Soare (repede si 
fericit adaptat la ideea de ioc 
a noii lui echipe), mobilitate, 
imaginație si eficacitate. Con
duși în teren de admirabilul 
Ispir. cel mai vechi jucător 
de Divizia „A“. dar foarte tî- 
năr ca entuziasm si putere de 
luptă, tinerii fotbaliști de Ia 
A.S.A. pot continua (le-o do
rim) suita frumoaselor surprize 
începută în actuala

Multi vorbeau, cu 
tul în față (mai cu 
cel al „adevărului1') 
posibilă despărțire a piteste- 
nilor de Divizia
ARGEȘ, de două ori campi
oană si mereu tinzînd spre co
tele înalte ale clasamentului, 
era. in adevăr. într-o situație 
de neinvidiat in prima treime 
a returului. Dar, trezindu-se 
parcă dintr-o periculoasă re
verie, formația argeșeană a e- 
fectuat „startul nr. 2“. Sprintul 
ei de primăvară nu numai că 
a îndepărtat-o de zona „nisi
purilor mișcătoare", dar a pro
pulsat-o ne locuri familiare ei. 
cum afirmam si mai sus. Cum ? 
Printr-o stringere a rîndurilor, 
printr-o rccîștigare a unității 
sufletești si prin multă tine
rețe — și „alb-violețîi" promo- 
movînd masiv (Voicu. Tănase, 
Pirvu. Bănuță, Bobaru). Spri
jiniți mult mai eficient tn se
zonul de primăvară, clubul ar-

lui Moiceanu 
de mijloc, a 

soluție tactică

liniile, nemaifiind

ediție.
clasamen- 
seamă cu 
despre o

„A" ! F.C.

biiitatea utilizării 
in centrul liniei 
reprezentat o 
deloc neglijabilă pentru spec
taculoasa revenire a F.C. Ar
geșului. N-o să neglijăm apor
tul titularilor experimentat! ai 
Iotului, in frunte cu Stancu ; 
aceștia și-au făcut datoria în 
finalul sezonului, cînd se ce
rea efectuarea unui parcurs 
fără penalizări.

Eftimîe IONESCU

Ieri a 
mitetului 
de Fotbal. La ordinea de zi au 
fost înscrise următoarele 
puncte:

1. Raportul Biroului federal 
privind activitatea desfășurată 
de F.R.F. în anii 1984—1985.

2. Obiectivele si indicatorii 
F.R.F. pe anul 1985.

3. Planul de dezvoltare a ac
tivității fotbalistice, de masă 
si performantă, pe perioada 
1985—1990.

4. Proiect cu privire Ia înfi
ințarea centrelor olimpice pen
tru juniori.

5. Unele măsuri 
ce.

Plenara a fost 
Ion Dumitrescu, 
F.R. Fotbal.

în raportul Biroului federal 
au fost analizate pe larg des
fășurarea activității fotbalisti
ce la toate nivelurile, începînd 
cu echipa reprezentativă și în
cheind cu schimbul de mîine, 
acesta din urmă bucurîndu-se 
de altfel, de o deosebită atenție 
în cursul lucrărilor plenarei.

Următoarele două 
dedicate activității i 
de perspectivă, au < 
te privind fotbalul i 
de performantă, 
asupra celor mai apropiate o- 
biective. calificarea reprezen
tativei naționale pentru turneul 
final al C.M. 1986 și compor
tarea mai 
noastre de 
ropene.

Un punct 
plenarei a 
înființarea centrelor 
pentru juniori în nouă județe 
ale țării. S-a subliniat faptul 
că aceste centre olimpice pen
tru juniori au fost atribuite o- 
raselor si cluburilor care s-au 
angajat să sprijine efectiv ac
tivitatea eșalonului speranțelor

rapoarte, 
imediate si 
cuprins da
de masă si 

insistîndu-se

bună a echipelor 
club în cupele eu-

foarte important al 
fost cel legat de 

olimpice

fotbalului nostru: 
zău. Pitești. 
Alba-Iulia. 
Hunedoara.

în cadrul
urmat prezentării celor patru 
referate au luat cuvîntul: Re
mus Cîmpeanu (președintele 
clubului „U“ Cluj-Napoca). 
Efrem Chertes (șeful comisiei 
sport-turism din 
liului Central al 
mitru Dragomir 
clubului F.C.M.
cea Lucescu (director tehnic al 
F.R.F.). Vasile Angliei (vice
președinte al clubului Dinamo). 
Toma Dobîndă (antrenor la 
C.S.S. Banatul). Gheorghe Ola 
(antrenor federal), Nicolae Rai- 
nea (președintele comisiei ju
dețene de iuniori Galati). 
Gheorghe Glisici (membru al 
comisiei de disciplină). Fran- 
cisc Coloși (președintele Cole
giului central de arbitri). An
gelo Niculescu (vicepreședinte 
al Colegiului central al antre
norilor). Toma Radu (directo
rul C.S. Școlar Piatra Neamț),’ 
Gheorghe Limona (vicepreședin
te al Colegiului central al ar
bitrilor). Ion Motroc (lector la 
I.E.F.S.). Ștefan Covaci (vice
președinte al Colegiului central 
al antrenorilor). Vorbitorii au 
abordat o largă gamă de pro
bleme din activitatea fotbalisti
că. unii dintre ei venind si cu 
propuneri constructive. judi
cioase.

Plenara a adoptat, printre al
te măsuri, și pe aceea a fixă
rii începerii noii ediții a Di
viziei „A“ la dala de 4 au
gust. Aceasta spre a da posi
bilitate atît echipei naționale, 
cit și formațiilor de club parti
cipante la cupele europene să 
se pregătească, în primul rind. 
prin competiția internă.

Plenara a cooptat noi mem
bri în Comitetul si Biroul fe
derației de fotbal.

cadrul Consi-
U.G.S.R.). Du-

(presedintele
Brașov). Mir-

PUNCT FINAL ÎN DIVIZIA
e „Graiul" cifrelor ® Cîteva dintre lacunele
Duiuinică seara au fost cu

noscute și premiantele ediției 
cu nr. 45 a campionatului Di
viziei „B“ — Petrolul Ploiești, 
Dinamo Victoria București și 
,U“ Cluj-Napoca — care au 

în primul eșalon.promovat 
precum și echipele care s-au 
clasat pe locurile 15—18 din 
cele trei serii și au coborîl în 
„C“ : FEPA "74 Bîrlad. Metalul 
Mangalia, Partizanul 
Unirea Dinamo Focșani 
I). Metalul București, 
Alexandria. Autobuzul 
rești. Minerul Motru (seria a 
Il-a), Metalurgistul Cugir, Sti
cla Arieșul Turda, Gloria Re
șița si Ind. sîrmei C. Turzii 
(seria a III-a).

Acum, după trecerea liniei 
de sosire să scoatem în evi
dentă cîteva aspecte desprinse 
din această ediție.
• Cele trei serii ne oferă 

un tablou aproape asemănător. 
După parcurgerea unei treimi 
din campionat s-au format cite 
trei grupe de competitoare : în 
primul — cite două-trei echipe 
care au continuat să-și dispute 
șefia, un altul — din sapte-opt 
formații care, mizînd totul pe 
câștigarea meciurilor de acasă, 
au acumulat punctajul pentru 
rămînerea în „B“. iar cel de 
al treilea, din restul echipe-

Bacău, 
(seria 

Unirea 
Bucu-

ineretului de la Costinești

ZORI
eștiul găzdu- 
ri muncitori, 

ieste hotare — 
rril celui mai 
xință din țara 
m aibă tn ve- 
,garme sportive 
de cunoscutele 

dvalul filmului 
or actori, Salo- 
satirică al tlne- 

J poezie, Serbările 
estivalul Jazz-ului, 

•ret etc.).
ive șl cultural-artls- 
sportlv-turistice or

ii care vor veni în 
ea tineretului de la 
: sub egida «Anului 
ului», manifestare de 
conștiința tinerei ge- 

interlocutorii noștri 
Hangu, instructor cu 
Ion Georgescu, res- 

• cultural-educative.

Șl PÎNĂ-N SEARĂ
Ceea ce face ca Stațiunea tineretului 
la Costinești să fie atît de agreată de oas
peții săi este extraordinara densitate și 
divesitate a manifestărilor desfășurate. De 
la răsăritul soarelui (plaja este orientată spre 
est, fiind expusă la soare timp de 9—11 ore 
pe zi in iunie, iulie și august, intre puținele

da

REPORTAJ DE SEZON

din Europa cu asemenea caracteristici) și 
ptnă cu multe ore după ce postul „Radio- 
Vacanța“ își încetează emisiunea, tinerii pot 
lua parte la competiții de mlnlfotbal, bas
chet, volei, popice, tenis, tenis de masă, 
șah, cros, handbal — toate cu faze prelimi
narii, cu semifinale fi finale. „La începutul 
fiecărei serii — ne spunea instructorul Ion 
Georgescu — se fac înscrieri pentru parti
ciparea la disciplinele sportive preferate, 
întrecerile sînt dotate cu premii, cîștigăto- 
rli, ca șl alți participanți, fiind solicitați

pentru interviuri la „Radlo-Vacanța" și la 
discuții pe plajă cu tinerii spectatori".

Instructori specialiști, o bază materială 
dintre cele mai moderne stau la dispoziția 
tinerilor oare doresc să se Inițieze tn dife
rite sporturi. Sa pot învăța sporturi nautice 
— ca yachting, windsurfing (planșă cu 
ptnză), schi nautic — șalupele, schiurile fi 
o flotilă de 12 yachturi fiind de dimineață 
ptnă seara la dispoziția amatorilor. Pe lacul 
Costinești și pe mare se organizează plim
bări cu hidrobicicletele, cu bărci și cu șa
lupe. „Regata Costinești" (denumită și „Re
gata nautică Bucurie, Turism, Tinerețe") 
aduce la start numeroși practicant! al aces
tor frumoase discipline nautice. Absolvenți! 
cursurilor de tenis și cei al cursurilor de 
înot primesc insigne șl carnete din care 
reiese că au Învățat sporturile respective.

„Baza materială a Stațiunii tineretului de 
la Costinești — aflăm de la profesorul Râul 
Hangu — are o mare diversitate : 11 tere
nuri de 
terenuri 
șl volei, 
au fost 
volei"...

Cînd am plecat din Costinești activitatea 
sportivă se desfășura din plin la fotbal, 
baschet, handbal, popice și tenis. „Cupa 
Costinești" atrăsese pe terenurile de sport 
zeci și zeci de tineri.

Ion GAVRILESCU

tenis pe bitum, 3 pe zgură, două 
de mlnlfotbal, tot atîtea de baschet 
o popicărie in aer liber. Pe plajă 
amenajate terenuri de fotbal și

-WW.VWW.

Ci

întrecerii din eșalonul secund
lor. ce au luptat oină in 
clipă pentru supraviețuirea 
eșalonul secund.
tuatie 
între 
xistat 
Si. în

ultima 
în 

si
că 
e-

Această 
duce la concluzia 

divizionarele „B“ a 
o disproporție valorică
consecință, la sfîrsitul 

campionatului, s-a formai o 
diferență consistentă în ceea 
ce privește punctajul final. în 
acest sens, grăitoare sînt cîteva 
cifre : 28 de echipe au realizat 
un punctaj de sub 50% (10 în 
seria I. cîte 9 în seriile a Iî-a 
si a III-a). deci nici măcar 
Punctele corespunzătoare par
tidelor disputate 
teren. Astfel. în
adevărului". Unirea 
Focșani figurează 
puncte. Ind. sîrmei cu —11. 
Minerul Motru eu —10 ș.a.m.d.
• Și în această ediție, fina

lizarea s-a situat la un nivel 
sub așteptări. Apelăm din nou 
Ia cifre : 2 472 de goluri în 
cele 
Si a 
ceea
2.69
2.70
nerea acestui nivel scăzut o 
„contribuție" destul de sub
stanțială au adus-o mal multe 
formații care n-au marcat nici 
un gol de meci 1 Iată cîteva 
exemple : Minerul Motru a 
înscris doar 28 de goluri în 
întreg campionatul. Unirea Di-

pe propriul 
..clasamentul 

Dinamo 
cu —14

trei serii (826
III-a. 830 — 
ce reprezintă 
(seriile I si 
(seria a Xl-a). La menți-

în seriile I 
in a doua), 
o medie de 
a III-a) si

namo Focsani — 32. Ind. sîr
mei. Gloria Reșița. Sticla A- 
rieșul Turda. FEPA ’74 Bîrlad 
— cîte 33. Partizanul Bacău — 
35. Supărător este si faptul că 
27 de echipe, adică jumătate 
din numărul competitoarelor 
Diviziei „B~ au golaveraj ne
gativ. în afară de echipele 
care au luptat pentru șefie, 
numărul celor care au jucat 
deschis, punînd accent pc o- 
fensivă.
Merită, de aceea, să scoatem 
în evidență preocupările în a- 
cest sens manifestate Ia unele 
cluburi sau asociații sportive 
cum sint Oțelul Galați, Pro
gresul Vulcan București. Mi
nerul Cavnic. la care 
de goluri marcate este 
cifrei de 60.

După cum se vede, 
narele „B“ au rămas __
spectatorilor. în rîndurile 
fată ne-am ocupat doar 
cîteva dintre lacunele manifes
tate în campionat, dar paleta 
carențelor este mult mai largă 
(calitatea jocului, disciplina — 
atît în teren, cit și în afară 
—. creșterea și promovarea e- 
lemcntelor tinere și talentate 
etc.) și. de aceea, este necesar 
ca divizionarele „B“ să adopte 
măsuri corespunzătoare pentru 
o comportare bună în viitoarea 
ediție.

este destul de mic.

numărul 
in jurul

divizio- 
datoare 

de 
de

Pompiliu VINTILÂ

CIȘTIGUR1LE TRAGERII MUL
TIPLE PRONOEXPRES "..........

IUNIE
faza I : Cat. 1 : 1 

100% a 46.254 iei șl 1 
25% a 11.503 lei: cat. 2 : 
riantă 100% a 19.905 lei șl 2 va
riante 25% a 4.999 lei; cat. 3 : 7 
variante 100% a 1.999 lei și 32 
variante 25% a 500 lei; cat. 4 : 
55,00 variante a 545 lei; cat. 5:
101.50 a 295 lei; cat. 6 : 3.846,25 a 
40 lei; cat 7 : 106,00 a 200 lei; 
cat. 8 : 1.958,00 a 40 lei.

FAZA a II-a : cat. A : 
liante 25% a 29.460 lei; cat. B : 
2 variante 100% a 18.619 lei, in 
cadrul căreia o excursie de 2 
locuri in R.P. Bulgaria șl dife
rența în numerar și 11 variante 
25% a 4.655 lei; cat. C : 26,75 va
riante a 3.306 lei; cat. D : 118,50 a 
746 lei; cat. E : 277,00 a 319 lei; 
cat. F : 8.761,25 a 40 lei; cat. G:
260.50 a 200 lei; cat. H : 4.208,50 a 
40 lei.

Cîștigul de categoria 1 <100®/0) 
în valoare de 46.254 lei de la 
Faza I. a fost obținut de FLORI
NA FAGE din Bala-Mare.

DIN 23
variantă 
variantă

1 va-

lei;
3 va-

• TN ATENȚIA PARTICIPAN
TELOR LA „PRONOSPORT". Du
pă cum este cunoscut, în perioa
da dintre încheierea campiona
tului Diviziei B (care s-a termi
nat duminică 30 Iunie a.c.) șl 
începerea noului sezon fotbalis
tic 1985/1986 nu se desfășoară 
nici o competiție oficială Inter
nă sau externă cu caracter de 
regularitate, angrenînd echipe 
cunoscute, de certă valoare. In 
această situație, Administrația de 
Stat Loto-Pronosport este pusă 
în imposibilitatea de a mai or
ganiza concursuri Pronosport cu 
programe atractive, la nivelul ce
rințelor masei de participanți, pînă 
la începerea noii ediții a cam
pionatului. Cu convingerea că a- 
ceastă scurtă pauză nu va afec
ta cu nimic interesul prono- 
sportiștilor față de sistemul pre
ferat, ii invităm să participe la 
toate acțiunile care vor fi or
ganizate în această perioadă, la 
Pronoexpres, Loto, Loto 2 și 
Loz în plic. Tuturor, le urăm 
succes !



C.M. și C.E. ds haltere-juniori

BILANȚ REMARCABIL AL SPORTIVILOR 
NOȘTRI: 20 DE MEDALII!

• Alexandru Kereki - două medalii de bronz In competiția continentală SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
Complețind seria frumoaselor 

performante românești la cam
pionatele mondiale si europene 
de haltere pentru Iuniori. de 
la Edinburgh. Alexandru Ke
reki « obtinut două medalii de 
bronz la categoria grea-usoară 
(109 kg) în întrecerea conti
nentală : 345 kg la total si 160 
kg la „smuls". în clasamentul 
mondial el s-a situat pe po
ziția a 4-a. Rezultatele Iui Ke- 
rekt. debutant în marile com
petiții internaționale, sânt de 
bun augur. Născut Ia 23 iunie 
1966. la Cluj-Napoca. el s-a 
afirmat la A.S. Cluiana. unde 
Si-a desăvîrsit pregătirea sub 
conducerea antrenorului Spiri
don Herghelegiu. A fost cam- 
Dion la categoria copii, apoi Ia 
Juniori I si juniori II. Cel mai 
#xin rezultat al său a fost de 337.5 
ifcg. Sportivul clujean ar fi pu
lsul cuceri si medalia de bronz 
la ..smuls" în clasamentul mon- 
-idiaS. dar a fost mai greu la 
«talarul oficial decît irakianul 
Kassoon. cu care a terminat 
‘la egalitate : 160 kg.

■ lată clasamentul acestei ca- 
Segorii la C.M. : 1. Dian Grl- 
jparw (Bulgaria) 396 kg (17#; 
SB),, X Boris Sereghin (U.R.S.S.) 
©87JS kg (172.5 ; 215). 3. Nezar 
p3teîoon (Irak) 350 kg (160 ; 
'■ît90». 4. Alexandru Kereki 

»

I
!.j

I-

țara GALILOR, Federația 
galeză de rugby a anunțat că au va închiria celebra arenă 
„Arms Park* din Cardiff pen
tru disputarea jocului de fot
bal dintre reprezentativele 
Tării Galilor și Scoției, din 
preliminariile campionatului 
«tondial de fotbal. Partida 
®ste prevăzută pentru data 
sie 1 septembrie și are un 
caracter decisiv în cadrul 
grupei a 7-a a preliminariilor, 
în această situație, se caută 
acum o altă gazdă...

INDIA Intre 3 și 4 august, 
ta cadrul „Cupei Davis", gru
pa de elită, va avea loo me
atul dintre echipele Indiei fi 
Cehoslovaciei. Inițial fusese 
stabilit ca meciul să se des
fășoare la Calcutta, dar dat

ALEXANDRU KEREKI

(România) 345 kg (160 ; 185) : 
C.E. : 1. Grigorov. 2. Sereghin.
3. Kereki.

CAT. GREA (110 kg): 1. Peter 
Hudecek (Cehoslovacia) 367,5 
kg (165 ; 202,5, 2. Aleksandr Ci- 
grin (U.R.S.S.) 365 kg (165 ;
200), X Hoger Richter (R.D.G.) 
360 kg (162,5 ; 197,5).

Bilanțul micii noastre dele
gații la aceste întreceri este 
remarcabil : patru halterofili 
români s-au reîntors de la E- 
dinburgh cu un frumos buchet 
de medalii — 20 (dintre care
6. mondiale si europene, de 
aur) !

Fotbalistul 
(29 ani) 

San Loren-

că in acea pe- 
frecvente ploile 
capitala Benga- 
Federația indla- 
a deda progra-

fiind faptul 
rloadă sînt 
torențiale în 
lulul de Est, 
nă de tenis .

marea partidei la Bangalur, 
ta sud-centrul țării. Pentru 
acest joo atît de important, 
gazdele vor alinia o formație 
redutabilă cu frații Vljay șl 
Anand AmrltraJ. Ramesh 
Krishnan și Sașiii Menon.

U.R.S.S. Recordmanul mon
dial de înot, Vladimir Salni
kov care, fiind accidentat Ia 
un umăr, a stat multă vreme 
ta afara bazinului, și-a reluat 
antrenamentele Iar zilele tre
cute și-a făcut reintrarea cu 
prilejul campionatelor unio
nale de la Baku. Ca-n zilele 
sale de glorie, înotătorul le- 
ntagrădean s-a impus net ta 
cursele de 460 m și 1509 m 
liber pe care și Ie-a adjude
cat , intr-o manieră impre
sionantă, ta 3:53,53 șl, respeo- 
tlv, 13:14,79. Dacă lucrurUa 
vor merge, ta continuare, la 
fel de bine, Salnikov va lua 
startul la caznp!<jmatele euro
pene de la Sofia *1 Ia Uni
versiada de la Kobe.

Poloiștii pe locul
La Bratislava s-au încheiat 

jocurile din cadrul tradiționa
lei competiții de polo dotată 
cu „Cupa Dunării". In ulti
mele două runde, jucătorii ro
mâni au dispus de Polonia cu 
8—7 (1—2, 4—0, 0—2, 3-3) si. 
apoi. în derbyul întrecerii, au 
pierdut în fata reprezentativei 
tării gazdă, care a cîstigat cu

A. Macarencu din nou
In cea de a doua zi a „Re

gatei Duisburg", sportivii ro
mâni au obținut un loc 1. un 
loc 2 si un loc 3 într-o com
panie valoroasă. Iată rezulta
tele : masculin — 500 m: ca
noe 1 : 1. Aurel Macarencu
1:54,83. 2. J. Sarosi (Ungaria) 
1:55,12. 3. P. Prochazka (Ceho
slovacia) 1:56.39 ; canoe 2 : Sa
rosi. Vaskuti (Ungaria) 1:43,16 ; 
caiac 1 : F. Cslpes (Ungaria) 
1:54,84 ; caiac 2 : Fergusson, 
McDonald (Noua Zeelandă) 
1:34,25 ; 10 000 m — canoe 1 :
1. J. Vrdlovec (Cehoslovacia) 
46:36,45, 2. A. Nielsen (Dane
marca) 47:40,20, 3. A. Maca
rencu (România) 47:41.87 ; ca
noe 2 : 1. Buday, Vaskuti (Un-

CEHOSLOVACIA 
de hochei pe gheață 
Cehoslovacia a numit dai 
antrenori pentru echipa 
prezentatlvă, ta locul lui 
dek Bukac șl Stanislav 
vesely, al căror contract 
încheiat cu splendidul succes 
al cuceririi titlului mondial 
la recentul campionat de la 
Praga. Noii antrenori sînt 
doi faimoși hocheiști : Jan 
Starș! (51 ani), fost In Slo
van Bratislava (73 selecții în 
națională, căreia i-a mal fost 
antrenor între anii 1974 și 
1879) și Frantișek Pospișll (41 
ani) fost fundaș la Poldl 
Kladno (262 selecții ta repre
zentativa țării).

ARGENTINA. 
Jorge Coudannes 
mijlocaș la echipa 
■o de Almagro, a decedat in
tr-un spital din Buenos Aires 
de pe urma rănilor grave 
provocate de... gloanțe. După 
cum Informează Agenția 
.France Presse* Coudannes 
încercase să reziste unei a- 
gresluni I

Federația 
din 
noi 
re- 

Lu- 
Ne- 
s-a ■

secund la Bratislava
10—9 0—2. 3—2. 4—3. 2—2).
Alte rezultate : Cehoslovacia j/- 
Anglia 15—11 (6—3. 2—5, 4-0, 
3—3) si Anglia — Polonia 
10-7 (3-3. 3—1. 1—1. 3—2). 
Clasamentul final : 1. Ceho
slovacia 6 o (34—28). 2. Româ
nia 4 D (31—26), X Anglia 2 p 
(30—36). 4. Polonia 0 p (22—27).

învingător la Duisburg
garia) 42:25.47, X Simionov- 
Gurei (România) 42:34.55. 3.
Ljubek, Nisovici (Iugoslavia) 
42:40,22 ; caiac 1 : Ph. Boccara 
(Franța) 43:33,70 ; caiac 2 : 
Helyi. Pedrovlcs (Ungaria) 
39:23,14 ; caiac 4 : Polonia 
35:29,35.

„TROFEUL IUGOSLAVIA" 
LA HANDBAL [m]

BELGRAD, 1 (Agerpres). — 
In cadrul competiției Internațio
nale masculine de handbal .Tro
feul Iugoslavia", de la Tlvat, o 
selecționată română a Întrecut 
cu scorul de 27—26 (14—11) re
prezentativa R.D. Germane. Cel 
mai bun jucător de pe teren a 
fost handbalistul român Alexan
dru Folker, care a înscris 14 
goluri, tatr-un alt meci, Iugo
slavia a dispus cu scorul de 
23—31 (11—9) de Polonia.

TURNEUL DE
Turneul de tenis de la Wim

bledon continuă cu meciuri or
ganizate de dimineața pînă la 
lăsarea întunericului : organiza
torii caută să recupereze astfel 
întîrzierlle cauzate de amînarea 
sau întreruperea partidelor din 
primele zile. Iată rezultatele a- 
cestor Intîlnlrl : simplu feminin: 
Mandllkova — Fromholtz-Ba- 
lestrat 4-6, 6—3, 7—5 ; Potter — 
Gomez 6—t, 7—5 : Fendlck — 
Cummings 6—1, 6—3 ; simplu
masculin : van Patten — Mit
chell 7—5. 6—x 6—3 ; dublu fe
minin (turul 1) : Mould, Smith 
— Collins, Goles 6—2, 5—4 ; De- 
mongeot, Tauzlat — Kagawa, 
Schenk 6—X 6—3 ; Henrlcksson, 
Leo — Croft, Howell 6—3, 7—5 ; 
Mundell, van Nostrand — Jordan. 
Jeargta 6—6, 6—1 ; dublu mascu
lin (turul 1) ; SlozQ, Smid — 
CahtU, Derlln 6—7, 6—2, 6—4,

In turul franței 
MEDIE ORARĂ RIDICATĂ

Cea de a treia etapă a Tu
rului Franței a programat )• 
o cursă contracronometr 
echipe, între localită'’ 
și Fougeres (73,5 km, 
ria a revenit echipei 1 
Vie Claire (din care fa< 
te și Hinault) în lh 30:0b 
a realizat o medie orară 
cată : 48,666 km. Pe loc. 
următoare : Kwantum (Olan 
lh 31:09 și Panasonic (Belg, 
lh 31:21.

în clasamentul general indi
vidual conduce Erich Vander- 
aerden (Belgia) in 14h 40:37. 
EI este urmat de Bernard Hi
nault (Franța) la 32 de secun
de, Steve Bauer (Canada) la 
43 s, Greg Lemond (S.U.A.) — 
53 s, Kim Andersen (Danemar
ca) — 57 s.

Astăzi are loc etapa a pa
tra : Fougeres — Audemar sus 
Seine (239 km).

Etapa secundă a Turvui 
Franței rezervat femeilor 
fost ci ști gată de olandeza R 
leen Hage (26 de ani). Er 
parcurs distanța dintre V 
și Fougeres (73,5 km) 
lh 50:21. Pe locul secund, I. 
re Lisnard (Franța) la 7 
cunde. în clasamentul 
neral individual conduce 
cum Heieen Hage cu 4h X 
urinată de Laure Lisnard 
13 sec, de fosta lideră, Jea; . te 
Longo (Franța A) — 19 s.

Astăzi, are loc cea mal l"r- 
gă etapă (101,5 km) între Si at 
Pierre sur Dives — Pont A t- 
demer.

LA WIMBLEDC
6—4 ; Meister, Teacher — r u? 
nandez, Pate 6—4, 6—4, 6—4 : An- 
nacone, van Rensburg — C 'el, 
Sanchez 7—6, 6—3, 7—6 ;
fanski, van’t Hof — Bar' 
Kley 6—3. 6—2, 6—4 ; B
Feaver — Dellatte, Gilbert 
6—7, 7—6, 7—6, 6—1.

CSteva rezultate de ltml di 
amiază. Simplu (m) : McK1
— Steyn 6—3, 7—5, 6 * 4 î Fat, 
(Chile) — Pat 7—5, 6—4, e 
Leconte — Lloyd 5—7, <—& 1 5- 
6—4; Lendl — Glicksteln 7- 
4—€, 6—3, 6—2. Simplu (f.) Mat 
diikova (cap de serie nr. 3) 
fost eliminată In turul 3 le 
căits-e Smylie (Australia) tn dooi 
seturi : 1—fl, 6—7 !; Evert-Llț v<*
— Byrne 6—2, 6—1, Smith -I * 
mongeot 6—2, fl—4, Paradis. 
Turnbull 2—6, 7—6, 6—1; Sîr I
— Wade 6—2 6—7, 6—2 ; MZleeva — R. White 6—3, 8—3'

--------------------------------------—S—

MECI INTERNAȚIONAL OE POPICE LA BRAȘOV
• tatilnind în meci amical pu
ternica formație feminină B.S.G. 

.Cari Zeiss Jena, jucătoarele de 
liela Hidromecanica Brașov au 

nevoite să se recunoască 
iștevlnse pe arena proprie, la o 

diferență de numai 15 p.d. :

Stop cadru -----------------
MICHAEL GROSS

Michael Gross este, fără 
discuție. un sportiv mare, 
©um ti spune și numele. La 
propriu și la figurat 1 La 
propriu, deoarece — acest tî- 
năr de 21 ani — măsoară 202 
cm i la figurat, pentru că. la 
această oră, el este cel mal 
mare înotător din lume. Cam
pion european la Roma ta 
1983 (200 m liber — 1:47,87. 
100 m fluture — 54,00. 200 m 
fluture — 1:57,05 șl la ștafeta 
4X200 m liber) el a obținut 
două titluri olimpice în 1984 
la Los Angeles (200 m liber 
— 1:47,44. 109 m fluture — 
53,08) șl o medalie de argint 
(200 m fluture — 1:57,45) șl a 
deținut mal multe recorduri 
europene și mondiale. Pini la 
sfirșitul săptămînli trecute, pe 
tabelul de recorduri mon
diale, Gross figura cu 
următoarele performanțe : 
200 m liber — t :47.44 
șl 100 m fluture — 53,08 (am
bele rezultate realizate în 
bazinul olimpic de la Loș 
Angeles) dar tn cadrul cam
pionatelor R.F. Germania, vi
neri șl sîmbătă, la Remscheid, 
el a adăugat palmaresului 
său încă două recorduri. La 
200 m fluture cu 1:57,01 el a 
reintrat de fapt, ta posesia 
vechiului său record, dar cel 
de la 400 m liber reprezintă o 
noutate, aceasta nefilndu-1 o 
distantă deloo familiară Îno
tătorului vest-german. Spre
surprinderea generală. chiar
șl a Iul, Gross a încheiat cele 
opt lungimi de bazin In 3 >17 ' 
cu care a Întrecut un record 
foarte valoros al sovieticului 

2 465—2 450. Principalele reali
zatoare au fost Eda Schumann 
— 442, Brigite Hilnger — 421, 
de la învingătoare, respectiv 
Mariana Constantin — 432 si 
Rosemarie Peter — 423.

C. GRUIA — coresp.

Vladimir Salnikov (3:48,32 de 
la 19.2.1983 de la Moscova). 
Graficul cursei record a fost 
următorul : 100 m — 55,48, 200 
m — 1:52,69 (57,21), 300 m — 
2:50,53 (57,44), 400 m — 3:47,80 
(57,27).

După o zl, Gross a înotat 
200 m fluture ta 1:57.01 — re
cord mondial (v.r. 1:57.M — 
Jon Sieben, Australia, 3.8.1984, 
Los Angeles). în cadrul cam
pionatelor naționale el a mal 
concurat și la 100 m fluture 
înreglstrînd cu 53,83 cel mal 
bun rezultat mondial al se- 
zonutul.

Șl acum ce va mal urmaT
Romeo VILARA

F«tbal meridiane
ARGENTINA CALIFICATA PENTRU TURNEUL FINAL AL CM.

în grupa I a zonei sud-ame- 
ricane, echipa Argentinei a ter
minat la egalitate cu reprezen
tativa Perului : 2—2 (1—2), ca- 
liflcîndu-se pentru turneul fi
nal al C.M. în meciul de la 
Buenos Aires, gazdele au fost 
conduse pină în mta. 80. Pînă 
In acel moment. Peru era ca
lificată! Au marcat: Pasculi 
(min. 12) și Gareca (min. 80) 
pentru gazde, respectiv Velas
quez (min. 24) și Baibadilio 
(min. 39).

într-un 
Columbia 
(2—0), de 
ment:
1. Argentina
2. Peru
3. Columbia
4. Venezuela

în grupa a

alt meci, la Bogota, 
a dispus, cu 2—0 

Venezuela. Clasa-

6 4 1
6 3 2
III
6 0 1

1 12- 6 9
18-48
2 6-66
5 5-15 1

3-a, la Sao Paulo,

TELEX 0 TELEX • TELEX • TELEX 0 TELEX
AUTOMOBILISM • Cursa „24 de 

ore" de la Ypres (Belgia), ooin- 
tînd pentru C.E. de raliuri, a fost 
cîștlgată de Ragnotti-Thlmonier 
(Franța) pe „R 5 maxi turbo", ta 
5h96;04. urmat La 2:13 de McRae- 
Grlnrodh (Marea Britanle) pe 
„Opel Manta 400". • tn „Ma
rele premiu • Indy al S.U.A.. s-a 
Impus Al Unser-lr. pe ,,Lola T- 
90"". Media orară a tnvlngătoru- 
lt-1 pe oei 270 km al cursei: 
145.07 km Pe locul 2 Fittipaldi, 
la 36.5 s. ® tn Raliul Noii Zee- 
lande (a 7-a probă a C.M.) • 1. 
Salonen-Harlane (Finlanda pe 
.,Peugeot 205 T 16") 2h37:36.2.
Rohrl-Gelstdorfer (R.F.G. pe 
„Aud sport quatro") la 3 s 3 
Vatanen-fîarryman (Finlanda. 
Marea Britanle. oe ..Peugeot 205 
T 16" la 1-41.

BASCHET • Turneul Interna

1—1 (1—9). 
(min. 19) 

respectiv

Brazilia — Bolivia 
Au marcat: Careca 
pentru brazilieni,
Sanchez (min. 75). încă înain
te de acest med echipa Bra
ziliei era calificată. Clasament:

CUPE, CAMPIONATE
• Finala „Cupei Spaniei" : 

Atletico Madrid — Athletic 
Bilbao 2—1 (1—0). Au înscris: 
Sanchez (min. 24 din 11 m ji 
min. 54), respectiv Salinas 
(min. 75). Atletico a cucerit 
trofeul pentru a șasea oară.
• în prima manșă a finalei 

„Cupei Italiei": Milan — 
Sampdoria 0—1 (0—1) ! A mar
cat Souness (min. 24). Returul, 
la 3 iulie.

• A luat sfîrșit campionatul 
Iugoslaviei. Primele clasate : 1.

țional masculin de la Tokyo a 
fost dștigat de selecționata 
U.R.S.S.. învingătoare ca 74—55 
(31—29) ta finala cu formația U- 
nlversltățli Indiana (S.U.A). Pe 
locul 3 Japonia (65—62 cu Olan
da) • tn prima zi a turneului 
Internațional rezervat cadeteloc, 
de la Ruse : Cehoslovacia--Iugo
slavia 67—64 ; U.RA.S.—Italia 78— 
51 • Bulgaria—Ungaria 77—35 •
Punot final ta Cja. rezervat ota- 
buriior : Cibona Zagreb—san An
dres 109—82, pentru locul 3, și 
C.F Barcelona—Monte Libano 
Sao Paulo 23—80, pentru locul 1.

BOX • Nord-americanul Jimmy 
Paul șl-a păstrat titlul mondial 
(IBF> la cat. ușoară, tavingta- 
du-1 pe compatriotul său, R. 
Blake prin oprire, în repriza 14-a.

CICLISM • Francezul Patrick 
EsnauM a cîștlgat prima etapă

L Brazilia 4 2 2 0 6-2 5
2. Paraguay 4 12 15-44
3. Bolivia 4 0 2 2 2-7 3
Urmează meciurile — semifi
nale de barai (tur-retur) : Pa
raguay — Columbia și Peru — 
Chile (clasată pe locul secund 
in grupa a 2-a). învingătoarea 
din partidele de baraj va fi a 
patra formație din America, de 
Sud care se va califica pentrv 
Mexic. Trei formații din a- 
ceasta zonă sînt. de acum, ca
lificate : Brazilia, Argentina s. 
Uruguay.

F.C. Sarajevo 48 p, 2. Hajdu 
Split 44 p, X Partizan 39 p, ' 
Steaua roșie Belgrad 38 p. Ai 
retrogradat : Iskra Bugojno ș 
Radniciki Niș, ambele cu citi 
27 p. Rezultatele ultimei eta
pe: F.C. Sarajevo — Steaua 
roșie 2—1, Hajduk — Dinamo 
Zagreb 2—4 !, Partizan — Ze- 
leznicear 1—0, Velez Mostar — 
Skoplje 2—2, Novi Sad — Bu
gojno 1—3. Nis — Niksici 1—1 
Osijek — Rijeka 2—2, Priștinj 
— Vinkovici 3—1, Titograd — 
Tuzla 0—0. ,

0 TELEX 0 TELEX
de 58 km. In lh34:14. a Marelui 
Premiu „Joaquim Agostinho", de 
la Torres Vedras. • Victoria fi
nală a lui Didier Blot (Franța), 
ta Turul ciclist al Tarragoniel 
(amatori) — 18h27:16. urmat de 
J. Sole (Spania), la 10 sec, și 
J. Pedrero (Spania), la 13 sec.

POLO • „Cupa Kardjali" pen
tru juniori (pînă la 16 ani), ul
tima etapă : România—Polonia 
12—9 : Spania—Kardjali 13—9 ; Un
garia—Italia 9—7 ; Iugoslavia— 
Bulgaria 9—4. Clasament final 9 
1. Iugoslavia 11 p, 2. Ungaria 10 p, 
3. Bulgaria 8,4. Italia 7 p, X 
România 4 p etc.

TENIS • C.M. pentru juniori 
a revenit, la fete, lut Michelle 
Turk, din Australia (7—6, 6—4, 
ca Price, In finală), iar la băieți, 
lui Jaime Yzaga din Peru (6—1, 
6—4 ou Trigueiro. in finală).
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