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încheierea vizitei oficiale 
DE PRIETENIE 

A PREȘEDINTELUI REPUBLICII MALTA,
AGATHA

Miercuri dimineața s-a în
cheiat vizita oficiali de prie
tenie efectuată în țara noastră, 
Ia invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușcscu, de 
președintele Republicii Malta, 
Agatha Barbara.

Ceremonia plecării înaltului 
oaspete a avut loc pe 
aeroportul Otopeni, împodobit 
sărbătorește. Deasupra salonului 
oficial se aflau portretele pre
ședinților Nicolae Ceaușcscu și 
Agatha Barbara, încadrate de 
drapelele de stat ale celor două 
țări. Pe mari pancarte erau în
scrise urările „Să se dezvolte 
continuu relațiile de prietenie 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Malta, în 
interesul celor două popoare, 
al colaborării și înțelegerii în 
Europa și in lume !“, „Trăiască 
lupta unită a popoarelor pentru 
pace, independentă și colabora
re internațională !“.

Președintele Nicolae Ceaușcscu 
și președintele Agatha Barbara 
au sosit împreună la aeroport.

O gardă militară a prezentat

BARBARA
onorul. Au fost intonate imnu
rile de stat ale Republicii Mal
ta și Republicii Socialiste 
România, in timp ce, în semn 
de salut, au fost trase 21 salve 
de artilerie.

Cei doi președinți au trecut 
în revistă garda de onoare.

Președintele Republicii Malta 
și-a luat rămas bun de la per
soanele române aflate pe aeio- 
port — membri ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, ge
nerali, alte persoane oficiale.

Un grup de pionieri au oferit 
buchete de flori președinților 
Nicolae Ceaușescu și Agatha 
Barbara.

La scara avionului, președin
tele Nicolae Ceaușescu și-a 
luat un cordial rămas bun dc 
la președintele Agatha Bar
bara.

Cel doi președinți și-au ex
primat din nou satisfacția față 
de rezultatele vizitei și convin
gerea că aceasta va contribui 
la dezvoltarea raporturilor de 
prietenie și colaborare dintre 
România și Malta, la îmbună
tățirea climatului politic inter
național.

9 VICTORI! ALE CANOTORILOR
ROMÂNI LA

Canotorii români prezenți ia 
startul Regatei internaționale 
Viena au evoluat cu mult suc
ces, cucerind — în compania 
ramerilor și vîslașilor din Ce
hoslovacia, Polonia, R.F.G., Ln- 
garia și Austria — nouă locuri 
1 : simbătă — la 2 rame (Vaier 
Toma. Petru Iosub), 2 11 (Va- 
sile Tomoioagă, Dimitrie Po-

REGATA VIENA
pescu și Dumitru Răducanu), 
4 rame f.c. (Macovei, Cutaș, 
Crușnischi, Toader), 8+1 șl 
simplu fete, categoria ușoară 
(Maria Macoviciuc), iar dumi
nică la 2 f.c., 2+1, 4 rame i.c. 
și 8+1. Victoriile respective con
firmă, o dată în plus, forma 
sportivă bună a canotorilor 
noștri în acest sezon.
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„Epoca NICOLAE CEAUȘESCU“ - 
epoca celui mai impetuos avînt 
al mișcării sportive românești

SĂNĂTATE Șl VIGOARE,
PRIN PRACTICAREA EXERCIȚIILOR FIZICE!
A părută pe harta județului

Vilcea, în anii luminoși ai 
epocii numită cu îndreptă

țită mîndrie „EPOCA NICOLAE 
CEAUȘESCU", întreprinderea 
de utilaj chimic și forjă din 
Rimnicu Yilcea a cunoscut, 
paralel cu remarcabile succese 
în producție, și frumoase realizări 
tineretului în exercițiu fizic organizat, sistematic.

La unele acțiuni inițiate pe plan sportiv am fost martori oculari.

iată un îndemn la (arc tinerelul dc la Metalul 
I.II.C.F. fim.

prin entuziaste

pe plan sportiv, în angrenarea

Vilcca răspunde
sportiveaefiuni

aceia care s-au am- 
ca prin activitatea

La Malul Alb, una din 
zonele de agrement cele mai 
căutate de tinerii vîlceni. doi 
dintre reprezentanții asociației 
sportive Metalul I.U.C.F. (a 
întreprinderii de utilai chimic 
și forjă) -din Rm. Vilcea, sub- 
inginerul Ion Nîmigeanu si 
proiectanta Luminița Dumitres
cu se situau printre fruntași 
la un important concurs ini
țiat sub însemnele „Daciadei". 
Atunci. Vasile Braviceanu. pre
ședintele asociației Metalul

I.U.C.F., ne-a dat să înțelegem 
că „asemenea tineri pasionați 
de exercițiu fizic organizat si 
pe care îi potl întilni aproape 
zilnic în săli sau pe stadioane 
sînt cu sulele în întreprindere". 
Amatori de atletism, volei, fot
bal, tenis de masă etc.

La un nou popas pe melea
gurile vîlcene n-am scăoat pri
lejul de a ne afla între tinerii 
sportivi de Ia Metalul I.U.C.F. 
Le-am admirat zelul cu care, 
într-adevăr. îsi dedică o nar- 
te din timpul lor liber soortu- 
lui, din convingerea că își în
tăresc sănătatea și sporesc vi-

si dintre 
bitionat 
sportivă de masă să facă Dasi 
siguri în performantă.. Cei din 
consiliul asociației sportiva 
ne-au amintit trei nume con
sacrate astăzi : Maria Alboiu 
și Ana Ciubăncan — jucătoare 
de tenis de masă. Marian Fînă- 
tan — pugilist cu o frumoa
să „carte de vizită", mai ale» 
la nivelul juniorilor.

Teren fertil există pentru 
sport la Metalul I.U.C.F.. în- 
țelegind prin aceasta. în pri
mul rînd o atmosferă propice 
practicării exercițiului fizic în 
mod organizat. O asigură în
săși conducerea întreprinderii. 
O dovadă: directorul tehnic, 
ing. Vlad Păun, este si pre-

Pe linia performantelor din acest sezon
goarea, cum ne-au si mărturi
sit cei mai multi. Au fost. însă, 
la Metalul I.U.C.F, Rm. Vilcea

Tiberiu STAMA
(Continuare în pag. 2-3)

ATlfȚII NOȘTRI POT OBȚINE REZULTATE Șl MAI BUNE 
LA CAMPIONATELE NAȚIONALE, CART ÎNCEP MÎINE

Cu o oarecare aproximație, 
bilanțul mondial sau continen
tal al diferitelor probe atletice 
reflectă potențialul valoric al 
sportivilor ori al acestei disci
pline olimpice din tara respec
tivă. într-un sezon competițio- 
nal sau numai intr-o anume pe
rioadă a iul. Marja de aproxi
mație are in vedere faptul că, 
mai ales pentru concursurile în 
aer liber, iu există condiții de 
întrecere identice, că vîntul, 
spre exemplu, suflind chiar în 
limitele admise de regulament 
(2 m/s) poate influența, în bine 
ori în rău, evoluția unui atlet, 
ca și căldura sau ploaia si fri
gul. Totuși, chiar și așa, lis
tele de performeri se bucură 
pretutindeni de aceeași aprecie
re pozitivă, ca un prilej de es
timare.

Anul acesta, primul din noul 
ciclu olimpic, a adus unele mo
dificări în Ierarhiile, să le zi
cem tradiționale, ale unora din
tre probe, mai ales a acelora 
care ne interesează cel mai mult, 
avind în vedere prezenta atle- 
tilor români printre fruntași. 
Pînă la jumătatea lunii iulie, 
cu cîteva zile înaintea princi
palului eveniment al sezonului 
competitional intern, campiona
tele naționale de seniori, de vi
neri. simbătă $1 duminică, de 
pe stadionul „23 August" din 
Capitală, printre fruntașii di
feritelor clasamente întîlnim șl 
cîteva dintre atletele noastre 
cele mai bune. Iată cum se

ATLEȚI1 JUNIORI ÎNAINTEA
Atleții juniori au, In conti

nuare. o bogată activitate com- 
petițională, dominată de trei e- 
venimente majore. -Este vorba, 
în primul rlnd. de Jocurile Bal
canice programate la 27 și 28 iu
lie. la Chania. în insula Creta. 
O săptămînă mai tlrziu, pe sta
dionul din Trivalea Piteștiului 
se va desfășuna cea de a XîX-a 
ediție a marelui concurs pentru 
juniori „Prietenia", la care vor

Doina Melinte conduce cu autoritate plutonul de alergătoare în 
cursa de 1500 m, la campionatele internaționale de luna trecută

prezintă, la această oră bilan
țul anului 1985 :

800 M : 1:55,68 Ella Kovacs 
(România), 1:56,58 Jarmila 
Kratochvilova (Cehoslovacia), 
1:57,42 Kirsty McDermott (M. 
Britanie). 1:57,68 Mary Decker- 
Slaney (S.U.A.), 1:58,02 Hilde
gard Ullrlch-KOrner (R.D.G.), 
1:58,32 Sigrun Ludwigs (R.D.G.), 
1:59,06 Cristieana Co jocaru 
(România), 1:59,07 Doina Melin
te (România), 1:59,18 Ludmila 
Medvedieva (U.R.S.S.)... Doina 
Melinte. campioană olimpică pe

UNOR MARI COMPETIȚII
lua parte cîteva sute de atleți 
și atlete din mai multe țări. La 
nivel de juniori „Concursul 
Prietenia" este una dintre cele 
mai mari competiții ale atletis
mului mondial. în sfîrșit, al 
treilea eveniment va fi cea de 
a VIII-a ediție a Campionatelor 
europene care se vor desfășura 
la Cottbus, In R. D. Germană, 
tn perioada 22—25 august.

Foto : Aurel D. NEAGU
această distantă, deși ocupă, 
deocamdată, abia locul 8 în bi
lanțul pe 1985. poate fi consi
derată totuși ca prima alergă
toare a lumii, avînd în vedere 
că. de peste un an. ea a cis- 
tigat toate cursele pe 800 m, in
diferent care i-au fost adver
sarele și că. cel puțin pînă la 
această oră. în sezonul tn curs, 
scorul Intîlnirilor ei cu Kovacs 
și cu Kratochvilova ti este fa
vorabil cu 3—0 și, respectiv, 
2—0 !...

1500 M : 3:56,65 Ecaterina
Podkopaeva (U.R.S.S.), 3:59,88 
Doina Melinte. 4:02,22 Natalia 
Artemova (U.R.S.S.). 4:03,95
Ravllia Agletdinova (U.R.S.S.).

3000 M : 8:47,61 Marîcica Pui
că (România), 8:48,87 Cornelia 
Biirki (Elveția), 8:48,90 Ulrike 
Bruns (R.D.G.). 8:49,64 Branta 
(S.U.A.), 8:49,66 Natalia Arte
mova (U.R.S.S.) si Cindy 
Bremser (S.U.A.). 8:49,80 Debbie 
Scott (Canada).

Romeo VILARA

(Continuare tn oao 2-3)

--------------- SIMPOZION----------------
•

în organizarea Consiliului municipal București pentru e- 
ducație fizică și sport și a Cabinetului municipal pentru 
activitatea politico-ideologicâ și educativă se va desfășura 
miine, 12 iulie, simpozionul-dezbatere „Epoca Nicolae 
Ceaușcscu, epoca marilor împliniri socialiste, a afirmării 
plenare a personalității umane, a consacrării depline a 
educației fizice, sportului și turismului".

La acest simpozion, la care vor participa activiști ai , 
mișcării sportive din Capitală, antrenori, profesori de edu
cație fizică și sport, tehnicieni și sportivi, vor lua cuvintul 
lectori ai Cabinetului municipal de partid, campioanele o- 
limpice Simona Păucă (Dinamo) și Anișoara Cușmir-Stanciu 
(Steaua), precum și antrenorul Mihai Constantinescu (O- 
limpla).

în partea a. doua a acestei manifestări va fi prezentat 
filmul „Sportivii României omagiază cea de a 40-a ani
versare a patriei și Congresul al XHl-lea al P.C.R.".

Ancheta 
noastră;

Cluburile sportive școlare 

și marea performanță

LA C.S.Ș. BRAȘOVIA - 
TRADIȚIA CAMPIONILOR CONTINUA

z Clubul sportiv școlar Brașo- 
vla, din municipiul de la poa
lele Tîmpei, s-a afirmat, in 
timp, ca o viguroasă pepinieră 
a sportului de performantă. Să 
amintim — fără a epuiza. Insă, 
argumentația — că, asa cum a 
precizat loan Vulcăneanu, di
rectorul clubului, secția de 
schi, de pildă, pregătește spor
tivi la toate cele 5 probe, fiind 
singura unitate școlară din țară 
cu o paletă atit de largă a ac
tivității în acest domeniu. Pînă 
acum, secția a dat sportului de 
performantă 2 campioni balca
nici. 12 campioni naționali și 
43 Me schiori loturilor naționale, 
pentru diferitele probe. Nu este 
mal puțin adevărat însă, că în 
domeniul schiului, clubul nu a 
reușit să facă tot ce se putea, 
in sensul că. sub aspectul com
petitivității pe plan internațio-

Alexandru SOLOMONESCU

(Continuare in pag î—3)

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 
BRAȘOVIA. Data înființării -. 
1968 ; ramuri de sport : bas- 
schet fete. baschet băieți, 
gimnastică ritmică, gimnasti
că sportivă, fotbal, sah. vo
lei fete, schi (alpin, fond, 
biatioa sărituri șl combinată 
nordică)! Grupe de elevi : 16 
de performantă. 27 de avan
sați st 94 de începători. Ca
dre didactice : 91 profesori
șl antrenori specialiști.

Performante pe plan Intern 
(1990—84)

— sportivi ta loturi națio
nale 180 : titiuri de campioni 
naționali 70 ; dștigători ai 
concursurilor republicane 197 
locurile I—VI la finalele 
camp, naționale 864; medalii 
la campionate naționale 216 
sportivi de perspectivă trans
ferați 198 : sportivi Clasifi
cați — cat. maeștri 10. can
didat olimpic 18 categoria I 
111, categoria a n-a 261.



■'Interviu cu Iuliu fiice dublu campion mondial la popice

MOTOCICLISTUL
Grea misiune și-a asumat 

fostul motociclist libian 
Gheorghe Bogdan care, cu- 
noscind din plin rigorile a- 
cestei dure discipline, șl-a 
îndrumat cei doi băieți. Dan 
și Ionel, spre sportul cura
jului si al îndeminăril. Am 
spus grea, deoarece primul 
a ales pista de dirt-track 
iar cel mai mic terenul ac
cidentat al traseelor de mo- 
tocros și, ca atare, lui Gh. 
Bogdan nu-i este deloc ușor 
să se decidă pe care dintre 
băiefi să-i urmărească atunci 
tind se întimplă să tencu- 
reze amîndoi în aceeași ti. 
Și unul $i altul sînt talente 
autentice, dar — după cum 
ne mărturisea tatăl lor — 
nu are voie să fie străin de 
ce se intimplă cu tinerii 
motocicliști, pentru că, atrași 
de mirajul vitezei, aceștia 
sînt ca niște copii care te 
joacă...

Mai mare cu doi ani decit 
fratele său Ionel, Dan (a 
împlinit la 14 iunie 18 ani) 
are, deja, la activ titeva 
împliniri sportive, anumin- 
du-se ca un veritabil per
former al pistelor de dirt- 
track. Acum 5 ani, tind fă
cea parte din secția de jude 
a Clubului sportiv școlar 
din Sibiu, a „împrumutat" 
intr-o după-amiază moto
cicleta tatălui său. Nu cre
dea insă că va ajunge in 
elita secției de dirt-track dt

UN FRUMOS SUCCES AL

LA „CUPA
I

La Szolnok (Ungaria) a avut 
loc tradiționala competiție inter
națională „Cupa Prietenia" la 
pescuit sportiv. Un frumos suc
ces au obținut reprezentanții 
tării noastre In întrecerile tadl-' 
viduale, cucerind primul loc : 
Stefan Balazs (masculin) și Ana 
Maria Bentu (feminin). Pe po
dium a urcat si echipa mascu
lină a României, situată pe lo
cui s. Ea a fost alcătuită din 
Constantin Mateescu, ștefan Ba
lazs, Gheorghe Apostol. Iile Trt- 
necl și Teodor Bentu. Formația 
feminină (Ana Maria Bentu și 
Eva Koșa) s-a clasat pe locul 7.

SĂNĂTATE Șl VIGOARE, PRIN PRACTICAREA EXERCIJIILOR FIZICE
la fotbal, tenis de masă si i 
„care 
treaga 
masă", 
dache.
sindicatului, și vom avea o 
imagine si mai cuprinzătoare 
asupra a ceea ce înseamnă pa
siune pentru mișcare, dragoste 
statornică pentru sport. într-o 
importantă unitate economică 
vîlceană.

(Urmare din pag. 1)

ședințele onorific al asociației 
sportive. O calitate pe care o 
onorează, din moment ce el 
se află deseori in mijlocul ti
neretului, pe stadion sau se in
teresează de activitatea sportivă 
a acestuia. La fel Comitetul de 
partid (secretar. Cornel Po
pescu) sprijină toate acțiunile 
initiate de comuniști, de oa
menii muncii din întreprinde
re. acțiuni menite să reuneas
că. în petrecerea cit mai plă
cută si mai utilă a timpului 
liber, pe cei tineri sau pe vîrst- 
nici. cu familiile, cu prietenii 
Si cu tovarășii lor din atelie
re. Am si întîlnit. într-o altă 
zonă de agrement a Vilcii. la 
Fedeleșoiu. numeroși oameni ai 
muncii din acest colectiv care 
îsi petreceau ziua liberă prin 
concursuri de cros. întreceri de 
popice, plimbări cu barca pe 
lacul de acumulare de la Go- 
ranu sau luînd parte la de
monstrații de judo. Astfel de 
acțiuni sportive si culturale (fiind incluse și formațiile ar
tistice ale întreprinderii) an 
loc și in acest sezon estival. în

■■■ IIHIIPI Mill > ii -̂

ATI FIII NOȘTRI POT BBflNE RTZOLTATF Șl MAI BONE
(Urmare din pag. I)

(Bulgaria). 1,95 
(Cuba).
21,73 m Nata- 

(U.R.S.S.). 21,03

ÎNĂLȚIME : 2,01 Stefka Kos- 
tadinova (Bulgaria). 1,98 m Ta
mara Bîkova (U.R.S.S.) și Ni- 
cuiina Vasile (România), 1,96 m 
Chris Stanton (Australia), Yang 
Wengin (R. P. Chineză) și Lud
mila Andonova....................
m Silvia Costa

GREUTATE: 
Iia Lisovskaia 
m Helena Fibingerova (U.R.S.S.), 
20,97 m Mihaela Loghin (Româ- 

20,45 m Nunu Abașidzs
S.). 20,41 m Ines Miiller 
).

DISC : 72,96 m Galina Savin
kova (U.R.S.S.),- 70,50 m Ma- 
ritza Marten (Cuba). 68,52 m 
Zdenka Silhava (Cehoslovacia), 
67,84 m Florența Crăciunescu 
(România), 67,54 m Daniela Cos- 
tian (România), 67,38 m Irina 
Meszynski (R.D.G.), 67,28 m
Diana Sachse (R.D.G.). 67,16 m

DAN BOGDAN
la Voința Sibiu. L-a întîlnit. 
apoi, pe antrenorul Alexan
dru Pis, unul dintre apre
ciata specialiști ai genului, 
și acum dirt-track-ul înseam
nă pentru Dan Bogdan • 
mare pasiune. tși sacrifică 
zilnic orele de răgaz (a ab
solvit examenul de bacalau
reat in actuala sesiune, la 
Liceul industrial nr. 6 din 
Sibiu), știind că are foarte 
multe de învățat. Este mo
dest, nu-i place să vorbească 
despre rezultatele scurtei sa
le cariere. El consideră «ij- 
tigarea „Cupei Steaua", in 
compania celor mai valoroși 
alergători, egalarea la 19 
octombrie 1984 a recordului 
pistei de pe stadionul Me
talul din București (1:17,3 
stabilit de campionul tării, 
Ionel Pavel, la 7 septem
brie 1982), locul 4 obfinut în 
campionatul de seniori, e- 
diția 1984, precum și notabi
lele victorii pe manșe din 
recentele întreceri ale „Cu
pei F.R.M." doar ca un în
ceput de drum in perfor
mantă. Se gîndește serios la 
viitoarele campionate euro
pene de juniori și la con
fruntările din prestigioasa 
competiție internațională do
tată cu „Cupa Prietenia", 
unde ar putea obține noi 
succese, dacă ar fi sprijinit 
cum se cuvine.

Troian IOANIȚESCU

PESCARILOR SPORTIVI

PRIETENIA"
CLASAMENTELE FINALE : ln- 
dividual-masculin • 1. ștefan Ba
lazs (Românie) 3,650 kg, 2. Gyula 
Katus (Ungaria) 2,MO kg. 3. 
Gyorgy Fialka (Ungaria) 2,865 
kg ; feminin • 1. Ana Maria Ben
tu (România) 2,245 kg, 2. La- 
josne Gali (Ungaria) 2,225 kg, 
3. Alia Balasova (U.R.S.S.) 2,075 
kg ; echipe, masculin ; 1. B. D. 
Germană 13 p, 2. Ungaria A 15 p, 
3. România 17 p, 4. Cehoslova
cia 13 p, 5. Polonia 24 p, 6. Un
garia B 26 p, 7. Bulgaria 32 p, 
8. U.R.S.S. 35 p ; feminin : 1. Un
garia A 14 p. 2. U.R.S.S. 16 p, 
3. R. D. Germană 17 p„. 7 Ro
mânia 21 p.

amintit de judo. Este un 
care „prinde" tot mai 
teren la Metalul I.U.C.F. 
intermediul ins. Mircea

al

cadrul unui bogat program sta
bilit pe plan local.

Am 
sport 
mult 
prin _______ _____
Gutău. de la atelierul de scu- 
lărie. Pasionat al acestui sport, 
fost campion 
acesta a creat 
nic centru de 
fectionare, 
Drăgășani) pe 
mentează" Liceul industrial nr. 
1, „schimbul de mîine" al în
treprinderii si in producție si 
în sport

Prinde tot mai puternic con
tur si activitatea turistică de 
masă, fenomen explicabil, 
tinind seama de frumusețea 
împrejurimilor. Mentorul turis
mului este subinginerul Gh. 
Mănăilă si tot el creatorul unui 
cerc de speologie. Rezultatele 
se pot 
sutele de 
de tinerii 
aplicativ.

Să mai 
succesul 
sub impulsul 
petițiile pe profesii, organizate

de juniori 
aici un puter- 

initlere si oer- 
doilea /dună 

județ. îl „ali-

proba simplu, prin 
diapozitive realizate 

iubitori ai turismului
reținem — în fine — 
de care se bucură.

.Daciadei". com-

m

m
Car-

Simona Andrușcă (România).
ÎNĂLȚIME BĂRBAȚI : 2,38 m 

Patrik Sjoberg (Suedia), 2,36 m 
Edy Annyjs (Belgia). 2,35 
Zhu Jianhua (R. P. Chineză) și 
Sorin Matei (România), 2,34 
Dawe Lewis (S.U.A.) și 
los Sotomayor (Cuba). 2,33 m 
Ghcnadi Avdeenko (U.R.S.S.) și 
Serghei Malcenko (U.R.S.S.) 
etc.

Am ales, precum se vede, 
cele mai ilustrative probe, dar 
mai sînt și altele (110 mg — 
Liviu Giurgian, disc la bărbați 
— Ion Zamfirache și Iosif 
Nagy, lungime Ia femei — Vall 
Ionescu) în care atletii români 
dețin poziții fruntașe în bilan
țul acestui an. Posibilitatea de 
a mai urca în clasamente, de a 
consolida pozițiile fruntașe sau 
de a accede în bilanțurile altor 
probe o oferă campionatele na
ționale care încep vineri...

6 ediții ale C.M., iau- 
marilor competiții do- 
„Cupa Polar", „Cupa 
„Trofeul Iugoslavia", 
Werner Seelebinder-'.

„MEDALIILE
Palmaresul lui Iuliu Bice (dublu 

campion mondial la individual 
și perechi, cu Iosif Tismânar, 
în 1984, recordman mondial, 
medaliat în repetate rînduri la 
ultimele 
reat al 
tate cu 
Sofia", 
„Cupa werner oeeieuiiiuci , 
„Trofeul campionilor" și multi
plu campion republican) — sin
tetizat cit s-a putut în această 
paranteză — s-a îmbogățit Ia 
sfirșitul săptămînii trecute cu 
un nou succes de prestigiu — 
„Cupa Viena", cîștigată la in
dividual și pe echipe în com
pania unor puternici adversari 
din 11 țări. Demonstrîndu-și 
înalta măiestrie, Bice a corec
tat recordul sălii din Viena 
(1044 p.d.), depășindu-și cu 25 
p.d. cea mai bună performan
ță obținută în 1984, pe arena 
din Brno. Prin urmare, ne a- 
flăm în fața uneia dintre ma
rile vedete ale acestui sport m 
arena internațională, statut pe 
care ing. Iuliu Bice l-a reali
zat prin muncă și perseveren
ță. A răzbit tîrziu, cind alții 
ar fi renunțat, gîndindu-se la 
„numele" cu rezonanță aliate 
în față, în grupul marilor va
lori. Cu răbdare și muncă asi
duă, el a urcat continuu in e- 
lita mondială, fiecare sezon 
fiind mai bun decit preceden
tul, iar 1984 mai strălucit decit 
toate, devenind — la 38 de ani 
— dublu campion și recordman 
mondial.

Reîntors 
invitat la 
menținerii 
pe orbita

de la Viena, l-am 
o discuție pe tema 
popicarilor români 

marilor performanțe.
— De anul trecut și pînă in 

prezent, ne-a spus campionul 
mondial, în arena internaționa
lă au apărut noi valori incon
testabile, tineri care concurea
ză făcind abstracție de faima 
adversarilor. Apoi, de Ia un an 
la altul se aduc îmbunătățiri 
materiale de joc : a crescut du
ritatea popicelor ; spațiile 
lansare sînt confecționate 
materiale mai flexibile, iar 
tomatele determină ritmuri 
ferite de lansare. Intr-un 
vînt, au apărut elemente care 
trebuiau deja incluse in pro
gramul de pregătire a lotului 
reprezentativ.

— De ce spuneți trebuia ?
— După renunțarea Ia servi

ciile antrenorului R. Cernat, nu 
s-a stabilit incă conducerea

de 
din 
au- 
di- 
cu-

sah. 
în
de 

lor-
sportivă

stimulează puternic 
activitate 

cum apreciază Petre 
președintele Comitetului

BASCHET. MAGDALENA PALL, jucătoa- 
rea numărul 1 a tării, s-a căsătorit zilele 
trecute cu George Jerebie, component al 
lotului național de handbal. Ambilor le 
urăm fericire în căsnicie și succes In 6'port! 
• TERENUL DE LA ..DREPT" a fost re
introdus In oircu.itu'1 corn pet!. ți onal cu pri
lejul „Memorialului Constantin Herold", 
competiție organizată de A.s. Mtne-Energie 
(ultima echipă la care a activat regretatul 
antrenor emerit) și câștigată de formația 
T.C.I.A.Z. (75—67 în finala cu P.T.T.). Ne-a 
bucurat reîntâlnirea cu terenul de la 
„Drept", dar ne-a mâhnit starea deplora
bilă în care se afli Așteptăm ca la vii
toarea competiție, pe care o dorim organi
zată cit mai cutind, să vedem această 
bază, cu o frumoasă tradiție în baschetul 
bucureșteam, curată. îngrijită, cu gradene 
pe treptele de beton ale tribunei, așa cum 
era cind găzduia meciuri la care asistau 
foarte multi spectatori.

ÎNOT. IN LEGĂTURĂ cu nota apărută la 
această rubrică, relativ la concursul de la 
Brăila, secretarul F.R.N., Lucian Dumitres
cu, ne-a făcut următoarele precizări : 
„Deoarece la validarea documentelor de le
gitimare ale sportivilor participant! la Con
cursul republican pe echipe, din 22—23 iu
nie, au fost constatate mai multe abateri 
de la „Regulamentul activității competlțio- 
nale de înot", Biroul federal a hotărât să 
nu se întocmească clasamentul pe echipe, 
avî-nd în vedere că, prin eliminarea mai 
multor secții aflate în culpă, acest clasa
ment nu ar fi prezentat o situație valorică 
realâ. Pentru neresipectarea prevederilor de 
regulament stat sancționate eu „Avertis
ment" secțiile : CSMȘ Baia Mare, CSȘ Plo
iești, CSȘ Reșița,. CSȘ Brăila, CSȘ Galați, 
CSȘ Viitorul Cluj-Naipoca, Steaua, Dinamo, 
CSȘ Lie. Industrial 37 București. Se atrage 
atenția tuturor secțiilor de natație de a 
respecta cu strictețe prevederile regulamen
tare pentru a se evita pe viitor asemenea 
situații. Precizăm că, pentru unele negli
jențe anterioare ta îndeplinirea atribuțiilor
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tehnică a lotului reprezentativ. 
In consecință, deși s-a încheiat 
Divizia „A" de popice, nu se 
cunosc jucătorii vizați pentr» 
C.M. din 1986 și nu s-a defi
nitivat planul primei etape a 
pregătirilor selecționabililor. Cel 
puțin, eu nu știu nimic despre 
toate acestea...

— Și cum vedeți rezolvarea 
acestei probleme ?

— După mine, la reușita' sau 
nereușita acțiunii o contribuție 
esențială o are antrenorul. în 
primul rind antrenorul de duo. 
care lansează talentele, le cre
ează deprinderea de autode- 
pășire, rigoarea și disciplina 
eforturilor cotidiene, și apoi cel 
de lot, cu sarcinile lui com
plexe. Exprimind încredere în 
posibilitățile antrenorilor noș
tri, nu trebuie să omitem fap
tul că anul 1986 este plin de 
responsabilități pentru seniori 
și orice intirziere poate să cos
te scump.

— Rezolvarea problemei, 
mai rapid posibil, este de 
toria biroului federal. Cum 
de însă Iuliu Bice, noul 
trenor al echipei divizionul e 
Aurul Baia Mare, reprezentativa 
țării pentru C.M., ediția 1986?

cit 
da- 
ve- 
an-

LA C.S.S. BRASOVIA
(Urmare din pag. I)

nai. starea de fapt știută (con
statată și de noi. acum) este 
susceptibilă de îmbunătățiri, ac
tualii aspiranți la performanță 
trebuind să fie viitorii perfor
meri In competițiile internațio
nale de anvergură. Premisele 
sînt promițătoare dacă avem în 
vedere, pe de o parte, faptul 
că s-au înființat filiale de schi 
ale clubului la Săcele, Sohodol și 
Bran — lărgindu-se astfel baza 
de masă a selecției, cit si aria 
de desfășurare a pregătirii ele
vilor — iar. pe de altă parte, 
împrejurarea că. acum. C.S.S. 
Brașovia are în pregătire schiori 
ce promit. La „schi alpin", de 
pildă, elevii Ion Rahoveanu. 
Kinga Fleischman și Catalina 
Epure sînt la nivelul celor mai 
bune performante naționale la 
juniori ; la „combinata nordi
că", Radu Roman, Dan Băieșu 
și alții sînt sportivi aproape 
formați, primii doi fiind cam
pioni de juniori si în atenția 
profesorilor pentru următoarea 
Olimpiadă.

Sub aspectul productivității, 
însă, adică al contribuției aces
tui club la sportul de perfor
mantă. secția de gimnastică 
sportivă-băieti deține unul din 
locurile fruntașe. Să argumen
tăm : 7 sportivi sînt. acum. în 
lotul national si. dacă judecăm 
din unghiul perspectivei, pen
tru viitoarele Jocuri Olimpice, 
2 elevi se află la Centrul de 
pregătire olimpică de la Re
șița. Este vorba de Nicușor 
Pascu $i Gabriel Mania, ambii 
în vîrstă de 16 ani. Sala de

ce le reveneau, o serie de membri al Co
misiei cemtTeile de competiții au fost sanc
ționați în ședința Biroului federal, din 
luna mai"

OINĂ. CELE ZECE FINALISTE ale „Di- 
namoviadei", ediția 1885, echipe formate 
din militari fa termen sau elevi ai școli
lor M.I. care au Început să practice ocna 
cu acest prilej, au avut de Înfruntat, fa 
cele trei zile de concurs de la Tulcea. 
„adversari" pe cit de nedorițl, pe atit de 
neînduplecat! : ploaia și vântul puternic. 
Dar, majoritatea echipelor au acționat cu 
precizie atit la „prinderea", cit și la „bă
taia mingii", ceea ce ne îndreptățește să 
sperăm câ acești otaiști, du,pâ ce vor ter
mina stagiul militar, vor deveni jucători 
și instructori de nădejde în satele și ora
șele unde trăiesc și muncesc. ® ECHIPA 
DINAMO BĂNEASA II. pregătita fa timpul 
liber de către maestrul sportului I. Minac 
(„mărginaș" al campioanei țării, Dinamo 
București), a urcat pe cea mal faaltă 
treaptă a podiumului „Dinamoviadei". în
vingătorii au avut cel mai bun jucător în 
mijlocașul centru T. Hetriuc, care — tre
buind să primească îngrijiri medicale pen
tru o viroză — a fost totuși un inspirat 
coordonator de joc la „prindere" și prin
cipalul realizator de puncte suplimentare 
(13) la „bătaia mingii".

RUBGY. „DE MULT nu am mal întîlnit 
o asemenea atmosferă I", exclama deunăzi, 
un spectator... fa temă, tneîntat de 
tribunele bine populate la partidele deci
sive pentru promovarea în „A", de duelul 
sportiv al galeriilor, de pancartele purtate 
de suporteri, de manifestațiile de firească 
bucurie, de la finele meciurilor, ale unora 
dintre inimoșii susținători. Interesant că a- 
ceștia Sînt cu sufletul lingă echipe fero
viare, una din Capitală, alta din Pașcani, 
centrul din urmă afirmindu-se, lată, și la 
nivel de seniori după o serie de rezultate 
promițătoare la juniori. • PROBLEMA ar
bitrajelor este prea mult discutată pentru 
a nu face obiectul unei analize profunde, 
sub toate aspectele, din partea torului de 
specialitate. Nu este normal, de pildă, ca 
un arbitru care dovedește lipsă de fermi
tate, care nu are condiția fizică necesară 
pentru a fi permanent pe fază să apară, 
la trei zile după un meci „cu probleme", 
din nou la centru. Chiar nu mai sînt și 
alții 7 Noi am zice că sînt. Șl alții susțin 
același lucru, antrenorul Mihal Naca (fost 
cavaler al fluierului), de exemplu, vorbind

cu probleme",

In termeni elo) 
Enciu Stoica : 
juniori. Jos pî 
un eseu pe a 
acordau. Șl ir 
noii veniți, ur 
Hanu". Exemp: 
cine observă ; 
cine-i deleagă 1 

® tenis. î) 
„CUPEI TCB— 
Leonard Baltat 
incapabil să-și 
cat racheta in 
întrecere, braș< 
a scăpat neiov 
Prompt arbitri 
Balin' din coi 
se pare mult 1 
NURILE DE T. 
LUI se organi 
pentru adulți. 
frecventează au 
la sfirșitul d< 
mtnutască rach, 
putea fattaipia, 
vățati" să Joao 
tățean, care nu 
neinlțiat cursa 
Adriana Călina, 
lua racheta din 
ei „coleg", cari 
înscrie la... inriti 

TIR a O PL. 
zervat administ 
Constantin Pîrv 
conduce, part 
internaționale 
noastre. Spațiul 
necesare, tabele: 
acces — totul e 
cele mai mici 
obținerea unor 
Plină și umbreli 
late de inimosul 
astrul zilei se 
sate, de-a lung 
al arcașilor s-a 
mai că efortuir 
Cum mîine înct 
nale de glonț e 
la talere, Cons' 
au dat reatmeni 
mal bine de 5 
tul este proasp. 
florile îngrijite, 
Felicitări !

— Eu văd. formația care se 
poate menține în grupul mari
lor valori prin intinerirea echi
pei. Marian Andrei, Marton 
Farkaș și Alexandru Szekely 
emit pretenții justificate la un 
loc in Iotul reprezentativ. Cu 
o singură condiție : ații tinerii, 
cit și popicarii din vechea 
gardă, să fie supuși in lunile 
următoare la o. 
cronometru. Se 
dreptate, că în sport este mai 
ușor să ajungi 
să te menții, 
popicarilor noștri obligă !

.. cursă contra- 
spunc. pe bună
în frunte, decit 
Iar palmaresul

I. TRA’AN

kfiî

TRADIȚIA CAMPIC
gimnastică în care sînt pregă
tiți „învățăceii", de către un 
colectiv de antrenori — Gh. 
Blaj, Martin Simo și Gh'. Hris- 
tov — se află într-un cartier — 
Steagul Roșu — unde funcțio
nează două școli (10, și 22) care 
au dat clubului multe elemente 
de valoare. Cit privește gim
nastica ritmică, și această sec
ție are o poziție meritorie sub 
aspectul de care ne ocupăm, al 
productivității : eleva Magdale
na Graef deține o medalie de 
argint la Campionatele balca
nice de juniori — ediția ’83 — 
iar eleva Mihaela Tănase a ob
ținut 4 medalii de argint și una 
de bronz la Campionatele bal
canice de juniori în anii 1981, 
1982 și 1983. Cele două junioa
re sînt în lotul national și. fără 
îndoială, vor confirma — cu re
zultate pe măsură — succesele 
obținute pînă acum, urmînd ca 
alte două fete. încă foarte ti
nere și talentate. Anca Zota și 
Carmen Savu, să se alăture 
eșalonului fruntaș din acest 
frumos sport.

Baschetbalistele au dat si ele 
prilejuri de satisfacții clubului, 
secția de specialiste ocupind 
locul secund, ca productivitate, 
în ierarhia făcută după acest 
criteriu. Să ne amintim . Mag
dalena Pali și Camelia Soîovăs- 
tru — aceasta din urmă pre
gătită de la primii ei 
sport de profesorul Gh. 
au obtinut o medalie 
gint, cu echipa, la

ș 
t
1
c 
r 
c
1
a 
r
1
c

pași în 
Roșu — 
de ar- 

Jocurile
Mondiale Universitare din 1981; 
la Balcaniada de baschet din 
același an. Sorina Lambrino si
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® Doi jucători tineri completează lotul formației campioane
Sovata • „Pronosticul" lui 
ediția 1985-86

ani“, ne preciza tatăl său, Con
stantin Ciolponea. aflat în mij
locul sutelor de suporteri, la 
debutul fiului său în lotul divi
zionarei „A".

...„Un jucător cu frumoase 
perspective de a progresa și mai 
mult", afirma despre Ciolponea 
și președintele secției de fotbal, 
Ion Alexandrescu, cel care, 
„semnînd" pentru el, primise, 
în prealabil, referințe de la toti 
tehnicienii prin mina cărora 
trecuse acesta, de la frageda 
vîrstă de 8 ani : Fabian, Pan
tea, Creiniceanu, Constantin și, 
acum, în ultima vreme Troi.

Unde sînt ceilalți titulari ai 
Stelei, și anume Iovan, Belo- 
dedici, Balint, Boloni, Lăcătuș 7 
Ei se află, de marți, la Sovata, 
unde se pregătesc împreună cu 
ceilalți component! ai Lotului

® Gropul internaționalilor - la 
lordănescu pentru 

Marți si-a început pregătirile, 
In vederea startului competițio- 
nal. și formația campioană, 
Steaua. A fost — atunci, în pri
ma zi a antrenamentelor — de 
fapt o reluare a activității în
treruptă cu nici două săptămîni 
în urmă, adevăr atestat și de 
faptul că nici unul dintre cei 
13 jucători, prezenți pe terenul 
2 al „Complexului Ghencea", 
n-a venit cu... plusuri ponderale 
sensibile.

Dar să prezentăm mai întîi 
grupul celor 13 : Ducadam, Stîn- 
gaciu, Bărbulescu, Bumbescu, 
Eduard, Stoica, Petcu, Majaru, 
Pușcaș, Pițurcă, Radu II, dintre 
cei vechi, Andrei și Ciolponea, 
doi fotbaliști proveniți din e- 
chipa speranțelor ; ultimul — 
un jucător foarte tînăr, „abia 
in septembrie va împlini 18
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I Desigur, cifrele invită la o su
medenie de reflecții, de compa
rații. Mai întîi, în 13 țări, media 
de goluri este în creștere, față 

Ide penultimul campionat, iar în 
alte 10, printre care și țara 
noastră, media s-a redus. Dar, 

Edeșl în R. F. Germania, Olanda 
și Elveția cifra este în scădere, 
ea se menține totuși ridicată, la I peste trei goluri marcate pe
meci. Surprinde poziția puțin 
avantajoasă pe care o deține 
fotbalul din Franța, dețlnătoa- 

Irea titlului continental, și mai 
ales al campioanei mondiale, 
Italia. Dar știut este că, cel pu- 

Ițin în Italia, apărarea a devenit 
o adevărată „știință", totul în 
materie de defensivă, de con

de pe malul Bosforului, „Ismet 
Inonii". O lună mai tîrziu însă, 
Ia Turnov, în Cehoslovacia, e- 
chipa a irosit o mare șansă de 
a lua o frumoasă opțiune pen
tru calificare. APĂRAREA; 
pentru că și această echipă a 
mizat In acest meci numai pe 
un „scor alb", a avut trei mi
nute de „lapsus" total și a pri
mit două goluri. A urmat me
ciul cu juniorii sovietici, de la 
Plopeni ; un meci disputat pe 
muchie de cuțit, ciștigat in ex
tremis, cînd absolut nimeni no

• ÎN ATENȚIA PARTICIPAN- 
ȚILOR LA „PRONOSPORT". Du
pă cum este cunoscut. în peri
oada dintre încheierea campio
natului Diviziei B (care s-a ter
minat duminică 30 iunie a.c.) si 
Începerea noului sezon fotbalistic
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Campionatul fi problemele lui

* MEDIA EFICACITĂȚII,
I UN ELEMENT IMPORTANT IN MĂSURAREA
I CALITĂȚII JOCULUI

A devenit o obișnuință ca, in 
perioada dintre un campionat și 
altul, statisticile, analizele să 
„întoarcă", pe o parte și pe alta, 
fotbalul etalat în sezonul prece
dent. Și .pentru că GOLUL re
prezintă rațiunea de a fi a fot
balului, joc sportiv născut din 
dorința de a-ți învinge adversa
rul. de a-i marca, deci, goluri, 
din aceste analize nu poate lipsi 
si aceea a situării socccrului 
dintr-o țară sau alta după me
dia de goluri marcate intr-un 
meci. Și. calculînd, am ajuns la 
tabelul de față, dominat de fot
balul din R. F. Germania și... 
Luxemburg, și în care fotbalul 
nostru nu are o situație de in
vidiat, fiind la egalitate cu cel 
islandez.

Dar iată tabelul mediei de go
luri, în ultimele două ediții, ale 
campionatelor naționale din Eu
ropa : 

re-
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1084, întrunit în aceste țări cam- 
pionatufl se dispută sistem pri- 
măvară-toamnă.

1984/85 1983/84

R.F. Germania 3,51 3,58
Luxemburg 3,44 3,40
R.D. Germană 3,30 3,29
Finlanda * 3,24 —
Olanda 3,22 3,53
Elveția 3,21 3,22
Bulgaria 3,10 2,84
Irlanda de Nard 2,97 —
Austria 2,95 2,93
Belgia 2,96 2,82
Norvegia •) 2,88 —
Scoția 2,88 2,96
Irlanda 2,80 2,66
Portugalia 2,79 2,49
Danemarca ♦) 2,79 —
Grecia 2,77 2,20
Anglia 2,71 2,70
Ungaria 2,66 2,82
Cehoslovacia 2,64 2,66
Suedia*)  V 2,62 —
Iugoslavia 2,60 2,48
Franța i . 2,53 2,40
U.R.S.S. •) 2,51 —
ROMÂNIA 2,47 2,48
Islanda ♦) 2,47 —
Turcia 2,24 1,80
Spania 1 j: 2,16 2,55
Italia ’ 2J4 2,38
Albania 2,03 1,80
Polonia 2,02 2,28

♦) Cifra reprezintă media pe

tracarare a golului fiind calcu
lat în amănunt, ca la șah. In 
schimb, în țara noastră se mar
chează atit de puțin (cîteva ci
fre : în 25 de meciuri nu s-a 
înscris nici un gol, în 65 de 
partide doar cite unul, iar în 24
— cite două)! Și asta nu dato
rită apărărilor de netrecut, ci 
mai mult fragilității cu care 
sînt construite acțiunile de atac 
(întîmplătoare, multe dintre ele) 
și a ratărilor (din acest punct 
de vedere este simptomatică 
declarația conducătorului unui 
club bucureștean. El afirma că 
unul dintre jucătorii săi ar fi 
putut avea un rol important 
chiar în decernarea titlului de 
golgeter al Europei, dacă nu ar 
fi ratat atit de mult!).

Pentru o mai bună înțelegere 
a mediei scăzute de goluri a 
campionatului nostru, am apelat
— în paralel — și la alte cifre,
din campionatul Angliei, cam
pionat cu o medie aflată în a 
doua jumătate a tabelului, dar 
țară cu un fotbal puternic. Ast
fel, în timp ce scorul 1—0 re
prezintă în campionatul nostru 
21,24% din totalul rezultatelor, 
iar 0—0 aproape 8,25%, în cam
pionatul Angliei proporția este 
16,88% șl, respectiv, 6,49% (o lă
murire suplimentară : în cam
pionatul nostru se dispută 306 
meciuri, în cel englez 462). Mai 
departe : în primul nostru eșa
lon, în doar 41 de meciuri 
(12,46%) s-au marcat patru go
luri. în cel englez — în 77 
(13,85%). Diferența este și mai 
mare dacă luăm In discuție par
tidele în care s-au înscris mai 
mult de patru goluri s 38 
(13,40%) în România — 64
(16,66%) în Anglia.

Desigur, multe alte reflecții 
se mal pot face pe marginea 
tabelului nostru, dar ineficacita
tea multora dintre echipele divi
zionare „A" trebuie să consti
tuie un important subiect de 
meditație.

Mircea TUDORAN 
Traian STĂNESCU

ADMINISTBAIIA DE STAT IOTO-PROMOSPORT INFORMEAZĂ 
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 10 IULIE 1985

Extragerea I : 22 20 29 43 8 1.
Extragerea a Il-a : 5 15 14 21 37 24.
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 875.882 lei din care 8.771 lei re

port la categoria 1.

variante 100% a 12.729 lei din care 
o excursie de 2 locuri în R.P. 
Bulgaria și diferența în numerar 
șl 13 variante 25% a 3.182 lei;
cat. C; 14 a 4.774 lei; cat. d:
77,50 a 862 lei; cat. E: 866 a 100
lei.

• Daca nu v-ați procurat bl-
Tete la tragerea obișnuită LOTO

C1ȘTIGURILE TRAGERII EXCEPȚIONALE LOTO DIN JO IUNIE 1885

FAZA I : Categoria 1:3 varian
te 25% a 40.388 lei; cat. 2: 8 va
riante 25% a 15.146 led; cat. 3: 3 
variante 100% a 11.540 lei din care 
o excursie de 1 loc în R.P. Bul
garia și diferența în numerar și 
30 variante 25% a 2.885 lei; cat.

Pentru început, „încălzire" cu mingea la picior...
Foto : Aurel D. NEAGU

reprezentativ. Stoica, despre 
care am mai vorbit, a primit 
încuviințarea de la Mircea Lu- 
cescu (după cum ne spunea I. 
Alexandrescu) să participe la 
antrenamentele Stelei.

★
Antrenamentul efectuat ieri 

dimineață, ca și cel de marți, 
a avut profilul unei lecții me
nite să îi reacomodeze pe ju
cători la efortul necesar perfor
manței. Și această ședință a 
constat din alergări ușoare, 
gimnastică pentru suplețe și 
pentru mobilitatea articulațiilor, 
jocuri distractive totul încheiat 
cu o scurtă „repriză", pe un te
ren cu dimensiuni reduse. A fost 
un joc în adevăratul sens al cu- 
vîntninî fără sarcini primite de 
pe margine, în așa fel încît mai 
fiecare și-a permis. între altele, 
un dribling în plus. Au fost 75 
de minute de pregătire treptată 
a organismului la efortul inten
siv (cum preciza dr. Marcel 
Georgescu, medicul echipei) pe 
care componenții Stelei îl vor 
depune, timp de 12 zile, la For- 
ban, după care formația bucu-

JUNIORII „TRICOLORI" ÎNTRE EȘECUL
Șl VICTORIA DE LA PLOPENI...

• Selecționata U.E.F.A. '86
Două obiective importante 

s-au aflat in fața selecționate
lor de juniori în sezonul în
cheiat nu de mult : califica
rea echipei U.E.F.A. in tur
neul final al celei de a treia 
ediții a Campionatului european 
B și abordarea cu succes, de 
către selecționata U.E.F.A. ’85, 
a preliminariilor Campionatului 
european A, în noua sa for
mulă de desfășurare.

Cum se prezintă bilanțul re
zultatelor și care sînt cauzele 
ce le-au generat 7 Ce trebuie 
făcut, in continuare, pentru a 
se evita eșecuri care se repetă 
de la an la an ?

Selecționata U.E.F.A. ’87, a~ 
dică echipa noastră reprezen
tativă cea mai... mică, a- pier
dut din nou calificarea. Ea a 
primit, in toamna lui ’84, la 
Brașov, replica echipei Iugos
laviei, a ciștigat meciul cu 2—1, 
după un joc bun, avîntat, cu 
adevărat tineresc. A jucat O- 
FENSIV, a mizat totul pe atao 
și bine a făcut, căci altfel ar 
fi pierdut partida. La Kladovo 
însă și-a schimbat complet tac
tica, a recurs numai la APĂ
RARE și apărarea a greșit o 
dată (a fost suficient !), și s-a 
pierdut calificarea. A treia ca
lificare consecutivă pe care e- 
chipa o ratează și acest fapt 
trebuie să dea serios de gîndit 
celor care se ocupă de această 
selecționată. Iată și lotul uti
lizat de antrenorul Costică To
ma în cele două partide : Pru- 
nea, Condurache. Naghi, Teo- 
dorescu, Bunaciu, Mitici, Avra- 
mescu, Erdei, Kutti, Scînteie, 
Albeș, Mistode, Dumitrescu | 
un lot alcătuit din jucători ta- 
lentați, dar care, avem convin
gerea, n-au interpretat o „par
titură" pe măsura calităților 
lor.

4: 63,50 a 1.908 led; cat. 5: 153,50 
a 789 lei; cat. 6 : 229,25 a 529 lei; 
cat. 7 : 447,75 a 200 lei; cat. 8: 
2.722 a 100 lei.

FAZA a Il-a: Cat. A: 2 varian
te 25% a 33.4,15 lei; cat. B: 2 

reșteană va efectua un turneu 
de pregătire prin jocuri.

★
Ce va fi după... 4 august 7, 

l-am întrebat pe Puiu Iordănes- 
cu, care în lipsa lui Emerich 
Jenei, așteptat să sosească, la 
Forban, în cursul zilei de astăzi 
— a condus primele două an
trenamente.

„Va fi, între altele, ne-a spus 
el, și o cursă de urmărire a for
mației campioane, declanșată de 
„grupul celor 3", alcătuit de 
Dinamo, Sportul studențesc și 
Universitatea Craiova".

Și cine o va cîștiga ? — am 
insistat noi...

„E greu de spus de pe-acum, 
cînd perioada transferărilor este 
departe de a se fi încheiat ca 
să știm fiecare pe cine contăm. 
Tot ceea ce pot să afirm este 
faptul că, poate un timp „tricoul 
galben" va trece și pe la alte 
protagoniste. Finalmente, însă, 
cred — ca și anul trecut — că 
noi vom cîștiga cursa...".

Gheorghe NICOLAESCU

preia „ștafeta" de la + 2
La zece zile după ce echipa 

lui Prunea și Scînteie a pier
dut o calificare posibilă, a in
trat in... concurs selecționata 
U.E.F.A. ’85, ea aliniindu-se la 
startul primei ediții a Campio
natului european de juniori A, 
organizat după modelul celui de 
seniori, pe opt grupe prelimi
nare. Debutul a fost reușit t 
victorie, mai clară decît indi
că scorul, la Istanbul, pe ga
zonul celui mai mare stadion

REZULTATE 
(FEBRUARIE - IUNIE 1985)

U.E.F.A. >85 :
Turcia — România 0—1 (C.E.) 
Cehoslovacia — România 2—0 

(C.E.)
România — U.R.S.S. 2—2 (C.E.)
U.EJF.A. *86
R.D. Germană — România 2—1 
R.D. Germană — România 1—0 
România —- Cehoslovacia 1—0 
România — Cehoslovacia 1—2
U.E.F.A. ’87
Bulgaria — România 2—1 
Bulgaria — România 2—0 
România — Turcia 3—2 
România — Turcia 1—0
R.D. Germană — România 0—0 
Ungaria — România 2—0 
Iugoslavia — România 1—0

(C.E.)

de miine vineri 12 Iulie, vă in
formăm cu NUMAI ASTĂZI vă 
mai puteți juca numerele alese 
de dv. la această tragere.

ȘTIRI © ȘTIRI
• MASURI ORGANIZATO

RICE LA OLIMPIA SATU 
MARE. Analizind comportarea 
din sezonul competiticnal în
cheiat. la Olimnia Satu Mare 
au fost îuate unele măsuri or
ganizatorice : prof. Teodor
Curpaș a fost numit președinte 
de onoare al clubului (președin
te executiv a rămas Mircea Lu
pan). iar conducerea tehnică a 
fost preluată de antrenorul loan 
Naom. fost antrenor secund la 
F. C. Bihor. Antrenor secund 
vă fi Viorel Muresan. (Z. Co
vaci — coresp.)
• SELECȚIE LA I.C.S.l.M. 

BUCUREȘTI. Noua divizionară 
„B“ organizează o selecție pen
tru juniori și copii (născuți în 
perioada 1969—75). între 15 iu
lie — 1 august (orele 9—12), la 
baza sportivă din str. Barbu 
Văcărescu.
• NOUL SEZON va începe, așa 

cum s-a mai comunicat, cu între
cerea primei noastre divizii, la 4 
august. O săptămînă mal tîrziu 
este programat startul Diviziei 
„B“. iar la 18 august va începe 
șl Divizia „C".
• ȘEDINȚA BIROULUI FEDE

RAL va avea loc azi, 11 iulie, la 
ora 14.
• TURNEUL FINAL DE JU

NIORI ii. In perioada 13—16 Iu
lie se vor disputa meciurile ce
lor trei „zone" finale ale Cam
pionatului republican de juniori 
II, competiție în care sînt anga
jate echipele de speranțe ale di
vizionarelor „C". Iată componența 
grupelor :

Seria I: Constructorul lași, 
C.S.M. Borzești, Minerul Baia 
Sprie șl Steaua C.F.R. cluj-Na- 
poca ;

Seria a n-a : Portul Constanța, 
Chimia Victoria Buzău, Viscolii 
București șl Chimia Găești ;

Seria a m-a ț A.S. Victoria 
Craiova, U.M. Timișoara, înfrăți
rea Oradea $1 I.C.I.M. Brașov.

Câștigătoarele îșl vor disputa 
titlul de campioană în perioada 
19—21 Iulie.

DE LA K1AD0V0
se mai aștepta și' care a evi
dențiat din nou carențe atit în 
organizarea jocului In apărare, 
cit mai ales în privința EFICA
CITĂȚII ATACULUI, ale cărui 
roade apar Ia voia Intimplărli; 
la inspirația și pofta de joc ale 
lui Nuță, un vîrf dotat, da» 
prea plin de el. Noua echipă, 
cea care va pleca în aceste zi
le la Turneul Prietenia — deși 
are un nucleu valoros rămas 
din promoția lui ’85 (Prunea. 
Pojar, Gh. Popescu, Nuță, Sa- 
bău, D. Sava, Henzel) — tre
buie să ducă mai departe trea
ba începută la Istanbul, ea a- 
vînd mari șanse de a obține 
calificarea. Pentru că, la jumă
tatea drumului, are cel mai bun 
punctaj la „adevăr". Dar, iată 
cum se prezintă clasamentul 
grupei (în paranteză „adevă
rul").

1. Cehoslovacia 4 (0)
2. România 4 (+2)
3. U.R.S.S. 3(4-1)
4. Turcia 1 (—3)

Toate echipele au susținut 
cite trei jocuri : Turcia și Ce
hoslovacia cite două pe teren 
propriu, România și U.R.S.S. 
rite două în deplasare. Victorii 
în partidele din toamnă cu Ce
hoslovacia (16 oct.) și Turcia 
(7 nov.) ar aduce echipa noas
tră la poarta calificării. Totul 
e să-și îmbunătățească golave
rajul. Adică jocul in faza de 
atac, capitol la care toate cele 
trei selecționate ale noastre de 
juniori (U.E.F.A. ’86 nu a avut 
obiectiv oficial în sezonul de 
primăvară, ea a jucat în Di
vizia „C“ și s-a clasat ultima, 
iar rezultatele partidelor inter- 
țări sînt și ele necorespunzătoa
re) sînt deficitare. Eliminarea 
hazardului din jocul atacanțiior 
— și bineînțeles micșorarea co
eficientului ratărilor, nepetmis 
de mare — ar MĂRI COTA 
DE ȘANSE pe care echipa lui 
Pojar, Gh. Popescu și Henzel 
le are în perspectiva obținerii 
unei frumoase lzbînzi 5 califica
rea la turneul final la C.E.

Laurențiu DUMITRESCU

1985/1986, nu se desfășoară nici o 
competiție oficială internă sau ex
ternă cu caracter de regularitate, 
angrenănd echipe cunoscute, de 
certă vatoane. în această situație. 
Administrația de Stat Loto-Pro
nosport, este pusă în imposib - 
litatea de a mai organiza con
cursuri Pronosport cu programe 
asractive, la nivelul cerințelor 
masei de pairtâciipanți, pină la în
ceperea noii ediții a campion n- 
tului. Cu convingerea că această 
scurtă pauză nu va afecta cu 
nimic interesul pronosport'știlor 
față de sistemul preferat, li in
vităm să participe la toate acțiu
nile care votr fi organizate in a- 
ceastă perioadă, la Pronoexpres, 
Loto, Loto 2 și Loz în plic. Tu
turor, le urăm succes 1



REPREZENTATIVA ROMÂNIEI LA CE.
DE TENIS DE MASĂ ALE JUNIORILOR Șl CADEȚILOR

LA ORA ȘAHULUI
Micro-interviu telefonic cu marele maestru Florin Gheorghiu

Astăzi urmează să plece la 
Haga (Olanda), pentru a parti
cipa la Campionatele europene 
de tenis de masă ale juniorilor 
și cadeților (13—20 Iulie), spor
tivii care alcătuiesc reprezen
tativa României la această im
portantă competiție.

în selecția tinerilor șl tinere
lor jucătoare federația și colec
tivul de antrenori au ținut sea
ma de rezultatele obținute în 
acest an. ca și de calitățile ma
nifestate în scurtul stagiu de 
pregătire care a avut loc îna
intea „europenelor".

Echipa de juniori va fi alcă
tuită din Vasile Florea, Călin 
Toma și Cristian Tiugan. și va 
evolua în grupa preliminară 
„E“, în care este cap de serie 
și va avea ca partenere de în-

Șl 
încheiat 

columbian 
învinsese 

Fa
de 

de- 
cu

SlILAȚIE NESCHIMBATĂ
Cea mal lungă etapă a „Tu

rului Franței", a 12-a, disputa
tă miercuri pe distanta de 269 
km între Morzine-Avoriaz 
Lans-en-Vercors s-a 
cu victoria altui 
(în etapa precedentă 
columbianul Luis Herrera): 
bio Parra. Acesta, susținut 
compatriotul său Herrera, a 
clanșat un atao fulgerător

de,-

OAMENII MUNTELUI
' Prin vecinătatea sa cu ma- 
i sivul Himalayan, micul regat 
i al Nepalului, a devenit, de 
i mal multă vreme, punctul de 
[ plecare al majorității expedl- 
i fiilor către înălțimile veșnic 
> înghețate ale „Acoperișului 
' lumii". De aceea, în capitala 
țării, la Kathmandu, se urmă- 

i resc toate expedițiile care 
’ țintesc diferite virfuri, folosind 
fel de fel de variante de ac
ces. Nu de mult. Ministerul 

i nepalez al turismului a făcut 
i cunoscută reușita, aproape si- 
[ multană, a trei expediții. Cea 
, italiană, condusă de experi
mentatul alpinist Reinhold 
Messner (43 ani) a atins vlr- 
ful Daulaghiri (8167 m), tn 

i ziua de 16 mai, după numai 
i trei zile de urcuș (de la ta
băra de bază, aflată la 4600 
m), fără măști cu oxigen l ! 
Performanța lui Messner și a 
coechipierului său Johann 
Kammeriander (29 ani) constă 
în făptui că el au ales pentru 
ascensiune fața de nord a 
muntelui, foarte periculoasă, 

, 24 de alpiniști plătind cu via- 
i ța, în decurs de 29 ani, încer- 
' car ea lor de a atinge virful 
[ pe această „rută" I
i A doua expediție, spaniolă \ 
I (condusă de Javier Garaide 
1 Aizkorbe, 35 ani) a__ ._
i țintă virful Cho-Oyu (8201 m), 
i pe fața de sud-vest, __
menea foarte dificilă. In sftr- 
șit, al treilea grup (patru 
neo-zeelandezi și un englez) a 
urcat pe Chobuje (6685 m), pe 
o variantă tn premieră.

Iată și o altă premieră, de 
un fel aparte. Un tinăr alpi
nist franaz, Eric Escoffier 
(25 ani), din Lyon, a realizat 
două ascensiuni pe fața nor
dică a Marilor Jarasses și a- 
cestea tn decurs de numai... 
24 de ore. Prima a efectuat-o 
în timp de 12 ore și de pe 
virf a cobortt tn... 15 minute 
cu ajutorul unui „deltapan"'. 
După ce și-a tras puțin sufle
tul și și-a pregătit uneltele a 
urcat pe vtrf prin „pintenul 
Walker", cobortrea făcînd-o 
pe „versantul italian" al muntelui...

Oare ce surprize ne vor mai 
oferi acești neobosiți și neas-' 
tlmpărațl oameni ai înălțimi- J 
lor montane ? ,

R. Vil.

avut ca
de ase-

• TELEX • TELEX •
AUTOMOBILISM • pilotul sue

dez Thomas Danielsson („Ray- 
nard 853 — Saab") a cîștigat
cursa „Vaestkustloppet" (25 tu
ruri a 1.950 km), pe circuitul de 
la Falkenberg, la sud de G6te- 
borg. în cursa de Formula 3, Da
nielsson a înregistrat media orară 
de 179,858 km.

baschet • în grupa finală a 
competiției dotate cu „Trofeul 
William Jones*  au fost înregis
trate rezultatele » Flllpine — Co
reea d« Sud 108—86, Suedia — 
Canada 72—61. s.u.A. — Perugia 
(italia) 83—70. După trei etape, 
cu cite 6 puncte, în fruntea cla
samentului se află echipele 
S.u.A., Flllpine șl Suedia. 

Vă mai amintiți, stimați ci
titori. de „Gol", filmul cam
pionatului mondial de fotbal 
— Anglia 1966? Secvențele Ine
dite de Ia „World Cup", re
darea prin artă a „jocului", 
a „feliilor" de viață (netru
cate, neregizate !), l-au deter
minat pe un scriitor îndră
gostit de viața sportivă să 
spună că „Gol" e un film des
pre secolul 20 despre oame
nii Iul, despre pasiunile lor, 
despre plăcerea de a trăi și 
a iubi viața. Pe maTginca Iul, 
el conchidea : englezii „au 
fotbalul cel mai frumos, fot
balul cu cel mai uman chip 
căci numai dintr-un asemenea 
fotbal putea veni un aseme
nea film. Calitate mal sub
stanțială declt o avea un chip 
uman — nu cunosc. E o ca
litate superioară oricărui titlu 
mondial"...

Mărturisire pur sentimenta
lă. de artist sensibil T Șl da 
șl nu. îmi permit a spune, 
pentru că nu peste mulțl ani 
după „World Cup’ 66», fiind 
prezent la două meciuri inter
naționale pe marile stadioane 
ale echipelor din primă ligă 
engleză West Bromwich Al
bion din Birmingham șl F.C. 
Liverpool am văzut acest chip 
uman, în nocturne care ml-au 
rămas întipărite în memoria 
afectivă, în primul rînd prin 
impresionantele coruri ou 
care respectivele galerii, cîn- 
tind. își încurajau permanent 
favorițil, ș! cu generoase a- 
plauze subliniau reușitele teh
nice și spectaculare ale adver
sarilor.

...Au trecut de atunci, oare, 
atîtea decenii Incit acest chip 
s-a putut dezumaniza plnă la a 
ajunge la tragedia de pe 
„Heysel" 7 Nu, nu timpul este 
cei care a golit de conținut 
Întrecerea din arenă, care a 
alungat, ou barbarie șl ci
nism. cu răngi, foouri de ar
mă, cuțite și forța pumnului, 
acționate de aburii alcoolului, 
cântecele din tribune, lăslnd 
In urmă moarte șl durere. 
Spectacolul sportiv trebuie să 
fie — în teren și ’ In tribune 

corolarul flreso al educa-

rivă. Ceea 
extremis ! 
punitive.

înaintea 
sezon din 
un proiect 
cității de 
teme, va 
Camerei Comunelor, 
susținut de toate ,______
politice din Anglia. Acest pro
iect de lege prevede ca spec
tatorii găsiți în posesia bău
turilor alcoolice la intrarea tn 
stadioane, în autocarele sau 
trenurile speciale care îi aduc 
la meciuri, vor fi sancționați, 
după gravitatea delictului, cu 
o amendă de 400 lire, cu 3 
luni închisoare, sau cu ambele 
pedepse. Iar șoferii sau res
ponsabilii mijloacelor de 
transport a grupurilor In cane 
vor fi depistați suporteri cu 
băuturi alcoolice la el stnt 
culpabili de incitare la turbu
lență sau de autorizare a 
transportului ilegal de băuturi 
alcoolice, fiind astfel pasibili 
de o amendă de 1000 lire. 
După aprobarea sa. legea se 
va aplica In Anglia și Țara 
Galilor, în Scoția fiind deja în 
vigoare Interzicerea alcoolului 
în incinta stadioanelor de 
fotbal și rugby.

Leon Brittan, ministrul bri
tanic de Interne, a calificat a- 
cest proiect „sever, dar just", 
adăugind : „Trebuie să deba
rasăm fotbalul — un mare 
Joc britanic — de această 
plagă". Șl să redea, implicit, 
acestui siport chipul uman al 
Întrecerii sportive, iar tradi
ționalului fair-play al fotba
lului, tot mal palid in ultimii 
ani, sănătatea morală.

Paul SLAVESCU

trecere reprezentativele Franței, 
Spaniei si Finlandei. Echipa de 
junioare (Klnga Lohr și Anca 
Cbeler) va juca In grupa „E“, 
împreună cu Suedia, Bulgaria 
și Danemarca.

Echipa cadeților, formată din 
Călin Creangă șl Romulus Re- 
visz, este cap de serie în grupa 
„D“, avind ca adversare repre
zentativele Olandei, Angliei, 
Greciei, Danemarcei și Islandei, 
în timp ce formațLa de cadete 
(Otiiia Bădescu. Maria Bogos- 
lov și Emilia Ciosu), și ea cap 
de serie In grupa „D“, va în- 
tîlni în preliminarii formațiile 
Uniunii Sovietice, Suediei. Gre
ciei și Turciei.

Antrenori : Gheorghe Bozga 
(băieți) si Laurențiu Gheorghiu 
(fete).

1N „TURUL TRÂNTEI1
puțin Înainte de final. Acțiu
nea lui, sprijinită de Herrena, 
a avut succes, astfel că cel dd 
columbleni și-au disputat sprin
tul, ctștlgat de Piaraa, Înaintea 
unui pluton masiv de alergători 
printre care se afla și B. Hi
nault (Franța) purtătorul „tricou
lui galben". Clasament etapă: 
1. F. Parra 8.25:31; 2. L. Herre
ra ac. timp; 3. S. Kelly (Irlan
da) șl restul plutonului la 38 s. 
în clasamentul general nu sint 
modificări esențiale: 1. 
nault 64.50:08 ; 2. G.
(S.U.A.) la 4:00; 3. St. 
(Irlanda) la 5:31.

★
în întrecerea feminină, 

Canins (Italia) a ciștigat ___
șat etapa a 9-a (Saint-Joseph — 
Lans-en-Vercors, 83,5 km) tn

conduce acum In

B. Hi-
Lemond 

Roche

Maria
deta-

2.44:44. Ea
clasamentul general cu un avans 
mare: 
19.08:05;
(Franța) la 13:14. ..
Damianl (Franța) la 17:19. Azi, 
la masculin, etapă c/t individual 
la Villard de Lans (31,8 km), 
iar Ia feminin a 10-a (63 km) tot 
la Villard de Lans,

1.
1.

M. Canins (Italia) 
Jeannie Longo 

3. Dominique

RECORD MONDIAL

LA TIR CU ARCUL
Ianjima Tireniapova este noua 

stea a tirului cu arcul din Uniu
nea Sovietică. în vîrstă de 22 
de ani, ea a reușit la „Cupa 
U.R.S.S.", concurs desfășurat, 
recent, In orașul Andropov, să 
stabilească un nou record mon
dial pe distanța de 50 de metri, 
totalizînd 335 p (din 360 posi
bile). Vechiul record aparținea, 
din 1982, finlandezei Paivi Me- 
riluoto (campioană olimpică la 
Los Angeles).

ACTUALITATEA IN ATLETISM
• înaintea concursului ’„Ni- 

kaia“ de marți, de la Nisa, con- 
tînd pentru „Marele premiu 
I.A.A.F.-Mobil", clasamentele 
generale se prezintă astfel : 
FEMEI : 1. Stefka Kostandinova 
(Bulgaria) — înălțime 43 p, 2. 
Genowefa Blaszak (Polonia) — 
400 mg 36 p, 3. Ella Kovacs 
(România) — 800 m 28 p, 4. 
Jar mila Kralochvilova (Ceho
slovacia) — 800 m 23 p, 5. Judi 
Brown-Ling (S.U.A.) — 400 mg 
22 p etc. La bărbați pe primele 
locuri se află sulițașul islandez 
Einar Viljhalmson cu 40 p și 
fondistul american Doug Pa
dilla, la 5 000 m, cu 34 p.
• Marți seara, la Cork, în

Irlanda, au fost înregistrate 
rezultatele: femei : 800 m :
Mary Decker-Slaney (S.U.A.) 
1:57,58 ; bărbați : 800 m : Gray 
(S.U.A.) 1:45,56 ; o milă : Maree

TELEX • TELEX > TELEX
BOX • Federația venezueleană 

a anunțat că la competiția do
tată cu „Cupa Simon Bolivar", 
care va avea loc Ia Maturin, în
tre 1 șl 8 august vor lua parte, 
*“■' reprezentativele Cu-

Unlte șl Uniunii So-
între altele, 
bel. Statelor 
vietioe.

TENIS • ..._______
turneului de la'Wimbledon,

După desfășurarea
— __ , în

Clasamentul „Circuitului feminin" 
situația se prezintă astfel : 1. Na
vratilova 1300 p, 2. Evert-Lloyd 
1250 p, 3 M. Maleeva 730 p, 4. 
Garrison 635 p, 5. Kohde-Kilsch 
610 p, 6. Shriver 580 p, 7. Saba
tini 560 p, 8. Graf 540 p, #. Ri
naldi 490 p, 10. Cecchinl 457 p • 
La Gstaad, în Elveția, are Ioc un

De vineri fină duminică.
In Iugoslavia

JOCURILE BALCANICE
DE ÎNOT Șl POLO

PENTRU JUNIORI
în Iugoslavia au loc, da vi

neri pină duminică, două inte
resante întreceri de natație, re
unind juniori din Balcani. Ti
nerii înotători vor urca pe bloc- 
starturile bazinului din Mari- 
bor. Printre concurenții din ța
ra noastră se vor număra Ta
mara Costache, Stela Pura, A- 
driana Șerban, Andreea Szl- 
gyarto, Carmen Georgescu, Ma
rina Miclea, Ioana Mitrofan, 
Mălina Bădica, Mădălin Iliescu, 
I.aszlo Bay, Ovîdiu Ognean. 
Pentru cei mai buni dintre ei, 
competiția de la Maribor con
stituie și un foarte util test in 
perspectiva apropiatelor cam
pionate europene pentru Ju
niori.

Poloiștii își vor disputa titlul 
balcanic în localitatea Krusevac. 
Din echipa de juniori a Ro- 
mâniei fac parte, între alții, 
Zaharia, Angelescu, Tuîan, 
Grancerof Lisac.

1—4.

• în America de Sud continuă 
meciurile pentru „Cupa Llberta- 
dores". In grupa a 5-a : National 
(Ecuador) — Sport Boys (Peru) 

2—0, Nueve de Octubre (Ecuador) 
— Universitario de Deportes (Pe
ru) 1—0. După două etape, con
duce echipa Nacional cu 4 p.

• In faza secundă a celei de 
a doua etape a primei divizii din 
Brazilia : Vasco da Gama — 
Porto Alegre 1—1. C.S. Alagoas
— Ponte Preta 0—0, Guarani — 
AUctico 1—1, Bahla — Flamengo 
0—0, Ceara — Brasil 0—0, Curitiba
— Corinthians 1—0, Joinville 
Sport 4—2. Mixte — Bangu
• La 9 iulie a început la 

lenueve d'Ascq (Franța) un 
neu Internațional, în primul 
Sparta Fraga — Lille 3—1.

Vll- 
tur- 
joc:

• Transferări de jucători. Spa
niolul Rafael Gordillo (26 de ani), 
de la Betis Sevilla, va evolua in 
noul sezon Ia Real Madrid. Ei a 
semnat un contract pe cinci ani 
cu clubul madrilen. • Antreno
rul echipei Manchester United, 
Ron Atkinson, se opune transfe
rării jucătorului său Norman 
Whiteside (20 de ani, international 
nord-irtandez) la Leech, nou pro
movată în prima divizie italiană. 
„Dacă-I vom pierde pe Whiteside

(S.U.A.) 3:52,14 ; prăjină : Olsen 
(S.U.A.) 5,60 m ; ciocan : Sedîh 
(U.R.S.S.) 82,14 m.
• La Atlanta (statul Georgia) 

s-a desfășurat un concurs de 
10 km pe șosea. Pe primele 
locuri s-au aflat la bărbați: 
Michael Musyoki (Kenya) 
27:57,9, urmat la 8 s de compa
triotul său Joseph Nzau. La fe
mei prima a fost norvegianca 
Grete Waiiz 32:02,2 cu 30 s îna
intea americancei Judi Saint- 
Hilaire.
• Steve Ovett, recordmanul 

lumii la 1 500 m. care recent a 
pierdut două curse pe această 
distanță, a decis să efectueze 
un stagiu de pregătire la alti
tudine, în Elveția, pentru îmbu
nătățirea finișului. El a anun
țat că în luna august își va face 
debutul pe 5 000 m.

• TELEX • TELEX •

mari surprize : Wojtek Fi- 
a dispus de Henri Leconte 
6—4. Guy Forget l-a între- 
pe Tomas Smid 6—3, 6—7, 
iar Andreas Maurer s-a im- 
in fata lui Vitas
6—4. In proba de

Gerulaitis 
dublu, pe- 
Sanohez a 
(Brazilia), 
7—6. 6—7,

turnou masculin în cadrul „Ma
relui premiu — Nabisco". Chiar 
în primul tur au fost înregistrate 
trei ‘ . ..........
bale 
7—5, 
cut 
6—0, 
pus 
6—1, 
rechea spaniolă Casai, 
învins cuplul Roese 
Segărceanu (România)..................
6—1 • Le Touquet, în optimile 
de finală ale „Cupei Armie Sois- 
bault" s Cehoslovacia — Iugosla
via 3—0, Elveția — Spania 3—0, 
U.R.S.S. — Belgia 2—1, Olanda — 
Grecia 2—1, Franța — Argentina 
1—1 (Întrerupt).

— Alo, ziarul Sportul ? Aveți 
Club-Hotd" din Biel. Marele 

maestru Florin Gheorghiu, li 
telefon... ne spune centralista...

— Se aude bine, Florin ?
— Foarte bine.
— Să începem, așadar, Mai 

întîi, despre marele „open", 
disputat în localitate.

— Un „open" foarte puternic. 
98 de concurenți din 22 de țări, 
5 mari maeștri, 25 de maeștri 
internaționali și vreo 20 de ju
cători iugoslavi, foarte bine 
pregătiți, dornici de consacrare.

— Cum a fost ?
— Bine, zic eu. In clasament, 

locurile 1—3 le-am împărțit eu, 
australianul Rogers și britani
cul Miles cu 7 punte din 9. Eu 
neînvins (5 cîștigate, 4 remi
ze), forțind în ultimele două 
runde, cind am cîștigat, prin 
atac, la olandezul Grooten și 
marele maestru iugoslav Ne
meth. tn urma noastră, cu S'/’s 
p, iugoslavii Barlov, Dzidarev 
și Arapovici, iar în „pluton" 
(cu 6 p), marii maeștri Hori, 
Murrey și Șahovici.

— Te rugăm, Florin, o scurtă 
relatare a „interzonalului" mas
culin care are loc tot acolo.

— Se joacă formidabil la 
Biel! Iar eu mă gîndesc, cu 
destuii nostalgie, că după pa
tru „interzonale" consecutive, 
Ia care am fost concurent, sint 
acum în postura de spectator, 
tn mare formă, fostul campion 
al U.R.S.S., A. Sokolov, cu +4, 
la capătul unor partide de cla
să. Surprinzătoare sint, firește.

— spune Atkinson — echipa noas
tră va fi mult slăbită. Să nu ui
tăm că el a Înscris golul victoriei 
In finala „Cupei Angliei", în me
ciul cu Everton".
• Nantes l-a achiziționat pe 

Le Roux, de la Monaco • Inter- 
naționallul finlandez Mlko Llppo- 
nen de Palloseura a semnat un 
contract, pe trei ani, ou forma
ția spaniolă din prima ligă, Ma
jorca. Vest-germanul Dieter Mttl- 
ler (31 de ani), fost la Bordeaux, 
s-a transferat la Grasshoppers 
ZUrlch, unde va juca Împreună 
cu conaționalul său Borchers.
• în turneul final al campio

natului Argentinei (ediția 1984— 
85) 5 Argentines Junior — Velez 
Sarsfield 2—0, River Plate — U- 
nlon 1—0, Newel’s Old Boys — 
Clacarita 1—0. San Martin — Es- 
tu-dliantes 0—1, Fcrrocarril — In- 
dependiente 2—4. între timp insă 
* început... noul campionat. 

Carnet extern
UNDI f CHIPUL UMAN AL FOTBALULUI ?

poziția a doua ocupată de « 
landezul Jan Van den W’ie 
startul „molcom" al lui Potu 
gaevski și Ljubojevici, situați 
de numai 50% (6 remize) a n 
Andersson. Dar, mai sini 1 
runde de jucat...

— Programul tău viitor, ETo 
rine ?

— La 13 iulie începe tot au 
un nou „open" cu peste 100 ă 
concurenți. Apoi voi juca dou 
turnee tari in R.F.G. $i uit 
așa, pe nesimțite, vine toamn 
și se apropie Balcaniada. ia 
apoi Cupa Mondială de la Lu 
gano.

— Succes, Florin. (V. Cil.).
• FINIȘ LA JELEZNOVODSK 

In cele două întrerupte, Marga 
reta Mureșan a pierdut Ia Ga 
prlndașvili șl a remizat cu Litiu 
skaia, înaintea ultimei runde 
Litinskaia (U.R.S.S.) IOV, p, Wi 
Min Ting (R.p. Chineză) 9'/, p 
Guriell, Zaițeva (ambele U.R.S.S.) 
Brusztman (Polonia) 9 p, Matve 
eva, Gaprindașvili (ambelt 
U.R.S.S.) S'/s p, Mureșan 6 p etc 

în ultima rundă se dispută ci- 
teva partide decisive pentru con- 
figurați*  primelor 1 locuri : Li- 
tinskaia — Liu Șelan, Gurieli — 
Wu Min Ting, GapridașviU — Le. 
bel, Hojberg — Mureșan, Ferrei 
— Brusztman, Ivanka — Zaițev*  
Matveeva — Arbunlc.

• în runda a 8-a a turneulu 
feminin de la Halle (R.D.G.) 
Gertrude Baumstark (România] 
a câștigat la Jahn (R.D.G.). îr 
clasament, pe primul loc se afli 
Polnareva (U.R.S.S.) — cu 6 ț 
(II). urmată de Baumstark, Bro
der șl Kailniceva, cu cite 4,5 p

Internaționalul vest-german 
Ulii Stielike (va împlini Si de 
ani, in noiembrie) a trecut de 
la Real Madrid la formația el

vețiană Neuchatel Xamax

țiel. Miile de spectatori tre
buie să reprezinte spiritul ci
vilizației. Dar iată că secolul 
nostru a relevat — pe meri
dianele unde balonul rotund 
a vorbit grăitor, ani șl ani, 
despre o frumoasă pasiune, 
inclusiv acolo unde fotbalul 
s-a născut —, fațeta hldă a 
huliganismului, a primitivis
mului unor tineri aflați In de-

” "* ce a impus — tn
— măsuri drastice.

apropiatului nou 
soccerul britanic, 

de lege, dat pu-bli- 
Minlsterul de in- 
fl supus aprobării 

el fiind 
partidele


