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La Palatul Consiliului dc 
au început sîmbătă, 6 iu- 
convorbirile oficiale între 

președintele Republicii Socia
lista România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Malta, Agatha Barbara. 

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a salutat cu deosebită căldură 
vizita președintelui Republicii 
MalȚirâh țara noastră si a ex
primat convingerea că și aceas
tă întîlnire la nivel înalt, con
vorbirile care vor avea Ioc vor 
conh'ibui la dezvoltarea în con
tinuare a colaborării româno- 
malteze, spre binele ambelor 
țări și popoare, al cauzei păcii 
și înțelegerii internaționale.

Președintele Agatha Barbara 
a exprimat deosebita satisfac
ție de a efectua această vizită 
si de a se rcîntîlni cu președin
tele Nicolae Ceaușescu. a mul
țumit nentru ospitalitate, neutru 
primirea călduroasă ce i s-a 
făcut și a manifestat, la rîn- 
dui său. speranța că noul dia
log la nivel inalt româno-mal- tez va stimula intensificarea 
conlucrării dintre România și 
Malta, atît pe plan bilateral, 
cit si pe arena internațională.

în cadrul convorbirilor, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Malta, 
Agatha Barbara, au avut un 
schimb de păreri cu privire la 
extinderea relațiilor bilaterale 
și a cooperării dintre România 
și Malta în diferite domenii de 
activitate, in deplină concor
danță cu interesele fundamen
tale ale popoarelor român și 
maltez de dezvoltare liberă, in
dependentă. S-a scos în eviden
ță importanța deosebită a 
dialogului la cel mai înalt ni
vel, a înțelegerilor convenite, 
pentru întărirea si amplificarea 
prieteniei și colaborării dintre 
cele două țări și popoare.

în timpul convorbirilor a fost 
aboidată o serie largă de pro
blema actuale ale vieții inter
naționale. in mod deosebit nri- 
vind oprirea cursei înarmări
lor și trecerea la dezarmare, în 
r>. imul rînd la dezarmarea nu
cleară, oprirea producerii, ex
perimentării și amplasării de 
noi arme în Europa, asigurarea 
păcii, securității și destinderii 
ne continent, în Mediterana și 
în întreaga lume, soluționarea 
pe cale politică, prin tratative, 
a tuturor stărilor confllctuale. 
instaurarea unei noi ordini e- conomice internaționale.

Re!evîndu-se însemnătatea 
participării egale a țărilor mici 
și mijlocii, a tuturor statelor 
lumii Ia soluționarea justă si 
durabilă a problemelor com
plexe „ce confruntă omenirea, 
cei doi președinți au exprimat 
dorința României si a Maltei 
de a colabora iot mai activ ne 
arena mondială.

în cadrul întrevederii, pre
ședintele maltez a dat o inaltă 
apreciere activității și inițiati
velor președintelui ÎR—L.: 
Ceaușescu pe 
nală, pentri>..j> 
colaborare și 
națiuni.

Convorbirile 
într-o atmosferă cordială, 
stimă si înțelegere reciprocă.

ir
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au oferit, 
simbătă, un dejun oficial in 
onoarea președintelui Republicii 
Malta, Agatha Barbara, la Pa
latul Consiliului de Stat.
Președintele Nicolae Ceaușescu 

și președintele Agatha Barbara 
au rostit toasturi, care au fost 
urmărite cu interes și sublinia
te cu aplauze.

★Președintele Republicii Malta, 
Agatha Barbara, a depus, du
minică dimineața, o coroană de 
flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru 
socialism.

O gardă militară, aliniată în 
fața monumentului, a prezentat 
onorul, 
rile de 
cialiste 
Malta.

După 
flori, a 
de reculegere.

S-a vizitat, apoi, rotonda mo
numentului.

Nicolae 
arena internatio- 
politică de pace, 
înțelegere între

s-au desfășurat 
de

Au fost intonate imnu- 
stat ale Republicii So- 
România și Republicii

depunerea coroanei de 
fost păstrat un moment

★ 
zilei de duminică, 
Republicii Malta,

In cursul 
președintele 
Agatha Barbara, și celelalte per
soane oficiale malteze au făcut 
o vizită la întreprinderea de 
confecții și tricotaje București, 
unde au fost întimpinate de 
membri ai conducerii Ministe
rului Industriei Ușoare, ai cen
tralei de resort și ai întreprin
derii.

Oaspeții au fost informați 
despre organizarea producției și 
a muncii in această cunoscută 
și modernă unitate a industriei 
ușoare românești, despre preo
cupările colectivului întreprin
derii, pentru realizarea unor 
produse de inaltă calitate, în 
permanent acord cu cerințele 
impuse de evoluția modei, de 
exigențele beneficiarilor din 
țară si de peste hotare. Au fost 
prezentate, apoi, unele secții de 
producție, precum și colecția de 
modele pentru femei și bărbați, 
care reflectă tendințele modei 
pentru sezonul de primăvară- 
vară 1986.

în continuare, președintele 
Republicii Malta a vizitat car
tiere de locuit din București, 
unde, în ultimii ani, s-au înăl
țat moderne și elegante edificii 
— locuințe, școli, magazine, u- 
nități sanitare, alte obiective 
social-culturale.
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antrenărilor
Ion Iancău. 
obținut anul

I

GHEORGHE MtȚU

S-au încheiat Campionatele mondiale de lupte [speranțe]

ALȚI TREI SPORTIVI ROMÂNI
AU CUCERIT MEDALII

La Colorado Springs (S.U.A.), 
după încheierea Campionatelor 
mondiale de lupte greco-roma- 
ne ale speranțelor (18—20 de 
ani), la care — reamintim — 
sportivul român Nicolae Nițoiu 
a cucerit medalia de argint la 
categoria 57 kg, a început com
petiția de lupte libere, printre 
sportivi aflindu-se și trei tineri 
reprezentanți ai țării noastre. 
Spre meritul lor, la finele în
trecerilor toți trei au urcat pe 
treptele podiumului de onoare : 
Gheorghe Mîțu a cucerit me
dalia de argint la categoria 
82 kg, iar Alin Păcuraru (cat. 
48 kg) și Dorin Bîrcu (52 kg) 
au obținut medalii de bronz. 
Așadar, la competiția mondială 
bilanțul celor 6 tineri luptători 
români este meritoriu — 4 me
dalii (două de argint și două 
de bronz).

Cîteva cuvinte despre ultimii 
medaliatl. Gheorghe Mîțu și 
Dorin Bîrcu sînt de pe melea
gurile vrîncene, primul din co
muna Vidra, iar al doilea din 
comuna Reghin. Ambii activea
ză la clubul Dinamo Brașov,

CAMPIONII

AU PRIMIT

îndrumarea
Bătrin și

sub 
Ion
Gheorghe Mîțu a 
trecut laurii de campion euro
pean. Pe Alin Păcuraru l-am 
prezentat nu de mult, cu prile
jui Campionatelor europene de 
seniori care au avut loc la 
Leipzig, unde a cucerit meda
lia de bronz. El este component 
al clubului Steaua (antrenori — 
Alexandru Geantă și Gheorghe 
Urian).

ALIN PACURARU DORIN BÎRCU

MONDIALI

„DIPLOMA
avut locSîmbătă la amiază a

— la Complexul cultural-sportiv 
ștudențesc Tei — sărbătorirea 
echipei României, campioană 
mondială universitară la hand
bal masculin. înmînîndu-le 
„Diploma de Onoare" a 
U.A.S.C.R. și felicitîndu-i pen
tru frumoasa lor performanță, 
tovarășul Ani Matei, președin
tele U.A.S.C.R., le-a spus spor
tivilor : „Acum vă revine, ca 
misiune de onoare, să obțineți 
la a X-a ediție a C.M.U., a șa
sea victorie consecutivă și să 
dovediți prin aceasta că din 
1973 — în Suedia, România, Po
lonia, Franța, R. F. Germania 
și în țara gazdă a ediției jubi
liare — vă mențineți la cel

UN SPECTACOL

SPORTIV DE TOATĂ FRUMUSEȚEA

la diferite ac-Asistăm adesea 
țiuni sau competiții, mai mari 
sau mai mici, înscrise sub ge
nericul „Daciadei". Cu expe
riența celor care au văzut mul
te manifestări de acest gen, 
putem afirma că „Serile Da
ciadei" — la care am fost mar-

tori simbătă și duminică in 
Sala sporturilor din Ploiești — 
a fost una dintre cele mai 
reușite. C.N.E.F.S., organizato
rul — intuind succesul — a 
numit acțiunea „Finală-specta- 
col“, pentru că s-au întîlnit 
cele mai bune echipe din țară,

se

UNIVERSITARI DE

DE ONOARE" A
nivel, contribuind asl- 
creșterea prestigiului 
universitar din țara

mai inalt 
fel la 
sportului 
noastră".

Președintele C.N.E.F.S., tova
rășul Haralambie Alexa, s-a a- 
dresat campionilor mondiali u- 
niversitari, spunîndu-le : „Fru
moasa victorie de la Frankfurt

HANDBAL

U A. S. C. R.
față de partid, denoștință 

secretarul său general, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, părin
tele drag al tineretului, al 
sportivilor, făuritorul acestor 
minunate vremuri pe care le 
trăiește România socialistă, po
porul nostru. Vă doresc succes 
deplin 1“

poligonul bucureștean Tu- 
au luat sfirșit întrecerile 
de a 6-a ediții a Campio-

iar evoluția lor promitea să 
constituie intr-o frumoasă re
prezentație.

Pe covorul sălii din Ploiești 
și-au prezentat exercițiile (fără 
a se da note sau a se alcătui 
un clasament final) 16 echipe 
(15 din județe și una din Bucu
rești), formate din 6—8 elevi și

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag 2—3)

pe Main, aplaudată cu căldură 
Ia noi, elogiată in lume, dove
dește din nou că handbalul ro
mânesc are o valoare deosebită. 
De aceea, după acest inceput 
de bun augur, în noul ciclu o- 
limpic, vă urăm să urcați, cu 
aceeași măiestrie, cu aceeași 
putere de luptă, cu aceeași ab
negație și celelalte trepte. Dis
puneți de toate condițiile pen
tru ca anul viitor, în Elveția, 
să redeveniți campioni ai lu
mii, iar în 1988 să ciștigați pri
ma medalie olimpică de aur. 
îndeplinind aceste obiective, vă 
veți aduce prinosul de recu-

Emoționați, sportivii și-au fă
cut cunoscute sentimentele prin 
glasul unuia dintre cel mai buni 
handbaliști ai României și ai 
lumii. Măricel Voinea : „Bucu
ria produsă de performanța 
noastră, prețuirea care ni se a- 
rată, ne determină să dorim 
din toată inima un drum as
cendent handbalului nostru. 
Vom munci fără preget, ne vom 
dărui total pentru ca genera
ția noastră să reușească — în- 
tiia dată — dubla victorie, la 
C.M. și |a J.O. Nu vom precu
peți nimic pentru a dobindi a- 
ceastă onoare".

Internaționalele" de tir cu arcul ale României

UN LOC 2, DAR A FOST PREA PUȚIN•••

Tablou final la „Sirile Daciadei“ .— cu reprezentanta Bucurestiu- 
lui in prim plan. Foto : Vasile BAGEAC

nari 
celei 
natelor internaționale de tir cu 
arcul ale țării noastre. Prezența 
pe linia de tragere a unor 
sportivi fruntași din Bulgaria, 
R. D. Germană, Polonia, Uniu
nea Sovietică și România a 
influențat pozitiv nivelul com
petiției. Ne referim atît la re
zultatele ridicate cu care primii 
clasați au urcat pe podiumul

de premiere, cit și la desele 
răsturnări de poziții operate de 
arbitri pe tabelele de afișaj 
urmare a luptei echilibrate din
tre arcașii și arcașele cu șanse 
la primele locuri ale clasamen
telor.

Cele două probe de dublu 
F.I.T.A. din programul „inter
naționalelor" au revenit sporti
vilor din Uniunea Sovietică. 
Tatiana Kornscikova, ca și Vi
tali Sin, de altfel, s-au arătat

a fi sportivi compleți, care știu 
să evolueze și pe vreme rea, 
așa cum au avut ocazia, acum, 
la București. în crima zi, tur
bioanele puternice de vînt, în 
ultima, ploaia deasă, neconteni
tă, șl, între timp, alternanța 
norilor cu cerul senin, care a 
dus la o luminozitate fluctuantă

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag 1—3)
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Marginalii la cel de al 68-lea campionat de rugby

DINAMO Șl FARUL AU JUCAT DE LA EGAL CU STEAUA

dar au pierdut puncte prețioase la echipe sub cota lor valorică

CIND DRUMUL PERFORMANȚEI TRECE Ș

Un comentariu trecut, dedi- 
eat campionatului de rugby, 
l-am consacrat Stelei, laureata 
ediției 1984/85. Să scriem Și 
despre principalele ei rivale.

Bă începem cu DINAMO, e- 
chipă clasată din nou pe pozi
ția a doua. Rugbyștii antrenași 
de Ion Tuțuianu au alcătuit, 
ca de obicei în ultimii ani, c 
formație solidă, bine așezată în 
teren, în măsură oricind să 
facă o figură frumoasă. „A.lb- 
roșii" posedă valori autentice 
Și ne gîndim la M. Paraschjv 
Gh. Dărăban, Gh. Caragea, I. 
Bucan, A. Lungu, Șt. Podă- 
rescu, E. Stoica, M. Aldea. I- 
Constantin ș.a., unii mai în pu
teri. alții spre apusul cariere: 
sportive. Una peste alta, se 
poate afirma — fără team 
de a greși — că. de fapt. Di
namo posedă cel mai puternic 
nucleu de rugbyști experimen 
tați, care joacă de multi an. 
împreună și asta e categoric 
Un atu. Dar e vorba aici și de 
un handicap. în sensul că nu 
S-a încercat (poate tocma, 
din cauza omogenității pe ca
re s-a contat) nn necesar pro
ces de înnoire. O singură 
„pensionare", a lui V. Turtea 
(care a adus multe servicii și 
clubului și rugbyului româ
nesc în general) dar Și aceea 
forțată de venirea la Club a 
internaționalului I. Bucan. In 
rest, prea puțină preocupare 
pentru promovarea tineretului. 
Să fie o consecință a faptului 
că Dinamo nu are — practi-
— o echipă de juniori 7 „E-
chipajul" dinamovist (care S-a 
prezentat inegal, a alternat 
jocurile bune cu altele mai 
Slabe) a avut unele răbufniri 
de orgoliu în fața celor puter
nici, vezi meciul cîștigat in 
fața echipei campioane, Stea
ua (12—3). Nu a avut insă — 
6i nici nu putea avea ținînd 
cont de gradul de uzură a ma
jorității jucătorilor — rezis
tență pe toată durata unei în
treceri atît de grele și lungi, 
cum este un campionat națio - 
nai. Echipa s-a resimțit șl s-a 
poticnit de citeva ori pe par
curs chiar în fata unor adver
sari mai puțin... acreditați : un 
9—0 Ia Baia Mare, un 9—10 la 
Sibiu, un 12—12 cu Grivița 
Roșie, fără a mai vorbi de ce
le două înfrângeri la Steaua ș> 
Farul (care n-au nimic extra
ordinar). 23—34, respectiv 
12—13. Așadar, întinerirea, la 
o cotă desigur corespunzătoare 
pretențiilor clubului, apare 
drept „problema nr. 1".

FARUL (locul ÎÎI) — sub 
Conducerea prof. Mihai N* *ea

Pregătirea canotorilor juni
ori, în vederea Campionatelor 
mondiale de la Brandeburg 
(R.D. Germană) ce vor avea 
loc intre 8 și 12 august, a in
trat în „linie dreaptă". Perioa
dă de vîrf, așadar, Dentru se
lecție și antrenamente, despre 
care am discutat cu Victor Mo- 
ciani, antrenor federal.

• întreg lotul de fete, deci 
componentele tuturor ambarca- 
țiilor — ne-a spus interlocuto
rul — se va confrunta, intre 6 
și 7 iulie, în cadrul 
sului Prietenia", din 
cu elita junioarelor 
canotoarele din R.D. 
U.R.S.S. și alte țări, 
ție de rezultate, se 
nitiva echipajele 
la
cipa echipajele eu șanse la 
medalii ? • După concursurile 
de pînă acum, cred că dublul 
Veronica Necula (C.S.Ș. 2 — 
Constanța) — Herta Anitas 
(Voința Timișoara), patru vîs
le, compus din L. Chichifoi 
(C.S.Ș. Steaua),' S. Basarab 

miniatură, la fel de buni și de 
plăcută ca și celelalte, dar a- 
dunind abia 12 ani la un loc : 
Andreea Ciocan și Bogdan 
Bunduc. Amuzantă, plină de 
exerciții fizice dificile, repriza 
micilor „marinari" brăileni (Ca
sa pionierilor și șoimilor pa
triei din Brăila, prof. Nicole- 
ta Brînzia). in care micuța 
Genoveva Ursu, în rolul celui 
mai mic marinar, s-a dovedit 
deosebit de talentată. Un nu
măr interesant de gimnastică 
acrobatică a fost cel al Școlii 
generale 11 din Galați (rod al 
muncii entuziaste, pasionate, a 
soților Cornel și Veronica Bră- 
nișteanu). Pline de conținut au 
fost evoluțiile Doljului (Liceul 
economic Craiova, prof. Silvia 
Goan(ă) in „Munca tinerilor 
brigadieri" și ale Dîmboviței 
(Școala nr. 1 Pucioasa, prof. 
Eicna Parnia) dedicat păcii și 
in care micuța Oana Ciobanu, 
dansînd cu o 
emoționant, în 
copilăria" !

Ce frumoase
Daciadei" de la Ploiești !

— s-a postat de mai bine de 
Un deceniu pe poziția de lideră 
autoritară a formațiilor din 
provincie, care în ultimul timp 
contestă tot mai insistent Ca" 
pitalei supremația în sfe
ra rugbyului. „XV“-le Li
toralului a jucat In general 
bine, manifestindu-și o bună 
bucată de vreme pretențiile la 
titlu. A obținut un procentaj 
excelent la primele două : 75% 
cu Steaua, 50% cu Dinamo. Te*  
renul și l-a valorificat din 
plin, cu o singură excepție, e- 
galul cu Steaua (15—15), „re
vanșat" în retur prin succesul 
(16—6) asupra campioanei, chiar 
pe stadionul acestei. Constăn- 
țenii s-au dovedit insă și ei 
labili din punct de vedere psi
hic. cedînd nepermis de mul
te puncte „afară". Ia Sibiu 
(12—13), la Grivița Roșie (9—15), 
la Iași (0—0), la Baia Mare 
(0—3). Modul de exprimare în

„SERILE DACIADEI“
. (Urmare din pag. 1) 

eleve de la 6 pini la 18 ani. 
Unii au avut numere de gim
nastică ritmică, alții dansuri te
matice, gimnastică acrobatică, 
dansuri mdtlerne — totul, insă, 
brodat pe gimnastică. La star
tul „Serilor Daciadei" de ta 
Ploiești au fost prezente repre
zentantele județelor': Arad, Bi
hor, Bistrița Năsăud, Brăila, 
Cluj, Dîmbovița, Dolj, Galați, 
Corj, Maramureș, Neamț, Pra
hova, Timiș, Tulcea, Vaslui șt 
Municipiului București care, 
prin evoluția lor, au creat fru
moase momente sportive, de 
bicțntare estetică, de destinde
re, de bună dispoziție. Iar cos
tumele, bine concepute, frumos 
eolorate, unele de gimnastică, 
altele tradiționale portului nos
tru național ș.a., au făcut o 
plăcută impresie, dind și mai 
mult farmec spectacolului.

Referindu-ne la programul 
prvpriu-zis, vom aminti doar 

teren a rămas însă frumos, a- 
propiat de spiritul rugbyului. 
S-a jucat bărbătește. dar pe 
un front larg, cu multă mișca
re, la fiecare acțiune luînd 
parte înaintarea, susținută de 
treisferturi, ceea ce s-a con
cretizat prin numeroase puncte

înaintașii Farului, i'oniță (cu balonul). Dumitru și Opriș, au atacat 
mult, dar Grivita Roșie (Anton la placaj) a fost hotărită în apă
rare. (Grivița Roșie — Farul 15—9). Foto : lorgu BĂNICĂ
înscrise (404 în 18 meciuri. 64 
de eseuri). înaintarea e pu
ternică. Dar și peste Gh. Dumi
tru, „căpitanul de neuitat de 
pe Arms Park", și peste abilul 
FI, Constantin, și peste Gh. 
Varga sau FI. Ioniță au trecut 
anii. Iar cei chemați să-i în
locuiască (R. Marcu, S. Galan, 
D, Prisecaru, V. Giuglea) nu 
s-au ridicat încă la pretențiile 
unei... campioane. Doar E. Gri- 
gore. FI. Opriș, Șt. Constantin 
sînt la acest nivel 
te. Forța de joc a 
iată ce credem că 
să-i preocupe în 
constănțeni în cea 
măsură. Frumoase . . . 
are in schimb linia de 
sferturi. Echipa are predilecția 
pentru jocul ofensiv, deoarece 
atacanții provin dintr-o școală 
creată Ia Constanța care „exe
cută bine această partitură". 
Farul „exportă" atacanți ; nu
mai în doi ani a dat Stelei 
(Gh. Vărzaru, M. Toader, T. si 
C. Coman) și lui Dinamo (A. 
Lungu) aproape o linie a na
ționalei. $i „ștafeta" continuă, 
ea promovînd — cu curaj — 
în prima garnitură elemente 
de mare perspectivă ca V. 
Năstase sau A. Ținea, admira
bili juniori (încă), crescuți ‘ 
grădină proprie, la C.S.Ș. 2 
chipa prof. P. Ianusevici și 
Ivanciu), noua campioană 
juniori a țării.

Să ne referim și 
GRIVITA ROȘIE (locul 
cu 50 la sută din punctele 
se în joc. 18 —8—2—8, 
bunele ei — ■ 
„1 _________
jocul acestei divizionare 
îndelungate state de serviciu 
în Divizia „A" s-a remarcat 
anul acesta un progres. Echi
pa joacă tot „strîns", tot pe 
înaintare, fără mare eficaci
tate (doar 9 eseuri în 18 parti
de, ceea ce e foarte puțin) dar, 
s-o spunem drept, lotul destul 
de modest sub aspect valoric 
(cu unele excepții, totuși, ca
re se numesc O. Moraru, A. 
Pongracz, V. Ilcă, L Stroe, D. 
Dinescu, deci fără o linie de 
treisferturi deosebită) nu-i 
permite Griviței Roșii prea 
multe desfășurări. Sigur, avînd 
la cîrmă doi antrenori atît de

de exigen- 
gr&mezii — 
va trebui 
viitor pe 

mai mare 
perspective 

trei-

în 
(e- 
D. 
de

la 
IV), 
pu- 

pentru 
junele ei rezultate in fața 
.trioului" de pe podium. In

cu

citeva din numerele prezentate. 
S-au distins — ca de altfel la 
fiecare evoluție — formațiile 
Liceului economic nr. 3 din 
București (profesoară Elena 
Popescu) și ale Liceului „Gheor- 
ghe Șincai" din Baia 
(prof. Clara Pană), cu 
țiile lor de gimnastică 
folosind mingi, cercuri 
gliei. Au emoționat gimnastele 
din Gorj și din Bistrița Nă
săud, echipe ale Casei pionie
rilor și șoimilor patriei din Tg. 
Jiu și Bistrița, cu dansatoare 
de-o șchioapă (Gabriela Băisoiu 
— Gorj și Dana Bundeț — Bis
trița, care păreau niște păpuși 
pe covorul cel marc). Și fiind
că ne referim la dans, să a- 
mintim reprezentativa județului 
Tulcea — Școala generală din 
Mahmudia, o mai veche cu- 
noștiință (prof. Anișoara Du
mitru) cu o suită de dansuri, 
de la vals la rock, cu cinci pe
rechi de înălțimi diferite — în 
care băieții purtau fracuri — 
la mijloc avind o pereche... in 

Mare 
exerci- 
ritmică 

și pan-

dibaci precum Viorel Moraru 
și Radu Demian. grivițenii 
și-au valorificat din plin (tac
tic mai ales) atuurile și ade
sea si-au depășit condiția, cîști- 
gînd neașteptat în teren due
luri cu grămezi puternice, fără 
a face un joc de mare spec

tacol, dar realizînd grupaje ad
mirabile, oportune și... rezulta
tul : 12—12 cu Dinamo, 15—9 
cu Farul (!), 3—6 cu Steaua și 
alte isprăvi de acest gen care 
au culminat cu cucerirea „Cu
pei României" pentru a doua 
oară consecutiv.

Dimitrie CALLIMACHI

In pregătirea pentru campionatele mondiale

in tea marii întreceri • Mai multe echipaje cu șanse

la medalii • Junioarele — de la 1000 la 1500 m

,,Concursul Prietenia" — un test important ina-

CANOTORII JUNIORI PE ULTIMA „LINIE DREAPTA

„Concur- 
Bulgaria, 
europene, 
Germană, 
în func- 

vor defi- 
partici pante 

„mondiale". • Se pot anti-

păpușă, rostea, 
final „Lăsati-ne

au fost „Serile

Peste cele zece catarge 
care străjuesc plaja însori
tă se înalță steagurile mul
ticolore care in codul ma
rinăresc înscriu pe cerul 
albastru un nume binecu
noscut : Costinești, locul 
unde an de an iji dau în- 
tilnire tinerețea și voioșia, 
unde vacanța este la ea a- 
casă. Dar acolo unde pre
domină tineri sportul se 
află, desigur, în prim-plan. 
De această dată, insă, re
porterul nu și-a contactat 
subiectele din' activitățile 
zilnice ale taberei, ci a fost 
în căutarea performerilor, a 

două 
Cos- 
acu- 
con-

raze

acelora care, intre 
campionate, vin aici la 
tine ști să se refacă, să 
muleze energie pentru 
fruntările viitoare.

...O dată cu primele __
ale soarelui, care țîșnese din 
apele albastre ale Mării Ne
gre, pe întinsa plajă pot fi 
intîlnite grupuri de tineri și 
tinere in costume de sport. 
„Este ora pregătiri fizice — 
ne spune Valerian Pruncu, 
antrenorul divizionarei „A" 
de baschet Progresul Bucu
rești — pentru că prezenta 
noastră aici înseamnă va
cantă. recuperare, refacere, 
chiar si o continuare a an
trenamentelor". Iar Viorica 
Ciocan, Elena Pușcașu, Lu
minița Măringuț, Dorina Ca- 
pelovics și colegele lor exe
cută un program de 45 de 
minute de exerciții și aler
gări variate ca ritm și in
tensitate. „în campionatul 
trecut am terminat pe locul 
III. dar nu putem oare mai 
mult? Credem că da. Acesta 
este si unul dintre motivele 
pentru care ne petrecem o

con-
m, 

roâ- 
anii

(Dinamo), E. Plcșca (C.S.M. 
Iași) și V. Cionca (C.S.Ș. „Poli" 
Timișoara) ca și „simplista" 
Doina Ciucanu (Ceahlăul P, 
Neamț) pot — mai exact, tre
buie, după rezultatele anterioa
re — să obțină cite o medalie 
și nu oricare dintre ele. • Ar 
fi edificatoare o comparație de 
rezultate... • De pildă, Keistin 
Iiinze, din R.D.G., „simplista" 
de primă mină, a invins-o pe 
Necula cu două secunde, la 
Szeged (R.P. Ungară). în Cam
pionatul național individual, 
insă, și Ciucanu a învins-o ne Ve
ronica Necula, ceea ce ne fa
ce să credem că se ooate... • 
în acest an, junioarele vor 
cura pe distanța de 1500 
față de 1000 metri, cit a 
surat lungimea pistei in 
precedenți. Ce ați întreprins in 
cadrul antrenamentelor pentru 
a asigura rezistența fizică ne
cesară acestui efort suplimen
tar? • Au crescut, evident, 
volumul și intensitatea antre
namentelor. Mai la obiect, au 
crescut numărul repetărilor pe 
apă, cu o treime, și kilometra
jul total, cu peste 25%.

Cit privește băieții, interlo
cutorul a relevat faptul că ul
timul „filtru", după care se va 
definitiva lotul pentru „mon
diale", va fi „Concursul Priete
nia" de la Bydgoszcz (Polonia). 
Din cele 8 probe ale competi
ției, sportivii români vor fi la 
starturile a cinci dintre ele : 
4+1, 2 vîsle, 2+1, 1 rame fără 
cîrmaci și 4 vîsle fără cîrmaci. 
De relevat șansele echipajului 
de 2+1. format din Dragoș 
Neagu (C.S.Ș. Triumf), Adri
an Zamfir (C.S.Ș. 2 Constan
ța) și Marian Nae /C.S.Ș. 1
București). cu precizarea că 
Dragoș Neagu este campionul 
mondial de anul trecut, cit și 
ale echipajului de • 
maci, compus din 
bre, Gh. Dordca, , 
ctun, de la C.S.Ș. 
stanța și Marius 
(C.S.Ș. Steaua). 

4 fără cîr- 
Dănuț Do- 
Anrcl Cră-

2 — Con- 
î Curelea

Alexandru SOLOMONESCU

parte din vacantă la Costi
nești, astfel ca noua ediție 
să ne găsească în plină for
mă" ne spune Luminița 
Măringuț la sfirșitul antre
namentului de dimineață.

Aceeași idee, vizînd „în
cărcarea bateriilor", i-a de
terminat și pe judoka de la 
CSM Gloria Arad, «nul a- 
cesta promovați in primul 
eșalon, să cumpere... bilete

Reportaj

de vacanță

pentru Costinești. Ei au a- 
doptat, după cum ne decla
ra antrenorul Sabin Lutea, 
„un program mai lejer", 
ceea ce înseamnă de fapt 
trei-patru ore de participa
re la activitățile sportive 
ale taberei, care sînt atrac
tive, variate, dinamice, cu- 
prinzînd tenis, fotbal, bas
chet, handbal, intr-un cu- 
vint o refacere activă prin 
sporturi complementare, cu 
mare influența asupra dez
voltării forței, vitezei, su
pleței. Așadar, Teodor Ban. 
Teodor Braiti. Dorel Mekes, 
Iosif Sziler au înlocuit pen
tru citeva zile salteaua, cu 
fenta și pasele pe nisip și, 
dacă totul merge bine pînă 
în apropierea porții, fina
lizarea mai rămîne... o pro
blemă. Să sperăm însă că 
nu așa va fi in toamnă, pe 
tatami...

Cine se scoală de diminea
ță... le poate vedea și pe

Eforturi pe linia de tragere, mu 
fără incetare, pe poligonul Tunar 

.JNTERMAȚIONALELE
(Urmare din pag. I)

și deranjantă, nu i-au împiedi
cat prea mult pe cei doi oas
peți în „vînarea" decarilor și 
nouarilor. Despre valoarea 
sportivilor din Uniunea Sovieti
că, prezenți la București vor
bește și faptul că locul 3 al 
clasa montului general masculin, 
ca și poziția a doua la feminin, 
au revenit lui Igor Komandov 
și respectiv Kerszti Veer.

Reprezentanții noștri au avut 
comportări Inegale. Se cuvi
ne. totuși, să-l remarcăm pe 
Victor Stănescu, mai puțin 
pentru începutul său ezitant 
(în prima zi, locul 5), cât, mai 
ales, pentru puterea de a re
veni în următoarele zile de 
concurs. în ziua a doua a ur
cat pe 3, pentru ca sîmbătă (în 
probele lungi) și mai ales du
minică (in probele scurte) să 
urce pe locul 2 și să-și conso
lideze această poziție pînă în 
final. Desigur, rezultatul său 
este sub posibilități, dar cali
tățile de luptător îl recomandă 
pentru progrese în viitor. în 
ceea ce-1 privește pe Andrei 
Berki, ultimele zile l-au arătat 
(după un început bun !) în scă
dere masivă de rezistență psi
hică la solicitările unui con
curs de anvergură. Urmarea — 
un final de „locul 6", nesem
nificativ...

Ne așteptam la mai mult din 
partea Aurorei Chin. Campioa
na noastră a evoluat însă mult 
sub posibilități, demonstrind o 
ieșire accentuată din formă toc
mai rând... nu era momentul ! 
Singura sclipire. în ziua a tre
ia, sîmbătă, la distanța de 50 m, 
in care a egalat recordul na
țional, cu 314 p. Prea puțin 
însă, de la cea mai bună ar- 
cașă a noastră. Lipsa de formă 
poate fi pusă pe seama prea 
scurtului răgaz scurs de la 
Balcaniada de la Sofia (pe care 
a râștigat-o de o manieră cate
gorică), precum și — cum opina



cortinei

După căderea

BARAJ PENTRU

ar fi bilanțul

DIVIZIA „C“

iiPROMISIUNILE (și certitudinile) NOULUI VAL DE DIVIZIONARI „A
Deci, laureatele anului com- 

petițional 1984/’85 au fost Stea
ua, Dinamo, Sportul studen
țesc — cele trei echipe de 
podiumul de piemiere. 
„Cupa României" 
tot campioana, 
surpriză 
tru care 
almente, 
latoare. 
ea 1

Acesta 
echipe",

La „individual", a fost 
ția lui Hagi ! Pen tiu că. 
toamnă, cu golul marcat 
Belfast, și-a depus candidatu
ra chiar de lider al echipei 
naționale, „contrasemnată" 
apoi la Lisabona, la Craiova, 
la Helsinki. Iar în campionat 
Hagi n-a făcut decît să con
firme frumoasele lui calități, 
devenind unul dintre cei mai 
tineri golgeteri ai primei noas- 
tie divizii. A mal fost anul 
consacrării lui Pițurcă, al re
venirii spectaculoase a „bătrî- 
nilor" Dudu Georgescu și Mi
tică Marcu care. împreună cu 
Mircea Sandu și Cirțu. au viut 
să ne demonstreze că la 30. 32 
sau 34 de ani încă mai poți fi 
titular în Divizia „A“ și frun
taș printre marcatorii de go
luri.

Campionatul cu numărul ..67“ 
al primei noastre divizii 
inteiesează însă si din 
punct de vedere : AL VIITO
RULUI.

E 
a triumfat

O frumoasă 
— Gloria Buzău, pen- 
locul 5 înseamnă, re
fl performanță stimu- 
Și nu numai pentru

edi-

„pe

ne 
alt

Ce jucători a adus la... ram
pă ediția 1984/’85 și ce 
dențierl a făcut 7

De la început trebuie 
spunem că „teoria", unora 
acuză „o oarețare criză de ju
cători" nu rezistă. Numai în 
tuiul campionatului se înre
gistraseră 57 de debuturi in 
prima divizie. Iar această ac
țiune, impusă de situație, de 
necesitățile echipelor, a conti
nuat în sezonul de primăvară, 
numărul crescînd cu mult.

DAR NU NUMĂRUL PRO
MOVĂRILOR CONTEAZĂ, CI 
CALITATEA LOR! Pentru că 
o promovare de citeva minute, 
cum s-a intimplat cu Bobaru, 
de la F.C. Argeș, nu înseamnă 
mai nimic nici pentru Bobaru, 
nici pentru echipă și nici pen
tru fotbalul nostru, pe care îl 
vrem de un nivel cît mai bun 
in campionat. Și asemenea 
apariții meteorice au mai fost 
(și nu puține), ca, de pildă, 
Chiroced și Prigorie (Coivinul), 
Stănescu și Ruicea (Universita
tea Craiova), Dirjan (F.C. Bi
hor), Gheară (Rapid), Răducu 
(F.C. Olt), Niță (F.C. Argeș) și 
mulți alții. Au fost și jucă
tori anunțați în loturile divi
zionarelor „A" la începutul 
campionatului, dai care nu au... 
apucat să joace nici măcar 
minut !

evi-

să 
care

un

iută ieri, 
BĂNICA I

Ediția 1984/’85 a primei 
vizii a adus insă în scenă

.RCUL I

PIȚURCĂ „IL PROVOC PE HAGI
LA UN NOU «DUEL» PENTRU TITLUL DE GOLGETER '-

AU ÎNCEPUT MECIURILE

îl Petres- 
turbărilor 
zate de 
proces de 
«ligon de 
'unari. în 
irea la o 
oncurs in 
nternațio- 
trebuie să 
undamen-

I 
I
I
i

s-au disputat partidele 
tur pentru barajul de promo
vare in Divizia „C“. Amintim 
că meciurile retur sint progra
mate duminică 14 iulie, cu în
cepere de la ora 17. Iată unele 
rezultate care ne-au sosit, din 
partidele-tur. celelalte urmînd 
să le publicăm in ziarul de 
mi ine:

Lacul Ursu Sovata — Lami
norul Beclean 2—0 (1—0)

Victoria Florești — Progresul 
Brăila 5-0 (2-0)

C.F.R. Simeria — Cuprom A- 
brud 4-2 (3-0)

Cetatea Tr. Măgurele — Vo
ința București 1—2 (0—0)

Jiul I.F.E.L.A.F. Craiova — 
Chimistul Km. Vileea 0—0.

Unirea Mănăstirea — Grani
tul Babadag 2—0 (1—0).

Petrolistul Rm, Sărat — La
minorul Focșani 3—2 (2—1).

Stăruința Berveni — Electro- 
metalul Cluj-Napoca 2—2 (1—1)

C.S.U. Mecanică Sibiu — 
Gloria Berevoicști 3—1 (1—1).

di- 
și 

jucători de reală perspectivă, 
eare au îmbrăcat tricoul echi
pei lor de multe ori, unii de
venind chiar titulari de nădej
de. Ne gindim la Bacoș, de la 
Rapid, la Comănescu, de la 
Gloria Buzău, la poitarul Toa
der, de la Rapid, Bucico (F.C. 
Bihor), S. Rădueanu (Dinamo), 
Ionuț (Politehnica Timișoara), 
Cristea (F.C.M. Brașov), Hen
zel (Jiul), L. Popa, jucător de 
bază în tînăra echipă A.S.A. 
Tg. Mureș, (care a trebuit să 
evolueze într-o linie din care 
plecase expeiimentatul Boldni), 
portarul Polgar, de la F.C.M. 
Brașov, echipa în care promo
vările s-au făcut masiv, dacă 
ii avem in vedere și dc Santa, 
Moșoman, Hîrseau, Cadar, Dia- 
gomir (ultimul in etapa • 
34-a.). Se cuvine să-J amintim 
și pe Claudiu Bozeșan, de la 
Politehnica Timișoara, ex-in
ternaționalul de juniori, care 
însă a avut neșansa unei gra
ve accidentări (dublă fractură), 
in toamna trecută, dar pe eare 
îl așteptăm in noul campionat,

după cum un alt talent, cum 
este Dorobanțu. de la Baia 
Mare, va trebui să joace acum 
la Divizia „B“, dar care, la 19 
ani, are viitorul înainte, deși 
tocmai acum, cind a fost che
mat la lotul de tineret, a tre
buit să guste din amărăciunea 
retrogradării.

In timp ce unii dintre acești 
debutanți în Divizia „A“ s-au 
bucurat de acest moment deo
sebit la o vîrstă destul de fra
gedă (brașoveanul Dragomir, de 
pildă, nu are decît 16 ani), alții 
au debutat la o vîrstă destul 
de înaintată, cind unii jucă- 

. tori își pun ghetele în cui. E 
cazul buzoieniior Năstase (a 
debutat la... 30 de ani), An- 
dricsci (31) și chiar Balaur 
care la 26 de ani s-a dove
dit a fi unul din oamenii de 
bază ai echipei (purtind și 
banderola de căpitan) și unul 
dintre cei mai buni mijlocași 
din țară. Ne întrebăm, deci : 
dacă Gloria nu ar fi promovat 
în „A“, Balaur ar fi rămas un 
anonim al Diviziei „B", «ieși 
l-au văzut atîți antrenori 7

Sigur, e greu de făcut o evi
dențiere a tuturoi debutanți- 
lor ’ • • •
mai 
fost 
Dar
eu,
Cristea au ajuns in echipa 
țională de tineret. Iată de 
ținînd seamă de numărul 
prezente în echipele lor 
club, de aportul lor și de < 
dențierile cronicarilor, am ... 
cercat să alcătuim o ECHIPA 
A DEBUTANȚILOR, care poa
te fi oricind o bună parteneră 
nu 
de 
tie 
în 
la

...Eforie Nord, hotel Europa. 
Trei bătăi discrete în ușa unei 
camere. pe care ne-o deschide 
stelistul Pițurcă. „Și-aici m-ați 
găsit, in plină vacanță !“ se a- 
rată surprins — plăcut, 7 neplă
cut 7, asta nu ne-am dat sea
ma 
pei din

— vîrful de atac al echi- 
„Ghencea"...

— Este... meritul tău, al for
mației din care faci parte, o 
încă proaspătă campioană și 
deținătoare a „Cupei". Am ve
nit, aflindu-ne și noi pe aproa
pe, să ne spui cite ceva des
pre tine, despre cum a fost cu „eventul"...

fost ? Ne-a „ieșit" 
din urmă, precum 
încă de anul tre-

— Cum a 
bine, în cele 
ne-am dorit 
cut. Mai mult, știu eu ce să 
spun 7 Pînă acum, n-am prea 
fost căutat, n-am purtat dialo
guri... ii mai 

poarta
datorezi din reușitele la 
adversă ?

în Divizia „A“ și cu atît 
greu e să afirmi care au 
cei mai buni dintre ei. 
nu întâmplător Comăncs- 
Bueico, Dorobanțu sau 

na- 
! ce, 

de 
de 

evi- 
în-

numai a echipei naționale 
tineret, ci și a primei noas- 
selecționate. Și poate chiar 
sezonul care va urma, sau 
anul, unii dintre ei vor fi 

colegi de lot cu Lung, lorgu- 
lescu, Klein sau Hagi.

Așadar, o echipă a debutan- 
ților : Polgar (Toader) — Co- 
mănescu, Bucico, Ionuț, Mari
nescu — «L. Popa, Balaur, 
Cristea — Goanță (Dorobanțul, 
Cadar (S. Rădueanu), Henzel 
(Bozcșan II). Cum orice selec
ționată e... supusă greșelii, 
probabil că vor fi destui „ne
dreptățiți", dar important e 
faptul că, dintre cei aproape 
IM de debutanți, pe lingă atl- 
tea încercări mai puțin fructu
oase, anii an reușit să se Im
pună, rămînind să confirme tn 
viitorul campionat.

Constantin ALEXE

dublu 
SIN 

Stănes- 
I. KO- 
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;ova (Bul- 
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Marina 
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RECORD NAȚIONAL
LA ÎNOT

în cadrul unui concurs de înot 
organizat la bazinul ,,23 August" 
din Capitală de către comisia 
municipală, băimăreanca Eniko 
Palencsar a stabilit sSmbătă un 
nou record național în proba de 
1500 m. Ba a fost cronometrată 
in 16:46,3, timp cu aproape zece 
secunde mai bun decît perfor
manța anterioară, aparțlntod mai 
tinerei sale colege de la C.S.M.Ș., 
Stela Pura — 19:59,18.

STAT LOIO-PRONOSPORJ INFORMEAZĂ
8 iulie, 

tor pentru 
lLA pro- 
vea loc du-

NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA LOTO 2 DIN

7 IULIE 1985

Poate și pentru că pină 
acesta Pițurcă nu „prin- 
naționaia, nu se duelase, 

in ultima etapă, 
de golgeter. Dar, 

poți

anul 
sese" 
pină 
titlul 
de toate acestea 
spui de ce fotbalul i-ă 
Iui Pițurcă bucurii atit_
zii, la aproape 30 de ani ?

pentru 
apropo 
să ne 

produs 
de tir-

întregii echipe, 
cu Ducadam și 

I cu Bumbescu.

ince- 
con- 
care

— Cred că și pentru faptul 
că am ajuns destul de tîrziu la 
o echipă mare. Bucuriile de 
care îmi vorbiți, poate le-aș fi 
încercat de anul trecut, dar 
atunci, din cauza a două frac
turi 
tușă

pînd i 
tinuind 
nu lasă să „treacă" nimic, dar 
dacă vă referiți la pasa de gol, 
in cazul acesta recunoscător îi 
sint și lui Stoica, și lui Boloni, 
și lui Majaru. Dacă în tur aș 
fi fost un pic mai '
migiile primite de la mijlocași, 
acum eu aș fi 
Diviziei „A“...

atent, la
fost golgeterul

de maxilar, am stat pe 
vreo 60 de zile.
Este adevărat ee spui des- 
Steaua, dar, amintindu-ncpre

bine, ai debutat, prin *75  la U- 
niversitatea Craiova, eare, nu 
după mult timp, a ajuns să fie 
o mare echipă, o semifinalistă 
a Cupei U.E.F.A. Regreți că 
n-ai rămas, atunci, la Craiova?

— Regret, cum să nu, după 
cum, iertată să-mi fie lipsa de 
modestie, poate și Craiova, o- 
rașul meu natal, regretă astăzi 
că nu mă are în echipă.
- 11

taru...
are, totuși, pe

- Si fiecare 
Universității 7

ce, doi oameni 
cu stilul lui, îi 

Cami 
fundașii,

Camă-

de gol, 
stricau 

s-ar fi 
„bătut" cu fundașii, cum o 
face și a«aim, in tap ce eu, 
mulțumindu-i pentru culoarele 
libere, i-aș fi „pus“, intr-un 
med, două-trei mingi bune de 
transformat. Da*  n-a fost să fie. 
A fost să fac cupilu ou Lăcătuș, 
cu care mă înțeleg de minune, 
acolo în „avanposturi", ca să 
folosesc și eu termeni de-ai 
dv., gazetarii...

— In afară de Lăcătuș, cui

REGULAMENTUL
DE TRANSFERARE A JUCĂTORILOR DE FOTBAL

Art. 1. Jucătorii de toate categoriile se pot 
transfera la alte cluburi (asociații), de două 
ori Intr-un an competdționaa In perioadele 
cuprinse între datele de 1—X iulie 1995 și 
5—99 ianuarie 1989.

Jucătorii care se transferă în anul compe- 
iițlonal 1985—1996 se pot transfera la alte 
cluburi (asociații) indiferent de județ mimai 
după acumularea unei vechimi de S (cinci) 
ani la cl ubu rile 
luiași județ.

Un jucător de 
două echipe de 
tur sau retur de

Cu 6 (șase) 
campionatului 
ferări de jucători.

Art. 2. Transferarea jucătorilor ee face 
numai cu acordul de transfer (tip FJl. Fot
bal) al clubului (asociației) la care Hint le
gitimați valabil în anul In care se elibe
rează, însoțit de celelalte acte, așa cum se 
arată la ari. 5.

respective <Mn cadrul ace-

fotbal nu poate reprezenta 
aceeași categorie în același 
campionat.

etape Înainte de terminarea 
nu se mai efectuează trans

pile art. 2 la echipa din localitatea (județul) 
un«te au fost repartizați numai în anul ab
solvirii.

Jucătorii juniori care devin elevi la clubu
rile sportive șoolaire «ie fotbal de mare per
formanță primesc drept de joc din oficiu ta 
aceste cluburi, chiar dacă nu obțin acordul 
de transfer de ta clubul (asociația) «lin <»re 
fac parte — excepting secțiile divizionare 
„A“. El vor fi legitimați ta «Ștabul școlar 
numai pe perioada studiilor, după «sare se 
vor întoarce ta Cluburile (asociațiile) de 
inxle au plecat.

Art. I. Transferarea jucătorilor de fotbal 
ee efectuează pe baza următoarelor tete:

a) cerere de transfer (tip FJU*J  semnată 
de jucător și clubua (asociația) cure II soli
cită ;

b) acordul scris (tip FJl.F.) al clubului 
(asociației) la oare jucătorul este legitimat, 
valabil pentru anul in care acesta se elibe
rează ;

— Să înțeleg 
supremația Iui

că
Hagi

ii o contești

— Nicidecum, chiar 
a mai înscris din cind 
și din lovituri libere. Noi fot
baliștii ne stimăm între noi. iar 
Hagi, cel mai talentat jucător, 
nu numai al generației lui, 
merită stima noastră. Ceea ce, 
desigur, nu mă împiedică să-i 
arunc, la 4 august, 
provocîndu-1 la 
pentru titlul de

— In curind 
veni la startul 
pene. Ce zici de

dacă el 
în cînd

mănușa, 
un nou „duel" 
golgeter.
Steaua va re- 
Cupclor euro- 

„Vejle" ?
— Amicul meu Ducadam de

clara zilele trecute în presă că 
am fi ea și calificați. Așa cred 
și eu. Cu condiția ca el să fie 
atent la șutul lui Simonssen 
care, in actuala ediție a cam
pionatului danez, conduce in 
clasamentul golgoterilor, semn 
că și-a intrat iarăși „în mină", 
iac eu să-mi fac datoria de om 
de gol care mă pretind. Cu o 
campioană a Danemarcei, re
velația ultimului campionat eu
ropean, niciodată nu-i de glu
mit Știți cum e eu proverbul: 
„Paza bună..." Așii actualului 
Wimbledon au uitat de asta, se 
pare. Și ați văzut ce-au pățit...

Gheorghe NICOLAESCU

gitimare eu culoare roșie. Transferarea 
acestora se va efectua numai ou avizul or
ganelor competente din Ministerul Apărării 
Naționale sau Ministerul de Interne ;

i) pentru jucătorii care solicită transferul 
ca urmare a absolvirii cursurilor de zi sau 
serale ale învățământului superior, se va 
prezenta șl o copie legalizată dc pe repar
tiția guvernamentală (pentru anul competi- 
țional în curs), iar pentru cei care sint 
admiși la cursurile ‘ ‘ x
țăntotului superior 
doveditor.

de zi și serale ale invă- 
ee va prezenta im act

Art. 6. Actele de
echipelor care activează in Divizia ,,A“

re variantă 
e de a ob- 
acia 1399“ 
le tragerii), 

precum și 
tonă. Da a- 
iștigâ și cu 

8 extrase, 
ianta parii- 
S extrageri, 
rmere.
louă zile la 

îndrăgesc 
INOEXPRES 
biletelor la 

iri 10 iulie.
Mai multe 

șanse 1

EXTRAGEREA I: 40 23 33
EXTRAGEREA

34 30 37 ;
EXTRAGEREA

4 9 52 ;
FOND DE

628.990 lei.

70;
A n-a :

A IlI-a :

20

10

ClȘTIGURI :

LOZ PHO J

Ari. 3. în vederea redării unor jucători, 
Cluburile (asociațiile) divizionare „A“ pot 
transfera jucători pe perioade Knthate de 
cea puțin un an, la și de la alte cluburi 
(asociații), in condițiile prevăzute la art. 2 
din prezentul regulament, cu specificarea pe
rioadei respective pe acordul de transfer și 
In carnetul de legitimare a jucătorului, după 
care nevine la clubul de unde a fost Împru
mutat. Transferările se pot efectua numai 
In perioada de transfer.

Art. 4. Jucătorii de fotbal incorporați pen
tru satisfacerea stagiului militar șl «cei care 
devin studenți in anul I la cursuri de zi și 
cursuri serale ale institutelor de tovăț&mlnt 
superior se pot transfera numai pe perioada 
stagiului militar și respectiv pe perioa«la 
studiilor, in termen de 45 de zile de la 
dpta incorporării sau de la krtranea In fa
cultate. Jucătorii încorporați, transferați In 
perioada stagiului militar, revin * *
(asociațiile) sportive de origine 
facerea stagiului militar.

Jucătorii de fotbal care au 
institut de invățămlnt superior.

le Cluburile 
după satls-

abeolvlt un 
______ ___ _____ ,_____ ____ ____ . careuri de 
zi sau seral și stnt repartizați prin hotărfre 
guvernamentală se pot transfera tn condi-

ei carnetul de legitimare a Jucătorului, iac 
In cazul cind clubul (asociația) refuză să 
cedeze carnetul FJ8J. va primi actele de 
transfer șl va elibera duplicat, pe baza unei 
eenerl adresate FJR-F.

d) eonsiimțămîntal scris M părinților (tuto
rilor) pentru jucătorii juniori și copii;

e) chitanța de depunere a taxed de trans
fer de câine clubul (asociația) care a soJi- 
dtat-o ;

f) fișa personală aflată in evidența Comi
siei județene de fotbal, dacă se solicită 
transferarea de la echipe din campionatul 
județean pentru echipe din diviziile A, B, C 
și campionatul republican M juniorilor;

g) adeverința de încadrare In producție, 
iar pentru juniori adeverința de școlarizare ;

h) jucătorii care se transferă pentru pe
rioada stagiului militar vor prezenta în afara 
actelor de transfer și o adeverință eliberată 
«le Centrul militar județean sau unitatea mi
litară respectivă, din care să rezulte data 
incorporării și a iă «Arii la vatră. Datele 
transferării se vor scrie în carnetul de ie-

transfer pentru jucătorii 
_ ____ _____ 2 2 ■ - - gg
vor "depune direct la F-R. Fotbal, iar pentru 
jucătorii echipelor de divizia „B“ și „c“, 
juniori republicani și copil, printr-un dele
gat al CJi.FS. care în prealabil le va con 
treia «Iacă acestea sîrrt complete, dacă res
pectă prevederile prezentului regulament, 
precum și legalitatea transferărilor prezen
tate. Actele depuse prin poștă nu vor ti 
luate în considerare.

— Actele de transfer pentru jucătorii din 
campionatele județene se depun la comisiile 
județene de fotbal, respectiv la Consiliul mu
nicipal pentru educație fizică și sport Bucu
rești.

— Cererile de transfer neînsoțite de toate 
actele menționate mai sus, ca și actele care 
prezintă ștersături sau corecturi nu vor ti 
luate în considerație.

— Cluburile (asociațiile) care dau mal 
multe acorduri de transfer aceluiași jucător 
vor fi sancționate cu interzicerea de a bene
ficia «le transferări de jucători pină la ur
mătoarea perioadă de transfer stabilită de 
FJl. Fotbal.

— Jucătorii care semnează două sau mai 
multe cereri de transfer, indiferent de mo
dul de soluționare « acestora, vor fi sanc- 
ționați cu ridicarea dreptului de joc pe o 
perioadă de la < luni la 1 (un) an.

— Aprobarea transferărilor șl îndeplinirea 
formalităților cerute de acestea sint de com
petența Federației Române de Fotbal, pen
tru toți jucătorii care solicită transferarea 
la unul din cluburile (asociațiile) care ac
tivează în diviziile „A". „B“, „C“ șl în 
campiiOTiatul republi'cari al jimiorilon*  și a 
comisiilor județene de fotbal pentru celelalte 
categorii.

Art. 7. Echipele particlpainte în cupele eu
ropene pot legttâima pe Întreaga perioadă cit 
participă în aceste competiții, respectind ter
menele de legitimare prevăzute în regula
mentele internaționale, jucători de la clubu
rile de Divizia în condițiile art. i.



SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
BUDAPESTA (Agerpres). La 

(Ungaria) în ca- 
Prietenia". la bas- 

junioare, echipa 
întrecut formația 
scorul de 63—53.

Un-

Salgotarjan, 
drill „Cunei 
chet pentru 
României a 
Poloniei cu
Alte rezultate: U.R.S.S. 
garia 78—68; Bulgaria — R.P.D. 
Coreeană 104—74 ; Cehoslovacia 
— Cuba 81—61. în ultima zi 
echipa României a întrecut cu 
70—67 (33—28) formația Cubei. 
Alte rezultate : U.R.S.S. — Bul
garia 104—59 ; Ungaria — Ce-

BORIS BECKER CIȘTIGA WIMBLEDONUL

LA NUMA117 ANI!
Ieri s-a încheiat tradiționalul 

turneu de la Wimbledon. 
După seria de surprize (marii 
favoriți eliminați — McEnroe, 
Connors, Lendl, Wilander!) iată, 
încă una în finală: tinărul 
Boris Becker (R.F. Germania), 
în vîrstă de numai 17 ani, l-a 
învins pe americanul Kevin 
Curren (27 dc ani) Cu 6—3, 
6—7, 7—6, 6—4.

învingătorul este cel mai tî- 
năr cîștigător din istoria cam
pionatelor de la Wimbledon. 
El i-a eliminat. în ordine, pe 
Pfister și Anger (ambii S.U.A.), 
Nystrom (Suedia), Mayotte 
(S.U.A.), Leconte (Franța), Jar- 
ryd (Suedia) — cu 2—6, 7—6, 
6—3, 6—3 — în semifinale. De 
notat că învinsul din finală i-a 
eliminat, printre alții, pe 
McEnroe și Connors.

Așteptată 
finala la simplu (f) 
Martina Navratilova și 
Evert-Lloyd a revenit ___
dinții care își ia astfel revanșa 
după înfrîngerea de la Roland 
Garros, în trei seturi : 4—6.
6—3, 6—2. Meciul a durat 1 
oră și 47 de minute. In finala 
de dublu (f) : Kathy Jordan
(S.U.A.), Elizabeth Sayers-Smy- 
lie (Australia) au dispus cu 
5—7, 6—3, 6—4 de perechea
Martina Navratilova, Pam Shri
ver. Meciul decisiv la 
(m) a fost cîștigat de ____
Giinthardt (Elveția) și Balazs

cu mare interes, 
dintre 
Chris 
celei

dublu
Heinz

S-a încheiat prima ediție a „Cupei Farul" la volei [f]

DINAMO BUCUREȘTI ȘI-A ADJUDECAT TROFEUL
In Sala sporturilor din Con

stanța a luat sfîrșit prima edi
ție a competiției voleibalistice 
internaționale pentru echipe fe
minine de club „Cupa Farul". 
Cel dinții trofeu al acestei în
treceri — avînd scopul de a ofe
ri mai multor echipe posibilita
tea menținerii pregătirii între 
două sezoane, omogenizării 
sextetelor în condițiile unor mo
dificări de efective, redării unor 
elemente tinere șl, deopotrivă, 
asigurării unor spectacole spor
tive de atracție pentru nume
roșii iubitori ai sportului aflați 
la odihnă pe Litoral — a revenit 
campioanei țârii. Dinamo Bucu
rești, Intr-o echilibrată „dispu
tă cu echipa clubului organi
zator.

In ultimele două zile de con
curs, sîmbătă și duminică, au 
avut loc partidele pentru sta
bilirea clasamentului final. In 
penultima zi. publicul prezent 
in sală a asistat la două partide 
atractive. în care Farul C.S.Ș. 1 
Constanța a dispus de Calcula
torul București cu 3—0 (6. 9, 11), 
iar T.S.C. Berlin a învins pe 
Flacăra roșie București cu 3—1 
(—11. 15, 10, 7). Constănțencele,
într-o formulă nouă față de cea 
prezentată în campionat, alături 
de Doinita Dimofte, Marinela 
Neacșu, Elena Cucoș și Elena 
Piron fiind utilizate de antreno
rul Octavian Dimofte cîteva ju
cătoare noi. Viorica Geapana, 
Ileana Geambașu Roxana Avram 
șl Simona Agapov, au dominat 
disputa cu bucureștencele, care 
însă au furnizat o replică mult

TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX
AUTOMOBILISM • Marele pre

miu al Franței (F 1), desfășurat 
pe circuitul de la Castellet, a re
venit brazihanului Nelson piquet 
(Brabham-BMW). in lh31:4«,266, 
urmat de Keke Rosberg (Wil
liams-Honda), la 6 s. Alain Prost 
(Marlboro McLarren), la 9 s, 
Stefan Johansson (Ferrari), la 
52 s, Elio de Angelis (Lotus Re
nault). la 53 s etc. Traseul : 
307,930 km. tn c.M. al piloților : 
1. Alboreto 31 p, 2—3. Prost și 
de Angelis 26 p, 4. Rosberg 18 p, 
5. Johansson 16 p. etc. • Fran
cezul Gouhler s-a impus tn pro
ba mașinilor R v 6 Turbo, con- 
tind pentru „Cupa Europei" șl 
desfășurată tot pe un circuit de 
la Castellet. Media orară a în
vingătorului : 151,545 km. • In 
Raliu! siciliel : 1. Cerrato-Cerri, 
Italia (pe Lancia 037), 1 275 km, 
în 6h48:53. 

hoslovacia 60—59 ; Polonia — 
R.P.D. Coreeană IM—82. Tur
neul a fost cîștigat de selecțio
nata U.R.S.S.

• în competiția internaționa
lă de volei pentru juniori de la 
Tatabanya (Ungaria), echipa 
României a învins cu 3—1 (—15. 
4, 7, 5) formația secundă a Un
gariei. Alte rezultate : Polonia 
— Ungaria A 3—1 ; Cehoslova
cia — R. F. Germania 3—1 ; 
Bulgaria — R.D. Germană 3—1.

BORIS BECKER
Taroczi (Ungaria). Ei au între
cut pe australienii Pat Cash, 
John Fitzegerald cu 6—4, 6—3. 
4—6, 6—3. De notat că în 
„sferturi", învingătorilor le-au 
trebuit 5 ore de joc pentru a-i 
elimina pe Paul Anacone, Van 
Rensburg : 6—4. 2—6, 6—4, 6—7, 
24—22 !. iar în semifinale ei 
au învins pe Peter McNamara, 
Paul McNamee : 6—7, 6—1.
6—3, 6—4. Titlul la junioare 
a revenit sportivei Andrea Ho- 
likova (Cehoslovacia) : 7—5.
6—1 cu Jenny Byrne (Austra
lia). Finala „veteranilor" : 
Stan Smith (S.U.A.) — Jaime
FiHol (Chile) 4—6, 7—6. 7—6.
Finala de juniori : Lavalle
(Mexic) — Velez (Mexic) 6—4 
6—4.

îmbunătățită față de ziua pre
cedentă. De remarcat la echi
pa învinsă apariția Jucătoarei 
Carmen Puiu-Antonescu, care 
revine astfel în volei... Cea de a 
doua partidă, de slmbătă, a 
smuls și mal multe aplauze din 
partea spectatorilor. Jocul vi
guros, variat și destul de exact 
practicat în atac de echipa clin 
R.D. Germană și vocația bucu- 
reștencelor de la Flacăra roșie 
pentru apărare au dat naștere 
unui spectacol atrăgător, pre
sărat cu faze lungi și chiar cu 
întorsături spectaculoase de 
scor. Elevele Iul S. Chirlță au 
jucat la început frumos, combi- 
nativ în atac și cu o remarcabilă 
mobilitate în linia a doua, cîș- 
tigind primul set șl conducind 
în al doilea cu 14—6, scor de la 
care au acuzat însă marile efor
turi depuse pînă atunci pentru 
a ocoli un blocaj înalt și vigu
ros. Oaspetele, in sextetul 
Schmidt, Wledeman, Springer 
(Vustling), Weber, Harms, Rauh, 
au confirmat valoarea ridicată a 
voleiului feminin din R.D. Ger
mană. campioană europeană la 
nivel de naționale.

Duminică au fost programate 
meciurile pentru locurile 3—4 și 
1—2. In deschidere, T.S.C. Berlin 
a învins șl mai concludent Pe 
Flacăra roșie : 3—0 (9. 9, 14),
remarcând u-se Anthe Schmidt, 
Heike Wustling și Nora Herms, 
respectiv Corina Olteanu și Vio
rica Niculescu. In schimb, „fi
nala mare", Farul C.S.Ș. 1 Con
stanța — Dinamo București, a dat 
loc unei dispute dîrze pe par-

U.R.S.S. — Spania
— Franța 75—57.

U.R.S.S. — Franța
— Spania 79—73. 

turneului (m) 
desfășurat in 
— Canada 69—

Thailanda
— Arabia

BASCHET • Rezultatele pri
mei zile a turneului feminin de 
la Messina : 
109—61 ; Italia 
Ziua a 2-a : 
98—56 ; Italia 
• Ziua a 4-a a 
„William Jones", 
Taiwan : Filipine 
58 ; Perugia (Italia) — 
86—62 ; Coreea de Sud ____
Sauditâ 82—61 ; Malaesia — Five 
Spirits (Japonia) 76—59.

BOX • Italianul Ciro de Leva 
șl-a păstrat titlul european, în- 
vingîndu-1 Pe spaniolul Henrique 
Rodriguez prin k.o. în repriza 7.

CICLISM • In concursul de la 
Colorado Springs (S.U.A.), două 
noi recorduri mondiale, ambele 
în probe de viteză. La feminin, 
americanca Connie Paraskevin a 
fost cronometrată pe 200 m cu

TURNEE INTERZONALE DE ȘAH
• BIEL. Fostul campion al 

U.R.S.S.. marele maestru Andrei 
Sokolov, a trecut in fruntea 
clasamentului turneului interzo
nal masculin de la Biel. In 
runda a 5-a, el l-a învins cu 
albele pe Li Zunian (R.P. Chi
neză). Alte rezultate : Torre 
(Filipine) — Polugaevski 
(U.R.S.S.) Van der Wiel
(Olanda) — Gonzales (Spania) 
1—0, Andersson (Sucdia)_ — 
Ljubojevici (Iugoslavia) 
Vaganian (U.R.S.S.) — Quinte
ros (Argentina) într., Jansa 
(Cehoslovacia) — Sax (Ungaria) 
1—0, Rodriguez (Cuba) — Sei
rawan (S.U.A.) într., Gutman 
(Israel) — Short (Anglia) V2—’/2-

Yan 
Diane 
Zsuza 
panka 
ti dele 
(U.R.S.S.) 
(Canada), 
Gulnar 
U.R.S.S.) 
(Anglia) 
(S.U.A.) i

de la Havana, Pia 
(Suedia) a învins-o 
Frometa (Cuba), Nana 
(U.R.S.S.), cu negrele 
De Armas (Cuba), An 

(R.P. Chineză) pe

(ambele
Walker

Jezierska
Dana

9 HAVANA. In rUnda a 4-a 
a turneului interzonal feminin 
de șah 
Cramling 
pe Zirka 
Ioseliani 
pe Asela

Feng . .
Sawereide (S.U.A.), iar 

Veroci (Ungaria) pe Ste- 
Vokralova (R.F.G.). Par- 

Nana Aleksandria 
i — Nava Shterenberg 
Elena Ahmîlovskaia — 
Sakhatova 
și Susane 

— Ivona 
s-au întrerupt. 

Nuțu a avut zi liberă.
Datorită numărului impar de 

concurente, jucătoarele nu au 
același număr de partide sus
ținute. Iată, deci, clasamentul 
pe puncte cîștigate și pierdute, 
care dă o imagine mai fidelă a 
ordinei de pe tabela de turneu: 
Cramling 3*, 2—Vi, Ioseliani, 
Yang Feng 3—1, Nuțu 2—0 (1), 
Frometa, Veroci 2—-2, Aleksan
dria 1V2—*/ 2 (1), Walker (Anglia) 
l‘/2—V/id), De Armas l‘/2—2% 
Shterenberg, Sakhatova 1—2(1).

„EUROPENELE" DE TIR
ALE TARILOR MICI

La Andorre la Veille (An
dorra), s-au desfășurat C.E. de 
tir ale țărilor mici. Iată cîțiva 
învingători : trap — Toccacelli 
(San Marino) 191 t ; echipe — 
San Marino 548 t ; pistol 10 m 
— Blanco (Andorra) 548 p ; 
pușcă 10 m — Taroch (Andorra) 
416 p. La întreceri au luat par
te trăgători din Andorra, Cipru, 
Luxemburg. San Marino și 
Malta.

în
10, —4. 13,

cursul a 5 seturi, gazdele luînd 
de două ori conducerea, prin se
turi câștigate net, iar campioa
nele egalînd de fiecare dată. In 
setul decisiv, pasionant ca des
fășurare, Dinamo și-a fructificat 
plusul de experiență șl omoge
nitate șl, deși condusă ou 11—6 
șl 13—8, a cîștigat un final de 
mare luptă, obținînd victoria 
meci cu 3—2 (—3, 10, —1, ,,,
13) și- „Cupa Farul". Remarcări : 
Irina Velicu, Ottilia Szenkovics, 
Victoria Banciu, respectiv Doi
nita Dimofte, Elena Cucoș șl Ma
rinela Neacșu. Au arbitrat corect 
în competiție I. Covaci, C. Mu- 
șat, S. Popescu șl CI. Murgu- 
lescu. CLASAMENT FINAL : 
Dinamo, 2. Farm 
T.S.C. Beriin, 4. 
Calculatorul.

1.
3.
5.

C.S.Ș. 1,
FI. roșie.

Aurelian 
Cornel POPA,

BREBEANU
coresp.

• într-o declarație făcută a- 
genției iugoslave de presă Ta- 
niug. antrenorul formației Var- 
dar Skoplie. Dimovski, a apre
ciat că adversara echipei sale 
în primul tur al „Cupei 
U.E.F.A.", Dinamo București

D. Ger-
timpul de 11:39,10, iar la mascu
lin, Lutz Hesslich (R.
mană) a -terminat învingător în 
10:10,00. Cu o zi înainte, recor
dul medial al kilometrului lansat 
fusese dus la 59,50 de către 
Shaun Wallace (Marea Britanle). 
• Etapa a 5-a a Turului Boe- 
miel (amatori) : 1. Hohac (Ce
hoslovacia), 117 km, în 2h42:21 ;
2. Malakov (U.R.S.S.) la 10 s ;
3. Styks (Cehoslovacia) la 12 s. 
în clasamentul general conduce 
Sykora (Cehoslovacia) ou 15h 
30:28.

GIMNASTICA • Intîlnirea in
ternațională dintre selecționatele 
(f) R. P. Chineze șl S.U.A. s-a 
încheiat la Los Angeles ou sco
rul de 193,050—191,725 p în favoa
rea oaspetelor. Locul 1 la indivi
dual compus — Wang Xiaoyang 
39,050 p.

Ahmîlovskaia */ 2—1*/ 2(1), Vo-kra- 
lova */ 2—3l/i, Jezierska 0—0(3), 
Sawereide 0—3(1).

în runda a 5-a au loc parti
dele : Ioseliani — Aleksandria, 
Shterenberg — Ahmîlovskaia, 
Frometa — De Armas. Vokra- 
lova — Cramling, Sawereids — 
Veroci, Jezierska — Yan Feng, 
Nuțu — Walker, Sakhatova — 
liberă.

• JELEZNOVODSK. După 12 
runde, în turneul interzonal 
feminin de șah din localitate, 
in clasament conduce Litinska- 
ia, cu 7£/i puncte (2), urmată 
de Matveeva 7*/ 2 puncte (1) — 
ambele U.R.S.S. Margareta Mu- 
reșan (România) are 6 puncte 
și 3 partide întrerupte. în run
da a 12-a Litinskaia a cîștigat 
la Khadilkar, Gaprindașvili la 
Glaz, Gurieli la Lebel, Arbu- 
nici la Hojberg, iar Mateeva a 
remizat cu Ivanka.

HINAULT UlDtVINI UDEI! IN 1IIEIIIL FRANJ!!!
• in întrecerea feminină
Cea de-a 8-a etapă a Turu

lui Franței (contratimp indivi
dual, Sarrebourg — Strasbourg, 
75 km) a revenit în mod spec
taculos lui Bernard Hinault. Ni
meni șl mimic n-a putut sta în 
calea unei categorice victorii — 
2,20 minute față de principalul 
său adversar, irlandezul Roche!
— a unei medii orare de-a drep
tul excepționale (47,410 km !) 
și, ca o logică consecință, a 
preluării tricoului galben de 
către asul francez. De remarcat 
că rutierii au străbătut un tra
seu deosebit de ondulat (in es
tul Franței), înfruntînd un vînt 
puternic șî averse de ploaie, pe 
un asfalt alunecos, adeseori în
văluit de ceață. Clasamentul e- 
tapei a 8-a : 1. Hinault lh34:55;
2. Roche la 2,20 min ; 3. Mottet 
(Franța) la 2:26 min etc.

Deși etapa a 9-a (Strasbourg
— Epinal, 173,500 km) a adus
caravana „marii bucle" în munți 
și a fost rapidă și agitată, cla
samentul general n-a suferit 
modificări notabile, principalul 
eveniment fiind, în aceste con
diții, păstrarea tricoului de li
der de către Hinault, deși a- 
cesta a sosit cu întîrziere față 
de învingător, olandezul Maar
ten Ducrot, în pluton, 
meatul etapei a 9-af: 1. 
4hl3:40, bonif — 30 s 
orară — 41,038 km) ; 2.
tinger (Franța) 4hl4:17 — bonif 
20 s ; 3. Y. Madiot (Franța)
4hl4:17 — bonif. 10 s etc.

Clasament general: 1. Hinault 
45h56:5> ; 2. Lemond la 2:22 ;
3. Kelly la 2:51 ; 4. Bauer (Ca
nada) la 3:21 ; 5. Phil Anderson 
(Australia) la 3:38 ; 6. Roche 

Clasa- 
Ducroi 
(medie 

R. Bit-

este un „11“ puternic.
nu prea îi cunoaștem pe fotba
liștii bucureștcni. dar 
lor europeană este 
pentru a arăta cu ce 
avem de-a face. Este clar 
va fi deosebit de dificil, 
vom pregăti in mod 
pentru a reprezenta 
fotbalul iugoslav, 
jucăm primul meci la 
reștl ar 
noi un 
movski.

laim? 
de-ajuns 

echipă 
că 

Ne 
serios 

onorabil 
Faptul că 

__  Bucu- 
putea constitui pentru 

avantaj", a spus Di-

preliminariile viitorului
fotbal

• în . 
campionat european de 1 
pentru juniori II (cădeți 
jucători pînă la 16 ani) echipa 
României Va întilni formația 
Turciei. Turneul final al 
petiției va avea loc în 
mai 1986. în Grecia.

com- 
Iuna

• La Hranica, intr-un 
contînd pentru ..Cupa de 
echipa — 
cut cu 
neză 
echipei 
„C.C.E.".

meci 
vară", 
intre-Banik Ostrava a

4—1 (2—0) formația da- 
B. K. Vejle, adversara 
Steaua București în

engleze
Conducătorii

Everton,
cluburilor
Liverpool

CLASAMENTUL : Sokolov
44/j, Van der Wiel 4, Vaganian 
3(1), Gutman, Ljubojevici, 
Torre, Polugaevski, Jansa 3, 
Seirawan 2*/ 2, Andersson, Pet- 
russon 2*/ 2 etc.

conduce Jeannie Longo

BERNARD HINAULT
la 3:44 ; 7. Charles Mottet
(Franța) la 4:11 ; 8. Simon la 
4:23 ; 9. Vanderaerden la 4:10... 
22. Kim Andersen (fostul lider) 
la 6:21 etc.

După etapele a 6-a a Turului 
Franței (feminin), Sarrebourg 
— Strasbourg (75 km), și a 7-a, 
Schrimeck — Epinal (91 km), 

ambele, de către 
Longo (Franța A) în 
și, respectiv, 2hl8:02 
orară — 39,730 km), 

general o are

cîșligate,
Jeannie 
lh54:58
(medie
clasamentul 
drept lideră cu 14h36:05, urma
tă de Canins (Italia) la 1:05 și 
Simmonet (Franța B) la 1:14.

Tottenham, Manchester United, 
Southampton și Norwich au 
hotărît să organizeze în sezo
nul viitor un turneu cu parti
ciparea celor șase echipe, re
partizate în două grupe de cite 
trei, cîștigătoarele acestora ur- 
mînd să se întîlnească în fina
lă. pe stadionul londonez Wem
bley. Inițiatorii competiției 
speră ca astfel să poată recu
pera o parte din deficitul ce 
va fi înregistrat datorită sus
pendării formațiilor engleze 
din cupele europene. deficit 
care, apreciază specialiștii, se 
va cifra la peste 10 milioane 
de lire sterline.

• După cum relatează agen
țiile internaționale de presă, 
în fotbalul italian a fost desco
perită o nouă afacere de co
rupție, implicat fiind clubul 
de divizia „B“. Padova, care 
pentru a se menține în eșalo
nul secund ar fi cumpărat me
ciul cu Taranto, mituind pe 
antrenorul Angelo Bechetti și 
patru jucători. Victoria echipei 
Padova cu 2—1 a dus în ace
lași- timp la retrogradarea e- 
chipei Cagliari. Comisia de 
disciplină a federației italiene 
a deschis o anchetă, dar de pe 
acum se crede că rezultatul 
acesteia va fi retrogradarea e- 
chipei Padova în liga a 3-a și 
recalificarea formației Cagliari.


