
SI EDUCATORII URCA PE PODIUM!
• La Steaua, dincolo de titluri, medalii
de la „Sala tradiției" • Performerii

cu performerii producției
Fructuos bilanț al clubului 

sportiv Steaua București la 
sfîrșitul anului competițional 
1984—’85 : 5 titluri de campioni
naționali la jocuri sportive, la 
baschet, handbal, hochei, rugby 
și fotbal (acesta din urmă 
adăugind titlului la seniori și 
„Cupa României*1 * 3 * * 6 șl locul 1 
la „speranțe"), 60 de titluri 
naționale la sporturi indivi
duale (atletism, caiac-canoe, 
haltere, scrimă, tir, motoci- 
clism etc.) și numeroase me
dalii cucerite în competițiile 
internaționale de mare anver
gură (C.M., C.E., J.M.U., C.B.)

(Continuare tn pag t—S)

probele în 
per ansamblu, 
fost 
mediile 
ridicate 
vreodată 
noastră, 
competiție 
racter intern, 
privește cursa
3 000 m, cum am
scris și în numă
rul nostru de ieri, 
aceasta a fost 
proba cea mai va
loroasă din 
atletismului 
dial cu 8 
toare sub 
nute, dintre
6 sub 8:50,0 !!

• Cele mai sla
be probe (uff... au 
astea !); sulița și ștafetele la 
femei, sprintul, greutatea, lun
gimea, înălțimea, prăjina și 
ștafetele la bărbați.
• Confirmări • Maricica Puică 

8:40,16 (cel mai bun rezultat

MADRID, 15 (Agerpres). Me
ciul de gimnastică (f) dintre 
echipele României și Spaniei, 
desfășurat la Alicante, s-a în
cheiat cu victoria sportivelor 
noastre cu 390,70—381,20 p. Re
prezentativa României a avut 
următoarea alcătuire ; Ecate
rina Szabo, Daniela Silivaș, 
Camelia Voinea, Celestina 
Popa, Eugenia Golea și Ma
riana Tudor. La individual 
compus, pe primul loc s-au

Campionatele internaționale 
ale țării noastre au prilejuit 
trăgătorilor români ciștigarea, 
în total, a 8 din cele 7 probe 
din program. Se poate spune, 
deci, că ei au dominat net 
această competiție, poate cel 
mai net din întreaga istorie de 
32 de ediții de pînă acum.

— toate acestea fiind rodul 
muncii desfășurate in cele 12 
secții sportive competitive pe 
plan european și mondial, din 
cele 23 existente in nomencla
tura clubului Steaua.

...Titluri, medalii și recor
duri.

Un tablou remarcabil în fru
mosul peisaj al clubului din 
Calea Plevnei, o pagină de 
adevărată istorie sportivă. 
„Este raportul nostru — prin 
fapte — ne spune col. Con
stantin Brancu, secretarul co
mitetului de partid al clubului
— în preajma aniversării a 
două decenii de la Congresul 
al IX-lca al P.C.R., momenl 
istoric crucial in întreaga via
ță a țării, care a inaugurai 
glorioasa „EPOCA NICOLAE 
CEAUȘESCU", două decenii 
de cind -secretarul general al 
partidului, președintele Repu
blicii, comandantul nostru su
prem, conduce ferm și sigur, 
cu clarviziune științifică și pa
tos revoluționar, destinele pa
triei noastre".

CAMPIONATELE ATLLțILOR SENIORI, 
UN CONCURS

CU MULTE REUȘITE
Chiar dacă, pînă la urmă, 

recordurile promise au rămas 
doar promisiuni pentru un alt 
prilej, nivelul general al edi
ției a 69-a a campionatelor na
ționale de atletism ale senio
rilor a fost unul dintre cele 
mai ridicate din lunga istorie 
a acestei frumoase competiții. 
De altfel, recentele dispute se 
înscriu printre cele mai reu
șite, pe multiple planuri : or- 

' ganizare la înălțimea eveni
mentului (I.E.A.B.S. a pregătit 
stadionul cu minuțiozitate) ; 
arbitraj competent (mai puțin 
greșeala numărătorilor de ture 
în cursa masculină de 10 000 
m) ; același public cald, înțe
legător și sufletește alături de 
atleții în întrecere; un spec
tacol atletic de mina întîi. Un 
spectacol cu dispute aprige (nu 
de puține ori tribunele au fost 
în picioare), încheiate cu re
zultate de certă valoare 
națională, competitive — 
ceasta oră — în oricare 
concursurile mondiale, 
drept că au fost și unele _ 
cu rezultate modeste, dar ni
velul general al competiției a 
fost, totuși, bun.

• Cele m»i valoroase probe : 
3 000 m, 800 m, disc, 3 km 
marș, 10 000 m la femei, tri- 
plusalt, ciocan la bărbați. Sint

inter- 
la a- 
dintre 

Este 
probe

NOI VICTORII
ALE ÎNOTĂTORILOR

JUNIORI
LA BALCANIADA

BELGRAD, 15 (Agerpres). — 
La Campionatele balcanice de 
înot pentru juniori de la 
Maribor (Iugoslavia), proba fe
minină de 400 m liber a fost 
cîștigată de românca Stela Pura 
în 4:22,20, iar la 200 m bras 
a terminat învingător Lnszlo 
Bay (România) cu timpul de 
2:31,68, rec. național de juniori, 
în ștafeta feminină de 4x100 m 
liber medalia de aur a reve
nit echipei României cu 4:04,29 
(nou record balcanic, rec. na
țional de juniori), urmată de 
Iugoslavia — 4:07,28, Grecia — 
4:07,36 și Bulgaria — 4:18,31.

și recorduri • Pornind 
sportului In dialog

al 
prin 
con-

Frumos și semnificativ raport. 
...Titluri, medalii și recor

duri.
în toate se află înmagazina

te o imensă cantitate de mun
că și sudoare la antrenamente 
și în arenele de concurs, o 
nevăzută și mai puțin specta
culoasă — la prima vedere — 
activitate educativă, condusă și 
îndrumată nemijlocit de se
cretariatul Consiliului Politic 
Superior al Armatei și desfă
șurată permanent de comu
niști, de activul de bază 
clubului, educatori care 
munca lor pe tărîmul 
științelor se alătură mereu ce
lor care urcă pe podium. Re
porterul a reținut la clubul 
„roș-albaștrilor“ preocuparea 
față de îmbunătățirea conți
nutului și eficienței învăță- 
mintului politico-ideologic în 
cele 20 de grupe, structurate 
pe secțiile sportive ; învăță- 
mînt al cărui plan tematic s-a 
axat pe aprofundarea istorice
lor Hotărîri ale Congresului al 
XlII-lea al partidului, pe dez
baterea unor teme menite să 
contribuie la formarea sporti
vului de înaltă performanță 
de „azi" și de „mîine", a omu
lui societății noastre, con
structor și apărător de țară.

Există la sediul clubului din 
Calea Plevnei un muzeu m 
miniatură al celor mai strălu
cite victorii steliste. „Sala tra
diției"— fiindcă așa se numește 
— este o adevărată școală a 
educării generațiilor de tineri 
în spiritul muncii fără preget, 
al dăruirii și pasiunii, al dra-

Stellan TRANDAFIRESCU

care, 
au 

înregistrate 
cele mai 

obținute 
în țara 

într-o 
cu

istoria 
mon- 

alergă- 
9 mi- 

care

fost și din

ROMÂNIA-SPANIA 390,70 -381,20 p, LA GIMNASTICĂ (f)

TRĂGĂTORII NOȘTRI AU DOMINAT „INTERNAȚIONALELE", 
DAR „CIFRELE CARE ADUC MEDALII1* SINT, MCĂ, DEPARTE!

Bczultatc cu adevărat competitive au realizat doar Silvia Maposztaij $i I. Petru
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„EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU44

epoca celui mai impetuos avînt al mișcării sportive românești

DE LA UN ATELIER MIC,
LA O MODERNA UNITATE INDUSTRIALA,

Însemnări la Întreprinderea de Tontccfii din Dacâu

w ,

Pentru cel ce trece acum, 
intîia oară, pragul întreprinde
rii de Confecții din Bacău, nu
anțele de nou și frumos, mo
dern și funcțional, vast și lu
minos nu mai frapează atit de 
puternic ca altădată. Și aceas
ta pentru că astfel de nuanțe 
sint astăzi prezente pretutin
deni în peisajul nou al industri
ei noastre. Dar ele îl vor im
presiona fără doar_și poate pe 
cel ce i-a mai trecut pragul 
cu vreo trei decenii în urmă

Teofil Ciobanu, cîștigător la 3 000 m obstacole 
Fotografii : Aurel D. NEAGU

mondial ’85)
Crăciunescu
34 cm de

la 3 000 m, Florența 
63,64 m la disc (la 
recordul național),

Roit.jo VilARA

(Continuare în pag 2—3) 

clasat, la egalitate, Ecaterina 
Szabo și Daniela Silivaș, cite 
78,65 p, urmate de Laura Mu
noz (Spania) și Camelia Voi- 
nea, cite 77,90 p, Celestina Popa 
— 77,75 p, Eugenia Golea — 
77,40 p Ana Manso (Spania) — 
77,10 p, Mariana Tudor — 76,70 p 
etc. Pe aparate ; sărituri — 
Szabo 9,95 p ; paralele — Sili
vaș 9,90 p ; birnă — Silivaș 
9,95 p ; sol — Szabo 10.

B*te. fără îndoială, un succes, 
pentru eă „internaționalele" 
României constituie o compe
tiție importantă a calendarului 
extern, onorată. în general, cu 
prezența de trăgători din multe 
țări, o întrecere care solicită 
intens, cu titluri rîvnite de 
fiecare ținta? care dorește să 

I

și care, în locul micului ate
lier de atunci, unde totul era 
acționat manual, descoperă to
tul înnoit, modernizat și la 
dimensiuni, pe orizontală și pe 
verticală, care stîrnesc uimire 
și admirație. Lingă marile și 
frumoasele clădiri adăpostind 
agregate complexe, moderne, 
la care lucrează mii de oa
meni, în majoritate femei, se 
pun temeliile altora ca semn 
al necesității stringente a unei 
noi extinderi...

„In ultimele două decenii, 
care au însemnat o epoeă 
nouă, înfloritoare și pentru în
treprinderea noastră — ne spu
nea secretarul Comitetului de 
partid, Natalia Mihăilă — pre
facerile au fost și continuă să 
fie o caracteristică definitorie. 
Nimic nu mai amintește de 
atelierul de dinainte de 1950... 
Acum construim o nouă sec
ție pentru a cărei punere in

SPORTUL UNA DIN MULTELE BUCURII 
ALE COPILĂRIEI FERICITE

a 20
IX-lea 
copiii

In preajma împlinirii 
de ani de la cel de al 
Congres al P.C.R., toți 
din țara noastră — purtători ai 
cravatei roșii cu tricolor și 
șoimi al patriei — își exprimă 
cele mal calde sentimente de 
dragoste și recunoștință pentru 
grija părintească cu care parti
dul, secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, ve
ghează la formarea, creșterea 
și educarea tinerei generații, 
viitorul de aur al României so
cialiste. Ei sint mîndri că tră
iesc in „EPOCA NICOLAE 
CEAUȘESCU" — epoca celor 
mai frumoase, mai rodnice și 
mai trainice realizări ale po
porului român, anii mărețelor 
împliniri socialiste.

Inițiată, organizată și îndru
mată de către partid, Organi
zația revoluționară a copiilor, 
care cuprinde peste trei mili
oane de pionieri și șoimi ai 
patriei, a răspuns întotdeauna 
cu entuziasm la chemările co
muniștilor, prin fapte deose
bite, printr-o deplină, angajare 
în procesul de invățămînt, tot 
mai complex, in pas cu tot ce 
a apărut nou in știință și cul
tură. In acest complex proces 
formativ-educativ, activitatea 
sportivă a pionierilor și șoimi
lor patriei ocupă un loc în
semnat.

Toate succesele, marile reu
șite ale activității sportive a 
copiilor noștri izvorăsc din o-

BB-. «firme, sau să mai aducă 
•> argument In sprijinul con- 
■kcrăril sale.

Specificul dta acest an al 
tompetiției impune o anume 
schimbare a unghiului de ana
liză a comportării trăgătorilor 
noștri. Pentru a circumscrie 
mai «xact succesul pe care

măsuri 
a unui per- 

în
Ne vorbește mult, cu 

despre 
și

funcțiune am luat 
pregătire adecvată 
sonal calificat, aflat deja 
probe".
mîndric și entuziasm 
hărnicit., conștinciozitatea 
calitatea etică a colectivului de 
aici, despre forța organizației 
de partid numărind peste 1500 
de membri, despio realizările 
sale care fac ca întreprinderea 
să se numere printre fruntașe 
în județ, despre produsele de 
mare complexitate ce-și dove
desc competitivitatea pe piața 
mondială, in U.R.S.S., R. D. 
Germană, Italia, R. F. Germa
nia, Belgia și alte țări. „Avem 
fete — pentru că ele înseamnă 
de fapt peste trei sferturi din 
personal — fete minunate, har- 

. nice care-și dovedesc aceste
Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2—3)

rientarea fundamentală pe care 
a avut-o, aceea de a realiza 
cu copiii tot mai numeroase 
acțiuni de mișcare, îndeosebi 
in aer liber, de la nivelul de
tașamentelor, corespunzător cla
selor de studii sau grupelor de 
virstă din grădinițe, cu parti
ciparea largă, la nivel de masă 
a cravatelor roșii cu tricolor și 
a șoimilor patriei, ținind seama 
întotdeauna de aptitudinile, pre
ferințele și vocația reprezen
tanților tinerei generații, de 
condițiile existente — spații de 
joacă, amenajări pentru exer
ciții fizice, terenuri, parcuri, 
bazine sau stadioane. Suita tot 
mai bogată, mai cuprinzătoare 
de întreceri-concursuri și com
petiții inițiate și organizate la 
acest nivel, pretutindeni in uni
tățile de pionieri și în cadrul 
Organizației „Șoimii patriei", 
au reprezentat nota dominantă 
a interesului copiilor pentru e- 
xercițiul fizic practicat in mod 
organizat, sistematic ; dimi
neața, prin gimnastica de în
viorare, iar in cursul zilei, prin 
lecțiile de educație fizică și ac
tivitățile sportiv-educative, toate 
înscrise sub genericul atit de 
mobilizator, de însuflețitor al 
marii competiții sportive națio
nale „Daciada". Relevant in a- 
cest sens este faptul că pre-

Tiberiu STAMA

(Continuare In pag. 2-3)

l-am eemnalat, se cuvin insă 
eiteva precizări. Cîștigătorii — 
scontați sau mai puțin —au 
în comun (excepții : Silvia 
Kaposztay — 585 p la pistol 
standard și, poate, I. Petru — 
568 p, la pistol liber, cu re
zultate bune, competitive) fap
tul CA AU OCUPAT LOCU
RILE 1 ALE PODIUMURILOR 
DE PREMIERE CU REZULTA
TE MAI PUȚIN VALOROASE. 
E cazul probelor de pistol vi
teză. pușcă standard 60 f.c. și 
3x20 f, pușcă liberă 3x40 t. 
Dintr-un anume punct de ve-

Radu TIMOFTE

(Continuare In pap. ■ 4-0)



„Epoca NICOLAE CEAUȘESCU

epoca celui mai impetuos avint

al mișcării sportive românești

LA ÎNTREPRINDEREA DE CONFECȚII DIN BACĂU
t Urmare din pag. 1)

calități și în muncă, dar și pe 
terenul de sport", adaugă in
terlocutoarea noastră. Si, pen
tru a sublinia calitățile spor
tive ale textilistelor, ne vor
bește mai întîi de selecțiile ce 
ce fac aici pentru sportul de 
performanță, chiar pentru dis
cipline care cer o mare capa
citate de efort („Așa au fost 
descoperite, de pildă, 
canotoare, dintre care _____
cum este cazul Finei Molodoi, 
au ajuns și in lotul național").

Da, o dată cu dezvoltarea im
petuoasă a întreprinderii, în 
ultimii 20 de ani sportul a luat 
și el amploare deosebită la 
întreprinderea de Confecții. 
Pornind de la... nimic. Acum, 
handbalul, cu echipa de fete 
campioană județeană, crosurile, 
concursurile de popice sau șah.

eiteva 
unele,

excursiile in diferite zone tu
ristice și, cu fruntașii în pro
ducție, chiar peste hotare, ca 
și activitatea cicloturistică (a- 
nimatoi Remus Karpfen) și 
fotbalistică a bărbaților com
pletează un bogat peisaj spor
tiv. Dar activitatea cea mai 
cuprinzătoare și cu efectele 
cele mai pozitive asupra sănă
tății, vigoarei și randamentului 
In activitatea zilnică o consti
tuie gimnastica la locul de 
muncă. „Se face riguros aceas
tă binevenită mișcare pentru a 
alunga efectele monotoniei lu
crului, ale căldurii sau seden
tarismului", ne spunea pre
ședintele Comitetului sindica
tului, Dorina Donea. Se face 
ca lumea — fapt dovedit și de 
organizarea aici a unui schimb 
de experiență cu activișiti 
sportivi din județ, care au ple
cat îneîntați și cu multe în-

MEMORIALUL MIHAIL SADOVEANU ii

• Un mare festival șahist începe miercuri la lași

vățăminte.
opresc motoarele și se dă dru
mul la stație și Ia... aer din 
plin. Pe imprimarea realizată 
de prof. _ ________
nescu, toată lumea execută 
suită de exerciții care 
prospețime, forțe noi, 
dispoziție... La început * fost 
mai greu cu învățarea suitei 
de mișcări, dar acum toată lu
mea ie știe pe dinafară și ha
lele devin parcă locuri de evo
luție a unor adevărate ansam
bluri. Și cel mai important lu
cru este că lumea le execută 
cu multă plăcere" adăuga Na
talia Mihăilă.

Intr-adevăr, o nouă formă 
de practicare a exercițiului fi
zic, implantată în ultimele 
două decenii în activitatea de 
masă, își vădește aici — ca 
peste tot unde își găseste 
adepți '■— viabilitatea.

Eleonora Constanti-

aduc 
bună

l

2

SPORTUL-UNA DIN MULTELE BUCURII ALE COPILĂRIEI FERICITE
(Urmare din pag. 1)

zența copiilor în sport echiva
lează cu mai bine de 75 Ia sută 
dintre aceștia în acțiuni cu ca
racter de masă în cadrul „Da- 
ciadei“. .

Intre disciplinele cele mai 
îndrăgite de copii se află atle
tismul, sportul tuturor sportu
rilor, iar in cadrul acestuia a- 
lergările in aer liber, pe teren 
variat, popularele crosuri, care 
au și o fază republicană. In
tr-adevăr, „Crosul pionierilor" 
angrenează anual peste un mi
lion de copii, fete și băieți în
tre 11 și 14 ani. Tot mai larg 
răspindit este, de asemenea, 
inotul, practicat o dată cu ini
țierea, cu mai bine de un de
ceniu și jumătate in urmă, a 
unor acțiuni de învățare, cu 
mii de preșcolari și școlari din 
întreaga (ară. Construirea, in 
ultimii 20 de ani, a unor ba
zine moderne în București, Baia 
Mare, Cluj-Napoca, Brăila, O- 
radea, Timișoara, Ploiești etc., 
paralel cu stabilirea unor cen
tre de înot, fie pe Litoral (baza 
principală fiind la Năvodari),

fie în alte zone ale țării, chiar 
și in așezări rurale, a făcut ca 
înotul să cunoască o puternică 
dezvoltare în rindul copiilor. Un 
interes sporit există pentru 
gimnastică, precum și pentru 
schi și patinaj, ramuri de sport 
in care condițiile de relief și 
climă favorizează crearea ungr 
centre tot mai puternice (în 
afara Brașovului tradițional, in 
județele Suceava, Caraș-Seve- 
rin, Bistrița-Năsăud, Hune
doara, Covasna, Bihor, Prahova 
ș.a.)

Cunoaște o mare dezvoltare 
și activitatea turistică a copii
lor, prezentă în toate unitățile 
de pionieri, în grădinițe. Un loc 
de seamă îl ocupă „Expedițiile 
Cutezătorii", acțiunile „Pionieri 
pe cărările patriei", drumețiile 
in ospeție, cele avînd ca o- 
biectiv marcarea sau reamena- 
jarea unor trasee montane etc. 
Deci, o 
caracter 
aplicativ, de cunoaștere a fru
museților patriei, 
glorios al poporului nostru, a 
tot ce s-a înălțat atit de măreț 
în anii socialismului.

activitate cu profund 
formativ-educativ și

a trecutului

Prin intermediul unor unități 
sportive specializate, cum sînt 
cluburile Pionierul, copiii îm
brățișează treptat și perfor
manța, in special la judo, gim
nastică, patinaj, rugby, baschet 
și fotbal, iar în sporturile teh- 
nico-aplicative (tir, karting, 
aero și navomodelism) Casele 
pionierilor și șoimilor patriei 
realizează, an de an, progrese 
tot mai mari pe tărimul măies
triei.

Membrii Organizației revolu
ționare a copiilor, toți pionierii 
și șoimii patriei care au în
drăgit sportul doresc să conti
nue acest drum, cu rezultate 
și mai frumoase. Este angaja
mentul ferm pe care țin să îl 
facă acum, in aceste zile de 
puternică angajare revoluțio
nară cu care toți fiii patriei 
întimpină aniversarea a 20 de 
ani de la Congresul al IX-lea 
al P.C.R., eveniment de mare 
însemnătate în viața partidului, 
a țării, a poporului, care a i- 
naugurat strălucita epocă a ce
lor mai mărețe împliniri so
cialiste, ..EPOCA NICOLAE 
CEAUSESCU".

2
2

2

lașul se pregătește pentru a 
găzdui cea de a 11-a ediție a 
tradiționalului festival șahist 
„Memorialul Mihail Sado- 
veanu". De miercuri, în sălile 
Casei oamenilor de știință din 
localitate, se vor disputa, con
comitent, 5 turnee, la care se 
așteaptă peste 100 de concu- 
renți și concurente, din țară 
și de peste hotare.

La turneul masculin princi
pal vor participa 14 jucători 
din 6 țări : maeștrii internațio
nali G. Makropoulos (Grecia) 
și M. Chevaldonne (Franța),

maeștrii 
(Polonia) 
maestrul 
via) si încă un maestru inter
național din R.F.G., precum și 
maeștrii internaționali I. Bi- 
riescu, A* Negulescu și O. Foi
șor, maeștrii FIDE D. Oltean, 
A. Kertesz, S- Lupu, D- Ani- 
țioaie și maestrul C. Navro- 
tescu. din țara noastră.

Paralel se va desfășura un 
turneu secundar de maeștri și 
candidați de maeștri, două o- 
penuri masculine (cat. I și a 
Il-a) și unul feminin.

FIDE St. Sokolowski 
și W. Ott (R.F.G.), 

V. Patlovski (Iugosla-

...Șl EDUCATORII URCĂ PE PODIUM I
(Urmare din pag. 1)

gostei pentru culorile clubului 
și ale țării. Aici, cei mici în
vață de la înaintași cum se 
poate ajunge pe culmile per
formanței sportive. Ei desci
frează — din grafice, panouri 
cu fotografii și din mărturisi
rile unor mari vedete ale 
sportului românesc : Iolanda
Balaș, Sanda Toma, Gheorghc 
Berceanu, Cristian Gațu, Mi
hai Nedef, Ilic Năstase, 
ș.a.m.d. modelul ideal al spor
tivului de frunte, ale afirmă
rii acestuia (redate și prin 
proiecțiile unor filme realiza
te în laboratoarele de perfor
manță ale clubului).

„Vizitele ce se organizează 
cu regularitate in marile uni
tăți industriale sub genericul 
“Performerii sportului in dia
log cu performerii producției» 
au un efect puternic educativ", 
ne precizează ' fostul scrimer 
de elită al Stelei, Octavian 
Vintilă, azi un inimos lucrător 
la secția de propagandă a clu
bului militar. Oamenii muncii 
le vorbesc sportivilor despre 
ceea ce realizează în produc
ție, iar steliștii discută despre 
eforturile pe care le depun la 
antrenamente, despre cele mai 
frumoase clipe din tumultoasa 
viață a stadioanelor și sălilor 
de concurs. Cu aceste prilejuri 
sînt vizionate filme care aduc 
în „prim-plan“ foste glorr 
sportive ale clubului, cu îm
plinirile lor profesionale — de
oarece și aceasta este o preo
cupare principală, profesională 
a clubului Steaua. Mari spor
tivi, ca fostul rugbyst Paul 
Ciobănel, azi inginer apreciat 
la I.P.O.P. București, fostul

alergător de viteză și dirl- 
track Gh. Voiculescu — mais
tru mecanic iscusit, fostul po- 
loist Mircea Ștefănescu — in
giner constructor al Sălii Poli
valente din Capitală (și sini 
foarte mulți ca aceștia) se în
fățișează și cu frumoasele lor 
realizări în muncă și în viață.

Si ca un corolar al muncii 
depuse de factorii educaționali, 
să subliniem că din ianuarie 
1984 și pînă în prezent 37 de 
sportivi de frunte ai clubului, 
între ei campionii olimpici și 
alți mari performeri : Anișoa- 
ra Stanciu, Vasile Andrei, Nicu 
Vlad, Petre Becheru, Elena 
Furnca, Sofia Corban și cinci 
fotbaliști fruntași — Ducadam, 
Pițurcă, Balint, Eduard și 
Pușcaș au intrat în marea fa
milie a comuniștilor. Ei și cu 
toți ceilalți componenți ai 
clubului din Calea Plevnei, 
conștienți de faptul că se poa
te realiza mai mult, sînt an
gajați acum in plin efort 
pentru viitoarele „galoane" 
sportive și cupe ce vor fi așe
zate, firește, alături de cele 
ale înaintașilor lor, acolo in 
amintita „Sală a tradiției".
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6 august 1970 a fost 
bucurie in familia 
S-a născut Mihaela, 
care avea să devină, 

o ade-

...In ,, familia

(Urmare din pag. I)

atletismului"

CAMPIONATELE ATLEJILOR SENIORI, UN CONCURS CU MULTE REUȘITE
Mitica Junghiatu 1:59,20 Ia 800 
m, dublele victorii ale lui Horia 
Toboc (400 m si 400 mg) și 
Gyorgy Marko (5 000 m si 
10 000 m), succesele lui Nico- 
lae Bîndar (ciocan), Doina Me- 
linte (1 500 m), Mihaela Pogă- 
cean (100 mg), Liviu Giurgian 
(110 mg) etc.
• Revelații ; Marieta Ucu 

6,80 m la lungime, Mihaela 
Rachieru dublă cîștigătoare la

mai înainte ea a obținut la 
examenul pentru treapta a Il-a, 
media 10 !), Teofil ciobanu 
cîștigător, neașteptat, la 3 000 
m obst. (8:33,51). Neașteptat au 
cîștigat, de asemenea, costel 
Ene la 800 m (1:48,16) și Con
stantin Roșu la 1 500 m (3:41,58), 
asupra favoritului principal, 
Petru Drăgoescu, cronometrat 
în 1:48,19 și, respectiv, 3:42,21, 
Gabriela Mihalcca (1,92 m la 
înălțime), Albert Meheș (76,14 
m la ciocan), Mihai Ene și

Pe cel mai mare’ stadion 
al țării, „23 August" din Ca
pitală, obișnuit cu tumultul 
meciurilor de fotbal, anima
te de zeci de mii de specta
tori, întrecerile atletice, des
fășurate fără izbucniri vul
canice, în fața cit or va sute 
de iubitori ai primei discipli
ne olimpice, par aproape 
niște reuniuni famll'ale. Și, 
intr-adevăr, campionatele na
ționale au reunit, la sfîrși
tul săptămînii trecute, „fami
lia atletismului nostru", în- 
cepînd cu antrenorii și ofi
cialii de mult încărunțiți și 
bătuti de ’ ploi pe marginea 
pistei și termimnd cu tinerii 
recmt venț» în perimetrul 
performanței, asistați di”’ 
tribune de aceiași împătimiți 
ai acestui frumos șl spec
taculos sport.

Sîmbătă im fost martorii 
unor momente emoționante 
și semnificative pentru coe
ziunea sufletească a familiei

atletismului. Prezenta la start 
a campioanei olimpice Mari- 
cica Puică a fost primită cu 
încurajări de public, iar evo
luția el entuziasmantă (după 
o inteligentă cursă tactică, 
s-a detașat net in urma unui 
prelungit sprint) a fost punc
tată cu aplauze călduroase 
la fiecare trecere prin fața 
tribunei si, mai ales, după 
trecerea victorioasă a liniei 
de sosire, cînd a înregistrat 
cel mai bun timp mondial al 
sezonului la 3000 m. Iubitorii 
atletismului nostru au sim
țit, cu inima lor caldă, că 
marea atletă, lideră în „Ma
rele Premiu al federației in
ternaționale" si aflată în fața 
unor noi mari competiții a 
ținut să onoreze și acest se
zon post-olimpic cu o perfor
manță de excepție realizată 
în țară, în fața propriilor su
porteri, ca o frumoasă dato
rie de onoare.

— P. SL. —

chieru (Politehnica 
Timișoara) — 200 
m si 400 m, Mitica 
Junghiatu (Meta
lul) — 800 m, Ni- 
coleta Vornicu (Di
namo) — 400 mg, 
Marieta ilcu (Me
talul Hunedoara) 
— lungime, Ion 
Sandu (Construc
torul Arad) — 200 
m, Teofil ciobanu 

- (Steagul roșu Bra
șov) — 3 000
obst., Mihai 
(Constructorul 
rad) 
van 
ua)

200 m (a fost pentru prima 
oară cînd a alergat, oficial, pe 
această distanță) și 400 m, gru
pul fruntaș 
de Ia 3 000 
8:45,36, 3.
0:46,44 — a
3 000 m !, 4.

al alergătoarelor 
m (2. Iulia Beșiiu 
Margareta Keszeg 
doua el cursă pe 
paula Iiie 8:47,02, 

5. Elena Fldatov 8:47,60, 6. Ma
riana Stăneseu 8:48,52 ș.a. — 
toate cu recorduri personale 
de o bună valoare), junioara 
II Alina Astafei 1,89 m la 
înălțime (recorduri naționale la 
junioare II și I ; cu eiteva zile

Mihai Bran la triplu 
și,- respectiv, 16,97 m)

@ Am așteptat mai 
Ia ; Niculina Vasile 
cu 1,85 m, la înălțime), D-tru 
Negoiță și Nicu Roată la su
liță. despărțiți de numai 2 cm, 
e drept, după o luptă intere
santă, dar doar cu 80,93 m ; și 
încă destui alții...

© Au îmbrăcat pentru pri
ma oară tricoul de campion 
național, in probe indivi
duale : Doina Voinea (Stea
ua) — 100 m, Mihaela Ra-

(17,00 
etc. 
mult 

(locul

m

dc
3,

— triplu, Răz- 
Stănescu Stea-
— prăjină.
Apropo de tit

lurile de campi
oni. Din cele 34 
de titluri indivi
duale, decernate la 
sfîrșitul săptămî- 
nii trecute, 21 au 
fost cîștigate de 
reprezentanții clu
burilor bucurește- 

- ne (Steaua — 12, 
Dinămo — 3, Me
talul — 3, I E F.S., Rapid
și Olimpia — cîte 1), „pro
vinciei" revenindu-i restul
de 13 titluri (de multă vreme 
n-a mai obținut atîtea !) : Timi
șoara (Politehnica) — 3, Arad 
(Constructorul) — 3, Bacău
(Știința C.F.R.), Alba Iulia 
(Unirea), Hunedoara (Metalul), 
Iași (Politehnica), Cluj-Napoca 
(Universitatea), Galați (C.S.U.), 
Ploiești (Petrolul), Brașov 
(Steagul roșu) — cîte 1. Ade
vărul este insă că bucureșteni 
„sadea"; dintre acești 21 de 
campioni, nu sînt decit 8 !...

@ O contribuție la reușita 
competiției au adus-o și atleții 
juniori. Deși cei mai mulți 
dintre aceștia au lipsit motivat 
(examene școlare sau apropie- 

unor competiții internațio- 
importante specifice vîrs- 
totuși, iată că tinerii at- 
au real zat 10 noi recor- 
naționale. Ceea ce nu este,

mare 
Fere. 
fetița 
nu peste mulți ani, 
vărată vedetă printre cole
gele sale de generație. De 
mică s-a dovedit vioaie, 
plină de viață și dornică de 
joacă. Părinții, iubitori ai 
schiului, au luat-o la munte 
de la o virstă foarte fragedă 
și schiul a devenit o pa
siune statornică. Pirtia On- 
cești îi este, o lungă peri
oadă, o a doua casă... An
trenorul de la C.S.Ș. Șoimii 
Sibiu, prof. Mihai Ungu- 
reanu, este din ce 
mai sever cu micuța schi- 
oară. S-a lucrat cu multă 
migală și, la 10 
ela a devenit o 
predată 
stilului, 
indeminarea 
dovadă. Au 
mele succese 
la Păltiniș, 
cursurile republicane, 
cînd a împlinit 12 ani 
chiul experimentat al apre
ciatului specialist care este 
Ștefan Sava, secretar ad
junct al Federației și schi 
și biatlon, a selecționat-o 
pentru lotul național de co
pii. Iarăși muncă și muncă. 
Copila asimilează totul și 
primele succese cu ecou

in ce

ani, Miha- 
schioară a- 

acuratețea 
curajul și 

care dădea

pentru
pentru 

de 
apărut și pri- 
in cursele de 

apoi in con- 
iar 
o-

3,

3,

Mitica Junghiata, campioană la 800 m ^\\\\\\\\\\\^^^^^

CE ?
școlarului", compe- 
arientare turistică la 

organizată

rea 
nale 
tei), 
leți 
duri 
desigur, un fapt banal...

„Cupa 
title de 
nivel republican, ___
de Federația română de tu- 
rism-alpinism, s-a desfășurat, 
săptămîna trecută, în Pădu
rea Bănoasa, de lingă Bucu
rești. Urma ca la această 
competiție a tinerilor între 
11 și 14 ani să participe eîte 
li reprezentanți (4 fete și 4 
băieți) de flecare județ. Com
petiția a durat 2 zile (prima, 
cu ploaie) pe trasee variind 
între 4 și 5,2 km. Organiza
rea a fost bună, cel peste 
20 de arbitri făcîndu-și dato
ria. Au cîștigat sibienii (Ioa
na Drăgan, Inge Nlers, Agne- 
te Chisan, la fete și Cosmin 
Mutu, Robert Niers și Bern- 
hard Sili — la băieți).

Pînă aici — toate bune. De 
aici încolo însă...

Mai întîi, să vedem parti
cipare». Ar 11 trebuit să fie 
prezenți sute de tineri șco
lari. Au venit însă r.umai... 
23 1 (Cam un școlar pentru 
fiecare arbitru). în loc de 
41 de județe și municipiul

București, au fost prezente 
doar... 3! (Sibiu, Prahova și 
Călărași), deși se înscrisese
ră și reprezentanții Maramu
reșului șl ai Bucuveștiului. 
De ce au lipsit celelalte ju
dețe? De ce au renunțat 
bucuireștenii? Le era core greu 
să ajungă cu autobuzul la
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i Românie» la campionatul european

NOSTRU MASCULIN
ilciunile sale)
PROBLEMA FEDERAȚIEI

cele șapte partide susținute de 
formația țării noastre). Se poate 
vorbi și despre ins uf bcle^ta ex
periență competiționială interna
țională a jucătoriilo<r tineri (după 
cum afirmă antrenorii), dar aceș
tia au fost folosiți doar sporadic! 
(Marian Marinache, Doru Rădu- 
leseu. Victor Iacob și Viorel Con
stantin, dinjbre care cel mai... 
mult a jucat Marina ehe: 13 mi
nute). Mai poate fi criticată și 
federația, pentru că nu a luat 
absolut nici o măsură după eșe
cul de la Balcaniada de la Bucu
rești. care făcea previzibilă neîn- 
deplinirea obiectivului la Campio
natul european.

Desigur, și acestora s-a datorat 
faptul de a nu fi fost obținute 
DECIT DOUA VICTORII la „eu
ropene". Dar probleme reale sînt 
și altele. Mai întâi trebuie să pre
cizăm că, în perioada de pregătire 
penitiru C.E., membrii lotului au 
fost departe de a manifesta ambiția 
și disciplina arătate cu un an în 
uirmă, cînd au obținut frumoasa 
performanță de a se califica în 
gru.pa „A" a Campionatului eu
ropean.. Anul acesta ambiția a 
fost înlocuită de... delăsare, la 
bază aflîndu-se descurajarea prd- 
dusă de aflarea seriei în care 
vor j-uea (intr-adevăr., seria a 
fost deosebit de dificilă, dar e- 
voluția întrecerilor a arătat că 
rămînerea în gruipa „A“ era po
sibili ă, dovadă fiind victoria a- 
supna reprezentativei Poloniei și 
cele 15 puncte cu care... echitpa 
noastră a condus, in prima re
priză, pe cea a Franței).

Ajungem acum la racilele 
vechi, cronice (din păcate) în 
baschetul nostru, cea mai dău
nătoare fiind concepția greșită 
a antrenorilor divizionari des
pre pregătire și joc. Pregătirea 
fizică se află la periferia preo
cupărilor, iar interesul pentru 
apărare este la limitele inferi
oare, pasivitatea și aplicarea a- 
proape în exclusiviitate a sis te
mui ui .,în zonă“ fiind grăitoare. 
Faptul că replierea jucătorilor 
cu fața spre coșul propriu este 
frecventă (chiar și la cele mai 
bune eclhiipe) este si ei edifica
tor. în aceste condiții — adău
gate la cele, importante, amintite 
la începutul acestor rînd-uri — nu 
este de mirare că la C.E. echipa 
noastră a practicat un joc slab 
în apărare, dovadă fiind faptul 
că în patru meciuri a avut la 
pasiv peste 400 de puncte. Al,te 
cauze, tot vechi, sînt : concen
trarea excesivă a celor mai buni 
juniori la Steaua 
și menținerea lor 
zervelor, ceea ce 
bil la plafonare ; 
severă de * arbitraj, 
contradicție cu arbitrajul pe pian 
internațional (care permite apă
rări bătăioase, bineînțeles în li
mitele regulamentului).

Apreciem însă că toate acestea 
— ca și multe alte probleme, a 
căror nerezolvare frînează evo
luția basohetuQuâ n-ostan — 'tre
buie discutate serios, cu curaj, 
de către federație, antrenori și 
tehnicieni, în scopul luării de 
urgență a unor măsuri .radicale 
și concrete. Pentru că, în esență, 
eșecul de Ia „europene" nu este 
doar al lotului, ci al tuturor ce
lor care trebuie să contribuie 
(dar nu o fac) la formarea unei 
reprezentative puternice, capabi
lă să obțină performanțe valo
roase permanent, și nu doar din 
cînd în cînd.
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Dumitru STĂNCULESCU

Reumiuinea de sîmbătâ a fost 
dominată de formațiile I. O ană 
și G. Tă na.se, ambele objinlnd 
câte două victorii. Prima dintre 
ele ou Rotunda, care anunță o 
frtuitoasă carieră, C. Dumitrescu 
susținând-o energic în lupta fi
nală. și cu Străina, care a con
firmat revirimentul de formă, iar 
oea de a doua formație cu Dia
log, care a beneficiat de galopul 
luat " 
șor, și 
zervată 
cestuia 
însă în 
lamentare, 
dreaptă la sosire și jenîndu-1 ast
fel pe Crișan (totuși, B. Manea 
are mari merite în această victo
rie, realizată într-un record ex
celent : i:26,4/km). N. Nicolae,
un antrenor destoinic, a reușit 
să învingă cu Melta, iar princi
pala cursă a zilei a revenit lui 
Tenet, care a confirmat buna 
formă ca o deține. Tînăirul C. 
Chiș, în continuă afirmare, a în
vins cu Subotica. Intr-un nou și 
valoros record al carierei. Lista 
învingătorilor 
de Odoreu șl 
în formă.

REZULTATE
I : 1. Dialog (Pătrașeu) 1:41,5, 2. 
Kiktaida. Cota : cîșt. 2,40. Cursa 
a Ii-a : 1. Suboțica (Chiș) 1:27,9, 
2. Vrednic. Cota : cîșt. 6, ev. 18. 
Cursa a in-a : 1. Negruț (B. Ma
nea) 1:26,4, 2. Crișan, 3. Focșa. 
Cota : cîșt. 1,60, ev. 9, ord. tri
plă 112. Cursa a iv-a : 1. Tenor 
(T’OdU'ță) 1:27,1. 2. Sufix, 3. Titu. 
Cota : cîșt. 1,60, ev, 5, ord. triplă

în preajma sosirii de Runc- 
cu Negru ț, în cursa re- 
amatortloir. Victoria a- 

din urmă a fost obținută 
condiții mai puțin regu- 

. el sohiimblind linia

a fost completată 
Samba II, ambii

TEHNICE : Cursa

In preajma deschiderii sezonului oficial

DISCIPLINA PE STADIOANE
IN CENTRUL ATENȚIEI U.E.F.A

I
| 0 nouă masivă operație de promovare a propriilor talente
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Scurtă a fost vacanța... ma
re pentru F.C.M. Brașov ! Nu
mai pînă la 3 iulie, cînd lotul 
echipei de la poalele Tîmpei a 
plecat pe litoral, nu pentru 
odihnă, ci pentru pregătire • 
Brașovenii au optat pentru 
stațiunea Eforie Sud, unde pri
mele antrenamente s-au desfă
șurat pe nisipul de pe malul 
mării. în primele 4 zile, aler
gările pe distanțe din ce in ce 
mai lungi au fost preocuparea 
de căpătîi a antrenorilor Mar
cel Goran și Vasile lordachc 
(în continuare și jucător), că
rora conducerea clubului le-a 
acordat creditul de a răraîne 
mai departe la timona tehnică a 
echipei • De la 7 iulie, antre
namentele 'zilnice s-au dublat, 
dimineața cu conținut fizic, 
după-amiază, tehnico-tactic. La 
13 iulie lotul brașovean s-a 
reîntors la Brașov, iar azi urcă 
în Poiană, pentru aclimatizarea 
cu altitudinea • Programul 
partidelor de verificare este 
foarte bogat și... rapid. La 18 
iulie, cu S.C. Bacău, la 21 iu
lie, cu Steaua, la 24 iulie, cu 
Dinamo București, toate trei 
la Brașov. Apoi, la 27 iulie, la 
Bacău, cu Sport club, iar la 
sfîrșitul lunii, în zilele de 28 
și 30, brașovenii vor participa 
la turneul de la Oradea, orga
nizat de F.C. Bihor. • Care 
ar fi lotul de jucători cu care 
F.C.M. Brașov „atacă" noua 
ediție de campionat? Iată-1 : 
Iordache, Polgar și Șanta — 
portari ; Bălan, Moldovan, Na-

ctmp. 
lipsește 

Văidean, 
In 
să

ghi, Manciu, Dragomir, FI. Va
sile, V. Ștefan, Cristca, Spirea, 
Șoarece, Mandoca, Batacliu, 
Bența, Mărgărit, Kramer și
Cadar — jucători de
După cum se vede, 
golgeterul echipei,
care a primit dezlegarea, 
viitorul sezon el urmînd 
îmbrace tricoul echipei Dinamo 
București. In schimb, in lotul 
primei echipe au fost promo
vați o serie de jucători tineri, 
unii dintre ei încă juniori. Es
te vorba de portarul Irimia (18 
ani), de fundașul Gyorfi, (18 
ani), fiul fostului jucător, as
tăzi antrenor la centrul de co
pii și juniori, cel care i-a pre
gătit pe toți cei amintiți, de 
mijlocașii Avramescu (17 ani) 
și Lungu (19 ani). • Sigur că 
vor mai apărea și alte nume 
noi în lotul echipei brașovene. 
Despre perspectivele noului se
zon, președintele clubului, Du
mitru Dragomir, ne-a -făcut ur
mătoarea declarație : „Am în
credere în echipă, în jucători 
și în antrenori. De data aceas
ta ne-am propus un obiectiv 
curajos : să urcăm între pri
mele opt echipe. Avem putin
ța să-l realizăm. In plus, vrem 
să păstrăm o frumoasă tradi
ție, aceea ca Ia Brașov să con
tinue apariția unor autentice 
talente care, odată rodate Ia 
noi, la F.C.M., să ajungă jucă
tori dc loturi reprezentative, 
așa cum s-a intîmplai cu Lă
cătuș, Văidean sau Stingaciu".

Gheorghe NERTEA

ȘTIRI, MECIURI AMICALE
• AZI, la Tg. Mureș, meci de 

verificare, susținut de lotul repre
zentativ. Aflațl în pregătire la 
Sovata, selecțiOinabilii susțin as
tăzi. de la ora 17,30, o partida 
de verificare în compania echipei 
Tatabanya. din prima divzic a 
campionatului ungar.
• ÎN ACEASTA PERIOADA DE 

PREGĂTIRI, Sportul studențesc a 
susținut un med amical, la Buș
teni, în compania echipei locale, 
Caraimanul, pe care a învins-o 
cu 4—0 (0—0), prin golurile mar
cate de Terheș, M. Sandu și Bo- 
zcșan (2). Divizionara „A“ a fo
losit următoarea echipă : Spe- 
riatu (Zariosu) — M. Mihail, M. 
Popa. Cazan, Munteanu II — 
Șerbănică, Pană, Bozeșan — FI. 
Grigore, M. Sandu, Terheș. Au 
mai jucat : Munteanu I, Val. po
pa și Ticleanu. Azi șl miine, Ia 
Buștenii, au loc meciuri în ca
doul „Ciupea Caraimanul“, Ia care 
participă Rapid, Sportul studen
țesc, F. C. Argeș și Caraimanul. 
(V. Zbârcea — coresp.)
• ECHIPA TATABANYA a ju

cat duminică la Zalău, cu di
vizionara „B“ Armătura. Meciul 
s-a încheiat cu scorul de 1—1

245, triplu II—HI—IV 201. Cursa 
a V-a : 1. Melin (N. Nicolae) 
1:25,9, 2. Secărica. Cota : cîșt. 3, 
ev. 8. Cursa a Vl-a î L Samba 
H (Metise) 1:31,2, 2. Daciana, 3. 
Soneta. Cota : cîșt. 6, ev. 13, ord.
\ “ ~ a vn-a: 1.

Odoireu (Popescu) 1:30,3, 2. Os- 
viald, 3. Vitamina. Cota : cîșt. 
2,40, ev. 28, ord. triplă 56, triplu 
V—VI—VII 235. Cursa a VIII-a : 
1. Rioibunda (Dumitrescu.) 1:45,2,

Strato,n, 3. Craidon. Cota : 
cîșt. 1,60, ev. 14, ord. triplă 91. 
Cursa a IX-a : 1. Străina (Va- 
sille) l:2d,0. ?. Trufanda. Cota : 
cîșt. 3, ev. 5 ord. 16.

A. MOSCU

triplă 1547. Cursa

2.

3.

(min. 
Dan-

(0—1). Au marcat Herman 
34) și Boca (miri. 52). (N. 
ciu — coresp.)
• UN NOU CUPLU DE 

TRENORI la F.C.M. U.T.
In campionatul care 
echipa arădeană va fi pregătită 
de antrenorul N. Dumitrescu, a- 
jutat de tînărul Gh. Vaczi.
• ȘI LA TÎRGOVIȘTE, o nouă 

conducere tehnică. C. S. Tlrgo- 
viște va fi pregătită de Cornel 
Dinu (care a ' revenit în orașul 
natal), împreună ou ’ 
teanu.

8 SCHIMBĂRI IN 
REA lui F. C. Argeș, 
zile, fostul antrenor 
piteștene, Constantin 
fost numit președinte al clubului. 
Conducător tehnic principal a 
fost numit Florin Halagian, care 
revine, astfel, la echipa cu care 
s-a consacrat ca antrenor.

AN- 
Arad. 

urmează.

Marin Ol-

CONDUCE-
De eiteva 
al echipei 
Cîrstea, a

Amintirea finalei Cupei cam
pionilor europeni, disputată pe 
stadionul Heysel din Bruxelles, 
la 29 mai, stăruie. Ceea ce tre
buia să fie o mare sărbătoare 
a fotbalului s-a transformat — 
după cum știm — intr-o tra
gedie.

în rîndurile de față nu dorim 
să facem o descriere a faptelor 
comise sau a cauzelor care au 
determinat cele intimplate. 
Problema, în totalitatea ei, a 
indignat lumea și a determinat 
guvernele țărilor interesate să 
instituie comisii de anchetă 
pentru luarea măsurilor nece
sare împotriva vinovaților.

Pe de altă parte. UEFA a 
dat, așa cum se știe, aspre 
sancțiuni cluburilor care s-au 
dovedit neputincioase — și nu 
numai o dată — in ceea ce 
privește asigurarea unei at
mosfere de sportivitate în ju
rul echipelor în cauză, tntîm- 
plările 
fost noi picături 
deja plin.

în legătură cu 
tivității, aș vrea 
satisfacția că 
nu au existat 
festări, aceasta 
de educație cu 
bal, pe de o parte, și, pe de 
altă parte, a eficacității și 
competenței cu care se tratea
ză măsurile de prevenire care 
se iau în cazul aglomerărilor 
— uneori fierbinți — prilejui
te de disputarea meciurilor de 
fotbal.

Subliniem, însă, că pentru 
viitorul sezon oficial, care la 
noi începe Ia 4 august, c bine 
să se știe că — în urma re
centelor întâmplări tragice de 
Ia Bruxelles — UEFA a ho- 
tărît să sancționeze cu severi
tatea maximă prevăzută de re
gulament ori ce fel de aba
teri dc la conduita sportivă 
înregistrate pe teren, în tribu
ne și chiar in afara stadioane
lor. Recentele sancțiuni dicta
te împotriva echipelor engle
zești și chiar. împotriva lui 
Juventus sînt O DOVADA A 
UNEI SEVERITĂȚI MULT 
SPORITE.

în „Repertoriul sancțiunilor 
disciplinare" aprobat de UEFA 
și în Regulamentul jocului de 
fotbal sînt prevăzute faptele 
care constituie infracțiuni și 
care se referă atît la jucători, 
antrenori, oficiali, cit și 
manifestările nesportive 
suporterilor, în tribune
ÎN AFARA LOR. Delegatul 
UEFA — întotdeauna delegat 
dintr-o țară neutră — are ob-

SU‘

pa- 
ale

ligația de a descrie în rapor
tul pe care îl întocmește toate 
detaliile asupra modului cum 
se desfășoară partida pe care 
o urmărește, inclusiv manifes
tările publicului din tribune, 
după ce își notează în preala
bil sectoarele ocupate de 
porterii fiecărei echipe.

★
Deoarece, în curind, cele 

tru echipe „europene"
noastre vor începe asaltul pen
tru cucerirea unor poziții cit 
mai avansate în competițiile 
jntercluburi, ne permitem — 
ținînd seama de concluziile ce 
Se pot trage din rîndurile de 
mai sus — să facem unele re
comandări pentru a se prein- 
timpina eventualele neajunsuri 
și totodată pentru a se conti
nua acest asalt cit mai ...spre 
vara anului viitor.

de la Bruxelles 
intr-un

au
pahar

spor-

— Pregătirea tehnico-tactică- 
fizică a jucătorilor la nivelul 
cerințelor fotbalului modern.

fondul
să-mi exprim 

Ia noi in tară 
astfel de mani- 
datoiită muncii 

iubitorii de fot-

Ia 
ale 

SAU

— Prelucrarea cu jucătorii a 
prevederilor regulamentului de 
joc și în special a celor pri
vind disciplina, 
evita primirea 
galbene sau roșii. (Aici 
vrea să subliniem faptul 
niciodată un arbitru de nivel 
internațional nu a revenit a- 
supra unei decizii date ca ur
mare a protestelor jucătorilor; 
în schimb, de foarte multe ori, 
protestele au dus la primirea 
de către jucători a unor car
tonașe galbene sau chiar ro
șii!).

pentru a se 
cartonașelor 

am 
că

— Pregătirea stadioanelor 
care vor găzdui meciurile.

— Intensificarea muncii edu
cative cu suporterii, în vede
rea evitării unor manifestări 
nesportive care pot dăuna clu
bului (amenzi, suspendări etc.).'

— Asigurarea unei găzduiri 
exemplare a delegației clubu
rilor vizitatoare, pe linia bine
cunoscutei ospitalități româ
nești.

★
Avem convingerea că atentia 

sporită acordată problemelor 
disciplinei sub toate aspectele, 
precum și creșterea exigenței 
în munca educativă vor feri 
stadioanele noastre de acte ne
sportive, confirmînd frumosul 
renume de care se bucură fot
balul românesc, în arena inter
națională.

Andrei RADULESCU 
membru în Comisia de Apel 

U.E.F.A.

REZULTATELE COMPLETE ALE BARAJULUI PENTRU DIVIZIA
Așa cum am mai anunțat, du

minică s-au disputat partidele 
celei de-a doua manșe a banalu
lui pentru Divizia „C“. Iată re
zultatele (intre paranteze, scoru
rile din primul tuir) :

Cuprom Abrud — C.F.R. Sime- 
ria (2—4) 0—2

Auto Timișoara____  . Strungul 
Chișineu Criș (jud. Arad) (0—1) 
2—2

Proletarul Bacău — Fortus U- 
tUaj Greu Iași (0—1) 2—0

Gloria Benevoești — C.S.U. Me
canica Sibiu (1—3) 1—1

Recolta Rozavlea — Gloria Be- 
iuș (0—3) 1—1

Laminorul Boolean — Lacul 
Ursu Sovata (0—2) 5—6 după e- 
xeoutarea loviturilor de la 11 m. 
Scor, după 120 minute : 2—0 (0—0, 
0—0).

Petrolul Tîrgoviște -
Zărnești (1—3) 1—0

Uz. Progresul Brăila 
ria Florești (0—5) 2—0

Laminorul Focșani — Petrolis
tul Rm. Sărat (2—3) 0—1

Granitul Babadag — U-nlrea 
Mănăstirea (0—2) 5—0

Minerul Mătăsari (jud. Goirj) — 
Auitomecanica Reșița (0—1) 2—0

Electromctal Cluj-Napoca — 
Stăruința Berveni (2—2) 5—1

Electrica Constanța — Petrolul 
Roata de Jos (2—2) 4—0

Tractorul M. Ciuc — I.P.T. In
torsura Buzăului (jud. Covasna) 
(0—1) 2—1 (S-a calificat I.P.T.
datorită golului marcat în depla
sare, gol considerat dublu).

Chimistul Rm. Vilcea — JMI 
IEELAF Craiova (0—0) 4—3 după 
executarea loviturilor de la III m. 
Scor, după 120 minute : 0—0.

Metalul Huși — Gloria Ivești 
(2—0) 4—1

Victoria Vînju Mare — Meta
lul Scornicești (1—2) 0—1

Filatura Fălticeni — Danubiana 
Roman (1—5) 3—0

Voința București — Cetatea Tr. 
Măgurele (2—1) 2—1

Torpedo
Victo-

ANUNȚ
I.D.M.S. București, B-duI 

Magheru 6—8, sector 1, înca
drează de urgentă pentru de
pozitul de piese auto 
Valea Cascadelor nr. 
tor 6 :

• șef depozit ;

• lucrător' gestionar 
tate depozit ;

• rocepțtaneri piese

• primitori 
auto ;

mărfuri piese

din str.
24, sec-

subuni'

auto ;

6 muncitori 
tru piază.

necalif'cati

trebuie să

pen-

posc-Soliei tamții _____„   . 
de buletin de identitate de 
București. Relații suplimen
tare la sediul întreprinderii, 
B-dul Magheru nr. 6—8, sec
tor 1, etaj V, camera 3 sau 
11, telefon 11.39.50 interior 142 
sau 181.

,.C“
Echipele subliniate Se află In 

avantaj. Nu putem scrie încă 
promovate întrucît la federație 
există o serie de contestații și 
numai după judecarea acestora 
de către Comisia de competiții și 
omologarea rezultatelor se vor 
cunoaște cu precizie echipele oare 
vor activa de la toamnă In cea 
de a treia divizie.

Nume absolut noi în „C“ ar fi: 
Strungul Chișineu Criș. C.S.U. 
Mecanica Sibiu, Petrolistul Rlm- 
nicu Sărat, Minerul Mătăsari, 

Buzăului. Chi- 
Vîlcea, Metalul

Sărat.
I.P.T. Intorsura 
mistui Rîmnicu 
Scornîcești.

Reamintim că 
sînt formațiile : 
hol, Unirea Urziceni șl Chimia 
Victoria Zalău.

direct calificate 
-Cristalul Doro-

ADMINISTRATA DE STAT IOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• ASTAZI este ULTIMA ZI 

pentru procurarea biletelor la 
tragerea obișnuită PRONOEXPRES 
de ntîinie, miercuri 17 iulie. Mal 
multe bilete, mai multe șainse de 
câștig 1 Perseverența este cheia 
succesului!
• Pe agenda dv. urmează să 

vă notați că pînă la sfîrșituj a- 
cestel săptămîni puteți participa 
la tragerea obișnuită Loto - 
meri 19 iunie, precum și 
de a doua tragere LOTO 
această lună, care se va 
șura duminică 21 iulie.
• ZILNIC LOZ IN PLIC! Cel 

mai simplu și cel mai popular 
sistem de joc oferă frumoase sa
tisfacții celor care îl îndrăgesc. 
Agențiile Loto-Pronosport și vîn- 
z&torii volanți din întreaga țară 
oferă spne vînzare lozuri în pilc 
— serii obișnuite și speciale, pre
cum șl LOZUL VACANTEI — 
emisiune specială limitată de se
zon, cane atribuie autoturisme 
„DACIA 1300% precum și nume-

de vi
la cea 

2 din 
desfă-

roase câștiguri în bani, acordate 
suplimentar din fondul special al 
administrației.

Oriunde vă aflați, jucațl Ia 
LOZ ÎN PLIC!

CIȘTTGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 10 IULIE 1385. 
Categoria 1 : 3 variante 25% a 
31.831 lei ; cat. 2 : 1 varaintă
100% a 43.362 lei șl 4 variante 
25% a 10.840 lei ; cat, 3 : 5 va
riante 100% a 4818 lei si 52 va
riante 25% a 1.205 lei : cat. 4: 
78,25 a 1.108 lei ; cat. 5 : 170,50 
a 509 lei ; cat. 6 : 6.669 a 40 lei: 
cat. 7 : 176,75 a 200 !ei ; cat. 8: 
3.288,75 a 40 lei.

Cîștigurile de categoria 1 de 
31.831 lei au revenit participan- 
ților : buzilA constantin 
din Săvenl, jud. Botoșani, CÎR- 
JAN FILOFTEIA din Ploiești și 
CHIBOU FANICA din București, 
iar cîștigul de categ. 2 de 43.362 
lei i-a revenit participantului 
ILIANT VIRGILIU din Ploiești.



SPORTIVI ROMÂNI
IN ÎNTRECERI

INTERNAȚIONALE
BUDAPESTA, 15 (Agerpres). în 

prima zi a turneului internațio
nal de fotbal pentru juniori II 
de la Reckeve (Ungaria) echipa 
României a întrecut cu scorul de
2— 1 (0—0) formația Iugoslaviei.
Alte rezultate: R.D. Germană — 
Cehoslovacia 2—0 (1—0) ;
ria — Elveția 3—2 (1—2) ț 1
— Selecționata
3— 0 (1—0).

MOSCOVA, 15 
ba feminină de
Cirul concursului de tenis al ar
matelor prietene, găzduit ta sta
țiunea sovietică Iurmala. s-a în
cheiat cu victoria sportivei ro
mâne Daniela Moise, de la Stea
ua București, care a întrecut-o 
în finală, cu 6—3, 7—6 pe Nina 
Avdeeva. Cu succese ale tenis- 
manilor români au luat efîrșlt șl 
probele de dublu mixt șl dublu 
bărbați. La dublu mixt, cuplul 
Daniela Moise, Adrian Marcu a 
dispus cu 6—3, 7—6 de Ntaa și 
Ghennadi Avdeev, iar la dublu 
bărbați. Adrian Marcu și R&svan 
Constantinescu au cîștigat finala 
cu 7—6 6—4 în fata perechii so
vietice Konstantin Pugaev, Ghen
nadi Avdeev.

Iată rezultatele celorlalte finale 
disputate : Dublu fete : Elena La- 
pima, Nina Avdeeva (U.R.S.S.) — 
Daniela Moise, Daniela Ivan (Ro
mânia) 6—3. 6—7, 6—1 ; simplu 
bărbați : Aleksandr Doigopolov
— Konstantin Pugaev (ambii 
U.R.S.S.) 7—6, 2—G, 6—0.

varșovia, 15 (Agerpres). în 
cadrul concursului internațional 
de tir de la Bydgoszcz (Polonia), 
sportiva română Niculina Iosif 
s-a situat pe locul 3 în proba de 
pușcă standard 3X2» focuri, cu 
rezultatul de 577 p. Primul loc a 
fost ocupat de Biserica Golub 
Jugoslavia), cu 579 p, urmată de 
Iva Kortelova (Cehoslovacia) — 
579 p.

Prob.", masculină de pușcă — 
aer comprimat a revenit iugo
slavului Kaimond Debeveș — 
584 p.

Unga- 
. . U.R.S.S. 

orașului Banjar

(Agerpres). Pro- 
simplu din ca-

TURNEE INTERZONALE DE $AH
• Nana Aleksandria — Dana Nuțu, derby-ul .rundei a 10-a, 

la Havana • Vaganian, lider la Biel
Cramling — Yan Feng, sakha- 
tova — sawereide, Ioseliani — 
Frometa. Ahmilovskaia și Ve- 
roci sînt libere.
• Marele maestru sovietic 

Vaganian a remizat în runda 
a 10-a cu compatriotul său So
kolov și a trecut în fruntea 
Tclasamentului turneului inter
zonal masculin din localitatea 
Biel. Polugacvski l-a învins pe 
Seirawan, Torre pe Jansa, 
Quinteros pe Fetursson, Rodri- 
guez pe Li Zunian. Partida 
dintre Van der Wiel și An
dersson a fost amînată.

CLASAMENTUL : Vaganian 
(U.R.S.S.) 7*/a p, Van der Wiel 
(Olanda) 6*/a p (1), Ljubojeviei 
(Iugoslavia), Torre (Filipine), 
Sokolov (U.R.S.S.) 6‘/z p, Po- 
lugaevski (U.R.S.S.), Seirawan 
(S.U.A.) 6 p, Jansa (Cehoslova
cia) 5V2 p, Short (Anglia) 5 P, 
Andersson (Suedia) 4‘/a p (1) 
etc. Au mai rămas de jucat 7 
runde.

• Marele număr de între
rupte adunate în „Interzonalul" 
feminin de la Havana a nece
sitat două zile de reluări. Sur
prizele n-au lipsit. Iată rezul
tatele : Sawereide — Verocî 
%—V2 (am. r. 6), Sakhatova — 
Ioseliani 1—0!, Walker —Yan 
Feng t/2—>/2, sawereide — De 
Armas 1—0 (r. 7), Sawereide 
— Aleksandria 0—1, Shteren- 
berg — Ioseliani */a—‘/2 (r- 8), 
Sawereide — Ahmilovskaia 
‘A—*/S (r. 9).

CLASAMENTUL, pe puncte 
cîștigate și pierdute : Nuțu 
(România) 5’A—1*/2, Cramling 
(Suedia) 5'A—2’/3, Aleksandria 
5—1, Sakhatova 5—3, Ahmi
lovskaia 4V2—2‘/2 (1), Ioseliani 
(toate U.R.S.S.), VerSci (Un
garia) 4%—3*/2, Yan Feng (R.P. 
Chineză) 4—3 etc. Runda a 10-a 
programează cîteva întîlniri 
foarte importante pentru ordi
nea primelor locuri •. Aleksan
dria — Nuțu (derby-ul zilei !),

fLORHISTA CORNELIA HANISCH (R.F.G.),
CAMPIOANA MONDIALA

C. E. (k tenis de masă - juniori și cădeți

REPREZENTATIVELE ROMÂNIEI
CANDIDEAZĂ LA MEDALII

HAGA, 15 (prin telefon). Toa
te echipele noastre s-au califi
cat în grupele semifinale ale 
Campionatelor europene de te
nis de masă pentru juniori și 
cădeți, fiecare alături de cite 
încă o formație din seriile pre
liminare. Echipa de juniori a 
susținut ultimul meci din pre
liminarii întîlnind reprezentativa 
Franței, în fața căreia a pierdut 
cu 3—5, după un joc în care nu 
a mai dat satisfacția din prime
le partide. Și junioarele au pier
dut ultimul lor meci, cu Suedia, 
la 1—3, Kinga Lohr realizînd 
singura victorie.

In partida cu Anglia, cadeții 
au fost învinși cu 3—1, doar 
Creangă marcind un punct Ei 
au învins însă Olanda cu 3—1, 
Creangă obținînd două victorii 
și Revisz una.

După o partidă foarte dispu
tată, cadetele au cedat la li
mită în fața formației U.R.S.S, 
cu 2—3.

Două rezultate remarcabile 
au obținut cadetele în grupa 
semifinală, învingînd echipa

R.F. Germania cu 3—0 (Bă- 
descu și Bogoslov — la simplu 
și dublu) și cu 3—1 pe cea a 
R.S. Cehoslovace (Băidescu 2 v, 
Bogoslov 1 v). Ele joacă marți 
cu formația Angliei, forțînd 
calificarea în finală. Cadeții 
au pierdut la echipa U-R-S.S. 
cu 1—3. Dar, în partida urmă
toare ei au învins Iugoslavia cu 
3—1, prin cele două victorii 
ale lui Creangă și cea a du
blului cu Revisz. Marți, Româ
nia — Belgia.

O splendidă victorie au re
alizat junioarele române în
vingînd puternica echipă a 
Ungariei cu 3—2: Cheler — 
Batorfi 1—2, Lohr — Nagy
1— 2, Lohr, Cheler — Batorfi, 
Nagy 2—1, Lohr — Batorfi
2— 1 și Cheler — Nagy 2—01 
Victorie și în fața Poloniei, 
eu 3—1, Lohr obținînd 2 v și 
Cheler 1 v. Marți România — 
Cehoslovacia. Surpriză plăcută 
și la juniori; România — Sue
dia 5—4 ! Florea și Tiugan —> 
cîte 2 v, Toma 1 v.

PE AGENDA DE LUCRU A FEDERAȚIILOR INTERNATIONALE

Cea de-a doua finală a Cam
pionatelor mondiale de scri
mă, proba individuală femini
nă de floretă, s-a încheiat cu 
victoria singurei reprezentante 
a „vechii gărzi“ din finala de 
opt, Cornelia Hanisch (R.F.G.), 
care la 33 de ani dobîndește 
cel de-al treilea titlu mondial 
al său. De altfel, acest ultim 
act al probei feminine a fost 
dominat de floretistele vest- 
germane, care au avut patru 
reprezentante, două dintre ele 
obținînd medaliile de aur și 
argint. Dar iată rezultatele fi-

„Turul Franței“

O ACȚIUNE SOLITARĂ REUȘITĂ!
Destul de lungă (247 km), cea 

de a 16-a clapă a ..Turului Fran
ței" a purtat plutonul alergăto
rilor (151 rămași în cursă) de la 
Aurillac la Toulouse, la poalele 
Pirineilor. 1 Victoria în această 
etapă a revenit francezului Fre
deric Vichot. care, profitlnd de 
o coborî ce lungă chiar la în
ceputul cursei, a încercat șl a 
reușit o acțiune de desprindere, 
avînd la un moment dat peste 20 
de minute avans 1 A urmat reac
ția celorlalți alergători și în fl- 

Vichot a mai 
fată de cel de 
Iată clasamen- 

Vichot (Franța) 
(Franța) 6.35:05;

nai. la Toulouse, 
păstrat doar 3:01 
■al doilea clasat, 
tul etapei : 1.
6.31:54 ; 2. Mottet

3. Boutempl (Italia) 6.35:09. 
clasamentul general, situația 
rămas neschimbată : 1. ----
(Franța) 
(S.U.A.) 
(Iriamda) 
(Irlanda) 
(Canada)
17-a : Toulouse ___ _________
(209,5 km), în care încep urcușu
rile în Piri.net.

La feminin s-a disputat prima 
etapă din cea de a doua parte 
a cursei, pe ruta Laguepie — Tou
louse (104 km). Victoria a reve
nit liderei Valerie Simonet (Fran
ța) în 2.41:52, urmată de Viola 
Paulltz (R.F.G.).

lu 
a 

Hinault 
84.25:08 ; 2. G. Lemond 
la 3:38 ; 3. St. Roche 
la 6:41 ; 4. s. Kelly 
la 7:32 ; 5. St. Bauer 
la 8:26. Marți, etapa a 
’ ■ — Luz Ardiden

nalei : Pascale Hachin-Trinquet 
(Franța) — Margarita Zalaffi 
(Italia) 10—8, Cornelia Hanisch 
(R.F.G.) — Lucia Traversa 
(Italia) 8—5, Annarita Sparacia- 
ri (Italia) — Anja Fichtel 
(R.F.G.) 8—4, Sabine Bisehoff 
(R.F.G.) — Susanne Lang
(R.F.G.) 8—5 ț Hanisch—Hachin 
8—4, Bisehoff—Sparaciari 8—5 ; 
pentru locurile 3—4 : Spara
ciari—Hachin 8—3 7 pentru locu
rile 1—2 : Hanisch—Bisehoff 
8—2.
• Proba de sabie a continuat sub 

semnul acelorași surprize care 
au caracterizat primele tururi. 
Astfel, printre cei 16 sabreri 
care și-au disputat faza elimină
rilor directe și recalificărilor nu 
s-au aflat multiplul campion 
olimpic și mondial V. Krovopus- 
kov (U.R.S.S.) și medaliatul cu 
aur la J.O. 1984. francezul J.F. 
Lamour.

RUGBY. In evidenta Federați
ei internaționale de rugby ama
tor (F.I.R.A.) figurează 28 de 
țări membre, în urma afilierii 
recente a Norvegiei. Israelul, de 
mal multi ani membră a 
F.I.R.A., a fost autorizată să 
participe la competițiile interna
ționale organizate de acest for, 
constatlndu-se o creștere a nive
lului rugbyulul din această țară.

FOTBAL. Federația de specia
litate din Chile a acceptat sâ 
organizeze campionatul mondial 
de juniori, în 1987, în condițiile 
stabilite de forul internațional, 
mal ales cele de ordin financiar.

TENIS. Federația internaționa
lă a aprobat la recenta sa adu
nare generală de la Barcelona 
crearea unei zone, a Africii, 
pentru „Cupa Davis". La ediția 
viitoare se vor desfășura urmă
toarele partide : Libia — Kenya 
(17—19 ianuarie). Nigeria — Se
negal, Egipt — Maroc, Tunisia — 
Algeria (învlngătoarea din me
ciul Libia — Kenya va întîlnl 
apoi Zimbabwe, la 7—9 martie). 
Semifinalele sînt prevăzute pen
tru 4—6 aprilie 1986.

AUTOMOBILISM. Nesatlsfăcu- 
tă de actualul regulament al 
campionatului mondial al piloți- 
lor de formula 1, conducerea 
firmei Italiene „Ferrari" ă enun
țat că, în următorii trei ani, 
nu va mal lua parte la între-

cerile C.M., aceasta pînă ce, 
„prin regulament, vor fl dale 
tuturor echipelor garanțiile ne
cesare0. Reamintim că ia edi
ția din acest an a „mondialului- 
faimoasa echipă conduce în cele 
două clasamente, cel al plloțl- 
lor (Michele Alboreto) și în cel 
al firmelor. în acești ani auto
mobilele „Fsrrari" vor fi. pre
zente doar la stortul curselor 
„Indy°, care au loc în Statele 
Unite. Urmează ca forul auto
mobilistic internațional să ia In 
discuție cererea... avertisment a 
firmei Italiene și, bineînțeles, să 
decidă.

BADMINTON. Federația inter
națională a aprobat cererea R.P. 
Chineze de a include în calen
darul International. începind cu 
anul 1988, un turneu de anver
gură., la care urmează să participe 
unii dintre cel mal buni jucă
tori din lume ai acestui specta
culos sport.

CICLISM. La ediția din acest 
an (a Xl-a) a competiției _A- 
merica’s National Tour“, progra
mată între 3 șl 18 august, vor 
lua parte cîtiva cicliști reputat! 
precum Bernard Hinault. Regis 
Clere, Sean Kelly, Patrocinio Ji
menez. Se anunță că la start 
vor fi prezenți și unii dintre cei 
mai buni alergători amatori din 
Uniunea Sovietică și R.D. Ger
mană.

Fetbal meridiane

„INTERNAȚIONALELE" DE TIR
(Urmare din pag. I)

dere, e explicabil, pentru câ
vîrful de formă maximă a
componenților loturilor pentru 
Balcaniadă (23—28 iulie) și
C.E. (luna septembrie) trebuie 
realizat gradat, în viitor. To
tuși, chiar și în aceste con
diții, opinăm că ar fi fost ne
cesar ca un număr sporit de 
trăgători români să se fi aflat 
în preajma rezultatelor ca care 
s-au cîștigat cele 6 probe, sau 
chiar să fi realizat cifre mai 
înalte. Noii campioni ai „In
ternaționalelor" s-au impus la 
diferențe categorice, colegii de 
lot sau de la cluburi nefiind 
în stare să le amenințe pozi
țiile. Mai mult : în raport cu 
rezultatele internaționale de 
vîrf, Ia unele probe, lucrurile 
stau rău. Cele 577 p cu care 
s-a cîștîgat — de pildă — pro
ba de pușcă standard 3x20 f 
sînt foarte departe de recen
tele 594 p ( !) ale bulgăroaicei 
Vesela Letceva... Așa stind lu
crurile, toți antrenorii — de la 
lot și de la secții— au acum 
suficiente motive de reflecție 
asupra cauzelor care au con
dus la această „rarefiere" a 
rezultatelor bune de la Tunari.

Desigur, numărul mare de 
victorii rămîne un fapt pozi
tiv. Dar trebuie luat în seamă 
și un alt factor care a ușurat 
accesul spre podium al repre
zentanților noștri. Cu 4—5 ex
cepții. oaspeții de peste hota
re nu au avut un plafon valo
ric ridicat ei fiind, e adevărat.

speranțe ale tirului din țările 
lor, dar fără o experiență 
competițională adecvată.

Am insistat asupra acestor 
firești puneri la punct, în pri
mul rînd pentru a preîntim- 
pina instalarea unei stări de 
automuifumire (total nefondate 
în cazul dat) in rindul antre
norilor și al sportivilor cu 
responsabilități in reprezenta
rea viitoare pe plan interna
țional al tirului nostru. De 
acum înainte, pregătirea — la 
loturi și Ia secții deopotrivă — 
trebuie intensificată, mai bine 
organizată și mai responsabil 
abordată.

Sportivii noștri au dominat, 
intr-adevăr, Campionatele in
ternaționale. Dar nu trebuie 
uitat că pînă la „cifrele care 
aduc medalii" mai este cale 
lungă...

O fază din meciul amical dintre Flamengo și „Prietenii lui Zico" 
în dreapta, Zico (Flamengo), autorul_ unui gol, _spre care^se in- 
dreaptă Maradona. Telefoto : A.P. — AGERPRES

• La Rio de Janeiro s-a dis
putat un meci amical între for
mația braziliană Flamengo Rio 
de Janeiro și o echipă numită 
„Prietenii lui Zico", din care au 
făcut parte internaționali brazi
lieni. precum și argentinienii 
D’etre Madona Daniel Passarella

șl Ubaldo Fillol. partida a fost 
dștigată cu 3—1 do Flamengo, 
prin golurile lui Tita, Marquinho 
și Zico, respectiv Jacoztaho.
• în preliminariile C.M. (zona 

Africii), med tur : Ghana — Li
bia 0—0. Returul la 26 iulie, la 
Tripoli,

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • La Beijing, în 

meci amical : Italia — R.P. Chi
neză 78—69. • Ultima etapă tn 
turneul William Jone3 : Uruguay
— Coreea de Sud 79—63 : Chun- 
ghwa — Canada 70—66 : Suedia
— Italia 80—77.

BOX • Americanul McCrory 
și-a păstrat titlul mondial la cat. 
semimijlode (WBC). învlngîn- 
du-1. la Monaco, prin k.o. (3) 
pe panamezul Carlos Truiillo.

CANOTAJ • Regata interna
țională de la Lucerna masculin 
schif : V. iakușa (U.R.S.S.i 
6:59.63 : 2. P. Karptnen (F’nlan-2. P.

da) 7:04,78 ; 2 f.c.: 1. N. și I. 
Pimenov (U.R.S.S.) 6:38.03 ; 2.
Clift — Cross (Anglia) 6:45.49 ; 
2 vîsle : 1. C. șl G. Abagnale 
(Italia) 7:03.72 : feminin : schif:
1. Kornelia Linse (R.D.G.) 6:39,83;
2. Maria Daniliuc (U.R.S.S.) 
7:44.70 : 2 f.c. : 1. K. Toussaint 
și R. Hein (R.D.G.) 7:31.19.

CĂLĂRIE • ta proba indivi
duală de dresat din C.E. (j) : 1. 
Claudia Goersens (R.F.G.) cu 
Bon Aml. 1281 o: 2 S. Halne- 
mann (R.F.G.). cu Dior. 1281 p.
3. Nadine KaDellmann (R.F.G.). 
eu Junior 1211 o- • In .Marile

premii" — obstacole: la Londra 
— L. Edgar (Marea Britanle) cu 
Everest : la Legelshurts — W. 
Mehlcop (R.F.G.) cu Salut ; dre
saj : la Fontainbleau — Margit 
Crenin (Franța) cu Corlandus.

TENIS • tn finală la New
port : Tom Gulllkson — Sadri
6— 3. 7—6 • In finala de dublu 
masculin de la Gstaad: Smid, 
Fibak — Edmonson Drewett
7— 6, 9—11. 6—4 6—4 • Semifi
nala de zonă a Cupei Galea 
(Marianske Lazne): Austria — 
Olanda 5—0 • A doua semifina
lă la Boston: Jaite — Orcsar 
7—6. 6—1.

• U.R.S.S. (et. 21). Lidera, Di
namo Kiev, a pierdut în depla
sare meciul cu Kairat Alma Ata 
fi—2) și a fost egalată de Spar
tak Moscova șl Dniepr, care au 
acum cîte 28 de puncte. Rezulta
te : Spartak — Zenit 2—0, 
Dniepr — Dinamo Moscova 5—0!, 
Baku — Voronej 1—0, Erevan — 
Rostov 2—0, Torpedo — Harkov 
2—0, Cernomoreț — Donețk 3—2, 
Dinamo Tbilisi — Dinamo Minsk 
0—1!, Kutaisi — Vilnius 1—1. Pe 
ultimele locuri : 16. Zenit 16 p, 
17. Dinamo Moscova 16 p, 18. 
S.K.A. Rostov 12 p.
• In Anglia se vor organiza, în 

această lună și în august, 
cursuiri de Inițiere ta fotbal pen
tru cotpii. Vlrsta școlarilor este 
limitată între 8 șl 14 ani. Se 
scontează pe cîteva mii de par- 
ticipanțl, din toate colțurile An
gliei. Cursurile (teoretice și prac
tice) vor £1 predate de către cei 
mai buni antrenori.
• Noul antrenor al echipei 

Panathinaiiikos • este cunoscutul 
argentinian Cesar Luis Menotti, 
care în 1978 a fost la cîrma re
prezentativei campioane mon
diale.
• Pentru prima oară, Comisia 

de disciplină a U.E.F.A. a ju
decat un caz de abatere de la 
normele de comportare în fotba
lul feminin. Pentru atitudine ne
sportivă, în meciul dintre Wan
da șl Irlanda de Nord, jucătoa- 
rea nord-irlandeză Gillian Totton 
a fost suspendată pentru patru 
etape din jocurile pe care echipa 
reprezentativă le "va susține In 
campionatul european.
• în Arabia Saudiită federația 

de specialitate are înregistrați 
33 000 de jucători, care activează 
ta circa 400 de cluburi, care au 
echipe de seniori, tineret, juniori 
și copii. Campionatul seniorilor 
se desfășoară în patru divizii. In 
afară de acestea există și nu
meroase ligi regionale.
• tn anii 1961 șl 1962. Benfica 

Lisabona a cîștigat „C.C.E.". Prin
tre renumitii jucători de atunci 
figura și Aguas. Acum, fluff a- 
cestuia, Aguas II. se anunță a £1 
un mare talent. A activat la Por- 
tlmonense. iar recent a fost tran
sferat la formația în oare s-a 
consacrat tatăl său. adică Ia 
Benfica.
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