
SUB PREȘEDINȚIA TOVARĂȘULUI

NI CO LAE CEAUȘESCU

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R. ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Sub președinția tovarășului 
Nicoiac Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, vineri, 5 iulie, 
a avut loc ședința Comitetului 
Folitie Executiv al C.C. al 
P.C.R.

La primul punct de pe ordi
nea de zi a fost examinat 
RAPORTUL CU PRIVIRE LA 
ÎNDEPLINIREA PLANULUI IN 
INDUSTRIE. INVESTIȚII ȘI 
COMERȚ EXTERIOR 1N SE
MESTRUL I ȘI LUNA IUNIE 
1985 ȘI MASURI PENTRU REA
LIZAREA INTEGRALA A 
PLANULUI PE SEMESTRUL II 
1985. INCLUSIV RECUPERA
REA restantelor.

In cadrul ședinței, s-a subli
niat că. in primul semestru al 
acestui an. producția marfă in
dustrială a continuat să creas
că, sporul la acest indicator 
fiind in luna iunie de 8 Ia 
sută, iar la investiții de 12,6 
la sută, fată de aceeași perioa
dă a anului trecut. Cu toate 
acestea, realizările din prima 
jumătate a anului se situează 
sub prevederile de plan.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
apreciind rezultatele bune obți
nute de oamenii muncii dintr-o 
serie de sectoare de activitate, 
a insistat asupra stărilor de lu
cruri negative existente in di
ferite unități industriale, cen
trale și ministere, a rămineri- 
lor in urmă înregistrate in pri
mul semestru al anului.

Subliniind că există toate 
condițiile pentru înfăptuirea in
tegrală a planului pe 1985 și 
pe întregul cincinal, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, a cerut 
guvernului, ministerelor, celor
lalte organe economice centrale, 
tuturor unităților productive, 
ca. în spiritul analizelor făcute 
în ultimul timp ne fiecare mi
nister și ramură economică, al 
măsurilor stabilite cu acest pri
lej. șă se acționeze cu toată 
fermitatea pentru îmbunătățirea 
radicală a întregii activități, 
pentru realizarea exemplară a 
planului pe luna iulie și pe 
întregul semestru, asigurindu-se

La invitația tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU 
și a tovarășei 

ELENA CEAUȘESCU, 
a început vizita oficială de prietenie 
a președintelui Republicii Malta,

AGATHA
La ' invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
vineri după-amiază a sosit in 
țara noastră, intr-o vizită ofici
ală de prietenie, președintele 
Republicii Malta, Agatha Bar
bara.

Ceremonia sosirii inaitului 
oaspete a avut loc pe aeropor
tul Otopeni. Deasupra salo
nului oficial se aflau portretele 
președinților Nicolae Ceaușescu 
și Agatha Barbara, incadrate de 
drapelele de stat ale României 
și Maltei. Pe mari pancarte 
erau înscrise urările : „Bun ve
nit in Republica Socialistă 
România Excelenței sale, pre
ședintele Republicii Malta, 
Agatha Barbara !“, „Să se dez
volte continuu relațiile dc prie
tenie dintre Republica Socia
listă România și Republica 
Malta, in interesul celor două 
popoare, al colaborării și în
țelegerii in Europa și in 
lume!“.

La ora 19,10, aeronava cu 
care a călătorit președintele 
maltez a aterizat.

La coborirea din avion, pre
ședintele Republicii Malta a 
fost intimpinat și salutat cu 
cordialitate de președintele 
Nicolae Ceaușescu. Cei doi 
președinți și-au strins priete
nește miinile, și-au exprimat 
satisfacția de a se reintilni, de 
această dată, pe pămintul ro
mânesc.

O gardă militară, aliniată pe 
aeroport în cinstea sosirii înal
tului oaspete, a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnuri- 

astfel îndeplinirea cu succes a 
cincinalului 1981—1985 și trece
rea in bune oondițiuni la În
făptuirea planului pe 1986, a 
prevederilor viitorului cincinal.

Comitetul Politie Executiv a 
examinat BALANȚA DE VE
NITURI ȘI CHELTUIELI BĂ
NEȘTI ALE POPULAȚIEI PE 
ANUL 1981, COMPARATIV CU 
CELE DIN ANUL 1983,

A fost relevat faptul că rea
lizările obținute in dezvoltarea 
economico-socială a țării au 
creat condiții pentru sporirea 
veniturilor bănești ale popu
lației și utilizarea acestora in 
scopul satisfacerii nevoilor de 
trai. asigurindu-se, totodată, 
desfășurarea, in continuare, a 
procesului de economisire sub 
forma depunerilor la C.E.C. și 
o circulație bănească sănătoasă, 
echilibrată. Veniturile bănești 
ale populației de la unitățile 
socialiste au înregistrat — in 
anul 1984 — o creștere de 5,5 
la sută, comparativ cu anul 
1983. Circa 83 la sută din spo
rul veniturilor bănești, fată de 
anul 1983, a fost realizat pe 
seama creșterii veniturilor din 
muncă.

Un spor insemnat au înregis
trat, de asemenea, veniturile 
din fondurile sociale de con
sum — pensii, alocații pentru 
copii, indemnizații, ajutoare și 
burse.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că evoluția veniturilor 
și cheltuielilor bănești ale popu
lației pe anul 1984 a pus, încă 
o dată, în evidentă faptul că 
dezvoltarea economiei și crește
rea avuției naționale, tot ce se 
înfăptuiește in , România, ser
vește nemijlocit creșterii ne
contenite a bunăstării materia
le și spirituale a celor ce mun
cesc, a calității vieții întregului 
popor — țelul suprem al poli
ticii partidului, esența orîndui- 
rii noastre socialiste.

Comitetul Politie Executiv a 
dezbătut și aprobat în conti
nuare RAPORTUL CU PRIVI
RE LA PARTICIPAREA CU

(Continuare tn pag. a 4-a)

BARBARA
le de stat ale Republicii Malta 
și Republicii Socialiste Româ
nia. In semn de salut, au fost 
trase 21 salve de artilerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Agatha Barbara 
au trecut in revistă garda de 
onoare.

A urmat, apoi, prezentarea 
persoanelor oficiale venite in 
intimpinare — membri ai Con
siliului de Stat și ai guvernu
lui, generali, alte persoane ofi
ciale.

Un grup de pionieri a ofe
rit buchete de flori președin
ților Nicolae Ceaușescu și 
Agatha Barbara.

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

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Agatha Barbara 
au părăsit aeroportul, îndrep- 
tindu-se, intr-o mașină escor
tată de motocicliști, spre reșe
dința rezervată înaltului oas
pete.

La reședință, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Agatha Barbara s-au în
treținut intr-o ambianță de 
cordialitate.

Noul dialog la nivel înalt 
româno-maltez este o ilustrare 
a cursului pozitiv pe care il 
cunosc relațiile dintre țările 
și popoarele noastre, expresia 
dorinței comune de a dezvolta 
in continuare prietenia și co
laborarea dintre Români*  $1 
Malta, de a lărgi conlucrarea 
pe arena internațională pen
tru promovare*  politiei! de 
desiindere. înțelegere și p»ce.
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Pe stadionul din Brăila

12000 DE COPII Șl TINERI
INTR-UN FRUMOS SPECTACOL OMAGIAL

La Brăila, ne stadionul din 
„Parcul Monument11, a avut loc 
un amplu spectacol cultural- 
sportiv. organizat de către 
Consiliul județean de educație 
politică Si cultură socialistă. 
C.J.E.F.S.. Inspectoratul școlar 
județean. Comitetul județean al 
U.T.C. si Consiliul județean al 
Organizației Pionierilor. în

ATLETELE CONTINUĂ SERIA SUCCESELOR
* MaficSctl Puică - 15:06,04 la 5 008 m I 6 O nouă victorie

a Doinei Melinte asupra Jarmilei Kratochvilova

HELSINKI. 5. Stadionul o- 
limpio din capitala Finlandei, 
gazdă a atîtor mari competiții 
atletice, pe pista căruia au e- 
voluat. de-a lungul anilor, atâ
ția și atâția sportivi de mare 
faimă, a primit joi pe concu- 
renții la o nouă etapă din 
„Cupa mondială". A fost un 
nou prilej de obținere a unor 
rezultate de valoare, dintre 
care cîteva înregistrate de atle
tele noastre. Astfel. în cursa 
de 5 009 m. Maricica Puică a 
ieșit învingătoare într-un timp 
excepțional. 15:06,04, care re
prezintă a doua performantă 
mondială din istoria probei și 
un nou record național, mai 
bun cu 22,74 s decît cel obți
nut recent Ia Florența. Au ur
mat-o : 2. Aurora Cunh» (Por

SCRIMERII ÎN PREAJMA PARTICIPĂRII 
LA CAMPIONATELE MONDIALE

Reintorși la București, după 
o perioadă de pregătire la 
munte, componenții lotului re
prezentativ de scrimă și-au gă
sit „casa" (sala de scrimă din 
complexul sportiv Floreasca) în 
renovare. Așa Incit trebuie să 
împartă frățește în aceste zile, 
sala mare, de jocuri, a acelu
iași complex, cu selecționabilii 
lotului de lupte.

tn timp ce luptătorii de la 
„libere*  îsi începuseră antre
namentul pe cele două saltele, 
sub conducerea fostului cam
pion mondial Ladislau Simon, 
acum unul din antrenorii lo
tului. floretiștii îi ajutau pe 
tehnicienii Anton Ulmamei și 
Nicolae Istrate să asambleze 
planșele metalice. Afară, pe trep
tele tribunelor de la terenul de 
baschet alăturat, o punere în 
temă a antrenorilor de către 
antrenorul federal Tănase Mu- 
reșanu. completată de doctorul 
Petre Mita, care mal solicit*  
timp pentru cîteva examene de 
specialitate. Toate — cu glo
dul la apropiatele întreceri ale
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fața miilor de spectatori au e- 
voluat peste 12 000 de copii si 
tineri, esorimtad. intr-o suc
cesiune de tablouri sugestive, 
bucuriile vieții pe care o tră
iesc. devenirea patriei în cei 
20 de ani de cînd In frunte*  
ei se află cel mai iubit fiu al 
poporului nostru. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

tugalia) 15:06,95, 3. Cathy
Branta (S.U.A.) 15:07,56... 6.
Zola Budd (M. Britanie) 15:13,07.

In decurs de numai trei zile, 
campioana noastră Doina Me
linte s-a întrecut, pe 800 m, cu 
Jarmila Kratochvilova campi
oană mondială. în 1983, la 400 
m — 47,99 (record mondial) și 
la 800 m — 1:54,68. La această 
probă ea deține recordul lumii 
cu 1:53,28. tot din 1983. Și de 
această dată Doina Melinte s-a 
impus, cîștigînd astfel al doi
lea concurs, consecutiv, din 
„Cupa mondială*.  De subliniat 
că tlnăra noastră atletă Ella 
Kovacs s-a aflat Încă o dată în 
apropierea celor două mart 
sportive. Clasament : 1. Doina 
Melinte 1:59,40, 2. Jarmila Kra
tochvilova (Cehoslovacia) 1:59,53,

Tinăra noastră fleretieti Reka 
campioană mondiali de tineret, 
de «eniori

Campionatelor mondiale de 
scrimă, de la Barcelona (11—21 
iulie), unde scrima noastră va 
fi reprezentat*  de echipa de 
spadi (Felix Nleolae, Nicolae 
Bodoczi. Sorin Saltoe. Rudolf

Simbătâ 6 iulie 1985

Pe gazonul stadionului, o re
vărsare multicoloră de tineret*  
și bucurie exprima idei ca i 
.Pace pentru teti copiii lumii*',  
„învățăm I*  școala hărniciei". 
„Daciada — sănătate și vigoare", 
.Astăzi ucenici, mîine meșteri 
mari" etc.. înscrisuri din trupu
rile suple ale tinerilor crescuți 
In arena sportului.

Și-au dat concursul la a- 
ceastă manifestare, din șirul 
celor care se constituie ca o- 
magiu adus „EPOCII NICOLAE 
CEAUȘESCU". elevi din toate 
unitățile de invățămînt. dintre 
care cităm liceele „N. Iorga", 
„Panait Istrati", „Gh. M. Mur- 
goci“, „Nicolae Bălcescu", li
ceele industriale, școlile gene- 
nerale. copii din grădinițe, pre
cum si tineri din marile între
prinderi $i instituții brăilene.

Acțiuni sportive omagiale se 
desfășoară in aceste zile pe ba
zele sportive din municipiul de 
la Dunăre, precum și tn alte 
localități ale județului si In sta
țiunea Lacul Sărat.

Traian ENACHE, coresp.

INTERNAȚIONALE

Bilanț mondial la 5 ooo 
m : 14:53,8» Ingrid Kri»-
bansen (Norvegia) 1984 ! 
15:08.94 Maricica Puie*  
(România) 1985 ; 15:08,85
Aurora Cunh*  (Portuga
lia) 1985 : 15:07.58 Cathy
Branta (S.U.A.) 1985 ;
15:08.28 Mary Decker
(S.U.A.) 1982 ; 15:08.80
Crete Waltz (Norvegia) 
1982 etc.

3. Ell*  Kovacs 1:59,88. 4. Zu- 
zana Moravcikova (Cehoslova
cia) 2:02,06. In cursa masculină 
de 800 m. pe podium s-au a- 
flat :1. Edwin Koech (Kenya) 
1:46,97. 2. Marco Mayn (Elve
ția). 1:47,09. 3. Petru Drăgoesea 
1:47,21.

Alte rezultate : 3 000 m obst i 
March (S.U.A.) 8:16,62 ; triplu l 
Banka (S.U.A.) 17,44 m. 5 000 
m : Padilla (S.U.A.) 13:15.44.

Lazar (in plină mișcare), vice- 
va debuta acum la „mondialele" 

Foto : Aurel D. NEAGU

Szabo. Mihai Popa) ei flore- 
tista Reka Lazar.

Foul SLAVESCU
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binamoviada de oină

PARTIDE SPECTACULOASE îll FINALA PE JARĂ
TLîLCEA, s (prin telefon). In

trată In tradiția sportului nostru 
național, Dinamoviada la oină,, 
ediția 1985, a reunit la startul 
Întrecerilor fazei de masă un 
număr sporit de echipe din ca
drul Ministerului de Interne. 
Formațiile care au mers din 
victorie în victorie s-au calificat 
In finala pe țară, care a Înce
put joi pe două terenuri ame
najate In incinta complexului 
«portlv al sindicatelor din Tul- 
eea.

Se joacă sistem turneu. Ală
turi de cele 10 finaliste — Di
namo Marea Neagră, Dinamo 
Băneasa I, Dinamo Boșu. Dina
mo Băneasa II, Dinamo Buco
vina, Dinamo Cotrocenl, Dina
mo Tunari, Dlnamo Șiret, Di
namo Someș și Dlnamo Bega — 
evoluează, ca invitată, în afară 
de concurs, formația A.S.A. 
Constanța. Deși vremea a fost 
nefavorabilă in prima zi de

In „Cupa Farul" la volei feminin

UN JOC MARATON Șl UN ALTUL FOARTE SCURT
CONSTANȚA, 4 (prin tele

fon). Frumoase întîlnirile din 
ziua a doua a turneului inter
național feminin pentru echipe 
de club. „Cupa Farul”, găz
duit de inspirat modernizata 
Sală a sporturilor din localitate. 
„Tribunele" au fost mai co
nectate la tensiunea disputelor 
din teren, trăind adesea faze 
hingi, palpitante, și întorsături 
de situații care au dat culoare 
■pectacolelor.

Prin neprezentarea echipei 
poloneze Wisla Cracovia, pro
gramul a cuprins In debut ln- 
tîlnirea Dinamo — Flacăra ro
șie, încheiată cu scorul de
3—2 (14, 10, —7, —6, 9) pentru 
dinamoviste. Un joc frumos o- 
ferit spectatorilor, o dispută 
echilibrată încă din startul in- 
Hlnirii. în care Flacăra roșie 
a furnizat o replică remarcabi
lă. Elevele lui S. Chiriță au

ACTUALITĂȚI 
DIN TENIS

IN CADRUL MANIFESTĂRI
LOR PRILEJUITE DE „SAPTA- 
MINA INTERNAȚIONALA A 
CONDIȚIEI FIZICE ȘI SPOR
TULUI”, Tenis Club București — 
T.M.U.C.B. a organizat un inte
resant concurs rezervat juniori
lor. Au fost prezeați peste 300 
de concurențl, băieți și fete. 
Iată cîștigătorU. IS—18 ani i A. 
Popovic! — s. Gorgan (ambii 
Steaua) 6—1. 6—2 și Mlrela Bu- 
ciu (Steaua) — Oana Hlncu 
(Drumuri Unirea Iași) 3—6, 6—0, 
6—0. 13—14 ani : B. Popovicl — 
Cr. Mlu (ambii T.C.B. — 
T.M.U.C.B.) 1—6, 6—1, 6-1 și
Loredana Hector (Progresul) — 
Loredana Bujor (Dlnamo Bucu
rești) 6—1, 7—5, 11—12 ani : st. 
Btănilă (Progresul) — D. Pescă
ria (T.C.B. — T.M.U.C.B.) #—2, 
6—5 șl Eloriana Stoica (Viitorul 
Pitești) — Irina Splriea (Eina- 
mo București) 6—3, 0—6, 6—1.
*—10 ani : p. Ceucă (C.S.Ș. Re
șița) — G. Trifu (Progresul)
4—6, 6—2, 6—S șl Ana Maria 
Hartweg (Electrica Timișoara) — 
Antonela Volnea (C.S.Ș. Reșița) 
1—6. 6—4, 6—0. Cupa transmisi
bilă a revenit clubului Steaua 
(42 p). 2. Progresul București
» p, 3. T.C.B. — T.M.U.C. 20 
P. (Hie TURCU — coresp.).
• LA BRAILA, PE TERENU

RILE CONSTRUCTORUL ȘI 
SPARTACUS, s-a desfășurat, 
timp de cinci zile, al treilea tur
neu dotat cu .Cupa F.R. Tenis". 
Pe tablouri au fost înscriși a- 
proape 70 de eoneurenți din cele 
mal importante cluburi și sec
ții de tenis din Capitală și din 
tară. CîștigătorU finalelor : 
Masculin : D. Pop (Steaua) — 
M. Comănescu (Dlnamo Bucu
rești) s—4, 6—2. Feminin : Diane 
Samungl (Dlnamo București) — 
Luminița Sălăjan (Steaua) 6—3,
6— 4. Dublu feminin : Mlrela Bu- 
elu, Dlane Samungl — Luminița 
Sălăjan, Gabriela Precup 6—2, 
C—4. (Tr. ENACHE — coresp.).
• turneul dotat cn .cu
pa F.R. TENIS”, organizat la 
Brașov a fost cîștigat de D. Pop, 
care l-a întrecut cu 6—2, 6—2 pe 
R. Constantlnescu (ambii Stea
ua) și de Florentina Curpene 
(Dinamo București), victorioasă 
ou 7—6, 6—1 la Mirela Buclu 
(Steaua). Rezultatele finalelor 
de dublu : Gabriela Precup, Lu
minița Sălăjan — Monica Radu, 
Florentina Curpene 6—2, 6—2 și 
D. Antonescu, R. Constantlnescu 
— E. Dascălu, G. Cosac 7—5,
7— 5 (Carol GRUIA — coresp.).
• LA BERLIN A AVUT LOC 
UN TURNEU INTERNATIONAL 
INDIVIDUAL DE TENIS, la star
tul căruia au fost prezențl șl 
tenlsmanl români. M. Vanțfi a 
ajuns in finală, unde a fost în
trecut eu * *—4, 4—7 7—5 de Th. 
Emmrich. La Zinnowitz, In com
petiția pe echipe, reprezentativa 
tării noastre s-a clasat pe locul 
oecund, fiind întrecută cu 2—1 de 
ooa a țării gazdă. 

Vicecampiona mondială de ti
neret Reka Lazar (cea care, în 
aprilie, la Arnhem. în Olanda, 
a fost considerată cea mai com
pletă floretistă. chiar dacă ad
versara din finală a fost re
velația actualului sezon inter
national. veșt-germana Anja 
Flchtel), abia a încheiat cu 
succes un examen — bacalau
reatul si. iată, o așteaptă altul 
— debutul la „mondialele" de 
seniori. De obicei surîzătoare, 
tînăra brașoveancă este acum 
gînditoare, preocupată „Știu 
eu ? îmi va fi greu singură... 
Dacă aveam si celelalte fete 
lingă mine...". „îl vei avea, pe 
margine, pe antrenorul Ștefan 
Haukler. ca si la Amhem. Si 
nu uita că în 1962, la Buenos 
Aires. Olga Szabo, avind-o 
lingă ea doar pe Maria Vicol, 
a devenit campioană mondială", 
îi răspundem îndoielilor și tra
cului unei debutante, care tre
buie să fie convinsă că va
loarea și pregătirea se exprimă 
prin ele însele. Or. acestea o 
acreditează pe talentata noas
tră floretistă ca o reală spe
ranță...

Elisabeta Guzganu-Tufan, ma
rea absentă a apropiatelor 
„mondiale", în urma unei îm
bolnăviri care a tinut-o în a- 
fara planșelor mai mult de o 
lună, tocmai în perioada deci

concurs (a plouat, terenurile de
venind alunecoase), majoritatea 
echipelor, de forțe sensibil ega
le, au furnizat partide viu dis
putate, presărate cu acțiuni 
spectaculoase pe ambele culoare, 
iar la „bătaia mingii” oinlștil au 
realizat, in pofida vîntulul, pre
țioase puncte suplimentare. 
Jocurile au fost Interesante șl 
prin faptul că principalele can
didate la un loo pe podium, 
Dlnamo Marea Neagră, Dlnamo 
Tunari și Dlnamo Băneasa I, au 
fost nevoite să guste și ele din 
amărăciunea Infrtngeril.

Iată cîteva dintre principalele 
rezultate : Din. Marea Neagră — 
Dlnamo Băneasa II 7—13, Din. 
Bega — Din. Băneasa I t—1, 
Din. Tunari — Din. Marea Nea
gră 5—8, Din. Roșu — Din. Bă
neasa I 5—7. Din. Șiret — Din. 
Bucovina C—3. Competiția con
tinuă.

Troian IOANIȚESCU

scăpat însă printre degete vic
toria în primul set, în care au 
condus cu 14—11. dar au pier
dut in prelungiri. Dlnamo, cu 
o garnitură superioară ca gaba
rit și stare de pregătire (avînd 
în vedere faptul că o bună 
parte dintre jucătoarele sale se 
află în plină pregătire cu lo
tul reprezentativ), și-a adjude
cat apoi șl cel de-al doilea 
set, în care a condus perma
nent. Dar partida avea să cu
noască o surprinzătoare întor
sătură. Flacăra roșie reamintin- 
du-ne întrucîtva de forma re
marcabilă ne care o demon
strase in finalul campionatului. 
Cu Viorica Niculescu în formă 
deosebită și cu Doina Chirie 
campletînd fericit sextetul, Fla
căra roșie a refăcut handicapul 
de două seturi, egalarea (2—2), 
fiind aplaudată de public. Si. 
date fiind diferențele clare cu 
care cîștigase seturile 3 și 4, 
se Întrevedea o eventuală sur
priză în fața campioanelor. A- 
ceasta nu s-a lntlmplat Insă 
deoarece una dintre trăgătoa
rele _ de elită ale echipei — 
Daniela Iacob — nu a mai 
avut prestația bună din ziua 
precedentă (evident și ca ur
mare a întreruperii îndelungate 
cauzate de pregătirea unor e- 
xamene). Astfel că Dlnamo «-a 
impus In setul decisiv, după ce

Din inițiativa unor oameni pasionați ți crin muncă patriotică

0 BAZĂ SPORTIVĂ
Am vizitat, intr-un amurg de 

zi. Școala generală nr. 10 (direc
tor, praf. Ionel Diamant) din 
marele cartier muncitoresc g&lă- 
țean Tigllna m, școală unde În
vață și fac sport 1800 de elevi, 
însoțiți de profesorul Hristofor 
Stupu, șeful catedrei de educație 
fizică, inițiatorul a ceea ce a- 
veam să consemnăm, trecem In 
revistă o cochetă bază sportivă- 
mode! a județului Galați (plină 
ochi, atunicl), came Ia prima ve
dere, din pricina variatelor mar
caje, pare mai degrabă o sofisti
cată pistă pentru aeronave. Pe 
o suprafață de 4 500 mp. (fiecare 
colțișor al curții a fost din pdin 
valorificat) siait amenajate patru 
terenuri de tenis de drop, trei 
de handbal, două de mlni-bas- 
chet, unul pentru mini-fotbal, 
patru de volei (toate bitumlnl- 
zate), unul pentru oină, două 
piste de alergare (una de 60 m șl 
alta de 236 m), trei gropi de ni
sip, trei piste aplicative, trei por
ticuri pentru gimnastică, în mo
mentul de față se lucrează de 
zor la finisarea unui poligon de 
tir cu aer comprimat. De ase
menea, o sală de clasă a fost 
transformată în „atelier” pentru 
corectarea deficiențelor fizice ale 
elevilor ((premieră în cadrul șco
lilor gălățene). dotată cu absolut 
tot ceea ce este necesar.

Inimosul profesor ne-a spus că 
pentru realizarea prin muncă 
patriotică a acestei frumoase baze 
sportive a primit un sprijin sub
stanțial din partea conducerii 
școlii, precum șl de la subingine-

ANUNȚ
LD.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 ;
• reoepționeri piese auto ;
• primitori mărfuri piese auto ;
• muncitori necallflcați pentru pază.
Sollcltanțll trebuie să posede buletin de Identitate de Bucu

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

MECI INTERNATIONAL
DE POLO

Ieri, după-amiază. la Ștran
dul tineretului din Capitala, 
a avut loc un interesant meci 
internațional de polo. S-au 
întîlnit Steaua București Și 
Selecționata Armatei italiene. 
Tinerii jucători români au avut 
o evoluție mai sigură, ei im- 
punîndu-se clar în prima parte, 
pentru ca în cea de a doua 
oaspeții să reușească echilibra
rea disputei, fără a pune sub 
semnul întrebării succesul bu- 
cureștean : Steaua a cîștigat 
cu 7—5 (3-1, 1—0, 1—1. 2-3). 
Au marcat Ragea 2. Staciuc
2. Balanov, Oprișan, Duculeț, 
respectiv Portelli 3, Picasso și 
Casagrande. Au arbitrat : V. 
Median și V. Goian.

Luni, de la ora 17, tot la 
Ștrandul tineretului, are Joc 
meciul revanșă.

a condus la diferențe clare 
(11—3) și după o revenire spec
taculoasă spre final a învinse
lor. Evidențiate : Ottilia Szent- 
kovics, Irina Velicu, Mariana 
Chitic (D), Viorica Niculescu, 
Corina Olteanu, Doina Chirie 
(FI.). Arbitraj foarte bun al 
brigăzii CI. Murgulescu — I. 
Covaci.

Un joc splendid a reușit, în 
cea de a doua întîlnire, T.S.C. 
Berlin, care a realizat o vic
torie spectaculoasă, cu 3—0 (4, 
3, 1), în numai 33 minute de 
joc (!). în fața Calculatorului 
București (care are doar scuza 
că a jucat fără două titulare). 
Tînăra garnitură din R.D. Ger
mană, pregătită de Frank Fra
ser, a dominat in toate com
partimentele, demonstrînd vi
goare în atac, predilecție pen
tru jocul combinativ șl o re
marcabilă mobilitate în teren, 
învingătoarele au jucat în sex
tetul : Anthe Schmidt, Evelin 
Rauth. Brit Wiedemann. Heinke 
Wustling, Petra Weber, Nora 
Harms. Arbitraj bun : C. Mu- 
șat — V. Cossini.

în programul de astăzi (ora 
17): Farul C.S.Ș. 1 Constanța
— Calculatorul. T.S.C. Berlin
— FI. roșie.

Aurelian BREBEANU 
Comei POPA, coresp.

ȘCOLARĂ MODEL 
rul Spiru Goia și muncitorul 
Grigore Lefterache (fost elev al 
școlii). N-a uitat, însă, să evi
dențieze și contribuția elevilor 
școlii, cu precădere a acelora din 
clasele a VHl-a „A” și „B“.

De subliniat că rezultatele 
sportive obținute de elevii școlii 
amintite slnt pe măsura dotări
lor șl a muncii pasionate depuse 
de profesorii de educație fizică 
H. Stupu, Corina Tămăceanu și 
Silvia Bucă. Să notăm cîteva 
dintre cele mal semnificative : 
echipele de tetratlon ale școlii 
slnt campioane județene ale ulti
melor patru ediții ; depistarea șl 
lansarea in activitatea de perfor
manță a unor sportivi de certă 
valoare, cum sînt : atleta Corina 
Roșioru (campioană națională de 
junioare), Anișoara Bostan, Ane
ta Achim, Maricica Voinea (foste 
campioane naționale la cros) ; 
numeroși elevi fac parte din lo
turile secțiilor de performanță 
afle cluburilor sportive școlare, 
tar despre demifondista Luxița 
Sîrghie (ici. a Vn-a) și „vitezistul” 
C. Domițeanu (tel. a Vnr-a) am 
fost asigurați că vom avea cit de 
curfnd ocazia să scriem despre 
rezultatele lor.

...Am pleoat de la Școala ge
nerală nr. 10 din Galați cu oele 
mai frumoase impresii. Pentru 
că realmente aid am tntîlnit oa
meni serioși șl harnici. Oameni 
care, constiențl de rolul social 
al sportului, II acordă tot spri
jinul.

Telemac SIRIOrOL

CLEOPATRA PĂLĂCIAN (atletism)
In spori, comparațiile sînt 

destul de- hazardate, de for
țate și nu întotdeauna potri
vite. chiar dacă se au în ve
dere ac-eleași elemente ale u- 
nui cadru general. Și, totuși, 
avem convingerea că a com
para pe această tînără atletă, 
care este Cleopatra Pălăcian, 
cu ilustrele ei predecesoare 
Natalia Andrei-Betini și Ma
ricica Puică (fosta și actuala 
recordmană națională de se
nioare la 3 000 m), nu are ni
mic forțat și exagerat. Dim
potrivă...Cleopatra-Carmen Pălăcian, 
născută Ja Deva, la 3 ianua
rie 1568, elevă la Școala ge
nerală nr. 7 din orașul natal, 
antrenată de profesoara Ma
riana Mladin, este, de anul 
trecut, recordmana de juni
oare a țării, cu rezultate care 
nici nu pot fi comparate cu 
cele înregistrate de Natalia și 
Maricica, pentru simplu mo
tiv că ele nu... alergau, la 
vîrsta junioratului, în curse 
de 3 000 m! Pălăcian, însă, la 
15 ani în 1983, a fost înregis
trată cu două rezultate cu to
tul remarcabile : 4:13,85 la
1 500 m și 9:22,64 la 3 000 m. 
Natalia Bctâni a obținut în 
1974 (ia 22 de ani) un rezul

„CUPA ROMÂNIEI" SĂ CONSTITUIE 0 PiRGHIE
REALĂ IN RIDICAREA

„Cupa României" la rugby, 
cea de a doua competiție internă 
importantă, după campionatul 
divizionar „A", și-a creat o ve
ritabilă tradiție a meciurilor viu 
disputate, îndeosebi în etapele 
finale. Așa a fost anul trecut, 
cînd protagonistele, R. C. Grivi- 
ța Roșie și Farul Constanța, au 
terminat la egalitate ; a cîștigat, 
atunci. „15 “-le grivițean, cu o 
echipă mal... tînără. Și anul a- 
cesta rugbyștii Griviței Roșii au 
fost finaliști, împreună cu cei ai 
Iul „Poli" Iași. E drept, sportivii 
bucureșteni și-au apropriat victo
ria (19—15), după o primă re
priză egală (12—12), dar finalul 
a aparținut studenților ieșeni, la 
un pas de eseu, In imediata ve
cinătate a buturilor adverse. în- 
scriindu-1, rugbyștii de la „Poli" 
ar fi întors rezultatul și trofeul, 
poate n-ar mai fi rămas la 
București...

Și, totuși, peste virtuțile el de 
ordin spectacular — miza fiind 
indiscutabil mai mică și, în con
secință. echipele mai puțin im
plicate și... obsedate de rezultat 
— „Cupa României" rămîne în 
urma campionatului sub raport 
calitativ. Fiindcă există, în cazul 
„Cupei", an viciu de fond : ea 
se desfășoară în perioadele în 
care campionatul este întrerupt,

ASOCIAȚIA CHINOLO- 
GICA DIN ȚARA NOAS
TRĂ organizează mîlne, 
la ora 9, pe stadionul Pe
trolul din Ploiești, EXPO
ZIȚIA CANINA REPUBLI
CANA. în cadrul acestei 
expoziții, La care vor fi 
prezentați cei mal frumoși 
cîlni din întreaga țară, un 
punct de atracție îl con
stituie expunerea dinilor 
ciobănești românești, va
rietățile Mioritic și Car
patin.

SCRIMERII IN PREAJMA PARTICIPĂRII LA C. M.
(Urmare din pag. I) 

[
tat, evident, mai bun. pe 1 500 
m (4:10,5) ; iar Puică, în 1975, 
la 25 de ani, a realizat 4:12,8!

Anul trecut, la 16 ani, Cleo
patra Pălăcian a parcurs 1 500 
m in 4:09,37 și 3 000 m în 
9:06 75 — record național de 
junioare, al treilea rezultat 
mondial pentru această cate
gorie de vîrstă. In sfîrșit, să 
mai notăm că tot în 1933 și 
1984, atleta noastră a cîștigat 
detașat-marele concurs „Prie
tenia" cu 4:13,85 la 1 500 m și, 
respectiv, 9:19,1.4 la'3 000 m.

în 1985, an foarte important 
pentru Pălăcian, într-un con
curs de anvergură, la Buda
pesta, ea a cîștigat 3 0C0 m in 
9:06,69 — nou record și cel 
mai bun rezultat mondial pen
tru junioare, în actualul se
zon.

Urmează citeva starturi în
semnate pentru cariera atle
tei î Balcaniada de junioare 
la Chanla, în insula Creta 
C27 $i 28 iulie), „Concursul 
Prietenia" la Pitești (3—4 au
gust) și Campionatele europe
ne de junioare la Cottbus, în 
R. D. Germană (22—25 august). 
Sperăm ca ca să răzbească 
cu brio șl de aici înainte...

Romeo VILARA

CALITĂȚII RUGBYULUI!
pentru a face loc pregătirilor e- 
chipelor reprezentative în vede
rea unor întreceri internaționale, 
de regulă meciurile din Campio
natul european F.I.R.A., cum s-a 
întâmplat și în această primă
vară. în acest fel, la partidele 
din „Cupă" sînt prezenți fie ju
cători ieșiți din formă, fie rezer
vele unor titulari, fie sportivi mai 
tineri care aspiră la consacrare. 
Destul de rar se întâlnesc cazuri 
cînd formațiile participante intră 
pe teren cu loturile-standard, 
cum s-a petrecut acum cu câști
gătoarea întrecerii, R. C. Grivița 
Roșie (mai puțin jucătorul Oc
tavian Moraru, nerestabilit după 
un accident), „Poli" Iași (și ea 
cu cîteva indisponibilități), sau 
Știința Baia Mare, una dintre 
semifinaliste. în mod normal, 
însă — dacă aceasta poate fi o 
stare de lucruri „normală" — 
rugbyștii din lotul național nu 
iau parte la competiție, determi- 
nînd astfel, prin absența lor, 
greșit înțeleasă — după opinia 
noastră — o scădere simțitoare a 
calității întrecerii.

De aceea, firesc ar fi ca la 
meciurile din „Cupa României", 
să fie prezenți, ca și în cele de 
campionat, TOȚI JUCĂTORII, 
iar competiția să reprezinte o 
modalitate de continuare a pro
cesului de pregătire printr-o în
trecere puternică, fără partide 
„înnecate", cel mai adesea, în a- 
nonimat, tocmai din pricina ab
senței celor mai buni rugbytși. Se 
impune, așadar, o cu totul altă 
optică din partea federației, că
reia îi sugerăm să găsească so
luții pentru a face din „Cupa 
României" o competiție cu un 
alt statut, mai aproape de ce
rințe, spre a contribui la creș
terea competitivității jucătorilor 
noștri, ea încetând de a fi doar 
o întrecere destinată să umple 
un gol în calendar...
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sivă. este acum refăcută si se 
pregătește, alături de celelalte 
coechipiere (Monica Veber, Ro
zalia Oros. Georgeta Beca), 
pentru Jocurile Mondiale Uni
versitare, din august-septem- 
brie, de la Kobe — Japonia, 
unde are de apărat titlul de 
campioană, obținut la Edmon
ton. „O să încercăm să dove
dim Ia Kobe ceea ce am fi 
putut să facem la Barcelona, 
dacă aveam toată echipa aptă 
de o asemenea supremă con
fruntare". ne spune Eiisabeta 
Tufan, fără a-și ascunde amă
răciunea ratării participării la 
C.M. 1935.

Dumitru Popescu și Octavian 
Zidaru. antrenorii spadasinilor, 
stau tot timpul pe lingă „puii" 
lor (nici unul sub 1,85 m !). 
Ambii sînt circumspecti. „8—9 
echipe, de valori apropiate, au 
sanse de a se califica în pri
mele 4 ; deci, de a aspira la un 
loc pe podium : Elveția, Franța, 
R.D.G., R.F.G., Italia. Polonia, 
România, Ungaria, Uniunea So
vietică, enumerate în ordine al
fabetică", ne spune Octavian 
Zidaru. Iar Nicolae Bodoczi, 
cel care, în primăvară, la „Tro
feul Monal", de la Paris, un 
mini-campionat mondial. s-a 
clasat pe locul 2. conchide : 
„Sînfem optimiști, dar dorim să 
ne căutați pentru declarații 
după performanța de la Barce
lonă !“...

Și nci dorim ! Deci, succes !
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După tragerea la sorți a cupelor europene

A VENIT ȘI RÎNDUL
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în privința concurenților tre
buie semnalată reapariția în 
calitate de competitori a in
structorilor Florica Uță și Vasi
le Mihanciu, performeri de va
loare (exemple de longevitate 
sportivă) care, prin prezența lor 
vor constitui nu numai un
exemplu, ci si un stimulent
eficace pentru mai tinerii lor 
coechipieri. Se estimează că ei 
vor fi secondați de Marta IIqsu, ----  - - - - Ni- 
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Valerica Popescu, Ramiro 
colau, Silviu Luțac, dar și 
lalțl reprezentanți ai noștri 
trebui _să dovedească, prin 
loarcn rezultatelor, justețea 
cluderii lor in lot.

Prezența in corpul de arbitri 
a unor nume prestigioase pre
cum Ion Roșu șl Ecaterina Dia- 
conu oferă garanția unor jude
căți competente șl exigente tot
odată. Aceasta denotă receptivi
tatea noului secretar federal), 
inginer aviator Vasile Sabău, 
față de semnalele ziarului nos
tru referitoare la utilizarea pe 
mai departe, ca activiști obștești, 
a tehnicienilor de valoare după 
retragerea lor din activitate.

Deoarece prognoza meteo pen
tru intervalul de timp urmă
tor nu se arată prea generoasă 
si slnt posibile modificări in 
program. rezultatele tuturor 
probelor șl clasamentele finale 
vor fi publicate centralizat după 
încheierea concursului.

Dinu COSTESCU

• Concursul international de 
planorism de la Leszno (Polo
nia) s-j Încheiat cu victoria ce
hoslovacului Fr. Mafusek. Din
tre reprezentanții țării noastre, 
cea mai bună poziție în clasa
mentul general, locul 5, a obți- 
nut-o Sergiu Sidon (42 de con- 
curenți).
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Nicolae, Dumitru Velieu, Marius 
Curteanu, Iosif Molnar ș.a., În
trecerile constituind șl un bun 
prilej de verificare in vederea 
Campionatelor balcanice.

In program figurează probe de 
categoria „Sf. Gheorghe", inter
mediar I șl n. Marele Premr 
ș.a.

nergo-reparații Brașov) și Marta 
Hosu (CIBO Brașov) - 
meci de fotbal feminin 
tre Tractorul 
București. •
MASCULINE 
s-au întrecut 

sociațlel sportive Dacia din Pi
tești. Pe primele două locuri 
s-au clasat formațiile secțiilor 
Caroserie șl Matrițerie. • LA 
GALAȚI a avut loc tradiționala 
gală amicală de box intre re
prezentanții cluburilor de box 
din localitate șl din Brăila. Vic
toria a revenit gălâțenilor cu 
7—3. Cele mal aplaudate me
ciuri le-au furnizat C. Lihăcea-
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Cum au soluționat problema 
forurile sportive ale județu
lui Timiș? Boxerii de la A.E.M. 
au fost lisați să completeze 
formația Metalul Bocșa (din 
județul Canaș-Severin), iar cei 
de la U.M.T. pe cea de la 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin 
(Județul Mehedinți) ?!? Cum 
cele două echipe au fost re
partizate în aceeași serie (I) 
a Întrecerii, sportivii celor 
două secții de pe malul Be- 
găi au devenit adversari, dnd 
mult mal bine ar fi fost ca 
el (împreună cu tinerii foarte 
dotați de la C.F.R.) să alcă
tuiască o echipă cu eare să 
participe In competiția repu
blicană. Astfel s-a ajuns ca 
timișorenii să nu albă o for
mație ta campionatul divizio
nar, deși ar fl avut această 
posibilitate. dacă C.J.E.F.S. 
Timiș s-ar fi preocupat, cit 
de olt. de destinele acestei 
ramuri sportive...

Curioasă optica .specialiști
lor" respectivi, care au per
mis ca boxerii lor să evolueze 
în altă parte, declt să-1 adune 
Șl să-l folosească sub culo
rile asociațiilor și cioburilor 
locale.

republican de călărie

ISAJ LA STARTUL ETAPEI A DOUA
:a hipi*  

dresaj 
ua eta- 
ublican, 
rie de 
umoase 
îaționa- 
? voi 
heorghe

.n organl- 
sindical, 

industriei 
>nă — la 
e. la care 
din Jude- 
Mare, Să- 

Maramu- 
. întreceri 
il Faimar 
mare 22— 
i), iar la 
it forma
li a cîșii- 
j Someșul 
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ne pe pri- 
Paraschiva 
dare) Fi- 
i loc la 
ar ești. O 
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»•, în fața 
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Acum, după încheierea tragerii 
la sorți In cupele europene, să 
Încercăm o detașare de subiecti
vism șl să vedem cum ar co
menta cronicarii europeni 
gramul echipelor românești.

Cel mal mulțl dintre el ar 
ne :

1. Vejle — Steaua ar fi
meci echilibrat, la aceasta con
tribuind, pe de o parte, efer
vescența daneză in fotbalul eu
ropean, in care coechipierii lui 
Simonsen (mal ales de la echipa 
națională) s-au răsplndlt in În
treaga Europă. Pe de altă par
te, Insă, există o tradiție a vic
toriilor românești asupra fotba
liștilor danezi in ultimul deceniu.

2. A.S. Monaco — Universita
tea Craiova e din nou un meci 
echilibrat, chiar dacă ultima per
formanță a Universității Craiova 
(semifinala cu Benfica) a adus 
echipa lui Ștefănescu mai aproa
pe de rampă. O apropiere de 
rampă care e compensată, In 
schimb, de faptul că Monaco 
reprezintă astăzi soceer-ul cam
pion al Europei.

3. Dinamo — Vardar ar fi, pen
tru cronicarii europeni, o formă 
de rivalitate zonală, In care Di
namo vine cu semifinala recentă 
In Cupa campionilor. Deci, un 
avantaj Dlnamo, mal ales că e- 
chlpa iugoslavă nu e nici Parti
zan, nici Hajduk Split, nici Stea
ua Roșie.

4. Neuchatel — 
țese, dacă ar fi 
cum citeva luni — eventual prin 
rrisma jocurilor bune făcute de 
echipa lui Iorguleșcu — ar fi 
acordat un ușor avantaj echipei 
românești, o dată cu transferarea 
lui Stielike șl Nielsen, „Jocul" 
se echilibrează.

Ce evaluări am face noi, co
mentatorii români 7

— Am spune, in primul rind, 
că Steaua a făcut progrese pe 
care Europa fotbalistică nu lc-a 
Înregistrat încă șl că Vejle e 
mai puțin dectt un „comprimat*  
al fotbalului danez.

Am spune că Monaco e, poate, 
adversarul cel mai puternic din 
cel patru si că. deci, misiunea 
Universității Craiova nu e deloc 
ușoară.

Am spune că Vardar, chiar 
dacă e o echipă relativ mal pu
țin cunoscută, este una iugosla
vă, adică una din echipele care 
au avut (aproape) întotdeauna 
un ascendent asupra formațiilor 
noastre in cupele europene.

In sflrșit, Sportul studențesc 
este o echipă mal bună dectt 
actuala el cotă europeană, dar 
nimeni nu uită că un Stielike, 
așa cum a jucat in primul meci cu 
videoton, este un as care poate 
înaripa o echipă.

Această trecere ta revistă nu 
face declt să confirme echilibrul 
lnttlnlrilor, fie că a vorba de un 
echilibru obiectiv, fle eă e vor
ba de creșterea sau descreșterea 
de moment a echipelor.

Care ar fi. ded, șansele echi
pelor noastre 7

ACESTE ȘANSE DEPIND 
PRIMUL RIND DE FORMA 
CARE SE VOR PREZENTA 
CULPELE NOASTRE. Dacă 
patru vor reuși să se prezinte 
la forma maximă, atunci nu este 
exclusă depășirea iul M la sută 
in calificarea pentru turul doL 
Pentru că. oricum, tragerea la 
sorți nu a adus echipelor noas
tre o formație de super-ciasă, 
din categoria Liverpool, Bayern, 
Inter sau Real Madrid, echipe 
care au dominat ani in șir fot
balul de club european.

IN 
ÎN

nu, D. Străchinaru (G), D. VU- 
cu și I. Panait (B). • DEDI
CAT ANULUI INTERNAȚIONAL 
AL TINERETULUI, triunghiula
rul de orientare turistică — 
Prahova — București — Brașov 
—, competiție organizată de Co

șimisia Județeană de turism 
alpinism Prahova (președinte, 
dr. Nicolae Stroescu). s-a bu
curat de participarea a peste 
200 de sportivi din 28 de aso
ciații sportive. Printre ciștigăto- 
ril categoriilor s-au numărat : 
Mirela Georgescu, Caudiu Lln- 
can (Locomotiva București), Bea
trice Lobontz, Paul Lupșan 
(Rulmentul Brasov), Nicolae Mi

Se- 
du- 

o
al doilea caz — 
care reprezintă 
nivel european, 
se mai pune și pro-

Această situație, departe de a 
invita la liniște, trebuie să mo
bilizeze, deoarece ta fa(a unor 
echipe „pămintene" trebuie să 
joci cu pinzele sus, nefiind vor
ba de adversari in fața cărora 
trebuie să te organizezi cu tac
tica prudentei.

Ar fl tentantă o ierarhie a 
șanselor. Dar, iarăși, șl ta acest 
caz, operează echilibrul de for
te. în primul rind cel teoretic. 
Cert este că în momentul de te
tă Steaua șl Sportul studențesc 
au misiunea de a menține — cel 
puțin — cota la care au ajuns. 
Pe de altă parte, Dlnamo șl U- 
nlversltatea Craiova trebuie să 
depună eforturi pentru a redo- 
btadi nivelul avut ta meciurile 
cu Liverpool, in primul caz (am 
luat meciul de valoare medie, nu 
„virful" numit Hamburg) șl ~ 
villa — In 
blă manșă 
Craiovă de

sigur că . _ __ _ _____
blema fortificărilor posibile. Ju
cătorii cel noi — se vorbește des
pre Mujnal la Steaua, despre 
Văldean la Dlnamo, despre Mir
cea Popa la Sportul studențesc 
— trebuie încadrați de urgență, 
deoarece altfel fortificarea este 
iluzorie.

Cele patru echipe românești 
au obligații foarte mari. Rolul 
lor crescind ta fotbalul nostru 
trebuie „ratificat" prin reprezen
tarea internațională. Cu ani ta 
urmă, ta cupele europene jucau 
șl F.C. Argeș, șl U.T.A., șl „U". 
și chiar Chimia Rm. VUcea sau 
F.C. Bala Mare. Acum, „cele pa
tru" au asigurată o constanță 
ta prezenta pe terenurile Euro
pei, ceea ce Înseamnă 
mult penrtu niște 
bine rodate.

Din acest punct 
rile obligații ale 
încep abia acum!

foarte
echipe și așa

de vedere, ma-
„europenelor**

loan CHIRII A

LUCEAFĂRUL l-A „RODAT" PE HAG!f REDNIC, IOVAN...

AȘTEPTĂM REPLICA CENTRELOR OLIMPICE
cind s-au discutat șl (apoi) 

pus bazele centrului național de 
pregătire „Luceafărul", totul a 
pornit de la necesitatea concen
trării talentelor gi asigurării unei 
pregătiri superioare, la nivelul 
cerințelor fotbalului modern, a 
acestui nucleu de speranțe. Șl 
.Luceafărul", mal ales in primii 
ani de activitate, a dat rezulta
tele scontate : s-au obținut elte- 
va frumoase calificări la turneul 
final al campionatului european 
(R.D. Germană — 1980, R.F. Ger
mania — 1981, Anglia — 1983) și 
s-a clștigat prima medalie a fot
balului românesc. cea din 
Australia (Campionatul mondial 
— 1981).

Promoțiile care au obținut a- 
ceste rezultate s-au evidențiat șl 
prin promovări spectaculoase ale 
unora dintre reprezentanții lor, 
atît In Divizia „A", cit și In 
echipa națională (Rednic, Geol- 
gău, Iovan, Andone, Suclu, Ga
bor, Stingaclu, Bagi, Balint). 
Treptat, treptat, tnsă. clubul 
„Luceafărul" — prin condițiile 
sale precare, prin calitatea se
lecției și instruirii necorespunză
toare — a Început să dea evi
dente semne de... oboseală, a 
devenit permanent subiect de 
discuție șl ținta atacurilor por
nite Îndeosebi dinspre cluburile

hai, Daniel Stroescu (Voința Si
naia), Tudor Dobre (Politehnica 
București) și Nicolae Tănase 
(Voința Ploiești). • ÎN FRU
MOASA AȘEZARE din Tara de 
Sus, Dumbrăveni (jud. Suceava), 
s-a organizat o reușită compe
tiție fotbalistică pentru copil, 
„Cupa Dumbrava" la caTe au 
participat numeroase echipe din 
mai multe județe. Pentru adju
decarea trofeului s-au întrecut 
Dumbrava I Dumbrăveni si C.S.S. 
Olimpia Piatra Neamț ; scor
5—2. Premiul acordat cehii mal 
tehnic jucător a rost atribuit lui 
Florea Lorin (C.S.M. Suceava). 
Golgeter a fost Mihal Guriță 
(Dumbrava I) cu 13 goluri mar
cate. Inițiatorul competiției — 
profesorul de educație fizică Mir
cea Crainici uc, fost jucător ia 
C.S.M. Suceava, care a avut 
sprijinul efectiv 
popular (primar Vasile 
ru).

care a 
al Consiliului 

rasca-

Andreirelatări de la
Crișan, C. Gruia. I. Fețeann, T. 
Siriopol, O. Bălteanu si L Mln- 
drcscu.

ARBITRII POT PROMOVA
DAR-DE CE NU Șl RETROGRADA?!

Există în lumea dalismului 
o vorbă : „Nu-i ușor să cu
cerești tricoul galben, mai 
greu e insă să-l păstrezi ! 
„Transferând discuția in lu
mea fotbalului, mal exact ta 
sfera arbitrilor, să reținem 
una dintre ideile emise ta 
cadrul recentei plenare a co
mitetului federal : „Primeni
rea lotului „A" de „cavaleri 
ai fluierului" nu trebuie fă
cută numai prin promovări 
permanente de tineri, ci și 
prin retrogradarea arbitrilor 
care nu se dovedesc apți 
pentru acest nivel".

Este o invitație la emulație 
șl în cadrul lotului „A" de 
arbitri. O idee cane trebuie 
aplicată permanent, In nu
mele creșterii conitimiue a ca
lității arbitrajelor. Pentru că, 
promovarea In lotul de elită 
reprezintă o onoare, insă, ta 
același timp, și o obligație 
majoră. Obligație căreia nu 
toți cel investiți cu... ecuso
nul Diviziei „A" l-au făcut 
fată.

Trebuie lansată, ded, o lup
tă non-stop pentru calitate i 
Idee necesară activității pen
tru că, deși s-au făcut mulțl 
pași inainjte, marile valori ta 
arbitrajul nostru se găsesc eu 
greu. Această ștachetă ridi
cată. pe care stat chemați eă 
o sară toți divizionarii „A", 
va face o selecție a valorilor. 
O selecție ta care criteriul

„A*

PREGĂTIRILE LOTURILOR DE JUNIORI
Reintră în actualitate selecțio

natele de juniori, care vor sus
ține partide oficiale în sezonul 
de toamnă. începînd de joi, lo
turile UJ3J.A. *86  și UJ0.F.A. ’88 
s-au reunit la București și se 
vor pregăti în aceste zile la 
Cîmpulung Muscel șl, respectiv, 
Snagov. Dar, iată componența 
acestor loturi și competițiile M 
care vor participa în această 
vară.
• LOTUL U.E.F_A. >88 :
Portari : Prunea, Sulyok, Biro • 

fundași : Axlnia, Bejenaru, Po
pescu, Răducanu, Chergl, Pojar, 
Stol co v ; mijlocași : C. Moldo
van, Sabău. Oloșutean, Diimi- 
trașcu, Prună, Labu, D. Sava ; 
atacant! : Neagoe, Smolesc, Cr. 
Sare, Nuță, Ad. Vasile, Costă- 
chescu. Henzel.

Pregătirile de la Ctaxpulung 
Muscel vor dura ptnă la 11 iulie.

și asociațiile sportive. Erau nece
sare măsuri, dar unele care să 
nu scape din vedere scopul ini
tial al centrului — concentrarea 
talentelor fotbalului. Șl, iată, a 
apărut soluția Înființării centre
lor de pregătire olimpică a ju
niorilor ia fotbal, care se vor a 
fl...

Dar pentru a afla ee ce in
tenționează să reprezinte ele In 
perimetrul fotbalului nostru, să-l 
dăm euvlntul lui Mihal Ionescu, 
secretar al THJ, in ,a cărui 
sferă de activitate vor intra și 
aceste noi unități :

-In primul rlnd este vorba de 
o formă superioară de instruire 
$1 educație a sportivilor din lo
turile naționale de juniori. in 
perspectiva promovării acestora 
in sfera fotbalului de perfor
manță. în cadrul fiecărui centru 
vor funcționa cite două grupe 
a 30 de jucători flecare, consti- 
tulți in clase școlare. Aceste gru
pe vor fi corespunzătoare, ca 
virstă, celor două selecționate de 
juniori angajate in competiții in
ternaționale oficiale: 15—18 ani 
sl 17—18 ani. Selecția ee 
poate face de pe raza județelor 
unde vor funcționa, dt și 
cele limitrofe, dar nu din 
care au echipe divizionare 
Jucătorii selecționați de la 
cluburi vor reveni la ele 
terminarea junioratului, excepție 
făclnd marile talente, care vor 
fi îndrumate spre eșaloanele su-

din 
cele 
.A", 
alte 

după

ADMINISTRAT!*  Dl STAT
• FARA PRONOSPORT, dar 

cu LOTO 2! Informăm partid- 
panțll care încă nu și-au pro
curat bilete la tragerea LOTO 2 
ce se va desfășura mtlne, dumi
nică 7 iulie, că ASTĂZI ES- 
ULTIMA ZI clnd tși mai pot 
juca numerele preferate. 3 ex
trageri a cite 4 numere din 78, 
la care oricine dintre dv. are 
posibilitatea obținerii unor im
portante ciștiguri in AUTOTU
RISME .DACIA 1300“, precum șl 
mari sume de bani. Așadar, nu
mai pină astă seară, la 
obișnuite de tncnldere. vă 
puteți procura bilete 
1 acere de sfîrșit de 
Mal multe bilete, mal 
se de ctștlgl

orele 
mal 

la aceastâ 
Răptămî’' 
multe șan-

de mllne,• Tragerea Loto 2 
d im nicâ 7 iulie, se va desfășu
ra in B'curesti, in sala clubu
lui din str. Doamne} nr. 2, cu 
Începere de la ora ÎS. 

principal nu trebuie să țină 
cont de CÎT se alergă in ju
rul terenului, ci CUM se a- 
leargă în teren, altfel spus, 
nu atît de testele fizice (în 
care haremurile sînt mai se
vere decît cele F.I.F.A. !), ci 
în primul rînd de felul cum 
este aplicat regulamentul în 
teren, etapă de etapă. Iar în 
ace>astă selecție, în această 
„cursă a calității*  trebuie să 
se țină cont și de aportul di
vizionarilor „A*  la linie. în 
ultimul campionat 6-a greșit 
în lanț la linie. S-au mai vi- 
cdat și unele rezultate din 
cauza erorilor tușierilor, însă 
arbitrii respectivi au fost... 
delegați în continuare. Și cum 
nu s-au luat sancțiuni la 
timpul respectiv, și cum au 
fost lăsați să greșească în lanț 
și la linie, s-a ajuns ca șl In 
ultimele meciuri ale stpgtunii 
(finala campionatului național 
de juniori și finala „Cupei*)  
arbitrii de linie să facă notă 
discordantă și să-și încurce 
colegii de la centru.

Credem că ideea unui cla
sament al arbitrilor, la toate 
cele trei niveluri („A", „B" șl 
„C“), în care ultimii trei- 
patm să retrogradeze ar sti
mula întregul corp al „cava
lerilor fluierului*  și ar con
tribui substanțial la creșterea 
unor valori autentice.

Mircea M. IONESCU

în 12 iulie, lotul va pleca în 
Bulgaria, pentru a participa la 
tradiționalul „Turneu Prietenia*.  
Obiectivul din toamnă al acestui 
lot : meciurile retur cu echipele 
Cehoslovaciei și Turciei, din ca
drul Campionatului european A.
• LOTUL U.E.F.A. ’88 ;
Portari : Boancăș, 

Căpățînă ; fundași : 
schi, Drăgănoiu,

Dlaconescu, 
Tatu, Cir- 

Szocs, Szanto, 
Ionescu, Catrina, Codescu, Bucur; 
mijlocași : Fuieru, Isac, Mines, 
Dumitrescu, Aprodu, Slănini ; a- 
tacanțl : Anghel, Răspopescu, Mi- 
trică. Oprea, Bălan. L. Moldovan. 

După pregătirile efectuate la 
Snagov (ipînă In 11 iulie), lotul 
va participa la Turneul «Spic de 
Aur“. de la Budapesta, iar apoi 
va susține două moduri in Po
lonia (25 șl 27 iulie). Echipa va 
participa in toamnă și In pri
măvara anului viitor la prelimi
nariile Campionatului european B.

perioarc. Componenții loturilor 
de bază ale divizionarelor „A" 
si „B“ nu vor fl cuprinși în a- 
ceste centre, iar cei mal buni 
dintre aceștia vor fi convocat! 
doar la acțiunile echipelor na
ționale de juniori. In sflrșit, mal 
trebuie spus că instruirea vizea
ză drea 1000 de ore anual, Iar 
echipele acestor centre vor fi 
înscrise ta divizia națională de 
juniori (15—18 ani) șl ta cam
pionatul de speranțe (17—18 ani). 
In plus, la sfirșltul sezonului 
competițional, aceste echipe vor 
lua parte la o întrecere separa
tă. avind caracter de selecție 
centralizată pentru loturile na
ționale de juniori...

— Unde vor funcționa aceste 
centre 7

— La 
Craiova, 
nedoara, . .
mal gîndim și la alte trei loca
lități care au solicitat să orga
nizeze astfel de centre : Galați, 
Constanța și București. Rămîne 
de văzut...

Se pot, desigur, spune (și 
GINDI) multe lucruri despre a- 
ceste centre. Important este ca 
ele SA PORNEASCĂ LA DRUM 
CU DREPTUL, să caute talentele 
adevărate și să Ie pregătească 
mult, mult mai bine dectt a fă
cut-o... „Luceafărul" in ultimii 
ani.

Laurențiu DUMITRESCU

Bacău, Buzău, Pitești. 
Timișoara, Oradea, Hu- 
Brașov, Alba Iulia. Ne

ISIO-MOSPOIH IIIODMEAU
• Paralel cu lozurile în plic 

aflate in vlnzare (obișnuite, spe
ciale și cel al VACANTEI). a- 
gentiile Loto-Pronosport și vln- 
zătorll volanți au spre vlnzare 
șl LOZUL MARILOR CISTIGURI 
— emisiune specială limitată, 
care atribuie autoturisme «DA
CIA 1300", precum șl numeroa
se câștiguri In 
suplimentar <tiin 
al administrației, 
dv. de agrement, 
prilejul și jucațl 
PLIC!

bani acordate 
rondul special 
In plimbările 
nu pierdeți 
la LOZ IN

EXTRASE LA• NUMERELE
TRAGEREA LOTO DIN 5 IU
LIE 1985. Extragerea I : 33 50 
64 65 6 5 77 44 39; extragerea 
a II-a : 85 54 58 71 7 16 52 81 
29. FOND TOTAL DE ClȘTI- 
GURI : 821.973 lei din care 
9.776 lei report la categoria 1.



ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL

f„Internaționalele" de tir cu arcul ale României
.....

_ _ _ __ _ _ __ ___ _ _ _C.C. AL P.C.R. VOTA REZULTATELOR IN CREȘTERE.
(Urmire lin oag I)

I’ARTI SOCIALE A OAMENI
LOR MUNCII DIN UNITĂȚI
LE ECONOMICE DE STAT ȘI 
COOPERATISTE LA CONSTI
TUIREA FONDULUI DE DEZ
VOLTARE ECONOMICA. S-a 
subliniat că instituire*  dreptu
lui potrivit căruia oamenii mun
cii pot avea In proprietate • 
parte din valoarea mijloacelor 
fixe, sub forma părților socia
le. Se bucură de o larg*  ade
ziune în riadul celor ce mun
cesc. Comparativ eu 1983. sub
scrierile cu p*r(i  sociale au 
sporit anul trecut cu 2,3 mi
liarde Iei. iar valoare*  depune
rilor a fost mai mare cu 719,3 
milioane lei.

Comitetul Politie Executiv a 
cerut organelor de conducere 
colectivă, consiliilor oamenilor 
muncii, adunărilor generale din 
unitățile economice de stat $1 
cooperatiste să intensifice, în 
continuare — în toate județele 
șl în toate unitățile productive 
— acțiunile de subscriere eu 
părți sociale si de realizare a 
depunerilor in concordant*  cu 
angajamentele luate, in ve
derea creșterii, pe aeeast*  
cale, a participării oamenilor 
muncii la sporirea fondului de 
dezvoltare economică.

In continuare. Comitetul Po
litic Executiv a dezbătut și 
aprobat RAPORTUL PRIVIND 
CONTRIBUȚIA BĂNEASCA ȘI 
IN MUNCA A CETĂȚENILOR 
PENTRU EFECTUAREA UNOR 
LUCRĂRI DE INTERES OB
ȘTESC. In cadrul ședinței, * 
fost evidențiat faptul că, in 
anul 1984, din aceste fonduri s-a 
executat și dat în folosință un 
număr important de obiective, 
cum ar fi săli de clasă, labo
ratoare și atelierc-școală. dis
pensare. grădinițe și altele. Va
loarea lucrărilor și acțiunilor 
realizate anul trecut prin mun
că patriotică pentru înfrumuse
țarea _ și buna gospodărire a 
localităților s-a ridicat la aproa
pe 39 miliarde lei.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit ea actualele reglemen
tări în acest domeniu să fie 
perfecționate, in continuare, 
in sensul creșterii contribuției 
bănești șl in muncă a cetățe
nilor . Ia autogospodărirea și 
autofinanțarea tuturor localită
ților patriei. S-a cerut ca noi
le reglementări să fie larg 
dezbătute eu cetățenii și supu
se, apoi, aprobării Congresului 
al III-Iea al consiliilor popu
lare.

Comitetul Politie Executiv a 
examinat, in continuare, PRO
PUNERILE PRIVIND AME
NAJAREA RIULUI DÎMBO
VIȚA IN MUNICIPIUL BUCU
REȘTI.

S-a subliniat că, . potrivit 
orientărilor date de secretarul 
general al partidului, această 
important*  lucrare are in ve
dere amenajarea complex*  a

Ziua a doua a Campionatelor 
^internaționale de tir eu arcul 
^ale țârii noastre, desfășurate 
^la poligonul Tunari, a fost re- 

zer vată distanțelor scurte din 
cadrul primei Simple F.I.T.A. 

^(50 șl 30 m, masculin și femi- 
^nin). Vremea a fost de astă 
Ș?dată favorabilă, cerul senin și 
^soarele aslgurînd o vizibili- 
^tate excelentă, iar vin tul fiind 
fimvdt mal potolit ca în ajun. 
fiȘi din aceste motive arbitrii 
^au notat pe tabelele de afișaj 
^rezultate mai valoroase ca în 

prima zi. Reprezentanții U- 
^nlunii Sovietice, Kersii Veer 
ă(la feminin) și Vitali Șin (la 
gmasculin), au rămas, în conti- 
gnuare, pe primele locuri ale 
g clasamentelor intermediare, a- 
gnunțîndu-se drept principalii 
^pretendențl la cucerirea titlu- 
^rilor : cu distanțele scurte ei 
0 și-au consolidat chiar pozi
țiile de lideri. La senioare, 
gunica schimbare din confîgu- 
g rația primelor 8 clasate a fost 
g inversarea locurilor 2 șl 3, so- 
gvietica Kornscikova, ureînd pe 
^ooziția a doua, în locul Elei 
g ltanasov» din Bulgaria.
0 La masculin. Andrei Kerkl 
^n-a putut ține pasul cu Sin, 
^cu care „Împărțea” primul loc 
gla sflrșitul primei zile de în- 
s

riului Dîmbovița, creindu-se 
astfel, în municipiul București, 
o nouă arteră de ap*  curată 
ce se va încadra in ansamblul 
arhitectonic *1  noului centru 
civic al Capitalei. In acest fel, 
in zona vestic*  a orașului, se 
va realiza o acumulare care 
asigură apă curat*  pentru Dîm
bovița. apărarea municipiului 
împotriva inundațiilor, precum 
și un mare lac de agrement 
pentru locuitorii Bucureștiului. 
Totodată, se vor asigura igieni
zarea riului Dîmbovița în zona 
municipiului, cit și îmbunătă
țirea microclimatului și ocroti
rea mediului înconjurător. Se 
prevede, de asemenea, amena
jare*  in continuate a riului 
Dîmbovița, de la Podul Vitan 
pînă la stafia de epurare Gli- 
na, pentru navigație și asigu
rarea legăturii acestuia cu 
traseul Canalului Bucurcști- 
Dunăre.

Comitetul Politie Executiv a 
analizat și aprobat, în cadrul 
ședinței, PROPUNERILE PRI
VIND ORGANIZAREA ȘI 
DESFĂȘURAREA CELUI DE
AL III-LEA CONGRES AL 
CONSILIILOR POPULARE 
SI A CONFERINȚELOR JU
DEȚENE ALE DEPUTAȚILOR 
CONSILIILOR POPULARE, 
MUNICIPALE, ORĂȘENEȘTI 
ȘI COMUNALE. S-a stabilit 
convocarea Congresului In zi
lele de 4, 5 $1 ( septembrie 
1985.

In cadrul ședinței. Comitetul 
Politic Executiv a aprobat, 
dc asemenea, propunerile pri
vind CONSTITUIREA COMI
TETULUI NAȚIONAL RO
MAN PENTRU CEA DE-A 
40-A ANIVERSARE A CREA- _ — ______________ _____________
RII ORGANIZAȚIEI NAȚIU- gPInă cu 30 de_ kilometri înaintea 
NILOR UNITE.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat, in continuare, RA
PORTUL CU PRIVIRE LA 
PARTICIPAREA DELEGAȚIEI 
ROMANE LA CEA DE-A 
40-A ȘEDINȚĂ A SESIUNII 
CONSILIULUI DE AJUTOR 
ECONOMIC RECIPROC, DES
FĂȘURATĂ LA VARȘOVIA, 
IN PERIOADA 25—27 IUNIE 
1985. S-a apreciat că delegația 
români * acționat in confor
mitate cu mandatul aprobat de 
Comitetul Politie Executiv al 
C.C. al P.C.R., cu indicațiile și 
orientările date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președin
tele Republicii, privind ne
cesitatea perfecționării în con
tinuare a colaborării si conlu
crării dintre țările membre ale 
C.A.E.R., pentru materializarea 
in acțiuni și In măsuri practi
ce, concrete, a tuturor înțele
gerilor realizate in cadrul 
consfătuirii la nivel inalt pe 
probleme economice din iunie 
1981.

treceri, din cauza unei distan
țe — 50 m — slabe. EU a pier
dut nu numai poziția de frun
te, ci a căzut tocmai pe locul 
5, avind totuși, șanse de a urca 
pe podium dacă va avea de a- 
cum înainte evoluții la nivelul 
primei zile de concurs. Victor 
Stănescu, î<n schimb, și-a „in
trat in mină“, urcând de pe 
locul 5 pe 3, la 20 p de Ko- 
mandov (locul 2) și, respectiv, 
46 p de Șin. Cu o mai mare 
putere de concentrare, Stănes
cu mai poate progresa in cla
samentul general pînă pe lo
cul 2.

REZULTATE TEHNICE (du
pă două zile), mașcuâin : 1.
V. Sin (U.R.S.S.) 1 226 p. 2. I. 
Komandăv (U.R.S.S.) 1201 p, 
1 V. Stănescu (România) 1 181 
p, 4. K. Berg (R.D. Germană) 
1 172 p, 5. A. Berki (România) 
1169 p, 6. V. Mikulia 1 156 p; 
feminin : L Kersii Veer
(U.R.S.S.) 1237 p, 2. Tatiana 
Korsakova (U.RJ3.S.). 3. EU 
Atanasova (Bulgaria) 1 205 p, 
4. Gabrielle Reuter (R.D. Ger
mană) 1198 p, 5. Lu țină Ku- 
baciko (Polonia) 1 179 p, 6. Ma
rina Prelipccanu (România) 
1165 p, 7. Aurora Chin (Româ
nia) 1 158 p.

Radu TiMOFTE

TURUL FRANȚEI
fi Noutățile... atmosferice ale ce
llei de a 7-a etape a „Turului 
fi Franței*  (Reims — Nancy — 
^2 217,500 km) au fost ploaia violen- 
Șj tă șl un val de frig oare l-au o- 
gbligat pe rutieri să se întrebuin- 
g teze intr-o măsură sporită față 
g de primele zile ale „Marii bucle”, 
g finișului nimeni n-a îndrăznit 
fi să-și asume responsabilitatea u- 
finel evadări, care s-ar fi putut 
fi transforma ușor Intr-un adevărat 
fi bumerang. Bazîndu-se pe oalită- 
fi țile de grimper spre final co- 
^lumblanul Luis Herrera a îndrăz- 
gnit, totuși, o aventură, urmat de 
gdol belgieni (Wijnants șl Van 
g IJinde) un olandez (Winnen) șl 
gun spaniol (Gaston), Temerara 
fi acțiune a sud-amerleanulul nu 
gs-a soldat. însă, decît ou locul 
g2 în etapă, el fiind învins, cu d- 
gteva secunde, de Ludwig Wij- 
fi nants. Timpul învingătorului — 
g5h55:07 (bonif — 30 s) ; medie o- 
fi rară — 35.748 km. tn continuare: 
fii Herrera 5h55:12 (bonif — 20 s); 
g3. Winnen 5h55:12 (bonif — 10 s); 
fi..33. Andersen ; 23. Hinault, la S 
g secunde. în pluton, puține schlm- 
gbări în clasamentul general : 1. 
fi Andersen (Danemarca) 401105:00 ; 
02. Vanderaerden (Belgia) la 40 s; 
fii. Lemond (S.U.A.) Ia 1:05 mln.; 
g4. Htnault (Franța) la 1:07 mln. ;

(etapa a 7-a)
5. KeHy (Lrlanda) la 1:0S mia. 
etc.

Etapa a 5-a a Turului (IF). 
Ligny en Banrois — Nancy (9S 
km), a revenit tul Josiane Van- 
huisse (Belgia), in 31133:59 (me
die arară : 39,900 km), in clasa
mentul general : 1. Jeannie Longo 
(Franța A), 10h23:35 ; L Maria 
Canina (Italia) la 31 a ; 3. Va
lerie Simannet (Franța B). la 49 a.

WIMBLEDONUL

„INTERZONALUL"
ziua de joi a tost consacrată 

reluări1 partidelor Întrerupte in 
primele 3 runde ale turneului 
lnterzona! feminin de șah de la 
Havana. Au fast Înregistrate ur
mătoarele rezultate 7 Armas — 
Ahmlîovskala ‘/i—Vi. Frometa — 
Walker 1—4 (r. O. Frometa — 
Verfici 1—0, Armas — Shteren- 
berg %—V» Cr. ni). Jucătoare*  a- 
merioan*  Jezlerska, introdusă In 
turneu in looul polonezei Wlese, 
are două partide ‘ 
Saweralde și Nuțu 
In runda a n-a).

aminate; cu 
(a fost libert

Pla CramlingCLASAMENTUL _____ __
(Suedia) 2'A p„ Dana Nufu (Ro
mânia) 2 p. (1). Nana Ioseliani 
(U.R.S.S.). An Yang Fen (R. P. 
Chineză). Zirka Frometa (Cuba) 
2 p.. Nana Aleksandria (U.R.S.S.) 
l‘/i p din 3, Asela De Armas 
(Cuba) Susane Walker (Anglia) 
1% p din 3. Nava Shterenberg 
(Canada). Zsuza Veroci (Unga
ria). Gulnar Sakhatov*  (U.R.S.S.) 
1 p„ Elena Ahmîlovskala 
(UJî.S.S.) </, p din 3. Stepanka

Comitetul Politie Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității de 
partid și de stat.

fi In cadrul competiției de ciclism 
desfășurate pe velodromul din 

g Colorado Springs (SUA) Lutz 
gHesslich (B.D.G.) a câștigat pro- 
fi ba de viteză, fiind cronometrat 

ne ultimii 200 m cu timpul de 
g 10,19 — nou reoord mondial, 
g Proba de kilometru cu start de 
gpe loc s-a Încheiat cu victoria 
glut Jens Glucklich (RDG> — 
St n? oo

DE LA HAVANA DUPĂ TREI RUNDE
Vokratova (Hf.GJ V, din 3. 
Ivona Jezlerska (3). Diana Save- 
relde (1)

tn runda a 
dele Walker 
Yang Fen — 
— Vokralova, 
meta, Armas^ 
sandrla 
lovskala 
Uber*.

ambele S.U.A — Op. 
IV-a au loo partl- 
— Jezieraka, An 
Sawerelde. VerSd 
Cramling — Fro- 

— Ioseliani, Alek- 
Sheterenberg, Ahml- 
Sakbatova. Nuțu este

MIHA1 ȘUBA A C1ȘTIGAT 
TURNEUL. INTERNATIONAL DE 
ȘAH DE LA BELA CRIKVA. El 
a totalizat 11,5 puncte din 13 po
sibile (11 partide clștlgate și o 
remiză). Pe locurile următoare 
s-au clasat V. Raicevid — 10,5 
puncte, Simla — 10 puncte, Kne- 
zevicl, Tasld, Nlkolld. Lallci și 
Ziesk — 3.5 puncte, Tnaikovia — 
9 puncte eto. La turneu desfă
șurat In sistem elvețian. au luat 
parte 227 de concurențl. In ulti
ma rundă. Șubă a remizat cu 
Tastei, Raicevid a Împărțit punc
tul cu Knezevlcl, Maestrovlci l-a 
învins pe Pavlov.

FLORIN GHEORGHIU PRIN
TRE FRUNTAȘI LA BIEL. In O- 
rașul elvețian Biel a început un 
mare open reunind 70 de ju
cători printre care 5 mari maeș
tri șl pes-e 20 de maeștri interna
ționali. Se joacă pe distanța a 9 
runde (sistem elvețian) După 4 
runde, conduce Miles (Anglia) cu 
4 p urmat de Florin Gheorghiu. 
Hori (Cehoslovacia) Sahovici, 
Bartov (ambii Iugoslavia) Rogers 
(Australia» eu 31/, p. Fl. Gheor
ghiu a dștigaț la Buecker 
(R.F.G.), Scholz (Chile), West 
(Australia) si 9 remizat cu Ro
gers

PATRU LIDERI IN „INTERZO- 
N »T UL MASCULIN. Tot la Blel 
se dispută cel de-al treilea și 
ultimul interzonal- mascuiin. 
din actualul ciclu a1 CM. După 
4 runde tn fruntea clasamentului 
se află 4 jucători cu cite 21/. p : 
Vaerantan 
U R.S.S.i
Van der Wie! iOlandai.

Sokolov (ambii 
Gutmann (Israel) și

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • Rezultate din ca

drul „Cupei Wiliam Jones*  (mas
culin) : Uruguay — Thailanda 
79—53. Arabia Saudită — Ctiun- 
ghwa (Taiwan) 86—75. S.U.A. — 
Coreea de Sud 78—69. Chunghwa 
(Taiwan) — Malaezla 86—58. Sue
dia — Japonia 74—53 • Moduri 
masculine amicale tn Japonia, la 
Kuamoto: Olanda — Universitatea 
Indiana (S.U.A.) 87—49 șl la Fukuo
ka : UJ3.S.S. — Japonia 85-40.

CICLISM • Cea de a 3-a etapă 
a „Turului Boemiet*  disputat*  pe 
un circuit de 18*  km. tn orașul

Novy Bor. a revenit lui M. Sy 
kora (Cehoslovacia) in 4.16:35 
urmat la is de L. Arhipov (U.R.S.S.) ■ - - - — -
(R.D G.). 
conduce 
urmat de 
la 11 s si_ ________ ___

POLO • tn runda a doua » 
turneului .Celor 0 națiuni- de ia 
Turkv s-au Înregistrat rezulta 
tele: Belgia — Norvegia in— 1 
Israel — Tara Galilor 10—3 sco 
țla — Elveția 9—7 Japonia — 
Finlanda 17—0.

(Cehoslovacia) tn 
la 1 s de L.

șl la 4 s de M. Lendt
In clasamentul genera 
M. Sykora ou 7.50:0« 
L. Styks (Cehoslovacia 
de Arhipov la 25 s.

11K CL AKctl • Forul de 
specialitate Sin Uniunea Sovie
tică anunța că QcDipa repre
zenta’ vă o tării va lua parte la 
?.M ce se vor d^sfăsnrs a Seul 
într 2 și : '

Y ĂCH’ ING
Fin»
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V1ihș
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COLORADO SPRINGS.
„ARGINTUL*4 DE It

Partieipînd la campionA- 
tele mondiale de lupte 
nneco-romana (speranța! 
de la Colorado Springs, 
tî nărui nostru sportiv Ni
colae Nițoiu a reușit, după 
o evoluție excelentă, să 
c-u-cerească medalia de ar
gint la categoria 57 kg.

Născut februarie
l»o5. tn comuna Albești — 
Argeș, a început să prac
tice luptele, în urmă cu 
patru ani, la Muscelul C- 
lung. sub Îndrumarea an- 
trer. orilor Lucian Co man 
și Ion Dragomlr. Din 1983 
este legitimat la clubul 
sportiv Steaua, fiind pre
gătit de antrenorii Gheor- 
gh» Șuteu și Marin Cris- 
tea

De la primele concursuri, 
Nicolae Nițoiu a dovedit 
aptitudini pentru realizarea 
unor performanțe merito
rii. el promovlnd destul 
de rapid printre tinerii 
fruntași al categoriei. Așa 
a devenit dublu campion 
national de juniori, iar pe 
plan internațional — cam
pion balcanic la „cădeți*  
șt medaliat cu „bronz- la 
campionatele europene de 
juniori de Ia Lodz, o me
dalie pe oare, iată, acum, 
a schimbat-o cu un prețios „argint- la Colorado 
Springs.

OUT-SIDERILOR
Caruselul surprizelor de proporții continuă la Wimbledon. tn 

prima semifinală a turneului masculin Jimmy Connors (cap de 
serie 3) a pierdut la un scor categoric (cu atît mai neașteptat !) 
partida ou Kevin Current 2—6, 2—4 1—6!! Jocul a durat doar 1 orăpartida ou Kevin Curren: 2—6, 2—#, 1—6!! Jocul 
șl 32 minute...

A doua semifinală, care a opus pe Andres 
Becker, s-a întrerupt, la scorul 6—z, 6—7, 1—1,

pentru finala de dublu feminin s-a calificat — 
Iova, Shriver, învingătoare ta fața perechii Turnbull, 
cu 6—4, 6—2.

tntîmplarea a făcut să ptouă 
mult, de data aceasta, la Wim- 
Ibedon. Cazonul — însoțitorul, 
prin ani, al marii competiții — 
ud, alunecos, revenindu-și greu, 
a contribuit și el la masivele 
întirzieri. Unii dintre faveriți 
s-au văzut astfel deranjați in 
mecanica exactitate cu care-și 
pregătesc partidele, puse mereu 
sub semnul întrebării. Și, de pe 
înălțimea soclurilor de „monștri 
sacri**,  au propus urgent, cu 
nonșalanță, înlocuirea gazonului 
care „pardosește**  de un secol 
„templul tenisului**,  anulînd nu 
numai un trecut romantic ci și 
un prezent unic în lumea te
nisului. Promotorul ideei, desi
gur, McEnroe, veșnicul 
niciodată pe drept — 
tatar...

Wimbledenul dorește, 
rămână Wimbledon, cu 
mul său de secol 19, și 
dele inegalabil al 
care-i

Tarryd lui Baria 
din cauza ploii.
și dublul NavraH- 

", Mandlikova

— mai 
cenfei-

insă, să 
parfu- 

cu ver- 
gazonului, 

dau • notă atit de

aparte. Și răspunde „Numai 
jucătorul care ciștigă toate cele 
patru mari încercări, cu toate 
riscurile lor — Open-ul austra
lian (pe iarbă sintetică), Flus
hing Meadows (pe ciment), Ro
land Garros (pe zgură), Wim- 
bledonul (pe iarbă) — poate fi 
numit un campion de excepție". 
Părere exprimată de organiza
tori si îmbrățișată de Connors, 
Lewis. Wilander. Cu totul in- 
timplâtor. la două zile după 
„declarația de război**  împotriva 
gazonului, McEnroe a fost eli
minat din competiție. Coinciden
tă, desigur. Dar una cu valoa
re de simbol, care poate fi in
terpretată astfel : asemenea oa
menilor consecvenți cu ei în
șiși, marile competiții sportive 
ale lumii își au personalitatea 
lor. O personalitate care nu se 
schimbă o dată... cu vremea !

T. RADU

neriJiaiie
GENEVA, 5 (Ager preș). Un 

purtător de cuvint al U.E.F.A. 
a anunțat că meciul tur, de la 
18 septembrie, dintre formațiile 
A. S. Monaco și Universitatea 
Craiova, din cadrul „Cupei Cupe
lor-, va avea loo la Monte Carlo, 
așa cum se stabilise inițial, prin 
tragerea la sorți. Ulterior ope
rațiunii respective, se anunțase 
că prima manșă ar urma să se 
desfășoare la Craiova.

tn ce privește eventualele mo
dificări de date ale unor meciuri, 
același purtător de cuvint a pre
cizat că se așteaptă notificări 
concrete din partea echipelor 
care vor să devanseze sau să 
amine cu o zl datele întâlnirilor, 
după care U.E.F.A. va decide.

★
„France Presse* 4, co- 
p rog ramul jocurilor, 
că Steaua București 
șansă de calificare in

Agenția 
mențină 
subliniază 
are prima . __ _
fața formației daneze Velje B. K.,

Numeroase jocuri vor fi în 
centrul atenției. Iată citeva din
tre ele : Tn .C.C.E.” : Dynamo 
Berlin — Austria Viena. Gornik 
Zabrz< — Bayern Mănchen, F. C. 
Porto — Ajax Amsterdam, S par
's Praga — C. F Barcelona, Ve
rona — PA.O.K. Unele echipe 
stn- avantajate datorită adversa
relor mal puțin valoroase pe

care le au : Juventus Torino 
(Jeunesse Esch — Luxemburg), 
Zenit Leningrad (Vaalerengen — 
Norvegia) Servette Geneva (I.A. 
Akranes — Islanda).

în „CUPA CUPELOR", capul 
de afiș 11 constituie confruntarea 
dintre Atletico Madrid șl Celtic 
Glasgow. Avantajate slnt Bayer 
Uerdingen (Zurrieq — Malta), 
Sampdoria (Larissa — Grecia), 
A.l.K. Stockholm (Dlfferdange — 
Luxemburg).

In „CUPA U.E.F.A.” sînt mal 
multe jocuri . tari*,  din care vom 
aminti : Sporting Lisabona — 
Feyenoord, F. C. Koln — Gijon, 
Gy6r — Bohemians Praga, Video
ton — Malmo. Mdachengladbach 
— Lech Poznan Sparta Rotter
dam — Hamburger S. V., Hajduk 
Split — Metz.

Apropo de tragerile la sorți... 
Trei echipe din Grecia vor în- 
tîlni formații Italiene! • Adver
sari Sportului studențesc, din o- 
rașul elvețian Neuchatel, are un 
numj 
max. 
denumire? Prin anii '39. unu! din
tre internaționalii reprezentativei 
Elveției a fost Xavier Max, din 
Neuchatel. un jucător foarte 
popular pe care iubitorii fotba
lului II adulau sub „porecla*  de 
Xamax. In memoria lut, echipa 
locală poartă numele de Xamax.

mal puțin obișnuit : xa- 
De unde provine această
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