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„Epoca NICOLAE CEAUȘESCU"- 

epoca celui mai impetuos avînt 

al mișcării sportive românești

DE LA CERCURILE DE SPORTURI
TEHNICO-APLICATIVE IN „CARTEA DE

însemnări despre fructuoasa activitate de modelism a
Cine nu a intrat în ultimii douăzeci de ani în Tîrgoviște, 

dinspre București, va rămine fără îndoială impresionat : în lo
cul căsuțelor care formau altădată periferia urbei, acum, in 
stingă, te intimpină impresionantul Combinat de oțeluri specia
le, unitate reprezentativă a siderurgiei românești, care și in 
acest an va da țării importante cantități de oțel. In dreapta, cum 
mergem, un imens șir de blocuri, ca o armadă de nave ieșite 
în larg, sărută lanurile de porumb. Sînt doar două din ma
rile prefaceri de la Tîrgoviște în strălucita „EPOCA NICOLAE 
CEAUȘESCU".

în orașul încărcat de istorie, 
te intîmpină, la fiecare pas, pe 
lingă vestig-.i ale trecutului, 
înfăptuirile prezentului. Te in
tîmpină. de asemenea, privirile 
senine ale oamenilor care se 
îndreaptă spre locurile de mun
că. Aceeași oameni care. în 
timpul liber, iau adeseori dru
mul și spre bazele si terenu
rile de sport, pentru că tîrgo- 
viștenii iubesc cu pasiune miș

ACTIVUL OBȘTESC, SPRIJIN PREȚIOS 
ÎN ORGANIZAREA ÎNTRECERILOR SPORTIVE

însemnări din
Dezvoltarea activității spor

tive în anii deosebit de rod
nici care au trecut de la Con
gresul al IX-leai al partidu
lui, moment de importanță is
torică prin alegerea unanimă 
a celui mai iubit fiu al na
țiunii noastre, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu, în' fruntea 
Partidului Comunist Român, 
reprezintă una din nenumă
ratele realități Cu care ne mîn- 
drim.
- Impetuosul avînt realizat de 
mișcarea noastră sportivă, în
deosebi ca urmare a organi
zării marii competiții- naționale 
„Daciada", a impus, ca o ce
rință majoră^formarea și fo
losirea judicioasă a unui pu-

UN fRUMOS FESTIVAL SPORTIV Al IINEREIUIUI
Tineretul studios din Șimleul 

Silvaniei — peste 4 500 de e- 
levi și eleve — a fost pre
zent, în cadrul entuziastelor 
acțiuni sportive dedicate apro
piatei aniversări a două dece
nii de la Congresul al IX-lea 
al P.C.R., la un frumos festi
val sportiv desfășurat pe sta
dionul din localitate.

carea în aer liber în scopul re
creării și revigorării. „Numă
rul dîmbovițeniior care vor e- 
volua în acest an în marea a- 
renă a «Daciadei» — ne spu
nea Ion Marin, președintele 
C.J.E.FjS. — va depăși 200 000. 
Dintre aceștia, majoritatea vor 
fi tîrgovișteni. Sport de masă, 
dar si sport de performantă, 
disciplinele prioritare fiind 
atletismuL boxul, fotbalul, ju-

județul Suceava
ternie activ obștesc, a unui 
număr corespunzător de in
structori sportivi voluntari, a 
unor oameni pasionați, cu o 
bogată experiență, cu spirit de 
inițiativă șl o recunoscută ca- 

* pacitate organizatorică.
Astfel de activiști obștești, 

dăruițl sportului, întîlnim pes
te tot, fie în reședințele de 
județ, fie în diferite orașe șl 
chiar In eomune și sate. Ju
dețul Suceava, de pildă, ne 
oferă o imagine convingătoare 
a ceea ce a însemnat contri
buția activului obștesc, ■ in
structorilor sportivi voluntari 
la schimbarea radicală a men
talității față de noțiunea de 
întrecere. Există în comuna

vele școlilor generale nr. 2 și 
din Cehei, precum și al lice
elor industrial, agroindustrial și 
de filologie-istorie. Miile de 
spectatori aflați in tribune au 
răsplătit cu meritate aplauze 
programul de exerciții cu 
cercuri, eșarfe și panglici tri
colore, cel cu elementele de a- 
crobatică, sau piramidele „con-

AUR“ A F.A.I.
tinerilor din Tîrgoviște

do-ul. luptele libere, tenisul de 
cîmp, handbalul, baschetul și 
modelismul. Am lăsat Ia urmă 
modelismul pentru a sublinia 
că acești copil și tineri talen
tat ne-au creat faimă in 
lume".

Modelismul. sport tehmeo-a- 
plicativ cu majore implicații 
in formarea copiilor și tineri
lor prin muncă pentru muncă 
și viată, are tradiții vechi la 
Tîrgoviște. dar dintre ramurile 
acestuia cea mai spectaculoa
să șl mai complexă — racheto- 
modelîsmul — s-a născut aici 
doar cu două decenii în urmă. 
In premieră pe tară, din ini-

Viorel TONCEANU

(Continuare In pag. 2-3)

Vama un om de ispravă, Mircea 
Frunză, care de două decenii se 
străduiește să aducă tineretul, 
băieți si fete, pe stadion. Stră
daniile sale se împlinesc tot 
mai mult La Vama Sucevei 
ființează astăzi echipe de vo
lei și handbal, o formație fe
minină de popice care a ac
tivat chiar in Divizia A I In
tr-o altă așezare rurală din 
același județ, la Cornu Lun
cii, In jurul primarului Ior- 
daehe Apetrei se află o mină 
de pasionați ai sportului, care 
dau necontenit frumusețe în
trecerii de pe stadion, iar a- 
nul acesta, ca o Încununare a 
muncii lor, li s-a încredințat

Tiberiu STAMA

(Continuare in mo 1-3)

DIN ȘIMLEUL SILVANIEI
— în școlile generale, Roland 
MiHler, Avram Fașca, Ștefan 
Horvath, Romulus Zaharia și 
Mircea Pîrvu — în licee.

Tuzla, 20-27 iulie, Campionatul european de baschet-cadete

B1LAMȚ REMARCABIL AL ÎNOTĂTORILOR 
ROMÂNI LA J. B. DE JUNIORI -

29 DE MEDALII Șl PRIMUL LOC 
ÎN CLASAMENTUL GENERAL

Echipa de polo,
înotătorii noștri au obținut 

un bilanț remarcabil la Jocu
rile balcanice pentru Juniori, 
care au avut loc, timp de trei 
zile, In localitatea iugoslavă 
Maribor. El au cucerit 29 de 
medalii, termlnînd învingători 
în 13 probe — de șapte ori 
succesul a fost dublat de re
corduri balcanice —, clasin- 
du-se de șase ori pe locul doi 
șî de zece ori pe poziția a 
treia. în urma frumoasei com
portări din cursele individuale 
șl de ștafetă, România a ocu
pat primul loc în clasamentul 
pe țări, cu 346 p, urmată de 
Grecia 335 p, Iugoslavia 293 p, 
Bulgaria 231 p, Turcia 55 p. 
Și în întrecerea feminină pe 
echipe, selecționata noastră a 
terminat victorioasă, cu 208 p, 
cea de băieți clasîndu-se a 
treia, cu 138 p (a cîștigat Gre
cia — 203 p.).

O adevărată performeră a 
întrecerilor a fost băimărean- 
ca Stela Fura. Ea a cîștigat 
trei curse de liber (2:05,76 la 
208 m, 4:22,20 la 400 m; (Continuare In vag. 2—3)

...in plină lecție. Se exersează bătaia apei cu picioarele l 
Foto : Vasile BAGEAC

LA 26 GRADE, PRINTRE „DELFINII0 

DE LA ȘTRANDUL TINERETULUI...
„La Ștrandul Tineretului din 

Capitală, zilnie, cursuri de 
inițiere, la Înot, pentru copii, 
tineri și adulți". Ceea ce bu- 
cureștenii știu. Mulți însă, vor 
amănunte (nl le-au cerut, in 
scris, și nouă...), așa că, in
tr-o dimineață, clnd începea o 
nouă serie, ne-am aflat șl noi 
in fața ștrandului, printre 
viitorii... înotători.

Tineri, eîțiva adulți și — 
predominant — copii, majori
tatea foarte mici (4—5 ani) cu 
respectivii tătici, mămici, bu
nici. Cu zece minute Înainte 
de ora anunțată, emoțiile sint 
curmate de venirea coordona
torului centrului de înot. Teo
dor Angelescu. Primele lămu
riri : „are toată lumea aviz 
epidemiologie ?" ; împărțirea pe 
grupe, cel pînă la 6 ani (ma
joritatea) sînt despărțiți : fe

pe local secund
859,93 la 800 m — toate ea 
recorduri balcanice), pe cea <M 
200 m fluture, cu 2:22,42, ua> 
clnd, totodată, de alte trei oat 
pe cea mal înaltă treaptă ț 
podiumului, cu ștafetele de 
4x100 m liber — 4 54,29, rec. 
bale., 4x200 liber — 8:45,03, rea. 
naț. junioare, 4x100 mixt — 
4:32,18, rec. bale. Foarte tinăra 
campioană a sosit, de aseme
nea, între fruntașe la 100 m 
liber, clasîndu-se a treia, cu 
1:01,19.

O comportare frumoasă au 
mal avut Adriana Șcrban, În
vingătoare în probele de mixt, 
cu 2:27,39 la 200 m și 5:03,98 
la 400 m, a treia la 100 m 
spate cu 158,21, Tamara Cos
tache, prima la 100 m liber 
— 58,41, rec. bale., de trei ori 
pe poziția a doua (100 bras — 
1:16,77, 100 fluture — 1:06,11, 
200 mixt — 2:29,71), Andreea 
Szigyarto, cîștigătoarea cursei 

titele de o parte, băieții do 
alta. „Rodat" printre ce! mid, 
caută să prevină certele difl- 
cultăți viitoare în viața mi
rilor cursanți. „Și nimeni n-aro 
voie să plângă. Cei eare vor 
plînge, le.„ vopsese nasul și 
pe urmă, toată lumea va ride 
de ei". Se pătrunde apoi in 
incinta marelui ștrand.

Renunțăm să urmărim „înce
putul" și stăm de vorbă cu 
cel care este de 10 ani coor
donatorul acestui centru. Cursu
rile de inițiere au loe in serii 
de cite 12 zile (o lecție are 
două ore) ; excelent pentru în
vățarea celor mici : ștrandul 
dispune de bazine cu apă mi
că, începând de la 30 cm ; apa

Modesto FERRARINI

(Continuare In paa i—3)

Inițiat și organizat de Con
siliul orășenesc pentru educa
ție fizică și sport, în colabora
re cu factorii cu atribuții în 
domeniul sportului, Festivalul 
sportiv al tineretului din Șim- 
leu — înscris sub genericul „Da- 
ciadei" — a cuprins, printre 
altele, reușite ansambluri de 
gimnastică sportivă Și moder
nă susținute de elevii și ele- 

struite" în mijlocul stadionu
lui, execuțiile pline de origi
nalitate.
‘Meritele acestei reușite revin, 

firește, miilor de protagoniști 
ai. „Festivalului", dar și celor 
care i-au pregătit, profesorii de 
educație fizică Traian Lupău. 
Ga vrii Lungu, Dorina Crăciun, 
Ghizela Kovacs, Elisabeta Pa
ta, Virgil Pogan, Elena Stefan

ECHIPA ROMÂNIEI TINTESTE UN
între «20 șl 27 iulie se va 

desfășura, in orașul iugoslav 
Tuzla, „ediția a Vl-a a Cam
pionatului european de bas- 
chet-cadete (junioare II), În
trecere le care reprezentativa 
țării noastre a avut, de-a lun
gul anilor, comportări notabile, 
clasindu-se pe locul 4 In 1978 și 
1980 și pe locul 8 «nul trecut, 
in Italia (unde, pierzlnd la 
nare luptă meciul cu selecțio
nata țării gazdă, a ratat de 
puțin șansa cuceririi unei me
dalii). Acum, cadetele române, 
pregătite de antrenorii Ale
xandru Moise și Horia Pop (ale 
căror eleve, de la C.S.Ș. Chi
mistul Rîmnicu Vîlcea și, res
pectiv, C.S.Ș. Viitorul Univer
sitatea Cluj-Napoca, alcătuiesc 
majoritatea componentelor lo
tului), au avut, în cele șase 
turnee de verificare susținute 
anul acesta, prestații foarte 
bune, cucerind de patru ori 
locul IniâJ, .0 dată locul se

cund, Iar la ultima competiție, 
„Turneul Prietenia", locul 5, 
după ce a cedat, la capătul 
unor partide deosebit de echi
librate, Ia întîlnirile cu repre
zentativele U.R.S.S. (care a- 
vea să cîștlge competiția) și 
țării gazdă (turneul s-a des
fășurat in Ungaria, in orașul 
Salgotarjan), dar c!știgîndu-le 
pe cele cu echipele Poloniei, 
Cubei șl R.P.D Coreene.

„întrecerile de Ia Salgotarjan 
au fost ultimul test al echipei 
noastre, susținut intr-o peri
oadă de ușoară scădere a for
mei sportive, conform planifi
cării. și în condițiile absenței 
(din motive obiective) a unor 
jucătoare — ne declara sorin 
Satmari, secretarul responsabil 
al F. R. Baschet, la înapoierea 
lotului din Ungaria. Doresc 
să menționex — a adăugat in
terlocutorul — buna evolufie ta 
apărarea presing șl ia atacul 
pozițional și remarcabila eoaa-

LOC FRUNTAȘ
portare a jucătoarelor Gabriela 
Petre, Tunde Enyedi (in ultima 
parte), Maria Ionescu și Ga
briela Pandrea. Se cuvine aă 
precizez, insă, eă echipa noas
tră nu a făcut față presingului 
aplicat de formațiile adverse, 
iar precizia aruncărilor de la 
semidistantă a fost mai scă
zută decît de obicei. Sint insă 
lacune pentru diminuarea că
rora antrenorii vor insista piuă 
la plecarea la Tuzla*.

La Campionatul european, 
tinerele noastre baschetbaliste 
vor avea o misiune Îngreuiată 
de faptul că se află intr-o se
rie cu selecționatele U.R.S.3. 
(cîștigătoarea celor cinci ediții 
precedente ale competiției) și 
Italiei (clasată pe locul 2 ta 
1978 și 1980, și pe locul 3 ta 
1982 fi 1984). Celelalte compo*

Dumitra STANCULESCU

fBttHnuara ta pag. 1—9



Duminică, la Clmpina Cei mai mici rugbyști în întrecere

TINERII NOȘTRI MOTOCROSIȘTI DINTRE SUTE DE... SPERANȚE
VIZEAZA UN LOC PE PODIUM

In „cupa
De câțiva ani, in programul 

prestigioasei competiții de mo- 
tocros .Cupa prietenia**  a fost 
introdusă clasa 125 cmc tine
ret In deschiderea curselor de 
seniori, tinerii alergători, dor
nici de afirmare, au Înregis
trat, de la o ediție la alta, un 
evident salt valoric. în prezent 
după cum ne-au declarat Gh. 
loniță și St*  Chiț», antrenorii 
echipelor noastre ■ reprezenta
tive, confruntările motocicliști- 
lor de perspectivă au cucerit 
sufragiile publicului, ele deți- 
nind capul de afiș al concursu
rilor. .In actuala ediție — su
blinia maestrul emerit al spor
tului Gh. loniță — an apărut 
In arena întrecerilor valori in
contestabile, care s-au apropiat 
vertiginos de eei mai buni. 
Disputîndu-și intîietatea cu ar
doarea specifică vîrstei, tinerii 
motoerosiști furnizează curse 
mai atractive decit cele ale se
niorilor**.  • .Cum s-au com
portat tinerii noștri reprezen
tanți în această companie va
loroasă • „Deși la ultimele 
două etape — ne-a răspuns 
maestrul sportului St. Chițu — 
nu am putut beneficia de a- 
portul unuia dintre piloții de 
bază, Paul Schmidt, aflat in 
sesiune de examene in peri
oada respectivă, echipa de ti
neret, cu debutanți în forma
ție, a ocupat locul 4 din 10 se
lecționate de țări aliniate la e- 
tapa a IV-a de la Kaposvar 
(Ungaria), dar din cauza unor 
defecțiuni mecanice a fost ne
voită să coboare un loc in 
disputele următoare de la Ta- 
lecin (Cehoslovacia). Mai îm
bucurătoare a fost evoluția li
derului echipei de tineret, mu- 
reșanul FI. Pop. Confirmîndu-și 
calitățile, el s-a numărat prin
tre animatori, ocupind, în cele 
două manșe de la Kaposvar,

• „RAPID" SIMERIA — 
TRIAJ este denumirea noii 
asociații sportive de pe lingă 
stația C.F.R. Simeria — Triaj, 
ta fruntea căreia a fost ales
un pasionat al sportului — 
Iosif Iabotinski. Cel peste 
700 de membri al acestei ti
nere asociații vor activa In 
secțiile de fotbal, volei, te
nis de cimp, șah, popice și 
turism. Sportivii ceferiști au 
la dispoziție terenuri de fot
bal, volei, tenis de cimp, 
precum ți o modernă popl- 
cărie, unde au început pri
mele campionate de casă. • 
TERENURILE DE SPORT din 
municipiul Drobeta Tr. Seve
rin găzduiesc In aceste zile 
numeroase Întreceri desfășu
rate sub egida „Daciadei". 
„Cupa U.T.C.", la handbal 
feminin șl baschet masculin, 
a revenit echipelor liceului 
„Ștefan Plavăț" din Orșova. 
In cadrul etapei taterjudețe- 
ne a „Cupei Constructorul", e- 
chlpa de handbal a asocia
ției sportive Proiectantul 
Drobeta Tr. Severin a Învins 
cu 22—20 formația A.I.C.M. 
Reșița. Campionatul județean 
de marș, rezervat factorilor 
poștali, a fost cîștigat de 
Marla BaUca (Oficiul 5 Dro
beta Tr. Severta) *1 Constan
tin Minart (Oficiul Hurila 
Mare). • „RALIUL FEM1&I", 
organizat de comisia de spe
cialitate a A.C.R. Maramureș,

CAMPIONATUL EUROPEAN DE BASCHET-CADETE
(Urmare din pap. 1)

nente ale seriei sînt formațiile 
Franței, Finlandei și Spaniei, 
aflate în mare progres. Seria 
cealaltă este formată din e- 
chipele Belgiei, Bulgariei, R.F. 
Germania, Iugoslaviei, Olandei 
și Ungariei. Selecționata ro
mână va juca, în ordine, cu : 
U.R.S.S., Franța, Spania, Ita
lia și Finlanda.

Deși adversarele lotului ro
mân sînt deosebit de valoroase

CURS DE ARBITRI 
LA HOCHEI

Colegiul de arbitri din 
Comisia municipală de Ho
chei a C.Măi.EJ.S. orga
nizează un curs de pre
gătire și selecție pentru ar- 
twitrrli de hochei. înscrie
rile se fac zilnic, pină la 
SI iulie 1985, la sediul din 
Piața Amzei, localul Con
siliului popular al secto
rului 1. Informații la tele
fon 43.15.01.

PRIETENIA"
pozițiile 8 ți 13. La Talecin, 
Fl. pop a sosit pe locurile 10 
și 12 din 32 de eoncurenți, 
printre învinșii săi aflindu-se 
și cițiva dintre protagoniștii e- 
tapelor precedente. Jn etapa a 
Vl-a, programată duminică, 21 
iulie, pe traseul de la Cim- 
pina, vom beneficia de avan
tajul terenului și, prezentind 
la start echipa completă, avem 
toate motivele să sperăm că 
tinerii noștri se vor angaja eu 
hotărire |n lupta pentru un loc 
pe podium**.  • „Nu ne-ațl spus 
nimic despre comportarea se
niorilor*.  • „Concurind pe ma
șini... imbătrinite — ne-a expli
cat antrenorul Gh. loniță — e- 
ehipa de seniori a făcut mai 
mult act de prezență, se pu
teau obține, totuși, rezultate 
mai'bune, dar campionul țării, 
E. Millner, alături de el Al. 
Ilieș, P. Titilencu și AL En- 
ceanu au acționat cu o inex
plicabilă timiditate în momen
tele fierbinți. Am convingerea 
că ia cursele de la Cimpina, 
In fața propriilor suporteri, 
sportivii noștri fruntași v*>r  e- 
volua la nivelul posibilităților 
reale”.

In calitate de organizatoare 
a etapei a Vl-a a „Cupei Prie
tenia”, țara noastră va alinia 
duminică două echipe la fie
care clasă. Antrenorii au con
vocat următorii sportivi, la un 
trial programat joi : Fi. Pop, 
P. Schmidt, C. Tompa, Tr. 
Cîmpan, M. Butuza, C. Duță, 
E. Moașa, I- Roșonczi la 125 
cmc ; E. Mulner, Al. Ilieș, P. 
Titilencu, Al. Enceanu, L. Dan, 
Z. Fulop și I. Mărgărit la 250 
cmc. După acest test se vor 
definitiva echipele „A" și „B“ 
ale țării noastre.

Troian IOANIȚESCU

(ne referim, desigur, in primul 
rind la formațiile U.R.S.S. și 
Italiei), antrenorii echipei au 
convingerea că la acest cam
pionat european echipa Româ
niei se poate clasa pe un loc 
fruntaș, comportarea bună din 
turneele de pină acum dind 
speranțe în acest sens.

In aceste zile, componentele 
lotului se antrenează cu asi
duitate, fiind convinse că nu
mai în felul acesta pot repeta 
și chiar îmbunătăți perfor
manța — locul IV r- genera
ției din anii 1978 și 1980, cînd 
făceau parte din lot Magda
lena pali și Camelia Solovăs- 
tru care au ajuns componente 
de bază ale reprezentativei de 
senioare. Actualele candidate 
la ocuparea unui loc fruntaș 
la „europene" sînt ; Gabriela 
Petre, Aurora Dragoș, Tunde 
Enyedi, Udiko Manasses, An- 
toaneta Barbu, Maria Ionescu, 
Magdalena Manea, iulia Alio- 
man, Gabriela pandrea, Ana- 
maria Gera, Delia Cuzie și 
Margareta Veres.

O fotografie tradițională, realizată de Alexandru VENA
O .Primăvară", a rugbyulul, ta 

plină vară! Mal btae de 500 din
tre cei mai tineri rugbyști pe te
ren unile de la „Șosea", o săptă
mână întreagă, la o întrecere 
de-aoum cu tradiție — a fost edi
ția a șasea a competiției de sub 
egiida „Daciadei". O imagine ex- 
•taiem.de sugestivă a bucuriei pure 
de a juca, de a pasa sau placa, 
ou Întreg inefabilul ei...

Pe spațiul străjuit de buturi, 
s-au aflat, mai tatii, copiii rug" 
byulul bucureștean. Mai tatii, nu 
doar pentru că ei au fost cel 
mal mulțl, dar șl pentru fireas
ca emulație stârnită de harnica 
comisie municipală prin campio
natele Capitalei, organizate de 
zece am, la nivelul ecMpelor In 
8, In 12 șl in 15. Au venit Insă 
șl formații din Tecuci sau Nă
vodari, din comunele Daneți 
(Dolj), Gohor (Galați), Bucșanl 
(Dîmbovița), Grădinari (Giurgiu). 
Despre Danețl, spre pildă, nici 
nu auzisem, pentru ca „optarii" 
săi. corpii de oameni, aflăm, gos
podari, să arate o dată mai mult 
cite talente pOt ti, oriunde, In 
țarră. Totul e să aprindă cineva 
flacăra pasiunii, pentru un spori 
sau altul, pentru o Îndeletnicire 
sau alta, așa cum au făcut-o 
pentru rugby, Intr-o comună dol- 
jeamă ca oricare alta, un profe
sor, Mihai Stoica, și un învăță
tor, Constantin Savu.

S-au întrecut, aruncând tn joc, 
candid, toate puterile lor de a- 
cum, șl crorpitt cu ani buni de rug
by, ca frații Petrescu, de la 
C.S.Ș. 2 București, Angel fiind 
la a șasea participare — la toate 
edițiile „Cupei Municipiutul Bu
curești" deal — deși are numai 
13 aml. Un recordman, așa cum 
va ft probabil și năvodăreanuJ 
Vasile Diaconu (de asemenea eu 
fratele lingă el, chtar In echipă), 
cel mal ttniăr competitor la cel

BILANȚ REMARCABIL
(Urmare din pag. 1)

de 200 spate, cu 2:23,37, cla
sată a doua la 100 spate — 
1:07,87, Laszlo Bay, învingător 
și recordman balcanic și na
țional de juniori la 200 m 
bras, cu timpul de 2:31,68, al 
doilea la 400 mixt — 4:48,11, 
Robert Bandi, cel dinții la 200 
liber — 2:00,95, al treilea la 
200 fluture — 2:13,47.

La realizarea bilanțului ge
neral și-au mai adus contribu
ția Mădălin Iliescu, locul doi 
la 200 mixt — 2:16,79 și si
tuarea pe locul trei a înotă
torilor Ioana Mitrofan, 5:16,33 
la 400 mixt, Simona Spaia, 
2:26,63 la 200 fluture, Mălina 
Bădica, 2:27,88 la 200 spate. 
Dan Panga, 4:15,42 la 400 11- 

opt ani ai săi, „dintre care un 
sfert i-a petrecut la rugby", cum 
spune inimosul antrenor P. Lun- 
gu. Au fost în teren șl alții mai 
de aurind atrași de rostogolirea 
buclucașă a balonului oval, pre
cum Dragoș Marinescu, care-șl 
numără „vechimea" în formația 
inginerului efleetronist V. Spinei 
In săptămînl, spre amuzamentul 
tatălui său, doctorul Bogdan Ma
rinescu, fostul campion de tale
re. Apropo de părinți. Aceștia au 
venit, se Înțelege lesne, tn nu
măr mare ta tribune, printre cei 
mai emoționați aflindu-se șl undi 
antrenori, ca dr. I. Căpățlnă sau 
C. Mitrea : ștafeta pasiunii s-a 
transmis fiilor lor.

S-au Întocmit, nu se putea alt
fel, ierarhii. Cele mal inimoase 
premii — au fost multe, frumoa
se toate — au revenit C.S.Ș. 2 
București (antrenor I. Vasillcă, 
apreciatul arbitru), Șc. gen. Da- 
neți, Olimpiei București, la rug
by în 8 ; C.S.Ș. 2 (Mariana Lu- 
cescu), C.S.Ș. Steaua, Olimpiei, 
la rugby în 12 ; C.S.Ș. Locomo
tiva București (Nicolae Manola- 
che), Steaua, C.S.Ș. 2 — la rugby 
In 15. O raotă aparte, așadar, pen
tru C.S.Ș. 2. La festivitate, C. 
Cristăchescu, cunoscut ca arbi
tru, de astă-dală unul dtatre ac
tivii organizator:, li Invita să o- 
fteteze, printre alții, pe Gh. Fân- 
tâneanu, Neîu Popa. Dan Ște- 
fănescu, Cami! Morțnn, Jean On- 
cescu, George Graur, nume res
pectate in rugbyul nostru, unii 
dintre ei apropiffindu-se de 80 de 
ani, cu toții cuceriți de ceea ce 
văzuseră.

Au fost peste 500 de „speranțe". 
Copii care cresc frumos, pentru 
spori șl, prin sport, pentru via
ță, prin grija conjugată a unor 
oameni pasionați. CSte oare din
tre aceste „catarge" se vor înăl
ța semeț spre performanță, adu-

AL ÎNOTĂTORILOR
ber, Adrian Pop, 17:02,39 la 
1500 liber, precum și a șta
fetelor de băieți Ia liber — 
3:50,58 la 4x100, respectiv 
8:17,07 la 4x200 m.

• POLOIȘTII — PE LOCUL 
DOI. Tot în Iugoslavia, dar la 
Krusevac, a avut loc turneul 
poloiștilor juniori din Balcani. 
Echipa noastră a obținut trei 
victorii clare : 20—3 cu Bulga
ria, 18—4 cu Turcia, 15—12 cu 
Grecia, fiind întrecută de Iu
goslavia, cu 13—9. In clasa
mentul final : 1. Iugoslavia 8 
p, 2. România 6 p, 3. Grecia 
4 p, 4. Turcia 2 p, 5. Bul
garia 0 p. Din echipa noastră 
s-au evidențiat — după cum 
ne spunea antrenorul federal 
A. Grințescu — jucătorii Za- 
haria, Angelescu, Tufan, G. Li- 
sac (declarat cel mai bun por
tar al competiției), Stemate. 

cînd, cit de curind, acel suflu 
iwu de care are nevoie rugbyul 
nostru? Poate R. Stănescu, D. 
Oprescu, C. Pavelescu, L. Samo- 
ilă, V. Stroe, FI. Novac, M. Stroe, 
T. Cioalbă, G. Olaru, C. Luca, V. 
Brlnzel, C. Tomescu, K. Gușă, 
poete... li așteptăm, pe ei sau pe 
alții, după cum așteptăm. Încă 
de acum, viitoarea „Primăvară 
a rugbyului", eu copil mulțl ți 
tatemtați, ou dascălii lor sufietfști 
șl oompetențl, cu arbitri cunos
cut! șl organizatori prioepuți.

„Oferă-te-n placaj !“, Îndemna 
Poetul pe rugbystul tânăr. Șl 
parcă niciunde iru am văzut o 
bucurie mal pură de a juca, 
pasa sau placa...

Geo RAEȚCHI

CERCURILE DE
(Urmare din pag. I)

țiativa unui tînăr și inimos 
profesor de matematică. Ion N. 
Radu. Autorul acestor rînduri 
a asistat atunci la lansarea 
primului model de rachetă, 
„Săgeata argintie", de pe „Ra- 
chetodromul Venns", cum au 
numit ei, constructorii, un 
cimp din apropierea Turnului 
Chindiei. Grupul de copii din 
jurul profesorului a rămas u- 
luit cu privirile spre trena de 
fum ce o lăsase în urmă „Să
geata". Era începutul. în scurtă 
vreme, ei s-au constituit în 
societatea rachetomodelistică 
„Astronautics". Apoi, in cursul 
anilor, bucurîndu-se de condi
ții și sprijin au scris pagini de 
aur în cronica sportului româ
nesc. Afirmația are acoperire : 
primul titlu de campion mon
dial și primul record mondial 
în acest sport au fost obținu
te de prof. Ion N. Radu. In 
Iugoslavia. Sînt primele suc
cese scrise în „Cartea de aur*  
a Federației Aeronautice Inter
naționale. De atunci, prof. Radu, 
maestru emerit al sportului, 
și-a înscris numele de încă 
cinci ori în amintitul document,

ACTIVUL OB
(Urmare din pag. 1)

organizarea unei competiții 
tradiționale (la a Xl-a ediție), 
„Festivalul sportiv sătesc", cu 
participarea reprezentativelor a 
trei județe, a județului gazdă 
și cele ale Maramureșului ți 
Bistrîței-Măsăud. Un alt exem
plu : Fălticenii, acolo unde cu 
sprijinul activului obștesc a fost 
diversificată continuu baza ma
terială. La fel se petrec

a reunit la start 16 echipaje. 
Traseul secret, cu o lungime 
de 35 km, a cuprins 5 con
troale orare și 4 probe de 
clasament, ta final, cele mal 
bune echipaje s-au dovedit a 
fi : 1. LI via Morariu + Dana 
Anghel (Proiectantul B. Ma
re), 2. Ecaterlna Kovacs + 
Lucia Pașca (Proiectantul), 3. 
Mariana Til-4 + Maria Po-

ZVdx ...
CORESPONDENȚII 

MSJR1
pescu (Electrica B. Mare). • 
O NOUA ȘI MODERNA sa
la DE JUDO a fost dată In 
folosință la asociația sporti
vă Voința Focșani. Amplasa
tă în centrul municipiului, 
noua bază este dotată cu 
grupuri sociale, vestiare, sal
tele, aparate șl alte mate
riale sportive specifice aces
tei discipline. Avind la dispo
ziție condiții bune de pre
gătire, peste MO de practi- 
canțl al judoului vin zflnio 
aid, fiind Impărțiți pe cate
gorii de vîrstă șl grupe va
lorice. • A.8. VOINȚA ȘI 
CASA PIONIERILOR ȘT ȘOI
MILOR PATRIEI din Galați

4

au organizat în Pădurea Gîr- 
boavele două competiții de
orientare turistică : finala de 

. zonă a „Cupei Voința* și
„Cupa Danubius*. Au partici
pat 140 de sportivi din 14
județe. Printre cîștigătorl : 
Gabriela Marola (Galați) și
Lucian Veronica (Roman). • 
A DOUA EDIȚIE A „CUPEI 
CETATE*  la gimnastică spor-? 
tlvă, organizată de C.S.Ș. Ce
tate Deva în colaborare cu 
CJEFS Hunedoara șl Inspec
toratul școlar județean, a reu
nit concurente din nouă clu
buri. La capătul unor între
ceri atractive, trofeul „Cu
pa Cetate*  a revenit clu
bului organizator, care a to
talizat 46 puncte, urmat de 
Spartac Oradea și C.S.M. 
Baia Mare. • „CUPA PRO
GRESUL*  la atletism, con
curs organizat de asociația 
sportivă cu același nume din 
Oradea, a adus față-a față 
pe cei mai talentați sportivi 
din Oradea și Beluș. Cîteva 
rezultate : Lucica Cristea
(CSȘ Nr. 1 Oradea) 12,2, Eu
gen Minerău (Prog. Oradea) 
11,5 la 100 m, Lucian Giu 
(CSȘ Nr. 1 Oradea, 6,71 m, 
la lungime, Gheorghe Derban 
(CSȘ Beiuș) 2:05,3 la 800 m.

RELATĂRI DE LA I. Jura, 
8. Manafu, L. Barejy, V. 
Manoliu, T. Siriopol, N. Ga- 
vrea șl L Ghișa.

PRINTRE „DELFINII'1 DE LA ȘTRANDUL TINERETULUI
(Urmare din pag 1)

are permanent, indiferent de 
vreme, în jurul a 26 grade ; 
vîrsta admisă : de la 4 ani in 
sus, fără limite ; învățarea îno
tului este asigurată de 25 de 
instructori specializați : pro
fesori, antrenori, instructori 
(Petruța Ispas, Adriana Bartoș 
și Mihai Lărgeanu, de pildă, 
foarte buni pentru preșcolari ; 
Liliana Dan, Mircea Olaru, 
Zeno Oprițescu, Virgil Pleșca, 
Marina Frankia — nume cu
noscute, unii chiar maeștri al 
sportului, campioni, recordmani 
la înot) ; serii noi, la 22 și 29 
iulie, iar în august tn zilele de 
5, 12, 19, 26.» ; obiectivele prin
cipale ale centrului : evident 
învățarea acestei discipline ți, 
deopotrivă, selecție pentru înot, 
polo și sărituri. Trei instructori 
se ocupă în mod special do 
depistarea viitorilor perfor
meri. Pină acum au absolvit 
cursurile peste 1200 de în
scriși.

Rămînem cîteva ore în di
mineața aceea, venim și a 
doua zi. Lecțiile (începute pe.„ 
uscat, cu mișcări specifice de 

miini, de picioare, de respira
ție etc.), cu cei mai mari, n-au 
nimic spectaculos. Cu cei mid 
(sub 6 ani), sînt Insă o încin- 
tare. Iar pentru părinții sau 
spectatorii intîmplători care ur
măresc „începutul*,  pline de 
neprevăzut. Copiii sînt așeza ți 
pe marginea bazinului mic, cu 
pidorușele în apă. Unii, dau 
imediat drumul la plîns. Calm, 
instructorul Lărgeanu la unul 
in brațe, merge cu el în larg 
ți îi dă drumul în apa adin- 
că, apoi îl ia în brațe. Copilul 
p linge ca din gură de șarpe și 
instructorul 11 mai scufundă o 
dată. Si, de necrezut, după a 
treia scufundare, copilul nu 
mai plînge și trece cuminte la 
locul său (neînțelegînd „pro
cedeul" o mamă a Intrat in 
bazin îmbrăcată ți și-a luat 
copilul acasă !). Unul de 5 ani, 
— Iulian Chintă — lese din 
apă și ne spune : „Ieri ziceam 
că mor, cînd mă scufunda. Azi 
nu mal mor" ( I). Ieri, o fe
tiță — Andreea Gheorghiță, la 
cîteva luni de 5 ani — plingea 
cind era scufundată cu capul 
sub apă. Azi... nu mai pHnge. 
„Am exersat aseară, cu tata, In

%25e2%2580%25a2taiem.de
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scurse prin tavanele ciuru
ite de apele ploilor, șuie
ratul de sifon al instala
țiilor defecte și ruginite ale 
grupurilor sanitare și tros
niturile, cind ascuțite, tind 
Înfundate — după cum ce
rea „partitura" acestei sim
fonii fantastice — ale fisu
rilor provocate de tasările 
în timp.

Ei, bine, nu degeaba se 
spune „că nu e om să nu 
fi scris o poezie" — acum, 
observați, s-a trezit poetul 
din mine — și... gata me
tafora ! Am asociat acestor 
sunete, ca in filmul acela 
de animație al lui Walt 
Disney, cu furtuna, imagi
nile caselor de bilete im
proprii, luate pe sus In zi
lele de meci, ale Îmbulzelii 
spectatorilor prin căile de 
acces defectuoase, ale „a- 
saltului" celor nedisciplinați 
peste Împrejmuirea din 
prefabricate, ajunsă ea In 
epoca de piatră.

Și, convins că am toate 
șansele să visez urlt in 
noaptea aceea, am trecut pe 
la stadionul „Oțelul", să-mi 
umplu sufletul cu frumu
sețea acestei adevărate bi
juterii sportive, exemplu de 
spirit gospodăresc.

Cred că și cei care răs
pund de stadionul „Dună
rea" știu că mai e foarte 
puțin și Începe campionatul 
de fotbal...

Telemac SIRIOPOL

EHNICO-APLICATIVE
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Printre divizionarele

„TINEREȚEA FĂRĂ BĂTRiNEȚE"

în preajma startului noului sezon

SPORTIVITATEA, APLICAREA REGULAMENTULUI - 
CONDIȚII ALE REUȘITEI CAMPIONATULUI

A GLORIEI BUZĂU

deliștii tica“ este un instrument de e- 
mai ducatie a tineretului si un sti- 

ecor- mulent pentru aspirații si crea- 
x for tivitate", iar revista poloneză 

în a- „Modelar" nota : „Un fapt fără 
Radu, precedent in istoria scolii in- 

ua oa- ternationale și in scrierile as- 
i Niță. tronautice". La revista „Astro- 

Petre nautica*  s-au adăugat un „Die- 
la una ționar de astronautică" si alte 
orduri- lucrări în aceeași specialitate, 
lor tir- Sport, tehnică, creativitate — 
âonant aceste elemente sînt prezente 
Marian la Casa pionierilor și șoimilor 
țăcăoa- patriei din Pucioasa, unde un 
p alții, alt entuziast. Dumitru Diaco- 
aa are nescu, a realizat cu elevii un 
ului la muzeu de machete de avioa- 
de la ne, „Henri Coandă". unic, vizl- 
jșovea- tat si apreciat, cu ani în urmă, 
Hexan- chiar de marele savant. Acti- 
if. Ion vitate asemănătoare găsim și 
acestei Ia Găești șl In alte localități, 

.re de Așadar, modelismul tirgovlștean 
le pro- se află în prim-planul arenei 

naționale si cunoscut în lume, 
lucruri Ei, constructorii, sportivii, a- 

tronau- duc succesele lor ca un prinos 
idu, eu de recunoștință partidului, se
tat aici cretarulul său general, acum, 
tialitate în preajma împlinirii a două- 
— „As- zeci de ani de la Congresul al 
are a- IX-lea. O fac cu emoție și 
a zece mîndrie. Educație tehnică, mun- 
tronau- că, multă muncă, sport...

!/JIN PREȚIOS
ii. Fap- una cu promptitudine la orga- 
1 sțați- nlzarea tuturor competițiilor. Șl 
a ajuns tot cu sprijinul activului ob- 

solici- ștesc, într-o serie de așezări 
ilor de rurale, la Calafindeștl, Arbore 
i punct Miorișăuț au luat ființă pu
ii multe temice nuclee în aportul voi- 
oresteși nidlor — luptele — adevărate 
ictivulul pepiniere ale centrului de lupte 
mte cu de la Rădăuți, acolo de unde 
ium la a plecat în marea performan- 
sportu- ță campionul olimpic Ștefan 

a, acti- Ruso. Să amintim, in fine, că 
ntotdea- șl în municipiul de reședință 

al județului, la Suceava, multe 
asociații sportive se bucură de 
concursul unui foarte priceput 
colectiv de activiști obștești 
(Zimbrul, Fabrica de sticlă, 
întreprinderea de reparații auto 
etc.). Relevant este șl faptul 
că în ultimii 20 de ani, din ne
voia de a răspunde dorinței de 
spart a tineretului, numărul ac
tiviștilor obștești a crescut de 
la 400 la 818, instructorii spor
tivi voluntari activînd îndeosebi 
In Întreprinderi (103 asociații) 
și la sate (90), adică acolo unde 
prezența acestora se face sim
țită mai mult. „Fără acest ac
tiv obștesc devotat sportului — 
ne sptrnea prof. Dragoș Maco- 
vei, secretar al C.J.E.F.S. Su
ceava — de bună seamă că 
n-am fi reușit să ieșim din a*  
nonimat în multe ramuri de 
sport și să asigurăm continui
tate, permanență activității 
sportive de masă".

Concursurile și competițiile 
din actualul sezon estival, cu 
zed de acțiuni specifice „re
creației mari" a anului școlar, 
cele inițiate cu oamenii muncii 
aflați la odihnă, promit să o- 
fere un nou prilej de punere 
ta valoare a muncii entuziaste, 
a capacității de organizare a 
activului obștesc din acest ju
deț, a miilor de instructori 
sportivi voluntari din toată țara.
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Puține zile ne mai despart 
de startul în noua ediție a 
competițiilor oficiale ale fot
balului nostru. Pe rind, cam
pionatele Diviziilor „A", „B“ și 
„C" se vor pune în marș. Aș- 
teptind, In primul rind, a 
CREȘTERE CALITATIVA » 
întrecerilor de performanță, 
trebuie să pretindem acestora 
și un nivel de sportivitate su
perior, O DISCIPLINĂ EXEM
PLARA, un pronunțat spirit de 
fair-play. In atingerea acestor 
țeluri, la fel de importante ea 
cel tehnic, un rol important 
revine CONDUCĂTORILOR 
PARTIDELOR. Un aspect al 
activității celor ee trebuie să 
vegheze la aplicarea regulilor 
jocului este și utilizarea carto
nașelor. Practica a adeverit 
mereu că un arbitru bine pre
gătit, cu o experiența cores
punzătoare, ferm |i intransi
gent, poate să conducă de o 
asemenea manieră încât ai 
PREVINĂ ajungerea la tatua
ți! în care să fie necesară a- 
rătarea cartonașelor. Nu multi
tudinea cartonașelor Indica fer
mitatea arbitrajului 1

Un arbitru care știe să se 
impună ta fața jucătorilor re 
va face respectat de aceștia. 
Aflat în fața unui arbitru in
transigent, EGAL ÎN DECI
ZIILE SALE, orice jucător v« 
evita abaterea de la regula
ment, știind că va fi sancțio
nat prompt și sever. Dimpo
trivă, un conducător de joc șo
văielnic, indulgent, lipsit de 
curaj ajunge în situații în 
care jucătorii vor apela (une
ori frecvent) la mijloace in
corecte, gîndindu-se că „riscu
rile" stat mai mlcL în catego
ria mijloacelor folosite de unii 
fotbaliști pentru a evita, mal 
eu seamă ta fața unor arbitri 
lipsiți de fermitate, sancțiunile 
care re cuvin (mal eu seamă 
ta situațiile ta care arătarea 
cartonașelor re impune) este 
acea gestică de recunoaștere a 
infracțiunii. în multe dintre 
asemenea cazuri, conducătorii 
de jocuri fac doar gesturi de... 
amenințare, dudnd mina spre 
buzunarul unde se află carto

nașele. Și atit ! Ridicînd mîi- 
nile sau plecînd, spășiți (vorba 
vine...), capul, jucătorii in 
cauză scapă (nu o dată) cu 
minima sancționare, acea „a- 
menințare părintească" a ar
bitrilor. Brusca trecere de la 
gestul ferm, indicând iminenta 
apariție a cartonașelor, la... si
mularea unei asemenea inten
ții îl pune într-o situație ri
dicolă chiar pe respectivul „ca
valer al fluierului".

In opoziție eu asemenea ati
tudini se plasează excesiva u- 
ffllzare a cartonașelor. Tipică, 
mai cu seamă, partidelor din 
Diviziile „B“ și „C“, o aseme
nea manieră de arbitraj de
monstrează, mai degrabă, o 
lipsă de autoritate a conducă
torului partidei. Poate fi oare 
caracterizat ca ferm un arbi
traj ta care se arată 7—8 car
tonașe galbene sau chiar mai 
multe ? Nu, este vorba, mai 
degrabă, în asemenea situații, 
de o degenerare a jocului, pro
vocată de lipsa de autoritate, 
de slăbiciunea arbitrului ? Noi 
credem că da. De aceea se 
impune nebagatelizarea acor
dării cartonașelor și utilizarea 
eu dlscernămînt și maximă e- 
fidență a acestui mijloc pus la 
dispoziția conducătorului unei 
partide de prevederile regula
mentului de joc.

Priceperea, competența arbi
trului constă in găsirea celei 
mai corecte și eficiente căi spre 
a asigura jocului o perfectă 
desfășurare, apelînd, cind este 
nevoie, fără ezitare, la arăta
rea cartonașelor, dar evitind 
a face din aceasta o .de
monstrație teatrală" de auto
ritate și severitate. în această 
privință, numărul mare de 
cartonașe galbene — peste 3 000 
— înregistrate ta trecutul se
zon, reprezintă un avertisment, 
o temă de meditație și de ac- 
țtane atât pentru arbitri, cât și 
pentru noi, cei care răspun
dem de activitatea „cavalerilor 
fluierului".

Gheorghe LIMONA 
vicepreședinte 

«d Colegiului Central de arbitri

Revenită anul trecut în Di
vizia „A" după o absentă de 
patru ani. noua promovată din 
Buzău a încheiat anul reîntâl
nirii cu „înalta societate" a 
fotbalului nostru cu gîndul la 
o... cupă europeană ! „Dacă 
jucam mai atent niște meciuri 
de acasă in care am pierdut 
puncte prețioase si dacă mai 
ciștigam un joc în deplasare, 
așa cum am mai avut ocazia, 
acolo eram !'*,  afirma antreno
rul Gheorghe Constantin. Dar, 
cu franchețea care îl caracte
rizează. nu uită să adauge 
imediat : „Asta numai in ca
zul în care nu ar fi existat 
acești «dacă.. Și pentru ea ei 
să nu mai apară și in cam
pionatul ee va incepe curind, 
jucătorii Gloriei și-au reluat 
pregătirile eu gîndul la o com
portare si mai bună decit in 
ediția trecută".

Speranțele buzoienilor în 
confirmarea frumosului rezul
tat din campionatul 1984/’85 
sînt legate nu numai de con
tinuarea activității sub aceeași 
conducere tehnică (Gheorghe 
Constantin va fi ajutat si mai 
departe de Florian Dumitrescu 
Si de Ion Ionifă),- ci și de fap
tul că antrenamentele pentru 
noul sezon au demarat cu a- 
celași lot. adică : Cristian II, 
Lazăr — portari ; Comănescu, 
Năstase, Tică, Mircea, FI. Ma
rin, Tulpan, Mogoș — fundași; 
Balaur, Șumulanschi. Ghizdea- 
nu, Cramer — mijlocași ; Dudu 
Georgescu, Marcu, Julis, Ni- 
culcioiu. State — atacanți. A- 
cestora li se adaugă o serie 
de juniori, capii de coloană 
fiind fundașul Teodorescu (ca
re a debutat, de fapt. în „A", 
in primăvară, dar. se așteaptă 
de la el. ca și de la ceilalți, 
consacrarea în întrecerea care 
va începe la 4 august) și mij
locașul Stan, amindoi formați 
de antrenorul Gheorghe Lință 
în „pepiniera" Gloriei.

Cum a fost revederea ? „Plă
cută ! Cu toții avem poftă de 
joc", ne-a răspuns Dudu Geor
gescu, jucătorul cel mai pro
ductiv din campionatul nostru, 
cu gîndul la cele 11 goluri care 
îi mai lipsesc pentru a-și ro
tunji totalul la 250. „o cifră 
care doresc să fie cit mai re
pede atinsă", ne spunea re
cordmanul nostru. Și Dudu n-a 
mai. așteptat urarea noastră de 
succes, alăturîndu-se coechipie
rilor săi. chemat la pregătire 
de „profesorul" Constantin.

Buzoienii s-au tatilnit pen
tru noul campionat la 10 iulie.

Dudu Georgescu privește 'în
crezător spre „cota" celor 250 
de goluri...

Nu au fost singuri pe stadion, 
pentru că — așa cum se în- 
timplă de cele mai multe ori. 
după cum am aflat — foarte 
multi suporteri se află în tri
bune alături de echipă, asistă 
Ia antrenamente. Dar mai îna
inte de a apare pe gazon pen
tru exerciții de readaptare la 
efort (ușoară pregătire fizică 
alături de gimnastică pentru 
suplețe si mobilitate). întreg 
lotul Gloriei a luat parte Ia 
vizita medicală, indicii majo
rității jucătorilor fiind buni 
pentru această perioadă.

Ne-am despărțit de jucătorii 
Gloriei lăsindu-i în continuare 
pe teren. Printre cei mai in 
vervă ni s-au părut cei trei 
din linia de atac, adică Dudu, 
Marcu și Cramer, care îm
preună au nu numai 103 ani, 
dar tot împreună au marcat 
și 35 de goluri pentru Gloria, 
deci mai mult de jumătate din 
totalul celor înscrise de buzo- 
ieni ! Din campionatul viitor 
vor avea fiecare cite un 
an mai mult. „Cum vă veți 
simți la... 106 ani ?“, i-am în
trebat. De data asta ne-a răs
puns Marcu. amintindu-ne de 
basmul cu „tinerețe fără bă
trânețe"... Și parcă pentru a 
demonstra realitatea celor spu
se, a plecat în pas vioi spre 
o minge care se rătăcise și a 
preluat-o în mare viteză...

Mircea TUDORAN
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VARDAR SKOPLJE SURCLASATĂ LA... CONSTANȚA
grad, în Cupa campionilor 
europeni ; Dinamo Pitești, 
Petrolul șl AJS.A. Tg. Mu
reș aveau să-și vadă sto
pate „visurile europene" de 
același adversar, Dinamo 
Zagreb, ta Cupa orașelor 
firguri (devenită, mai ttr- 
riu. Cupa U.E.F.A.) - Rapid 
București avea să Jle^ scoasă 
din cursă de 
grad, in timp 
tatea Craiova,

din urnă încă 
Iugoslav, Var- 
e bine să știm 
precedente fa- 
pentru a vorbi

I■

| noord (câștigătoarea CCX), 
ta 1970, avea să ptart» ta 
turul următor, ambele 

| manșe, ca Steaua roșie BeS-

O.F.K. Bel- 
ee Universi- 
echipă care 

a eliminat nume grele ta 
fotbalul Internațional, n-a 
putut trece tot de... Steaua 
roșie Belgrad, apoi de Haj- 
duk Spilt și, mai recent, 
de Zeăeznicear Sarajevo. 
Are spus mai ras că majo
ritatea echipelor noastre nu 
fost eliminate de cele iu
goslave N-am spus eă nfcd 
una n-a reușit calificarea, 
pentru că Steagul roșu Bra
șov'a trecut, în Cupa ora
șelor tirguri, de F.C. Za
greb. Sigur, In 1965, dar s-a 
calificat In turul II. Deci, 
au existat- excepții.

De ee am amintit aceste 
amănunte ale arhivei 7 Pen
tru că, acum, cînd sorții

ne-au scos 
un adversar 
dar Skoplje, 
că există și 
vorabile. Iar 
tot despre aspectul psiho
logic al problemei, să rea
mintim că, în vara aceasta, 
handbaliștii au demonstrat, 
la mondialele universitare, 
că au trecut de acel han
dicap iugoslav. Știm că Di
namo București este con
știentă de dificultatea întil- 
nirii eu Vardar. Ceea ee 
este bine, pentru «ă orice 
adversar trebuie așteptai 
exL_ responsabilitate sporită. 
Istoria fotbalului demons
trează, însă, chiar și prin 
acest „capitol iugoslav", că 
nimeni nu-i invincibil. Și, 
ea să nu ne depărtăm de 
eupele europene, să reți
nem că modesta Vejle a e- 
fiminat, ta C.C.E., un ad
versar de talie (Nantes). E 
drept, acum 12 ani. Dar nu 
anul contează. Importantă 
este concluzia care trebuie 
reținută din arhiva cupelor 
Internationale !

Mircea M. IONESCU
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SEL DIVIZIONARĂ - 
TATABANYA 3-0 (1-0)

TG. MUREȘ, 16 (prin telefon). 
Aflată In pregătire în vederea 
V3dit<Narelor partide initeroațioaiale 
— deosebit de impoirtanite a- 
vînd în vedere scopul, calificarea 
la turneul final din Mexic al 
campionatului mondial — selec
ționata noastră divizionară a în- 
tîlmit marți, intr-un meci de ve- 
pjfijcare, formația ungară Tata- 
banya. ddn prima divizie. Selec- 
ționată a câștigat cu 3—0 (1—X»
prin gâtuirile marcate de Mateuț 
Cmdn. 11!) t Gabor (irnin, 70) și 
lovan (min. 79). Iată formațiile 
aliniate :

SELECȚIONATA DIVIZIONA
RA : Moraru — Rednic, Iorgu- 
leseu, Belodedici, Ungureanu — 
Mateuț, Coraș, Boloni, Klein — 
Lăcătuș, Cămătaru. După pauză 
au mai fost folosiți : Lung, Io- 
van, Ștefănescu, Hagi, Gabor, 
Balint, Zare, Văidean, Negrită șl 
Burch el.

TATABANYA : Donbai — Vinc- 
ze, Lakatos, Horvath, Emmer — 
Szabo, P. Nagy, Herman — Zirc- 
ker, Plotar, Udvari. Au mail ju
cat : Kiprich, Takacs, T. Nagy. 
(A. SZABO — coresp.).
• BOGAT PROGRAM DE 

JOCURI LA BRAȘOV. Brașovenii 
tai posibilitatea, în aceste zile, 
să urmărească numeroase partide 
amtoalfce, cu multe mume sonore 
Pe afiș. Iată pirogramul acestor 
totflnftrt. AST AZI (stad. Tioeretu- 
Ju$) : F.CJd. Brașov — Zamalek 
CaSno (ora 16). MÎINE : F.C.M. 
Brașov — S. C. Bacău (ora 16). 
tn descliidere partida dintre e- 
chipele de speranțe ale celor 
două cluburi. Stadionul Carpațl : 
Caripați — Dinamo București (ora 
16,45). VINERI (Stad. ICTM) : 
ICTM Brașov *-  Steaua (ora 17). 
S1MBATA (stad. Tineretului) : 
Universitatea Craiova — Zamaiek 
Cairo (fora 1®) ; DUMINICA (tetad. 
Tineretului!) : F.C.M. Brașov — 
Sfbeaua (ora M). (C. GRUIA —
coresp.)

ANUNȚ
LD.M.S. București. B-dsl • primitori mărfuri piese

Magheru •—t, sector L tace- auto ;
drează de urgență pentru de- • muncitori recalificați pea-pătatul de piese auto dte tar. 
Valea Caseadetar ar. M, eee-

tru pază.
tor l : SdicitanțH trebuie să poee- 

de buletin de identitate de
• șef depotat ; București. Relații sapiimen- 

tare la sediul Întreprinderii,
• lucrător gestionar subuni

tate depozit;
B-dul Magberu nr. Ș—■8. sec-
tor 1, etaj V, camerele 3 sau
H, telefon 11.38.50 interior 142

• recepțlonerl piese auto ; aau I8ț.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Tragerea abișrauâtă PBONO- 

KXPRES de astăzi, miereuirt 17 
tuUe, va avea loc in București, 
In sala dubiului din str. Doamnei 
nr. J, cu Inoepere de la ora 16,30. 
Numerele extrase vor fi radiodi
fuzate după cum urmează : la 
ora W pe programul n, la oca 
S3 pe programul I, precum șl a 
doua zi, la „ora 8,55, tot pe pro
gramud I.

•Pentru tragerea obișnuită 
UOTO de vineri 10 tuUe. mai a- 
vețl la dispoziție doar două zHe 
pentru procurarea biletelor. Mai 
multe bilete, mal multe șanse de 
clștlgl

• Așa cum s-a mai anunțat, 
duminică îl Iulie va avea loc cea 
de a doua tragere LOTO 1 dan 
această lună. Formula de joc, 
foarte simplă și avantajoasă (3 
extrageri a 4 numere din 75), o- 
feră mari posibilități parfâclpan- 
tHor care Îndrăgesc acest sistem 
de joc să obțină Importante cîș- 
tiguiri ta autoturisme „DACIA 
1330“ și mari sume de bani. Bi
letul de participare, care costă 
nrumal 10 lei, poate fi completat 
cu o variantă simplă achitată 
sută la sută sau cu patru va
riante achitate în cotă de 25 la 
sută- indiferent de cota jucată, 
Became bfflet are drept de parti
cipare și de câștiguri la toate cele 

3 extrageri. Vă dorim succes!



c. T. (Ic tenis de masă - juniori și cădeți

FETELE S-AU CALIFICAT
IN FINALA COMPETIȚIEI

Reprezentativele de cădeți și junioare — medaliate cu bronz

ANCA CHELER KINGA LOHR

CALIN CREANGA ROMULUS REVISZ

HAGA, 16 (prin 
teiel'on). întrece
rile pe echipe din 
cadrul Campiona
telor europene de 
tenis de masă 
pentru juniori și 
cădeți au intrat in 
faza finalelor,
printre protagonis
te aflîndtl-se și re
prezentativele Ro
mâniei. Echipa de 
cadete s-a califi
cat în finală, în 
timp ce cadeții 
(Călin Creangă, 
Romulus Revisz) 
și junioarele (An
ca Cheler, Kinga 
Lohr) au ' obținut 
medaliile de bronz, 
o performanță
pentru care meri
tă felicitări. Să 
sperăm, de aseme
nea, că Otilia Bă- 
descu, Maria Bos- 
goslov și Emi
lia Ciosu vor re
uși să transforme 
miercuri seară „ar
gintul" în medalia 
de aur mult rîv- 
nită.

Obținînd o ca
tegorică victorie în fața An
gliei cu 3—0 (Bogoslov — Hali 
2—1, Bădescu — Hoit 2—0, Bă- 
descu, Ciosu — Holt, Billing
ton 2—0), reprezentativa de 
cadete a urcat în „finala ma
re", în care va întîlni forma
ția Iugoslaviei, învingătoare 
cu 3—0 în meciul cu U.R.S.S. 
Va fi un joc dificil, dar spe
răm că jucătoarele noastre îl 
vor aborda cu același aplomb 
ca și pe cele de pînă acum.

La rîndul lor, cadeții au în
vins cu 3—0 echipa Belgiei 
(Revisz — Saive 2—0, Creangă 
— Dooms 2—0, Creangă, Re
visz — Saive, Sonnet 2—0) in- 
trînd în posesia medaliilor de 
bronz, în finală urmînd să 
joace U.R.S.S. și Anglia. Con
form regulamentului, învinsele 
din semifinale — medaliate cu 
bronz — mai susțin între ele 
un meci de clasament, astfel 
că jucătorii noștri vor întîlni, 
miercuri după-amiază, echipa 
Ungariei.

O frumoasă comportare au 
avut-o și junioarele, ele ur- 
cind pe treapta a treia a po
diumului. în meciul din semi
finale, Anca Cheler și Kinga 
Lohr nu au putut face față 
puternicei echipe a Cehoslova
ciei (Kasalova, Davidkova), 
pierzînd cu 1—3 (Lohr — Ka
salova 0—2, Cheler — David
kova 2—0, Lohr, Cheler — Ka
salova, Davidkova 0—2, Che
ler — Kasalova 1—2). Finala va 
opune formațiile Cehoslovaciei 
și Suediei, în timp ce România

va întîlni pe U.R.S.S., ambele 
medaliate cu bronz.

Din păcate, juniorii nu au 
avut o prestație pe măsura 
așteptărilor, ei pierzînd la li
mită meciul cu Cehoslovacia: 
4—5 (Toma 2 v, Florea 2 v, 
Tiugan 0 v) ceea ce i-a coborît 
în grupa pentru locurile 5—8, 
în cadrul căreia au cedat în 
fața Angliei cu 2—5 (Florea 
1 v, Toma 1 v), astfel că 
miercuri vor juca pentru po
zițiile 7—8.

ÎN TURUL FRANȚEI

O ETAPĂ GREA,

PASIONANTĂ,

DE MUNTE...
Turul ciclist al Franței a 

continuat cu etapa a 17-a 
(Toulouse — Luz Ardiden, 
209,5 km). A fost o cursă 
grea, pasionantă, de munte, 
în care tactica a jucat un rol 
însemnat. Spaniolul Delgado 
ajutat de coechipieri s-a aflat 
în plutonul fruntaș de la pri
ma escaladare (la km 144,5) de 
la Col d’Aspin. Foarte bine 
s-au comportat cicliștii colum- 
bieni. Hinault, deși nu a sosit 
printre fruntași, continuă să 
poarte tricoul galben. Iată cla
samentul etapei: L Pedro 
Delgado (Spania) 6h 57 :21 
(medie orară 30,118 km), 2. 
Luis Herrera la 25 s, 3. Fabio 
Parra (ambii Columbia) la 
129, 4—5. Kelly (Irlanda) și 
Greg Lemond (S.U.A.) la 2:52 
etc. Clasament general: L Ber
nard Hinault (Franța) 91h 
26:28, 2. Greg Lemond (S.U.AJ 
la 2:25, 3. Stephen Roche (Ir
landa) la 5,00.

La feminin, etapa a doua 
din partea secundă a Turului, 
între St. Marie de Campane 
— Luz-Ardiden (54,1 km) a 
fost cîștigată de italianca Ma
ria Canins In 2h 13:30 (medie 
orară 24,315 km), urmată de 
Jeannie Longo (Franța) — 2h 
22:43. Canins păstrează tricoul 
galben, mărindu-și avantajul 
față de cidista franceză. 
Longo.

ACTUALITATEA ȘAHISTA
• INTERZONALUL FEMI

NIN. După 11 runde, la Hava
na, în fruntea clasamentului 
se află Nana Ioseliani (URSS) 
și Pin Cramling (Suedia) cu 
cite 6JJ p (1), Dana Nuțu care 
în runda a 11-a a întrerupt In 
poziție complicată cu Elena 
Ahmllovskala, ocupă locul 5 cu 
' KARPOV REINTRA VICTO
RIOS 1 Campionul mondial da 
șah, Anatoli Karpov, participa, 
de luni, la un turneu Interna
țional disputat la Amsterdam cu 
șase concurențl (dubiu tur) 3 
Karpov, Mlles, Sunye-Neto, Mar- 
tinovlcl, Timman șl Nunn, tu 
prima rundă, deținătorul titlului 
suprem l-a Învins pe britani
cul John Nunn, autorul celei 
mal bune performanțe Indivi
duale la Olimpiada de la Salo
nic. Olandezul Jan Timman, per
formerul „Interzonalului" mascu
lin de la Taxco (unde a ocupai 
primul Ioc, Înaintea Iul Tal t), 
a pierdut in fața ltd Tony Ml
les. Brazilianul Jaime Sunye- 
Neto a remizat ea marele maes

tru Iugoslav Slobodan Martin»- 
viei.

Tot la Amsterdam a Începui 
Ieri un mare „open", la care 
iau parte aa de mari maeștri in
ternaționali, din 11 țări. Vineri, 
în aceeași localitate, ae va des
chide o competiție rezervată a» 
maiorilor. unde sînt așteptați 
400 de concurențl, precum șl un 
turneu de „cădeți", pentru ju
cători pînă la 19 ani.
• VAGANIAN SE DETAȘEAZĂ 

LA BIEL. Runda a 11-a a tur
neului Interzonal masculin de bl 
Blel (Elveția), din cadrul cam
pionatului mondial de șah. a 
programat partida dintre frun
tașii clasamentului. Marele maes
tru sovietic Rafael Vaganlan l-a 
învins pe marele maestru olandez Van der Wlel, ccnsolldto- 
du-șl poziția de lider. Suedezul 
Andersson a înscris a zecea re
miză consecutivă (I), în disputa 
cu Polugaevski. Restul partido
lor au fost Întrerupte. In cla
sament conduce Vaganlan ca 
2,1 p, urmat de Van der Wlel 
T p. Torre, Sokolov, Ljubojeviri 
0,3 p (1), Polugaevski 6,5 p, Set- 
rasvan ( p (1), Jansa și An
dersson 5,5 p (1) etc.

CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIMÂ
Deși în finala probei Individuale 

da sabie, din cadrul CLM. de scri
mă, de le Barcelona. s-au a- 
flat trei bulgari șl trei sovie
tici, vietoria a revenit sabreru- 
tai ungur Gyorgy Nebald care. 
Ia 29 de ani. și-a adjudecat pri
mul său titlu mondial, Intre- 
cindu-l in finală pe bulgarul 
Hrlsto EtropolskL De menționat 
că acesta din urmă l-a învins 
pe fratele său geamăn. Vâsli, 
deținătorul titlului din 1983, luta- 
du-șl astfel revanșa pentru ln- 
frtngerea de atonei, tot In se
mifinale... Iată rezultatele din 
finala de opt: Gyorgy Nebald 
(Ungaria) — Nikolai Marlnceskl 
(Bulgaria) 10—0, Ghlorghl Pogo- 
sov (U.R.S.S.) — Gianfranco

Dalia Barba (Italia) 11—9, Hriste 
Etropolski (Bulgaria) — Serghei 
Mindirgasov (U.R.S.S.) 10—7, Vw 
sil Etropolski (Bulgaria) — Mi- 
hall Burțev (U.R.S.S.) 12—U |
Nebald — Pogosov 10—7 ; H. K- 
tropolski —. V. Etropolski 10—2 | 
pentru locurile 3—4 : V. Etropol- 
skl — Pogosov 12—U; pentra 
locurile 1—2 : Nebald — H. Etro
polski 10—0.

Prima probă pe echipe a ac
tualei ediții, cea de floretă mas
culin, a adus la start 19 repre
zentative. Nelnregistrindu-sd nici 
O surpriză, tn sferturile de fi
nală sînt programate următoa
rele meciuri : Italia — Ungaria, 
R.D.G. — Franța, Polonia — 
U.R.S.S., B.F.G. — Cuba.

BUBKA LA 6 METRI...
Unul dintre cele mai specta

culoase recorduri mondiale de 
atletism înregistrate in ultima 
vreme este, indiscutabil, cel 
de 6,00 metri la săritura cu 
prăjina, realizat simbătă, la 
Paris, de sportivul sovietic 
Serghei Bubka, cel de al cin
cilea record mondial reușit de 
acest admirabil sportiv : 5,85
m Bratislava 26.5.1964, 5,88 m 
Saint Denia (Franța) 26.1984, 
5,90 m Londra 13.7.1984, 5,94
m Roma 31.8.1984 (în același 
concurs francezul Vigneron 
realizase și el un record al 
lumii cu 5,91 m), 6,00 m Paris 
13.7.1985.

Bubka (născut la 4.12.1963, la 
Donețk) este campion mondial 
în 1983 (5,70 m) la Helsinki, 
iar în sezonul de sală 1985 a 
clștigat titlul de campion al 
Jocurilor mondiale, la Paris— 
Bercy (5,75 m) și pe cel de

Fetbel meridiane

MOIOCICLIȘTII ROMÂNI-PE LOCUL II IN „CLPA PRIETENIA"
Participînd la etapa s-a a „Cu

pei Prietenia" la viteză pe șosea, 
desfășurată pe traseul din ora
șul Sachausering (R.D. Germană), 
motorieiIști! noștri au reușit șă 
ocupe locul secund In clasamen
tul pe națiuni, la clasa 250 cmc: 
1. Cuba. 2. România (Attila Vik
tor — sosit pe locul 1 In cursa 
respectivă, Tiberiu Troia, Arpad

Viktor, Sandu Stelian, Bella Ga
bor ; antrenor — maestrul spor
tului — Aurel Ioneseu), 2. Ceho
slovacia. 4. Ungaria, în clasa
ment figurează * echipe.

VltezlștU română se vor alinda 
duminică la startul etapei a 4-a 
a acestei prestigioase competiții, 
programată In localitatea ceho
slovacă Jujndrichov Hradec.

campion european la Atena 
(3,70 m).

După părerea sa, Serghei 
Bubka crede că In viitorul 
apropiat s-ar putea sări.- 6,26 
m la prăjină !

Iată-1 pe Bubka, în telefoto- 
grafia A.P.—Agerpres, în mo
mentul săriturii record la 6 
metri.

• In noua ediție a cupelor 
europene (1983—’86), șapte for
mații debutează In competițiile 
continentului nostra g Bayer 
UerAngen OR. F. Germania). Cerda Bruges (Belgia) șl Aarau 
(Elveția) In „Cupa cupelor**,  
Galway United (Irlanda), Ha- 
murtarl (Albania), Portimonensa 
(Portugalia) șl Plita Blagoevgrad 
(Bulgaria) ta „Cupa U.EJ.A.*

Iată șl datele desfășurării me
ciurilor î manșa 1: 12 septem
brie (tur) șt 2 octombrie (retur): 
manșa H: 21 octombrie șl I no
iembrie (ta toata cele trei to- 
tracarQ; manșa ni (numai pen- 
M „Cupa UJS.F-A."): n noiem
brie și 14 decembrie; sferturi de 
finală (dta 19M, ta toate cate 
trei competiții): I șt 19 martie: 
semifinale: 1 șl 10 aprilie On 
toate cele trei eompettțli). Ftn»- 
10: Cupa U.E.F.A.: 20 aprilie 
(tarț șl U sau 10 mal (retur) t 
Cupa cupelor: 7 ma! : C.C.E. b 
14 mat
• 4*  selecționată a Europei a 

jucat la Toronto cu echipa ea» 
nadlană Inez. Victoria a revenit 
echipei europene cu 2—1. prin 
golurile marcate da Djukovrid 
(Steaua roșie Belgrad). în for
mația europeană au evolua*  
printre alții, portughezul Monte 
(Sporting Lisabona), brttantefi 
Hoddle (Tottenham), McGrath

(Manchester United), si olande
zul Reno van der Kerlcoft.
• Internaționalul cipriot Gior

gios Savldis, de la Omonla Ni
cosia (riștigătoarea campionatu
lui ta ultimii cinci ani), a în
scria cele mal multe goluri ta 
actuala ediție a Întrecerii: 22» 
Pe lista golgeterîlor H urmează 
Ioannou (Apoel Nicosia) — 17 g 
și Pelendridis (A.E.L. Llmasol) 
- 13 g.
• Comitetul Internațional al 

„Fair-play“-ului a acordat o cu
pă specială federației de specia
litate din Danemarca, pentru 
comportarea ireproșabilă a celor 
20 000 de spectatori danezi, pre- 
zențl la turneul final al CJL 
dta Franța, în 1904. Cupa a fost 
Însoțită de o declarație a Comite- 
tulul, ta care se arată că exem
plul acestor suporteri ar trebui 
luat și de alțl spectatori, care 
să se Încadreze in spiritul „falr- 
play"-ulul. Numeroase ziare da
neza au publicat fotografia eta
pei, precum și textul Comitetu
lui International al .Fair-play**-  
elut
• Fostul Internațional austria» 

portarul Friedl Koneilia (F. C. 
Austria Vlena) s-a retras din 
activitatea competițlonală.- El' a 
Împlinit 37 de ani sl a fost se
lecționat de 24 de ori tn repre
zentativa țării.

TELEX • TELEX ft TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Campionatele de 

poliatlon ale R. F; Germania, 
desfășurate la Ulm, au fost eîști- 
gate de Slggy Wentz S 440 p la 
decatlon (Hingsen nu a concurat) 
și Sabine Everts 6 352 p la hep- 
tatlon.

BASCHET • S-a încheiat com
petiția masculină dotată cu „Cupa 
William Jones". Surpriză In fi
nala pentru locurile 1—2 : Fill
pine — S.U.A. 108—100 (87—87,
după prelungiri)! Alte rezultate : 
Suedia — Uruguay 76—73. Cbun- 
Rhwa (Taiwan) — Coreea de 
Sud 87—71. Clasamentul : 1. Fili- 
pine 14 p 2. S.U.A. 13 p, 3. Sue
dia 12 p, 4. Uruguay 11 p, 5. 
Chunghwa 10 p, 6. Coreea de 
Sud 9 p 7 Italia 8 p, 8. Cana
da 7 p.

BOX • tntr-o gală desfășurată 
la Tampa (Florida), „ușorul" 
Cornelius Boza-Edwards (Ugan
da) a dispus la puncte. In 10 re
prize, de John Montes (S.U.A.).

HOCHEI PE IARBA • Compe
tiția masculină de la Zagreb a 
fost clștigată de selecționata Iu
goslaviei care a întrecut Dane

marca eu 6—2. intr-un joc de
cisiv • Echipa de juniori a An
gliei a cîștigat cu 3—0 mediul cu 
formația Franței, la Motntrouge.

TENIS • Turneul de la Boston 
din cadrul „Marelui premtu-Na- 
blsco", finale : Mats Wllander 
(Suedia) — Martin Jaite (Argen
tina, 6—2, 6—4, Libor Plmek, Slo
bodan zlvojinovLd (Cehoslovacia, 
Iugoslavia) — paiul McNamee, 
Peter McNamara (Australia) 2—0,
6— 4, 7—0 • La Baastad (Suedia), 
In primul tur: Florin Segărcea- 
nu — Bernard Fils (R.F.G.) 6—1,
7— 5. Edberg — Barbosa 0-3, 0-1,
Carlsson — Mezzadl 7—0, 6—1,
Casals — Elter 5—7, 8—2, 0—3 • 
Semifinalele „Cupel Galea". Bel
grad : S.U.A. — Norvegia 3—«, 
Iugoslavia — Grecia 3—1 ; Ma- 
rlanske Lazne: Cehoslovacia — 
Monaco 3—0, Austria — RT.G. 
2—0 • La Frascati, Ungă Roma, 
a avut loo finala „Cupei Euro
pei" pentru fete : U.R.S.S. — Ita
lia 3—2 (In semifinale: Italia — 
Belgia 4—1, U.R.S.S. — R. F. Ger
mania 4—1).

fost 
de

acolo

PEBU. Jaime Igaza este 
numele unui tlnăr tenlsman. 
ta vlrstă de 17 ani, care, sâp- 
tămlnlle trecute, a obțină*  
primul loc in proba de sim
plu a turneului de la Rol
and Garros (a dispus ta fi
nală de austriacul Thomas 
Muster). Potrivit statisticilor 
ATP, înaintea turneului Ige- 
za avea locul 324 ta timp ee 
adversarul său, din finală, 
era al 188-lea și apreciat ea 
al doilea favorit al competi
ției pariziene. Igaza joacă 
tenis de la vlrsta de 12 anL 
înaintea sa un singur pe
ruan se făcuse remarcat ta 
tenisul international. Alex 
Olmedo, In anii *50.

R.D. GERMANA. PugillStH 
din Gera, membri ai Clubu
lui „Wlsmut*.  se antrenează 
cu un adversar ou totul neo
bișnuit. El este construit dta 
piele, metal, are forma unul 
boxer ta gardă șl dispune de 
un Întreg sistem electronic, 
care-1 permite să se deplase
ze tn ring, să eschiveze 
atacurile adversarului. după 
un program prestablTt, șl st 
Înregistreze cu fidelitate lovi
turile pe care le primește, șl 
pe care le comunică apoi eu 
toată obiectivitatea, antreno
rilor șl sportivilor.

JAPONIA. Alpinistul nipon 
Kltiro SByura a realizat o 
„premieră*  de un fel aparte. 
El a atins vlrful de 5140 m 
al nMmtatai Winson, cei mal 
înalt din Antarctica, 
unde termometrul Indica o 
temperatură de minus 40 de 
grade, iar anemometrul ară

ta că vlntul suflă
km/h. Coborirea a efectuat-o 
pe„. schiuri, cele de M km. 

FINLANDA. Mica localitate 
Pohtimolapî, rituală dincolo 
de Cercul polar, este singure 
“ ' ‘ o

ab- 
săl

din lume ta care există 
scoală sportivă oare, la 
solviră, acordă elevilor 
permise de conducere a 
nlBor ou... renL Ea a 
absolvită de peste 4000 
persoane din mal multe țări; 
evident dta Nord 1

R.P. CHINEZA. tn ultimii

am s-a constatat, printre ele
vii de liceu, că lipsa exerci
țiului fizic, din activitatea 
cotidiană, face să crească 
proporția cazurilor de mio
pie. In cadrul Institutului pe
dagogie din Xlang xlang, din 
provincia Henan, a fost În
treprins un studiu pe un ma
re număr de sublectl-stu- 
dențl. S-a constatat că exer
cițiul fizic are efecte deose
bit de favorabile asupra 
menținerii unul văz bun, 
deoarece activitățile vizuale, 
ta cadrul efortului fizic, „eli
berează*  ochii de oboseala 
determinată de scrisul șl ci
titul prelungit. caracteristic 
pentru tineretul studios.

ITALIA. Gianni Rivera a 
fost unul dintre faimoșii fot
baliști „azzurri*  ai deceniului 
trecut. Referlndu-se la unele 
aspecte tehnice ale fotbalu’ 
peninsular el a declarat: 
„Lipsurile sint tipice, nu nu
nul pentra fotbalistul Italian. 
Astăzi, pe teren, nu se gtn- 
deste mal mult ea înainte, ta 
schimb ss aleargă mal mult— 
Un jucător de clasă n re- 
eunoști nu după cum aleargă 
el singur, d după modul eum 
conduce mingea ț eeea ee 
presupune, evident, • bună 
tehnică—*
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