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NUMEROASE COMPETIȚII ÎN JUDEȚUL BACĂU
în județul Bacău, mii de ti

neri au luat parte in ultimele 
zile — pe cele 273 noi si mo
deme baze sportive băcăuane 
realizate în ultimele două de
cenii — la numeroase compe
tiții dotate cu trofeul „20 de 
ani de la Congresul al IX-lea 
al P.C.R.", întreceri organizate 
la 14 ramuri sportive.

In municipiul Bacău, de pil
dă, peste 500 de tineri de la 
întreprinderea de mașini-unel- 
tc s-au aflat, timp de două 
zile, pe frumoasa bază spor
tivă a unității. în întreceri Ia 
diferite discipline. Intre cîști- 
gători : Gh. Plop la șah, G. 
Florescu —• tenis, eebipa sec
ției mecano-energetică — fot

bal. iar cea a atelierului de 
scul&rie la handbal. Cupe au 
mal primit componențil echi
pei de oină „Lumina* a Com
binatului de prelucrare a lem
nului din Bacău, precum și 
Doinita Ștefan (Liceul sanitar) 
și 8. Carp (Liceul industrial 
Letea) — dștigătorl al unei e- 
chilibrate întreceri de tir la 
poligonul Letea. 0 pasionantă 
competiție de orientare turis
tică, desfășurată în pădurea 
Mărgineni, a avut ca protago
niști pe Liliana Celpac, Mari- 
cica Praj. Emil Darie — toți 
din ComăneștL Da asemenea 
in această ultimă perioadă, pe 
bazele complexului sportiv „23 
August", mîndrte a locuitorilor

Baza sportivă a clubului Steagul roșu Brașov

TÂ temelîeTpăsîunFa
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municipiului Bacău, s-au dis
putat interesante întreceri de 
fotbal, volei, handbal, baschet, 
atletism $1 tenis de cîmp in 
care s-au afirmat tineri repre- 
zentlnd asociațiile sportive ale 
întreprinderilor de postav. Me
talurgica, Mecanica, Confecții, 
precum șl elevi al Liceelor in
dustriale nr. 1, 5 și ai școli
lor generale nr. 5 si 16.

La rînriul lor. numeroși elevi 
din municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej au luat parte pe terenu
rile apartinlnd clubului de va
cantă din localitate la întreceri 
de minifotbal, șah, tenis, în 
care cei mal buni s-au dovedit
— între cei 400 de participanțl
— Angela Boura, Adrian Liciu
— tenis, Mihaela Smerea și C. 
Bodescu — șah, precum și e- 
chipa de minifotbal a clasei a 
6-a de la Școala generală nr. 5.

întreceri sportive asemănă
toare au mai fost organizate 
la Buhușl, Tg. Ocna. în fru
moasa stațiune Slănicul Mol
dovei, in orașul minerilor — 
Comăneștl, in cel al petroliș
tilor — Moinești, toate bucu- 
rindu-se de o largă partici
pară

C. CEPARIU, coresp.

Finalele campionatelor naționale

și ale „Daciadei" la lupte libere

ÎNTRECERI spectaculoase,
DE BUN NIVEL TEHNIC

ÎN REUNIUNEA INAUGURALĂ
BRAȘOV, 19 (prin telefon), 

în Sala sporturilor din locali
tate, vineri au început între
cerile campionatelor naționale 
și ale „Daciadei* la lupte li
bere — seniori, la care iau 
parte peste 200 de sportivi.

Reuniunea inaugurală a În
ceput cu disputa dintre D. 
Bîrsan (Din. Bv.) și Gheorghe 
Neagoe (Steaua), doi dintre cei 
mal valoroși luptători al cate
goriei 52 kg. După numai două 
minute, primul sportiv a clști- 
gat Ia tuș ! La aceeași cate
gorie, o nouă victorie prin tuș 
— realizată de N. Hlncu (Steaua) 
in fața lui L Bogdan (C.S.M. 
Craiova).

Alte rezultate din turul 11 
Cat 48 kg : D. Drăghid 
(Steaua) b. tuș M. Protopopoaia 
(Danubiana Buc.) ; V. Avram 
(Unio S. Mare) b. tuș V. Ma
rinescu (Steaua). Cat 57 kg s 
L. Micloș (Din. Bv.) b.p. (3—1) 
L Polifrone (Vulcan Buc.) ; D. 
Covaci (St r. Bv.) b. tuș M. 
Risipita (Jiul Petroșani). Cat 
62 kg : A. Șuteu (Steaua) b. 
tuș Gh. Panait (C.S.M. St 
Gheorghe); Cat 68 kg : V. 
Tăbăcaru (Nicolina Iași) b.p. 
(3—1) D. Chirilă (C.S.M. Călă
rași) ț Cat 74 kg : A. Dobrovăț 
(Constructorul Hunedoara) b. 
tuș M. Jogăr (Unio Satu Mare).

Campionatele continuă sîm- 
bătă și duminică.

Cu vreo șase ani în urmă, 
întreprinderea de autocamioa
ne din Brașov a primit in 
folosință un teren. destinat 
viitoarei baze sportive a clu
bului Steagul roșu. Din cauza 
apei freatice, mal toată supra
fața viitoarei baze băltea. 
Au început, imediat, lucrările 
pentru desecare, cu multă mun
că patriotică. Apoi, au fost 
construite cîteva bazine sim
ple de înot, care pe parcurs

Carnet de vacanfâ

ACTIVITATEA NON-STOP

A MICILOR PERFORMERI

BIHORENI
Văzută de departe, de pe 

drumul de acces, tabăra pen
tru pregătirea juniorilor și co
piilor de la Șuncuș (Bihor) 
pare o imagine din cartea cu 
povești : un turn de castel, pe 
o înălțime stîncoasă și multi 
arbori bătrîni, în jur, ce par
că străjuiesc liniștea. O dată 
ajunși, insă, imaginea alcătuită 
de departe se confirmă, mai 
puțin liniștea : prima serie de 
juniori și copii — vor fi șapte 
serii de copil șl juniori, ne-a 
spus directorul adjunct al 
C.S.S. 1 Oradea, Gfinther Dor
ka, pînă la 15 septembrie — 
se află în plin program de pre
gătire fizică generală. Așadar, 
să vedem ce înseamnă pregăti
rea fizică generală. Un grup de 
judoka din Asociația sportivă 
Rapid parcurgea, in pas aler
gător, o pantă abruptă, de 
vreo 150 m, spre plaja Rîului 
Criș; printre ei, profesorul 
Alexandra Chirilă fi îndeamnă, 
cind nu mai pot sau, mai 
exact, cind cred ei că nu mai 
pot. „Este an excelent antre
nament pentru rezistență gene
rală și pentru picioare — ne 
spune profesorul — echivalind 
cu serii de cite 200—300 genu
flexiuni*. De altfel, soluțiile de 
pregătire, tn această tabără, 
folosesc cit mai mult cu putin
ță aparatele... naturale.

Alături de Gh. Buro, directo
rul C.S.Ș. Bihorul, clubul mi
cilor fotbaliști — peste 80 la 
sută din elevi sint pregătiți 
pentru acest sport — asistăm 
la antrenamentul a vreo 20 de 
copii ce se schimbă pe rînd la 
manivela a doi scripeți, acțio- 
nînd vagoneți. „Cu acești va- 
goneți — ne-a spus — am că
rat piatra, din vale. Acum, pot 
fi utilizați pentru antrenarea 
mușchilor brațelor și spatelui 
acestor copii. Fotbalul modern 
cere nu numai dexteritate, dar 
și staturi atletice. Așa că, ne 
ocupăm intens și de această

au fost modernizate, devenind 
mai funcționale. Dar abia in 
1981 — ne-a spus Ioan Nan, 
vicepreședintele clubului — au 
început lucrările pentru ade
vărata bază sportivă „Nova*, 
în prezent, sint date in folo
sință o platformă bituminiza- 
tă, multifuncțională, pentru 
handbal, baschet, volei, box 
(pe un ring In jurul căreia sînt 
tribune demontabile). șase te
renuri de tenis, un teren de 
fotbal gazonat si trei bazine 
de Înot, bine dotate; sint a- 
aproape de finisare — pre
ședintele clubului C. Oană ne-a 
demonstrat, la fata locului, cu 
proiectul și cu faptele, in con
fruntare, că lucrarea este în
deplinită tn procent de 80 la 
sută — pista pentru schi-role 
șl karting. Se lucrează, acum, 
la construirea unei clădiri în 
care se va afla o sală de lupte 
și un minihotel.

Demn dl remarcat este fap
tul că baza sportivă „Nova" — 
intrată deja în folosință cu te
renurile și bazinele — este, în 
proporție de peste 60 la sută, 
rodul muncii pasionatilor de 
sport din cunoscuta întreprin
dere brașoveană. De la proiect
— făcut de arhitectii de la 
Steagul roșu, și pînă la suduri
— făcute de tehnicienii din di
feritele secții, montaje — fă
cute de instalatori, sau săpă
turi — făcute de toți cei care 
au îndrăgit ideea de a avea 
propria lor bază sportivă, to
tul confirmă. încă o dată, pu
terea unei pasiuni, a celei pen
tru sport.

Alexandru SOLOMONESCU

niinc, la Clropina, tn „Cupa Priclcnla“

TINERII NOȘTRI MOTOCROSIȘTI 
LUPTĂ PENTRU UN LOC

PE PODIUM
Prestigioasa competiție de 

motocros dotată cu „Cupa 
Prietenia* îai va derula mîine 
penultima etapă (a 6-a) pe 
traseul de pe Dealul Mused 
de la marginea orașului Cîm- 
pina. Și-au anuntat participa
rea motocicliști de primă mă
rime din Bulgaria, Cehoslova
cia, R. D. Germană. Polonia, 
Ungaria și U.R.S.S,

Reprezentanții noștri au pre
gătit cu sîrguință startul. Ți- 
nînd seama că tara noastră, 
în balitate de organizatoare, va 
alinia cite două echipe la fie
care clasă, antrenorii Gh. Io- 
niță și St. Chițu au convocat 
un Iot lărgit la trialul de joi. 
în urma căruia au strabilit, In 
linii mari, componenta repre
zentativelor respective : „A* — 
Fl. Pop, P. Schmidt, C. Tom- 
pa, M. Butuza ; „B“ — Tr.
Cîmpan, C. Duță, L. Roșonczl, 
E. Moașa la 125 cmc ; „A* — 
E. Millner. P. Titiiencu. A. 
Ilieș ; „B“ — Al. Enceana. L.

Secvență din cursa 
tineretului la ediția 
„Cupei Prietenia* 
desfășurată pe tra
seul de la Morenl. 
Foto :
Aurel D. NEAGU

Dan, L Mărgărit 
„Purtătorii nr. 1 
lor noastre, ne-a 
emerit al sportului St. Chitu, 
sînt tinerii de Ia clasa 125 cmc. 
Cu excepția eventualelor 
fecliuni mecanice, nu văd 
impedimente ca Fi. Pop, 
Schmidt și colegii lor să 
urce pe podium in clasamentul 
pe națiuni. Ei au de înfruntat 
adversari puternici din Polo
nia, Bulgaria. U.R.S.S. și R. D. 
Germană, dar sînt capabili să 
se numere printre animatori, 
împreună cu apreciatii meca-

la 
ai 
spus maestrul

(Continuare in pag. 2—3)

250 cmc. 
speranțe-

de- 
alte

P.
nu

(Continuare in pag. 2—3)

Campionatele internaționale

de câlâric ale României

EVOLUȚII ECHILIBRATE
LA DEBUT

Reportaj de sezon ZILE FIERBINȚI
ÎN „LABORATOARELE" CLUBULUI OLIMPIA*•••
Stadionul — sala din șos. 

Tancului — lacul Snagov — 
baza din „Valerian Prescure" — 
Lacul Fantellmon — poligonul 
Dinamo, iată o parte din itine
rarul pe care a trebuit să-i 
străbatem pentru a-1 urmări la 
lucru pe sportivii clubului 
bucurestean Olimpia, una din
tre cele mai puternice unităti 
sportive, cu numeroase rezul
tate de prestigiu Înregistrate in 
competițiile naționale si inter
naționale. „La noi — ne spu
nea Aurel Doblncă, președin
tele clubului — nu există va
cantă, ei. am spune, foe con
tinuu, pentru eă performanta 
de mare valoare nu îngăduie 
timpi morțl. ea solicitind efor
turi permanente. Deci. la 
drum...".

Ceva mai aproape de sediu 
se află baza din str. Valerian 
Prescure. Aid ti găsim pre- 
zenți pe halterofili — printre 
ei. Victor Roșa, proaspătul me-

daliat al C.M. de juniori, care 
nu s-a culcat pe lauri, ci. zil
nic. ridică neobosit barele gre
le. sub supravegherea antre
norilor M. Constantlnescu și Gh. 
Diaconu care corijează. Îndru
mă. îndeamnă și... promit dt 
de curind i»oi performeri de 
valoare —. boxeri — cu lucru 
non-stop. prin mlinile antreno
rilor Gh. Potea, Gh. Lungu și 
Gh. Cristea trednd cite 40—50 
de tineri pugiliști (oare ciți vor 
aduce acel plus atit de nece
sar boxului nostru 7) —. și ju
doka, in obiectiv avînd cam
pionatele naționale de tineret, 
dar cum abia in toamnă se 
vor număra... titlurile, antre
norii S. Arjuca („un ippon nu 
se obține cu una cu două") și 
O. Graeff 
cu lucruL

Dar. să 
ber. Lacul 
in seara, 
du-i apele

nu prididesc acum

ieșim și tn aer li- 
Pantellmon scinteia 
schiturile străbătîn- 

Intr-un continuu

du-te-vino (campionatul este in 
plină desfășurare), tn timp ce 
Îndemnurile antrenorilor (de la 
Olimpia. Ileana Paveh Maria 
Drăghid, Maria Stanciu) fac 
ca strocul să fie din ee tn ce 
mai ridicat Pe colegii de la 
caiac, ti găsim, in schimb, pe 
Snagov, avind ca principale 
teme de rezolvat însușirea u- 
nor elemente de tehnică, rula
jul pe apă și, bineînțeles, 
„pistele de control", pentru că 
totul se măsoară In secunde, 
iar „flecare secundă ciștlgată 
Înseamnă multi metri mal a- 
proape de... finiș" ne spune 
antrenorul T. Nădășan.

Stadionul Olimpia, unul din
tre cele mal frumoase din Ca
pitală. are ca oaspeți pe rug- 
byști (deocamdată in „plan" cu

Emanuel FANTANEANU

SIBIU, 19 (prin telefon). Du
pă o frumoasă festivitate ie 
deschidere, întrecerile celei de 
a Vl-a ediții a campionatelor 
Internaționale de călărie ale 
României au debutat la baza 
hipică din localitate, reunind 
la start pe cei mal buni călă
reți din Bulgaria, R.D. Germa
nă și România. Ambele probe 
ale primei zile — „Premiat 
de deschidere* șl „Premial 
CSM Sibiu* — au suscitat in
teresul numerosului publia 
spectator, cei peste 50 de con- 
curenți aflați pe parcurs ofe
rind multe evoluții de calitate.

„Premial de deschidere", 
desfășurat pe un parcurs ca 
12 obstacole, a solicitat destui 
de mult pe participant!, dova
dă că din 33, doar 9 sportivi 
au reușit să termine 
greșeală, cel mal mulți 
plătind tribut unor infime 
rori, datorate cu deosebire e- 
moției de start. Așadar, pen
tru desemnarea ciștigătorulul 
a fost necesar un parcurs 4e 
baraj, la locul tatii candidlnd 
5 sportivi români (Gruia Dese. 
Petre Ioneseu, Mircea Neaga, 
Cristina Ștefănesca și Albert 
MOfanu), trei din R.D.G (R, 
Lampe — 2 cal, CL Pil® d 
bulgarul N. Nedcov. In barai, 
fiecare a făcut tot ceea ee a 
fost posibil pentru a-șl apro
prie victoria. Avtad ta vedere 
că ta calcul se tun ta consi
derare 0a egalitate de punc
te) timpul înregistrat, nnH din-

țări 
(14)

(Continuare ta pap. 2—3) (Continuare te pag. t—21



COPIII — FLORILE VIEȚII...
Cu toată căldura inimilor tinere, copiii patriei, incepind eu mi
cii oaspeți ai grădinițelor, participă, In mare număr, la acțiunile 
fi manifestările sportive ți culturale desfășurate in aceste fru

moase zile de vară

In imagine, sport ți mișcare in aer liber la grădinița 146 din 
cartierul Pajura al Capitalei

Foto : Ion MIHĂICA

ACTIVITATE NON-STOP A MICILOR PERFORMERI
(Urmare din pag 1) 

caracteristică a viitorilor per
formeri".

O grupă de 15 luptători de 
greco-romane lucrează, în parc, 
Îndrumați de profesorul Ionel 
Badea. Printre ei, cadetul Ionel 
Csaba și încă doi puști des
pre care ni s-a spus că vădesc 
de pe acum un talent deose
bit : Alexandru Matei și Al
fred Friss. Pe coroanele arbo
rilor bătrîni ai fostului' castel 
au fost legate frînghil șl, cu 
viteza cerută de antrenor, co
piii se cațără, unii mai sus, 
alții mai jos, dar toți asudă 
și, vor, nu vor, ajung sus, 
printre frunze, după care co
boară, cît să respire de vreo 
două ori și apoi, iar sus, „Pen
tru brațe, spate și piept" — ne 
explică profesorul.

Jos, la albia Crișului, pe o 
plajă realmente splendidă, se 
face pregătirea pentru reprize 
de natație ale voleibaliștilor și 
baschetbaliștilor. Micii baschet- 
baliști sînt pregătiți de fostul 
dinamovist, profesorul Liviu 
Naghi și de la el aflăm că 
după natație vor merge în 
sat, la Șuncuș, unde se află 
terenul pentru pregătirea- spe
cifică.

Așadar, la Șuncuș, la „cas
tel" și jos, în sat, micii spor
tivi din cele trei cluburi șco
lare ale municipiului Oradea 
își petrec vara lucrînd, antre-

ASIAZI „PREMIU
Ultima alergare semiclasâcă re

zervată cailor de 4 ani, «Premiul 
de consolare al Derbyului", In 
care se vor Întrece comcurențil 
recentulud «Derby", cu excepția 
câștigătorului, se va desfășură 
«Stăzi duipă-amlază pe blpodro- 
touf din Modești, II vom revedea 
cu acest prilej la taaru pe câți
va trăpași de certă valoare, ca 
Hrențla, Hematie, Verigartu, Me- 
linte șl alții, Intr-un handicap cu 
șanse pentru toți concurenții. Tot 
ta această reuniune se va desfă
șura șl «Premiul Talion", In 
Care se vor întrece șase dintre 
vedetele furtului, taitr-o tentativă 
de stabilire a unor noi recorduri. 
Deci, o reuniune atractivă.

Reumtunea de miercuri a fost 
dominată de folrmația D. Toduță, 
care a obținut două victorii fru
moase, cu Samaita, în mare for
mă, șl cu salvlnla, uin 2 ani cu 
frumoase perspective, Curaa 
principală a zilei a revenit lui 
Excelent, care la noul său an
trenor. G, Siudit'.i, șl-a metamor
fozat mersul, reușind valori de 
clasă (1:24,2'km). Lutod ura start 
bun, Drobeta a reușit victoria șl 
surpriza zilei. G. Popescu con- 
durind-o fără greșeală. M. Ștefă-

• A FOST INAUGURATĂ 
recent lr.tr-u-n cedru festiv, în 
prezența a unul mare număr 
de spectatori (elevi, cadra 
didactice, părinți) moderna și 
multifuncționala bază sportivă 
a Liceului industrial nr. 2 din 
Bacă-u. Amenajată prin mun
ca patriotică a elevilor, sub 
îndrumarea profesorului de 
educație fizică Constantin Li
pan șl cu sprijinită conducerii 
liceului ftSlrector prof. Elena 
Stan) noua bază se compune 
din terenuri de baschet, 

voM șl tenis. • LA 
C'OtMtirruTflA de aeromode- 
usm „Cupa Argeș", care a 
avut loc la Pitești șl a consti
tuit semifinala campiopaâuSul 
național, tinerii constructori 
die aeromodde de la Petrolul 
Ctmpina s-au clasat pe pri
mul loc la clasele FI șl A2. 
tar la tndiivîdiual, Dan Cald- 
lanu s-a situat pe cea de a 
treia poziție ® LA O- RADUA. sub egida „Dactodel" 
șl a Aniuliui Interoattar.’.l al 
Tineretului, s-au desfășurat 

nîndu-se, dar într-un fel ce nu 
se abate de la atmosfera va
canței, cerințele copilăriei fiind 
îmbinate, într-o soluție inspi
rată, cu cele ale sportului de 
performanță.

Alexandru SOLOMONESCU

REPORTAJ
(Urmare din pag. I)

sporturi complementare pen
tru... menținere), pe călăreți și 
pe pentatloniști, cei din urmă 
pregătindu-se cu sîrg pentru 
apropiatele întreceri din „Cupa 
Prietenia" pentru juniori. Teh
nica încălecării și abordării 
obstacolelor nu este deloc sim
plă. dar antrenorul S. Soveja 
ține bine de... hățuri. „Un start 
bun — ne spune fostul cam
pion balcanic — poate oferi o 
platformă de plecare pentru a- 
bordarea cu încredere a celor
lalte probe. Să nu uităm că 
și la mondialele de- anul tre
cut. unde echipa noastră a ob
ținut medalia de bronz, punc
tajul de Ia călărie a cîntărit 
mult in balanța clasamentului 
final...". Deci, în șa !...

O vizită, cît de scurtă ar fi, 
pe la bazele clubului Olimpia 
nu-i poate ocoli pe atleți, aici 
pregătindu-se unii dintre cei 
mai valoroși sportivi ai noștri

DE CONSOLARE"

* UlPIfM
nescu a Izbutit cu Smirdan un 
nou record șl victoria, iar I. 
Oană, lutod conducerea imediat 
după plecare ou Reușit, nu a mal 
cedat-o pînă la sosire.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Salvtaia (Todiuță) 1:«U, 2. 
Finit. Cota : cîșt. 3. Cursa a Il-a: 
1. Drobeta (Popescu) 1:311,5, 2.
Viviana. Cota : cîșt. », ev. 35, 
Cursa a Hl-a : 1. Smirdan (M. 
Ștofă n eseu) 1:33,8, 2. Janeta, 3. 
Cinica. Cota : cîșt. 2, ev. 25, OTd. 
triplă 1625. Cursa a IV-a : 1. Sa- 
rnaula (Todiuță) 1:3O,4, 2. Sadtoa, 
3. Rug. Cota : cîșt, 2, ev. 6> ord. 
triplă 1400 triplu II—IU—IV 304. 
Cursa U v-a ; 1. Excelent fSu- 
dltu) 1:24,2, 2. Delicat, 3. Spic. 
Cota : cStyt. 12, ev. 25, ord. triplă 
KG. Cursa a VI-a : Reușit
(Oamă) 1:43,2, 2. Simin. 3. Sică. 
Cota : cîșt. 2, ev. ao, ord. triplă 
104. Cursa a VH-a : 1. Iscusit 
(Marinasau) 1:33,11, 2. Formosa.
Cota : câ.yt. 3, ev. 32, ord. 8.

A. MOSCU

întrecerile etapei de zonă 
a tradiționalei competiții 
polisportive „.Cupa chimistu
lui". După dispute atractive 
s-au remarcat Mlhaela Sitaghl 
(Sinteza Oradea) șl Xon Cocian

(jPtoUSC Satu Mare) la șan, 
Rodtaa Iosif CPBCO Oradea) 
șl Anibruș VUam (Sdntesaa) la 
popice, precum și echipele 
întreprinderea de anvelope Za
lău la volei băieți, 1PSUIC 
satu Mare la handbal fete șl 
Sinteza oradea la volei fete. 
• RADIOAMATORUL. Sandu 
Visarton, de la radtoelubul 
municipal Făgăraș a fost dăs- 

„tims recent c.i titlul de maes
tru al sportului, primind a-

De azi, la Miercurea Ciuc

CURSUL 
K PLRFLCIim 

A ANTRENORILOil DE HOCHEI
Incepind de azi șl piuă joi 3$ 

iulie la Miercurea Clue va avea 
Joc un curs de perfecționare a 
antrenorilor de hochei din țara 
noastră. Este o acțiune bine pre
gătită și care, desfășurată In 
cele mai bune condițluni — ceea 
ce sperăm, cunoscând hărnicia și 
promptitudinea activiștilor spor
tivi din Miercurea Ciuc, gazde 
ale acestei manifestări — va a- 
vea o contribuție serioasă în re
dresarea mai rapidă șl pe baze 
mal sănătoase a hocheiului nos
tru.

La acest curs iau parte 40 de 
tehnicieni care lucrează In ho
chei cu sportivi de toate viratele, 
începând de la seniori și termi
nând cu centrele de copia șl ju
niori. La buna desfășurare a 
«ursului și la optimizarea lua vor 
contribui câțiva reputațl specia
liști din țara noastră : dr. Virgil 
ignat, dr. Mircea Ifrim, prof. 
Dragomir Ctoroslan și alții. Se 
vor ține cursuri șl prelegeri, 
susținute prin înregistrările video 
de la jocurile echipei reprezen
tative șl de la alte meciuri, a- 
xîndu-se discuțiile pe cele mai 
moderne șl noi probleme ale ho
cheiului cum ar fi : utilizarea 
optimă a jucătorilor pe gheață, 
timpul de folosire a tor, sisteme 
de apărare, trecerea cît mai ra
pidă șl eficientă din apărare In 
atac.

DE SEZON
în această „disciplină a tutu
ror disciplinelor", după ex
presia preferată a antrenorului 
I. Puică. După o serie de re
zultate deosebit de valoroase, 
înregistrate la concursurile in
terne și internaționale, Măriei - 
ca Puică (mai are oare, ne
voie de prezentare ?), Paula 
Uic și Eiena Rață au urcat în 
Poiană pentru a pregăti evo
luțiile viitoare ; Ana Barbu și 
Camelia Ionescu trăiau emo
țiile examenului de admitere 
la I.E.F.S.. iar cei mai tineri, 
aspiranții la marea performan
ță, juniorii, se află la stadio
nul „Viitorul", unde antrenorii 
I. Ticu și Gh. Ghipu lucrează 
la însușirea tehnicii alergării, 
pentru că „unii dintre ei abia 
aa bătut ia porțile atletismului 
și fără o foarte bună pregăti
re de bază nu se pot realiza 
performanțele dorite".

Cînd am revenit la club, pri
mele semne ale înserării iși 
făceau apariția. „Mîine va fi, 
din nou, o zi fierbinte pen
tru sportivii noștri, de fapt o 
zi ea oricare, de muncă, de 
strădanii pentru a obține per
formanțe cit mai valoroase", 
ne spune vicepreședinta clu
bului. Leliția Mitrescu. O zi 
ca multe altele, la capătul că
reia pe sportivii clubului O- 
limpia îi așteaptă satisfacția 
datoriei împlinite...

„CUPA PRIETENIA
(Urmare din pag. 1)

nici C. Goran si D. Pop am 
pus la punet mașinile pentru 
concurs. De asemenea, senio
rii — care pînă acum ne-au 
cam dezamăgit — pot obține 
rezultate superioare etapelor 
anterioare, dacă vor lăsa timi
ditatea exagerată Ia vestiare".

Atît în cursele tineretului, cît 
și în cele ale seniorilor, concu- 
renții își vor disputa întâieta
tea în două manșe, fiecare a

ceastă distincție după 25 de 
ani de activitate intensă, 
printre ultimele performanțe 
ale lua V. Sandu se numără 
cele patru modatil cucerite la 
campionatele naționale șl 
concursul internațional de 
unde ultrascurte. Â IN OR
GANIZAREA Consâliiuhui ju
dețean pentru educație fizică 
șl sport Suceava, in colabo
rare cu forul județean al 
U.T.C., a avut toc o reușită 
manifestare sportivă dotată 
cu „Cupa sportului sătesc" la 
trântă, oină, atletism, handbal, 
volei, fotbal, popice șl tenis 
de masă. La buna desfășurare 
a întrecerilor, o contribuție în
semnată au adius și organele 
locale din Frasin, Cornu 
Luncii șl Gura Humorului 
urase s-au desfășurat întrece
rile. Iată șl clasamentul com
petiției : 1. Suceava 194 p, 
S. Bistrița-Năsăud 119 p, 3. 
Maramureș 107 p.

RELATĂRI DE LA : E. Tel- 
rău, E. Stroe. I. Ghlșa, V. 
Lazăr, I. Mindrescu,

E)

LAURENȚIU APOSTOL (ciclism)
„In cea de a treia manșă 

a finalei de viteză, juniori 
mici a Campionatelor națio
nale de velodrom, iau star
tul, din fata tribunei prin
cipale, cu numărul 17 L. 
Apostol, tricou albastru, și
S. Moldoveanu, cu numărul 
207, tricou galben". După ce 
în primele două manșe vic
toriile au fost împărțite, 
cca decisivă urma să răs
plătească pe Învingător cu 
titlul de campion național. 
Conduce primul tur Apos
tol care la ieșirea de pe 
turnantă, o dată cu apari
ția primilor stropi de ploaie, 
plonjează, sprintind sec ; 
adversarul încearcă să-i 
prindă rota, reușește, dar 
nu-1 poate depăși. „A cîști- 
gat Laurențiu Apostol !“... 
în vîrstă de numai 16 ani, 
elev în clasa a X-a a Li
ceului industrial nr. 1, 
I.M.G.B., după numai doi 
ani de ciclism, campionul 
de viteză are de acum un 
palmares frumos. în acest 
sezon : locul II în „Cupa 
F. R. Ciclism" — Brașov, 
locul II la 500 metri start 
de pe loc, locul I la urmă
rire individuală 2 000 metri, 
locul I la fond, locul I la 
urmărire echipe 3 000 metri, 
locul I în proba de viteză, 
in cadrul Campionatelor 
municipale desfășurate în 
iunie, cîștigător al cupelor

SĂ NU MAI FIE
întrecerea campionatului de 

box pe echipe a ajuns la ju
mătate. Disputele Diviziei „A", 
în care sînt angrenate 8 for
mații, împărțite în două serii, 
au oferit partide destul de in
teresante. Conceput pentru a 
menține în activitate pugiliștii 
o perioadă cît mai îndelungată, 
campionatul pe echipe se vrea 
un stimulent al acestei ramuri 
sportive și sperăm să dea roa
dele așteptate, în retur nemai- 
fiind doar o competiție forma
lă.

Din seria I fac parte echi
pele Steaua București, Prahova 
Ploiești, Sport Club Muscel și 
Box Club Brăila. Norma), for
mația cea mai puternică s-a 
dovedit cea a militarilor, care 
dispune de o garnitură nu
meroasă (nu și foarte valoroa
să) de sportivi. Pregătiți de 
antrenorii Dumitru Ion, Alee 
Năstae și Constantin Ciucă, 
boxerii de la Steaua, in rîndul 
cărora au evoluat cunoscuții D. 
Șchiopu, G. Hudișteanu, V. 
Florian, D. Mariceicu, Gh. Pre
da și, ca o noutate, supergreul
T. rîrjol, au cîștigat toate în-

° LA MOTOCROS
cite 30 de min., plus 2 ture. 
Primul start, la care se vor 
alinia alergătorii de la clasa 
125 cmc, se va da la ora 10. 
Ca arbitru principal a Tost 
delegat N. Cojocaru (Bucu
rești).

AUTOMOBILISM. LA PRIMA ETAPA a 
campionatuăuâ național de viteză în coastă, 
de la Sttoa de Vale, competiție bine orga
nizată. ta general, au fost, totuși, două 
situații regretabile, ce au precedat compe
tiția propriu-zisă. Este vorba de scoaterea 
dr.m întrecerea a doi comcurențl : Laurențiu 
Moldovan, din CSuj-Napoca șl Radu Dumi
trescu de la I.TA. Arțeș. Primul, un re
putat automobilist, fost multiplu campion 
național, o certă valoare, tocă, ta acest 
sport, a fost anunțat că nu are voie să 
concureae. din cauza lipsei roU-barulul ; 
ptoă «let, corect Dar, ca să se contrazică, 
parcă, juriul cursei a aprobat ca L. Moldo
van să facă două urcări, dar ta afara con? 
cursului. Dacă exista pertcoiM unui acci
dent — căci acesta a fost, de fapt motivul 
excluderii dta competiție — contează cînd 
ac putea avea too acesta, ta cursă sau 
înaintea el t Cît despre Radu Dumitrescu, 
el a fost exclus pentru... că tatăl Iul a 
avut dtacuțU contradictorii eu arbitrii. Șl, 
ca să pună la punct tatăl, aceștia au ell- 
mtaat din cursă ÎM... 1

BASCHET. DIN NOU tn sală, la antrena
mente. Duipă o absență destul de îndelun

gată (fiind suferindă), repi 
Ecaterina Beth, de la C.S.î 
din pepiniera căreia au 
dintre cele mal valoroase 
lotului national de sendica: 
pe terenul de sport ea aci 
struirea celor mai tiner» 
din localitate. Revenirea a 
prilejul „Festivalului wați 
de nainibaechet", la afirșiti 
rana Both a fost răsplătită 
ditptomă, oferite de F. R. B 
ÎBufelumgată șl rodnică actb

BOB. MEDALIA DE BRO 
100 m plat din cadrul fiM 
șl ale camptonatetor națio» 
a revenit boberuliul Costel 
pe tocurile 4—5 cUasânidiu-si 
Gildo Tudor Trebuii
că Peararta a practicat cu 
boxul de performanță, is 
atietdisnrufl l-a făcmit cu cân 
cm prilejiull primitor antrer 
gătire fizică la... boto.

OINĂ. RECORD DE PJ 
mumiatota» București la tot 
natului republicam, ediția 
(față de 8 câte s-au alin 
ltspitod pentru a ocupa ui 
primelor 5 formații care s< 
„zomia* buieureșteană a ce 
tarate ceraipefflițil a sportul: 
nai. Deocamdată,, ta frunte 
dine, rediutabllete echipe 
toiarea titiulut. C.P.B. șl 1 
<ta-se o mare 1-uiptă intre 
I.M.P., Dtoamo Btoeasa ș

„Olimpia". „Voința" și „0 
Martie", de patru ori în
vingător (viteză. 3 000 me
tri urmărire echipe. 500 me
tri start de pe Ioc, 2 000 
metri urmărire individuală) 
în cadrul Campionatelor na
ționale de pistă, desfășura
te pe velodromul Dinamo.

Debutul în ciclism l-a fă
cut. firesc, pe o bicicletă 
„Pegas". A făcut cunoștință 
cu bicicleta de curse la clu
bul Voința, avîndu-1 ca prim 
antrenor pe Iulian Goeiman, 
care, nrin bogata sa expe
riență. a „cernut" — din
tre sutele de copii care s-au 
prezentat la selecție — și 
l-a oprit. Actualul său an
trenor, Gheorghe Neagoc, ne 
spunea, accentuînd convin
gerea pe care ne-am for
mat-o, că începutul este foar
te frumos, dar, pentru a con
firma in continuare, tână
rul ciclist trebuie să res
pecte. ca și pînă acum, toa
te sfaturile și indicațiile, să 
se pregătească la fel de in
tens.

Răminînd același băiat se
rios, atît în sport, cit și în 
viată, pregătindu-se la fel 
de conștiincios pentru scoa
lă și ciclism, „abonamentul" 
său la locurile fruntașe va 
rămine valabil și la se
niori.

Horoțiu SIMA
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CAMPIONATUL DE BOX PE E
(in retur) 0 COMPETI
tîlnirile susținute în turul cam
pionatului : 7—5 cu Prahova 
Ploiești, 8—4 cu Box Club 
Brăila și 9—3 cu S.C. Muscel. 
Pe locul secund, o prezență 
inedită : S.C. Muscel. Formația 
pregătită de inimosul antrenor, 
care este Gh. Vlad, a întrecut 
B.C. Brăila cu 9—3 chiar in 
prima etapă, a făcut scor egal 
(6—6) în deplasare cu Prahova 
și a pierdut la Steaua. Clubul 
de specialitate din Brăila a 
realizat o spectaculoasă victorie 
la Ploiești (unde se pare că 
oaspeții... se simt bine), dar a 
pierdut clar întâlnirile cu Steaua 
și S.C. Muscel. Prahovenii au 
realizat doar un meci egal cu 
S.C. Muscel și au ajuns pe lo
cul 4 în clasamentul seriei, dar 
returul, care se va relua la 2 
noiembrie, poate răsturna mul
te dintre calculele hîrtiei, de- 
oarecș în fiecare echipă sint 
boxeri redutabili, capabili de 
rezultate bune : V. Voieilă, FI. 
Ungurcanu, II. Patrescu la 
musceleni, S. Leca, P. Roșea, 
M. Marcu și AI. Mircea la 
brăileni, C. Pașcariu, L. Sandu 
și Gh. Ciobanu la prahoveni. 
Clasamentul după desfășurarea 
turului : 1. STEAUA 6 p, 2. 
S.C. Muscel 3. 3. B.C. Brăila 
2, 4. Prahova 1.

în seria a Il-a conduce, nor
mal, echipa pugiliștilor de la 
Dinamo București, care are in 
formație sportivi puternici, bi
ne cotați, așa cum sînt 1 C. 
Tițoiu, D. Iile, R. Obreja, D. 
Răcaru, FI, TTrcomnicu ș.a. Di- 
namoviștii au întrecut destul 
de greu pe Metalul București 
cu 7—5 și pe Box Club Galați
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Ceea
'■e- nea de

de ce cu

UI 5 N-A RĂMAS IZOLAT...
r- chiar în incinta blocurilor.
că „Reușita activității acestor 
't- asociații sportive — ne pre-
■e. tiza prof. Viorel Coadă, pre-
ul ședințele Consiliului pentru
e- educație fizică și sport al
că sectorului 3 — ne-a dat
il- aripi, ne-a făcut să căutăm
:ei soluții pentru extinderea

- continuă a ariei de cuprin
de dere a noi și noi locatari in
>... practicarea exercițiilor fizi-

caracter organizat". 
ee favorizează acțiu- 
extindere a acestei 
forme de activita
te sportivă de ma
să trebuie pusă și 
ne seama spriji-

1 nului pe care sectoarele
A Capitalei il primesc din

ii- partea Consiliului mum-
n- cipal pentru educație fi
le- zică și sport, care se in
ti- grijește de continua dotare
ite a asociațiilor sportive de
Ive cartier cu mese de tenis din
lin beton (multe au fost mon-
12 tate, alte 100 sînt comanda

re- te la „Granitul"), jocuri de
ni- badminton și șah etc. tn
lui același timp, pentru sectorul
an 3 este de semnalat faptul
to, că insăși conducerea Consi-
-e- liului popular — prin tonu
ri). rășa Maria Oprea — se ara-
(oc tă interesată de extinderea
p). sportului de masă in peri-
ite metrul blocurilor, nu numai
>n- prin dotări cu material spor-
ele tiv, ci și prin inițierea unor
ale concursuri și competiții in-
ni- tre blocuri. Și aceasta cu
:n- caracter permanent, mai cu
ale seamă acum, in plin sezon
cu estival, cind activitatea spor-
a- tivă in aer liber se poate
de desfășura in toată larghețea.
isă Tiberiu STAMA
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ÎNTRECERILE 
DE CĂLĂRIE

(Urmare din pag 1)

tre concurenți au riscat și... 
au pierdut. Succesul a revenit 
în cele din urmă lui Gflnther 
Pili cu Kozak, autorul a trei 
victorii la „internaționalele" de 
la Craiova. Dintre sportivii 
noștri o mențiune se cuvine 
Cristinei Ștefănescu și lui Pe
tre Ionescu, care au terminat 
fără penalizare, dar, din păca
te, cu timp mai slab.

Proba a doua, „Premiul 
C.S.M. Sibiu", a fost mai spec
taculoasă pentru public deoa
rece concurenții au fost obli
gați să-și aleagă singuri ordi
nea săriturilor, fiecare obsta
col fiind creditat cu un nu
măr de puncte. Călăreții au 
avut la dispoziție 80 de se
cunde pentru a .acumula cit 
mai multe puncte. Lupta a 
fost extrem de strînsă și plină 
de neprevăzut, pe locui întîi 
situîndu-se Rudiger Lampe, cu 
Dario, 1260 p.

REZULTATE TEHNICE: 
„Premiul de deschidere : 1. G. 
Pill (R.D.G.) cu Kozak 0 p 
(35,7), 2. R. Lampe (R.D.G.) cu 
Dario 0 p (35,8), 3. Cristina 
Ștefănescu cu Balans 0 p (38,9).
4. P. Ionescu cu Cazimir 0 p 
(40,6), 5. R. Lampe .cu Meteor
3 p, 6. M. Neagu cu Fidelio
4 p ; „Premiul C.S.M. Sibiu" ;
1. R. Lampe, cu Dario, 1260 p.
2. I. Bucur,, cu Baical, 1090 p.
3. G. Deac cu Radiana, 1080 p, 4. 
M. Neagu, cu Licurici, 1010 p,
5. I. Bucur, cu Lăstun, 900 p,
6. F. Siegling, cu Mark, 900 p.

Concursul continuă sîmbătă 
și duminică, de la orele 16, in 
program figurind probe de 
mare interes.

Emanuel FÂNTANEANUiN

ite două locuiri cane dau drept de | 
apare la faza suprioară a campiona- i 
• ALĂTURI DE CUNOSCUT!! AR- ' 

t V. Comșa (Călărași), P. Istrate (SI- j 
șl Gh. Vlase (București), care au con- , 
ocuiile decteive din cadrul finalei pe i 
a Ddinamoviadcl, desfășurată la Tulcea, 1 
“jCiat și câțiva jucători activi : Al. Bo- j 

I. Mlnac. FL Dtacă, G. Chițu, I. , 
ițeanu, N. Paulescu și T. Strbu. A- ' 
i au primit calificativul „foarte bine", J 
nd mal coose<rven.țl în aplicarea regu- , 
liului In postură de «cavaleri ai fiu- i 
ii". îl dorim la Ml șl ca... jucători.
GBY. PRINTRE acela oare all urmărit i 
xlisimulată plăcere, săptămtaa trecută, i 
. (Serioasă) a celor mal tineri ru-gbyști, ' 
flat și fostul antrenor Dan Ștefănescu. , 
l-am întrebat ci ți ani are, venerabilul i 

ciiian ne-a răspuns eu unnor „Păi... șl 1 
Isindu-tne pe nod să punem un alt 7 
te. Dar decanul de virată al celor , 
în-ți — ta tribune, desigur — la Cupa i 
.câpiiului București a fost i-ntemațio- ' 

de altădată Gheorghe Fântâneanu , 
psit, de altfel, de la vreun eveniment i 
ystiel), cu un an mai în virată. Amin- 1 
iveau să exclame la fel : „Flacăra pa- ;
1 noastre e dusă mal departe. Viitorul , 
yulul românesc promite să fie tot mai i 
os..." • O COTROVERSA. doar apa- | 
i, între doi cunosouțl cavaleri ai Cue- , 
, Paul Soare și Gheorghe Huștiu. Fie- i 

susținea că finala pe care au eon- 1 
3 — primul la rugby In 12, celălalt la ji 
y ta 15 — a fost cea mai disputată. 
am zice că... amfodol aveau dreptate I

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

Printre divizionarele „A"

„C0RV1NUL HUNEDOARA ARE PREMISE 
PENTRU MAREA PERFORMANȚĂ!"...

...declară antrenorul ton Ionescu
— Ion Ionescu, am auzit că, 

la 8 iulie, Corvinul a început 
pregătirile cu un nou antre
nor...

— Da, antrenorul cel nou 
sînt eu, și voi colabora cu se
cundul O. Cojoearu.

— Cu ce lot a început Cor
vinul pregătirile de vară ?

— Lotul din pregătiri este 
următorul : Ioni fă, Nicșa, Du- 
bineiue, Mărginean, Nan, Petcu,

I
I

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

Văetuș, Cojoearu, Gard ac, Cos- 
tăchescu, Prigorie, Tirnoveanu. 
Lipsește nemotivat Alexa. Nou
tățile se numesc : Sabău și 
Badea, din pepiniera proprie, 
împrumutați un an la Brad. 
Ardeleanu, de la Victoria Că- 
Ian și Bungărdeanu, din cam
pionatul județean. Se află, la 
Sovata, cu lotul reprezentativ : 
KIein, Mateuț și Gabor. Noi 
vom efectua pregătiri pînă Ia 
24 iulie. Ia Miercurea Ciuc, du
pă care ne vom întoarce aca
să. Printre jocurile mai impor
tante in această perioadă de 
pregătiri, cele cu A.S.A. Tg. 
Mureș, cu Dinamo și, Ia Timi
șoara, cu „Poli".

— Ce înseamnă Corvinul pen
tru dvs. ?

— O echipă care, mulțumită 
cu mijlocul clasamentului, a 
ajuns. Ia —2, iar eu trebuie să 
o ridic la plus, pe măsura am
bițiilor și valorilor care le are. 
Fiind în ultimul an antrenor la 
Aurul Brad, am putut urmări 
Corvinul în mai multe meciuri 
șl sînt convins că echipa s-a 
mulțumit, de Ia Mircea Luces- 
cu încoace, cu zona neutră, 
fără griji, zonă ce gravitează in 
jurul Iul zero in clasamentul 
adevărului. Ceea ce e foarte 
puțin pentru o echipă care are 
trei internaționali în compo- 
pență și a fost in Cupa
U.E.F.A. in toamna Iui ’82.

— Ce credeți că-i trebuie Cor- 
vinului pentru a reveni, iarăși, 
in lupta pentru un loc în cu
pele europene ?

— Corvinul are premise pen
tru marea performanță ! Cred 
că trebuie să conecteze la vi
sul cupelor europene cei trei 
factori : conducere, antrenori și 
jucători. Este necesară retrezi- 
rea ambiției competitive, a do
rinței de afirmare pe plan in
tern, dar și internațional. Anul 
petrecut la Aurul Brad a în
semnat „o mică etapă de reci
clare . profesională" care cred 
că mi-a făcut mina și m-a re
generat psihic pentru a mă 
avinta iarăși spre marea per
formanță.

— Și care sînt ambițiile per-

4DMINISTRAȚIA Of ST4T 10I0-PR0NHSP0RT IWOMEAZĂ
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NUMEIîEi.E EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN

19 IULIE 1985
EXTRAGEREA I : 73 21 43 

28 90 6 17 84 39
EXTRAGEREA a Il-a : «1 35 

70 58 30 12 37 34 20
tfOND TOTAL DE CÎȘTI- 

GURI : 808.534 LEI.
• AST AZI ESTE ULTIMA ZI 

pentru procurarea biletelor Ia tra
gerea LOTO 2 ce va avea loe 
mirne. duminică 21 talie, ta Bu
curești, ta sala elubuiluii din str. 
Doamnei nr. 2; cu începere de la 
ora 16.

LOTO 2, un sistem de joc sim
plu șl foarte avantajos, 3 extra
geri a cute 4 numere din totalul 
de 73, oferă partiripanțUor posi
bilități de noi și taumn-ase satis
facții. Cu suma d» numai 10 lei, 
oricine dintre dv. poate obține 
aiutoriii'isme „DACIA 1305“ și 

sonale ale antrenorului Ion Io- 
neseu de la... Brad ?

— Am ant renal pini acum 
trei echipe de „A", „Poli" Ti
mișoara, U.T.A. și Jiul, și două 
de „B", C.F.R. Timișoara și 
Aurul Brad. Mereu m-a călău
zit gindul unei pregătiri se
rioase. Și, un antrenor care a 
ajuns cu „Poli" in patru, fina
le de Cupă, una ciștigată in 
fața Stelei, un antrenor care a 
avut bucuria eliminării lui Cel
tic Glasgow, performanță de 
răsunet în fotbalul nostru, tre
cută prea ușor eu vederea in 
retrospective, unul care s-a bu
curat cu U.T.A. de eliminarea 
Vitoriei Setubal, atunci un nu
me în fotbalul european, Ion
V. Ionescu, sau cel... de la 
Brad, cum ați zis, este îndrep
tățit, zic, să viseze din nou 
spre meciuri internaționale. 
Cred că și Corvinul este con
știentă că are obligația să-și 
valorifice potențialul Ia o cotă 
accesibilă ci, cea a marii per
formanțe. Dar, o spun din ca
pul locului, acest deziderat, 
aceste mari ambiții nu se pot 
împlini fără o conectare pu
ternică a tuturor celor care re
prezintă Corvinul Hunedoara Ia 
parametrii performanțelor ade
vărate. Aurita cale a mediocri
tății n-a adus dceît insatisfac
ții. E timpul ea echipa hunedo- 
reană să devină ea insăși !

Mircea M. IONESCU

Ce ne spun cifrele ?

„TRASEELE" DIVIZIONARELOR „A" 
ÎN ULTIMELE TRE! EDIflI

Pornind de la una dintre 
concluziile anchetei la care au 
participat cei 18 conducători de 
cluburi din Divizia „A". aceea 
a fluctuației de formă mani
festată de marea majoritate a 
echipelor de pe prima scenă, 
în ediția 1984—85, ne-am gîn- 
dit să vă oferim traseele — 
prin locurile ocupate în clasa
ment — parcurse de ele in 
ultimele trei campionate. Tra
see comparabile, care vorbesc 
rit se poate de sugestiv si 
despre constanța si despre... 
inconstanta celor 18 diviziona
re. Să le parcurgem (ordinea 
echipelor fiind aceea din ulti
mul campionat, iar cele trei 
coloane indică locurile din edi-
dițiile 1982—’83, 1983-
1984—85’) :

-’84 Și

Steaua . 5 2 1
Dinamo 1 1 2
Sportul stud. 3 4 3
Univ. Craiova 2 3 4
Gloria Buzău „B“ „B“ 5
A.S.A. Tg. Mureș 8 14 6
F. C. Argeș 4 5 7
Corvinul 6 12 8
„Poli" Timișoara 17 „B" 9
F. C. Bihor 11 7 10
Rapid -B“ 13 11
F.C.M. Brașov 16 „B“ 12
F. C. Olt 7 7 13
Chimia Rm. Vîlcea 15 9 14
S. C. Bacău 13 6 15
Jiul 9 n 16
F. C. Baia Mare 13 15 17
Politehnica Iași 10 8 18

mari câștiguri in bani. La acest 
gen de trageri se poate participa 
pe bilete completate cu o va; 
riariă jucată sută la sută sau eu 
patru variante achitate in cotă 
de 25 la sută. Indiferent de cota 
jucată, fiecare bilet are drept de 
participare la toate cele 3 ex
trageri. Așadar, numai până astă- 
seară la orele obișnuite de inclu
dere a agențiilor vă mai puteți 
procura bilete cu numerele dv. 
preferate.
• Tragerea „MARILOR C1ȘTI- 

GURI" PRONOEXPMS, care va 
avea loc miercuri 24 talie, oferă 
noi poeibffiâSăți participanților de 
a obține autoturisme „DACIA 
1360“ (la ambele laze ale tra
gerii), câștiguri ta numerar, pre
cum și excursii in R. P. Polcnă. 
Se efectuează 3 extrageri ta 
două faze, cu un total de 18 
numere.

Jucațl din timp numerele dv. 
preferate.

La ordinea zilei

5-13, UN „SCOR" CARE NU IRIBUIE
SĂ Sf MAI REPETE!

Sezonul 1984/85 a Înregistrat, 
cum s-a observat, la vreme, un 
nedoric record In materie de 
schimbări de antrenori. Atit la 
Divizia „A" cit și In campiona
tul secund. A.S.A. Tg. Mureș, 
Sportul studențesc, Gloria Bu
zău, „Poli" Timișoara sau S. C. 
Bacău au întruchipat adevărate 
exemple de performanță in ma
terie menținînd. pe durata în
tregului campionat, pe tehnicie
nii cu care porniseră la drum. 
In cazul clubului din Bacău, me
reu amenințat de părăsirea pri
mului eampionat, încrederea ma
nifestată față de D. Nlcolae-Nl- 
cușor capătă merite suplimen
tare, demne de evidențiat și In 
aceste rtnduri. 5 echipe, doar 5, 
și-au menținut antrenorii, 13 l-au 
schimbat pe parcurs !

In zilele care au urmat ter
minării campionatului, divizio
narele „A", care utilizau formu
le de provizorat la conducerile 
lor tehnice, au procedat la nu
mirea unor noi antrenori. Unspre
zece dintre cluburile primei di
vizii pornesc la drum cu tehni
cienii pe care l-au avut la în
cheierea competiției. Șapte din
tre ele se prezintă cu nume noi 
de responsabili tehnici. Intere
sant șl sugestiv ni se pare fap
tul că, în patru dintre aceste 
tixări de noi mandate, ne in- 
tilnim cu reîntoarceri de antre
nori Ia echipe pe care aceștia 
le-au mai condus cindva. La U- 
niversitatea Craiova revine Mir
cea Rădulescu care, nu mai de
parte decit In turul trecutului 
campionat, se afla tot pe banca 
tehnică craioveană. O reintîlnire 
se semnalează și la Pitești : Flo
rin Halagian, ale cărui succese 
ca antrenor sint legate de cele 
ale clubului alb-violet, se reîn
toarce in Trivale. Și Rapidul a 
rechemat un cuplu care a mai 
răspuns de pregătirea formației 
din Giuiești : Nicolae Lupescu — 
Teofll Codreanu. In fine, Ia Hm. 
Vîlcea, Marcel Pigulea se revede 
cu foștii lui elevi de la Chimia. 
Nume tn premieră Intilnim la 
Dinamo București — Constantin 
Cemăianu, Corvinul —- Ion Io-

Să punctăm dteva concluzii 
care decurg din traseele par
curse (vor face excepție acele 
divizionare care în unele ediții 
au avut si statutul de „B", nu 
înainte de a remarca încă o 
dată comportarea Gloriei Bu
zău. adevărata revelație a ul
timei ediții) :

— echipe constante In evolu
ții, avind cite două clasări iden
tice : Dinamo (locul 1), Sportul 
studențesc (locul 3) și F. C. 
Olt (locul 7),

— formații cu o inconstan
ță... ascendentă : Steaua (5-2-1),

— echipe cu o inconstanță...
descendentă : Univ. Craiova
(2-3-4), F. C. Argeș (4-5-7), 
Jiul (9-11-16) și F. C. Baia 
Marc (13-15-17), pentru petro- 
șeneni și băimăreni traseele au 
condus spre inevitabilul drum 
al Diviziei „B“,

— formații cu mari fluctua
ții : A.S.A. Tg. Mureș (de la 
minus 6 locuri, la plus 8 locuri), 
Corvinul (—6, +4), F.C. Bihor 
(+4, —3), Chimia Rm. Vîlcea 
(4-6, —5), S. C. Bacău (+7, 
—9). Politehnica Iași (+2, —10).

în concluzie, la marile fluc
tuații de formă de la o etapă 
la alta, iată că fruntașele fot
balului nostru au „sincope" și 
pe ansamblul participării lor 
ia întrecerile primului eșalon. 
Cind inconstanța locurilor par
curge o curbă... ascendentă 
este bine ; nu același lucru se 
poate afirma însă — fără dis
cuție — de acele echipe care... 
întorc indicatorul (vezi ulti
mele două cazuri. Jiul și F. C. 
Baia Mare).

Bella HOROSZ

ANUNȚ
I.D.M.S. București, B-diul 

Magheru «—8, sector 1, înca
drează de urgență pentru de
pozitul de piese auto din str. 
Valea Cascadelor nr. 24, sec
tor 6 :
G set depozit ;
® lucrător gestionar subuni

tate depozit ;
ffi reeețsționeri piese auto ;

nescu și F. C. Olt — Ion Oble- 
menco.

S-a rezolvat, deci, problema 
locurilor vacante la echipele de 
prima divizie, astfel că pregăti
rile se desfășoară, conform pro
gramului, sub Îndrumarea an
trenorilor aleși de conducerile 
cluburilor in cauză. Am între
buințat cuvîntul „aleși" pentru 
că — fa adevăr — în fiecare 
din cazurile enumerate și, in 
general, In stabilirea tehnicieni
lor pentru echipele lor, condu
cerile in cauză au latitudinea să 
decidă. Operația presupune o 
cintărlre responsabilă a valorii 
antrenorllor-eandidați și alegerea 
soluției celei mai convenabila 
pentru ambele părți. Aceasta ar 
fi situația ideală. Pentru că, din 
nefericire, atîtea cazuri de ra
pidă despărțire club-antrenor s-au 
Înregistrat incit te poți pe bună 
dreptate Întreba : oare atit de 
repede s-au evaporat toate ju
decățile de valoare privindu-l pe 
antrenorul x sau antrenorul y 
Incit din tehnicianul cel mai po
trivit pentru respectiva echipă ei 
devine „indezirabil" din pricina 
a 2—3 eșecuri în campionat ?

Avînd mereu în față sezonul- 
record (de nedorită repetare) 
privind schimbările de antrenori, 
ne exprimăm speranța că — de 
data aceasta — conducerile clu
burilor au ales cu toată serio
zitatea șl răspunderea pe atit 
de prețioșii lor colaboratori. As
ta, pe de o parte. Iar pe de 
alta că forurile responsabile vor 
interveni cu toată energia pen
tru ca demiterile sau demisiile 
antrenorilor să nu se producă 
la simplul capriciu al cluburi
lor — determinate mai mult de 
cifrele de pe tabela de marcaj 
decit de munca, de meritele teh
nicienilor ta cauză. Stabilitatea 
antrenorilor, fără de care nu pu
tem vorbi de o evoluție în per
spectivă a echipelor de pe pri
ma scenă, iată o condiție a reu
șitei, care se pune mai acut ca 
niciodată, acum la începerea u- 
nel noi ediții a campionatului.

Eftimie IONESCU

MECIURI 
AMICALE

® CARPATI BRAȘOV — DI
NAMO BUCUREȘTI 1—5 (0—3).
Au marcat : Orac (min. 5 — din 
penalty). Movilă (mim. 16), Au
gustin (min. 29), Varga (min. 
5g), Dragnea (mim. 60). respectiv 
Coinan (min. 78 — din penalty). 
DINAMO a foîosit următorii ju
cători : Ionia — Vlad, Nicolae, 
Ivan, Topolinschi — Suciu, Drag
nea. Movilă — Augustin, T«>ba, 
Orac. (Au mai jucat : Bucu, 
Varga, Andone, Raba și S. Rădu- 
canu). I. STANCA — eoresp.
• TRACTORUL BRAȘOV — 

UNIVERSITATEA CRAIOVA 1—2 
(0—1). Toate cele trei goluri au 
fost marcate din lovituri de ia 
IU m de Irimescu (min. 26 și 55) 
și A. Neagu (min. 57). Craiovenii 
au utilizat formația : Beldiei — 
Mănăilă, Cioroianu, Săndoi, Ma
tei — Mitrei, Irimescu, Stănesou, 
Bleu — Ad. Popescu, O. Popescu. 
(Au mai jucat : Zamfir, Tilihoi, 
Dumitra și Badea). P. DUMI
TRESCU — coresp.
• F.C.M. BRAȘOV — S. C. BA

CĂU 1—0 (0—0). Golul gazdelor
a fost înscris de Barbu în mim. 
88. Formațiile utilizate : F.C.M. 
BRAȘOV : Polgar — V. Ștefan, 
Moldovan, Naghi. Manciu — Șoa
rece, Barbu, Bălan — Mărgărit, 
Cramer, Cimpean. (Au mai jucat: 
Spirea. A. Vasile, Moșoman șl 
Gyorfi II) ; S. C. BACAU : Man- 
geac — Andrieș, Borcea, Arteni, 
Elisei — Avădanei, C. Solomon, 
Viscreanu, Șoșu — Șoiman, Blșcă- 
(Au mal jucat : Dogan și Popes
cu). In deschidere, meciul echi
pelor de speranțe s-a încheiat la 
egalitate : 1—1. Carol GRUIA — 
coresp.• „MEMORIALUL TUDOR PA- 
RASCIIIVA". Tn zilele dc 26, 27 
șl 23 iulie — în organizarea aso
ciației Gloria-Pandu-rii Tg. Jiu. 
var avea loc meciurile din cadrul 
competiției „Memorialul Tador 
Paraschiva". Vor participa for
mațiile A.S.A. Tg. Mureș. Chi
mia Rm. Vîlcea, Universitatea 
Craiova. Jiul șl Gloria-Pandurii 
Tg. Jiu.• GLORIA BUZĂU — PIAST
GLIVICE 2—8 (1—0). Golurile
formației buzoiene au fost în
scrise de Tulpan (mill. 7) și D- 
Georgescu (min. 73). GLORIA a 
aliniat următorul „11" : Lazăr 
Năstase, Tică, Mircea. Tulpan — 
Cramer. Ghizdeanu. Balaur, Su- 
mulanschi — D. Georgescu, Julis.

• primitori mărfuri plase i 
auto ;

• muncitori necalifieați pen
tru pază.

Solicitan-ții trebuie să pose
de buletin de identitate de 
București. Relații suplimen
tare la sediul întreprinderii, 
B-dul Magheru nr. 6—8. sec
tor 1. etaj V, camerele 3 sau 
11. telefon 11.39.5» interior 142 
sau 181.



„Interzonalul" feminin de șah

SOSIRE STRÎNSĂ LA HAVANA
® Dana Nuțu, In plină cursă pantru calificare și pentru

C. E. de tenis de masă — juniori și cădeți titlul de mare maestră!

TINERII SPORTIVI ROMÂNI ÎN 9 SEMIFINALE
mal rămas 
interzonal

de 
fe-

IIAGA, 19 (prin telefon). 
Majoritatea sportivilor români 
au continuat seria succeselor 
în probele individuale ale 
Campionatelor europene de 
tenis de masă pentru juniori 

7 
simplu și două

și cădeți, calificîndu-se în 
semifinale de s.1 .' .*
de dublu.

— simplu : Oti- 
învins pe Wal-

La CADETE 
lia Bădescu a 
termayer (R. F. Germania) cu 
2—0 (8, 16) și tot cu 2—0 (8, 19) 
pe Potts (Anglia) ; Emilia 
Ciosu a eliminat, pe rînd, cu 
2—0 (13, 18) pe Schroder (Lu-

xemburg), cu 2—0 (15, 18) pe 
Makinian (U.R.S.S.) și tot cu 
2—0 (13, 13) pe Wirth (Unga
ria) ; Maria Bogoslov a trecut 
de Swenson (Suedia) cu 2—1, 
dar a fost Învinsă de Tian 
(U.R.S.S.) cu 2—0. CĂDEȚI 
— simplu : Călin Creangă a 
cîștigaț cu 2—1 (—17, 20, 11) la 
Mol (Olanda) și tot cu 2—1 
(—17, 19, 16) la Frantz (R. F. 
Germania) ; Romulus Revisz a 
Învins în „sferturi" pe Smre- 
kar (Iugoslavia) cu 2—1 (16, 
—21, 11) j dublu : Bădescu,
Ciosu 2—0 cu Holt, Potts (An
glia) și 2—0 cu Waltermayer,

(R. F.
Revisz

Schmied

Germania) ; 
2—0 cu 
(Austria), 

Paivarlnta 
cil Franz, 
Germania), 

simplu ; 
14), cu 
(-15, 16,

?1

PE TERENURILE DE TENIS
• în turneul feminin de la 

Bregenz (Austria), Virginia Ru- 
zid a învins în tunul al II-lea 
pe Marie-Christine Calleja (Fran
ța) ou 6—3, 6—0. Alte rezultate : 
Betznar — Pollet 7—5, 3—6, 6—-L 
Kanellapoulou — Byrne 6—0, 6—3, 
Keppler — Minter 6—2, 2—6, 6—4, 
Jausovec — Stampfll 6—2, 6—2, 
Huber — Dcmangeot 6—2. 6—L

ARBITRUL MECIULUI
ROMANIA - EGIPT

Struse 
Creangă, 
Gsodam, 
2—0 cu Karkamo, 
(Finlanda) și 2—1 
Haumer (R. ~
JUNIOARE — 
Lohr 2—0 (17,
(Ungaria). 2—1 
Pollak (Iugoslavia) 
(21, 16) cu Viktorsson 
dia) ; Anca Cheler 
Nolten (Suedia) ;
— simplu ; Vasile Florea 2—0 
cu Del Tomba (Italia), 2—1 cu 
Prîmorae (Iugoslavia) și 2—0 
cu Boute (Olanda) ; Călin To
ma 2—0 cu Nannoni (Italia), 
2—0 cu A. Syed șl 2—1 cu Ja- 
vourek (Cehoslovacia) ; Vasile 
Tlugan — Podpinka (Ungaria) 
0—2. JUNIOARE — dublu : 
Lohr, Cheler — Veen, Hop 
(Olanda) 2—0 și 0—2 cu 
Kasalova, Davidkova (U.R.S.S.)

Semifinalele și finalele se 
vor disputa sîmbătă.

F.
Kinga 
Kahn 

16) cu 
2—0 

(Sue- 
0—2 cu 
JUNIORI

Trei runde au 
jucat în turneul 
minln de șah de la Havana 
și. la această oră. 7 jucătoare 
aspiră la primele 3 locuri, care 
asigură calificarea în penulti
ma fază a competiției mon
diale — meciurile candidatelor. 
Aflindu-ne în posesia tuturor 
rezultatelor vă putem oferi un 
clasament complet, pe puncte 
cîștigate și pierdute, 
acest turneu, atît de 
apropie de căderea 
Așadar :

Nana Aleksandria 
8—2, Dana 
7‘/J-21/,. 
(U.R.S.S.) 
Ahmilovskaia (U.R.S.SJ 
Pîa Cramling
6*/j—3*/î. Zsuzsa
(Ungaria), Gulnar 
Iova (U.R.S-S.) 6—4> 
Feng (R- P- Chineză)

acum cînd 
agitat, se 

cortinei.

(U.R.S.S.) 
(România) 

Ioseliani 
, Elena 

7—3, 
(Suedia) 

VerSci 
Sakha- 

An Yan 
___ „ , 4%—5*/j. 
Susans Walker (Anglia)4—6, A- 
sela De Armas (Cuba) 4—7, Diane 
Sawereide (S-U.A.) 3V2—71/*
Nava Shterenberg (Canada) 3— 
7. Zirka Frometa (Cuba) 3—8. 
Stepanka Vokralova (R.F.G.) 
2l/i—9l/i.

Șapte concurente își dispută, 
așadar, primele 3 locuri. Sorții 
au făcut ca ele să se și ln-

Nuțu I 
Nana
7%—3%,

tîlneascâ direct In acest tur
neu. Lidera. Aleksandria, va 
juca la rînd 
Gramling (a) sl 
Dana Nuțu le 
Shterenberg (a) 
șl Frometa (a), 
beră in runda a 13-a) va 
vea drept adversare pe Nuțu 
(a) și Walker (n). Cel mai 
greu finiș, dar și hotărâtor prin 
rezultatele sale, este acela_ al 
marii maestre ungare Veroci 1 
cu Aleksandria (a), Ahmilov- 
skaia (n), Sakbatova (a). în 
sfîrșlt. Fia Cramling, după un 
„respiro" cu cubaneza De Ar
mas, va trebui să probeze 
Elo-ul său de 2 400 în parti
dele cu Aleksandria (n) șt 
Ahmilovskaia (a).

Conjunctura este — după pă
rerea noastră — favorabilă Da
nei Nuțu, care trebuie să acu
muleze 2 puncte din 3 partide. 
Cu 971 p, ea va realiza norma 
de mare maestră si va obține, 
în mod sigur, calificarea- După 
cum o cunoaștem. Dana are 
mari resurse de mobilizare in 
momentele cheie ale 
ternic concurs- Cum 
ta de fată.

Aleksandria.
cu Vcrâci (n). 

De Armas (n). 
întilnește 
Ioseliani 
Ioseliani

Valeriu

pe
(n) 
(li-
a-

unui pu- 
este aces-

CHIO5E

• Tot un turneu feminin, dar 
Ia Newport; rezultate din optimi 
de finală: Tumiut — Mundel
6— 4, 6—1, Fernandez — Villagran
7— 6, 7—6, Smyliie — Richardson
6—7, 6—4, 6—4, AntonopollB —
Copeland 6—3. 7—6.
• în cadrul zonelor semifinale 

ale „Cupei Galea" (masculin.) la 
Manteeatini (Italia) Italia a în
vins Danemarca cu 3—0, iar la 
Marianske Lazne (Cehoslovacia) 
Olanda a câștigat în fața echi
pei Monaco cu 2—1

Federația Internațională da 
tenis a desemnat pe Jenă 
Taroczy (Ungaria) ca arbitru 
principal al întilniril interna
ționale România — Egipt, din 
cadrul semifinalelor europe
ne ale .Cupei Davla", pro
gramată la București, la 1—4 
august.

m :

ECHIPA DE SPADA A ROMÂNIEI
ÎNAINTEA STARTULUI LA C.M.

Turul Franfei

• In turneul de la Washington 
(Marele Premiu „Nabisco") au 
continuat jocurile din cadrul tu
rului al II-lea șl al IH-lea, Iată 
rezultatele, tunul n : Clerc — Jl- 
vojtoocvim 7—6. 6—2, Plmek —

Carnet extern

Șl McfNROE PE URMELE IUI BORG ?

La campionatele mondiale de 
scrimă de la Barcelona s-a în
cheiat și ultima probă indivi
duală, cea de spadă, care a 
adus prima satisfacție midi 
delegații de scrimerl români, 
prin calificarea spadasinului 
Sorin Saitoe în finala probei. 
Aci, întîlnlndu-l pe reputatul 
scrimer Kolczonay, medaliat in 
ultimii ani la marile competi
ții, tînărul nostru reprezentant 
(debutant la o ediție a „mon
dialelor* de seniori) a. pierdut 
în primul asalt al finalei de 
opt, ratînd astfel ocazia de-a 
intra în lupta pentru medalii. 
Iată rezultatele din această fi
nală : Philippe Boisse (Franța) 
— Jiri Bcran (Cehoslovacia) 
10—7, Erno Kolczonay (Unga-

ria) — Sorin Saitoo (România) 
10—5, Philippe Riboud (Franța) 
Zoltan Szekely (Ungaria) 10—4, 
Jaroslav Jurka (Cehoslovacia) 
— Jerri Bergstrom (Suedia) 
10—8; Boisse — Kolczonay 
12—11, Jurka — Riboud 12—11 ; 
pentru locurile 3—4 : Riboud — 
Kolczonay 
rile 1—2: 
10—8.

Astfel, 
Boisse, deținătorul medaliei de 
aur de la J.O. 1984, se dove
dește $1 acum cel mal bun spa
dasin din lume. Actuala ediție 
a C.M. se încheie ci proba 
echipelor de spadă, printre 
protagoniste aflîndu-se și for
mația României.

UN OUT-SIDER CIȘTIGA 
ETAPA A 20-a

Lamerls a
28-a etapă

10—8 ; pentru locu- 
Bolsse — Jurka

francezul Philippe

Retragerea — oarecum ne
așteptată! — în plină glorie 
a lui Bjorn Borg a produs 
la vremea respectivă multe 
comentarii. Jucătorul de tenis 
nr. 1 al lumii, cîștigător al 
multor turnee de mare am
ploare, Bjorn Borg s-a retras 
tocmai atunci cînd atinsese, 
se pare culmile performanței 
în această lume de dispute 
atît de acerbe cum este. cea 
a tenisului internațional.
• De ce? Cum este posibil ? 
Întrebările curgeau una după 
alta, dar liniștitul și atlt de 
stăpînitul suedez, mereu calm, 
chiar și tn cele mal „încinse" 
momente ale carierei sale de 
sportiv, rezista asaltului zia
riștilor răspunzînd mecanic : 
„Sînt obosit. Mi-ajunge. Vreau 
să-mi trăiesc viața și altfel 
cleclt alergînd de la un tur
neu la altul. Și apoi am șl 
unele dificultăți cu brațul...*.

Anii au trecut. Borg mai 
joacă, din cînd în ctnd, 
ciuri demonstrative. Dar 
a mai luat parte la nici un 
neu Își trăiește viața — 
ssm spunea el. Și iată că de 
curtnd un alt mare jucător, 
John McEnroe, actualmente 
nr. 1 in lumea tenisului mon
dial, este, cum se exprima 
plastic: „la capătul puterilor*. 
Ratînd două mari turnee (Ro
land Garros și Wimbledon), 
„roșcatul din Cincinatti" este 
acum ținta unor întrebări »!- 
ciitoare din partea ziariștilor. 
Ce se tniîmplă cu McEnroe t 
Este, Intr-adevăr, la capătul 
puterilor r Asaltat, John, moi 
calm ca de obicei, a răspuns: 
„Poate am abuzat de mine șt 
de talentul meu. Gîndlțl-v* că 
numai tn 1984 am disputat M 
de jocuri de simplu și 41 de 
dublu. 1M de meciuri intr-un 
an. Acum, am 26 de ani și, sln-

MASURI PENTRU PROTEJAREA SPORTIVILOR
ÎN CONCURSURILE DE SCRIMĂ

MADRID (Agerpres). — Pre
ședintele Federației internațio
nale de scrimă (F.I.E.), Roland 
Boi telle, a anunțat că noile 
măsuri pentru mărirea securită
ții sportivilor vor intra aproa
pe sigur în vigoare la 1 ia
nuarie 1986, în loc de 1 ianua
rie 1987, aceasta după acciden
tele produse cu ocazia actua
lelor campionate mondiale

la Barcelona, în special cu cel 
suferit de floretistul francez 
Philippe Conscience, rănit se
rios de o floretă ruptă în tim
pul unui asalt. In ce privește 
măsurile practice respective, 
este vorba de introducerea unor 
noi lame ale armelor, incasa- 
bile, iar vestele de concurs vor 
fi făcute în mod asemănător cu 
vestele antiglonț.

OLandeziuă Johan 
câștigat «ia de a 
(Montpoffi — McnestxsroJ — Limo
ges in 5h53:1O, 226 km, medie 
orară : 33,225 km. destul de ri
dicată), demanstadu-1 ou 21 da 
secunde pe Kim Anderson șl ou 
22 pe Peeters (Belgia). Grosul 
pkitdoulut a sosit La aproape un 
minut (Hinault pe locul 8 ; Lo
mond, pe 114). Desigur că. In a- 
oeste condiții, Bernard HinauM 
Își păstrează prețiosul tricou gal
ben. chiar dacă americanul Le
mnari s-a mal apropiat, benefi
ciind de bonificațiile câștigate la 
sprinturi. A fost o etapă domi
nată In final de câștigătorul el. 
dar observatorii relatează că Hi
nault a supravegheat In perma
nență orice mișcare a principalilor 
săi adversari. EI conduce în 
clasamentul generai cu un timp 
total de 107 h 07:31. în continua
re : 2. Lemond la 1:59: 3. Roche 
la 3:35; 4. Kelly la 5:37; 5. An
derson La 7:16 ; 6. Delgado la 
8:26. Astăzi se dispută penultima 
etapă, oonlracronomet.ru, pe un 
traseu în jurul Lacului Vasslvlere 
en Limousin (45,7 km), urmând 
ca mîine să aibă loc ultima 
pă, între Orleans șl Paris 
km). —

Jeannie Longo a câștigat 
sprint etapa a 4-a (partea a doua) 
a Turului Franței feminin, par- 
curglnd distanța de 81,6 km, 
dintre Saint Ylrielx la Perche șl Limoges,.................— -
conduce 
9 h 01:33, 
9:01 șl 
tăzl este

eta- 
(190

la

to 2h04:46, Maria Canina 
detașat la „general", cu 
uirmată de Lpngo 

Bonanomi, La 9:07, 
zi de pauză.

me
nu 

tur- 
așa

cer să vă spun, tenisul nu-mi 
mai face plăcere. Zilnic, an
trenamente șl meciuri, dispute 
cu adversari care top vor să 
mă învingă, un public care 
ține cu cel mal slab, arbitri 
— și ei oameni — cu slăbiciu
nile lor. Șl eu slnt mereu sin
gur. Am și probleme de să
nătate, mă doare cotul...*.

Prietenul lui, Fleming, eu 
care face pereche, tn ultimii 
ani, cete de părere că JChs 
McEnroe este mai mult obo
sit psihic, dar că are puterea 
să revină. Dar John spunea 
recent : „Din ce in ce mat 
mult mă gfndesc la Borg. 
L-am Înlocuit In Ierarhia 
mondială ocuptnd primul loe. 
De atunci am Înțeles mal bine 
multe lucruri. Ctnd începi să 
pierzi este dificil de suportat 
tdeea eâ nu mal ești cel mal 
bun...*.

Călin ANTONESCU

• JUNIORII ROMANI 
IN UNGARIA

• Turneul Internațional pentru 
juniori U, desfășurat la Racke- 
ve (Ungaria), a fost cîștlgat de 
formația U.R.S.S. care a între
cut ta finală cu scorul de 3—1 
(•—#) selecționata R. D. Germa
na. în ultima zi a competiției 
echipa României a Învins selec
ționata Cehoslovaciei cu scorul 
da 4—3 (8—3) șl s-a clasat pe 
locul 3.

• ȘTIRI, CAMPIONATE
• In cea de a doua etapă a 

campionatului brazilian s-au în

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BOX • Campionul olimpia de 

la Los Angeles al categoriei su- 
perwelter, americanul Jerry Page, 
a debutat cu succes Ia profesio
nism ciștigtnd meciul cu compa
triotul său Jlm Vozar, disputat 
la Akror (Ohio) prin ko (1).

CĂLĂRIE ț Proba de sărituri 
din cadrul concursului de la 
Falsterbo (Suedia) a revenit Iul 
Sven-Ake Lindberg (Suedia) pe 
calul .Dry Martini* cu 54.» p. 
El a fost urmat de Lorna Clarke 
(Anglia) pe .Danville* — 5»,40 p

șt d« Clarissa Strachan (Anglia) 
pe .Stormy Dry* — 76,55 p.

CICLISM • cea de a doua e- 
tapă a .Turului Llege“-ulul (a- 
matori) a fost ciștigată de Y. 
Daems (Belgia) care a parcurs 
1« km In 3.49:50, urmat la < s 
de X. Rles (Danemarca). In cla
samentul general conduce K. Rles 
cu 5.54:00, urmat de F. Pedersen 
(Danemarca) la 1:45.

POLO PE APA • în locality 
tea Constants (R. F. Germania) 
s-a disputat cea de a doua e-

tapă a turneului .Celor 6 na
țiuni*. Iată rezultatele : Iugosla
via — Australia 11—4 (2—1, J—1, 
4—0, 1—1) ; U.R.S.S. — Franța
11—8 (0—0, J—I, 3—2, 4—5) ; R. F. 
Germania — Spania 11—4 (2—3, 
4—3, 3—1, 3—2).

VOLEI • Cea de a doua etapă 
a „Cupei Taurus* care se dispu
tă la Budapesta și este rezerva- 
* echipelor feminine s-a înche
iat cu rezultatele: S.U.A. — Ja
ponia 3—0 (13, 9, 15) șl Unga
ria — Italia 3—1 (2, 2. —7, 10).

registrat următoarele rezultate : 
Bangu — Vasco de Gama 3—1, 
Pante Preta — Guarani 9—4, 
C. S. Alagoas — Atletico 3—3, 
Ceara — Bahia 1—L. Sport — Co- 
rlntlans 3—1, Join viile — Cori- 
tlba 9—0.
• Avansează spre final șl cam

pionatul argentinian, categoria 
„Naclonal*. In returul unei se
mifinale Velez Sarsfield a dis
pus de Argentlnos Juniors cu 
2—6. Cum In tur rezultatul a 
fost de 2—« pentru Argentinoz 
s-a recurs la executarea lovitu
rilor de la 11 m. S-a calificat 
Velez Sarsfield cu scorul de 4—1 
după executarea penaltyurllor, tn 
finala campionatului Velez ur
mează să Inttlnească pe clștlgă- 
toarea unul baraj la care Iau 
parte River Plate, Independlente 
șt Newell’s Old Boys, tn primul 
joc al acestui turneu de baraj : 
River Plate — Estudiantes la 
Plata 4—1.
• In orașul Liverpool se iau 

măsuri dintre cele mal eficien
te pentru combaterea pe viitor 
a oricăror acte de Indisciplină șl 
de violență pe cele două mari 
stadioane ale orașului „Anfleld 
Park* (F. C. Liverpool) ■ șl 
„Goodison Park" (F. C. Ever
ton). La „Anfleld Park ,a fost 
instalat un circuit Intern .yideo 
care va permite să se urmăreps-

că In permanență spectatorii din 
tribune. Mulțimea este nu nu
mai vizualizată ci șl Înregistrată. 
O Instalație similară va fi ope
rațională de la disputarea pri
melor jocuri oficiale din cam
pionat șt pe celălalt stadion, 
„Goodison Park*.
• Ultimele vești tn ceea ca 

privește transferările europene 1 
Mats Gren de Ia U.K. G3te- 
borg la Grasshoppers Zurich, 
chilianul Hlsls a semnat pentru 
Panathlnalkos șt Juan Lozano de 
Ia Real Madrid va evolua In se
zonul viitor la S. C. Anderlecht
• în legătură cu viitorul tur

neu final al C.M. din Mexia 
(’86), cunoscutul fotbalist argen
tinian Diego Maradona a decla
rat că fotbaliștii europeni care 
slnt mal bine pregătiți fizic vor 
fi avantajați In Mexic, suporttnd 
mal bine jocurile la altitudine, 
tn ce privește echipele europene 
ei a apreciat că prima șansă o 
au reprezentativele Franței, R. F. 
Germania, Italiei șl Danemarcei.
• în Bulgaria au fost create 

două noi echipe de fotbal. In 
locul formațiilor Levskt Spartak 
șl T-S.K.A. Septemvrtlsko Zname, 
desființate. Cele două echipe se 
vor numi Vltoșa șl, respectiv, 
Sredeț. Prima formație îl va a- 
va ca antrenor pe Klrll Ivkov, 
Iar a dona — pe Serghei lotov.
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