
w „DBMOVIADĂ" DT OINĂ
- O CONVINGĂTOARE PLEDOARIE

PENTRU JOCUL
Vremea nu a ținut cu fina

listele „Dinamoviadei" de oină, 
cele 10 echipe angajate, pe te
renurile Complexului sportiv al 
sindicatelor din Tulcea, Intr-o 
pasionantă luptă nentru un loc 
cit mal bun, continuînd să în
frunte vineri și sîmbătă ploaia 
și vîntul. în pofida acestor im
pedimente, tinerii oiniști, mi
litari în termen sau elevi al 
școlilor Ministerului de Inter
ne, și-au disputat întîietatea cu 
ardoarea specifică vîrstei. în 
plus, ei au combinat cu multă 
siguranță la „prinderea min
gii" și au realizat prețioase 
puncte suplimentare la „bătaia 
mingii", demonstrînd că oină 
este frumoasă, chiar și pe te
renuri aproape impracticabile, 
atunci cînd se întîlnesc echipe 
temeinic pregătite.

întrecerile au stîrnit interes 
st datorită faptului că princi
palele favorite, Dinamo Marea

NOSTRU NATIONAL
Neagră (care reușise, grație e- 
forturilor depusă _ de inimosul

Dinamo Tn- 
de maestrul 

Perșinaru și 
maestrul emerit al sportului Ia 
lupte I. Țăranu, preparator 
fizic) și Dinamo Begs (condu
să de maestrul sportului 
G. C'hițu sl Instructorul D. Ho- 
roba). echipe bine asamblate 
și cu individualități ca V. Co
lan —> declarat cel mai tehnic 
jucător, C. Neamțu, G. Manea, 
I. Cazaciuc, V. Matros, I. Oni- 
șor, S. Aslău, C. Cordiciuc șl 
I. Ghinea, au fost stopate de 
Dinamo Băneasa II, care nu 
pornise printre favorite. Oiniș- 
til pregătiți de maestrul spor-

Traian IOANIȚESCU

(Continuare tn pag. 2-3)

Reportai de vacantă

PITEȘTENII (de țoale virslele), ÎNDRĂGOSTIȚI
DE MIȘCAREA

Pitești. Un oraș viguros, a 
cărui economie a cunoscut, în 
ultimele două decenii, creșteri 
spectaculoase, dar firești pentru 
epoca de mare dinamism ce a 
urmat după Congresul al IX-lea 
al P.C.R. — Epoca Ceaușescu — 
timp istoric al edificării marilor 
ctitorii, din 1965, către viitor. 
Puterea acestui municipiu se 
vede acum, din ceea ce au fă
cut oamenii de aici, pentru via
ta lor tot mai bună, în ultimii 
20 de ani — întreprinderea de 
autoturisme. Combinatul chimic, 
Institutul de învățămînt supe
rior. numeroase cartiere, ca și 
alte industrii, edificii social- 
culturale, cvartale de locuințe. 
S-a muncit mult. S-a muncit 
bine. Și, pentru că munca cere 
și destindere, iar tinerii aspiră

ÎN AER LIBER
firesc spre performanță, pitește- 
niî iubesc sportul. Au făcut și 
fac mult pentru sănătatea tine
rilor. chiar și pentru a celor 
care au trecut de vîrsta perfor
mantelor, organizînd, săptămină 
de săptămină, competiții de tot 
felul, adică tot ceea ce destinde 
și fortifică, pentru un nou în
ceput de săptămină.

Ded, duminica sportivă piteș- 
teană. organizată sub egida Zi
lei constructorului de mașini, 
îngemănarea vocației oamenilor 
de aid — muncitori ai indus
triei de înaltă tehnicitate — cu 
bucuria de a face sport. Ia ora 
8. atleții juniori din județele

Alexandru SOLOMONESCU

(Continuare in vag. 2—3)
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„Epoca NICOLAE CEAUȘESCU“- 

epoca celui mai impetuos avînt 
al mișcării sportive românești

PRODUCȚIA Șl SPORTUL -
LA COTE RIDICATE LA ELECTROMUREȘ

Distinsă cu Ordinul Muncii pentru contribuția 
adusă la realizarea sarcinilor de plan, precum 
și la îndeplinirea obligațiilor în ceea ce privește 
exportul, marea întreprindere Electromureș din 
Tg. Mureș se prezintă — în al XX-lea an de la 
Congresul al IX-lea al partidului — ca o uni
tate industrială dintre cele mai moderne, ma

Moderni popicari? a C.S.M. Electromureș, constru’d în întregime 
cu forțele proprii ale sportivilor

rele colectiv de oameni ai muncii de aici 
dedieîndu-se cu însuflețire aceluiași măreț țel 1 
realizarea unor produse de calitate. „Cele trei 
mari platforme unde Iși desfășoară activitatea 
productivă mii de oameni ai muncii, fabrica de 
conductori, secția electrocalorice de uz casnic șl 

secția mașini de calcul sînt, 
toate, înzestrate cu cele mai 
moderne mașini și instalații, 
urmare a grijii partidului nos
tra, personal a secretarului ge
neral, tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU, nentru ca între
prinderea Electromureș să ofere 
pieții interne si externe produse 
de Înaltă calitate, competitive 
cu producția similară a uzine
lor din cele mai dezvoltate țări 
din punct de vedere industrial” 
— ne spunea secretarul comite
tului de partid al întreprinderii 
mureșene. loan Toader...

într-un elegant hol există 
cîteva vitrine cu mostre din

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Corneliu ION; „NOI MEDALII, NOI IZBÎNZI, 
ACESTA ESTE PRINOSUL NOSTRU DE RECUNOȘTINȚĂ

ECHIPA ROMÂNIEI A CIȘTIGAT 
„CUPA VIENA" LA POPICE 
• I. Bice, locul I la individual

„Cupa Viena”, competiție ju
biliară organizată cu prilejul a- 
niversărli a 50 de ani de la în
ființarea federației de popice a 
Austriei, a reunit la start 11 e- 
chipe mixte, fiecare avind ca li
deri jucătoare și jucători cu nu
me cu rezonanță în arena in
ternațională.

Confirmîndu-și înalta măies
trie. reprezentanții țării noas
tre (luliu Bice — 1 044 Vasia

LOTUL „A“ DE FOTBAL
A LUAT STARTUL DE... TOAMNĂ
Pregătirile continua «sifizi,

la Sovata
Ieri s-a reunit în Capitală 

Lotul A de fotbal care ia star
tul în pregătirile pentru difici
lul sezon de toamnă, o toamnă 
care începe la sfîrșitul Iul... 
august. în ziua de 28, cu me
ciul România — Finlanda.

în aceste ore ale dimineții, 
Lotul A efectuează controlul 
medical la Centrul de antrena
ment „23 August", după care 
„tricolorii" vor pleca. în cursul 
zilei de astăzi, la Sovata. pen
tru pregătirile de bază.

Așadar, vacanța s-a încheiat. 
S-ar părea că ea a fost mai 
scurtă, dar medicii sînt de pă
rere că tot ceea ce depășește 
două s&ptămîni in acest ano
timp începe să fie prea mult. 
(Finalistele „Cupei României” 
au intrat în vacanță la 23 Iu
nie, iar celelalte echipe au în
cheiat sezonul cu patru zile 
mai devreme, ceea ce repre
zintă, finalmente, o vacanță 
normală).

L-am rugat pe Mircea Luces- 
cu să facă aprecieri asupra lo
tului convocat. (Lotul lărgit, 

Donos — 905, Octavia Ciocirlan 
— 400 șl Mariana Borta — 385) 
au ciștlgat concursul pe echipe 
cu 2 734 p.d., fiind urmați de 
formațiile Iugoslaviei cu 2692 și 
Austriei 2 673. Cu acest prilej, 
maestrul emerit al sportului 
luliu Bice a corectat recordul 
sălii. E3 a doborft din 200 bile 
mixte 1044 popice (v.r. 1 031),

(Continuare in pag. a 4-a)

Ieri, la stadionul „23 August" din Capitală, „tricolorii" noștri 
intr-o ușoară alergare

Foto : Aurel D. NEAGU
care • fost dat publicității). 
Mircea Lucescu ne-a spus : 
„Acest lot îl cuprinde, în pri
mul rînd, pe cel 15—16 jucători 
care vor forma echipa națio
nală. în afara lor mai sini pri
mele două-trel rezerve de bază

Cine dorește să cunoască ti
rul românesc din ultimele două 
decenii trebuie să înceapă cu 
acest mare performer care este 
Comeliu Ion. Pentru că. încă 
de la prima vedere, impresio
nează numărul și mai ales va
loarea trofeelor cucerite de 
trăgătorul nostru la mari com
petiții internaționale. Ar fi su
ficient, bunăoară, să amintim 
doar medalia de campion olim
pic de la Moscova, urmată de 
cea de argint din 1984 ; titlul 
de campion european cucerit în 
1977. la București, dublat de cel 
de co-recordman mondial al 
probei sale favorite, pistolul vi
teză. obținut In aceeași compe
tiție. cu un rezultat excelent 
și la această oră (593 p) : sau 

ale acestei echipe. De mare im
portantă este convocarea unor 
tineri jucători, printre care Be- 
lodedicl, Balint, Burchel, Muj- 

(Contlnuare tn pag 3—3)

titlul de campion mondial, ad
judecat. tn 1975. împreună cu 
echipa României, cu un rezul
tat (2370 p) care constituia la 
rindul lui. un nou record al 
lumii. Toate acestea, si altele, 
au constituit suficient de con
vingătoare argumente pentru 
ca valorosu. nostru performer 
să fie desemnat purtătorul dra
pelului tricolor din fruntea 
delegației României. In timpul 
ceremoniei de deschidere a 
Jocurilor Olimpice de la Los 
Angeles. „Această cinste care 
mi-a fost acordată — ne spune 
Corneliu Ion — a fost cea mai 
mare răsplată pe care am pri
mit-o vreodată în viața mea 
de performer. N-am fost emo
ționat atit de tare nici atunci 
cînd am fost convins, după ba
rajul de la poligonul Mîtisci. eă 
voi urca pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului si că ofi
cialii îmi vor acorda titlul de 
campion olimpie. La ultima e- 
diție a Jocurilor Olimpice ca 
port-drapel al delegației tării 
mele, am resimțit un profund 
sentiment de recunoștință pen
tru toate condițiile pe care 
le-am avut la dispoziție nentru 
a deveni nu numai un cam
pion în performanta sportivă, ci 
și un om împlinit în toate pla
nurile vieții sociale"

Afirmația interlocutorului nos
tru nu face decît să dea ex
presie individuală unor cuprin
zătoare realități, existente în 
România socialistă, mai cu sea
mă In România ultimelor două 
decenii. Asemenea lui Corneliu 
Ion, actualmente ofițer și ab
solvent al unui institut de în- 
vătămlnt superior. A.S.E. (fa
cultatea de cibernetică) mii sl 

NICOLAE BÎNDAR - 77,50 m, NOU RECORD 

LA ARUNCAREA CIOCANULUI
POIANA BRAȘOV, 8 (prin telefon), tn cadrul unul oonours de at

letism, ultima verificare înaintea campionatelor naționale (inoep vi
neri în Capitală) a prilejuit citeva rezultate remarcabile . Astfel Ni
coiae Bindar (Metalul Buc.) antrenat de Constantin Mușat, a reali
zat un nou record republican la aruncarea ciocanului cu 77.50 m 
(76,70 m, 77,50 m, 76.29 m 75.78 m depășit. 75.10 m). Vechiul record 
îl stabilise tot in Poiană in ziua de 80 iunie cu 76 78 m. L-au urmați 
Al. Mebeș 73,00 m. Tudor Stan 71.00 m Margel Mangra 66.M m — rea. 
pers.; greutate: Sorin Tirichiță 18.56 m ■ femei: greutate: Li vi a Sl- 
tnon 18,70 tn — rec. pers. Mariana lonescu-Lengyel 17,63 mț also 8 
Florența Crftclunescu 66,94 m. Ionescn-Lengye! 80,64 tn (concursul 
s-a întrerupt din cauza ploii după prima aruncare 1).

zeci de mii de tineri din toate 
regiunile patriei Isi pot defini 
personalitatea In mod multila
teral isi pot aduce contribuția 
la progresul tării, la afirmarea 
ei. Pentru generațiile de tineri 
țintași. componentul clubului 
Steaua, multiplul campion Cor
neliu Ion rămine. pe toate pla
nurile. un model de urmat Nu 
numai tn poligonul de concurs, 
unde exactitatea, concentrarea, 
dorința de victorie devin cali
tăți preponderente, sau pe stan
dul de antrenament, cu nenu
măratele sale ore de pregătire. 
Ci. în prințul rînd. ca om. ce
tățean Si comunist. Și grăitor 
pentru modestia si seriozitatea 
fostului student Corneliu Ion a 
fost faptul că profesorii săi 
de la facultate au aflat că este 
un mare campion de tir doar 
In timpul examenului de di
plomă I

„Am o familie in mijlocul că
reia mă simt excelent, am • 
soție si doi copii minunați. La 
34 de ani pot spune că sînt un 
om împlinit prin condițiile 
create in această tară și _ in 
aceste timpuri noi. Și. deși îm
plinesc curînd exact 20 de ani 
de cînd practic sportul de înal
tă performantă nu mă gîndese 
deloc să abdic de la «oziția de 
frunte pe care am cîstigaț-o și 
am consolidat-o In tirul inter
national. îmi dorese noi meda
lii. noi izbînzi, pentru a le de
dica tării mele. Ar ti. pe lingă 
performantele trecute, un nou 
prinos de recunoștință fată de 
tot ceea ee ne-a oferit mie 
personal și generației mele, sta
tul. partidul comuniștilor se
cretarul general. tovarășul 
Nicoiae Ceausescu”.



CAMPIONATUL DE RUGBY-ÎNTRE NOUA FORMULĂ Sublinieri

Recent încheiatul sezon de 
jugby continuă să fie discutat 
^pe toate fețele". Cu folos, ne 
place să credem, trăgîndu-se 
învățămintele necesare, luîn- 
țlu-se cele mai nimerite măsuri 
pentru revigorarea acestui joc, 
cu deosebite valențe spectacu
lare. Astfel, incit sportul nostru 
Cu balonul oval să primească, 
din nou. aprecieri favorabile.

Dintre măsurile pe care forul 
nostru de specialitate le con
sideră necesare în acest sens, 
una a și fost, de fapt, luată. Ea 
Vizează un aspect important al 
principalei competiții Interne, 
campionatul Diviziei ,,A‘‘, adică 
întrecerea care trebuie să con
stituie o bază viguroasă pentru 
formarea unei echipe naționale 
Valoroase, de reală competitivi
tate internațională. O cerință e- 
sentială rămasă, din păcate, tot 
în stadiul de... deziderat. Este 
vorba despre formula de dispu
tare a competiției, mereu dis
cutată, in cîteva rinduri schim
bată. Ca 
continua 
ehipe pe

SAU IMPERATIV CIND IUBEȘTI Șl OAMENII Șl... MUNTELE

și acum, de altfel : vor 
să evolueze 20 de e- 
prima scenă competi-

ționaiă a țării, împărțite de a- 
semenea în două serii, dar nu 
pe criteriul valoric. Grupele 
vor fi de astă-dată alcătuite pe 
baza clasamentului ediției pre
cedente, după o schemă simplă 
de desfășurare — locurile 1 și 
4 de O parte, 2 și 3 de alta, 5 
și 8, respectiv 6 și 7, șl așa mai 
departe. Originalitatea formulei 
constă în disputarea unor par
tide. în dublă manșă, pentru 
stabilirea ierarhiei finale (se 
înțelege, după meciurile fiecare 
cu fiecare, tur-retur, din grupe). 
Ocupantele pozițiilor de lider 
în cele două serii vor juca, prin 
urmare, pentru titlul de campi
oană. echipele situate pe locu
rile secunde vor viza „bronzul" 
Si tot așa în continuare, mai 
puțin în cazul deținătoarelor 
„lanternei roșii" din fiecare gru
pă, care vor retrograda auto
mat în eșalonul secund.

Iată componența seriilor : I : 
Steaua, R. C. Grivița Roșie,

3

Revedere, după 5 ani, cu voleiul feminin

Alexandrina CONSTANTINESCU
UNDE SINT COORDONATOARELE DE JOC?"u

Printre putinii spectatori pre- 
zenți la ultimul turneu al cam
pionatului feminin s-a aflat o 
veche cunoștință : ex-rapidista, 
ex-dinamovista și ex-interna- 
ționala Alexandrina Constanti- 
nescu. Revenea în sală ca 
spectatoare, după o absentă de 
Vreo cinci ani, chiar de cînd 
s-a retras în glorie (cinci ti
tluri consecutiv, cu Dinamo, in 
finalul carierei) din activitatea 
de performanță. Poate că 
această absentă îndelungată ar 
fi în stare să dea mai multă 
expresivitate și' greutate opini
ilor. mai ales cînd ele vin de 
la o fostă sportivă de elită, 
cu o carieră de peste 20 de ani, 
de la o voleibalistă, care, prin 
atribuțiile ei în echipă, a fost 
obligată să gîndească jocul. Am 
abordat-o pe fosta coordona
toare după turneu, chiar la lo
cul ei de muncă, unde am con
statat cu plăcere că se bucură 
și acolo, ca și în teren altă
dată. de frumoase aprecieri. 
• Alexandrina Constantinescu, 
cum regăsești voleiul feminin 
după cei cinei ani de cînd i-ai 
spus adio 7 • „Aș fi nesinceră 
dacă n-aș mărturisi că. la re- 
întîlnirea cu' el. așteptam ceva 
deosebit, care în închipuirea 
mea trebuia să însemne un pro
gres — firesc, nu ? — față de 
ceea ce lăsasem... Dacă nu e 
prea aspră expresia, as spune 
că am plecat. Insă, de la sală 
cu un gust amar" • Ce anume 
așteptai 1 a „Spectacol, 
pînă la epuizare, noutăți 
ce, dispute aprinse, cum 
altădată cînd se decidea

luptă 
tacti- 
erau 
cam-

LOTO-PROHOSPORT INFORMEAZĂ
zi 

biletelor Ia 
__ „___ ____ PRONOEX
PRES de mî&ie. miercuri 10 iu
lie.

@ Duminică 14 iulie se organi
zează o nouă tragere e^-^pționa- 
lă PRONOEXPRES, la --.e se 
atribuie importante ciștigun în 
autoturisme .Dada 1300“ Ga am
bele faze ale tragerii), mari sume 
de bani, precum și excursii In 
R.P. Polonă. De reținut c& la a- 
cest gen de trageri, se ciștigă și 
cu 3 numere din 6 sau 8 extrase. 
Biletele de 25 lei varianta parti
cipă la toate cele 6 extrageri cu 
tin total de 42 numere.

Consultați prospectul șl jucați 
din timp numerele alese de dv. 
la această interesantă tragere I
• LOZUL 1N PLIC, sistemul 

cei mai popular și la îndemîna 
tuturor oferă mari satisfacții ce
lor care perseverează șl ctștlgă ! 
Agențiile Loto-Pronosport șl vîn- 
zătoirii volanți din întreaga țară 
au spre vînzare tn această peri
oadă (în afara seriilor obișnuite 
și speciale) LOZUL VACANTEI 
— emisia specială limitată de se
zon care atribuie autoturisme 
„Dacia 1300“ și numeroase cîștl- 
guri în bani, acordate suplimen
tar din fondul special al adminis
trației. Oriunde vă aflațl, jueați 
la LOZ IN PLIC 1
• CIȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 3 IULIE 
1985. Cat. 1 : 3 variante 25% a 
60-000 lei ; cat. 2 ! 1 100% a 40.577 
Jel șl 3 25% 10.144 lei ; cat. 3 : 8 
200% a 4.734 led și 36 25% a 1.163 
lei , cat. 4 : 100,75 a 705 lei ; cat. 
3 : 201,75 a 352 lei ; cat. 6 : 7.649,75 
a 40 lei ; cat. 7 : 212,95 a 200 lei; 
cat. 8 : 3883,50 a 40 lei. Report ca
tegoria 1, 8.771 fel. Cîștigurile de 
50.000 Iei au revenit participanți- 
tor : Bărbulescu Dumitru din Be- 
liug jud. Bihor. Iile Vasile din 
Ploiești șl Piesa Ștefan din Făl
ticeni. jud. Suceava.

• ASTAZI este ultima 
pentru procurarea * 
tragerea obișnuită

pioana tării, o sală plină vi- 
brlnd la tensiunea jocurilor... 
Oricum, ceva în plus față de 
trecut" • Și ce-al găsit 7 
• „Mult mai puțin decît lăsa
sem. Am regăsit foste colege 
mai tinere, acum ajunse si ele 
la maturitate, etalînd aceleași 
deficiente si deprinderi greșite 
ca la ieșirea din juniorat (cum 
se face că în atîția ani nu se 
remediază deficiențele tehnice, 
că se stă pe loc ?), dar am gă
sit mai multă blazare, indife
rență, sărăcie în 
puțin entuziasm, 
plicat atunci de 
se află doar o 
meni. în mare 
prieteni 
vremea 
sală..." 
ceasta 7 
exista altă explicație decît pre- 
Sătirea redusă, lipsa de tragere 

e inimă pe care am observa- 
t-o și la antrenori, nu numai 
la jucătoare. Spectacolul nu 
are varietate și atractivitate, 
pentru că nici nu există ade
vărate coordonatoare de joc, 
acele jucâtoare-cheie. care, prin 
fantezie, inventivitate si talent 
să genereze si spectacol, si per
formanță. Practic, nu mi-au 
spus nimic coordonatoarele ce
lor 6 echipe fruntașe. Doar cea 
de la Craiova Încerca să... spu
nă ceva. La nici una nu am 
văzut însă spirit creator, ima
ginație, sclipire. Și. de aici, jo
cul stereotip, fără combinații, 
ineficient si neinteresant. Totul 
denotă că nu se mai lucrează 
specific cu ridicătoarele — re
pet. personaje-cheie 
chipă — incit nu pot 
treb : unde ne sint 
toarele de joc ?“

O întrebare de strictă actua
litate...

ai celor 
mea nu
• Cum
• „Nu

exprimare, mai 
Si mi-am ex- 
ce în tribune 
mină de oa- 

parte rude 
din echipe.
găseai loc 
iți explici 
cred că poate

si 
Pe 
In
•-

într-o e- 
să nu în- 
coordona-

Aurelian BREBEANU

C.S.M. Sibiu, Știința Petroșani, 
C.S.U. Construcții Sportul stu
dențesc. Rulmentul Bîrlad, 
C.S.M. Suceava, „U“ 16 Februa
rie Cluj-Napoca, T. C. Ind. Mi
dia Năvodari și o nouă promo
vată — Locomotiva Pașcani ; 
II : Dinamo, Farul, Politehnica 
Iași, Știința CEMIN Baia Mare, 
Rapid Chimia Buzău (care se 
va numi, aflăm, Contactoare 
Chimia), Gloria PTT Arad, Poli
tehnica Timișoara, Mașini Grele 
Olimpia, Milcov Focșani, o altă 
promovată — Rapid București.

S-au formulat și primele opi
nii privind noua formulă. Au 
îmbrățișat-o, de pildă, cunoscu- 
ții antrenori Viorel Moraru, Ra
du Demian, Mihai Naca. Primul 
dintre aceștia ne spunea că „va 
crește interesul publicului față 
de campionat, pentru că nu-i 
totuna să știi că vine, să zicem, 
Steaua la Focșani, cu — me
ciuri mai puțin atractive din 
seria valorică secundă. Consider 
că echipele mai „mici" vor avea 
ce învăța prin contactul direct 
cu fruntașele rugbyului româ
nesc, vor dispare întilnirlle cu 
prea mare miză aglomerate in
tr-un timp scurt, se va putea 
face o mai bună selecție, ochii 
fiind îndreptați acum spre 20 de 
echipe, nu numai spre primul 
pluton". Există și puncte de ve
dere diferite, apreciatul tehni- 
nican Petre Cosmănesca, de e- 
xemplu, fiind reținut : „Nu 
cumva vor fi prea puține me
ciuri „tari" pentru seiecționa- 
bilii Ioturilor reprezentative T* 
Rămîne de văzut... Așteptăm, 
oricum, ca viitoarea ediție a 
Diviziei „A" să împlinească ve
chiul. adevăratul imperativ al 
campionatului : o întrecere de 
nivel ridicat, bază solidă pen
tru o reprezentativă de reală 
valoare !

O ultimă precizare : campio
natul Diviziei „A", ediția cu nu
mărul 69, va debuta, în haină 
nouă, la 8 septembrie.

Geo RAEȚCHI

• Nume noi în rugbyul sos- 
tru! Au depus, pînă în prezent, 
cereri de afiliere la F.R.R., Pe
trolul Arad, Utilajul Știința Pe
troșani, Electrocontact Boto
șani, IMUM Medgidia. Tuturor, 
„bun venit" !

Cortul

Un om iubește 
munții, drumeți
ile.... Fapt cu to
tul obișnuit, numai 
că cel despre care 
vrem să vă rela
tăm are și o pa
siune mai puțin o- 
bișnuită. Și veți 
vedea.

Este vorba des
pre profesorul de 
educație fizică — 
acum pensionar — 
Vasile Gregoriev 
din Capitală. In 
frumoasa sa carie
ră de pedagog in 
arena sportului, 
prof. Gregoriev a 
colindat neobosit, 
cu copiii, in va
canțe, multe cărări 
montane, in lungul 
și latul țării. Cu 
rucsacurile grele 
de încărcătură in 
spate, cu corturile, 
grele și ele...

Ieșind la pensie 
fi-a găsit vremea
de meditație pe e problemă a- 
nume : cum să ușureze călă
toriile la munte ale iubitorilor 
de turism. Cum? Mai intii 
cortul, de care nu te poți dis
pensa. Un cort obișnuit, de două 
persoane, cîntărește gol, în cel 
mai fericit caz, șase kg. După 
multe căutări și încet proj. 
Gregoriev s-a oprit la o soluție 
deosebit de ingenioasă : un cort 
semisferic, pe care l-a denumit 
Iglu, după iurtele laponilor, 
pentru două persoane, cu un 
diametru de 2 m ți înălțimea 
de 1,40 m, pe schelet din bare 
de plastic ți 20 de cuie pentru 
fixare în pămint. Surpriza : el 
nu cîntărește decît două kg., a 
fost brevetat ca invenție și pre
luat pentru confecționare A 
întreprinderea „Bărăganul" Ur- 
zicenl.

Acesta a fost începutul.

de

A 
urmat cortul oval „Alina", pen
tru șase persoane, cu lungimea 
interioară de 5 m ți

li 
fi 
se 
fi

lățimea de 
amenajări 

bagaje. Și 
demontea- 
eintărește

2 m, cu spafii 
pentru alimente 
tar surpriză : el 
ză in trei părți __
doar 5 kg., puțind fi transpor
tat, astfel, cu mare ușurință de

semisferic și inventatorul său 
participanta la drumeție. Nu a 
uitat nici rucsacul. A realizat 
unul pentru aproximativ 10 
kilograme, „Practic", ce poate 
fi împachetat chiar in propriul 
buzunar, ca o poșetă, și cintă- 
rește... 150 grame !

L-am urmărit pe prof. Gre- 
goriev prezentindu-și realizări
le la expoziția organizată la 
Centrul „23 August" cu prile
jul Simpozionului national „Da- 
ciada". Ne vorbea cu modestie, 
dar cu lumina inventatorului in 
priviri. Alte și alte obiecte in 
sprijinul turismului — umbrelă 
pliantă pentru plajă, saltea din 
buret poros, căldări din pinză 
pentru gpă (200 grame greuta
te bucata), husă rabatabilă pen
tru mașină, roată pentru -măsu
rători terestre, deosebit de in
genioasă, piese metalice pentru 
elasticizarea bețelor ce compun 
porfile la schi-slalom (în care 
sintem tributari importului), a- 
parat de radio portativ, multi
funcțional. Și mai departe ? 
„Cînd ai cu adevărat dragoste 
pentru un sport, pentru o me
serie, găsești idei și le visezi 
»i-n somn".

Viorel TONCEANU

PRODUCȚIA Șl SPORTUL-LA COTE RIDICATE
(Urmare din pag. 1)

producția întreprinderii : con
ductori de înaltă si joasă ten
siune (peste 60 la sută desti
nați exportului), mașini de cal
cul. casetofoane ..Corina" Si 
radiocasetofoane „Stela" pentru 
autoturisme, case de marcat, 
combine muzicale. Iar alături 
o altă vitrină cu cele mai re- 
Drezentative trofee 
muncitorii-sportivi 
competiții interne 
tionale. Nicolae 
președintele 
muncitoresc Electromures. a- 
Dreciază — si De bună dreptate 
— că Donicele formează secția 
fanion. „In 1976 — ne sounea

cucerite de 
la marile 

si interna- 
Năsăudean, 

clubului sportiv 
Electromures.

„DINAMOVIADA" DE OINĂ
(Urmare din pag. 1)

tului I. Minac au luat 
excelent start, învingînd 
primul meci al turneului 
Dinamo Marea Neagră 
13—7. Stimulați de acest suc
ces. ei si-au continuat cursa 
victoriilor, cele mai dificile 
obstacole întîlnindu-le în echi
pele Dinamo Tunari și Dina
mo Bega, pe care le-au depă
șit Ia limită cu 12—11 și, res
pectiv, 11—10. Ciștigătoiii com
petiției, care au avut în T, 
Hetriuc un centru mijlocaș 
inspirat și in același timp un 
eficace realizator de puncte su
plimentare (13 p), iar ' 
Răsărit cel mai precis 
tor „la prindere", au 
următoarea formație de 
I. Păuleți, G. Bratu, I. __ ... 
M. Barbu, D. Răsărit, D. Mă- 
năilă, M. Tudorache, L. Dîscă, 
D. Rîtan, L. Bîrian și T. He- 
triuo. Rezerve : M. Bereșoaie, 
M. Simion, C. Alionte.

CLASAMENTUL FINAL S
1. Dinamo Băneasa II 27 p,
2. Dinamo Marea Neagră 25 p,
3. Dinamo Tunari 23 p,_4. Di
namo Bega 
Someș 17 p, 
sa I 17 p, 
slab).

Nu putem 
marca.

un 
în 
pe 
cu

în D. 
trăgă- 
folosit 
bază : 
Vlasia,

21 p, 5. Dinamo 
8. Dinamo Bănoa- 
(punctaveraj mai

încheia fără a rc- 
măcar în' treacăt, evo

luția echipei A.S.A. Constanța 
care, participînd în afară de 
concurs, a reușit să cîștige toa
te meciurile susținute. Ini
mosul antrenor M. Tomescu a 
format un ansamblu bine ar
monizat în toate compartimen
tele, din care s-au impus în 
mod deosebit tinerii I. Gher- 
ghe, N. Grigore, M. Balaban 
și A. Bobirnac.

el — echipa masculină de po
pice a promovat in prima divi
zie. pentru ca cinci ani mai tir
ziu, în 1981, să devină vicecam- 
pioană europeană. Maeștrii e- 
meriți ai sportului Ilie Hosu si 
Gheorghe Silvestru, alături de 
colegii lor din reprezentativa 
tării, sint vicecamnioni mon
diali, anul trecut, cu echipa 
României". Și. pentru că amin
team de Dopice. reținem ceea 
ce ne mai spunea președintele 
clubului, anume că. de cîtlva 
ani. prin grija antrenorului co
ordonator Iuliu Radovici, a fost 
construită o adevărată piramidă 
a popicelor, din propria pe
pinieră fiind selecționați in e- 
chipa României Farkas 
si Iuliu 
liată cu 
niori din 
furt pe 
piste. în 
una dintre cele mai moderne 
din tară. îsi are cu adevărat 
locul cel mai potrivit la C.S.M 
Electromures.

în funcție de preferințe, la 
Electromures. performanta — 
cu bune si foarte bune rezul
tate — este reprezentată si de 
alte ramuri : lupte greco-ro
mane (antrenor Alexandru Fe
kete. președinte secție 
Alexandru Gyorgybiro),

Marton 
meda- 
de ju- 
Frank-

Fekete. echipă 
bronz la C.M. 
acest an. de la 
Main. Arena cu sase 
întregime mecanizată.

ing. 
box

(Petre Ghiurca si ing. Tiberîu 
Chiuraiia), volei masculin (Ni- 
colae Pop si in'g. Mircea Todea). 
hochei (Augustin Cormosiu si 
ing. Iosif Kopacz), handbal 
masculin (Gogu Ștrec si ins. 
Liviu Marian), patinai viteză 
(antrenor si președinte de sec
ție ing. Alexandru Spitzer).

Directorul general al între
prinderii. inginerul loan Oltea- 
nu — președinte de onoare al 
clubului, ne spunea, la rîndul 
său : „Sarcinile, noastre de pro
ducție sint mari, avem obli
gații contractuale centru Diata 
internă si externă pe care le 
îndeplinim permanent. Paralel, 
consider că activitatea sportivă 
— alît cea dc masă, cit si cea 
de performantă — face cinste 
întreprinderii noastre. Nu cu
nosc vreo situație cînd vreun 
sportiv, oricît de mare perfor
mer ar fi. să-și neglijeze tre
burile profesionale. Este si mo
tivul pentru care la clubul 
nostru snortul este privit CU 
multă simpatie si sprijinit pe 
toate planurile".

Intr-adevăr, cînd un condu
cător de întreprindere gîndes- 

' te astfel despre activitatea 
sportivă, aceasta nu poate să 
se situeze decît la înălțime. 
Iar Ia Electromures snortul a 
ajuns la cote ridicate.

REPORTAJ DE VACANTA
(Urmare din pag. I)

Argeș, Caraș-Severin, Dîmbo
vița. Dolj Gorj. Olt, Sibiu, Ti
miș și Vilcea au început între
cerile din cadrul Concursului 
republican de juniori III, etapa 
a 3-a. de zonă. Firesc, animație 
pe stadionul din Parcul Argeș 
și dacă spectatorii, în număr 
mare, au venit mai tirziu, cei 
care s-au grăbit nu au avut ce 
regreta. Am asistat, împreună cu 
ei, la cursa de 80 m — fete, în 
care reprezentanta Argeșului, 
Ai»relia Rădulescu a obținut un 
10,3 sec., tot cu 10,3, a fost 
cronometrată și Tamara Jude, 
din Timiș, prilej de însuflețire 
printre suporteri. Cu adevărat 
tonic, spectacolul luptei sporti-

ve. Iată-1 pe argeșeanul Ion Va
lentin, cîștigător la 800 m, cu o 
zi înainte cîștigînd și cursa de 
3 000 m cu 9:14,2. timp bun pen
tru el. Mai tîrziu 
de la stadionul din parc 
Alex.
C.M.E.F.S. 
știre de ultimă oră : 
Pascal, din Caraș-Severin, a ob
ținut, cu 55,10 m, primul loc la 
aruncarea ciocanului. Eram, de 
cîteva minute, la Sala Sporturi
lor unde, la ora 9, începuse e- 
tapa a 4-a a Campionatului re
publican de lupte greco-romane, 
pe echipe, la speranțe olimpice, 
în disputa dintre C.S.Ș. Viitorul- 
Pitești și Dinamo București ara 
reținut buna pregătire a lui An- 
toniu Antemir (component al

plecasem

Oțeleanu, președintele 
Pitești ne-a dat o 

Daniel

lotului național) de la C.S.Ș. 
Viitorul, dar de ciștigat a cîști- 
gat Dinamo, cu 6—4. Tot cu 6—4 
au ciștigat dinamoviștii și în 
fața luptătorilor de la Steagul 
roșu Brașov, care au pierdut cu 
2—8 la C.S.Ș. Viitorul-Pitești. 
Clasament : Dinamo, C.S.Ș. Vi
itorul Steagul roșu.

Pe deal, acolo unde se află 
Stadionul municipal, am asistat, 
în ultimii ani, la desfășurarea 
etapelor campionatului național 
de viteză la automobilism. „Hai
deți, ne-a spus Ilie Fețeanu, 
președintele A. S. Dacia Pitești, 
să vedeți altfel de curse de au
tomobile..." Am văzut, în dis
pută aprigă, curse de aut-mo
dele — captive, telecomandate, 
cu motoare electrice și termice 
— am văzut, în cadrul „Cupei 
Dacia" la acest sport, mal mult 
decît o competiție sportivă, o



lLERGATORI
SPECTATORI! ?
ptă- 
am- 
ve-

> au 
be- 
Di- 
Vi- 
or- 

>rtiv

mentelor, reprezentanții ce 
lor două categorii de spor
tivi să figureze separat. Și 
așa s-a și procedat. La se
niori, conform previziunilor 
a cîștigat - — - - 
călduros 
spectatori 
bune.

Se știe 
beton

C. Ciulei, aplaudat 
de cei... CINCI 
prezenți în tri-

ADEVAPATA REZERVAMunteanu I

un

ani, 
pă-

fotbalist în- 
Așa să fie 

Munteanu 
franchețea

mai 
sta-

Munteanu 
ceea ce se 
un brav 
de rezer-

Dacă pînă la 30 de
" să

«JOACA» $1 PE BANCA*

Reluarea campionatului divi
zionar „A" de fotbaL prevăzută 
pentru data de 4 august a.c., 
va trebui să găsească echipele 
noastre din primul eșalon fot
balistic la un asemenea nivel 
de pregătire care să permită 
abordarea celor 4 intilniri ale 
echipei reprezentative in preli
minariile C.M. cit și participa
rea primelor patru divizionare 
în cupele europene Ia un nivel 
cit mai inalt.

Deci se poate conta pe un 
interval „liber" de cirea 6—7 
săptămîni între încheierea se
zonului 1984/1985 Și debutul nou
lui sezon. Ce credem noi 
trebui întreprins pe linie 
dico-sportivă pentru a se 
gura refacerea forțelor și 
cuperarea traumatismelor 
punerea unei baze de pregătire 
corespunzătoare obiectivelor im
portante de realizat în sezonul 
următor ? Se impune — mai 
intii — efectuarea unui control 
medical minuțios — care, în 
principal, va trebui să stabi
lească „prețul de cost biologic" 
al acestor aproape șase luni de 
activitate fotbalistică organizată 
și să precizeze, in mod obiec
tiv, traseul sportivului pentru 
următoarele 2—3 săptămini (re- 
cuperare-refacere sau numai 
refacere, bineînțeles în mediu 
familial). Este obligatoriu ca 
acest examen complex să in
cludă starea de sănătate, dez
voltarea fizică (compoziția cor
pului. forțele, 
etc.), starea 
dicvasculară, 
ropsihică si 
metabolică, endocrină, 
renală) si, bineînțeles, capacita
tea de efort (aerobă-anaerobă).

Etapa următoare marchează 
debutul pregătirii propriu-zise 
a sezonului de toamnă, motiv 
pentru care recomandăm să 
aibă loc pe cit posibil In zona 
montană (chiar pînă la 2000 m) 
si să aibă o dominantă netă 
sub aspect metodic de pregătire 
biologică, de creștere a capa
cității generale de efort ; dura
ta acestei etape va fi de Z—3 
săptămini, depinzind de timpul 
avut Ia dispoziție de fiecare e- 
chipă divizionară si de durata

săptămini). 
cu o durată de 
va urmări, de 

realizarea unui

primei etape de recnperare-re- 
facere (2 sau 3

Ultima etapă. 
2—3 săptămini. 
la caz la caz,
grad superior de antrenament, 
prin accentuarea pregătirii spe
cifice.

Ne permitem să reluăm un 
punct de vedere De care l-am 
expus și în alte împrejurări 
tehnicienilor din fotbal : nean- 
gajarca de jocuri amicale 
prima etapă de pregătire ; i 
tinuarea menținerii 
fizice multilaterale 
ședințe săptăminal 
de minute pină la 
sezonului 1985. acestea fiind o 
premisă a menținerii unui grad 
inalt de antrenament cit mai 
îndelungat.

în săptămîna premergătoare 
reluării campionatului 1985/’86, 
aceiași control medical (cu a- 
ceeasi metodologie) va fi repe
tat pentru a avea datele de re
ferință mcdico-biologică cu 
care se abordează noul ar com- 
petițional. O atentic deosebită 
va trebui acordată componen- 
tilor echipei naționale, jucăto
rilor participant! în cupele eu
ropene și jucătorilor participant! 
in toate cele trei competiții 
(campionat cupă, preliminarii 
ale C.M.), care vor trebui să 
aibă un program individualizat 
ații în etapa ce urmează în
cheierii sezonului 1984/1985, cit, 
mai ales, pe parcursul sezonu
lui de toamnă (dirijarea efor
tului și refacerea fiind decisiva 
in realizarea formei maxime la 
momentul dorit).

De modul cum vom ști să 
valorificăm etapa imediat ur
mătoare. să conducem procesul 
de antrenament, din luna au
gust si pînă în decembrie! 
de colaborarea antrenor-medie- 
sportiv si sprijinul conducerii 
cluburilor si al federației _ de 
specialitate va depinde 
rarea unui nivel calitativ 
rior al noului campionat 
prezentarea cu cinste a 
lului românesc in arena 
națională.

conf. dr. IOAN DRĂGAN 
directorul Centrului 

de medicină sportivă

Aurică 
(I) este 
cheamă 
jucător 
vă: întotdeauna pe 
foaia 
extrem 
primii 
prima 
atunci 
efectuează, 
decata . spune că 
jucătorul de rezer
vă este un balast 
„regulamentar", un 
fel de 
găduit. 
oare 7 
I are 
să discute cu noi „condiția ju
cătorului de rezervă" cu frun
tea sus, lăsind să se înțeleagă 
că în fotbal și numerele 
mari decît... 11 asigură 
tut sigur, onorabil.

i 'llllll
cox' j
/J iii

că aici, pe pista 
i se poate invăța 
temeinic a.b.c.-ul 
sportului cu pe
dale. Velodromul 
este școala ciclis
mului, locul un

de pistarzii și fondiștii deo
potrivă au posibilitatea să-și 
perfecționeze tehnica de con
curs, Or, majoritatea an
trenorilor acordă velodromu
lui o importanță minimi și 
tot astfel și cluburile și a- 
sociațiile sportive. Urmarea 
acestei grave erori este si
tuația precară relatată mai 
sus. A sosit momentul ca fe
derația de resort să anali
zeze serios starea la care 
s-a ajuns in activitatea pe 
velodrom pentru a lua mă
suri in consecință.

i și 
ntru 
dori, 
iorii 
doar 
anți, 
:, cu 
•rga-

In 
s-au 
i ca 
, cit 
nete, 
i să 
lupte 
fina- 
arbi- 
lasa- Gheorghe ȘTEFÂNESCU

amical de polo

I

de arbitraj, 
de rar în 
11, mereu 
„înlocuire", 

cînd ea se 
Preju-

c-ar 
me- 
asi- 
re- 

si

! in 
con- 

pregătiril 
prin 1—2 

de 90—120 
încheierea

. loc. 
1 Ti- 
irtida 
loiștii 
Selec- 
a ca- 
j. cu 

orti.
. ti

ll. de

AUA

HIE

s-au 
i zile, 
a eta- 
blican 
ialiști- 
i s-au 
u reu- 

gre- 
anță, 

tiv de 
iniem, 
mizare 
e clu- 
rezen- 
iat în-

această dată cu scorul de 13— 
12 (2—1. 6—3. 2—2. 3—6). Ini
țiativa a anartinut pe rlnd am
belor formații. Doar in orime- 
le două reprize stelistii au a- 
Dăsat mai tare pe accelerator, 
rezultatul concretizîndu-se pe 
tabela de scor. In următoarele, 
iucătorii italieni s-au aDroplat 
nas cu nas de partenerii de în
trecere. dar n-au avut forța 
să egaleze în final. Au mar
cat : Balanov 4. Ragea 2. B. 
Tufan 2. Grancerof 2. Malccu 
1. Oprisan 1 si Nită 1 pentru 
Steaua. Picasso 3. Pesce 2. 
Villa 2. Gjiaretli 2. Bibolotti 1» 
Coppola 1. Casagrande 1 pen
tru selecționata armatei italie
ne. Au arbitrat bine V. Median 
si B. Băjenaru. (M.V.).

I
I
I
I
I
I
I

spune el, n-am reușit 
trund definitiv in prima echipă, 
răminind, totuși fidel, mai bine 
de un deceniu, aceluiași club, 
Sportul studențesc, înseamnă că 
pur și simplu nu s-a putut 
să-mi înving destinul fotbalis
tic care m-a aruncat de două 
ori de pe 
ocazia unui 
autobuz, de 
suportat o 
de menise, 
tractînd o
icos, de asemenea, din activi- 

' " cu șase mij- 
a fost greu, 

să mai prind

orbită : o dată cu 
grav accident de 

pe urma căruia am 
complicată operație 
a doua oară, con- 
hepatită care m-a

tate. Intr-o echipă 
locași de 
in aceste 
trenul.

— Ai

valoare, 
condiții,

devenit ceea ce se 
cheamă o „rezervă de meserie". 
Cum se vede fotbalul de pe 
banca ta ?

— La început cu oarecare 
tristețe, căci fotbalul este fă
cut să se joace in 11. Am că
zut și eu, in prima tinerețe, in 
păcatul... tradițional al oricărei 
rezerve de a dori... regresul 
concurentului direct, de pe post, 
sau chiar eșecul echipei, pen
tru a se declanșa schimbări

l : cat. 
eorghe 
38 p, 

Babi- 
inu cu 
diar I : 
t 1271, 
aritano 
Luxor 

r II : 
st 1306, 
rimblar 
aritano 
emiu" : 
it ,1553, 
ir 1503, 

1399 ; 
dan cu 
..țarcoci 
.petito-

UN AUTENTIC CAMPION

Foto : Aurel D. NEAGU

care să te aducă în față. Cu 
timpul, insă, am ințeles că re
zerva adevărată „joacă" și pe 
bancă, este o rotiță foarte im
portantă : gata aricind să în
locuiască pe orice post (eu am 
jucat pe vreo 7) și, dacă se 
poate, cu un randament supe
rior titularului O rezervă... va
loroasă trebuie să nască sem
ne de întrebare in tribună 
(„oare de ce nu joacă băiatul 
ista ?“), așa cum s-a întimplat, 
poate, și cu mine, cel puțin 
după meciul cu Steaua, din tu
rul campionatului trecut, cînd 
am marcat „la păianjen" golul 
victoriei, dar in etapa urmă
toare a jucat tot Mihai Marian, 
căci este greu, sint de acord, 
să schimbi o echipă care nu 
pierde 15 etape la rînd. Se naș
te, astfel, sentimentul de sa
tisfacție de a fi „jolly-joker"- 
ul indispensabil al unei forma
ții bune care-și datorează per
formanțele și băncii de rezer
ve. S-a spus, in această pri
vință, pe bună dreptate, ci 
Universitatea Craiova, din " ‘ 
ei faste, n-ar fi existat 
• garnitură de rezerve de 
tntli, ca Geolgău, Crișan, 
deanu, Donose, Irimescu.

— Ce sfaturi dai... tinerelor 
rezerve ?

— Tinerii n-au ce căuta pe 
banca rezervelor ! Pe ea trebuie 
să ajungă rutinații, ca să poa
tă astupa „găurile" la nevoie. 
Jucătorii copți, gen Custov, n-ai 
trebui transferați, după părerea 
mea, căci ei nu pot fi înlo- 
euiți pe bancă de anonimi al 
căror aport nu se simte in mo
mentele grele.

zilele 
firi 

mina 
Bel-

Ion CUPEN

BARAJUL DE PROMOVARE 
IN DIVIZIA ,,C“

Alte rezultate înregistrate 
medurile-tur ale barajului 
promovare In Divizia „C” s 
nublana Roman — Filatura 
ticeni 5—1 (1—0), Torpedo 
nești — Petrolul Tîrgovlște 
(2—0). I.P.T, Intorsura Buzăului 
— Tractorul Miercurea Ciuc 1—0 
(0—0), Metalul Scornicești — vic
toria Vînju Mare 2—1 (0—0), Pe
trolul Roata de Jos — Electrica 
Constanța 2—2. Strungul Chișlneu 
Criș — Auto Timișoara 1—0 (0—0).

tn 
de 

Da- 
Făl- 
Zăr-

3—1

tonusul muscular 
funcțională (car- 
respiratorie, neu- 

neuromusculară, 
hepato-

asigu- 
supe- 
si re- 
folba- 
inter-

LOTUL „A" A LUAT STARTUL DE... TOAMNA
(Urmare din pag. 1)

nai, Iasko, Mateut și alții. Sal
tul de la echipa de club Ia e- 
chipa 
mare, 
Poate 
ca ei 
chipei

națională este atit de 
incit el trebuie pregătit, 
că acești jucători și alții 
vor deschide poarta e- 

__ __ naționale peste un an 
sau chiar doi, dar acest moment 
trebuie pregătit cu mare grijă, 
așa cum s-a întimplat <t eu 
Hagi, care a fost in mijlocul 
„bătrînilor" echipei naționale O 
bună perioadă de timp Înainte 
de a deveni titular. In etapa 
de pregătire care Începe chiar 
astăzi este importantă și atitu
dinea jucătorilor tineri fată de 
angajarea la efort care ii ca
racterizează pe jucătorii primei 
echipe".

Deci, astăzi se dă startul In
tr-unui dintre cele mal dificile 
sezoane ale fotbalului nostru. 
Este vorba de nu mai puțin de 
patru meciuri oficiale In preli
minariile Campionatului mon
dial — două acasă și două in 
deplasare —, aceste jocuri fiind, 
aproape toate, decisive.

Atmosfera din cadrul lotului 
sugerează faptul că „marile bă
tălii" ale finalului de sezon au 
fost uitate. Coraș, unul dintre 
primii sosiți, ne spunea : „Ca 
mai întotdeauna, meciul cel 
mai important este primul pe 
care îl avem în fată. îmi aduc 
aminte că Ia calificarea trecută 
aveam mereu în fată un exa
men foarte greu de Ia un meci 
la altul, tncepind cu acel 0—• 
ea Italia și continuînd cu pe
rioada de după meciul pierdut 
eu Cehoslovacia, cînd nu am 
mai avut voie să facem nici a 
greșeală. Cred că nu mai e ne
voie să facem declarații in a- 
cest sens. Visul oricărui jucă
tor e să joace intr-un turneu 
final al Campionatului mon
dial".

La sfîrșitul acestei prime eta
pe de pregătire, este posibil ca 
Lotul A să joace un meci a- 
mical cu echipa Lokomotiv 
Leipzig, care se va afla în tur
neu prin țară. Meciul urmează 
să aibă Ioc la Constanța, In 
ziua de 24 Iulie.

. o în- 
14 ani 
Sport 
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11 con- 
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destin-

Ciștigătorul, la sosire
Lutod un start excelent în *>er- 

by-ul de duminică, Bon s-a insta
lat încă de la prima trecere la 
conducerea cursei, pe care n-u a 
mal cedat-o pînă la so<!’re1 cîștl- 
gînd cu mari resurse, intr-un re
cord ce spune tot — 1:25,1/km. 
Acesta reprezintă cel de al trei
lea timp realizat vreodată pe hi
podromul din Ploiești, la numai 
două zecimi de secundă de re
cordul lui Răslin. pe care, dacă 
ar fi forțat, credem că Bon l-ar 
fi putut doborî. Locurile urmă
toare în Derby au revenit Hreni- 
țlel, de o performanță de excepție, 
șl lui Hematie, ambii prezentați 
în frumoasă formă de S. Ionescu 
șl, respectiv, G. Suditu. Felicitări 
tuturor și în special lud G. Tă- 
naso pentru răbdarea cu care și-a 
pregătit pensionarul.

Un alt învingător merituos Ia 
reuniunea de duminică a fost Ma- 
nuc, oare prin noul record reali
zat de 1:22.6/km și-a demonstrat 
dasa. De altfel, șl ceilalți învin
gători ai zilei au realizat noi re
corduri valoroase. Daciana șl Juni
oara, din formația lui M. Dumi
tru au realizat victorii spectacu
loase ambele fiind conduse cu 
măiestrie de antrenorul lor. Un 
alt evidențiat este T. Marinescu, 
care a reușit o frumoasă cursă 
de așteptare cu Fidelio, Iar tî- 
nărul C. Torga, pus pe fapte 
mari, nu a dat nici-o speranță 
adversarilor. Respect realizînd un 
timp de 1:25,l/km. Cursa rezer
vată 2 anilor a revenit lui Samir, 
fiul lui Godeanu realizînd formi-

* Hipm
dabilui timp de 1:33,1/km, la cea 
de-a patra alergare a sa. M. Ște- 
fănescu și-a făcut simțită pre
zenta cu Coran, unul din candi
dați! la viitorul Derby, iar N. Nl- 
oolae a reușit ' - —
rie eu Aga, la 
mln.

REZULTATE 
I : 1. S amir 
Tunica. Cota : ___
n-a : 1, Junioara (Dumitru)
1:28,1 2. Sufix. Cota : cișt. 3, ev. 
13. Cursa a ni-a : 1. Fidelio (Ma
rinescu) 1:27,7. 2. Tenor, 3. Se- 
cărica. Cota : cîșt. 7, ev. 23, ord. 
triplă 2465. Cursa a IV-a : 1. Da
ciana (M. Dumitru) 128,1, 2. Su
rla, 3. Falada. cota : cîșt. 6. ev. 
65, ord. triplă 2098, triplu II—m— 
IV. 1309. Cursa a V-a : 1. Manuc 
(Oană) 1:22,6. 2. Catren. Cota 4 
Cîșt. 7, ev. 80. Cursa a Vl-a : 1. 
Bon (Tănase) 1:25,1, 1. Hrenița,
3. Hematie. Cota : cSșt. 1,60, ord.
triplă 612. ev. 7. Cursa a VH-a: 
1. Respect (C. Iorga) 1:25,1, 2.
Humor 3. Krauss. Cota : cîșt. 8, 
ev. 18, ord. triplă 1435, triplu 
V—VI—VH 235. Cursa a VIH-a s
1, Coran (M. Ștefănescu) 1:28,7,
2. Anemona. 3 Honorică. Cota : 
cîșt. 2, ev. 38 ord. triplă 134. 
Cursa a ix-a : 1. Aga (N. Nlco- 
lae) 1:30,9 2. Hemln. Cota : cîșt.
4. ev. 11. ord. 112.

A. MOSCU

o frumoasă victo- 
mare luptă cu He-
TEHNICE : Cursa 

(Toduță) 1:33,1, 2. 
cîșt. 2,60. Cursa a

Irimescu și Tilihoi
PREZENTINDU-SE 

ȚA COMISIEI DE 
PLINA A------ -----
Enculescu, 
verși tatea 
în cadrul 
avut loc 
au fost analizate abaterile co
mise de Irimescu și Tilihoi, în 
meciul cu Steaua, din finala 
„Cupei României", hotărîndu-se 
suspendarea lui Irimescu pe 
2 etape si a lui Tilihoi pe 4 e- 
tape. Cei doi jucători au fost 
pedepsiți si pe linie adminis
trativă. (Trebuie să amintim că

IN FA-
DISCI-

F.R.F., Ion Ștefan 
instructor la Unl- 

Craiova, a arătat că. 
unei ședințe care a 
la clubul craiovean.

sancționați de club
Tilihoi 
ren și 
DOAR 
in tea 
niei“ !). Comisia de disciplină a 
fost de acord cu decizia Uni
versității Craiova, luînd Si ea 
o hotărîre în acest sens, iar noi 
nu putem decît să anreciem po
ziția conducerii echipei eraio- 
vene. menite să arate eă nu 
trebuie trecute cu vederea ac
tele de
AR FI VALOAREA jucătorilor 
care le-au comis.

PREGĂTIRILE LOTULUI U.E.F.A. ’86

ANUNȚ

fusese eliminat de pe te- 
suspendat, pe o elană, 
CU CÎTEVA ZILE îna- 
finalei .Cupei Româ-

indisciplină ORICARE

PENTRU „TURNEUL PRIETENIA"

I.D.M.S. București, B-dul Magheru 6—8, 
de urgență pentru depozitul de piese auto 
cadelor nr. 24. sector 6 ;
• șef depozit ;
9 lucrător gestionar subunitate depozit ;
• reception eri piese auto ;
• primitori mărfuri piese auto ;
• muncitori necalificați pentru pază. 
Solloitanțil. trebuie să posede buletin de

seetor 1. Încadrează 
din str. Valea Cas-

______ ___ ,_______ _______ ___ Identitate de Bucu
rești. Relații suplimentare la sediul întreprinderii. B-dul Ma
gheru nr. !—8, sector 1. etaj V. camera 3 sau 11, telefon 11.39.50 
interior 142 sau 181.

Lotul de juniori U.E.F.A. *M 
se pregătește cu asiduitate la 
Cîmpulung Muscel (sub conduce- 

antrenorului lotului olimpiu 
Gheorghe Staicu) în vederea par
ticipării la „Turneul Prietenia", 
competiție programată, cu înce
pere de vineri 12 iulie, în ora
șul bulgar Veliko Tirnovo. In 
vederea cristalizării lotului care 
va face deplasarea șl a unei fo» 
muie de echipă (să amintim că 
U.E.F.A. ’86 are în obiectiv jo
curile retur din toamnă cu repre
zentativele similare ale Cehoslo
vaciei și Turciei în preliminariile 
C.E. „A"), juniorii au intîlnlt, 
duminică dimineață, formația Mi
nerul Cimpulung Muscel (locul 
n In camp, județean), de care 
au dispus cu scorul de 4—1 (au 
marcat : Cheregl — 2, D. Sava șl 
Dumitrașcu). Echipa folosită de 
U-E.F.A. '86 : Biro (Suiyok) — 
Axlnk. (Bejenaru). Moldovan, 
Drogeanu. Stoicov (Pojar) — Pat- 
kos. Cheregl, Sabău (Dumltraș- 
ou) — D. Sava (Cr. Sava). A. 
Vaslle (Neagoe) Henzel (Henl- 
ka). Să notăm neprezentarea la 
pregătiri a juniorilor craiovenl 
Gh. Popescu, P. Răducanu șl V. 
Prună. Cum se justifică, oare, 
aceste absențe 7



SPORTIVI ROMÂNI
ÎN ÎNTRECERI INTERNATIONALE

® Patriciplnd la puternicul tur
neu internațional de lupte greco- 
rornane la Varșovia, sportivii ro
mâni au avut o comportare 
bună, ei situîndu-se printre pro
tagoniștii competiției. Cele mal 
bune rezultate le-au obținut Iile 
Matei (cat. 90 kg) șl Vasile An
drei (cat. 100 kg), care, după o- 
voluțil remarcabile. s-au situat 
pe primul loc la categoriile res
pective. Mihai Cișmaș (cat. B 
kg) a ooupat locul 2, Iar Dorin 
Herțea (cat. 82 kg) — locul 3.
• Astăzi . încep, ia Bologna, 

campionatele europene do lupta 
ale juniorilor (17—18 ani), care 
cuprind ta primele trei zile in- 
treoerl Ia stilul „libere*, iar tn 
următoarele trei — disputele de 
„gneoo-romane”. La importanta 
competiție continentală a tineri
lor luptători participă șl cel mai 
buni juniori din țara noastră. La 
„libere* concurează : Itomică Ra- 
șovan (cat. 48 kg), Cătălin Bă- 
jenaru (cat. 60 kg), călin Nlrl 
. , — . aiatnyaș (cat.

Bala! (cat. 87 
KStcles (cat.
(Polonia), ta 
initernațlonaîe 

pentru juniori 
echipajul ro-

mană) — 1^1.56, caiao 4i 
Germană — 1:40.13.
• Proba faidtvlduaUi de 

din cadnfl campiona tului 
ido de cădlsm. de la Novo

BA

ACTUALITATEA ÎN ATLETISM
• Narg Dcckcr-siancij - 8 recorduri naționale • Aoulta
na pretendent autorizat • Petra rclkc, imbatabila l

(cat. 70 kg), Bela 
81 kg), Alexandru 
kg) șl Alexandru 
+ «7 kg).

La Bydgoszcz 
cadrul competiției 
de calac-canoe 
„Cupa Prietenia", ___ ____
mânase de caiac — 2 s-a clasat 
Pe locul 3 la 500 m, cu timpul 
1:40.93 după R.D. Germană 
1:38,81 șt Polonia — 1:40,27.

Alte rezultate din finalele 
distanta de 500 m : calac-slmplu 
Ferandes (Cuba) — 1:51,13 ; ca
noe simplu : Zalmen (R.D. Ger-

de

pe

„Cupa VienaT‘ la popice
(Urmare din pag. I)

depășindu-și cu 25 p.d. cea mal 
bună performanță, stabilită tn 
1984 pe arena din Brno. Etalîn- 
du-și calitățile și în proba in
dividuală, Bice a urcat din nou 
pe cea mai înaltă treaptă a_po- 
diurnului 
1941 (2 
(Austria) 
goslavta) 
samentul 
Bezman 
Agnita Weitz (R.F.G.) 
Octavia Ciocîrlan 837.

laureaților : 1. I. Bice 
jocuri), 2. P. Petzel 
1 890, 3. Z. Olyat (Iu- 
1 883. Ordinea 

feminin : 1.
(Iugoslavia)

în cla-
Biseri 

884, 2.
878, 3.

EUGENE. Alergătoarea ame
ricană Mary Decker-Slaney a 
îmbunătățit la 5 Iulie recordul 
național ia proba de 1000 ta 
cu timpul de 2:34,08. Ea deține 
acum toate cele apt recorduri 
ale S.U-A. de la 800 m pînă la 
10000 tn.

PISA. Campionul olimpic al 
cursei de 5000 m, marocanul 
Said Aouita, a alergat In cursa 
de 800 m gl a înregistrat un re
zultat excelent cu timpul de

BECKER, ÎNVINGĂTORUL... ÎNVINGĂTORULUI
LUI McENROE

Wimbledonul a avut de toate 
anul acesta — tenis de înalt 
nivel, recordul! de ghemuri, 
staruri tn tribune șl in teren, 
rețete peste așteptări. Șl, mai 
cu seamă, nu l-au lipsit sur
prizele de senzație. Au ieșit 
Wilander, Lendl, Mandlikova, 
McEnroe, Connors etc. A avut 
și cîștlgători de mai puțină fai
mă, ca GQnthardt — Taroczy, 
asistați din tribune de elimina
ți! McEnroe, Flemming. Dar 
mal presus de toate, recentul 
Wimbledon l-a avut pe învin
gătorul învingătorului lui Ed
berg, McEnroe și Connors. 
Wimbledonul ’85 va rămîne ta 
istoria tenisului mondial drept 
„Wimbledonul lui Boris Be
cker” I

A fost, desigur, cea mai mare 
surpriză din istoria de 99 de 
ediții a competiției. Pentru că 
în șirul celor pe care Becker 
l-a învins figurează Jarryd, 
NystrSm, Leconte, Curren ț

Un sport in prim-plan: SCRIMA

JMUNDIALUL" SPANIOL

Șl CONNORS!
pentru că organizatorii nu l-au 
desemnat „cap de serie” din 
lipsă de „argumente” (era. 
Înaintea startului, al 20-lea pe 
listă A.T.P„ fusese al 65-lea 
ia începutul lui ’85 și al... 564- 
Iea tn ianuarie ’84); pentru că, 
in fine, Boris Becker a deve
nit, la numai 17 ani (n. 22.XL 
1967, la Leiman, in R.F.G.), 
deținătorul noului record de 
precocitate al Wimbledonulul, 
englezul W. Baddeley ciștigînd 
ta._ 1891, Ia 19 ani și 5 luni 1

In fața „fenomenului Becker” 
(cit timp a trecut de la „feno
menul Borg** ÎI), toți ceilalți 
cîștigători al turneului pălesc. 
Chiar dacă este vorba de „du
bla” Martine! Navratilova (sin
gura laureată de anul trecut 
Încoronată din nou !), la sim
plu gl la dublu mixt, împreu
nă cu Paul Mc Namee (7—5, 
4—0, 6—2 in finală cu Fritzge- 
rald, Elisabeth Sayers-Smylie).

Roata gloriei se învlrtește 
mereu șl Boris Becker a deve
nit, sub girul mal mult dectt 
valabil al Wimbledonulul, cri 
mal tinăr super-star al teni
sului mondial, născut, realmen
te, peste noapte. Rămîne de 
văzut cît va străluci...

Radu TIMOFTE

1:45,81. Specialiștii îl consideră 
£ Aouită ca principal favorit 

recordul mondial al cursei 
5060 m al englezului David 

Moorcroft (13:00,41 din 1982). 
ARe rezultate: 100 m: Chacon 
(Cuba) 10,33 ; 200 m : Hernan
dez (Cuba) 20,59 ; lungime : 
Beskrovnii (URSS) 7,90 m ; 
greutate t Andrei (Italia) 21,30 
m ț suliță : Hadwieh (RDG) 
82,16 m ț femei : 800 m : Erzse- 
bet Szabo (Ungaria) 2:06,37 ; 
Înălțime: Louise Ritter (SUA) 
1,90 m.

INDRE BREM. în concursul 
denumit „Jocurile Byrkjelo*. 
desfășurate in apropiere de 
Bergen, în Norvegia : bărbați : 
800 m : Scott (SUA) 1:47,34 ț 
1500 m : Wicsali (SUA) 3:40,59; 
greutate : Machura (Cehoslova
cia) 21,DO m, Wolf (SUA) 20,57 
m ț disc : Svensson (Suedta) 
64,04 m ț femei : 400 m : Ta
tiana Kocembova (Cehoslova
cia) 50.74 ; 800 m : Lmn
Williams (Canada) 2:02,90, Dar
lene Beckford (SUA) 2:03,29, 
Ruthy Wysocki (SUA) 2:04,95.

BIRMINGHAM. Stadionul din 
localitate a găzduit intilnlrea 
dintre reprezentativele Mari! 
Britanii, R.D. Germane șl Ja
poniei. în principalele dispute, 
formațiile R.D. Germane au În
trecut pe cele ale gazdelor eu 
101—54 la femei și 110—99 Ia 
bărtjațl. Clteva rezultate : băr
bați : suliță Hohn (RDG) 92,86

SAID AOUITA
m ; 400 m : Schonlebe (RDG)
................. “.“„a (MB)

200 m : Koch
22,41 ; 400 m : MQlier

45,88 ; 800 m : McKean 
1:47,11 ; femei : 
(RDG) “ -
(RDG) 51,17 m ; 800 m : Korner 
2®1,32 ’ * - ‘
RDG) 2:02,09 ; 1500 m : McDer
mott (MB) 4:07,35 ; 3000 m 1
Bibernell (RDG) 9:01,12 ; lun
gime : Radtke 6,96 m, Drechsler 
(ambele RDG) 6,79 ; greutates 
MflUer (RDG) 20,27 ; disc I 
Meszynski (RDG) 66,72 m ; su
liță : Felke (RDG) 72,82 m,'
Whitbread (MB) 66,30 m, San
derson (MB) 64,80 m... HC. 
LIHak (Finlanda) 56,36 m !

și Ludwigs (ambele

După 6 runde, In „Interzonalul" feminin de Ia Havana

DANA NUȚU — PROCENTAJ
SUTA LA SUTA!

Șl PROTAGONIȘTII SĂI „Turul Franței"
Scrima este in această lună un 

sport tn prlm-plan. Prin tradiție. 
Iulie este luna campionatelor 
mondiale de seniori (după cum. 
In aprilie, se desfășoară suprema 
confruntare a „cadețllor”). în 
acest an. gazdă va fl Spania, la 
„Palau Blau — Grana* din Bar
celona. între 11 șl 21 iulie întîl- 
nindu-se scrlmeri din peste 40 de 
țări de pe 5 continente In dis
puta pentru titlurile mondiale șl 
locurile pe podium. tn probele 
individuale șl cele pe echipe.

Fiind primul an din noul ci
clu olimpic, majoritatea garnitu
rilor aliniate se bazează pe tineri 
sorlmert. capabili să susțină bă
tălia pentru tntîietate tn această 
perioadă. De altfel, clasamentele 
„Cupei Mondiale*. pe fiecare 
armă — alcătuite pe baza puncte
lor obținute In marile competi
ții Internationale ale sezonului 
care se încheie cu campionatele 
mondiale — arată ascensiunea 
„noului val”, dorința de afirmare 
a tineretului. tn clasamentele 
„Cupei Mondiale* — 1985. date 
publicității 1a Începutul lunii iu
nie de Federația Internațională 
de Scrimă, cu excepția sabie! 
(dominată Încă net de „vechea 
gardă*! celelalte arme au pe 
primele zece ’ocări mult! tineri. 
Tată. Ia ambele florete sl ta spa
dă lideri sînt foștii campioni 
mondiali de tineret Laurence Mo- 
dalne (Franța). Mauro Numa (Ita
lia) șl. respectiv. Robert Felislak 
(Polonia), punctaje superioare 
(care reflectă constantă la nivel 
înalt, dar șl intensă participare 
Internațională) avînd șt alțl re
prezentanți al dnere! generații, 
oa de pildă floret 1st el P Anna-Pla 
Gandolfl (Ttalla) șl Anja Fiehtel 
(R.F.G.) revelațiile acestui sezon, 
floretfștil Phllipne Omnes (Fran
ța). Stefano Cerionl ș! Andrea 
Clpressa (Italia), spadasinii Ro
berto Manz! (Ttalla) Joachim Bel-

mann (R.F.G.) șl Eric Sreckl 
(Franța). Dar șl în cazul șcej- 
tora motivația pentru apropiata 
ediție a campionatelor mondiale 
este diferită. Pentru că. de e- 
xempiu. Numa șl Cerionl au ur
cat pe podiumul olimpic (locu
rile l șl 3), voind acum să-și va
lideze supremația la floretă, ta 
timp oe Laurence Modalne (to- 
oul 8) șl Omnes (locul 7) vor să 
dovedească că pot mal mult dectt 
ta 1984 Ia Los Angeles. Cit des
pre foarte tinerii Anna-Pla Gan
dolfl, Anja Fiehtel. Bellman șl 
Sreckl. debutanți la o asemenea 
supreme confruntare, oe se poate 
spune ta afara puternicei dorințe 
de a păși cu succes în elita mon
dială I

Să nu dăm tnsă uitării pe ce! 
care, de ani buni, se numără 
printre virfurile sorimel (valoa
rea lor nu ne-ar permite !). Pe 
listele de Înscrieri ale „mundia- 
lulul* spaniol figurează cel mal 
mare floretist al ultimului dece
niu, sovieticul Aleksandr Roman- 
kov (32 de ani), de cinci ori 
campion al lumii sabnerul sovie
tic Vlktor Krovopuskov (37 ani), 
multiplu medaliat mondial șl 
olimpic, sabreri! unguri GySrgy 
Nebald (« an!) și Imre Gedăvar! 
(34 ani) — locurile 2 și 3 ta clasa
mentul „Cupei Mondiale- 1985 —, 
precum sl Hderul acestui clasa
ment.- bulgarul Vâsli Etropolskl.

Scrima românească va fi repre
zentată pe planșele de la „Palau 
Blau — Grana* de foretlsta Reka 
Lazar, vlcecamploană mondială 
de tineret ta această primăvară, 
ș! de echipa de spadă compusă 
din Felix Nlcolae, Nicolae Bo- 
doeri. Sorta Saitoc. Rudolf Szabo 
șt Mihai Popa, care, ta aceeași 
formație (toți fiind componențll 
clubului campion național. Stea
ua) a luat medalia de argint la 
„Cupe Europei* 1985.

Pout SLAVESCU

(I „EMOAIIf» REUȘITA
Animată șl dominată de o „e- 

vadare* decisivă, la km. 138, e- 
tapa a 16-a a „Turului Franței* 
disputată luni pe distanta dintre 
Spinal șt pontariler (204,500 km) 
a revenit, la sprint, danezului 
Jorgeu Pedersen in 5.06:27. El 
!-« Învins cu ...dțlva centimetri 
Pe Johan Lammerts (Olanda) în
registrat cu același timp, șl cu 
2» pe Inaki Gaston (Spania) și 
Domtaque Arnaud (Franța). Toți 
patru s-au desprins dlntr-un 
pluton de 8 alergători, care avea 
la un moment dat 3:23 avana 
față de pluton. In ultima partea 
etapei cel patru s-au detașat cu 
un avans de 57 s față de ceilalți 
fugari, disputîndu-șl sprintul fi
nal la Pontariler. Grosul pluto
nului a reușit să mal reducă din 
diferență, sosind la 1:33, față de 
grupul din față. O dată cu acest 
pluton a trecut linia de sosire șl 
purtătorul tricoului galben, fran
cezul Bernard Hinault. Clasamen
tul general se prezintă astfel : 1. 
Bernard Hinault (Franța) 51.05:57; 
2. G. Lemond (S.U.A.) la 2:18; 3. 
S. Kelly (Irlanda) la 2:42; 4. S. 
Bauer (Canada) la 3:21; 5. P. 
Anderson (Australia) la 3:28. In 
întrecerea feminină luni a fost 
zi de pauză. Marți are loc etapa 
a ll-a Pontariler — Morztoe — 
Avmiaz (195 km).

Maestra internațională Dana 
Nuțu este lideră in turneul In
terzonal feminin, care se des
fășoară in capitala Cubei, cu 
un scor de sută la sută: 4 
partide 
runda a 
vins-o. 
Walker, 
obțin ut _ _________ ______
cu negrele, la An Yan Feng. 
Surpriza rundei a 5-a a consti
tuit-o tafrîneerea Piei Cramiing 
de către Stepank* Vokralova. 
Alte rezultate : Nana Ioseliani 
— Nana Aleksandria Vi—*4, 
Zirka Frometa — Asela De Ar
mas 0—1. Nava Shterenberg — 
Elena Ahmilovskaia 6—L_ Ste- 
oanka Vokralova — 
Ver5c| aminată (r. 5) 
sandria — 
milovskaia 
Sakhatova ■ 
Cramiing - 
Aleksandria 
1—6. Ahmilovskaia 
tova 1—# (partide 
din runda a 4-a).
Ivona Jezierska s-a retras din 
turneu (de altfel, ea nu juca
se nici o partidă !). astfel că 
tn flecare rundă, două jucă
toare vor fi libere. Clasamen
tul pe puncte cîstisate si pier
dute :

DANA NUTU 4—6 Aleksan
dria 4—1, Ioseliani Cramiing 
4—2, Ahmilovskaia — An Yan 
Feng 3—2. De Armas 2*4—2*4 
(1). VerOci 2—2 (1). Sakhatova

jucate. 4 cistigate t tn 
S-a. timisoreanca a în- 
cu albele, pe Susaae 
iar in cea de a 6-a. a 
o importantă victorie.

Zsuzsa 
Alek- 

Frometa 1—0. Ah-
— Ioseliani Vi—*4,
- Shterenberg 1—0. 
• Sawereide */»—%.

— Shterenberg 
— Sakha- 
tntrerupte 

Americanca

2—3. Frometa 2—4. Walker 
l‘/i— »*/i. Vokralova l*/s-l‘/i («• 
Shterenberg 1—5, Sawereide 
Vi-2% fl).

Programul rundei a 7-a ■ 
Nutu — VerSci. Ioseliani —■ 
Sakhatova. Vokralova — Alek
sandria. Sawereide — De Ar
mas. Frometa — Ahmilovskaia. 
Walker — Yan Feng. Cramiing 
sl Shterenberg sînt libere.
• JELEZNOVODSK. După

13 runde. în turneul Interzo
nal feminin, care se desfășoară 
tn localitate, conduce Litlnskaia 
(U.R.S.S.) cu 9 n (1). urmată 
de Wo Minting (R.P. Chineză) 
8*4 p.. Guriell. Zaițeva. Mat
veeva (toate U.R.S.S.) 8 o.
Margareta Mureșan. care a în
trerupt cu Litlnskaia. totalizea
ză T puncte si are două nartl- 
de neterminate.
• BIEL. Marele maestru so

vietic Andrei Sokolov se men
ține lider în turneul interzo
nal masculin, tn runda a 6-a. 
el a remizat cu Torre. Același 
rezultat. în partidele Ljuboje- 
vicî — Vaganian. Gonzales — 
Andersson si Li Zunian — Van 
der Wiel. Seirawan a cîstigat 
la Gutman sî Jansa la Quin
teros. Poiugaevski a întrerupt 
cu Petursson.

CLASAMENTUL : Sokolov 5. 
Van der Wiel 4*4, Jansa 4 (1). 
Seirawan, Vaganian 3*/} (1).’
Torre. LJubojevici 3*4. Poiu
gaevski 3 (1). Gutman Ander
sson 3 o. etc.

Fmlbal meridian»
TELEX • TELEX > TELEX 
automobilism • Raliul Polo

niei (probă tn C.E.) a fost ctș- 
țlgat de Iugoslavii Kuzmid șl Să
ltat pe ,,R j turbo*. Înaintea o- 
landezllor Vqssen șl Klmmenade, 
pe „Opel Manta 400*. Traseul a 
măsurat 1029 km In două etape, 
în jurul orașului Wroclaw • An
dreea Gllardl (Ttalla) este nou! 
campion mondial de juniori la 
karting, «tiu cîștlgat ta Le 
Mans, tn Franța.

CALARÎE • Proba de sărituri 
Peste obstacole, pe echipe. din 
cadrul C.E. (juniori) oe se dispută

• TELEX • TELEX
la Fontainebleau, ta apropiere 
de Paria, a fost tfștigată de for
mația Belgiei — 8 p, urmată de 
Franja — 12 p șl Italia — 16 p.

POLO • Rezultate Înregistrate 
ta penultima zl a oompetltlel de 
la Turku (Finlanda) : Japonia — 
Scoția 10—8 | Israel — Norvegia 
16—8 • Belgia — Finlanda 10—9 1 
Tara Galilor — Elveția 14—7.

VOLEI e La Bar! (Italia), tn- 
tr-tin med amical feminin, echi
pa S.U.A. a întrecut ou 3—1 flS— 
10. 16—15, 15—7, 15—12) formația 
Ttallet.

• tn preliminariile C.M. (zona 
Afridi) — meci tur, la Lagos : 
Nigeria — Tunisia 1—0 (0—0). A 
marcat e Oke Isma (mta. 77).
• FINLANDA (et. 12). “ "

Valkeakoski > -- - - 
P.V. Kokkola 
Palloseura — 
- P.S. Keml 
Kopartt t—2 
J.K Helsinki 
1—2. Turku sl Kemi 
3—4. J.K. Helsinki 
rfte 15 p.

SUEDIA (et 13). 
borg ‘ “
stad 
Norrk8ping 2—1. Brage — Oergry- 
te 1—4. Trelleborg — MJaelby 
0—1 Oester — Kalmar 1—2. Cla-

Haka
- TJ>. Oulu 4-6,

— P.S. Turku 0—î, 
lives 2—2. Kuusysi 
1—3 P.T. Porni — 

P.S. Rovaniemi —
O-«. “Clasament s 

cu cite 17 p. 
șl lives ou

.. I.F.K. GOte-
MalmS FJ. 0—I. Halm- 

AJ.K. i—l, Hammărby —

sament: 1 MalmB F.F. 20 p. 1. 
Kalmar 17 p. * * ------------ J
Halmstad 
m ele i 11. 
borg 8 p.

U.R.S.S.
— Dnlepr _ .
măreț 2—L Dlnamo Moscova 
Dinamo Tbilisi 1—0.
Kutaisi I—1. Erevan 
Minsk 1—0. Jalghlris 
1-1. S.K.A. Rostov 
Moscova 0—1, Fakel 
Zenit Leningrad 0—0. ______  __
I. Dinamo Kiev 28 p 2. Dniepr 28 p 1. “ - -- -  -----
pedo sl 
21 p. Pc 
moret șl
Rostov

, 3—4. Oergryte șl
ou dte 16 p. Pe ulti- 
Mjaelby 8 p 12. Trelte-

(et. 1»), Dinamo Kiev 
5—0. Harkov — Cerno-

Donețk —
— Dinamo 
— Baku

— Spartak 
Voronej — 
Clasament:

Spartak 24 p. 4—5. Tor- 
Dinamo Minsk cu alte 
ultimele î 16—17 Cerno- 
Kutals! cu cite 14 p. 18. 
10 p. • Tn ..Cupa

U.R.S.S.* s-au disputat clteva me
diul : Lokomotiv Moscova — 
Iskra Smolensk 2—0, Ț.S.K.A. 
Moscova — Hlmik taroslav 4—L 
Daugava Riga — Terek GroznB 
4—1 Dinamo Batum! — Arsenal 
Tuta 4—2.

ARGENTINA (etapa 1). Temper- 
ley — River Plate 0—1, Istituw 
Cordoba — Independtente 3—0 l 
Union Santa F* — San Lorenzo 
t—1. Ferrocaril Oeste — Tallereo 
Cordoba t—1, Huraean — Argen
tines Juniors 0—1 Glmnasla T 
Esgrfma — Velei Sarsfleld 2—1, 
Platense — Clacarfta Juniors 1—0, 
Deportdvo Espanol — Newell’s 
OM Boys 1—1. Boca Juniors — 
Racing Cordoba 3—1.
• In „Cupa de vară* : Twente 

Enschede — F.C. Llftge 1—1 (0—1).'
• tn semifinalele echipelor de 

Școlar* de la Tampere : Turcia — 
Luxemburg 2—0, Nigeria — Spa
nia 1—0.

**’ I L te», eentrală U T».IC ji ll.50.S3 Șecțla coresp. 18 zo 30; interurban 431: telex io 3S« romsp Tiparul LP.
entru străinătate abonamente prin BOMPRESFILATEL1A — lectorul export-import presă P.O Box 12—801, telex 10370, prtflz București. Cafea Grlviței nr. 84—«6 10353


