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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE

A PREȘEDINTELUI REPUBLICII MALTA,
AGATHA BARBARA

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nieolae 
Ceausescu. și tovarășa Elena 
Ceausescu s-au reîntâlnit, 
mărfi, cu președintele RepuMi
eii Malta, Agatha Barbara.

Oaspetele a exprimat cele 
mai vii mulțumiri pentru pri
mirea călduroasă de care s-a 
bucurat în timpul șederii în 
țara noastră, pentru programul 
deosebit de interesant ce i-a 
fost rezervat. Șeful statului 
maltez a arătat că posibilitatea 
oferită de a cunoaște direct im
portante sectoare ale vieții ma
teriale și spirituale ale poporu
lui român i-a întărit convin
gerea in posibilitățile reale de 
dezvoltare in continuare a re
lațiilor de colaborare multila
terală între cele două țări. Pre
ședintele Maltei a avut cuvinte 
de apreciere la adresa realiză
rilor poporului român și a e- 
logiat activitatea președintelui 
Nieolae Ceaușescu consacrată 
progresului multilateral al tării, 
eforturile și inițiativele sale de 
largă audiență internațională în 
vederea soluționării marilor 
probleme ale umanității.

în timpul întrevederii a fost 
exprimată satisfacția fată de 
rezultatele vizitei și ale con
vorbirilor purtate cu acest pri
lej, care au pus in evidentă 
dorința României si Maltei de 
a dezvolta și întări în conti- 
iware bunele raporturi dintre 
țările și popoarele noastre. S-a 
subliniat convingerea că actua
la intîlnire la nivel înalt, ca și 
cea de la La Valleta. din oc
tombrie 1983, se va înscrie ca 
o contribuție importantă !a ex
tinderea și aprofundarea legă
turilor de prietenie și colabo
rare româno-malleze, in inte
resul reciproc, al cauzei gene
rale a păcii, securității și înțe
legerii.

Schimbul de păreri privind 
dezvoltarea raporturilor bila
terale pe diferite planuri, pre
cum și în legătură cu o serie 

de probleme alo actualității In
ternaționale. a continuat In ca
drul unul dineu.

Convorbirile si dineul au de
cor» într-e atmuferă do cor
dialitate, de caldă înțelegere și 
stimă reciprocă.

★
Președintele Republicii Mal

ta, Agatha Barbara, si celelal
te persoane oficiale malteze au 
făcut, în cursul zilei de marți, 
o vizită in județul Constanța

La sosirea la Poarta Albă, 
locul de confluență al Cana
lului Dunăre — Marea Neagră 
cu viitorul canal spre Midia- 
Năvodari, aflat în prezent în 
construcție, președintele Agatha 
Barbara a fost intîmpinat de 
reprezentant! ai organelor lo
cale de stat.

Oaspeții s-au îmbarcat pe 
nava „Steaua Polară", într-o 
călătorie pe canal pini la e- 
cluza de la Agigea.

De la Agigea președintele 
Agatha Barbara s-a îndreptat 
spre Constanța, unde a vizitai 
zona portului, precum și în
treprinderea de construcții na
vale, unde l-au fost prezentate 
aspecte ale procesului fabrica
ției unor nave de mare tonaj. 
Președintele Republicii Malta a 
semnat în cartea de onoare a 
întreprinderii, exprimînd apre
cieri asupra nivelului tehnic al 
produselor, felicitări colectivu
lui de muncă pentru realizările 
obținute, precum si speranța 
unei conlucrări viitoare intre 
constructori navali din Malta 
și România.

Următorul moment al vizitei 
a fost Complexul Muzeului de 
istorie națională și arheologic 
din Constanța. In continuare, 
președintele Republicii Malla 
a vizitat stațiunile turistice 
Eforie Nord, Eforie Sud, Neptun 
și Olimp.

In cursul după-amiezii, înal
tul oaspete maltez și oficialită
țile care l-au însoțit s-au îna
poiat în Capitală.
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„Epoca NICOLAE CEAUȘESCU”- 
epoca celui mai impetuos avânt 
al mișcării sportive românești

SPORTUL, PREOCUPARE
OE VIAȚĂ, MIJLOC DE ÎNTĂRIRE A SĂNĂTĂȚII

Reportajul nostru la una 
dintre unitățile textile ale Ba
căului nu putea să nu aibă 
drept prolog frumoasa imagine 
pe care ne-au oferit-o cele cl- 
teva sute de biciclete lăsate în- 
tr-o perfectă rlnduială in fata 
întreprinderii de postav „Pro
letarul". O imagine care ne 
spunea dintru Început că tot 
atîți oameni al muncii fac zil
nic mișcare, pedalînd multi ki
lometri. Ne imaginam cum a- 
rată acest pluton uriaș la în
cheierea schimbului. O adevă
rată caravană ciclistă... Mai tlr- 
ziu, în biroul directorului Va- 
sile Blejușcă — el însuși ora 
pasionat de sport, președintele 
secției de fotbal a între
prinderii (a cărei echipă a in
trat în barajul pentru „C") și 
membru î.i biroul secției Sport 
Clubului Bacău — imaginea își 
îmbogățea nuanțele : „deseori, 
după încheierea programului, 

bicicliștii noștri fac concursuri 
spontane, de la poarta Între
prinderii pînă la km 16, unde, 
învingători sau nu. tcți au de 
ciștigat..."

Am Înțeles că la „Proleta
rul" in ultimii 20 de ani aceas-

Insemnări de la întreprinderea 
textilă „Proletarul" din Bacău

tă activitate a cunoscut o ade
vărată metamorfoză, ca si În
treprinderea. Cîteva minute mai 
înainte, maistrul principal Va- 
sile Răzeșu, secretarul comite
tului sindicatului, ne prezenta
se. folosind date concrete, evo
luția întreprinderii. Ne vorbise 
despre cele 3 mid unități, ru
dimentar dotate, care au alcă

tuit-o la sfîrșitul anilor ’40, 
despre greutățile începutului, 
dar mai ales despre impetuoa
sa dezvoltare de după 1965 i 
„Fată de acum 20 de ani, da
tele de azi sint eu totul altele, 
conforme eu marile realizări 
ale „EPOCII NICOLAK 
CEAUȘESCU". Astăzi, sintem 
dotați en utilaje de înaltă pro
ductivitate, in flux tehnologic. 
Procesai de producție este com
plex, diversificat, modernizat. 
Ca urmare, aa început și soli
citări intense, din afară. Avem 
mulți parteneri in țările socia
liste. dar și in țări capitaliste 
puternic industrializate, eum 
sini Italia, R. F. Germania, Ca
nada etc. De altfel, peste 80 la 
sută din producția noastră mer
ge la export... Din 1965 incoa-

Aurelian BREBEANU

(Continuare In oao- 1—®

ECHIPELE C. S.Ș. ARAD, PRIMELE CÎȘTIGĂTOARE LA 
„FESTIVALUL NATIONAL PIONIERESC DE MINIBASCHET“

O nouă și modernă sală in complexul sportiv Steaua

Prima parte a ediției a 19-a 
b „Festivalului național pionie
resc de minibaschet", din ca
drul „DACIADEI", s-a încheiat 
cu succesul echipelor C.S.Ș. A- 
rad, învingătoare la categoriile 
băieți I (26 de participante) si 
fete II (30 de participante).

Incepînd de marți se află în 
concurs echipele de fete I și

De vineri pînă duminică, în Capitală

A 69-a EDIȚIE A CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE ATLETISM
A venit, iată si ora marelui 

examen al activității atletice 
interne dintr-un an : campio
natele naționale ale seniorilor, 
paralel cu campionatul „Dacia- 

Sosire ea la 100 m. in cursa de 1500 m. la 
„Internaționalele" de luna trecu-tă. In dreapta, 
Costel Ene (Politehnica Timișoara) U Învinge 
la limită pe Augustin Barbu (ASA Sibiu).

dei“ si cu campionatele de ti
neret. La startul întrecerilor 
vor fi prezenti toti atletii frun
tași. ai tării, cu excepția doar 
a cîtorva care sint în perioadă 
de refacere după diferite acci
dente.

Triplul concurs se constituie 
lntr-un criteriu obiectiv de a- 

băieți II ; întrecerile finale se 
vor desfășura stabătă, iar fes
tivitatea de închidere va avea 
loc duminică dimineața.

„Festivalul" este găzduit de 
terenurile șl sălile de sport din 
Satu Mare, un vechi și valoros 
centru al baschetului din tara 
noastră.

nreciere a muncii desfășurate 
pînă acum în secțiile din clu
buri si asociații sportive, in
iudete. si. mai ales, el repre
zintă o bună posibilitate de

selecție a loturilor 
reprezentative pen
tru marile con
cursuri internațio
nale care urmează. 
Este vorba de Jocu
rile Balcanice de 
seniori de la Stara 
Zagora, tn Bulga
ria. la 3—4 august 
și de „Cupa Euro
pei" — grupa „B“. 
la Budapesta, la 11 
august, pe de o 
parte, suita de con
cursuri din cadrul 
„Marelui premiu 
I.A.A.F.-Mobil" și 
tn sfirșit, pentru 
Jocurile Mondiale 
Universitare de va
ră, de la Kobe, în 
Japonia la 24 au
gust — 4 septem
brie. Sint deci su
ficiente motive 
pentru a aștepta 
cu legitim interes 
desfășurarea aces
tei a 69-a ediții a 

campionatelor naționale și a- 
vînd in vedere „ora" la care 
ne aflăm, este de presupus, că 
atlețil noștri fruntași nu-și 
vor drămui eforturile pentru a 
cinsti, cu rezultate de valoare, 
această competiție prestigioasă.

Firesc. de aceea, să aștep
tăm si citeva recorduri națio-
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La începutul lui aprilie 1974, 
stadionul Steaua era inaugurat, 
și cei 30 000 de spectatori care 
populaseră tribunele noului și 
modernului teren de fotbal au 
semnat simbolic — cu dragoste 
de suporter, dar mulți dintre ei 
și cu mîndrie de locuitori ai 
noului si modernului cartier 

nale. la unele probe. Antre
norii Gheorghe Teșu si Lau- 
rentiu Popescu, sore exemplu, 
ne-au informat că elevele lor 
Nicoleta Vornicu si. respectiv 
Liliana Drăgan sint în formă, 
capabile să corecteze actualele 
recorduri la 400 mg si la 5 km 
marș. Dar mai sint si alții care 
gîndesc la fel...

Campionatele vor avea loc 
pe stadionul din parcul sportiv 
„23 August" dună următorul 
program : vineri (10—12,15 si 
16,15—19.30). sîmbătă (10-11,-15 
și 17—19.30) si duminică (10— 
11.15 și 17—19,55).

puncte JOCURILE SPORTIVE NE ADUC (incă) 
devedere PUȚINE SATISFACȚII. DE CE?

întrecerile campionatelor na
ționale. Divizia „A", la locu
rile sportive, s-au încheiat. Ta
bloul premiantelor ediției 1984/ 
1985 — pe care-1 publicăm in 
pag. 2—3 — cuprinde cele 33 de 
formații care si-au văzut În
cununate eforturile, iar clasa
mentul — cu 20 de participante 
la constituirea lui — Ierarhia 
cluburilor.

După ce toate cele 8 disci
pline au trecut „linia de sosi
re". sint evidente două lucruri: 
a) Steaua a realizat cea mai 
bogată recoltă de „aur", bine- 
meritînd laudele care l-an fost 
adresate; b) asaltul cluburilor

RIDICATA CU FORȚE PROPRII
bucureștean Drumul Taberei — 
actul de naștere al bazei spor
tive militare. Acum, la început 
de iulie, copiii cartierului, cei 
din Ghencea — aspiranții de 

azi la marea performanță, per
formerii de mîine al sportului 
românesc —, au descoperit, în 
apropierea terenurilor de fotbal, 
un nou punct de atracție : sala 
de scrimă. Rod al acestor două 
decenii care au trecut de la 

provinciale devine tot mai nu- 
ternic. 14 dintre ele reușind să 
urce ne „podium", trei — Știin
ța Bacău (handbal feminin). 
Universitatea Cluj-Napoca (bas
chet feminin) și Crisul Oradea 
(nolo) — chiar ne orima treap
tă.

Mal importantă decit statis
tica si decit primele impresii 
De care ea le favorizează este, 
însă. ANALIZA CALITATII 
întrecerilor, modul cum au reu
șit ele să contribuie la pregă
tirea si la ascensiunea valorică 
a „sportivilor", la realizarea — 
in acest fel — a unor perfor
mante Internationale impor

Congresul al IX-lea al partidu
lui, intrate in istoria țării șl 
in conștiința națiunii sub denu
mirea de „EPOCA NICOLAS 
CEAUȘESCU", complexul Stea^ 

ua devine un tot mai puternic 
punct de sprijin al sportului 
din capitala țării.

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag. 2-3) 

tante. Din acest punct de vede
re. situația nu este satisfăcă
toare. Hocheiul si rugbyul au 
regresat, voleiul nu reușește 
încă să revină ne o linie ascen
dentă. iar baschetul si oolo-ul 
înregistrează un statu-auo va
loric la un nivel modest. Doar 
handbalul masculin — nrln e- 
china națională studențească, 
recent învingătoare Dentru a 
5-a oară tn campionatul mon
dial si prin H.C. Minanr Bala 
Mare, cîstigătoare » ..Canei

Hristache NAUM

(Continuare In pap. 9-9)



„AVEAM O DATORIE MORALA..."
„Tata nu se simțea bine 

și m-a trimis la farmacie. 
Inițial n-am vrut să mă duc, 
nu intuiam despre ce era 
vorba și l-am refuzat. M-a 
chemat lingă el. «Băiatule, 
sint grav bolnav, am nevoie 
urgentă de medicamente-. 
N-am mai așteptat alte în
demnuri, mi-am luat bici
cleta și am plecat la far
macie. M-am întors cît se 
poate de repede. Tatei nu-i 
venea să creadă. «Cind ai 
avut timp să te și întorci...» 
Realitatea este că pur și 
simplu zburasem. «Să te 
faci ciclist, băiatul tatei», 
mi-a spus apoi. Nu știam 
unde să mă duc. Mi-a spus 
cineva să încerc la Clubul 
Dinamo. M-a văzut nea Mir
cea Mihăilescu, eram slab, 
pirpiriu, mi-a zis să revin 
peste un an, doi. Dinsul 
pleca cu cei mari în canto
nament, revenea și... tot a- 
coio mă găsea. Pînă la ur
mă, mi-a spus să vin la 
club, se plictisise de prezen
ța mea acolo. Credea că o 
să dau bir cu fugițli. Nici 
gînd. Aveam o datorie față 
de memoria tatei. Era acum 
4 ani...“. Toate acestea ni 
le destăinuie un tinăr de a- 
proape 18 ani, bine clădit 
fizic, așezat, respectuos. In 
cei 4 ani care s-au scurs de 
atunci, de la nivelul înce
pătorului, iati-i palmaresul 
NUMAI pe anul 1985 : cam
pion municipal la viteză, 600

m start de pe loc și 1000 m 
start de pe loc, cîștigător 
al „Cupei F.R.C.“ — 200 m 
lansat și viteză, campion na
tional și cîștigitor al finale
lor „Daciadei* ia 200 m lan
sat, 1000 m start de pe loc 
și al probei cu adițiune de 
puncte. Acesta este MIHAI 
CLEONIC (Dinamo), elev in 
clasa a Xl-a a Liceului in
dustrial nr. 9, o speranță a 
velodromului. Văzindu-l pe 
ovalul de beton iți creează o 
impresie deosebită prin ele
ganța alergării și prin ușu
rința cu care ciștigă. Am 
fost tentați să punem aceste 
lucruri pe seama unor ca
lități naturale deosebite, dar, 
stind de vorbă pe indelete, 
ne-a povestit despre antre
namentele intense la care se 
supune și pe care priceputul 
său antrenor caută să le facă 
cit mai plăcute. Dimineața — 
antrenament, după-amiaza — 
școală. Timp pentru altceva 
nu mai există. Proiecte, pla
nuri de viitor ? Toate se 
referă la apropiatele cam
pionate naționale pe pistă 
ale seniorilor și la absolvi
rea școlii.

Iată portretul unui tinăr 
care crește frumos și pe 
care-l așteptăm — recoman
dat de sirguința in pregătiri 
— >d confirme in continuare, 
intr-o disciplină in care spe
cialiștii probei se numără 
pe degete.

Horațiu SIMA

NOILE PROMOVATE IN DIVIZIA „A“ DE RUGBY
O REVENIRE AȘTEPTATĂ 

(RAPID București)...
Cum era și de așteptat, echipa 

de rugby RAPID București a re
venit în Divizia „A“. O reușită 
Pe care numeroșii ei susținători, 
de la întreprinderea de exploa
tare a metroului (de care apar
ține), au salutat-o cu o mare sa
tisfacție. De fapt, o anticipau. 
Argumentul în sprijinul optimis
mului existent 1 Victoriile în 
toate partidele din seria I a cam
pionatului eșalonului secund. Mai 
răminea un obstacol, turneul de 
promovare. Șl aici, insă, rapidiș- 
tli au fost la Înălțime, detașîn- 
du-se destui de lejer de I.A.M.T. 
Oradea (33—3).

Spre deosebire de anii prece
dent! in care a mai activat In 
„A“, atuul Rapidului este acum 
jocul ofensiv, constructiv, asigu
rat in special de cvartetul Mata- 
che, N. Stănescu, Gh. Dumitru, 
Duca, aripi șl centri, dublați de 
mijlocașii Achimov și Crlstogel 
și de fundașul Arambașa. Iar in 
sprijinul direct al acțiunilor ofen
sive se află, cu multă promptitu
dine. o linie a in-a foarte mo
bilă, alcătuită din tlankeril Ad. 
Toma șl ciaudiu Gheorghe și FI. 
Radu (nr. 8). Sigur, tendința tot

Componența echipei LOCOMOTIVA PAȘCANI
mal accentuată a echipei către 
nugbyul ofensiv nu exclude, In 
continuare, aportul pachetului de 
înaintași, al und linii a n-a pu
ternice, cu jucători de peste 100 
kg. (C. Stănescu, Cantoncru) șl cu

Lotul echipei RAPID BUCUREȘTI

o linie T în care experiența tul 
Mengher se Împletește cu forța 
lui Ariașu șl intuiția iul Dima 
(taloner). Să reținem șl faptul că 
rezervele sînt la fel de valoroase 
(Răduță, Scripcariu — stupi, 
Pană, Gavrilă — linia a m-a, 
Dragomlr, Farcaș — linia a H-a, 
Nlță, Trifescu, T. Dumitru, Popa 
— aripi, Moț — centrii), astfel că 
dorința Rapidului (antrenor, H. 
Preda, președinte de secție, ing. 
Oct. Udriște) de a-șl statornici 
prezența In prima divizie apare 
absolut fondată.

...Șl O MARE SURPRIZA 
(LOCOMOTIVA Pașcani)
Cotată drept echipa cu cele mai 

puține șanse de a promova In 
Divizia „A", LOCOMOTIVA Paș
cani a reușit să răstoarne toate 
calculele șl să Intre în elita spor
tului cu balonul oval ! Ce calități 
au determinat acest succes 2 îna
inte de orice, o tenacitate remar
cabilă, șl în meciurile din Divi
zia „B“ (un singur eșec, ta de
plasare la Auto Galați) și ta tur
neul de promovare, in compania 
unei echipe experimentate, cum 
este Dunărea Giurgiu. Apoi. o 
mare mobilitate a jucătorilor, su- 
pranumerial șl ta atac șl ta apă
rare. In fine, o excelentă pregă-

JOCURILE SPORTIVE NE ADUC (încă) PUȚINE SATISFACȚII
(Urmare din pag. I)

I. 1IJ." — se apropie de cota 
exigențelor firești pentru in
vestițiile morale și materiale 
făcute de mișcarea noastră 
sportivă. Handbalul masculin 
va fi însă la nivelul așteptă
rilor doar atunci dnd va re
cuceri titlul suprem (o poate 
face anul viitor în Elveția) si 
va obține prima medalie de aur 
la Olimpiadă (proxima ocazie:
J. O. ’88).

Sigur, au fost si lucruri bu
ne în sezonul care a trecut, la 
acest capitol fiind notabile mă
rirea numărului de candidate 
la titluri (si. de aici, o mai 
mare concurentă, stimulatoare). 
promovarea unei noi generații 
de talente (nu întotdeauna însă 
firesc, ci adesea prin forța îm
prejurărilor). o dispută mai a- 
Drigă (dnd n-a fost în detri
mentul calității) pentru cuce
rirea victoriei. Dar ceea ce a 
primat a fost în destule cazuri 
insatisfacția pentru nivelul În
că scăzut al calității, pentru 
putinele semne de înnoire teh- 
nico-tactică. Din aceste cauze, 
campionatele nu si-au îndepli
nit — în măsura așteptărilor — 
nici rolul de scoală a perfor
merilor. nici pe acela de bază 
solidă a echipelor naționale. A 
fost nevoie, pentru a se asigu
ra unele rezultate ale reprezen
tativelor tării, să se recurgă 
tot la îndelungile pregătirii în 
cadrul loturilor, la suplinirea 
unor antrenamente non-stop — 
de înaltă eficientă — cu lu
crul de „laborator".

Pentru această stare de fapt, 
în discordantă cu obiectivele 
sportului românesc si cu in
vestițiile permanente, in con-

Pe podiumul de premiere
1 II III

HANDBAL
— masculin : Steaua H.C. Minaur „Poli" Tim,
- feminin : Știința Bc. Chim. Rm. V. Hidroteh. C-ța

VOLEI
- masculin :: Dinamo Steaua „U“ Craiova
- feminin : Dinamo GS.U. Galați Farul C-ța

BASCHET
- masculin : Steaua Dinamo ICED
- feminin : WU“ Cluj-Np. Voința Olimpia

FOTBAL : Steaua Dinamo Sportul stud.

RUGBY: Steaua Dinamo Farul C-ța

HOCHEI i Steaua S.C.M. Ciuc Dinamo

POLO : Crișul Ord. Dinamo Rapid

OINĂ : Dinamo Lam. Roman Energia Rimn.

Sportivii sint — adeseori — 
coautori principali. Destui din
tre ei acceptă cu multă greu
tate (uneori, pur si simplu, nu 
acceptă!) un volum mai mare 
de muncă, amenință cu trans
ferarea. mizează De descalifi- 
canta opinie că „alții cu care 
să fie înlocuitl tot nu sint"...

Firește nu toate duhurile, 
nu toti tehnicienii si nu toti 
sportivii sînt asa. Dar faptul 
că există 
rie. care 
sportului 
el însuși 
punînd o

Desigur,
prin această 
că am epuizat toate argumen
tele privind cauzele care men
țin sporturile 
situație prea

o astfel de catego- 
formează balastul 

românesc, este prin 
foarte neplăcut, im- 
grabnică înlăturare, 
nu avem pretenția 

succintă analiză

De echiDe într-o 
outîn roză. Cre

le Steaua*
2.

1-5.
București

tine fizică. Cineva făcea remarca, 
du.pă medul cu Dunărea Giurgiu: 
..Rugbyștii din Pașcani ar mai 
putea juca o • - “

Un lot fără 
excepția celor 
daș, etndva la 
Manole, mijlocaș la grămadă, fost 
la „Poli" Iași. In rest : Tudora- 
che, Neofet și Afloarel — aripi, 
Toma șl Nechifor — centri. Ră
cii! și Zaharia — mijlocași la 
deschidere, Tudose, Gontlneac
— flankeri. Rus — nr. 8, Tarcan, 
Baltag, Maghercă — linia a II-a, 
Maftct, Dănilă șl Topolnlceanu
— stilpl, Mihalache șl Soldan — 
talonerl. Antrenor, prof. D. pin- 
tilie, oare speră în rezultate fru
moase și în Divizia ,,A“.

repriză...*.
nume sonore, eu 
ale lui Hău, fun- 
C.S.M, Suceava și

Tiberiu STAMA

SPORTUL,
(Urmare din pag 1)

tin uă creștere, o oarte din vină 
o noarlă federațiile de resort. 
Prin schimbarea sistemelor de 
desfășurare a campionatelor 
naționale (cind se va înțelege 
că experiențele nu se fac pe 
prima scenă comoetitională. că 
noile formule trebuie validate 
la eșaloane mai mici?!), prin 
linsa de control permanent a 
procesului instructiv-educativ 
din sediile de performantă si 
— nu în ultimul rînd — prin 
slaba legătură pe care o au cu 
tehnicienii din provincie. ele 
favorizează progresul mult prea 
lent (cind există si acesta) al 
echipelor noastre de club si. 
implicit, al selecționatelor tării. 
Lacunele cele mai grave se a- 
flă însă în activitatea cluburi
lor. Trebuie să treacă ani buni

cei mai multi dintre 
să-și dea seama de 
al ' SDortului lor si

Dinamo
Știința Bacău 
„U* Cluj-Napoca 
Crișul Oradea

•-11.

Bicicleta PEGAS vehicul fără combustibil.

Folosind bicicleta PEGAS, înlădorați sedenta
rismul, vă mențineți condiția fizică și perma- 
netn'fca bună dispoziție.

Utilă in deplasările la locul de muncă, cit și 
in cele de agrement, bicicleta PEGAS conferă 
nebăn.u2be satisfacții.

pentru ca 
tehnicieni 
noul curs 
să se integreze astfel cerințe
lor (vezi. în acest sens, proble
ma jucătorilor cu gabarit la 
baschet, handbal s.a.). uneori 
numai forțați de haremurile 
impuse de federație: se amină 
Ia infinit creșterea volumului 
de muncă, iar calitatea se men
ține Ia același nivel prin linsa 
de noutăti. de cunoștințe apro
fundate în științele care concu
rează astăzi Ia realizarea ner- 
formanței sportive-record. Se 
mizează în general pe transfe
rurile jucătorilor (de multe ori 
fără discernămînt). De anihila
rea outinelor atuuri ale parte
nerului de duminică, pe îngă
duința arbitrilor.

12.
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•) Primele trei coloane — 
locurile I, n șl HI în campio
nate ; ultima — totalul

Magazinele comerțului de stat specializate ta 
’.tn zarea articolelor de sport-turism vă

TIPUL DE BICICLETA
oferă :

LEI
CLASIC cu cadru, pentru bărbați 
CLASIC ou cadru, pentru femei 
IDEAL cu 
ideal cu 
robusta

cadru, pentru bărbați 
cadru, pentru femei 
cu cadnu, pentru băieți 
copiilor între 6—10 ani)

1 680
1 710
1 615
1 640

1 800
1
1
1

dem insă că aceste cîteva 
puncte de vedere pot forma în
ceputul unei dezbateri serioase 
la toate nivelurile, pentru ca 
jocurile — dintotdeauna spec
taculoase. adevărat magnet 
pentru toți copiii, atrași de 
minge — să-si aducă (din nou) 
contribuția succeselor lor in
ternaționale la tezaurul spor
tului românesc.

ce numărul personalului a cres
cut de două ori și jumătate..."

Imaginii noi a întreprinde- 
i se asociază imaginea nouă 
activităților cultural-artistice 
sportive. Iar expresia con-

rii 
a 
Și
cretă a celei sportive o consti
tuie și frumosul complex din 
apropiere cuprinzînd două te
renuri de fotbal, cu vestiare si 
cu tribună (in curs de amena
jare). alături de care se contu
rează terenuri de volei, tenis, 
handbal și o arenă de popice 
cu două piste. Și sala de club, 
in care se joacă sah și tenis 
de masă... Și lacul vecin cu 

se îndreaptă 
ai înotului.
noștri ne-au 
fel de nume-

baza. spre care 
numeroși iubitori

Interlocutorii 
vorbit în același
roasele acțiuni și competiții de 
masă organizate de asociația 
sportivă, după preferințe la po
pice. șah, fotbal, tenis de masă 
si de cîmp, despre concursurile 
de haltere, despre acțiunile de 
trecere a normelor complexului 
„Sport și sănătate" sau des
pre atractivele activități cultu
ral-sportive. in care jocurile 
distractive au mereu un farmec 
aparte, despre participările lu
crătoarelor de aici — căci pon
derea este, firesc, preponderent 
feminină — la competiții tra
diționale. organizate pe muni
cipiu sau județ. Dar și despre 
echipele care tind spre perfor-

PEGAS 
PEGAS
PEGAS
PEGAS
PEGAS

șl fete (destinată
PEGAS COMODA cu cadru rigid
PEGAS PRACTIC cu cadru pliabil
PEGAS MINI 1312 cu cadru deschis 
ERGOCICLU PEGAS PEDALUX m (medi

cinală)
De reținut :
Bicicletele PEGAS COMODA șl PEGAS PRAC

TIC pot II rulate de copii, adolescenți șl adulțl, 
ghidonul și șaua fiind reglabile pe Înălțime.

Bicicleta PEGAS dispune de următoarele ccee- 
ooiri/l : frină față tip ,,clește", clopoțel, pompă 
de aer, trusă de scule, apărătoare pentru lanț, 
set catodioptrii.

690
920
118

1 350

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

de urgență pentru depozitul de piese auto 
cadelor nr. 24, sector 6 :

șef depozit ;
lucrător gestionar subunitate depozit 
recepțlonerl piese auto ;
primitori mărfuri piese auto ; 
muncitori necalificați pentru pază.

sector 1, încadrează 
din sir. Valea Cas-

• ...
Sollcitanțll trebuie să posede buletin de 

reștl. Relații suplimentare la sediul întreprinderii. B-dul Ma- 
gheru nr. 8—8, sector I, etaj V, camera 3 sau 11, telefon 11.39.50 
Interior 142 sau 181.

Identitate de Buca



DINU CRISTEA
MARKKAS PUICĂ...

c. șTEfîMscB: „UNIVERSITATEA CRAIOVA 
RĂMÎNE ÎMPREUNA, PENTRU CĂ

MAI ARE UN CUVÎNT DE SPUS"npul ! Dinu Cristea, Ion Manea,
mlada Radu Ioniță., Constantin Vlâ-
>rimul ducă. Martin Nagy, Benjamin
•t la Szurd. Nicolae Chicomban,

cel Ștefan Catană, Dumitru Tîl-
,ul de maciu. Vasile Teodosiu, Iosif
etism, Comănescu, Victor Firea
Balca- șl încă alții au luptat, umăr
mpr>e- lingă umăr, să obțină rezul-
și as- tate cît mai bune pe 5 000 m
loarea (sub 15:07.4 a coborît recor

dul Nicolae Bunea:

(.lunci, 
multe 
dști- 

ru râ- 
umele, 

mult
1, cea 

Cris- 
aler-

u, o 
unui 
pare, 

atează 
care 
pen- 

îeobo- 
mare. 

zeci
Intre 

, ulti- 
t în

14:44,0 în 1953).
Ști iată că recor

dul național, deți
nut de „nea" Dinu 
Cristea, care nd se

părea, poate sentimental, 
o performantă remarca
bilă, a fost „depășit* joia 
trecută, la Helsinki, de 
o... alergătoare! Măriei ca 
Puică, la a doua ed curcă pe 
5 000 m, a fost cronometrată 
î-n 15:06,04. Avem convingerea 
că posibilitățile ei sînrt încă 
și mai mari și că-i stă în pu
teri să coboare chiar sub cele 
14:58,80 ale recordului mondial 
al norvegienced Ingrid Kris
tiansen. Numai comparîndu-1 
cu recordurile de ieri ale atî- 
tor generații de fondiști, ne 
putem da seama mai bine ce 
valoare are bezuitatul Mari- 
cicăi Puică I...

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I

Romeo VILARA

ă întrecere de masă

TIV AL SATELOR DUNĂRENE" I
n pa- 
jne — 
11 Ca- 
Șvlni- 

— au 
comu- 
ă zile, 

sate- 
•e tra- 

a 7-a
marii 

ciada", 
. Me- 
lorlalte 
i. fes- 
ve în- 
notoci- 
i. pre- 
ri dis- 
te 1000 
uă zile

spor-

-i mărul
Petro-

viei, festivalul se bucură de la 
an la an de noi valențe orga
nizatorice si tehnice. .Pentru 
viitor — adăuga el — ne pro
punem ea numărul comunelor 
participante să se dubleze, fes
tivalul transformîndu-se astfel 
intr-o competiție de amploare, 
ocupind un loc distinct in ca
drul manifestărilor aflate sub 
însemnele Daciadei".

Iată si cîștigătorii Întrecerilor 
pentru care s-au alcătuit clasa
mente : fotbal — Metalul To- 
pleț ; volei — Azbestul Dubo
va ; motociclism — N. Căluș 
(Șvinița) ; tras la frînghie — 
Șvinita. In clasamentul pe co
mune : 1. Șvinita, 2. Berzeasca, 
3. Dubova. 4. Toplet. Dar, in
diferent de clasament, toți par- 
ticipantii Ia festival au trăit 
clipe de reală satisfacție, de 
bucurie și destindere. (Victor 
MANAFU. coresp.).
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RE DE VIATĂ I 4
de fot- cînd în halele lor exercițiile de I 

gimnastică), maistrul Eugenia |
• mun- Pascu, șefa atelierului. Maria 
rai noi Verdeș, secretarul organizației | 
ului fi- de partid pe atelier, inginer | 
It suc- Ana Gabriela Cojoc s.a. „Avem 
îindreș- nevoie de gimnastică pentru că a 
i schim- munca ne este sedentară".„ I 
ncitoare „Stăm mult in poziție ghemui- ■

pauză, tă. iar exercițiile din pauză ne 
ind s-a fac bine"... „După gimnastică, I 
In sec- apare si mai multă vioiciune in |
• lucru muncă**... „Ati observat că din-
isat, la tre exercițiile pe care le fa- I
te nea- cem, unele se axează pe dez- I 
tfel de voltarea digitației 7 Asta pentru 
nărturi- că munca ne cere la rîndul ei ■ 
re, după o bună digitație**™ „Gimnastica I 
■iza de este binevenită si toate o fa- ■
i feres- cent cu plăcere..." Cîteva opinii 
atoarele care spun multe despre rostul I 
cticantă gimnasticii la locul de muncă. | 
irtive — Și despre efectele ei : bună dis-
. Maria poziție, prospețime, entuziasm I 
(ambele si spor în muncă, dar si sănă- I 
condu- tate ! ’

Șl MODERNĂ SALĂ

este la 
tre, mai 
aenajată 
;lor mai 
stei dis- 
iparabilă 
jcialiștii) 
speciali- 
oncepută 
î proprii 
resc, un 
?tent, un 
n partea 
Naționa- 
tonstruc- 
jziasmu- 

scrimei 
de col. 

il secției 
istat ne- 
ă patrio- 
um min-

dră in soare, lăsind totodată, cu 
generozitate, să pătrundă razele 
de lumină și căldură peste plan
șele dinăuntru. Lungă de 54 m 
și lată de 15 m, asigurînd spa
țiul necesar pentru 18 planșe și 
culoarele adiacente, cu locuri 
speciale destinate secretariatu
lui de concurs, tribunelor raba
tabile, avînd posibilitatea unei 
iluminări optime (pe cale natu
rală, prin orientarea ferestrelor 
largi, sau prin tuburile fluores
cente judicios distribuite în pla
fon), sala oferă scrimei condiții 
optime de pregătire și concurs. 
Deși mare, sala are o „căldură 
aparte", prin maniera inspirată 
cu care a fost gindită, datorită 
materialului cu care au fost 
îmbrăcați pereții interiori.

Despre toate acestea ne-au 
vorbit cu însuflețire arhitecții 
Gheorghe Constantin (care a 
,,gîndit-o“) și lt. col. Ion Gîitlan 
(cel care, împreună cu col. Mi-

Revedere cu Costică Ștefă- 
nescu. pe aleile Parcului „23 
August".

— Cum e, Costică ?
— Pornim la drum. Mă jenea

ză puțin ligamentele interioare 
de la genunchiul drept, după o 
contră la balon a lui Pițurcă, în 
finala Cupei, dar sper ca asta 
să dureze doar cîteva zile.

— Cu ce gînduri incepi pre
gătirile ?

— Nu e un secret, mai ales 
în cazul meu. La anul intențio
nez să mă retrag, dar una e să 
te retragi „în tăcere** si cu totul 
altceva e să cobori din avionul 
Ciudad de Mexico — București.

— Cc mai e nou la Craiova ?
— Sigur că nu e deloc bine 

că la ora asta, nu știm cine e 
antrenorul echipei, dar există o 
compensație în faptul că unii 
sîntem la lot, astfel că tempoul 
general se păstrează.

— Cum stați cu lotul ? Nume
roșii voștri suporteri ne telefo
nează mereu, sînt îngrijorați.

— Pot să le spun că nu pleacă 
nimeni. O echipă ca Universi
tatea Craiova nu poate fi dez
membrată.

— Ce zici de tinerii din e- 
chipă ? In finala Cupei...

— Bănuiesc ce vreți să spu-

DIN AGENDA DE LUCRU

A COLEGIULUI CENTRAL

AL ARBITRILOR
• Pauza dintre cele două se

zoane competiționale este folo
sită din plin de Colegiul cen
tral al arbitrilor, mai ales pe 
plan organizatoric, pentru buna 
activitate a „cavalerilor fluieru
lui".

în zilele de 6 Și 7 iulie, la 
București, a avut Ioc concursul 
de ocupare a locurilor vacante 
din cadrul lotului „A", la care 
au luat parte 30 de arbitri. în 
urma rezultatelor de la probele 
fizice și teoretice, care vor fi 
verificate In cursul acestor zile, 
se vor cunoaște eel promovați.
• Concursul pentru ocuparea 

locurilor vacante din lotul „B" 
va avea loc ta zilele de 21—22 
septembrie, la București, iar 
pentru lotul „C", ta perioada 
19—20 octombrie, la nivelul ju
dețelor.
• în zilele de 1—3 august, la 

București, va avea loc cursul 
de instruire a arbitrilor din Iotul 
„A", în vederea campionatului 
care, la Divizia „A", va începe 
la 4 august.

• O importantă reuniune in
ternațională din țările socialiste 
va avea loc la București, tn pe
rioada 4—9 august a.e. în orga
nizarea F.R.F. și a Colegiului 
central al arbitrilor din tara 
noastră, consfătuirea va reuni o 
parte din elita arbitrilor inter
naționali din țările socialiste.

hai Bartos au ,.ridicat-o“) sau 
comandantul clubului. coL Ion 
Popescu, toți însă, constructori, 
sportivi și antrenori spunînd că 
această sală este cea mai trai
nică (la propriu!) performanță 
a secției de scrimă a clubului 
Steaua, multiplă campioană na
țională, principal izvor al lotu
rilor reprezentative ale Româ
niei, afirmate puternic pe plan
șele internaționale.

ADMINISTRAȚIA DE STAT 10T0-PR0N0SP0RT INFORMEAZĂ
• Tragerea obișnuită PRO- 

NOEXPRES de astăzi, miercuri 
10 iulie, va avea loc în Bucu
rești, în sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2, cu începere de 
la ora 16,30. Numerele extrase 
vor fi radiodifuzate după cum 
urmează : la ora 19 pe progra
mul II, la ora 23 pe programul 
I, precum și a doua zi, tot pe 
programul I. la ora 8,55.

neți. Că „noul val" mai are... 
pînă să ajungă la ce-a fost ieri. 
Dar să știți că eu am mare în
credere și în Mănăilă, și tn 
Săndoi, și în Bîcu. Primul a ju
cat bine în finala Cupei, Săndoi 
e un jucător pe care eu contez 
mult, iar Bîcu a făcut un meci 
de zile mari cu Hunedoara, cînd 
a jucat un meci Întreg, necom
plexat de prezența celorlalți 
„mari". El trebuie să joace me
reu. Și va juca.

— Am auzit că Tilihoi și Ne- 
grilă s-ar putea să vă pără
sească.

— Nici vorbă! Craiova rămîne 
împreună, pentru că mai are un 
cuvlnt de spus. Știm că Monaco 
e adversarul cel mai dificil din 
cei patru ai echipelor românești, 
dar noi avem un blazon de apă
rat, iar ultima noastră perfor
manță nu e — totuși — de colo, 
pentru că am fost la o... bară de 
eliminarea lui Zeleznicear. Asta 
ca să amintesc de Craiova de 
după Benfica.

— Care ar fi șansele califi
cării noastre Ia Mundial ?

— Trebuie să jucăm în așa 
fel Incit să nu mai așteptăm 
rezultatul meciului Anglia — Ir
landa de Nord de la Londra.

— Asta Înseamnă...
— Asta înseamnă că Pe l>ngă 

datoria de a învinge Finlanda 
Si Irlanda de Nord la București, 
trebuie să pornim si pe Wem
bley cu psihologia echipei care 
Doate obține un rezultat pozitiv.

loan CHIRILA

.„Acum doi ani, în martie ’83, 
o mină de adolescenți anonimi 
au luat vechiul drum al Indiilor, 
hotărîți să intre în arena cea 
mare a fotbalului. Fotbalul nos
tru primise o invitație la „Cupa 
de aur J. Nehru", la Cocin, în 
sud, unde soarele dogorește 
parcă întreaga zi. Veneau acolo 
primele reprezentative ale unor 
țări, așa că, deși, la noi, campio
natul se afla în „fierbere", s-a 
alcătuit un lot de tineri, cu ju
cători rezerve eterne în echipele 
lor din „A" (Mărginean, Sertov, 
Fopa), din „B“ (Bolba) și cei 
mai mulți jucători. ca și necu- 
noscuti, despre care nici nu se 
Știa bine de la ce cluburi pro
veneau (Cojocaru, Burchel, Tîr- 
noveanu, Mezaroș, Iliescu, Epu
re, Dohot), singurul Cioroianu 
avînd un „nume" din participa
rea sa în meciul (cu cântec) de 
cupă al Craiovei la... Certej. Și 
această echipă, care s-a alcătuit, 
practic, în... avion, avea să ob
țină o merituoasă calificare in se
mifinale, după ce a învins echi
pa olimpică a Camerunului, re
velație la Mundialul spaniol, și 
prima reprezentativă a Iranului.

• Două zile la dispoziția par- 
ticipanților pentru procurarea 
biletelor la tragerea obișnuită 
LOTO din 12 iulie. Pînă la afla
rea numerelor extrase la trage
rea de astăzi, jucati numerele 
dv. preferate pentru'tragerea de 
vineri.

© Așa cum v-am mai infor

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

LOTUL A ÎNCEPUT 
O PERIOADĂ INTENSĂ 

DE PREGĂTIRE
Ieri a fost ziua a doua a Lo

tului A, ziua „controlului medi
cal". în tot cursul dimineții, fot
baliștii tricolori au urmat circu
itul obișnuit, sub conducerea 
medicilor Centrului. înaintea 
evaluării minuțioase a datelor, 
se pare că nu se înregistrează 
nimic deosebit. Au fost- prezenți 
toti cei convocati, mai puțin 
Stoica și Iovan, care au venit 
după efectuarea controlului me
dical, pe care urmează să-1 e- 
fectueze astăzi, după care vor 
pleca imediat la Sovata. De a- 
semenea a absentat Cămătaru, 
căruia i s-a permis să vină di
rect Ia Sovata. în cursul zilei 
de astăzi, „vârful" craiovean 
trecînd „pragul căsniciei" sîm- 
băta trecută. în paranteză fie 
spus, jucătorii aflați pe traseele 
circuitului l-au felicitat pe me
dicul lor, Nicolae Andreescu, 
care a obținut titlul de doctor 
în știinfe medicale.

Din lotul care a plecat la So
vata lipsesc Irimescu (pentru 
finalul de sezon sancționat de 
club). Munteanu II, care a ră
mas să se pregătească în ca
drul clubului, ca și Andone. De 
asemenea, din grupul tinerilor 
va lipsi portarul Iasko, care sus
ține examenul de admitere la 
facultatea de chimie din Cluj- 
Napoca. Unul dintre cei lăsați

Mircea Lucescu, încadrat de trei tineri aspiranți — Mujnai (in 
stingă), Văidean. portarul Iasko. Ca întotdeauna prezent și antre
norul Necula Răducanu Foto: Aurel D. NEAGU

NEVOIA DE MECIURI
Dar, dincolo de rezulLatc, ma
rele cîștlg fusese intrarea în or
bita fotbalului competițional a 
unor jucători despre care lu
mea a început să se intereseze, 
tineri cărora și antrenorii lor de 
la cluburi au Început să le a- 
corde mai multă atenție.

...Iunie '85. O selecționată de 
tineret merge în China și cîștigă 
Turneul „Marelui Zid", Mircea 
Lucescu îl remarcă pe Burchel, 
Cojocaru, Iasko și Mujnai, se 
mai evidențiază Baicea, tînărul 
dinamovist plecat să se rodeze 
în „B“. la Tîrgoviște, și Cireașă, 
jucătorul lui A. S. Mizil, născut 
în „orașul cu salcîmi", Brăila, 
de unde au plecat Stoica și Ti
lihoi. Unii dintre ei sînt convo- 
cati in lotul lărgit al primei re
prezentative care a început luni 
„cursa pentru Mexic".

Ce spun aceste două exemple? 
Că există un fond tinăr pe care 
se poate conta. Că există și 
ANONIMI TALENTAȚI CARE 
TREBUIE CĂUTAȚI ȘI PRI
VIȚI CU MAI MULTA ATEN
ȚIE. Antrenorii federali au de
monstrat că lipsa de încredere 
a privat multi tineri de o lan

mat, duminică 14 iulie va avea 
Ioc o nouă tragere EXCEPȚIO
NALĂ PRONOEXPRES, cu cîș- 
tiguri in autoturisme „DACIA 
1300“, importante sume de bani, 
precum și excursii în R. P. Po
lonă. La această tragere se efec
tuează 6 extrageri cu un total 
de 42 numere. Jueați din timp 
la această atractivă tragere. 

la club a fost și Țicleanu, toți 
așteptînd refacerea internațio
nalului prin îmbinarea trata
mentului cu antrenamentul în 
cadrul echipei sale.

în general se poate spune că 
jucătorii afișează o stare de op
timism moderat. Cel tineri sînt 
mai avîntați. Belodediei, de pil
dă, ne spunea că în momentul 
de față „cheia" calificării stă în 
cele două puncte pe care trebuie 
să le luăm Turciei sau... Angli
ei. Rednic, care a fost unul din 
jucătorii cu cele mai bune date 
„la prima vedere", ceea ce nu 
e o surpriză pentru nimeni, pro
mite un lucru special pentru 
perfecționarea tehnică a șutului 
la (și pe) poartă. în ceea ce 
îi privește pe portari, Lung, 
Moraru și Cristian cred in 
Iasko, un băiat modest șl ma
nierat. ca Și ceilalți din grupul 
clujean.

Lucrul intens ce a început 
ieri, la Sovata, localitate în care 
Lotul beneficiază de un cadru 
de liniște adecvat șd de toate 
mijloacele tehnice de recupe
rare, va fi „întrerupt" de unele 
jocuri de pregătire. Se intențio
nează ca primul contact cu ba
lonul să se producă duminică, 
la Cluj-Napoca, în compania 
noii promovate.

sare timpurie. Cele două exem
ple demonstrează că există o 
NEVOIE DE JOCURI. Acele 
jocuri fără de care talentele nu 
se pot exprima, acele meciuri 
fără de care și cele mai bune 
antrenamente se pierd. Sigur, 
nu este posibil ca în fiecare se
zon să se ofere sansa unui tur
neu internațional pentru a tes
ta tinere talente. Dar există posi
bilitatea ca, în fiecare săptămină, 
rezervele, tinerii care nu intră 
printre cei 13 jucători care pot 
juca într-o partidă oficială, ei, 
cei din afara listei, și „speran
țele" să susțină meciuri amicale 
cu echipe din „B“, „C“ sau se
lecționate județene. Jocul, nu
mai el, poate stabili capacitatea 
unui fotbalist. Numai el îi atestă 
adevărata valoare. Posibilitățile 
de exprimare ale unui tinăr 
sau altul pot fi apreciate de 
antrenori numai și numai în 
jocuri. Burchel. Cojocaru, Muj
nai, Cireașă, Baicea sînt exem
ple sugestive în această direcție. 
Cine oferă următoarele exem
ple ?

Mirceo M. IONESCU

t



IN ACTUALITATE - „CUPA MONDIALĂ" LA ATLETISM
• Ella Kovacs ți Maricica Puicâ - pe primul loc • Marți, im 

nou concurs, la Nisa
Mărturisim că nu știm cine a 

avut ideea organizării, la tenis 
ori la schi, a acelui complex de 
competiții inmănunchiate sub 
titulatura de „Marele premiu".
Cert este că de cîtiva ani de 
cind tot ne trec prin fața ochi
lor zeci si zeci de rezultate a 
zeci si zeci de concursuri din 
aceste „mari premii", mal uriașa 
decât par la prima vedere, în 
tot mai multe ramuri sportive, 
aproape că nici nu ne mai im- 
presionează...

Din acest an. în calendarul 
competițional a mai apărut un 
„Mare premiu", pus sub egida 
Federației internaționale de at
letism. A debutat la 25 mai, la 
San Jose, în California și se va 
încheia, cu o reuniune finală, 
la 7 septembrie, la Roma. In to
tal 16 concursuri care progra
mează, în anii fără soț, urmă
toarele probe : bărbați : 200 m, 
400 m. 1 500 m, 5 000 m. 110 mg, 
lungime, prăjină, disc, suliță; 
femei : 100 m, 800 m, 3 000 m, 
400 mg, lungime. înălțime, greu
tate.

La fiecare probă se acordă 
cite 9 p — locul I, 7 p — locul 
II, 6 p — locul III... 1 p — VIII, 
cu condiția ca la întrecerea res
pectivă să ia parte cel puțin 
cinci atleți sau atlete oare figu
rează în lista primilor 50 ai se
zonului actual sau ai celui tre
cut. Pentru un record mondial 
se acordă suplimentar 6 puncte, 
pentru unul egalat doar 3. Un 
atlet poate acumula puncte de 
la probe diferite, dar intr-un 
concurs doar de la o singură 
probă.

Pînă acum au avut loc șase 
concursuri (San Jose, Eugene, 
Moscova, Praga, Stockholm și 
Helsinki) și urmează : Nisa — 
16 iulie, Londra — 19 iulie, Oslo
— 27 iulie, Londra — 2 august, 
Budapesta — 4 august, Zfirich
— 21 august. Berlinul Occ. — 
23 august. K&In — 25 august, 
Bruxelles — 30 august și Roma

— 7 septembrie, cu reuniunea 
finală.

La această oră în clasamentele 
diferitelor probe, care ne inte
resează în mod special, situația

țite să ajungă in faza finală * 
„Marelui premiu I.A.A.F. —. 
Mobil", la Roma, după care vor 
fi definitivate clasamentele pe 
probe șt cele generale, la băr
bați si la femei.

Romeo VILARA

Aspect din cursa de 800 m la „Memorialul Rosicki“, la Fraga. 
Conduce Ella Kovacs urmată de Jarmila Kratochvilova.

este următoarea : 800 m femei; 
1. Ella Kovacs (România) 28 p 
(9 Moscova + 7 Praga + 6 
Stockholm + 6 Helsinki), 2.
Jarmila Kratochvilova (Ceho
slovacia) 23 p (9 Praga + 7 
Stockholm + 7 Helsinki), 3.
Doina Melinte (România) 18 p 
(9 Stockholm 4- 9 Helsinki) 
etc. ; 3 000 m (5 000 m) : 1. Ma
ricica Puicâ (România) 18 p 
(Stockholm și Helsinki), 2. Cor
nelia Bărkj (Elveția) și Ingrid 
Kristiansen (Norvegia) 14 p, 4. 
Debbie Scott (Canada) 12 p etc.

Sînt atletele cel mai îndreptă-

Pe agenda federațiilor internaționale

TURUL CICLIST
Cursă de munte, cea de a 

U-a etapă a „Turului Franței-, 
consumată marți pe distanța din
tre Pontarller și Moraine—Avoriaz 
(196 km), a lost dominată de 
celebrul rutier francez Bernard 
Hinault, purtător al „tricoului 
galben”. Iată primii clasați la 
Marame—Avoriaz; 1. Luis Herre
ra (Columbia) 5h 19:04; X Hi
nault (Franța) la 7 s ; X P. Del
gado (Spania) la 1:23 ; 4. F. Pa
nta (Columbia) la 1.-41 ; I. G. 
Lemomd (S.U.A.) la 1:41. Clasa
ment general ; 1. B. Hinault
(Franța) 58h 23:58 ; 2. G. Lemond

TURNEE INTERZONALE DE ȘAN
• La Havana, Dana Nuțu o întilnește pe Zsuzsa Verbcî • „So
sire" strinsâ la Jeleznovodsk • A. Sokolov, lider la Biel • A. Cer

ni in s-a calificat pentru turneul candidaților.
• HAVANA. Cubaneza Asela 

de Armas a reușit să salveze 
finalul inferior (un pion mal 
puțin) pe care H avea in în
trerupta din runda a 6-a cu 
Stepanka Vokralova, obțănind 
remiza. Este în continuare a- 
minată partida Diana Sawereide 
— Zsuzsa Veroci, din cauza îm
bolnăvirii marii maestre unga
re. Clasamentul nu a suferit 
modificări importante : 1. NU- 
TU 4—•. Alcksandrta 4—1. Io
seliani. Cramling 4—2. Ahmi- 
lovskaia. An Van Feng 3—2, 
De Armas 3—2. Veroci 2—2 (1). 
Sakhatova 2—3 etc. în runda 
a 7-a Dana Nuțu o Întilnește. 
cu albele, pe Zsuzsa Veroci.

Prin retragerea Ivonei Jezier- 
ska, media Elo a „interzonalu
lui" cubanez creste la 2174 o„ 
ceea ce situează turneul dc 
treapta a XlII-a in scara 
F.I.D.E. Pentru obținerea notei 
de mare maestră sînt necesare 
9*4 Duncte (+6). Printre concu
rente se numără 5 mari maes
tre, 6 maestre internaționale, o 
maestră F.I.D.E. sl 2 jucătoare 
fără clasificări internaționale.
• JELEZNOVODSK. Cu o

rundă înainte de încheierea tur
neului interzonal feminin de 
șah de la Jeleznovodsk. în cla
sament conduce Litinskaia 
(U.R.S.S.) cu 10 p. (1), urmată 
de Wo Miting (R.p. Chineză) 
9*4. Matveeva (U.R.S.S.) 8'4, 
Gurieli (U.R.S.S.) si Brusztman 
(Polonia) 8 o. (1) Margareta 
Mureșan (România) 7*4 p. (2), 
Gaprlndașvili (U.R.S.S.) 7 p.
(2) etc. Pentru meciurile candi
datelor la titlul mondial se ca
lifică primele trei clasate

• BIEL. In turneul interzo
nal masculin, care se desfășoa
ră in acest oraș elvețian, au 
fost reluate partidele întreruo- 
te in rundele a 4-a. a 5-a si 
• 6-a. Au fost înregistrate re
zultatele : Short — Rodrigues 
1—0. Vagan ian — Quinteros 
1—•. Rodrigues — Seirawaa si 
Polugaevskj — Petursson re
mize.

Acum, cind concurentii p&- 
sesc in a doua treime a în
trecerii. clasamentul este ur
mătorul : A. Sokolov (U.R.S.S.) 
5 d„ J. Van der Wiel (Olan
da). R. Vaganian (U.R.S.S.) 
4'4 p.. V. Jansa (Cehoslovacia). 
Y. Seirawaa (S.U.A.) 4 p._ E. 
Torre (Filipine). L. Ljubojc-' 
viei (Iugoslavia). L. Polugaev- 
ski (U.R.S.S.) 3*4 p.. L. Gut
man (Israel). U. Andersson 
(Suedia). N. Short (Anglia) 3 
p. etc.
• MOSCOVA. în capitala 

Uniunii Sovietice a avut loc 
meciul de barai între marii 
maestri Aleksandr Cernin si 
Viktor Gavrikov, pentru stabi
lirea celui de-al 4-lea clasa* 
în „interzonalul" de la Tunis.' 
care se califică la turneul can
dida tilor. După cum se știe.' 
Cernin si Gavrikov s-au aflat 
la egalitate, cu 9*4 o. Meciul 
de 6 partide a fost cîstlgat cu 
scorul de 3‘/2—2% de către 
Cernin.

AL FRANȚEI
(S.UA.) la 4:00 ; X st. Roche 
(Manda) la 5:51 ; 4. Sean Kelly 
(Irlanda) la 6:01 ; X Ph« Ander
son (Australia) la 6:31. La fe
minin s-a disputat etapa a 8-a 
Chateă — M o r z t n e-Avoriaz 
(49,7 km) care a revenit lui 
Marta Canina (Italia) in lh 46:43. 
Ea a trecut pe primul loc ta 
clasamentul general cu un total 
de 16h 23 :36, urmată la 1:52 
de Jeanie Longo (Franța).

La masculin, azi etapa a 12-a: 
Morztoe — Lens-en-Vercors 
(269 km).

ȘTIRI DIN TENIS
• în urma victoriei spectacu

loase de la Wimbledon, vest-ger- 
mânui Boris Becker a urcat pe 
locui 5 tn clasamentul „Marelui 
premiu — Nablsco", cu 1318 p. 
Iată șl partea superioară a to
pului : 1. McEnroe 2323 p, 2. 
Lendl 1700 p, 1. Wilander 1440 P,
4. Connors 1359 p.
• tn primul tur al turneului 

de la Gstaad (Elveția) : Tcacber
— Hooevar (Brazilia) 6—3, 6—3 ; 
Nystrom — Casai (Spania) 6—X 
4—6, 6—3 ; Slmonsson — Ostoja 
2—6, 7—5, 6—0.
• „Cupa Galea" (prima zi) : 

Polonia — Algeria 1—1 ; Marea 
Britanie — Maroc 3—0 ; Portuga
lia — Turcia 3—9 ; Ungaria — Ci
pru 3—0 ; Norvegia — Japonia 
1—1. „Cupa Annie Solsbault* :
5. U.A. — Danemarca 3—0 ; Ma
rea Britanie — Italia 2—1; Spa
nia — Luxemburg 3—0 ; Belgia
— Norvegia 3- 0 : Olanda — Un
garia 2—1.

„PASUL DE PATINAJ"
Nu se putea ca schiul interna

țional să nu progreseze, și el, 
pe măsura evoluțiilor din perfor
manța sportivă mondială. Nece
sare schimbărl-salt. recomandate 
de realitățile de pe zăpadă din 
ultimele sezoane, au fost statuate, 
recent, la Vancouver, In canada, 
gazda Congresului Federației in
ternaționale de schi, ta plină 
vară, pe pîrtiile mal puțin spec
taculoase ale sălilor de ședință, 
destinele schiului de mare per
formanță se schimbă...

Dintre toate schimbările, cea 
cu adevărat revoluționară pri
vește alergarea pe schiuri. Eta- 
Mnd în marile concursuri efi
cienta tehnică a „pasului de pa
tinaj", i ordlcil au câștigat tn ma
rile confruntări ale anilor 1984 și 
1985 mal tot ce se putea rfștl- 
ga : topurile „Cupei mondiale”, 
podiumurile olimpice și ale cam
pionatelor lumii au avut în scan
dinavi abonați permanențl. O 
reglementare a folosirii noii me
tode de înaintare (care transfor
mă schiul de lond într-un... alt 
sport) era. deci cu atîț mai ne
cesară. De acum înainte, doar 
jumătate din traseul unei probe 
poate fi parcursă cu ajutorul pa
sului de patinai, cealaltă jumă
tate rămtntnd 1 fi străbătută, o- 
bligatoriu. prin mijloacele cla
sice.

Așa stînd lucrurile, modifică
rile din structura concursurilor 
de schi schimbă în profunzime 
și concepția de pregătire a aler
gătorilor pe schiuri, care-șl văd 
specialitatea invadată de un 
,sport", ptnă acum complet di
ferit. Voi deveni, oare, cursele 
Pe zăpadă un domeniu de inter
ferență intre schiul fond și pa
tinajul viteză ? Așa par a sta lu
crurile. șl. de bună seamă, eel 
ce-și visează un viitor bun tn 
acest sport de amestec trebuie să 
țină cont de acest adevăr. Nu sînt 
excluse, bunăoară, cooptări ale 
specialiștilor din patinajul viteză 
tn echipele interdisclpltnare care 
vor răspunde, de acum Înainte, 
de antrenamentele fondlștilor 
schiori.

Eforturile organizatorilor de 
competiții, șl ta special ale ce
lor de mare anvergură, vor fi — 
șl ele — înzecite. Pentru că ia 
Jocurile Olimpice șl la Campio
natele mondiale, lățimea traseelor 
destinate ..pasului de patinaj" va 
trebui să permită deplasarea si
multană a tuturor schiorilor În
scris! ta cursă'! La Calgary, or
ganizatori! j.o din 1988. împreu
nă cu delegatul tehnic al F.I.S.,

ÎN SCHIUL DE FOND!
au decis ca lățimea plrtiei să fie, 
pentru a permite „pasul de pati
naj" nestingherit, de... un kllț” 
metru ! în consecință, candidațu 
viitoarelor Jocuri Olimpice de 
iarnă vor mal avea tacă un exa
men greu de trecut pentru a 
intra ta grațiile FJ.S. șl C J.O. 3 
să găsească, după modelul ple
telor pe ape, destinate canota
jului. caiacului șl cancel — su
prafețe lungi ta linie dreaptă, ne
tede. înghețate perfect șl bine bă
tătorite... în privința concursuri
lor obișnuite, acestea vor putea 
fl organizate, de acum înainte, 
numai p? pirtil amenajate cu 
minimum două trasee paralele 
(pentru metodele clasice de a- 
lergarel șl cel puțin 10 metri lă
țime, pentiu porțiunile destinate 
„pasului de patinaj". Ceea ce nu 
va fi deloc ușor, angajtad mari 
forțe organizatorice, materiale șl 
umane.

Radu T1M0FTE
P.S. Congresul F.I.S. a stabilit 

ca, In programul C.M. de Juniori, 
să figureze probele de 5 șl 15 
km pentru fete șl 15 și 30 km 
pentru băieți. Iată șl locurile de 
desfășurare a unor C.M. — de 
zbor pe schiuri, în 1986 : Austria, 
schi acrobatic, ta 1986 : Tlgner 
(Franța), probe alpine, în 1989 î 
Vail (S.U.A.), probe nordice, 1989: 
Lahti (Finlanda). începtad din 
1988, ta programul J.O. de iarnă 
vor intra încă două probe : su- 
per-slalomuî uriaș (în premieră) 
șl combinata alpină (slalom ți 
coborire), care a mal avut sta
tut olimpic.

O Actualități din R.D, Germană. 
Conform regulamentului, echipa 
care câștigă de cinci ori „Cupa" 
ajunge definitiv ta posesia eL 
Dynamo Diesda a reușit această 
performanță astfel că acum tro
feul se află ta vitrina clubului. 
Va trebui ded confecționată o 
nouă „Cupă" • Fotbalul de salX 
care se practică îndeosebi iarna, 
a avut foarte mulțl adepți în 
pauza dintre turul și returul cam
pionatului : 80 de echipe au sus
ținut nu mai puțin de 420 de 
jacuri I • Din 1963, revista „Dle 
Neue Fussball-Woche" din Ber
lin organizează o mare anchetă 
în rfndul cititorilor săi, pentru 
desemnarea celui mai bun jucă
tor al sezonului. Iată lista lau- 
reațllor din 1963 pînă ta 1984 : 
(toți fotbaliștii sînt cunoscuțl în 
țara noastră, ei jucînd ta compa
nia echipelor românești) : Kaiser, 
Urbanczyk, Weigang, NSldner, 
Erler, Bransch, Vogel, R. Ducke, 
P. Ducke, Croy, Kreische, 
Bransch, Pommerenke, Croy, 
DSrner, Croy, Streicb, Grappen- 
tin, Grappentin, Schnuphase, 
Streich, Dorner. Care va fi lau
reatul ultimului sezon, 1984—85 T 
Ancheta revistei este ' ' 
oeput...
• Internaționalul 

Daniel Passarella (32 
anunțat că îșl va încheia cariera 
la Florentina, după ce speră să 
joace în reprezentativa țării sale, 
în turneul final al C.M. „Doresc 
să am o comportare onorabilă Ia 
acest campionat șl poate că Ar
gentina va repeta succesul din

a spus fundașul central 
Passarella.
• Internaționalul englez Trevor 

Francis, care joacă la Sampdoria, 
este accidentat și n-a putut evo
lua tn formația sa de club in 
returul finalei „Cupei Italiei". El 
a înscris 9 goluri pentru Samp
doria, ta ultimul campionat. 
Sampdoria deține și o frumoasă 
performanță fiind neînvinsă ta 
13 jocuri, dintre care ta nouă a 
obținut victoria 1
• Se pare că danezul Henrik

Mortensen va fi o mare vedetă 
a fotbalului internațional. Jucă
torul de la Aarhus, care are doar 
17 ‘ ..................... ‘
de 
ril 
tat

ani, a fost selecționat de 23 
ori ta echipa de juniori a ță- 
(oadețl). La 16 and el a debu
ta prima echipă de seniori,

la Aarhus, iar acum a primit 
numeroase oferte de a fi transfe
rat la cluburi de peste hotare 
din Spania. R.F.G. șt Franța. El 
a optat tasă pentru formația... 
belgiană Anderlecht, cu care a 
și încheiat un contract pentru doi 
ani.
• C.F. Barcelona, care a câș

tigat pentru a 11-a oară campio
natul Spaniei, deține un record 
al primei ligi spaniole : din pri
ma și pînă tn ultima etapă a 
campionatului s-a aflat în frun
tea clasamentului I
• S-a îmbunătățit disciplina 

Jucătorilor scoțieni I O veste care 
bucură desigur publicul britanic, 
în sezonul recent Încheiat au fost 
doar 14 Jucători eliminați, cu opt 
mal puțini decât cu un an In 
urmă. Sperăm ca și disciplina 
spectatorilor să se înscrie In ade
văratul ,.fair-play“.

Rubrică realizată de 
Ion OCHSENFELD

abia la in-
argentinian 
de ani) a

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • în reuniunea de 

la Barcelona, americanul Willie 
Banks a reușit 17,71 m la triplu 
salt, la 26 cm de propriul său 
record mondial. La 100 m : Cook 

m : Heras 
m: Coek

Chunghwa (Taivan) 66—62 ; Fili- 
Sine — Perugia (Italia) 96—75.

1 clasament conduc S.U.A., ~ 
llplne șl Uruguay cu câte 4

Fl- 
P-

PORTARI

(S.U.A.) — 19,26 ; 400 
(Spania) — 45,85 : 800 
(Kenla) — 1:46,12.

AUTOMOBILISM • 
de evoluțiile avute în 
dițle a C.M. (F t), 
Niki Lauda 
gerea.

Dezamăgit 
actuala e- 

.. austriacul 
șl-a anunțat retra-

vi
la 

Hortobagyl (Ungaria) a revenit, 
după baraj românului Deao 
Gruia, pe „Mirez". învinsa din 
bara; — Angelika Pellkdffer 
(R.F.G.), pe .Lombardo".

CĂLĂRIE • „Parcursul de 
nătoane" din concursul de

BASCHET
feminin de
U.R.S.S. —
• Rezultate __  _____ ______ __
turneului .W. liam Jones" : Uru
guay — Canada 50—49

• Finala turneului 
la Messina (Italia) *. 
Italia 80—52 (40—29) 
din grupa finală a

S.U.A.

VOLEI • Echipa Bulgariei a 
cîștlgat turneul de la Budapesta 
învingtad. In Snail, formația Ce
hoslovaciei cu 3—1.® Selecționata 
Cubei. aflată în turneu în 
U.R.S.S.. a dispus cu 3—0 de re
prezentativa da junioare a țării 
gazdă.

Portarii au constituit, dintotdeauna, o categorie de sportivi 
aparte, de care s-au legat șl se leagă multe speranțe in obți
nerea de către o echipă sau alta a unui rezultat satisfăcător. 
Fiind, ta fapt, ultimul apărător, portarul este dezmierdat cu 
apelativul de „Înger salvator” (dacă este cazul !), dar el su
portă toate necazurile atunci cind echipa pierde, spunlndu-1-se 
ta fel șl chip... De aceea, tntlmplărlle cu portarii stat poate 
cele mal gustate dintre toate cele ale terenurilor de sport... 

Iată clteva dintre ele...
Se relatează, din Anglia, că in timpul unui meci din cam

pionatul național de amatori, ta timp oe Jocul se desfășura la 
mijlocul terenului, deodată arbitrul a fluierat șl a oprit par
tida. Nedumerire pe teren șl ta tribune pentru că nu se În
tâmplase nimic ta joc I Arbitrul a fugit spre poarta uneia 
dintre combatante și. spre surpriza generală, a arătat cartona
șul galben portarului Phil Armstrong. După meci, arbitrul a 
declarat : „Privind intimplător spre partea aceea de teren 
l-am văzut pe Armstrong... fumînd I Deși regulamentul nu pre
vede o asemenea situație, am considerat-o ea nesportivă ți 
de aceea am sancționat-o cu un cartonaș galben*...

Echipa israeliană Hapoel Lod a retrogradat anul acesta ta 
divizia „B". Golgeterul acestei formații a fost Jacob Benan- 
dla, cu 5 goluri la activ. Trebuie să știți insă că Benandis 
este... portarul echipei I El a înscris 4 goluri dta lovituri de 
la 11 m șl unul dlntr-o foarte lungă degajare...

La 2 noiembrie 1983, „Olympia Stadion" din Milnchen a găz
duit returul meciului Bayern — PAOK Salonic din turul doi 
al „Cupei UEFA". Primul Joo, la Salonic, s-a Încheiat 0—6, 
scor aflat pe tabelă și la Mdnchen, după 90 de minute și 
după cele 30 de minute ale prelungirilor. A fost nevoie, de 
aceea, de executarea seriilor de penalty-urt. După primele 
cinci, scorul era însă egal. Au urmat alte cinci, tatr-o ten
siune extraordinară, căreia unul dintre fotbaliștii vest-germanl 
nu l-a rezistat. EI a șl plecat la vestiar fără să-și fi „Încercat 
norocul" cu un U m. în această situație, a fost nevoie să 
exeoute șl portarul Pfaff. El tocmai reținuse un penalty după 
care, foarte fericit, a cedat locul din poartă adversarului său 
greo, șl-a luat elanul, a șutat și a înscris golul victoriei. 9—8 
pentru Bayern I

r. vil.
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