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„Epoca Nicolae Ceau$escu“ —• epoca celui mai impetuos
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Citadelă 
mice. Combinatul de fibre 
tetice Săvinesti reflectă - 
al douăzecilea an de la Con
gresul al IX-lea al partidu
lui — strălucirea pe care glo
rioasa „EPOCA NICOLAE 
CEAUSESCU" o conferă tutu
ror domeniilor vieții materiale 
si spirituale românești. Fată de 
1965. în acest an producția este 
de 11 ori mai mare, iar va
loarea exportului a depășit 103 
la sută, peste 30 la sută din 
numărul sortimentelor produse 
fiind destinate piețelor 
ine.

Discutăm cu Anica 
secretara comitetului de
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echipa feminină de handbal Relonul Săvinești, nou promovată 
” in Divizia „A“, una dintre cele trei minării sportive ale 
y?’ localnicilor
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Halterofilul român Andrei 
Socaci (membru al clubului O- 
limpia) este unul dintre spor
tivii cărora li se potrivește 
minune aforismul „Valoarea 
așteaptă numărul anilor". 
18 ani cucerește medalia 
argint, la cat. 67,5 kg. la J.O. 
de la Los Angeles, iar. recent, 
la 19 ani (s-a născut la 19 iu
nie 1966. la Alba-Iulia). a de
venit. la cat. 75 kg. triplu cam
pion mondial (si european) de 
juniori la Edinburgh, pentru 
ca. abia întors în tară, din 
capitala Scoției să-și facă so
cotelile cît trebuie să mai „a- 
gonisească" la C.M. de seniori 
de La Sddertăglje (lîngă Stoc-

de 
nu 
La 
de

kholm) și la „Dra
gonul de 
din Scoția, 
primească 
misul" de partici
pare la confrun
tarea elitei globu
lui — „Cupa Mon
dială", de la Monte 
Carto, în decem
brie. • Andrei 
Socaci, cînd ai de
butat în haltere ?
• Tîrziu, La 12 
ani. Atunci a ve
nit la Școală cine
va de la C.S. Uni
rea Alba Iulia, a 
făcut o selecție... 
optică și mi-a 
spus și mie să fiu 
a doua zi, la 8 di
mineața, la club, 
pentru haltere. Am 
întrebat ce sînt 
„halterele", pentru 
că nu auzisem încă 

accsl termen, deși, ca orice copil, 
eram... polisportiv „consacrat". 
M-am dus mai devreme cu o 
oră. Eram curios. Si n-am a- 
vut ce regreta ! • Intr-adevăr, 
din 1982 si pînă acum, ai tot 
urcat... : locul IV. la cat. 60 kg. 
la C.E. de juniori de la Has- 
kovo, locul II la J.O. 1984. la 
cat. 67.5 kg, locul III în acest 
an. la cat. 75 kg. in „Cupa 
Panonia". tocurile I. la cat. 
75 kg. la toate cele trei stiluri 
la C.M. de juniori din Scoția, 
cu recorduri naționale de se
niori (160 kg la „smuls" si 357 
kg la „total")... • Era cit p-aci 
să fac record și la „aruncat" ! 
Mi-au lipsit 3 kg, pînă la 200.

argint" 
ca să 
„per

Am ridicat, insă, 197,5 kg, adică 
tot ce mi s-a pus pe bară. Era 
în joc, în primul rînd, titlul ; 
19 concurenți, printre ei foști 
campioni mondiali, europeni, 
halterofili din R.D.G., Bulga
ria, Uniunea Sovietică. I-am 
lăsat să mă... urmărească, pen
tru că mai am și eu încă dc 
urmării. • Pe cine ? • La
„aruncat", pe valorosul meu 
predecesor Dragomir Cioroslan, 
iar la „smuls" și la „total", 
pe... mine. Antrenorul meu, 
Drof. Mihai Constantinescu. cu 
care fac un tandem — zic eu 
— de nădejde, imi spune că 
asta înseamnă, in fond, adevă
rata autodepășire. • Ce ca
lități te susțin în reușitele cu 
care te afirmi tot mai mult ? 
• Ambiția, perseverența, mun
ca, seriozitatea, viteza, forța, 
rezistența, îndemînarea. Pe

Horio CRISTEA

(Continuare In pap 3—3)
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Proletari din toate țările, unițl-câ ?

MII DE COPII (DE 8 ANI)

CUCERIȚI PENTRU ÎNOT
finală De tară, 
cadrul „Daeia- 

loc la Ștrandul 
Capitală. cu 120

O frumoasă 
desfășurată in 
dei“, a avut 
tineretului din 
de ctevi la startul „Cupei Pio
nierul" la Înot. In fazele pre
liminare ale acestei atrăgătoare 
competiții, organizate cu pri
lejul manifestărilor dedicate 
Anului International al Tine-

DACIADA

initre-
„del- 

și fete
pionieri din cla- 
In imaginea rea-

retului, s-au 
cut mii de 
fini*,  băieți 
de opt ani. 
sele a II-a.
lizată de fotoreporterul nostru 
Aurel D. Neagu. o secvență de 
la numeroasele concursuri pro
gramate, timp de două zile, la 
ștrandul de la „Șosea".

1981 a lost cel mai bun an ai atletismului nostru

CU RECORDURILE DE PlNĂ ACUM
1985 PROMITE SĂ-L DEPĂȘEASCĂ
în luna iulie atletii noștri 

pășesc într-o „etapă" nouă a 
sezonului competitional al a- 
nului 1985. etapă dominată de 
desfășurarea, între 12 șl 14 iu
lie. la București, a finalelor 
campionatelor naționale, com
petiția internă numărul 1 a 
acestui sezon, dar și de unele 
confruntări internaționale de 
anvergură.

Considerind că în timpul care 
s-a scurs în acest an de la 
începerea activității de con
cursuri în aer liber si oină a- 
cum. atletii noștri fruntași, 
seniori si juniori, au adăugat 
noi valențe pregătirii lor spe
cifice. in luna iulie a venit 
— iată --- rîndul... sporului de 
calitate, care se va putea a- 
precia. cel mai bine, firește, 
prin rezultatele ce vor fi obți
nute de aici înainte. Și acest 
„de aici înainte". în afara cam
pionatelor naționale. înseamnă 
Jocurile Balcanice. Concursul 
„Prietenia". „Cupa Europei", 
Campionatele europene de ju
niori, Universiada sa. Deci, 
destule prilejuri pentru ca at
letii noștri să se comporte la 
înălțimea așteptărilor și pre
tențiilor. pentru ca ei să de
pășească realizările din 1984. 
apreciat ca anul cel mai va
loros din istoria atletismului 
nostru !

Deși ar mai fi încă multe 
de făcut, trebuie să recunoaș
tem că începutul a fost bun si 
promițător. Avem în vedere, 
in primul rînd. performantele 
record, apoi pe cele din veci
nătatea recordurilor, si uncie 
si altele cu poziții cîstigate in 
topurile internaționale ale di
feritelor probe.

Pînă acum, din aceste puncte

5 km marș : pe primele locuri 
două recordmane, Lenuța Ignat 

și Liliana Drăgan
Foto : Petre NAGY

de vedere, bilanțul ’85 se pre
zintă promițător. Practic. în 
doar o lună de competiții, au 
fost înregistrate noi recorduri 
naționale la : 800 m — 1:45,87 
Petru Drăgoescu (J”<1 Petro
șani). o milă — 4:00,57 Dr5- 
goescu. 110 mg — 13,61 Liviu 
Giurgian (Dinamo). înălțime —

Romeo VILARA

(Continuare tn pag. a 4-a)

După turneul de handbal feminin de la Varna

NUMAI PREGĂTIREA FIZICĂ A FOST
Participarea echipei feminine 

de handbal a tării noastre la 
cea de-a IX-a ediție a turneu
lui internațional de la Vama 
— competiție deosebit de pu
ternică. organizată de federația 
de specialitate din Bulgaria — 
a marcat începutul pregătirilor

A FOST ALCĂTUIT LOTUL LĂRGIT DE FOTBAL 
PENTRU MECIURILE DIN PRELIMINARIILE C. M.

DIN SEZONUL DE TOAMNĂ

ÎN „SUFERINȚĂ”...

Ieri, antrenorii Mircea 
cescu și 
au făcut 
ponența _____ ____,
lărgit, pentru viitoarele meciuri 
din preliminariile C.M.. care 
vor avea loc în toamnă. Dintre 
jucătorii nominalizați, vor fi

__  _ Lu- 
Mircea Radulescu 

cunoscută oom- 
lotului național.

convocați 22. care urmează să 
înceapă pregătirile centralizate 
luni 8 iulie.

Iată componența lotului lăr
git :

Portari : Lung, Cristian I, Mo
rarii, Iașko („U“ Cluj-Napoca).

Fundași : Negrilă, Iovan, Șle-

fănescu. Iorgulescu, Andone, 
Zare, Belodedici, Ungureanu, 
Munteanu II.

Mijlocași : Rcdnic, Boloni, 
Klein, Ticleanu, Stoica. Irimes- 
cu, Mateuț, Balinț, Majaru, 
Mujnai („U“ Cluj-Napoca), Bur- 
chel (Sportul studențesc).

înaintași : Cămătar u, Coraș, 
Lăcătuș. Hagi, Gabor, Văidean 
(F.C.M. Brașov).

pentru C.M. grupa „B“, de la 
sfîrșitul acestui an. Rezultatele 
fiind cunoscute, vom consemna 
acum cîteva concluzii ce s-au 
desprins din confruntările cu 
două dintre cele mai bune 
echipe ale lumii (U.R.S.S. și 
R.D. Germană), ca și din me
ciurile cu formațiile Poloniei, 
Franței si Bulgariei, acestea 
din urmă în mare progres fată 
de anii anteriori.

In condițiile în care din lo
tul echipei României au lipsit 
zece jucătoare de bază, unele 
dintre ele recuperabile pînă la 
C.M., altele insă nu, tehnicie
nii reprezentativei țării noastre, 
Eugen Bartha și Lucian Albu, 
au apelat fie la jucătoare care 
cu ani în urmă au mai evoluat 
în „națională" (Doina Rodeanu, 
Rodica Covaliuc, Ana Moldovan, 
Renate Klein-Schuur), fie la 
handbaliste cărora li s-a acor
dat pentru prima oară o ast
fel de responsabilitate (Stela 
Rupă, Filofteia Danilof, Elena

și Angela Haidâu). 
de Mariana Tîrcă și 
Lunca, de Edit Torok, 
Tache. Manuela Neică 
Călin, noile promovate

Morariu 
Alături 
Laurica 
Cristina 
și Irina __ _
sau cele revenite în echipa na
țională au reușit o oarecare 
omogenizare, insuficientă însă 
— cum s-a dovedit în cele din 
urmă — pentru a face față 
unui turneu de forța celui de 
la Varna. Insuccesele au fost 
puse de antrenori pe seama 
perioadei scurte de pregătire in 
comun, ca și a unei rezistențe 
fizice precare. Motivațiile rămîn 
valabile numai într-o oarecare 
măsură, obligatorie, după opi
nia noastră, fiind alăturarea 
altora. Astfel, s-a dovedit că 
în cele mai grele confruntări, 
cu R.D. Germană si U.R.S.S., 
echipa României șl-a menținut 
prospețimea pînă către finalurl.

(Continuare te pa*.  3—3)



„MOTORUL 10.000“ ȘI... ȘAHUL, 
LA UMBRA DEASĂ Â COPACILOR

,,Memorialul dr. 0. Troianescu**

Pătrundem în frumosul Dare, 
cu arbori falnici de zeci de 
ani. cu bazin de înot, terenuri 
SDortive si scenă în aer liber. 
O liniște de neînțeles la ora 
aceea — 9.30 —. deși fusesem 
anunțați că începutul „acțiu
nii" are loc la ora 9. Dezlegăm 
repede misterul. Undeva, în 
fundul parcului, sub un um
brar. ..vedeta" de la care por
nise totul. Pe un planseu spe
cial. „el". vopsit în culori vii. 
iar în iurul său multi tineri 
si vîrstnici. oameni ai muncii 
de la cunoscuta întreprindere 
bucuresteană „Timpuri Noi". 
Ușor de înțeles, dat fiind afi
șul mare. întîlnit chiar la in
trare. pe care scria : „Festivi
tatea colectivului Întreprinderii 
„Timpuri Noi", organizată cu 
prilejul realizării motorului 
«S 120» cu numărul 10 000".

Facem si noi cunoștință cu 
„el" (proiectat — 1972 ; intrat 
in fabricație — 1973 : domenii 
de utilizare — excavatoare, 
dragline, motocompresoare. gru- 
Duri electrogene. tractoare, 
combine agricole S.a. ; se ex
portă în aproape 20 de țări...), 
gratie vorbitorilor care, cu 
mîndrie. se referă la calitățile 
„lui", evocă amintiri legate de 
producție. Festivitate scurtă.

MILIONARII... SI d
Obilici Sînmartinul Sîrbesc — un nume fa

miliar amatorilor de fotbal, care au urmărit 
întrecerea divizionarelor „C“. din seria a 
VlII-a. Această echipă sătească, promovată 
anul trecut, a Stat, uneori, „sus" în clasa
ment, înaintea unor foste divizionare „B“ — 
U.M. Timișoara, Minerul Anina. Minerul Mol
dova Nouă. C.F.R. Caransebeș. Dar nu asta 
ne-a Îndemnat să scriem rîndurile de fată, 
ci cu totul altceva. Ne-a spus cineva : „Mer
geți In satul acela micuț și o să vedeți ce 
bază sportivă au și ce alte lucruri frumoase 
s-au făcut acolo cu mintea și mîinile coope
ratorilor...".

N-am stat mult Pe gînduri și iată-ne la 
sediul cooperativei ; aici, în biroul președin- 
.elui Miloș Jivanov, om dintr-o bucată, de 
acțiune, cum îl caracterizează obștea satului. 
Tragesm cu ochiul la ordinul Meritul agricol 
cl. I. la Diplomele primite de C.A.P. pen
tru recoltele obținute la diferite culturi, lap
te etc. Semn că cooperativa se numără prin
tre unitățile agricole fruntașe ale județului 
Timiș. Lui Miloș Jivanov îi strălucesc ochii 
de mîndrie cînd vorbește de isprăvile coope
ratorilor, isprăvi reflectate într-o cifră sta
tistică foarte semnificativă : averea coopera
tivei depășește, la ora actuală, 42 de milioane 
de Iei. Milioane fabricate prin hărnicie și 
sudoare de săteni și familiile lor. „Să mer
gem să vedeți și baza noastră sportivă" — 
ne îndeamnă interlocutorul nostru, fost ju
cător („pe toate posturile, inclusiv cel de 
portar") în echipa Obilici,, pe timpul cînd

SPORTUL
activa în campionatul județean și mai jos. 
Ne deplasăm undeva la liziera satului, într-o 
zonă de verdeață și descoperim „arena spor
tivă", Împrejmuită cu gust de un gard meta
lic, proaspăt vopsit ; o arenă cu înfățișare 
modernă, în a cărei dotare intră : un teren 
regulamentar gazonat. o tribună acoperită 
pentru 1000 de locuri, un grup social cu 
vestiare și instalație pentru apă caldă, o 
magazie cu echipament (îndestulător), atît 
pentru echipa de seniori cît și pentru cea 
de juniori, un bazin de înot (un ștrand în 
miniatură, unde copiii și tineretul satului și 
chiar din împrejurimi își petrec orele libere 
pe timpul caniculei) și un lac de agrement. 
„Toate sînt făcute cu resurse proprii, prin 
munca patriotică depusă de întreaga suflare 
a satului, ca și mini-terenurile de handbal 
și volei din curtea Școlii generale, unde pro
fesorul de sport Miloș Miikov organizează 
diferite jocuri", ține să precizeze — cu jus
tificată mîndrie — președintele C.A.P.-ului. 
Mai aflăm că în același mod s-au făcut și 
lucrările de modernizare a drumurilor satu
lui, construcția brutăriei, aducerea conductei 
de apă și altele.

Numai acțiuni pentru înfrumusețarea vie
ții oamenilor satului. „Muncă și sport", 
„Sport și muncă", iată un mod frumos de a 
trăi al harnicilor cooperatori din Sînmartinul 
Sîrbesc.

Stelion TRANDAFiRESCU

O CITADELĂ A SPORTULUI
(Urmare din pag. 1)

al combinatului : „Paralel cu 
rezultatele bune și foarte bune 
obținute în producția de fibre 
și fire sintetice care, față de 
1965, a crescut de peste 23 de 
ori, in acest an întregul nos
tru colectiv și-a pi-upus să de
vină cunoscut și apreciat și ne 
plan cultural-sportiv. Ansam
blul de cîntece și dansuri al 
combinatului, „Doina Bistriței", 
este laureat al Festivalului na
tional „Cin tarea României" și, 
iată, recent, ne-am plasat în 
prim-plan și în ceea ce privește 
activitatea sportivă de perfor
manță".

Credem că nu este forțat să 
afirmăm că in cele 650 de 
sortimente, cite se Droduc a- 
cum la marele combinat din 
vecinătatea municipiului Piatra 
Neamț — multe fiind produse 
noi —. cele trei echiDe care 
au promovat în Drima divizie 
a tării (handbal, băieți si fete, 
si volei masculin) pot fi si ele 
incluse in marca fabricii, a 
cărei emblemă este „CALI
TATE — COMPETITIVITATE".

Cu ani în urmă — dovadă 
In nlus că omul sfinteste locul
— trei antrenori au înceout să 
se ocupe de două sporturi în
drăgite de colectivul de mun
citori si tehnicieni ai combi
natului. Despre aceasta ne vor
bește președinta comitetului 
sindicatului. Elena Pleșca: „O 
bună parte a muncitorilor care 
lucrează in combinat o for
mează femeile. In unele secții 
se practică gimnastica la locul 
de muncă, dar ne-am gindit să 
avem si echipe de performantă. 
Așa s-a născut ideea de a în
ființa formații de handbal de 
băieți șl fete, precum și o 
echipă de volei masculin". An
trenorii. despre care vorbeam, 
sînt Dan Valentin, Otto Heel
— pentru handbal feminin si. 

aplauze, bună dispoziție, at
mosferă plăcută. Secretarul co
mitetului de partid, după acest 
„început al festivității". Justi
nian Oprescu. ne dă lămuriri 
suplimentare: „Am vrut să 
marcăm acest moment de re
ferință în producție printr-o 
intîlnirc a proiectanților si 
constructorilor cu familiile lor, 
în parcul nostru de agrement, 
care să participe apoi Ia ma
nifestări sportive, culturale". 
Intr-adevăr, imediat, oaspeții 
se răspîndesc pretutindeni: la 
niște mese de sah așezate sub 
copaci umbroși — A. Coman 
(sculărie) cu I. Velicu (C.T.C.). 
I. Avram (aprovizionare) cu 
D. Dobre (forje) : la bazinul 
curat, cu apă verzuie (I. Pe
trescu, de la strungărie. cu doi 
nepotei. venit tocmai din car
tierul Rahova), pe terenurile 
de handbal si volei. în sala de 
tenis de masă, pe băncile tea
trului în aer liber, unde evo
luează brigada artistică a în
treprinderii. dar si artiști pro
fesioniști. Ii întîlnim în parc 
si De ing. V. Teodorescu — 
directorul întreprinderii, unul 
dintre creatorii motorului... 
sărbătorit, fost jucător în e- 
chîpa de fotbal a întreprin
derii). pe C. Dumitrescu — 

respectiv. masculin, si Dan Ga- 
vril — pentru volei. Ei si-au 
început munca prin a căuta 
viitori performeri mai întîi în 
combinat, apoi la Clubul spor
tiv școlar din Piatra Neamț. 
Incet-încet. cu răbdare, cu 
muncă nu de puține ori de 
dimineață până seara, cu an
trenamente uneori în condiții 
mai bune, alteori în ploaie si 
chiar De zăpadă, au ajuns la 
telul ce si-1 propuseseră : pro
movarea în prima divizie a 
țării !

Ceea ce s-a întîmplat la în
ceputul verii cu handbalul fe
minin si masculin si cu voleiul 
masculin este, credem, fără 
precedent în istoria vreunei a- 
sociatii SDortive sindicale din 
tara noastră : în mai puțin de 
două săptămîni. mai întîi hand
balul (cu două echipe), apoi 
voleiul au intrat în Divizia 
„A", prilej de mare bucurie 
pentru colectivul de muncitori 
ai combinatului.

Ne spune inginerul Virgil 
Saveluc, președintele asocia
ției sportive : „Acum, că am 
promovat în prima divizie, o- 
bligațiilc noastre fată dc mun
citorii care au fost mereu ală
turi de noi sînt și mai mari. 
Va trebui să facem eforturi să 
ne menținem în primul eșalon 
valoric, deși nu va fi deloc 
ușor". Operatorul chimist Ni- 
colae Găman, lăcătușul Vasile 
Grama, laboranta Ana Panțîru 
sînt numai cîtiva dintre su
porterii celor trei echipe. Ni- 
colae Găman. șeful „galeriei", 
ne vorbea despre multe mo
mente fericite si unele mai 
puțin... plăcute din timpul cînd 
însoțea una sau alta dintre 
echipe în drumul lor spre pro
movarea în Drima divizie. Se 
vedea din spusele sale cît de 
atasati sînt muncitorii de hand
bal și volei, si cît de bucuroși 
sînt că Relonul a intrat — e-

director comercial si. firesc, pe 
secretarul asociației sportive. 
Gh. Cioranu, care nu știe cum 
să se mai împartă : unora 
le dă mingi si palete de tenis : 
pe alții îi premiază, la sfîrsit 
de competiție ; unora le scrie 
diplome......Am știut de această
festivitate $i, în cinstea eveni
mentului — cu sprijinul comi
tetului sindicatului — am «du
blat-o» eu competiții sportive. 
Azi au loc finalele la diferite 
discipline. Dacă vreți, vă dau 
primele rezultate : la fotbal au 
cîstigat cei de la «montaj». Ia 
volei — «sculăria». la șah — 
«turnătoria»... Acum mă duc. 
Pe ring, cițiva dintre boxerii 
noștri vor face o demonstra
ție...".

După vreo oră am părăsit 
parcul de agrement si sport 
al întreprinderii „Timpuri Noi". 
Ne-au însotit chicotelile copii
lor ce se jucau în bazin, mu
zica si chiuiturile celor de pe 
scenă, veselia tinerilor ce-si 
disputau o partidă de mini- 
fotbal. Concluzia, una singură : 
ideea îmbinării momentelor fes
tive generate de activitatea pro
ductivă cu acțiuni cultural- 
sportive este excelentă...

Modesto FERRARINl

veniment demult așteptat — 
în circuitul sportului de per
formantă din tara noastră.

„In 20 de ani, combinatul 
nostru a fost distins dc două 
ori cu „Ordinul Muncii" — ne 
spunea directorul general al 
C.F.S.. ing. Valeriu Momanu. 
Este prețuirea muncii unui co
lectiv care nu are alt țel decît 
să contribuie, prin specificul 
său. la Îndeplinirea obiective
lor reieșite din documentele de 
partid, din indicațiile secreta
rului general al partidului". 
Chiar în aceste zile, cînd aș
terneam De hîrtie rîndurile de 
fată, am citit în Dresă că. pen
tru a treia oară. Combinatul 
de fibre si fire sintetice de la 
Săvinești a fost decorat cu 
„Ordinul Muncii"...

IULIE, 0 „LUNĂ PLINĂ
In luna iulie, așa cum ne 

informează federația de spe
cialitate. competițiile automo
bilistice iau startul „în Dlin". 
Astfel. în zilele de 12 și 13. la 
Oradea si Stîna de Vale, se 
vor desfășura primele etape ale 
Campionatului național de vi
teză ne circuit si. respectiv, 
viteză în coastă. Dună o săp- 
tămînă. deci în zilele de 26 
si 27. Ia Reșița si. în apro
piere. De Valea Domanului. se

ANUNȚ
I.D.M.S, București, B-dul Magheru 6—8, sector 1, încadrează 

de urgență pentru depozitul de piese auto din str. Valea Cas
cadelor nr. 24. sector 6 :
• șef depozit ;
• lucrător gestionar subunitate depozit ;
• recepționeri piese auto ;
• primitori mărfuri piese auto ;
• muncitori necalificați pentru pază.
Solidtanțil trebuie să posede buletin de identitate de Bucu

rești. Belații suplimentare la sediul întreprinderii. B-dui Ma- 
gheru nr. 6—8, sector 1, etaj V, camera 3 sau 11, telefon 11.39.50 
interior 142 sau 181.

0 TRADIȚIE MEREU RESPECTATĂ!
A luat sfîrșit tradiționalul tur- 

neu de șah „Memorial dr. O. 
Troianescu", organizat anual de 
secția de specialitate a asociației 
sportive I.T. București. întrece
rile, care au ajuns la cea de a 
IV-a ediție, au reunit în sălile 
Șah-clubului I.T.B. din Capitală 
un total de 162 de participant, 
reprezentînd 34 de asociații spor
tive bucureștene și din alte cen
tre ale țării. S-a Jucat In ca
drul a 4 grupe pe categorii de 
clasificare, pe distanța a 11 run
de — „sistem elvețian". Remar
cabilele condiții de desfășurare 
au asigurat competiției un suc
ces deplin șl pe plan organizato
ric.

In concursul principal rezervat 
maeștrilor și candidaților de 
maeștri, o victorie detașată a 
obținut cunoscutul șahist bueu- 
reștean Dan Bondoc (Metalul), 
cu 9 puncte, al doilea clasat fi
ind Gheorghe Gavrilă (Danubia
na) 7,5 p. Cu cîte 7 p au în
cheiat Cezar Magdan (Sănătatea). 
Cătălin Cojocaru (Calculatorul) 
șl Vasile David (Frigul). Con
cursul categoriei I a fost cîștl-

CAMPIONATELE EUROPENE, OBIECTIVELE PRINCIPALE 
ALE LOTURILOR NAȚIONALE FEMININE DE BASCHET 
Pînâ la întrecerile din Iugoslavia și din Italia» „cadetele" și 

senioarele participa la o serie de turnee internaționale

Două dintre reprezentativele 
de baschet ale țării noastre — 
cea de „cadete" (junioare II) 
si cea de senioare — se află 
în olină campanie de pregă
tire în vederea celor mai im
portante competiții internațio
nale ale sezonului : campiona
tele europene rezervate cate
goriilor de vîrstă respective. 
Pînă la aceste evenimente, cele 
două selecționate vor susține 
verificări nrin participarea la 
o serie de turnee, unele din
tre ele avînd caracter oficial.

Așa, de Dildă. selecționata de 
„cadete" se află in Ungaria, 
in localitatea Salgotarian. pen
tru a lua parte, de azi pînă 
duminică, la „Turneul Priete
nia". ultima verificare dinain
tea Campionatului european 
din Iugoslavia (Tuzla. 20—27 
iulie). La „Turneul Prietenia", 
echipa română face parte din 
seria I si va juca în compania 
selecționatelor Poloniei. Unga
riei si U.R.S.S. Seria a II-a 
este alcătuită din formațiile 
Bulgariei. Cehoslovaciei. R.P.D. 
Coreene si Cubei. Primele două 
echipe se vor califica pentru 
turneul final 1—4. iar celelalte 
vor juca pentru locurile 5—8. 
Lotul român este alcătuit din : 
Gabriela Petre, Maria Ionescu. 
Anloaneta Barbu. Magdalena 
Manea (C.S.S. Chimistul Hm. 
Vilcea). Aurora Dragoș, Tunde 
Enyedi. Ildiko Manases, Mar
gareta Vereș (C.S.Ș. Viitorul „U“ 
Cluj-Napoca), Gabriela Pan- 
drea. Iulia Alioman (C.S.S. 1 
Constanța), Anamaria Gcra 
(Voința București) ; antrenori : 
Al. Moise si H. Pop.

Lotul national de senioare se

PERFORMANȚE IN TOPUL ACTUALITĂȚII
(Urmare din pag 1) 

toate le conduc, cred eu, bine, 
ele fiindu-mi... subalterni, dar

“ ÎN AUTOMOBILISM
vor desfășura etapele secunde 
ale acelorași campionate. în 
fine, după încă o săptămînă. 
în zilele de 26 și 27, va avea 
loc Raliul Harghitei, a 3-a e- 
tapă a Campionatului național 
de raliuri, iar în ziua de 28 se 
va desfășura a 2-a etapă a 
Campionatului național de au- 
tocros, pe un poligon aflat în 
apropierea municipiului Miercu- 
rea-Ciuc. (AL.S.) 

gat de Dan Bădiță (Mecanică fi
nă), cu 9 puncte, urmat de 
Cristian Cerveny (Calculatorul) 
și Adrian Frangulea (Vulcan), 
ambii cu cîte 8,5 p. Tot cu 9 
puncte a terminat învingător 
Florea Constantin (Electroapara- 
taj), la categoria a Il-a, pe lo
cul doi clasîndu-se Daniel Po
pescu (Calculatorul) 8,5 p. un 
tinăr concurent de 13 ani. La 
categoria a IlI-a, primul a fost 
Teodor Bădoi (Calculatorul) 8 p, 
secondat — fapt remarcabil — 
de o jucătoare, Arina Bergthaler 
(Spartac) 7,5 p.

Ca și la ediția trecută, între
cerile au cuprins și două grupe 
pentru copil, aici laureați fiind 
Robert Marin loniță (la băieți) și 
Mirela Negreanu (la fete), de la 
Calculatorul. In cadrul frumoasei 
festivități de închidere, care a 
marcat finalul concursului, au 
fost acordate premii și pentru 
cel mai tineri competitori, Ana 
Maria Osiceanu și Costin Popes
cu, amîndoi în vîrstă de numai 
8 ani.

Radu VOIA
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pregătește cu asiduitate în ve
derea Campionatului european, .
care va avea loc. între 8 și 15 (
septembrie. în Italia. Echipa I
tării noastre face parte din 
seria preliminară „A" si va |
juca la Vicenza, alături de se- |
lecționatele Bulgariei, Ceho- |
slovaciei. Franței. Iugoslaviei si ș
Olandei. Seria ,.B“ (la Treviso) |
este alcătuită din reprezenta
tivele Belgiei. Italiei. Poloniei. ș
Spaniei. Ungariei si U.R.S.S.
Pînă la Campionatul european. ț
baschetbalistele noastre vor |
participa la cîtcva turnee in- ș
ternationale. printre care : Bal- |
caniada (2—4 august. în Bulga
ria). „Cupa Mării Negre" (7—11 
august, la Constanta). „Marele 
premiu al orașului Praga" (26— 
30 august). Lotul are în com- I
ponentă pe : Mariana Bădinici, 1
Melania Lefter, Mălina Mari- 
nache (OlimDia București). 
Magdalena Pall, Gabriela Kiss, 
Suzana Șandor (Universitatea I
C.S.S. Viitorul Cluj-Napoca), 
Cornelia Sloichiță. Emilia Ali- 
xandru (Progresul București). r
Lucia Grecu, Rodica Jugănaru c
(Voința București). Camelia r
Hînda (Voința Brașov). Mar- /
cela Bodea (Politehnica C.S.S. ș
Timișoara). Paula Misăilă v
(Chimistul C.S.Ș. Rm. Vilcea), c
Edith Matbe (Comerțul C.S.Ș. c
Tg. Mureș); antrenori: N. Mar- c
tin si G. Năstase. Ii

CIRCUITUL DE VITEZĂ DE LA
întrecerile etapei a 3-a a 

Campionatului republican de 
viteză la motociclism. desfăsu-

și colaboratori permanenți. O 
îndemînarca. de pildă, cum o 
„conduci" ? © Prin exerciții
acrobatice, in general. Stau in 
mîini, merg în mîini și-mi 
spun : „Sînt cel mai puternic 
om din lume. Tin in miini pă- 
mintul și-l învîrtesc....". Gluma 
asta imi întreține optimismul 
in tot ceea ce fac. în tot ceea 
ce întreprind. • Anul trecut 
ai concurat la 67,5 kg. anul 
acesta la 75 kg. Că ratezi pu
țin. am înțeles. îți antrenezi 
permanent îndemînarea. Dar 
cum te poți acomoda — atît 
de rapid — rigorilor unei ca
tegorii superioare 7 Pentru ma
joritatea halterofililor, asta în
seamnă un coșmar ! • In ceea 
ce ne privește este vorba de 
secretul „tandemului" Mihail 
Constantinescu — Andrei Soeaci.
• Cu ce te vei întoarce. în 
august, de la C.M. din Suedia 
și. în septembrie, de la „Dra
gonul de argint" din Scoția ?
• Bineînțeles cu o medalie, 
asta doresc ! împlinirea acestei 
dorințe ar însemna să fiu al 
treilea halterofil român parti
cipant la ultima fază a „Cupei 
Mondiale", după Dragomir Cio- 
roslan și Nicu Vlad. Șî, acolo, 
Ia Monte Carlo, să mă număr 
printre primii șase !
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SI LOCOMOTIVA PAȘCANI
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Surpriza, insă, s-a produs in 
cel de-al doilea meci, cel dintre 
Locomotiva Pașcani și Dunărea 
Giurgiu in care victoria a reve
nit ceferiștilor moldoveni cu 
15—13 (6—3) ! O victorie firească, 
după aspectul partidei, in care 
învingătorii, mai lucizi, mai bi
ne organizați și mai deciși la 
placaje, s-aiu impus din start. Au 
condus cu 3—0 (Toma l.p.) în 
min. 9, apoi cu 6—0 (același To
ma, l.p. de la 50 m) in min. 17. 
Rugbyștii de la Dunărea au re
dus din handicap (min. 19 l.p.,
Calea) lăsind impresia că vor 
prelua inițiativa. Repriza a doua 
i-a găsit mai activi tot pe cefe
riști: 9—3, Toma, prin l.p., în 
min. 51. dar eseul lui Dumitrescu 
(min. 53) a reaprins speranțele 
printre giurgiuvenl. A venit, in
să, și eseul Locomotivei (min. 66) 
prin Răcilă, transformat de To
ma, astfel că disputa a 
inegală, pînă în min. 
Danciu a înscris încă 
pentru Dunărea (Oană 
format) ! Prea târziu, 
maifiiind timp pentru... «ni 
rea rezultatului. De notat 
giurgiuvenii au ratat cei 
trei I.p. favorabile, una 
bara ! I A condus excelent I. 
Vasilică (la margine, FI. Dudu și 
FI. Tudorache).

Locomotiva Pașcani, noua di
vizionară A, antrenor prof. N. 
Pintilie, a aliniat formația : Hău 
— Tudorache, Ncotet, Neehifor, 
Toma — Răcilă, Manole — Tu- 
dose, Ru.su, Gontineac — Ma- 
gherca, Tarcan — Dănilă, Miha- 
lache, Mafiei.
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79 cînd 
un eseu 
a trans- 

însă, ne- 
întoarce- 

t că 
puțin 

lovind

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i

I
Tiberiu STAMA

meciul 
D. NEAGU

de Rapid București, in 
Foto : A. I

„POLIu F.C. BIHOR,
0 SINGURA VICTORIE (in deplasare)

Al treilea grup de echipe în 
scurta noastră retrospectivă este 
format din...

8. Corvinul
9. „Poli" T.

10. F.C. Bihor
34
34
34

15
12
13

2 17 51-52
8 14 35-52
5 16 39-43

32
32
31

lunga serie
50 la sută",

>BY$TI - DIN NOU ÎN ÎNTRECERE I

Dialog cu antrenorul PETRE DRAGOMIR
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. 30 000 
țațele :

Baicu 
ncovici 
Szekely 
I) cmc

Dinu
Frineu 
Elena

sedintele Comisiei 
de specialitate, 
speră ca întrecerile de 
(în 8. 12 și 15) să se bucure 
de aceeași largă participare in 
teren (sânt asleptati cîteva sute 
de mici sportivi) și... pe mar
gine, ca și la edițiile anteri
oare. să se transforme intr-o 
autentică sărbătoare a sportu
lui cu balonul oval.

Rauca (IMASA Sf. Gheorghe) ; 
(m) — 1. L. Ferenczi (Torpedo 
Zărnești). 2. Al. Molnar (Prog. 
Timisoara). 3. D. Stan (I.T. 
Buc.) ; 125 cmc : 1. I. Victor 
(V-ta Oradea). 2. A. Victor 
(V-ța Oradea). 3. V. Haralam- 
bie (I.T. Buc.) ; 250 cmc : 1. 
A. Victor. 2. G. Bratovici 
(I.M.G.B.). 3, B. Gabor (I.R.A.); 
ataș pînă la 600 cmc : 1. P. 
Popescu + A. Popa (Torpedo), 
2. P. Lucaci + I. Popescu (St. 
r. Bv.) : ataș pînă la 1000 cmc:
1. frații I. si A. Toth (I.R.A.),
2. M. Bensik + Gh. Țipei (Ra
pid Arad), 3. M. Calborean + 
I. Sasz (V-ta Sibiu).
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tige 1 La fel în disputa cu 
echipa Uniunii Sovietice : după 
ce în min. 44 echipa României 
avea 3 goluri avans (17—14), 
pînă atunci aflîndu-se la con
ducere de încă vreo 12 ori (cu 
trei și cu patru goluri). din 
lipsă de concentrare, ea a 
permis partenerei să înscrie 
suite de cite trei, patru și șase 
goluri, cum s-a întîmplat în 
final cind Safina a marcat de 
șase ori consecutiv după ce se 
rataseră două aruncări de la 
7 m. clipă din care s-a produs 
degringolada în echipa noastră. 
Am apelat la aceste cîteva de
talii 
doar 
zică 
Ceea 
dem _ 
concluziile de rigoare, 
care a mai rămas pînă 
trebv: >d să fie folosit 
dul c. 1 mai riguros și

Clasamentul final al

pentru a demonstra că nu 
la capitolul pregătire fi- 
trebuie căutate lipsurile... 
ce ne îndeamnă 
că antrenorii vor

să «re
trage 

timpul 
la C.M. 
in mo- 
eficace. 
turneu-

Trei echipe din 
a formațiilor „sub 
fără prea multe emoții în ul
timele etape. Trei echipe din 
partea de vest, adică „echipele 
cu stilul seriei a IlI-a, transil
vane", cu un combinativ plă
cut, deseori, dar cu un numi
tor comun tare spune mult : 
o singură victorie in deplasare 
în 51 (!) de jocuri, acea sin
gură victorie fiind obținută de 
„Poli" intr-un meci în care Ra
pid a fost eu garda descoperită.

CORVINUL a jucat mult sub 
așteptări ! Hunedorenii erau 
echipa care nici măcar nu tre
buia să-și pună problema locu
lui cinci. Dar iată că ea înre
gistrează „performanța" unui 
singur punct obținut în depla
sare, după ce, de-a lungul ani
lor, ne obișnuise cu jocuri cu
rajoase Pe terenurile Capitalei 
și pe multe alte terenuri. 
Neplăcut este faptul că echipa 
hunedoreană a demonstrat că 
POATE MULT MAI MULT, do
vadă acel 4—2 cu Sportul stu
dențesc și acel 2—1 cu Steaua, 
intr-un moment în care echipa 
care avea să cucerească titlul 
juca din plin.

Care să fie explicația 7 Im
presia noastră e că echipa hu
nedoreană a fost mult prea pă
trunsă de faptul că NU ARE 
PROBLEME. Această psihologie 
a condus și jocul internațio
nalilor Klein și Mateuț, incon
stanți și mai ales lipsiți de 
nerv în meciurile din deplasa
re. (Bineînțeles, din spirit de 
contrazicere, ca mai întotdeau
na, Gabor a avut un retur mai 
bun, dar, nesincronizîndu-se cu 
ritmul celorlalți, echipa nu a 
putut beneficia de această tar
divă „criză" de orgoliu).

Corvinul este o echipă care 
nu și-a spus nici pe departe 
ultimul cuvînt. Dar pdntru asta 
e nevoie de un „bici" care să 
adune energiile. (Este adevărat, 
Corvinul a pierdut în ultimii 
ani doi antrenori ca Mircea 
Lucescu și Remus Vlad ; se 
aștepta mai mult, mai ales in 
planul autorității, de la 
Nunweiller). în momentul 
față, problema conducerii 
nice este esențială pentru 
venirea echipei „pe linia 
normală de plutire".

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
a avut un start slab. La un 
moment dat. se părea că „viși
nii" vor lua drumul Diviziei 
„B". Revirimentul s-a produs, 
paradoxal, în momentul în care 
mijlocașul Dumitru a preluat 
echipa, venind cu un plus de 
autoritate și (iarăși paradoxal) 
de experiență în lupta pentru 
puncte. De fapt, acest reviri
ment a fost anunțat in etapa 
în care echipa Politehnicii a 
reușit un neașteptat 2—2 la 
Iași, moment care a marcat 
și... declinul echipei ieșene.

Ce reprezintă astăzi Politeh
nica ? Nu prea mult, deocam
dată. Un anume registru mai 
complet în jocul liniei de mij
loc. dominat de maturitatea, lui 
Dumitru și de travaliul lui

Rotariu sau Mureșan (pe 
alocuri Manea), unele sclipiri 
ale noului stoper Ionuț și ale 
libero-ului Șunda și capriciile 
cam numeroase ale (altminteri) 
talentaților, dar nu prea pro
ductivilor Bolba și Giuchici, 
acesta din urmă fiind 
„cam scuturată" de la 
ra echipei.

Principalul argument 
„Poli" ar putea să fie Centrul 
de juniori care anunță unede... 
perspective.

F.C. BIHOR, cu un final lip
sit de griji. Și-a permis două 
rezultate contradictorii, cum au 
fost acel 2—2 cu Steaua, pe 
Ghencea, pentru ca în etapa 
următoare să piardă acasă in 
fața lui Dinamo. Cu o condu
cere tehnică nouă în retur 
(Victor Stănculescu), F.C. Bihor 
încearcă să îmbrace o haină 
nouă, care înseamnă echilibru, 
sarcini duble, siguranță în apă
rare. Această ultimă calitate a 
fost „plusată" serios prin ve
nirea lui Ion Marin ! E ade
vărat, Zare asigura sprinturile 
echipei, dar cîștigul orădenilor 
este evident, cel puțin 
prezent

Atacul continuă să 
prin... mijlocașul Grosu nu go
luri, dintre care 8 din 11 m), 
și prin mobilitatea remarcabi
lă a dezinvoltului Mihuț. care 
a realizat unul din 
spectaculoase goluri 
lui Ducadam, chiar 
rești.

garoafa 
butonie-
al lui

pentru
trăiască 
(16 go-

cele
In
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mai 
poarta 
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★
Trei echipe de mijloc, 

rezervate în jocurile susținute 
în deplasare, Corvinul depășind 
cu mult chiar ..baremul" foar
te scăzut al celorlalte două.

CORVINUL poate mai mult 
și va trebui să o demonstreze.

„POLI" trebuie să se întă
rească (cu doi-trei tineri).

F.C. BIHOR are, de aseme
nea, resurse superioare.

Dar, aceste trei echipe 
buie să renunțe la ideea 
locurile lor sînt oarecum 
zervate și să tindă mai sus.

loan CHIRILA

foarte

tre- 
că 

re

Așadar. Petre Dragomir. ia- 
tă-te, din nou, cu Petrolul în 
„A". Și asta, intr-un timp re
cord, cel mai repede cu putin
ță. de un an competițional. 
Spune-mi drept : sperai intr-o 
revenire atît de rapidă ?

— Dacă nu speram, nu por
neam la drum. Lăsam 
altcuiva Și îmi găseam 
de lucru la Plopeni, la 
sau mai știu eu unde...

— Au fost, totuși, pe 
cursul întrecerii , și momente 
mai grele în care obiectivul 
propus — reîntoarcerea Pe pri
ma scenă a țării — se cam în
depărta, trăgînd mai mult 
spre... Galați. Cred că vei fi 
de acord ?

— Absolut. La puțină vreme 
după startul în pasionantul nos
tru duel, regularitatea de me
tronom a Dunării m-a cam 
speriat. Și mi-am spus atunci 
că important pentru mine și 
pentru echipă este să ne. ținem 
aproape de adversar. Și în acel 
clasament atît de sugestiv nu
mit „al adevărului". A venit 
însă, în etapa a 8-a a returu
lui. meciul de acasă cu Oțelul 
Galați. Rezultatul îl știți : 1—1 ! 
Toți au spus : „Dragomire, tu 
te temi de Dunărea și te lo
vește Oțelul ! Poți să spui adio 
Diviziei -A>".

De unde să-și închipuie cei 
care îmi vorbeau astfel — și 
Pe care îi înțelegem — că 
această semiînfrîngere a avut 
pentru noi efectul „dușului re
ce", care să ne trezească 
timp și să ne mobilizeze 
maximum pentru meciul ime
diat următor, cu rivala noastră 
adevărată. Dunărea Galați. Știți, 
desigur, 'și acest rezultat. Am 
învins cu 1—0, surprinzînd, 
printr-o mare ambiție, printr-o 
mare putere de luptă, un par
tener de întrecere extrem de 
încrezător în posibilitățile lui. 
Uitaseră gălățenii. cînd au pă
șit pe gazon, că în timp ce ei 
aveau de jucat o singură car
te — victoria — nouă ne 
măseseră trei posibilități : 
frîngerea onorabilă, egalul 
firește, victoria.

Ei bine, tocmai aceste șanse 
în plus ne-au asigurat nouă, 
de la început, o rezistență mo
rală superioară, care, in cele 
din urmă, a făcut să încline 
balanța în favoarea noastră. 
Apoi, cînd Dunărea pierdea la 
Suceava, iar noi reușeam un 
rezultat egal, în același județ, 
la Fălticeni, mi-am spus : „Dra- 
gomire. Oțelul nu te-a lovit, ci

DE LA VARNA
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Jui de la Varna arată astfel :1. U.R.S.S. 10 - - - -
mană 8 p, 3. 
România 4 p.
6. Bulgaria 0 
două meciuri 
rezultatele : Polonia 
ria 23—22 (11—12)
— R.D. Germană 23—18 (7—8).

p, 2. R.D. Ger- 
Polonia 6 p, 4. 
5. Franța 2 p, 

p. în ultimele 
s-au înregistrat

— Bulga- 
și U.R.S.S.

Ion GAVRILESCU

• CIȘTIGUR1LE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 30 IU
NIE : Cat. 1 s (13 rezultate) 5191 
variante 100% a 40 ld șl 11 510 
variante 25% a 10 lei. întrucât va
loarea unitară a câștigurilor de 
la categoriile 2 și 3 a fost sub 
plafonul minim de 40 lei, con
form regulamentului, întregul 
fond al concursului s-a atribuit 
categoriei 1.

9 Tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES de astăzi, miercuri 3 
iulie, va avea loc în București,

te-a întărit Ia timp. Și pe tine, 
și pe echipă". Petrolul punea 
hotărît. apăsat, un picior în 
Divizia „A".

— Acum, cînd este cu amîn- 
două picioarele in Divizia „A“, 
te întreb : are, totuși. Petrolul 
o echipă de „A“, un .,11" care 
să râmînă ?

— Vă spun doar atît : am 
încredere în băieții mei. Sînt 
aproape aceiași care. în ediția 
1983—’84 a Diviziei „A", clasau 
Petrolul pe locul 5 în clasa
mentul returului totalizînd 17 
puncte.

— Să-i reamintim iubitorilor 
fotbalului...

— In poartă — Jipa ; la fund 
— Pancu Butufei, Crîngașu, 
Paul Gușe ; la mijloc — Mo- 
canu, Grigore. Solomon ; în fa
tă — V. Roșu, Aret Ene și Ion 
Gușe.

Exceptîndu-i pe Roșu și Aret 
Ene, pe toți ceilalți i-am avut 
și în trecuta ediție a Diviziei 
„A“...

— Care dintre ei se „des
prinde" prin talent, prin tehni
citate ?

— Nu fac delimitări de ge
nul acesta. Individualități, mai 
pregnante, a avut Dunărea... 
Noi, la Petrolul. avem... o 
ECHIPA, în care tinerețea ce
lor mai mulți dintre jucători 
se împletește cu experiența lui 
Crîngașu, Butufei, Oct. Grigore, 
Solomon, Jipa. Dacă, totuși, ți
neți și la „individualități”, no- 
tați-1 pe Paul Gușe. După opi
nia mea, el este un fundaș dama 
de lotul reprezentativ. Revenind 
din toamnă în primul cș Ion 
fotbalistic, va fi reperat. >i 
încape îndoială, și de se: -
neri...

Gheorghe NICOLAS? "’i

SPERANȚELE LUI RADU TROI, SPERANȚELE STELEI

Deși încheiat la... masa verde, un campionat cîștigat pe merit
Campionatul speranțelor nu s-a 

încheiat cum era normal, o dată 
cu cel al primei noastre divizii. 
Și nu s-a încheiat din cauza u- 
nor restanțe ale unda dintre par
ticipante, Gloria-Luceafărul, ni
meni alta dedt naționala de ju
niori, care din cauza programu
lui el Încărcat (pregătiri și me
ciuri în preliminariile Campio
natului european de juniori A), 
nu a avut posibilitatea să-și sus
țină la timp partidele programate 
în campionat. Așa s-a ajuns ca, 
după încheierea întrecerii, Glo
ria-Luceafărul să mai aibă de 
susținut meciurile cu Universita
tea Craiova și F. C. Argeș, pe 
care, dacă le-ar fi câștigat, ar 
fi reușit să treacă în fruntea 
clasamentului și să cîștlge cam
pionatul (Gloria-Luceafărul câș
tigase în prealabil restanța cu 
F.C.M. Brașov cu 3—0, iar la 
Iași, în penultima etapă, a învins 
tot cu 3—0 pe Politehnica). Dar, 
biroul federal, luând in discuție 
problema acestor restante a de
cis astfel : depășlndu-se terme
nul normal de reprogramare a 
lor, s-a hotărât ca Gloria-Lucea- 
fănul să piardă eu 0—3 ambele 
partide și astfel steaua a rămas 
pe primul loc si a dștigat între
cerea. Și, subliniem, a clștigat-o 
MERITAT pentru că s-a dovedit 
a fi echipa cea mai constantă, 
cea mai bine pregătită, cea mai 
eficace având anărarea cea mai 
bună (doar 19 goluri primite, cu 
cinci mai puține dedt divizio
nara „A" a clubului) și atacul 
cel mai percutant (76 goluri mar
cate. cu cinci mal multe dedt 
Steaua Iul... Lăcătuș și Pițurcă).

Steaua iul Radu Troi — unul 
dintre foarte tinerii antrenori din 
fotbalul nostru, care ne spunea

ia sfîrșitul turului că speră să-și 
ducă echipa pînă la sfîrșit pe 
primul loc al clasamentului, ceea 
ce a constituit o primă și fru
moasă victorie a sa ca antrenor
— a început campionatul cu ur
mătoarea echipă : Gherasim — 
Bollea, Cazan, Stanciu, Drăgan
— M. Petcu, Șt. Petcu, Ene — 
Hie, Ciolponea, I. Marian. Re
zerve : Negoescu, M. Alexandru, 
Toculeseu, G. Andrei. Aceasta a 
fost echipa care a jucat, deci, In 
prima etapă, meciul cu F. C. Ar
geș (1—0). Iată acum, pentru 
comparație, șî echipa care a ter
minat campionatul, cea care a 
câștigat cu 3—0 partida cu spe
ranțele băcăuane: Popa — Bollea, 
G. Andrei, Stanciu, Drăgan — 
Drîndca, Ruse, Mirea — Coama, 
Ciolponea M. Ilie. Rezerve : Ne
goescu, Fio rea, Alexandru, Tecu- 
lescu V Petcu. Așadar, ca o pri
mă și evidentă concluzie. în linii 
mari, ACEEAȘI ECHIPA, aceiași 
lot. Sigur, pe parcurs, la un 
med sau altul, au mai apărut 
între acești jucători foarte tineri 
fnăscuțl între 1965 și 1967) și 
Bu~'bes>cu, Șt. Petcu sau Pușcaș, 
dar numai pentru puțin timp, 
pînă ce și-au efectuat suspenda
rea sau pînă au fost recuperați 
de pe urma unor accidentări. 
Speranțele lui Troi au rămas însă 
aceleași și se numesc Ciolponea, 
Ruse. Marian Ilie, Drîndca, Stan
ciu, Bollea șl cu acești jucători 
Steaua a obținut rezultate foar
te bune ân fața contracandidate
lor la primul loc : 1—0 și 0—0 ou 
Gloria-Luceafărul, 1—0 și 0—6 cu 
F. C. Argeș 4—2 șl 0—1 cu Dina
mo, 7—6 și 0—0 cu Universitatea 
Craiova Doar o înfrângere în 
comnania primelor cinci clasate, 
cea din partida retur cu Dinamo!

Steaua a condus însă cu autori
tate întrecerea, a devenit lideră 
după etapa a 5-a și de atunci 
n-a mai coborât de pe locul I 
pînă la final, devenind, astfel, 
campioană și ia speranțe, secon
dând cu brio echipa-fanion a clu
bului din Ghencea.

Triplu succes al fotbalului clu
bului militar : în Divizia „A“, în 
Cupa României, In campionatul 
speranțelor. Frumos, foarte fru
mos! Dar și mai frumos ar fi 
dacă MACAR UNUL SAU DOI 
dintre tinerii jucători ar reuși să 
ajungă până in prima divizie, la 
Steaua. Pentru că, în fond, prin
cipalul obiectiv al acestui cam
pionat rămîne acela de a roda 
și aduce în prim-plan veritabile 
talente. Acest adevăr nu trebuie 
să-1 uităm. Adică să nu-1 uite 
în primul rând antrenorii echipe
lor de speranțe, cluburile noastre 
divizionare „A“.

CLASAMENTUL FINAL

laurențiu DUMITRESCU

1. STEAUA 34 23 7 4 76-19 53
2. GJ-oria-Luc. 34 23 4 7 59-24 50
3. Dinamo 34 18 9 7 59-29 45
4. F.C. Argeș 34 19 5 9 54-26 43
5. ,,U“ Cina iova 34 17 7 10 52-36 41
6. Corvinul 34 17 5 12 52-36 39
7. S.C. Bacău 34 16 6 12 48-37 38
8. Sportul 34 14 8 12 43-39 36
9. A.S.A. 34 10 13 11 41-34 33

10, F.C. Olt 34 14 4 16 45-41 32
11. F.C.M. Bv. 34 14 4 16 39-53 32
12. „Poli“ Tim. 34 13 6 15 36-51 32
13. F.C Bihor 34 13 5 16 47-54 31
14. Chimia 34 8 9 17 32-55 25
15. Rapid 34 9 6 19 27-47 24
16. F.C. Baia M. 34 8 7 19 33-59 23
17. Jiul 34 10 3 21 46-86 23
18. „Poli‘‘ Iași 34 4 3 27 18-81 11

• Pentru iubitorii sistemului 
LOZ 1N PUC. In această perioa
dă, agențiile Loto-Pronosport și 
vânzătorii volanțl din întreaga 
țară continuă să ofere spre vîn- 
zare (în afara seriilor obișnuite 
și special^) LOZUL VACANȚEI 
— emisiune specială limitată de 
sezon, oare atribuie autoturisme 
„DACIA 1300“ și numeroase cîș- 
tiguri în bani acordate suplimen
tar din fondul special al admi
nistrației. Oriunde vă aflați, ju
cați la LOZ IN PLIC 1

în sala clubului din str. Doam
nei n.r 2, cu începere de la ora 
16,30. Numerele cîștigătoare vor 
fi radiodifuzate după cum ur
mează : la ora 19 pe programul 
n, la ora 23 pe programul I, 
precum șl a doua zi, tot pe pro
gramul I. la ora 8,55.

O ASTAZI șl MÎINE, ultimele 
zile pentru procurarea biletelor

la tragerea obișnuită Loto de vi
neri 5 iulie.
• Fină la sfîrșitul săptămânii, 

nu scăpat! dto vedere nici tra
gerea LOTO 2, prima de altfel 
din această lună, care va avea 
loc duminică 7 iulie. Jucați din 
t'mp bilete cu numerele alese de 
dv. și la această tragere.

Ru.su


L. BUCUR Șl M. NICOLAE, 
CALIFICAȚI ÎN „MASTERS"-UL 

CIRCUITULUI DE TENIS CARRERA

ACTUALITATEA ÎN ATLETISM
• în recentul turneu din 

Norvegia. Doina Melinte. în
vingătoare la 1 500 m. a rea
lizat. cu 3:59,88. a doua oer- 
formantă mondială din actua
lul sezon comDetitional. Drima 
fiind a sovieticei Podkopaeva, 
cu 3:56,58, la Bologna. (Recor
dul tării — 3:57,22 — aoarține 
Maricicăi Puică din 1984). O 
comportare remarcabilă a avut 
si Petru Drăgoescu, care In a- 
fara noului său record la 800 
m (1:45,87) de la Oslo, dună 
două zile a cîștigat. tot ne 800 
m, în 1:47,0, întrecînd doi a- 
lergători de mare faimă inter
națională : americanul Steve 
Scott si neo-zeelandezul John 
Walker (campion olimpic la 
1 500 m în 1976).
• Noi recorduri naționale fe

minine în nrobe de aruncări :
S.U.A. : Pagei. 19,13 m la greu
tate ; Elveția : Visula Stahell. 
16.96 m la greutate si Denis 
Thiemard 63,96 m la suliță.

• La Carlstadt. în Suedia, 
a avut loc. recent, un concurs 
experimental de aruncare a 
suliței. Cu acest prilej a fost 
folosit un nou tip de suliță, 
cu centrul de greutate depla
sat. care urmează sâ fie in

TURNEE INTERNAȚIONALE DE ȘAH
• JAN TIMMAN. ÎNVIN

GĂTOR LA TAXCO. Marele 
maestru olandez Jan Timman 
a cîștigat turneul interzonal 
care s-a desfășurat timp de 
3 săptămîni în localitatea me
xicană Taxco. Alături de el 
au obtinut dreptul de a parti
cipa în etapa următoare a cam
pionatului mondial individual 
masculin, turneul candidatilor 
(Montpellier. Franța. între 12 
octombrie si 3 noiembrie 1985). 
cuhanezul Jesus Noguieras, 
sovieticul Mihail Tal si cana
dianul Kevin Spragett Cele 
trei partide întrerupte în ul
tima rundă (Tal — Pinter, Jin- 
gan Oi — Agdeslein si Noguie
ras — Spragett) nu pot influ
enta decît ordinea în clasa
ment. dar nu si primele 4 
locuri. Alte rezultate ale reu
niunii finale : Prandstettcr — 
Browne 1—0, Speelman — Sis- 
niega I—0. Alburt — Saed 1—0, 
Cebalo — Romanișin '/t—Vt. 
Timman a câștigat fără joc la 
Balasov. retras din turneu, 
după cum se știe. în runda a 
ll-a. Clasamentul : 1. J. Tim
man (Olanda) 11 p (din 15 po
sibile). 2. J. Noguieras (Cuba) 
9’/» p. 3—4. M. Tal (U.R.S.S.), 
K. Spragett (Canada) 9 p (1).

1984, CEL MAI BUN
(Urmare din pag. 1)

2.35 m Sorin Matei (C.S.M. 
Craiova), greutate — 19,16 m 
Sorin Tirichită (Metalul), cio
can — 76,78 m Nicolae Bindar 
(Metalul) la seniori : 5 000 m 
— 15:28.78 Maricica Puică (O- 
limpia). 10 000 m — 33:35,25 
Doina Pop (Tricolorul Oradea), 
maraton — 2.41:59 Elena Mur- 
goci (Metalul Tirgoviște). 5 km 
mars — 23:27.38 Liliana Drăgan 

CAMPIONII SĂNĂTĂȚII!
Nu cu mu.t timp în urmă, la Palatul Națiunilor Unite, la 

Geneva, s-au desfășurat lucrările celei de a 38-a reuniuni a 
Adunării mondiale a sănătății. Cu acest prilej a luat ouvlntul 
și Juan Antonio Samaranch, președintele Comitetului Interna
țional Olimpic, care a anunțat lansarea unul amplu program 
inițiat și organizat în comun de C.I.O. și O.M.S. (Organizația 
Mondială a Sănătății). Este vorba de o amplă acțiune, foarte 
Interesantă pentru scopul urmărit șl, deopotrivă, pentru mij
loacele care urmează a fi folosite în realizarea dezideratului 
propus. Acest program, care se adresează, cu precădere, tine
rilor de la 12 la 25 de ani, a fost denumit „Campionii sănă
tății" („winners for Health").

Despre ce este vorba se poate lesne înțelege chiar și din 
numai două fraze ale cuvîntului lui Juan Antonio Samaranch : 
„Vrem să demonstrăm tuturor (n.n. : scepticilor, mai ales I) că, 
doar cu un efort minim, oricine își poate îmbunătăți perfor
manțele fizice și sportive și, implicit, starea sănătății sale. în 
fapt, fiecare participant la acțiunea noastră va fi, în cele din 
urmă, în mod cert... ciștigător !“. Altfel spus, folosind zi de 
zi exercițiul fizic, în mod organizat, un tînăr. doar cu un efort 
minim, va avea de cîștigat : SANATATE ! Și ce poate fi mai 
prețios, pentru orice om, decît propria-i sănătate 1

trodus oficial de anul viitor. 
Modificarea centrului de greu
tate a suliței a fost hotărâtă 
de I.A.A.F.. alertată de marele 
salt al performantelor mascu
line care fac ca sulițele să de
pășească lungimea terenului... 
Cu noua suliță, tot de 800 gr, 
performantele vor fi mai mici, 
în medie, cu 7—8 metri !

• La Bremen, rezultatele în-
tîlnirii dintre echipele R.F. 
Germania si S.U.A. au fost 
serios influențate de vremea 
neprielnică. Cele mai bune au 
fost : BĂRBAȚI : 110 mg :
Kingdom 13,31 s. Clark 13,45 s; 
triplu : Banks 17,34 m : 200 m : 
Liibke (R.F.G.) 20,53 s ; ciocan : 
Sahner (R.F.G.) 79,50 m : FE
MEI : 100 mg : Benita Fitzge- 
rald-Brown 13,02. Ulrike Denk 
(R.F.G.) 13,04 ; lungime : Sa
bine Everts (R.F.G.) 6,72 m : 
suliță : Beate Peters (R.F.G.) 
64.34 m. Scorul întilnirii a fost : 
126-95 p la bărbați și 96—72 p 
la femei, pentru echipele ame
ricane.
• La Torino. în triunghiula

rul masculin : Italia — Cuba 
104—73 p. Italia — Bulgaria 
112—75 p. Cuba — Bulgaria 
93—82 p.

5. J. Speelman (Anglia) 8 p.
6. M. Cebalo (Iugoslavia) 7* */i  p.
7. L. Alburt (S.U.A.) 7 p. 8—10. 
S. Agdeslein (Norvegia). J. 
Pinter (Ungaria). Jingan Q1 
(R.P. Chineză) 6‘/3 p (1). 11—13. 
V. Browne (S.U.A.). O. Roma
nișin (U.R.S.S.), M. Sisniega 
(Mexic) 6*/j.  14. J. Prandstetter 
(Cehoslovacia) 6 p. 15. S. Saed 
(Em. Ar. Un.) 5'/i p, 16. I. Ba- 
lașov (U.R.S.S.) 4'A p. Al trei
lea si ultimul turneu interzo
nal din actualul ciclu al cam
pionatului lumii începe astăzi 
la Biel (Elveția).

Dniepr 0—3!, Harkov — Dinamo 
Tbilisi 1—0, Donețk — Erevan 
o—0, Jalghlrls — Spartak Mosco
va 1—1. Pe primele locuri : L 
Dinamo Kiev 27 p, 2. Dniepr 23 
p, 3. Spartak Moscova 22 p, 4—5. 
Torpedo Moscova, Dinamo Minsk 
cu câte 21 p. Pe ultimele : 15—17. 
Dinamo Moscova, Kutaisi, Erevan 
toate cu câte 13 p, 18. Rostov 10 p.

SUEDIA (et. 12). Două jocuri 
restante : Halmstad — Mjaelby
2— 2, Norrkoping — Brage 1—0. 
Pe primele locuri: 1. Malmo F.F. 
18 p, 2. l.F.K. Goteborg 15 p, 
3. Oergryte 15 p, 4. Kalmar 15 p, 
5. Halmstad 15 p. Pe ultimele : 
11. Trelleborg 6 p 12. Mjaelby 
6 p.
• Meciuri amicale în R.F.G. 

(în cadrul „Cupei de vară") : 
Fortuna DUsseldorf — F. C. Llăge 
4—2, Eintracht Braunschweig — 
Slavia Praga 4—1.
• tn Finlanda a început un 

turneu al echipelor școlare. Pri
mele rezultate : Luxemburg — 
Finlanda A 1—0 !, Israel — Da
nemarca 3—1, Norvegia — Aus
tria 3—2. Suedia — Finlanda B
3— 2, Spania — R. P. Chineză 3—1, 
Irlanda — Belgia 3—0, Franța — 
Turcia 2—1, Nigeria — Italia 1—L 
In turneul feminin : Finlanda — 
Norvegia 4—0, Danemarca — Bel
gia 4—1.
• Ex-internaționalul vest-ger- 

man Horst Hrubesch (34 de ani), 
care a activat la Hamburger S.V., 
apoi la Standard Llăge, va juca 
in viitorul sezon la Borussia 
Dortmund.
• Englezul Gordon Cowans 

(Aston Villa) va evolua in echipa 
italiană Bari, recent promovată 
in prima divizie.

SĂRITURI IN APĂ • Con
cursul de la Ronnesby (Suedia) 
a fost câștigat, la feminin, de 
Britta Bal dus (iR. D. Germană) și 
la masculin de Kent Fergusson 
(S.U.A.).

TENIS DE MASA • Campio
natul internațional al S.U.A. a 
revenit Iul Cheng Ylnghua (R. P. 
Chineză) care a dispus. In finală, 
de Wen Chia Wu (Taiwan) ca 
3—1 (18, 16 —16, 19).

• JUNIORUL SANDU STE
FAN.. PE PRIMUL LOC ÎN 
POLONIA. Turneul internatio
nal de juniori, organizat de 
clubul Slupsko din Polonia, a 
fost cîștigat de jucătorul ro
mân Stefan-Marius Sandu (CI. 
sp. șc. Drobeta Tr. Severin), 
care a acumulat sVz n din 11 
posibile. Pe locurile următoare 
s-au aflat Artur Pieniazec cu 
8 p și Tadeus Jurosek cu 7 p 
(ambii Polonia). Celălalt concu
rent român. Marius Nicula (CI. 
sp. șc. „Unirea" Iași) a fost al 
8-lea, cu 4*/i  p.
• MIHAI ȘUBĂ — LIDER 

LA BELA-CRIKVA. După 7

AN AL ATLETISMULUI
(Unirea Alba Iulia) si 23:19.4 
Lenuța Ignat (Viitorul Vaslui), 
înălțime — 1,98 m Niculina
Vasile (Dinamo), heptatlon — 
6 200 p Liliana Năstase (C.S.U. 
Galați) la senioare.

Zilele următoare vor aduce, 
cu siguranță, alte recorduri... 
Iată de ce așteptăm cu un 
mare interes. în primul rînd. 
desfășurarea campionatelor na
ționale de la sfîrsitul săptă- 
minii viitoare !

Romeo VILARA

SCHIMBARE DE LIDER 
In turul franței
Foarte agitată și spectacu

loasă, această a 4-a etapă, Fou- 
geres — Pont-Audemer (239 km), 
a Turului Franței ! O evadare 
declanșată de șapte alergători, 
la km 203, s-a soldat cu suc
ces și cu... schimbarea lideru
lui în clasamentul general : 
danezul Kim Andersen (echi
pier ai lui Hinault a preluat 
tricoul galben de la belgianul 
Eric Vanderaerdcn ! Sprintul 
final a revenit olandezului Ger
rit Solleveld. viitorul lider so
sind pe locul 7, în aceiași timp 
cu învingătorul. Fostul purtă
tor al tricoului galben a sosit 
pe locul 19, la 46 de secunde.

Clasamentul etapei a 4-a (239 
km) : 1. Solleveld 6h 31:46 (30 
sec. bonif., medie orară : 
37,830 km), 2. Leali, 3. Haghe- 
dooren — același timp ;

Clasament general : 1. An
dersen 21h 12:40; 2. Vanderaer- 
den la 19 s ; 3. Hinault la 
1:01 s ; 4. Bauer la 1:12 s, 5. 
Lemond la 1:22 s.

Etapa a 3-a a Turului Fran
ței feminin. Saint — Pierre sur 
Dive — Pont-Audemer (105,3 
km), a revenit olandezei Petra 
de Bruin în 2h51:17 (bonif. 15 
sec). In clasamentul general 
conduce conaționala sa, Heleen 
Hage, cu 7h24:30.

victorii consecutive. marele 
maestru român Mihai Șubă a 
remizat, in runda a 8-a. cu 
Simici și conduce in clasament 
cu 7*/j  p. El este urmat de 
iugoslavul Rajcevici si olande
zul Nyboer cu cite 7 p. Con
cursul se joacă in „sistem el
vețian", De distanta a 11 runde.
• TREI CIȘTIGATOARE LA 

TAPOLCA. Turneul internațio
nal feminin de șah de la Ta- 
polca a luat sfirsit cu trei în
vingătoare : Szmacinska (Polo
nia). Heintze (R.D.G.) și Madl 
(Ungaria), care au totalizat cite 
8 puncte, din 13 posibile. Ur
mează Ligia Jicman (România) 
7'/i p, Petek (Iugoslavia) 7 p, 
Elisabcla Polihroniade (Româ
nia) 6*A  n etc. Maria Albulcț 
(România) s-a clasat pe locul 
9. cu 6 p.

Bucuria ciștigării „Cupei Spaniei" manifestată de jucătorii de la 
Atletico Madrid. In centru, cu trofeul in miini, Sanchez, autorul 
celor două goluri ale madrilenilor, in finala cu Athletic 
Bilbao (2—1) Telefoto : A.P.—AGERPRES

CAPI DE SERIE LA 
TURNEUL FINAL AL C.M.

CIUDAD DE MEXICO, 2 (Ager- 
pres). Prezent în Mexic, Joao 
Havelange, președintele F.I.FA., 
a declarat că, In caz de califica
re, formațiile R. F. Germania, 
Franței șl Poloniei — finalista 
și, respectiv, semlfinallstele edi
ției precedente — vor fi desem
nate „capi de serie" la tragerea 
la sorți a grupelor fazei finale. 
După cum se știe, pînă în pre
zent au fost stabiliți drept capi 
de serie Mexicul, ea țară organi
zatoare, Italia, deținătoarea titlu
lui, șl Brazilia, de trei ori în
vingătoare a competiției. Trage
rea la sorți a grupelor turneului

AUTOMOBILISM « După 3 e- 
tape in „Raliul Noii Zeelande" 
conduce echipajul finlandez Salo- 
nen-Harjanne („Peugeot 205T16"), 
ou timpul de 6.13:07. Pe locurile 
următoare se află echipajele 
Rohri-Qpsitdorfer (R.F.G. — „Audi 
Quatro") la 1:43 și Vatanen- 
Harryman (Finlanda, Anglia — 
Peugeot 205T10") la 2:12.

BASCHET • Turneul de la 
Ruse, rezervat echipelor de ca-

Doi tineri tenismani români, 
campionul național Laurențiu 
Bucur si Manuel Nicolae. au 
fost prezenți, timp de aproape 
cinci săptămîni. la „Circuitul 
Carrera", competiție pentru se
niori organizată in Bulgaria, la 
Sofia, Plovdiv. Plaja Însorită si 
Nisipurile de Aur. si încheia
tă cu „Masters“-ul din stațiu
nea Drujba.

La sfîrșitul săptămânii trecu
te, în holul hotelului „Grand" 
din stațiunea Drujba i-am in- 
tîlnit pe cei doi sportivi români, 
împreună cu antrenorul care U 
însoțește in acest circuit. 
Gheorghe Văideanu. Pe una 
din mese, ultimul număr al 
ziarului de specialitate „Naro- 
den Sport" din Sofia, tn pagi
nile căruia era consemnată bu
na comportare a lui Laurențiu 
Bucur, „un stîngaci eu forță și 
subtilitate in lovituri, care i-a 
dus in dificultate pe cîțiva din
tre favoriții circuitului „Carre
ra", și care, Împreună eu cole
gul său Nicolae, s-a calificat 
pentru „Masters“-ul de la Druj
ba". Discutăm mai întîi cu 
Laurențiu Bucur : „Cel mai 
bun rezultat l-am obținut in

surprize la Wimbledon: LENDL ELIMINAT!
Wimbledonul a intrat in fa

zele sale superioare, desemnînd 
pe rind pe cei care devin re
velațiile actualei ediții. Printre 
aceștia, iată, francezul Henri 
Leconte, învingător, in optimi 
de finală, al lui Ivan Lendl 
(favoritul 2), la un scor con
cludent. în doar două ore de 
joc : 3—6, 6—4. 6—3, 6—1 ! Ast
fel că. in sferturi. Leconte îl 
va întîlni pe un alt jucător- 
surpriză. vest-germanul Boris 
Becker (17 ani !), autor, la ria
dul lui, al unei victorii mult 
mal muncite asupra suedezului 
Nystrom (favorit 7). cu 3—6, 
7—6, 6—1, 4—6, 9—7. Dintre 
ceilalți favariți, victorii aștep
tat de ușoare au obținut. la 
individual, capii de serie nr. 1. 
McEnroe (6—0, 6—4, 6—2 cu 
vest-germanul Maurer) și Mar
tina Navratilova (6—2. 6—2, cu 
Rene Uys).

fntirziate mult din cauza 
vremii nefavorabile, întîlnirile 
de dublu se află de-abia in 
primele tururi. De semnalat 
,.scoruri-k.o.“ înregistrate de 
unele cupluri de favorite, pre
cum și, la masculin, eliminări 
mai puțin scontate, ca aceea a

final va avea loc la 16 decem
brie, la Ciudad de Mexico.

CAMPIONATE • ȘTIRI

FINLANDA (et. 11). Haka Val- 
keakoskl — Porrl 1—1, J. K. Hel
sinki — P. 8. Turku 1—2, Kemi
— T. P. Oulu 2—0, Koparit — Il
ves 1—0. P. V. Kokkola — Pallo- 
seura 0—2, Kuusyisl — Rovanie
mi 6—2. Pe primele locuri : 1—2. 
P. S. Turku șl Kemi cu cite 15 
p, 3—4. J. K. Helsinki și Ilves cu 
cite 14 p.

U.R.S.S. (et. 17). Dinamo Kiev
— Kutaisi 1—0, Alma Ata — Cer- 
nomoreț 2—1, Dinamo Moscova
— Neftcl 0—1, Dinamo Minsk — 
Zenit 0—0, Torpedo Moscova —

TELEX • TELEX
dete, a fost câștigat de echipa 
Uniunii Sovietice cu 10 p. Pe locu
rile următoare se află, în ordine: 
2—4. Bulgaria. Cehoslovacia, Ita
lia cu 8 p, 5. Iugoslavia 6 p, 6. 
Ungaria 5 p. Rezultate din ultima 
zi a competiției : Bulgaria — 
Cehoslovacia 59—43, Italia — Un
garia 42—23, U.R.S.S. — Iugosla
via 94—56. 

turneul de Ia Plovdiv, câștigând 
finala in compania bulgarului 
K. Lazarov".

Gheorghe Văideanu este de 
părere că „atit Bucur, cit șl 
Nicolae și-au arătat calitățile, 
ajungînd in primii 16. fără ex
cepție, ceea ce înseamnă con
stanță și o bună pregătire. Ia 
Plus aș vrea să adaug eă du
blul Bucur—Kalovelonis (Gro- 
ria) a ajuns cu regularitate in 
finale. Alături de iugoslavii 
Horvat și Ilekoviei și de ceho
slovacii Travieek și Vogel, 
Bucur a obținut rezultatele cele 
mal bune. La rindul său. Ni
colae, aflat incă la virata ju
nioratului, trebuie îndrumat cu 
grijă și in viitor, el dispunind 
de reale calități pentru tenisul 
de mare performantă".

Cind am plecat din stațiunea 
Drujba începuse ,.Masters“-ul. 
Laurențiu Bucur a ajuns în fi
nală lin care-1 va intîlni pe iu
goslavul Ilekoviei, astăzi di
mineață la ora 10. După o zi de 
pauză sportivii români urmau 
să plece la un alt circuit, cel 
organizat de federația de re
sort din Ungaria. cu patru 
turnee și un „Masters". (I. GV.) 

lui Nystrom — Wilander. Re
zultate, simplu masculin : V. 
Amritraj — Noah (fav. 11) 
4—6, 7—6. 6—3, 7—6; Gunthardt
— Gerulaitis 6—3, 6—7, 6—1, 3—6, 
7—5 (și aceste rezultate pot îi 
considerate oarecum surprize!); 
dublu feminin : Navratilova, 
Shriver — Golder, Nelson 6—1,
6— 0 ; Mandlikova, Turnbull —
Cecchini, Schropp 6—3, 6—3 ;
Kohde-Kilsch, Sukova — Hol
ton. Quinlan 6—0. 6—4 ; Para
dis. Tanvier — Fairbanks, 
Hobbs 6—3, 6—1; dublu mixt : 
Smith, Sato — Hermann, Karls
son 7—5. 6—2 ; Holmes. Basset
— Feaver, Wade 6—2, 7—5 (!) ; 
Fulwood, Gracie — Roche, Dal
ton 6—2, 7—5 ; dublu mascu
lin ; McEnroe, Flemming — 
Purcell, van Patten 6—3, 6—4, 
3—6. 6—4 ; Becker. leach — 
Nystrom, Wilander 7—5, 6—3,
7— 6 (!) ; Edberg. Jarryd — 
Alexander, Simpson 6—2, 7—6, 
7—5 ; Curren, Kriek — Fer
nandez, Pate 6—4. 6—2. 7—5 ; 
simplu feminin: Potter —Fen
dick 7—6, 6—1, Durie — Bur
gin 7—5, 7—5 ; Graff — Rehe 
6—3. 6—2.
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