
tin splendid succes la C E. de tenis de masă — Juniori ?! cădeți

ECHIPA DE CADETE A ROMÂNIEI 
CAMPIOANĂ A EUROPEI!

HAGA, 17 (prin telefon). E- 
chipa de cadete a României a 
repurtat un splendid succes la 
Campionatele europene de te
nis de masă pentru juniori și 
cădeți, cucerind titlul conti
nental, la capătul unei evo
luții de excepție. Otilia Bă- 
dcscu, Emilia Ciosu și Maria 
Bogosiov au urcat pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului de 
premiere, primind medaliile 
de aur în aplauzele unei asis
tențe numeroase și entuziaste, 
care și-a manifestat simpatia 
pentru micuțele dar bravele 
noastre jucătoare. în partida 
finală reprezentativa României 
a întîînit puternica formație a

fost de-a dreptul extraordinar. 
A intrat prima la masa de joc 
Bogosiov, avînd în față pe An
dreea Fazlic. 20—22, 21—14 și... 
8—21. Deci 0—1 la meciuri. 
Bădescu echilibrează scorul, 
învingînd pe Frelih cu 2—1 
(21—18, 18—21, 21—14). Urmea

ză dublul Bădescu, Ciosu — 
Fazlic, Frelih. După 10—21 și 
21—15, în cel de al treilea set 
se ajunge la 20—20. Bădescu 
are un „balon mare“ la fileu 
și... trage afară ! Setul se în
cheie la 20—22. Deci, 1—2 scor 
general. în următoarea partidă 
de simplu, Bădescu este de 
rînd să joace cu Fazlic, ambe
le sportive fiind neînvinse în

Otilia Bădescu Emilia Ciosu Maria Bogoslov

Iugoslaviei, pe care 
cut-o cu 3—2. Fetele 
au abordat întrecerea 
cu o maximă concentrare 
putere de luptă, s-au 
pentru fiecare minge. Meciul a

a între- 
noastre 

cu curaj. 
Și 

bătut

toată competiția. Otilia noas
tră joacă excepțional și cîștigă 
cu 2—0 (21—17, 22—20) astfel 
că scorul devine 2—2. în întîl-

(Continuare In pag a 4-a)
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„Epoca NICOLAE CEAUȘESCU"- 

epoca celui mai impetuos avint

al mișcării sportive românești

.Fiecare sportiv trebuie să fie pătruns de o profundă dragoste fi 
răspundere față de patrie, de popor — fi să facă totul, să dea tot ceea ce 
este mai bun, pentru a reprezenta cu cinste culorile patriei in întrecerile 
sportive, pentru a nu știrbi cu nimic, ci, dimpotrivă, a spori înaltul prestigiu 
de care România socialistă se bucură astăzi în rindul tuturor națiunilor 
lumii”.

NICOLAE CEAUȘESCU

IN DOUA DECENII
137 DE MEDALII LA JOCURILE OLIMPICE!

D4CMDZ Ediția a 19-a a „Festivalului național

pionieresc de minibaschet41

PE LOCURILE I PATRU ECHIPE;
CÎSTIGĂTORI; 1200A »

Pe terenurile amenajate în 
incinta splendidei baze a Clu
bului sportiv școlar Satu Mare, 
114 echipe (calificate din faze
le eliminatorii), întrunind 1200 
de elevi-sportivi, și-au dispu
tat întrecerile finale ale ediției 
a 19-a a „Festivalului național 
pionieresc dc minibaschet" din 
cadrul „DACIADEI". Organiza
rea ireproșabilă (asigurată de 
C.J.E.F.S., Inspectoratul școlar 
județean, Consiliul județean al 
organizației pionierilor și șoi
milor patriei și Comisia jude
țeană de baschet) a contribuit 
Ia succesul tradiționalei sărbă
tori a celor mai tineri jucă
tori de baschet, la capătul că
reia locurile I au fost cucerite 
de patru echipe, dar cîștigă- 
tori s-au dovedit a fi toți cei 
1290 de participant, beneficiari 
ai posibilității de a susține nu
meroase meciuri, de a lega 
prietenii, de a face excursii la 
Barajul Călinești, pe Valea 
Măriei, de a vizita întreprin
derea Unio etc.

• IN MOD FIRESC, majo
ritatea locurilor in clasamente 
au revenit componenților echi
pelor cluburilor sportive școla
re. Lăudabile au fost prestațiile 
unor formații reprezentînd 
școli generale, ca și participa
rea unor echipe din mediul 
sătesc și ale caselor pionieri
lor și șoimilor patriei. • LA 
CATEGORIA BĂIEȚI I, de

DE ELEVI SPORTIVI!

Daniela iordăchioaia, ctștipă- 
toarea „Cupei ziarului SPOR
TUL* oferită Coșgeterului ab
solut al „Festivalului national 

pionieresc de minibaschet*
Foto : A. BALAS — Tg. Mureș

pildă, selecționata Școlii gene
rale nr. 6 Tîrgoviște (profesor 
Cristian Pupezescu) s-a clasat 
pe locul secund, după ce a 
pierdut la mare luptă meciul 
decisiv pentru locul I susținut 
In compania echipei C.S.Ș. 
Arad. • AM INTlLNIT și 
cazuri în care antrenorii 'ina- 
listelor erau profesori de altă 
specialitate decit cea de edu-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare fn pag 3—3)

înainte încă de a-șl serba 
centenarul. Jocurile Olimpice 
moderne au devenit - cea mal 
reprezentativă competiție spor
tivă a mapamondului. Ea reu
nește — la fiecare patru ani 
— elita performerilor, trans- 
formîndu-se într-o mare săr
bătoare a sportului, a tinereții, 
a prieteniei și păcii. Prin in
termediul televiziunii, lumea 
întreagă asistă cu interes și 
bucurie la această manifestare 
de amploare, eroii Olimpiade
lor devenind un simbol al bi
ruinței într-o Întrecere pașni
că, al perfecționării continue a 
ființei umane. Susținînd ideea 
nobilă a acestor Jocuri, Româ
nia socialistă șl-a trimis la 
fiecare ediție ambasadorii, săi 
sportivi, reușind de fiecare da
tă să se impună din ce în ce 
mai viguros, să lanseze în 
arenă sportivi care prin talent, 
sîrguință și demnitate au în- 
cîntât lumea, devenind modele
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
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demne de urmat, să obțină 
succese aplaudate de iubitorii 
sportului, de specialiști, de 
presa de pretutindeni.

în ultimele două decenii, 
în „EPOCA NICOLAE 
CEAUȘESCU", adevărată „epo
că de aur" a patriei noastre, 
mișcarea sportivă românească 
s-a impus cu autoritate la 
Jocurile Olimpice, reușind anul 
trecut — la Los Angeles — 
să urce pînă la treapta a doua 
a ierarhiei pe națiuni, grație 
unor succese de mare răsunet 
internațional ; 20 de medalii de 
aur, 16 de argint și 17 de 
bronz ! Referlndu-se la această 
spectaculoasă performanță, zia
rul „1’ Equipe", care apare la 
Paris, scria : „Acest rezultat, 
obținut la capătul unor 
fruntări ce au angajat 
forțe ale lumii sportive, 
de-a dreptul stupefiant. _
face onoare acestei țări de 20 
de milioane de locuitori.

— PALMARESUL-----
„TRICOLORILOR 4

N a ■3
5 g 1

n H
1963 4 « 3 16
1973 3 s 7 16
1973 4 9 14 37
1983 6 6 13 25
1984 20 16 17 53

total 37 43 57 137

con- 
mari 
este 

El

moment de apogeu 
al olimpicilor români este 
rodul politicii partidului, 
a secretarului său general 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru o permanentă legătură

Hristoche NAUM

(Continuare In pag. t—S)
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Capitală

1 PRETUTINDENI, PEISAJ SPLENDID
Șl, ÎMBUCURĂTOR,

MULTE BAZE SPORTIVE!
• Terenuri de tenis „la nivel Progresul" • Tinerii le-au amenajat, ei le folosesc • La Strâuleștl 

un._ „mini-Costinești" • Băneasa: 6 noi terenuri...

Ne aflăm In plină vară. Ți- 
nind seama de faptul că în 
zilele călduroase ștrandurile 
Capitalei slnt luate efectiv 
asalt de către copii, tineri 
adulți, ne-am propus ca in 
ceastă perioadă să vizităm 
teva dintre ele. Le-am ales 
cele aparținlnd Unității de 
grement, alimentație și cazare

cu
91
a- 
ci- 
pe
a-

a Comitetului municipal Bucu
rești al U.T.C., despre care, 
directorul acesteia, Constantin 
Petrescu, ne-a spus : .Cele 
cinci ștranduri ale noastre, a- 
șezate in zone cu un peisaj 
splendid, sint In primul rînd 
locuri de destindere, de agre-

ment. fn afară de pregătirea 
pentru sezonul în curs, de gos
podărirea lor, ne-a preocupat, 
în egală măsură, amenajarea 
unor terenuri de sport, precum 
și alcătuirea unor programe 
culturale care să contribuie la 
educarea tinerilor".

Succesul de la Balcaniada înotătorilor juniori

UN PROMIȚĂTOR DEBUT DE SEZON. SEMNE BUNE 
PENTRU VIITOARELE COMPETIȚII DE AMPLOARE 

De vineri plnă duminică, In Grecia, J. B. pentru seniori
Semne bune... vara are pen

tru înotul nostru, buchetul de 
victorii, ca și celelalte com
portări onorabile ale juniorilor 
la Balcaniadă constituindu-se 
într-un promițător debut In 
sezonul competițiilor internațio
nale. Mai cu seamă că prota
goniștii întrecerilor de la Mă
ritor au gîndtiri și mai mari 
— speranțe întemeiate 1 —
pentru alte competiții ce bat 
la ușă. de amploare crescută. 
Adăugind și cele 23 de pre-

zențe românești în topul eu
ropean Ia zi, se poate nădăjdui 
într-un sezon fructuos al frun
tașilor noștri în această foarte 
importantă disciplină olimpică. 

Ce urmează după Maribor ? 
Mai întîi, in ordine cronolo
gică, sînt Jocurile Balcanice 
pentru seniori, găzduite, de 
vineri pînă duminică, de loca
litatea Iraklion din Grecia. 
Frumoasa, tradiționala Între
cere este abordată de Noetni 
Lung, Maricica Culică, Cristian

Ponta, Robert Pinter, Laura 
Sacbelarie, Eniko Palencsar, 
Flavius Vișan, Eugen Nan și 
de ceilalți componenți ai dele
gației României, cu promisiunea 
reeditării remarcabilei compor
tări de la edițiile anterioare. 
Totodată, cei- mai buni dintre 
ei vor urca pe bloc-starturi vi- 
zînd nu numai disputa con-

Geo RAEȚCHI

(Continuare ta pag. 2-3)

Pe apele Pantelimonului, amatorii de agrement pot fi înlilniti 
Foto : Aurel D. NEAGUzilnic.

PE LOCUL
O fîșie lungă de teren (pe 

malul lacului Tei), copaci fal
nici și mult spațiu verde — 
iată „cartea de vizită" a Ștran
dului ,.Tei-Toboc« din cartierul 
cu același nume. Plăcut la ve
dere (totul vopsit proaspăt, în

I. TENISUL
culori diverse, luminoase), are 
de toate : cabine, bufet dușuri 
pe plajă, o terasă lingă res-

Modesto FERRARINI

(Continuare In pap. 3—3)



lN DOUĂ DECENII:

137 DE MEDALII LA J. O
(Urmare din W I)

intre sportul de masă și cel de 
performanță, pentru continua 
descoperire a talentelor prin 
competițiile populare și pregă
tirea lor la cel mai înalt nivel, 
pentru educarea tinerilor in 
spiritul dragostei față de pa
trie. Condițiile create, perma
nenta Îndrumare de către par
tid au dus la fructificarea ta
lentului și sîrguinței tineretu
lui nostru, la afirmarea sa pe 
marea arenă a Jocurilor Olim
pice.

De-a lungul acestor două 
decenii, din România socialis
tă au cucerit Everestul per
formanței sportive, ineîntind 
prin grație și măiestrie, prin 
talent și abnegație, prin dîr- 
zenie și impresionantă demni
tate gimnasta Nadia Comăneci. 
atleta Maricica Puică, canois- 
tul Ivan Patzaichin, halterofi
lul Nicu Vlad, luptătorul Ște
fan Rusu, canotoarele Sanda 
Voma șl Valeria Răcilă, gim
nasta Eeaterina Szabo, zltf și 
alțl sportivi care au făcut 
onoare țării, au ridicat drape
lul patriei pe cel mai înalt 
catarg. <

Creșterea permanentă a vi- 
goarei mișcării sportive, dato
rată grijii permanente a parti
dului, s-a reflectat firesc și in 
domeniul performanței. în cei 
20 de ani care se împlinesc de 
la Congresul al IX-lea al P.C.R., 
de cind In fruntea partidului 
și a statului nostru se află 
tovarășul Ntcolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al națiunii 
noastre, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane, 
sportul românesc a dobîndit la 
Jocurile Olimpice 137 de meda
lii, dintre care 37 de aur, adi
că de 3,5 ori mai mult decît 
între anii 1944 și 1965, de 68 
de ori mai mult decît in în
treaga istorie a sportului româ
nesc dinaintea Eliberării, de la 
23 August 1944 I Este argu
mentul puternic privind avîn- 
tul neîntîlnit pe care l-a cu
noscut sportul românesc In 
aceste decenii de Înfloritor pro
gres al patriei, este rodul În
țelepciunii cu care marele făurar, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a îndrumat mișcarea noastră 
sportivă spre împlinirea esen
țialelor sale meniri : creșterea 
capacității de muncă și a vi
goare! tinerei generații, afir
marea talentului și slrguinței 
tineretului nostru.

Adnotări la Divizia ,,Ă" de popice

lllhMIIIÂ Of DfSfîȘUBABf »» SPOflfȘTI CMITAItA JOCIJRIIDR

au
din

O dată cu terminarea turne
elor finale (feminine șl mascu
line). găzduite pe arena din 
stațiunea Neptun, s-a tras cor
tina peste ediția 1984/1985 a Di
viziei „A" la popice. întrecerile 
decisive s-au desfășurat Intre 
satisfacții și dezamăgiri. Lumea 
sportului popicelor s-a bucurat 
cînd principalele favorite 
primit o puternică replică
partea outsiderelor, în posesia 
invidiatelor titluri intrlnd echi
pele Electromureș Tg. Mureș (la 
fete) șl Gloria București (la bă
ieți), in timp ce fostele dețină
toare ale titlurilor. Voința Bucu
rești (f) șl Aurul Baia Mare țm) 
au cobortt pe locurile 8 șl, res
pectiv, 4.

Studiind rezultatele obținute, 
se poate afirma că atit campioa
nele, cit și principalele lor ad
versare nu au arătat preocupări 
pentru îmbogățirea bagajului de 
cunoștințe tehnice șl nu au 
adus In scenă valori remarcabi
le, numărul jucătoarelor și jucă
torilor care au reușit să se 
acomodeze rapid cu particulari
tățile pistelor ~ ' 
mic decît cel 
le desfășurate 
eeeași arenă, 
fruntașele Diviziei 
zat frecvent scoruri 
p.d.

filnd mult mai 
din turneele fina- 
anul trecut pe a- 

In consecința 
,A" au reall- 
l sub 5000 

la masculin șl 2400 p.d. Ia 
feminin, pulsul campionatelor
inregistrind o evidentă scădere
In final.

HI

LOTUL DE HOCHEI,
Ne aflăm în plină vară. Dar 

— iată — de cîteva zile hoche- 
îștii au intrat într-o activitate 
febrilă. Sigur, nu se organizea
ză meciuri, dar primele con
fruntări se apropie. Și, pentru 
aceasta, jucătorii noștri fruntași 
și-au început încă de pe acum 
antrenamentele. în fond, este 
un fapt obișnuit, de dțiva ani 
încoace. Numai că, în acest an, 
lotul reprezentativ — căci des
pre el este vorba — a plecat la 
drum Intr-o formulă nouă, a- 
vînd alțl antrenori șl numeroși 
tineri printre cel chemați să re
prezinte culorile noastre în dis
putele internaționale din viito
rul sezon.

®țai„.3ntîi> despre noii antre- 
norio Ei sînt Alexandru Kalamar, 
care ani la rlnd s-a ocupat de 
echipa de juniori a țării și pe 
care a adus-o în sezonul trecut 
în prima categorie a campiona
tului european, clștigînd grupa 
„B“la Sofia, și Ion Tiron, un 
mai vechi și apreciat tehnician,

REMANIAT, ȘI-A ÎNCEPUT PREGĂTIRILE
• Noii antrenori ai echipei : Al. Kalamar ți I. Tiron • Primele 
jocuri, intre 12 ți 15 august, in Cehoslovacia • Programul „Cu

pei Sovietski Sport**, la care ia parte ți echipa noastră

Majoritatea antrenorilor au 
pus evoluțiile modeste ale ele
vilor lor pe seama defecțiunilor 
de la seîndurile de lansare șl 
pistelor prea mult cerul te. rare
le rezultate bune fiind obținu
te aproape In exclusivitate de 
sportivi mal puțin cunoscută 
care au prins o formă de zile 
mari. Cert este că replica pro
tagoniștilor a fost mal anemică 
decît orlcind, calitatea jocurilor 
prestate de favoriți mareînd o 
neașteptată scădere. După pă
rerea noastră, deficientele tre
buie căutate șl tn forma de 
desfășurare a turneelor finale 
șl mai cu seamă a Întrecerilor 
preliminare. Să explicăm.

Cele 20 de echipe feminine șl 
tot atîtea masculine sînt împăr
țite în două serii, după criterii 
geografice (Sud si Nord), care 
tșl dispută întîletatea sistem tur
neu, tur-retur. Primele 4 for
mații din flecare serie obțin 
dreptul de participare la turne
ele finale, unde pomeso de la 
zero in lupta pentru cucerirea 
titlurilor de campioni. Acestea 
sînt actualele condiții regulamen
tare. Dar, dintr-un .eșalon pen
tru toate echipele", in ultima 
vreme Divizia „A" de popice a 
ajuns, la nivelul elitei, apanajul 
a 4—5 echipe feminine și 
atîtea masculine care, an 
se califică în turneele 
stabilirea ierarhiei de la 
La polul opus, aceleași 
chipe luptă, de fiecare u.u, 
pentru evitarea retrogradării. în 
schimb, sextetele fruntașe, afla
te de regulă la adăpost in con
fruntările din serii, furnizează 
In compania formațiilor din zo
na fierbinte a clasamentului

tot 
de an, 
pentru 

1 la 8. 
5—6 6- 

dată,

mari „surprize*, in urma căro
ra au rost salvate echipe ce pă
reau definitiv retrogradate. Tot 
ele au condiționat, uneori, ac
cesul altor echipe Ia turneele 
finale. Si încă ceva: știind că 
vor cocsttoua curea de la zero în 
turneele finale, primele 4 echipe 
din fiecare serie se rezervă pentru 
partidele decisive, fenomen care 
duce, în ultima instanță, la di
minuarea calității partidelor. 
„Cert este, ne spunea maestrul 
emerit al sportului luliu Bice, 
că în serii, unde activăm cel 
puțin 6 luni in fiecare sezon, 
calitatea jocurilor se află în 
scădere, datorită in bună parte 
regulamentului, care nu echili
brează forțele șl Înlesnește for
marea unor așa-zise super-echi- 
pe. Sînt soluții pentru dinami
zarea jocurilor de la început șl 
pînă la sfîrșit. Mă gindesc, In 
primul rlnd, la o formulă cu 
adițiune de puncte pînă Ia *f!r- 
șilul competiției, excluzindu-se 
turneele finale", a conchis in
terlocutorul.

Venită din partea unuia din
tre cel mal autorizați reprezen
tanți ai jocului de popice, a- 
ceastă opinie, precum și celelal
te propuneri ale altor specia
liști, constituie tot atitaa punc
te de reflecție pentru federația 
de resort. Gîndlte ca măsuri de 
natură să dinamizeze jocurile, 
dar mai ales pentru diminuarea 
încercărilor de mistificare a re
zultatelor, eventualele modificări 
ale regulamentului Diviziei „A* 
ar putea avea darul să readucă 
echipele cu picioarele de pă- 
mlnt. Este o părere care merită, 
credem, discutată!

Troian lOANIJESCU
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cere cu experiența se va ajuta 
pe tlnărul tehnician principal 
al lotului reprezentativ. Și a- 
cum, despre jucători. Unii din
tre cei mai vechi bocheiști, cu
noscut! si apreciați ani la rînd, 
nu mai fac acum parte din lot 
(Ioniță, Justinian, Gall, V. Hu- 
țanu, Pisăm), in locul lor fiind 
promovați mulți dintre compo
nent» loturilor de tineret și ju
niori. In aceste condiții, lotul 
reunit în aceste zile la Gheor- 
gheni este mai numeros (39), 
urmind c* la pregătiri să ja 
parte și antrenorul Ion Bașa 
de la echipa de tineret. La 10 
august se vor încheia pregăti
rile și prima echipă va pleca In 
Cehoslovacia, unde va lua parte 
la un turneu în localitatea Dub- 
nlca, Intre 12 și 15 august, ală
turi de puternicele echipe SKA 
Leningrad si VSS Kosice, am-

FESTIVAIUI PIOMISC Bt MIIIIBASCNfT"
(Urmare din pap. 1) Șc, gen. Sarasău-Ma-

cație fizică. Echipa Școlii gene
rale nr. 10 Tîrgoviște, de exem- 
Elu (locui 11 din 38 de echipe 

i categoria fete I, locul I în 
clasamentul școlilor generale) 
este pregătită de cîțiva ani 
(prima participare, in 1983, la 
Rimnicu Vîlcea) de profesorul 

Petre Cuseeac.
ȘCOLILE DIN 

eviden- 
Andrid 
partici-

de geografie
• DINTRE ,______
MEDIUL RURAL 8-a 
tiat cea din comuna 
(județul Satu Mare), ,_____
Sântă cu trei echipe (fete I, 

ăieți I și băieți II). Profeso
rul de educație fizică Iosif 
Praszler (ajutat din plin de 
conducerea școlii, director Doi
na Cbivari, profesoară de bio
logie) are preocupări diverse 
in domeniul sportului, el in- 
demnîndu-și elevii să practice 
atletismul, baschetul, înotul și 
turismul. De altfel, după „Fes

ei 
ai

ex- 
de

tival" minibaschetbaliștii 
biți cîțiva elevi-sportivi 
școlii vor participa la o 
eursie pe traseul Porțile 
Fier, București, Litoral, Cheile 
Bicazului, Munții Maramureșu
lui, Baia Mare și„. acasă. • 
DIN NOU VENERABILUL 
PROFESOR STELIAN GHEOR
GHIU a fost sufletul „Festiva
lului" ; inimos, neobosit, pa
sionat, un exemplu pentru toți 
participanții la întrecerea de 
la Satu Mare. • INCREDIBIL, 
DAR ADEVARAT : din Capi
tală (unde activează zeci de 
profesori la cluburile sportive 
școlare, la secțiile de juniori 
ale cluburilor șt asociațiilor 
sportive) au fost prezente doar 
5 (cinci) echipe ! ? Firește, nu 
poate fi vorba de secarea iz
vorului minibaschetului bucu- 
reștean. în mod cert, a fost o 
dovadă a dezinteresului tehni
cienilor față de o acțiune care 
a adus, de-a lungul anilor, 
multe valori In baschetul de 
Înaltă performanță din țara 
noastră.

Clasamente. BĂIEȚI I, GENE
RAL i 1. C.S.Ș. Arad (prof. 
Mircea Frica), 3. Șc. gen. ( 
Tîrgoviște, 3. C.SJȘ. Tg. Jiu, 4. 
C.S.Ș. Cluj-Napoca, «. CS.Ș. Sa
tu Mare, 6. C.S.Ș. 1 Constanța ; 
ȘCOLI GENERALE ) 1. Șe. gen. 
4 Tîrgoviște (Cr. Pupczescu), 3. 
Șo. gen. 1 Alexandria, 1. Șc. 
gen. Gffești; ȘCOLI MEDIU EU-

RAL î 1. __________
ramureș, 1. Șo. gen. Llpia-Bu- 
zâu, 8. Șc. gen.
Mare ; -------
LOR :
cale) ; FETE I, GENERAL : 1.
C.S. Dej (P. Stăvariu), L C.S.S. 
5 Energia București, 3. C.S.Ș. A- 
rad, 4, C.S.Ș. Mediaș, 5. C.S.Ș. 
Mediaș, «. C.S.Ș. Satu Mare ; 
ȘCOLI GENERALE : 1. Șc. gen. 
Tîrgoviște (P. Cusceac), 2. Șc. 
gen. Titu-Gară, 1. Șc. gen. 6 
Cluj-Napoca ; ȘCOLI MEDIU RU
RAL : 1. Șc. gen. Peclca-Arad
(M. Kocslk), 2. Șc. gen. Andrid- 
Satu Mare ; CASE ALE PIONIE
RILOR : 1. C. P. s București
(Florentina Popescu), X C. P. 
Arad, 3. C. P. Brașov ; BĂIEȚI 
II, GENERAL : 1. C.S.Ș. Mediaș 
(D. Radu), 2. CJS.Ș. 1 Constan
ța, 1. Șc. gen. „Ana Ipătescu" 
Gherla, 4. C.S.ș. Tg. Jiu, 5. 
C.S.ș. Timișoara, 6. Șc. gen. 
Andrid-Satu Mare ; ȘCOLI ge
nerale : 1. Șc. gen. „Ana Ipâ- 
tescu" Gherla (A. Mureșan), 2. 
Șc. gen. Tecuci, 3. Șc. gen. C 
Tîrgoviște ; ȘCOLI MEDIU RU
RAL : 1. Șc. gen. Andrid-Satu 
Mare (I. Praszler), 2. Șc. gen. 
Vaduri-Neamț, 3. Șc. gen. — 
cula-Satu Mare ; CASE ALE 
PIONIERILOR : 1. C. P. Tecuci 
(L Purdelea), 2. C. P. Pucioasa. 
3. C. P. Tulcea ; FETE H, GE
NERAL s 1. C.S.Ș. Arad (C. 
Wdnsch), i. C.S.Ș. Satu Mare 
3. C.S.Ș. Tg. Mureș, 4. C.S.ș. 1 
Constanța, 5, C.S.ș. i Energia 
București, 8. C.S.Ș. 1 București : 
ȘCOLI GENERALE : 1. Șc. gen. 
Reghin (I. Vass), 3. Șc. gen. II 
București, 3. Șc. gen. 17 Plo
iești : ȘCOLI MEDIU RURAL : 
L Șc. gen. Redea-Olt (Tr. Radu), 
X Șc. gen. Slava Cerebeză-Tul- 
cea ; CASE ALB PIONIERILOR :
1. C. P. Arad (Lavinla BUndul),
2. C. ~ ---- -----------------
CIALE
(C.S.Ș. 
Mediaș) 
cători ;
Mureș) 
Bacău) 
gurian 
Claudia 
București) — i,84 »'m. 
lnalți jucători. Au mai fost pre- 
mlați participanții la concursul 
pentru „Coșul de aur", la con
cursurile de poezii, desene, ma
chete. .Cupa ziarului „SPOR
TUL" oferită eoșgetenilul abso
lut al Festivalului național pio
nieresc de mlntbasriiet a fost 
elștlgatâ de Daniela lordăehioaia 
(elevă fn clasa a Vn-a D a Școlii 
generale nr. 3 din Dej), autoarea 
a 2« p.

___ Micula-Satu
CASE ALE PIONIERI- 

1. C. P. Bacău (Gh. Pas-
FETE I, GENERAL ;

bele din prima ligă a campio
natelor țărilor respective.

După acest turneu lotul re
prezentativ va reveni in țară, 
la Miercurea Ciuc, unde va 
continua să se pregătească In 
vederea altui examen interna
țional, mai dificil de această 
dată. Este vorba de „Cupa So
vietski Sport", în cadrul căreia 
echipa noastră va juca în grupa 
de la Riga, cu Ijstal Saratov (2 
septembrie), Polonia (3 septem
brie), Dinamo Riga (5 septem
brie), Aviomobilist Sverdlovsk 
(6 septembrie) și Traktor Celia- 
binsk (8 septembrie). Abia după 
aceste două serioase verificări 
valorile, mai noi sau mai vechi, 
din lotul reprezentativ lărgit se 
vor decanta, astfel că cei doi 
antrenori vor relua munca în 
toamnă cu echipa definitivă. 
Deocamdată, la pregătiri iau 
parte următorii jucători : V. 
Neteda, Gh. Huțan, Cs. Bartha, 
Al. Kiraiy (portari), E. Antal, 
I. Antal, Pogăceanu, Dospin. 
Poncseu, Dala, Heriea, Horvath, 
Micloș, Keresteș, Ambruș, Io- 
nescu, Baeso, Dima (fundași), 
Cazacu, Tureanu, Hălăucă, So- 
lyonj, Gereb, Chiriță, Gerczuly, 
I.neaci, Antal, Burada, Csata, 
Gliga, Popovici, Sofron, Jumă
tate, Svitlak, Dragomir, Alexe, 
Caval, Baricz și Barlalis. Din
tre aceștia vor rămîne in final 
cei mai buni, care să poată re
aduce prima noastră echipă la 
locul care 1 se cuvine ta ierar
hia europeană, (e. a.)

RAID PRIN UNITĂȚILE
(Urmare din pag. I)

Ml-

P. Brașov. PREMII SPE- 
Daniela lordăehloaia 

De» șl A. Zsold (C.S.ș, 
— cel mal tehnici Ju- 
B. Sima (C.S.Ș. Tg. 

1.85 m, C. Badea (C.S.ș. 
— 1,K m. Valentina Țu- 
(Volnța Iași), • 1,84 m. 
Mleu (C.SĂ. I Energia 

■■) — 1,84»m, cel mai

FINISUL HOTĂRÎTO
Finișul este, indiscutabil, 

calitate importantă pentru 
atlet alergător, indiferent 
proba pe care 
centa ediție 
naționale ne-a 
nie de cazuri 
a fost decisă 
Drăgoescu, 
tru nr. 1, 
pierdut ambele curse la 
a luat parte, fiind întrecut de 
Constantin Roșu la 1500 m și 
de Costcl Ene la 800 m, aceș
tia avînd un finiș mai viguros. 
Deși Drăgoescu, pînă în apro
pierea sosirii, 
am 
cit 
din 
tot 
m obstacole, care a lăsat 
urmă doi dintre favoriți, 
clica și Barbu etc.

Impresia cea mal puternică, 
ne-a făcut-o tînăra alergătoare 
timișoreană Mihaela Rachieru, 
cîștigătoare la 400 m și apoi 
Ia 200 m. Antrenorul ei, Emil 
Grozeseu, ne mărturisea Înain
tea cursei de 200 m că eleva 
sa nu mai alergase, oficial, ni
ciodată pe această distanță și 
că, de aceea, aștepta cu emo
ție să-i vadă evoluția. Ei bi
ne, după vreo 120 m din cursă, 
Rachieru se afla in poziția a

o practică. Re- 
a campionatelor 

oferit sumede- 
în care victoria 
la finiș. Petru 

semifondistul nos- 
spre exemplu, a

avea un avans, 
zice, liniștitor, atît Roșu 
și Ene au venit puternic 
spate, impunîndu-se. 

așa Teofil Ciobana la
Si 

3000 
in 

Bi- șasea, cu cel puțin cinci me
tri în urma Măriei Samungi, 
care conducea clar. Cu un fi
niș impresionant, Rachieru și-a 
ajuns adversarele șl a 
gat proba, demonstrînd 
posibilități de progres.

Fotografia surprinsă de 
gul nostru Aurel D. Neagu, 
cu 80 m înainte de sosire, este 
un document pe deplin eloc
vent, Mihaela Rachieru fiind... 
ultima (în stingă).

R. VIL

cîști- 
certe

cole-

$ Probele de ștafete din ca
dru] campionatului național și 
al M£Jaciadei“ au avut următoa-

DE AGREMENT ALE U.T.C. DIN CAPITALA
taurant și — surpriză plăcută 
— frumoase terenuri sportive. 
Pretutindeni se simte mina șe
fului bazei — Gheorghc Con
stantin — un iubitor al spor
tului. Găsim aici, bine gospo
dărite, terenuri de volei, bas
chet, dar mai ales 4 excelente 
terenuri de tenis eu xgură. A- 
cestea din urmă (cu gard înalt 
împrejmuitor și perete pentru 
învățarea tenisului) sînt îngri
jite cu dragoste, putem spune, 
cel care se ocupă de ele do
rind — ceea ce a și reușit — 
să le mențină „la nivelul tere
nurilor de la Progresul".

.POFTIȚI LA PANTELIMON"

Din șosea, coborim cîteva 
trepte de beton șl intrăm în 
Baza sportivă și de agrement 
Pantelimon. înaintea ochilor, o 
frumoasă panoramă. Multă ver
deață, multe terenuri sportive, 
trandafiri (s-au plantat 12 000 
de fire !), brazi (!), două pavi
lioane placate cu ceramică co
lorată (în care se află cabi
nele, dușurile, restaurantul cu 
terasă 
joacă 
culori 
Pupp 
baza 1
Evident, ne arată ta mod spe
cial amenajările sportive; un 
teren gazon*! pentru fotbal șl 
rugby, cinei pentru tenis (bitu- 
minizatc), rite unul de volei,

i la etaj), terenuri de 
pentru copii, vopsite in 
vil, umbrare ș.a. George 
ne conduce să vizităm 

pe care o administrează.

baschet șl handbal, 9 mese pen
tru ping-pong. „Cine sînt ti
nerii care vin aici Răspuns 
edificator : „Cei care lucrează 
la marile întreprinderi din a- 
propiere ; „23 August", „Repu
blica", „Progresul", I.M.U.A.B., 
„Stela", F.C.M. șa. — de fapt, 
cei care, in primăvară, au a- 
jutat efectiv, voluntar, Ia pu
nerea in funcțiune a bazei 
după iarna grea".

STRĂULESTI - CEA MAI 
FRUMOASA Șl MAI COM

PLETĂ BAZA

2—4 paturi), in care se pot 
caza simultan circa 150 de per
soane. Totul la Străulești este 
frumos, atrăgător, fiindcă este 
îngrijit după principiul șefului 
bazei amintit mai sus ; „Să ții 
Ia ceea ee ai în păstrare ca 
Ia casa ta". Interesant : pe a- 
numite porțiuni libere, nefolo
site, s-au plantat roșii, ardei, 
vinete, ceapă șa,, care contri
buie la aprovizionarea restau
rantului. în duminicile însorite 
vin aici mii de vizitatori.

m : 1 
Grece 
ltorul 
de jt 
club, 
mișoa 
5. C.S 
Tg. J 
C.S.M, 
Cojocs 
talul 
3:45,01, 
5. C.S 
C.S.Ș., 
BARB 
torul 
gău, 
Napoc 
Viitori 
43,99, 
4X400 
șov
Drăgu: 
tic G: 
3:15,65, 
5. St« 
Brăila

SEA
(

La circa 300 m de capătul 
tramvaiului 6 (Bucureștii Noi) 
se află Baza nautică și de a- 
grement Striulești, de departe 
cea mai frumoasă și mai... „cu 
de toate" dintre cele existente. 
Spații de joacă pentru cei mici 
(cu aparate frumos colorate), 
o splendidă plajă cu nisip, pa
vilion cu restaurant-terasă, ba
zine (în lac) pentru copii și 
adulți, terenuri sportive bitu- 
■ninizale (unul de volei, altul 
de baschet, două de tenis) și 
un teren, gazonat, de fotbal, 
mese de șah și tenis Ia um
bra copacilor. Cea mai fru
moasă porțiune a ștrandului, 
un „mini-Costinești", cum ii 
numește I>. Oțeleanu, șeful 
bazei, un priceput și harnic 
gospodar. Este vorba de o su
prafață Îngrădită, printre ar
bori cu coroană bogată, inun
dată de trandafiri, în care se 
află căsuțe și mici vile (cu

PRETUTINDENI - PRO
GRAME SPORTIVE Șl CUL
TURALE PENTRU TINERI
în toate locurile de agrement 

amintite, la care Ie adăugăm 
și pe cele de la BăneaSa (cea 
mai mică poate, dar ca o bi
juterie), care — îmbucurător — 
se extinde. Afirmația se re
feră la suprafața plajei și la 
amenajarea 
sport, între 
sau Buftea 
lacului, nu 
rești : apă, 
tograf în aer liber, căsuțe și 
vile, frumoase terenuri de vo
lei, baschet, handbal) se acordă 
o atenție deosebită organizării 
unor programe, sportive și cul
tural-educative — in cadrul 
„Daeiadei" șl Festivalului na
țional 
inițiate 
norilor

Ceea 
firește, demn de toată lauda

a 6 terenuri de 
care 4 de tenis !) 
(situat pe malul 

departe de Bucu- 
verdeață, cinema-

.Cîntarea României" 
in scopul edueării 

vizitatori.
ce este remarcabil

o-

!

in 
(Să 
zile, 
joi.

cretă 
curs < 
goslav 
lupta 
rezulți

I 
m 
d 
J

Felrae 
colegii 
Balcan 
din fa 
săritur 

Vom 
rească 
câmpie 
juniori 
nev a, 
avem 
ticipăir 
mai bt 
mara < 
driana 
brescu 
ditați 
confirm 
în Elv< 
Uzarea 
amintii



i zile, îa Brașov

INATELOR NAȚIONALE
LA LUPTE LIBERE

pare, ediția din acest an 
campionatelor individuale, 
care vor fi prezenți circa 150 
de participant!.

Finalele acestei importante 
competiții vor avea Ioc dumi
nică dimineața.

0 CURSĂ SOIIIARĂ
HI hSUMIi COMPflIJIi!

A început Campionatul na
tional de viteză la automo
bilism — circuit șl coastă — 
fără tradiționala grupă ,W, 
în care concurau, plnft anul 
trecut, cel care nu aveau po
sibilitatea modificării mașini
lor de serie șl unde, pe par
cursul anilor, am intilnit șl 
sportivi din elita pllotllor 
noștri, ca Werner Hirsehvo- 
gel, de la C.S.M. Reșița, sau 
Eugen-Ionescu Cristea, de la 
U.T.B., dispuși Să anime prin 
prezența lor curse caracteri
zate de virsta tinereții. Iată 
Insă că tn acest an o hotări- 
re a Federației Automobil 
Club Român a suprimat gru
pa — să-l zicem — populară, 
dlspârînd așadar Întrecerile 
șl titlurile de campioni na
ționali pentru cel mai multi 
dintre automcbilistil sportivi.

:aru,
VI- 

cord 
de

Ti- 
4-7,26, 
ința 

'. 1. 
șzeg, 
Me- 

răila 
14,05,

6. 
7,66 ; 
truc- 
Mar- 
Cluj- 
8, 4. 
C-ța 

4,28 ; 
Bra-

tn schimb, se perseverează 
cu o consecventă demnă de 
o cauză mal bunâ in păs
trarea grupei «C“, destinată 
întrecerii prototipurilor. Să 
vedem, așadar, ce prototipuri 
avem la startul actualului 
campionat national ca să 
putem Înțelege, de fapt, de 
ce este nevoie de această 
grupă. Primul așa-zls proto
tip este al unuia dintre cel 
mai buni sportivi al noștri, 
Nicu Grlgoraș de la LA.P. : 
Dacia — Sport Turbo J de 
fapt, o caroserie de Dacla- 
Sport, «animată* de un grup 
motopropulsor Renault I Tur
bo. Mașina are 178—180 CP 
șl, din cite am văzut pe 
parcursul anilor, nimeni nu 
poate concura cu așa ceva. 
O altă mașină de grupa C 
este Mitsubishi, o.japoneză” 
a Iul Cornel Motoc, pe 
Insă, maestrul sportului 
o mal 
sosire 
chiar, 
etapă 
țional 
reușit
linia de start— 
renților, la grupa 
mașini vechi, toarte 
care nu sint tn nici un caz 
prototipuri, ințelcgind prin 
acestea, așa cum trebuie, ve
hicule de o avangardă a teh
nicii.

Așadar : acolo unde ar fi 
concurenți mulțl, unde s-ar 
face automobilism de masă, 
a fost desființată grupa ; 
acolo unde nu sint eoneu- 
reațf, unde N. Grlgoraș se 
plimbă, solitar, • Întreagă 
cursă, există grupa «C*. De 
ce 7- 

I
I
I
I

I
I

s.

care, 
nu 
de 
Ba

prima

I
duce peste linia 

de mult timp, 
la Oradea, in
a campionatului na-

dln acest an. nu a 
să o treacă nici peste 

Restul conrti- 
,C”, au 

vechi.

Al. SOLOMONESCU

>ENTRU VIITOARELE COMPETIȚII DE ÎNOT
specialiștii, la locuri fruntașe. 

Competiția < internațională a 
celor mai tineri ^sportivi din 
țări socialiste, „Cupa Priete
nia”, se desfășoară in Ceho
slovacia (15-^18^august), prin
tre candidați! la ^afirmarea sau, 
In unele cazuri, , confirmarea 
talentului, numărlndu-ae* Stela 
Pura, Luminița 'Dobrraea, An
dreea Szigyarto.» fc. Ni col eseu 
sau Al. Moldoveana, alături de 
săritoarea ț Daniela Popa, tn 
vîrstă de număr 12 ani (Balca
niada juniorilor la sărituri va 
avea loc 'intre 16—18 august). 
Marea Întrecere studențească. 
Jocurile Mondiale Universitare 
din Japonia, "care debutează in 
ultimele zile'ale lui august, va 
încheia" un* bogat, sezon inter
național. și sperăm* că-1 va În
cununa. printre candidațil pen
tru Kobe, aflîndu-se carmen 
Bunaciu, înotătoarea eu un 
palmares de excepție la aceste 
Jocuri — Intre altele, •'patru 
medalii de aur I —, ^nca Pă- 
trășcoiu, prima medaliată o- 
limpică din natația românească, 
Gabriela Baka, de asemenea 
pretendentă la medalii—

du-și 
toare 
îelor. 
ileașl
Pîr- 
Ion

ă tot 
ei —

i fi
le la 

ale
Ge- 

e. Si 
i an
ii cit

Ta- 
«, A-

Do- 
cre- 

care, 
chiar 
rea- 

it (să
Ro-

bert Pinter a devenit campion 
european de juniori, Iar Iulia 
Mateescu s-a Întors de la Lu
xemburg cu trei medalii de 
bronz).

Răsfoind mai departe filele 
de calendar, ajungem la euro
penele seniorilor, din 4—11 au
gust, de la Sofia. în lupta pen
tru medalii, principalele per
formere ale înotului românesc 
Carmen Bunaciu șl Anca Pă- 
trășcoiu, speranțe intr-o com
portare cit mai bună avlnd și 
Noemi Lung, Tamara Costocbe, 
Gabriela Baka, Robert Finier, 
Eniko palencsar, Laura gache- 
larie, Maricica Colică. Paralel 
cu întrecerea de pe cele opt 
culoare, vor avea Ioc disputele 
fruntașilor continentului și la 
celelalte discipline ale natației 
(polo, sărituri In apă, Înot sin
cron). Pololștii noștri vor lua 
parte la jocurile grupei „B“, 
avînd drept obiectiv reintrarea 
în plutonul elitei europene, ei 
verificîndu-și potențialul și- 
speranțele, la Balcaniada din 
Turcia, din 26—28 Iulie. Dintre 
săritori, Ileana Pirjol și Isa
bela Bercaru aspiră, opinează

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

au revenit 
După trei 

și speranță, 
tradiție din 
cîstigat le-

Printre divizionarele

,U“ CLUJ-NAPOCA, 0 PROMOVATA
CU AMBIȚII MARI...

I

I
I
I
I
I

...„Șepcile roșii" 
pe prima scenă, 
ani de așteptare 
Această echipă de 
fotbalul nostru a
jer „seria ardeleană" și a pro
movat cu o formație care, fru
moasă încununare, are trei ju
cători in lotul national lărgit 
(e vorba de Iasko, Mujnai și 
Mezaroș). „U“ Cluj-Napoca a 
început pregătirile destul de 
repede după „maratonul său" 
în „B“, ia numai o săptămî- 
nă. Startul s-a luat practic pe 
Litoral, in vacanță, eu șase 
zile de acomodare. După care 
clujenii s-au întors cu toții a- 
casă. însă nu s-au putut ali
nia in eorpore la primul sem
nal al antrenorilor Remus Vlad 
și Alexa Uifăleanu. pentru că 
Iasko. L. Moldovan. Fopieu și 
Ciucur se află tn examene de 
admitere. Mujnai si Mezaroș 
sînt la lotul national, iar Sa- 
bău face parte din lotul re
prezentativ de juniori angajat 
în „Turneul Prietenia”. din 
Bulgaria.

Cine sint cei care au luat 
startul pregătirilor 7 Dobrotă. 
Feșnic, Ciocan, Neamțu, I. Mu- 
reșan, Bagiu, FI. Pop, A. Stoica, 
Bucur, Cîmpeanu II, Fișic, 
Boeru, Pojar și Giurgiu (ul
timii doi juniori !). la care se 
adaugă Eftinca si Năstruț (ca
re au fost împrumutat! la 
Steaua C.F.R.). Ariciu a cerut 
dezlegare să plece la o altă 
echipă și conducerea lui WU“, 
serioasă, și-a respectat cuvin- 
tul dat acum doi ani șl 11 va 
mulțumi portarului piteștean 
pentru aportul din cele două 
campionate.

Lotul „șepcilor roșii” se a- 
flă de luni la Vatra Doinei, 
unde va sta pînâ la 24 iulie. 
„U“ a susținut, duminică, a- 
casă. un amical cu lotul re
prezentativ (scor : 6—4 pentru 
selecționabili) si și-a fixat, la 
întoarcerea la 
ultimele 
înainte 
startul 
august

Cu ce ginduri așteaptă ,U“ 
noua stagiune 7 este o Între
bare firească pentru clujeni și 
nu numai pentru ei._ Ne-a 
răspuns Remus Cîmpeanu. cu
noscut om de fotbal azi pre
ședintele executiv al clubului 
de pe 
„încep 
calitate 
chipei 
7» am 
bru al

sint numai conducător. De 
spnn acest amănunt 7 Pen- 

că e prima dată, in eei 
ani, eind. deși am emoțl- 
inerente oricărui start, mă 

CIuj-Napoca, 
meciuri de verificare 

de a se prezenta la 
primei divizii, din 4

malurile Someșului : 
al 15-lea campionat in 

de conducător al e- 
care m-a lansat. Din 
fost și Jucător si mem- 
conducerii echipei, din

75 
ce 
tru 
15 
ile 
prezint mai optimist ea nicio
dată. Argumentele încrederii 
mele in viitorul bun al lui 
»XJ“ 7 Tinerețea echipei care se 
îmbină fericit cu experiența n- 
nora, spiritul de echipă, re
ceptivitatea tuturor jucătorilor

- - -**•«*--t.- V 4-

I
I
I

Remus Cîmpeanu, un om care 
te confundă — de peste un 
tfert de veac — cu echipa 

„șepcilor reții"...

antrenamentele moderne,

incon- 
atașa- 
de e-

Cluj-
noua

la 
pregătirea si dorința de auto- 
depășire a celor doi antrenori, 
căldura eu care sintem 
jurați la toate nivelele, 
meniul publicului fată 
chipă”.

Ce și-a propus _U“ 
Napoca să însemne in 
ediție de campionat 7 Răspun
de tot Remus Cîmpeanu : „Ne 
vom Înscrie in al doilea plu
ton. Pentru că In campionatul 
nostru lupta se va da din nou. 
după opinia mea, intre „cele 
patru europene” și restul e- 
chipelor. Gloria Buzău, promo
vată anul trecut, a oferit un 
foarte frumos exemplu in ul
timul campionat. Performanța 
ei ne obligă. Așa că „U“ se 
va bate pentru a fi in frun
tea celui de al doilea pluton. 
Nu va fi ușor, orice revenire 
are dificultățile ei. însă sint 
convins că actuala echipă a 
Ini .U” Cluj-Napoea are po
sibilități să facă o figură fru
moasă, care să răsplătească 
încrederea zecilor de mii 
suporteri legați de tradiția 
bului, sub Cetătule și in 
treaga tară !"

„.„Șepcile roșii", echipă 
tradiție In fotbalul românesc, 
a luat un nou start Prezenta 
celor trei tineri clujeni (Iasko, 
Mujnai și Mezaroș) in lotul 
lărgit reprezintă și un succes 
al antrenorului Remus Vlad. 
Orașul de pe Somes nu poate 
uita că a avut un om (Anea). 
pe Wembley, atunci cfnd na
ționala 
startul 
jara...

de 
elu- 
in-

de

lua, In ianuarie *69, 
moral spre Guadala-

Mircea M. IONESCU

ȘTIRI • ȘTIRI

____în prir..
_ V. C. Argeș 
Au marcat : Toma (min.
(min. 85), Pureăreață 

67) pentru piteștenl, res- 
Andrei (mln. 85).

_______ Agiu (mln. 
Giulescu (mln. 87) pentru 
Terheș (mln. 35) șl Hun
ii (mln. 0 — din pe-

.CUPA CARAIMANUL". Marți 
a Început la Bușteni .Cupa Ca- 
ralmanul". In prima si au avut 
loc două meciuri. în primul, Ca- 
ralmanul — F. C. Argeș 1—4 
(0—1). — ------- "
4 din penalty), Penof Jmln. 01) 
Jur că 
(mln. 
pectlv

In cel de-al doilea. Rapid — 
Sportul studențesc 2—S (1—4)
Autorii golurilor 1 
70) șl — - 
Rapid, 
teanu 
nalty).

Miercuri, In finala competiției 
s-au intilnit Rapid și r.C. Argeș, 
victoria revenind cu S—1 (3—1) 
piteștenllor, eare_ astfel intră in 
posesia —- — • —
marcat : Jurcă 
Moiceanu (mln. 
Agiu (mln. 18). 
Pentru locurile 
studențesc — Caraimanul Bușteni 
7—1 (4—0), prin golurile Înscrise 
de M. Sandu (mln. 17), Bozeșan 
(mln. 10, 72 și 74), Terheș (mln. 
31), ■ptcleanu (min. 69), FI. Gri- 
gore (min. 04), respectiv Briază

.Cupei CaraimanuIV.^to 
(min. 24 șl

34), respectiv 
Sameș (mln. 87).

3—4, Sportul

Subiecte de actualitate

U.E.F.A. SI COMPETIȚIILE TINERELOR MAIORI
9 »

Intrarea viguroasă a foarte 
tinerilor fotbaliști în arena in
ternațională este un fapt de 
mult știut. Numai constatarea 
că. in momentul de fată, e- 
xistă în Europa trei competi
ții pentru reprezentativele de 
juniori și una rezervată se
lecționatelor alcătuite din ju
cători sub 21 de ani dovedește 
că scara competițională U.E.F.A. 
ține seama de marele avînt 
luat de fotbalul practicat de 
eei tineri și foarte tineri si 
vrea să le ofere posibilitatea 
să se întreacă în cit mai mul
te campionate oficiale. în
cepute prin intîlnirl amicale, 
jocurile dintre cei mai mici 
fotbaliști, piticii, anunță și ele 
campionate pentru aceste cate
gorii de vîrstă.

Era inevitabil, se impunea 
chiar, fată de amploarea com
petițiilor pentru juniori si ti
neret, ca U.E.F.A. să declan
șeze acțiuni menite să asigure 
tehnicienilor care se ocupă de 
aceste reprezentative o pregă
tire cit mai temeinică, reali
zată prin informarea asupra 
celor mai moderne mijloace de 
antrenament. Astfel s-a ajuns la 
programarea eursului U.E.F.A. 
pentru antrenorii reprezentati
velor de tineret (sub 21 de 
ani) și juniori (sub 18 ani) 
care va avea loc la Linda- 
brunn (Austria), In perioada 
26—31 august. Au fost invitați 
responsabilii tehnici ai aces
tor categorii 
din Întregul continent. Scopul 
principal ai cursului este acela 
de a se face un tur de ori
zont asupra metodelor utiliza
te de cel mai reputați tehni
cieni europeni tn organizarea 
antrenamentului șl. eu precă
dere. in privința activității la 
echipele reprezentative. Cursul 
va fi condus de dr. Vaclav Jira 
(Cehoslovacia) și Rene HQssy 
(Elveția). Pe lista lectorilor a- 
par nume cunoscute dintre se
lecționerii echipelor naționale 
din Europa, alături de cele ale 
unor reputați specialiști ca : 
dr. Fino Fini (Italia). Michel 
Hidalgo (Franța), Bobby Rob
son (Anglia). Mircea Lucescu 
(România), Josef Masopust
(Cehoslovacia). Evgheni Rogov 
(U.R.S.S.), Andy Roxburgh
(Scoția). George Schmidt (Aus
tria). Alfred Finkenbeiner (R. F. 
Germania), Peka Luhianen 
(Finlanda). O ocazie pentru toți

de selecționate

în „Cupa Prietenia"

JUNIORII NOȘTRI, ÎNVINȘI DE ECHIPA POION1EI,
AU RATAT INTRAREA

VKLIKO TtRNOVO, 17 (prin 
telefon). Neprezensairea echipei 
CUbei in competiția de Juntari 
dotată cu „Cupa Prietenia* • 
areat o pauză de trei zBe for
matted noastre. A#a se face câ. 
de duminică șl ptaă la ora me
dului cu selecționata Poloniei, ea 
a efectuat programul de antre
namente. a urmărit pe vtu jocul 
Bulgaria — Poiania (6—2) șl o 
înm^tstrare a unei partide din 
cealaltă grupă. Cehoslovacia — 
Paianta (6—O).

Medul cu echipa Poloniei, dis
putat miercuri seara, s-a Încheiat 
cu o nesoantatâ lnfrfngere a ti
nerilor noștri fotbaHști : 1—2 
(1—1). Deși adversara formației 
noastre fusese surdasată, cu<m

(mln. 78). (V. Zbarcea — co-
resp.).

F.C.M. BRAȘOV — ZAMALEK 
CAIRO 1—4 (1—«). Pe stadionul 
tineretului, in prezența a 2 000 
de spcetatorl șl după un joc 
frumos, divizionara .A” a obținut 
victoria cu 1—0 (1—4). Unduxti gol 
al partidei a fost marcat de 
Barbu (min. 38). (C. Gruia —
coresp.).

• fi informăm pe parlieipanții 
care încă nu șt-au procurat bi
lete pentru tragerea obișnuită 
LOTO de milne, vineri 1» iulie, 
că ASTAZI este ULTIMA ZI 
cînd ișl mai pot juca numerele 
preferate I
• A început vinzarea biletelor 

pentru tragerea «MARILOR CIȘ- 
TIGURI" PRONOEXPRE9 ce va 
avea loc MIERCURI 24 iulie. A- 
țadar, .încă o posibilitate pentru 
particlpantl de a obține autotu- . 
risme «DACIA 1300“ la ambele 
faze ale tragerii ; clștigurl în 
numerar, precum și excursii în 
R.P. Polonă. La această tragere 
se efectuează 1 extrageri tn 

tehnicienii prezenți. lectori sau 
cursanți. să discute pe larg 
problemele pregătirii celor mai 
tineri internaționali.

Folosind si materialul docu
mentar oferii de acest curs, 
tehnicienii noștri din domeniul 
juniorilor pot demara în noul 
sezon cu o mai pronunțată, e- 
fieientă in munca lor Coinci
denta face ca acest ears 
U.E.F.A., primul de acest gen 
organizat de forul continental, 
să aibă loc la startul unui se
zon in care iși încep activita
tea cele nouă centre olimpice 
de juniori ale F.R.F.. centre 
de a căror bună organizate a 
muncii, comnetentă în instruire 
și dorință de afirmare (antre- 
nori-juniori) depinde conside
rabil calitatea viitoarelor pro
moții ale celor mai tineri ju
cători. Ultimii ani au arătat 
că talentele nu lipsesc fotba
lului nostru. Lipsește deplina 
lor realizare. Multe dintre 
„promisiunile” diferitelor ge
nerații s-au oprit la jumăta
tea drumului spre consacrare. 
Cela nouă „Inimi tinere” ale 
fotbalului românesc. centrele 
olimpice de la Bacău. Buzău. 
Pitești. Craiova, Timișoara. O- 
radea. Hunedoara. Brașov, Alba 
Iulia trebuie să reprezinte — 
In consecință — un puternic 
impuls în viata sectorului de 
juniori ; ele pot realiza, în zo
nele respective, o propulsare 
a acțiunii de căutare și ire
proșabilă pregătire a jucători
lor dotați. Să sperăm că cele 
nouă orașe, recunoscute pentru 
reușitele în materie de lansări 
de valori fotbalistice, vor 
răta centrelor pe care le găz
duiesc toată atenția, creîndu-le 
propice condiții de funcționare 
și de dezvoltare. Mai există o- 
bligația competenței Si pasiu
nii antrenorilor. Iată, la un 
curs U.E.F.A. pentru juniori 
sînt prezenți multi selecționeri 
ai primelor reprezentative, fo
rul continental demonstrind 
astfel că activitatea juniorilor 
trebuie îndrumată d~ cei 
capabili dintre tehnicieni, 
cum îi vrem pe cei ce 
lucra în centrele olimpice 
juniorilor noștri, aflate Ia 
ceput de activitate si cărora Ie 
dorim producții bogate de vi
itori internaționali de ridicată 
clasă internațională !

a-

mai 
Așa 
vor 
ale 
în

Eftimie IONESCU

ea 
cu

i S* 
prin 

apoi.

arăvam de echipa Bulgariei, 
a luptat mult in jocul 
unsprezecele nostru. Partida 
Început in nota de dominare 
selecționatei române, care a 
deschis scorul, tn min. 11 
DUMITRAȘCU șl a ratat i 
prin C. Sava (min. 17) o mare oca
zie de la 6 m I Dominarea formației 
noastre s-a aooentuat, dar au in
tervenit șl alte ratări, astfel că 
mărirea diferenței nu s-a înre
gistrat pe tabela de marcaj. Mal 
mult, împotriva eursului jocului, 
juniorii polonezi egalează : por
tarul Sulyok comite o greșeală 
elementară, faiiltindu-1 In careul 
de 16 m pe Nikolek și CIZIC e- 
galează (1—1), transforming 
penaliyul acordat. Echipa noas
tră acuză șocul. Henzel și D. 
Sava (care va fi eliminat, pentru 
atitudine nesportivă in min. 60) 
sint simpli figamanți șl, in situa
ție de superioritate numerică, 
SWIONTEKEVICZ Înscrie golul 
victoriei (mln. 65). Prin acest nou 
eșec, selecționata noastră pierde 
posibilitatea de a se califica în 
tunneUl pentru locurile 1—4 șl va 
juca In grupa pentru stabilirea 
ocaipanteloi locurilor 5—7. Ea va 
lntfln.1 vineri selecționata R.P.D. 
Coreene. Celelalte tntîtocri : 
R.D.G. — Bulgaria șl Cehoslovacia 
— Polonia ilocuriJe 1—4).

Stefian TRANDAFIRESCU

două faze, cu un total de 18 nu
mere. Nu pierdeți acest prilej și 
jucați din timp numerele <Iv. 
preferate! Pentru alie amănun
te, consultați prospectul acestei 
atractive trageri.
NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXFRES 

DIN 17 IULIE 1985
EXTRAGEREA I : 43, 38, 2, 

41, 14, 13.
„ EXTRAGEREA a Il-a : 30, 4, 
1 24 39 9-

fond’ total de cîsti-
GVR1 : 863 631 LEI. -



La C. M. de scrimă

30,00 PE 1500 m! • ••

SUCCESE ALE CANOTORILOR ROMANI
„CONCURSUL PRIETENIA"

De curînd, a avut loc la Byd
goszcz, în Polonia, „Concursul 
Prietenia* la canotaj. Sportivii 
noștri (antrenor Marian Boia) 
au obținut două locuri 1, un 
loc 2, un loc 5 iji un loc 6. 
Ocupanții primelor locuri sînt 
următorii 1 la 2+1 — Dragoș 
Neagu. Adrian Zamfir și Nae

LA AW IlCfPUT
Marian ; la 4 rame fără 
maci — Dănuț Dobre, 
Dordea, Marius Curelea

cir-
Gh.

Și 
Aurel Crăciun. Un loc secund 
a obținut echipajul de 4+1, 
compus din Marian Zoican, 
Coste! Pitrigei, Virgil Aldea, 
Valentin Roșu și Nae Marian.

ÎNTRECEmit Pt ECHIPE

NISA. 
, stingă 
record 
Bubka, 
ritura cu prăjina șl lată că 
alt atlet (de fapt, este vorba de 
mal multi I) a ajuns In prlm- 
planul actualității sportive, cu 
un record mondial de excepție. 
Marți, la Nisa, In cadrul unul 
concurs con tind pentru „Marele 
premiu I.A.A.F.-Mobil", In cursa 
de 1500 m a fost doborttă barie
ra celor 3:30,0 î La capătul unei 
dispute extraordinare, englezul 
Steve Cram (născut la Gateshead,

Nici n-a apucat să se 
ecourile excepționalului.

al sovieticului Serghei 
cu al săi 6 metri la să- 

un

ACTUALITATEA ȘAHISTA
(1), Diane Sawereide (1) 2*/i 
Stepanka Vokralova (1) 2

de șah de la Havana, 
victorii consecutive (la 

Frometa, slcpanka Vok- 
și Diane Sawereide) ea 
conducerea în clasament, 

noastră Dana

• „INTERZONALUL" FEMI
NIN DE LA HAVANA. Marea 
maestră sovietică Nana Iose
liani a avut o puternică reve
nire în turneul interzonal fe
minin 
Cu 3 
Zirka 
ralova 
a luat
Reprezentanta 
Nuțu a întrerupt, în runda a 
12-a, partida susținută cu tt- 
năra maestră sovietică Gulnar 
Sakhatova. Ea mai are o în- 
tilnire neterminată, din runda 
■ 11-a, cu Elena Ahmîlovskala.

înaintea ultimelor 3 runde, 
clasamentul este următorul : 
Nana Ioseliani 7'/i P, Nana 
Aleksandria (2), Pia Cramling 
6’/i P, Dana Nuțu (2), Elena 
Ahmîlovskaia (1), Gulnar Sak
hatova (1), Zsuza Vcroci 5'/j p, 
An Van Feng (1) 4'A P, Su- 
■ane Walker (1) 4 p, Aseia De 
Armas 3% p, Nava Shteren- 
berg (1) 3 p, Zirka Frometa

BIRMINGHAM DOREȘTE
UHmiZÂREA J.O ’92
LONDRA. în cadrul unei re

cente reuniuni a Comitetului 
Olimpic al Marii Britanii a fost 
discutată cererea orașelor Lon
dra, Manchester și Birmingham 
de a candida pentru organi
zarea J.O. din 1992. Potrivit 
statutului C.I.O., dintr-o țară 
doar un singur oraș își poate 
depune candidatura la organi
zarea J.O. La alegerea făcută 
acum, Birmingham a primit 25 
de voturi, Manchester 
Și Londra doar două

C.I.O. va stabili în 
tombrie gazdele J.O. 
și de vară din 1992.

5 voturi
1
luna oc- 
de iarnă

P. 
P- 

în următoarele runde, Dana 
Nuțu tntîlnește, consecutiv, pe 
Nava Shterenberg (cu albele), 
Nan* Ioseliani (n) șl Zirka 
Frometa (a).

• DUPĂ 12 RUNDE, LA 
BIEL. în turneul interzonal 
masculin de la Blel, runda a 
12-a a adus o nouă surpriză. 
Marele maestru ungur Gyula 
Sax, aflat in partea inferioară 
a clasamentului, l-a învins pe 
Lev Polugaevski, ale cărui 
șanse de calificare scad în mod 
simțitor. Alte rezultate : An
dersson — Vaganlan V,—*/*, 
Ljubojevid — Short %—*/,. 
Seirawan — Quinteros 1—0.

CLASAMENTUL : Vaganian 
9 p, Van der Wiel, Sokolov, 
Seirawan, Ljubojeviei 7 p (1), 
Torre 6‘/j p (2), Polugaevski, 
Short 6% p, Jansa 6 p (1), An
dersson 6 p etc.
• KARPOV DIN NOU VIC

TORIOS. în runda a 2-a a tur
neului internațional de la Am
sterdam, campionul mondial 
Anatoli Karpov l-a invins, cu 
negrele, pe brazilianul J.S. 
Neto. Timman a cîștigat la 
Martinovicl, iar Nunn a în
trerupt cu Miles. în clasament 
conduce Karpov cu J p. Tot 
la Amsterdam a Început un o- 
pen care reunește printre 
concurenți 32 de mari maeștri 
și maeștri Internaționali. Sen
zația rundei inaugurale a con
stituit-o victoria tinerei jucă
toare olandeze Jeroen piket a- 
supra marelui maestru ameri
can William Lombardy, fost 
campion mondial de juniori.

• LA HALLE, în turneul in
ternațional feminin, pe primul 
loc s-au clasat Larisa Polna- 
rcva (U.R.S.S.) șl Bojena Gi- 
zynska (Polonia) cu B'/j p, din 
12. Gertrude Baumstark a o- 
cupat locul 5 cu 6'/2 p.

Campionatele mondiale de 
scrimă, de la Barcelona, au in
trat in a doua jumătate a peri
oadei de desfășurare, semnul 
fiind desemnarea primei echipe 
campioane a actualei ediții. Este 
vorba de echipa masculină de 
floretă a Italiei care, după suc
cesul înregistrat în proba indi
viduală. a dominat, firesc, și 
competiția pe echipe. In sfertu
rile de finală s-au înregistrat 
rezultatele : Italia — Ungaria 
9—4, R.D.G. — Franța 9—7, 
U.R.S.S. — Polonia 9—2, R.F.G. 
— Cuba 8—8 (62—60 t.d.). în 
semifinale: Italia — R.D.G. 9—2, 
R.F.G. — U.R.S.S. 9—2 ; pentru 
locurile î—4 : U.R.S.S. — R.D.G. 
8—7 ; pentru locurile 1—2 ; Ita
lia — R.F.G. 9—6 (au punctat : 
Cervl 3 v,, Numa, Borclla și 
Cipressa ctte 2 v., respectiv
Hein și Behr cite 2 v., Reichert 
și Weidner 1 v.). Echipa Italiei, 
campioană olimpică ia Los An
geles, intră din nou în posesia 
titlului mondial după 30 de ani, 
chiar fără doi dintre titularii 
săi actuali, Scuri (accidentat In 
proba individuală) și Cerioni.

A început și proba echipelor 
feminine de floretă (17 la start) 
care derullndu-și primele tu
ruri, pe grupe, a programat 
pentru sferturile de finală ur
mătoarele partide : R.F.G. — 
Marea Britanie, R.D.G. — Po
lonia. Franța — Ungaria și 
U.R.S.S. — Italia.

(Elveția) 
n akova 
Knisely 
Williams . 
ra Cunha (Portugalia) 
100 m : Marie-Chrlsllne 
(Franța) 11,02 ; 100 mg : 
Piquereau (Franța) 12.99 : 
mg : Judi Brown (S.U.A > 
Nawal El Moutawakll 
55.81 ; Înălțime t Louise 
(S.U.A.) 1,96 tn, Ludmila Ando
nova (Bulgaria) 1,96 m ; 
te : Helena Fibingerova 
slovacia) 20,33 m, Natalia 
kala (U.R.S.S.) 19,80 m ;
BAȚI : 100 m : Darwin 
(S.U.A.) 9.98, Desai Williams (Ca
nada) 10,03 ; 200 m : Calvin
Smith (S.U.A.) 20.45. Carlo
mionato (Italia) 20,57 : 400 
Boddie Haley ; ‘
Eugene Sanders (S.U.A.)
Mark Rowe (S.U.A.) 45.72 ; 800
m: Moussa Fell (Senegal) 1:45.54, 
Earl Jones (S.U.A.) 1:45.68 : 5000 

(Portit- 
Mark

Joiner 
Bakos 

: Jacek 
Gerd

8:40,10, Tatiana 
(U.R.S.S.) 8:42.80, 
(S.U.A.) 6:43,32,
(Canada) 8:40,18.

Pozd-
Mary 
Lynn 

Auro- 
8:48.10 ; 

Cazier
Anne 

400 
55,30, 

(Maroc)
Ritter

greuta- 
(Ceho- 

Lisovs- 
BAR- 
Cook

(S.U.A.)
> Sl

in : 
45.37, 
45.71.

Steve Cram cîștigă la limită in 
fața lui Said Aouita — ambit 

sub recordul lumii
Telefoto : A. P. — agerpres 

la 14.10.19M ț IM cm, 7# kg ; 
campion european de juniori pe 
3000 m in 197», la Bydgoszcz ; 
campion european de seniori pe 

al 
tn 
tn

A. P.

1500 m ta 1961 și campion 
lumii, pe aceeași distantă, 
1983) a fost cronometrat 
3:29,67 lntreclndu-1 pe Said Aoui
ta (Maroc) 3:39,71, Jose-Luiz 
Gonzales (Spania) 3:30,92, Steve 
Scott (S.U.A.) 1:31,76 etc. Ve
chiul record mondial al britani
cului Steve Ovett era de 3:30,77 
de la 4.6.1983, de la Rletl (Italia).

Rezultate excelente au fost În
registrate șl in alte probe : FE
MEI : 6000 m: Cornelia Bflrkl

In „Turul Franței44

ROCHE Șl SIMON ClȘTIGĂ, HINAULT SE._ MENȚINE

m : Fernando Mamede I 
galla) 13:23,71 ; 110 mg : 
McCoy (Canada) 13,19, Al 
(S.U.A.) 13,36, Gyorgy
(Ungaria) 13,38 ; Înălțime : 
Wszola (Polonia) 2,32 m. ___
Nagel 2,30 m ; prăjină : Serghe! 
Bubka (U.R.S.S.) 5,95 m, Plerre 
Qulnon (Franța) 5,90 m : lungi
me : Mike Conley (S.U.A.) 8.10
m. Liu Yuhung (R.P. Chineză) 
7.92 m ; disc 1 Luis Delis (Cu
ba) 67,90 m, Juan Martinez (Cu
ba) 67.61 m : 3000 m obst. : Wil
liam Van Dijck (Belgia) 8:13.77, 
Bouguslaw Mamlnskl 
8:15,70. Graeme Fell 
8:17,26.

(Polonia) 
(Canada)

Fotbal
I meridiane

CELE DOUA
CAMPIONATE

ALE ARGENTINEI
Calendarul eompetitional 

gentiniaoi programează 
două întreceri majore, de 
două campionate, Nacional

Cete două tronsoane ale etapei 
a 13-a a „Turului Franței", dis
putate, primul — dimineața, ta- 
tre Luz Saint Sauveur șl Col 
d’Aublsque (52,5 km), al doilea 
— după-amlază. Intre Laruns și 
Pan (83,5 km) n-au adus modi
ficări fundamentale in fruntea 
clasamentului general. Bernard 
Htaault lșl păstrează poziția de 
lider și toate părerile autoriza
te care ..însoțesc" Marea Buclă 
converg ta a-1 vedea, deja. în
vingător final.

Cum era de așteptat (după de
clarațiile anterioare starturilor). 
irlandezul Roche, locul 3 la „ge
nerali", a declanșat atacul, jucin- 
du-șl cartea El a cîștigat, e a- 
devăra*. prima parte a etapei 
(111 39:19, medie orară 31,716

JUSTIȚIA VA HOTĂRÎ

I

Întrecerilor. Anul acesta 
fost programată cea de

Rubr’co reoîi’ofă de
Romeș VIIARS

km), dar a trebuit să se mul
țumească doar cu micșorarea 
diferenței de Wmp care-1 des
parte tn clasamentul general de 
Gemând șl respectiv. Hinault (so
si* pe locul B. la 1:31 de învln- 
gător). După-amlază, a 
rtndul spaniolului Alvaro 
să-șl Încerce șansa, el a 
(lat o evadare, prof ițind 
eobortre (pe care 
într-o manieră extrem 
cântă). Dar, epuizat, a 
la sprint, ta fața '________
Regis Simon th 22:55 (medie ara
ră — 35,055 km). — 
si* pe locul 14, la 1:07. 
SAMENT GENERAL : 1.
95 h 31:1« • 2. Lemond la 
3. Roche la 3.-33 ; 4. Kelly 
5:55 ; 5. Anderson la 7:16: 
Delgado la 8:06 ; 7. Herrera 
8:30; I. Prrra (Columbia) la 9:51 
9. Chozas la 11:08; 10. Zoetemelk 
la 11:56.

In „Turui Franței" (F) a fost 
zt de pauză.

venit
Plno 

șl iinl- 
de o 

a efectuat-o 
de ris- 
pierdut 

francezului
Hinault a so-

CLA- 
Hinault 

2:13 ; 
la 
6. 
la

ATENA CAND1DEAZA 
PENTRU J.O. DIN 1996

Președintele Comitetului O- 
llmplc al Greciei, Haralambos 
Nicolaou, a făcut publică in
tenția — previzibilă, de altfel I 
— ca Grecia să candideze pentru 
organizarea Jocurilor Olimpice 
din anul 1996. Fiind vorba și 
de faptul că tn 1996 se împli
nesc 100 de ani de la prima 
ediție a Jocurilor Olimpice 
ale erei moderne, organizată, 
precum se știe, tot de Atena, 
este aproape sigur că cererea 
capitalei Greciei va fi ono
rată de forul ollmnlc Interna
tional. De altfel, Juan Anto
nio Samaranch, președintei* 
C.T.O. prezent ta aceste ztle 
la lucrările Academiei Olim
pice de la Olympia, a decla
rat nrese! că toti membri fo
rului olimpic vor fi. fără în
doială. sensibili față de aceas
tă candidatură. După toate 
probabilitățile ea va fi și sin
gura pentru anul 1996. avta- 
du-se ta vedere aniversare» 
despre oare am amintit.
„PREMIUL CĂȚĂRĂTORILOR*

Federația columbiană de ci
clism unul dintre forurile na
ționale cele mal active a a- 
nunțat eă va organiza, anul 
aoesta ta premieră mondială, 
un ..premiu a! cățărătorilor*, 
care va fi un adevărat cam
pionat mondial pentru rutte- 
ril specialiști ai probei. Vor 
« invitați cicliștii care au o- 
cupat poziții fruntașe în cla
samentul cățărătorilor din u- 
ue(te .țcăaslce" europene, pre
cum ț Turul Snanlel. Turul 
italie! Turul Franței și Tro
feu! „La Dauphină Liberă*. 
Gompetltla va avea cine! eta
pe. evident, de... munte 1

Intr-o recentă depeșă de la 
Londra, Agenția „France 
Presse* anunță că poliția bri
tanică îșl contlniiă Investiga
țiile pentru Identificarea uno
ra dintre huliganii care la M 
mal. la Bruxelles, au provo
cat tragicele incidente dina
intea medului F.C. Liverpool 
— Juventus Torino, soldate cu 
moartea a 3S de persoane. Cu 
ajutorul unor benzi video, a 
filmelor șl a fotografiilor. Dină 
ta ta Iulie fuseseră identificați 
2* de suporteri bănuit! că au 
luat parte la dezordinile pro
duse Aceștia au șl fost tnte- 
rogaț! șl, pe cauțiune, puși !n 
libertate ptnă ta luna septem
brie. Săptămtna trecută, poli
tia a publicat fotografiile a 
15 cetățeni. prezenți la Bru
xelles care urmează să ti* 
Identificați șt lnterogațl. După 
această operație tot! acești® 
vor ft pusl la dispoziția auto
rităților Judiciare britanice șl 
belgiene (dacă guvernul Bel
giei va solicita extrădarea lor 
pentru a fi ludecati)

NOUTATE LA 
EDIȚIA A... 146-a I 

în istoria canotajului mon
dial, regata de la Henley din 
Anglia se bucură de o fru
moasă reputație, tn primul 
rtnd prin vechimea ei și, de- 
sigur, prin nivelul valoric al • - r * a

___________ ___ a 
145-a ediție a oompetițiel la 
startul probelor fiind prezente 
multe dintre vedetele ramelor 
și vîsleâor. Noutatea ediție! 
*R5 o constituie modul de des~ 
Msurane a întrecerilor. Re- 
nunțîndu-se la tradiționalele 
serii, recalificări semifinale 
și finalei. Ia Henley în acest 
an. disputele au avut loc în 
sistem de... eliminare directă

ea la tenis, box etc. tn semi
finale la „simplu" Steven 
Redgrave (M. Britanle) l-a În
vins pe Ricardo Ibarra (Ar
gentina), lar Bradley Lewis 
(S.U.A.ț pe Simon Larkin (M. 
Britanle). tn finală victoria a 
revenit sohlflstulul englez, tn 
Întrecerea „opturilor" finala a 
avut loc intre echipajele uni
versităților americane Harvard 
șl Princeton (prima a dștl- 
gatl care, ta semifinale au 
dispus de Universitatea Cam
bridge șl respectiv, de cea 
dta Londra Competiția s-a 
bucurat de succes

PREGĂTIRI PENTRU 
„OLIMPIADA ALBA ’88*

Potrivit proverbului cu 
„vara sanie...*, lată că pre- 
gâtindu-se pentru viitorul se
zon al competițiilor de schi, 
federația de specialitate din 
Canada a angajat ca antrenor 
al lotului național de sări
turi de la trambulină pe spe- 
ctalîstul austriac WH1I Piirstl, 
tn vîrstă de numa! 32 de ani 
Sarcina sa de bază este pre
gătirea săritorilor canadieni 
pentru „Olimpiada Albă* care 
va avea Ioc în 1988 precum 
se știe, la Calgary (Cânada^ 
SUCCESE PE TOATA LINIA..

La Havana a avut loc cea 
de a 18-a ediție a tradiționa
lei competiții puglllstlce in
ternaționale „Cordob.i Cardin" 
care, in acest an a prilejuit 
un succes total al boxerilor 
cubanezi. Aoeștia au obținui 
primul loc la... toate catego
riile prin 7 Torres, Reyes 
Echeverria. Soliei, Horta. Gar
cia. Duverget. Espinosa Co- 
has. Romero Savon șl Gon
zales.

C.E. DE TENIS DE MASĂ
(Urmare din pag. 1)

nirea decisivă, Maria Bogoslov 
joacă cu Frelih, cu o hotărî- 
re și o convingere exemplare. 
Ea cîștigă primul set la 15, 
iar in cel de al doilea se a- 
junge la 15—15. Marla nu mai 
cedează nici un punct și la 
21—15 se Încheie finala care 
avea să ne aducă titlul de 
campioană europeană la echi
pe de cadete. Felicitări micu
țelor noastre jucătoare și an
trenorilor lor I

Joi încep probele individuale.

ar- 
anual 

fapt 
---------------   șl 

Metropolitan. Prima competiție, 
al cărei start s-a dat tn ultimii 
ani la Începutul lunii martie, 
angajează In luptă cele mal re
prezentative formații din toate 
provinciile Argentinei. Se des
fășoară după modelul „Cupei 
Italiei", cele 28 de formații par
ticipante fiind Împărțite in pa
tru grupe (se califică primele 
două din flecare grupă). Din fa
za sferturilor de finală Jocurile 
se dispută tur-retur. Clștlgătoa- 
rea ultimei ediții a Nacional-ulul. 
in 1984, este Ferrocarril Oeste 
din Buenos Aires. Cel de al doi
lea campionat. Metropolitan, este 
de fapt prima divizie argentinia- 
nă. la startul căreia se aliniază 
10 echipe, majoritatea din zona 
Capitalei, Buenos Aires, la care 
se adaugă și reprezentantele al
tor centre fotbalistice puternice, 
precum Rosario și Cordoba. In 
mod obișnuit, această competi
ție Începe tn luna Iulie. Ultima 
eîștigătoare a MetropoHtan-ijlul 
a fost formația Argentines Ju
niors. tn acest an Insă Nacio- 
nal-ul a fost Întrerupt In faza 
semifinalelor, pentru a se face 
loc pregătirilor primei reprezen
tative pentru preliminariile C.M. 
El a fost reluat recent șl se 
dispută în paralel cu întrecerile 
Metropolitan-ulul, ajuns la cea 
de a doua etapă. Iată rezultatele 
acestuia din urmă : Velez 
Sarsfleld — Espaiiol 1—2. Ne
well’s Old Boys—Boca Juniors 2—0. 
Racing Cordoba — Ferrocarril 
Oeste 0—0, Talleres — Platense 
0—0. Chacarita — Temperley 
1—3. River Plate — Instltuto 1—o. 
Independent* — Huracan 1—2. 
Argentlnos Juniors — Union 
Santa Fe 2—0, San Lorenzo — 
Estudiantes 8—1. Gimnasla y 
Esgrlma a avut zl liberă. Tn cla
sament : 1—2. River Plate al Ar
gentines Juniors 4 p. 3—5 Ne
well’s Old Boys, Platense si 
Espafiol 3 p, ... pe ultimele : 
17—19. Velez Sarsfield, Chacarita 
si Independiente (!) 0 p.

Mihai CiUCA

TELEX • TELEX $ TELEX > TELEX > TELEX
CICLISM • La apropiata edi

ție a TupuJul Americi: (3—18 au
gust), organizată pe un trareu 
străbătînd 3 state din vestul 
S.U.A., și-au anunțat prezenta 
printre alții, francezul Hinault 
americanul Lemond, irlandezul 
Kelly, canadianul Bauer. Vor fi. 
de asemenea, prezente la start 
echipe din U.R.S.S., R.D.G Co
lumbia, Cuba, Irlanda, Italia 
Mexic, Olanda, Iugoslavia.

FOTBAL • Disputate marți
seara tîrzlu, meciurile din pri
ma etapă a campionatului (ran- 

Nantes 
1—1.

Sochaux 1—1 ; Metz — 
2—3 • Bastla — Paris S G.
Toulouse — Nancy 4-1 ■ 

— Brest 3—1 ț Bordeaux — 
1—0 j Laval — Auxerre 
Le Havre — Marseille 1— 0.

cez (Div. A) i Toulon 
0—0 ; Strasbourg — Rennes 
Monaco --------- ' '
Lens
2—4 ; 
Lille 
Nice 
0—0 7

CĂLĂRIE • In prima manșă, 
de dresaj, a concursului com
plet de la Falsterbo, suedezele 
Ulla Olson (51,20 p) și Anna 
Hermann (51*0) au ocupat pil

mele două locuri ale clasamen
tului. Concursul continuă 4» 
Proba de dresaj pe echipe din 
cadrul C. .............
Helsinki a fost 
mația R.F.G. - 
de Finlanda — 
tria — 3 708 p.

TENIS • In turul doi 
cursului pentru juniori 
Plser. (Cehoslovacia), Silviu 
dan l-a eliminat cu 6—3. 6—1 
cubanezul Rodriguez. Alte 
zultate : Nemeoek (Cehoslovacia) 
— Riekle (Cehoslovacia) 6—2. 
6—3 : Zubln (India) — Matas 
(Cehoslovacia) 6—4, 6—4. tn con
cursul feminin, de asemenea in 
turul al doilea, Eva Macourkpva 
(Cehoslovacia) a intreout-o eu
6— 4. 6—3 pe Diane Samungi (Ro
mânia) • Rezultate din primul 
tur al turneului de la Washing
ton : Vilas — Tulasne 6—1. 6—3 : 
Avedano — Taroczy 6—7. i
7— 5 : Solomon — Navratil
6—0 : Hlasek (Elveția) — 
gueras 6—2, 6—2 (!) ; Ericks; 
GHdemelster 6—2, 6—1.

E. (j uniori) 
cîștigată

4 096 p
3 737 p

de la 
de for- 
urmată 

si A us-

al 
de

con- 
la 

Gor- 
QQ 
re-

6—2.
6—2.

Hl- 
on —
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