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Proletari din toate țările, uniți-ol!

„Din momentul in care partidul mi-a încredințat 
inalta funcție de secretar general nu am avut odih
nă, și zi și noapte - aș putea spune - gîndurile 
mele au fost cum să slujesc mai bine cauza poporu
lui, a partidului, cum să acționăm incit să înfăptuim 
în cele mai bune condiții minunatele idealuri ale 
societății socialiste și comuniste pe pămintul 
României".

NICOLAE CEAUȘESCU
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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MAIIIII CHIUI! Al UNII EPOCI GLORIOASE FRUMOASE PERSPECTIVE
Drumul neamului nostru, în istorie a cunoscut 

de-a lungul veacurilor mulitc momente de răscru
ce, care i-au jalonat etapele devenirii, ale tre
cerii prin epoci, momente care rămîn vii și re
zonante in memorie trecînd din generație in 
generație.

Un astfel de început, deschizător al celei 
mai fertile epoci din existența țării, îl celebrăm 
cu entuziasm și căldură în acest miez de vară: 
momentul istoric din iulie 1965 constituit de 
cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, care, exprimînd voința în
tregii națiuni, l-a ales pe tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU să conducă destinele 
poporului pe un drum nou ducînd spre piscu
rile cele mai înalte ale progresului, prosperi
tății, civilizației.

Aniversăm acest moment de răscruce din istoria 
nouă a patriei cu gîndul la marile împliniri 
din munca și viața noastră, din biruitoarea 
luptă pentru mai bine, cu imaginea tonică a 
impresionantelor ctitorii din acest dens și stră
lucitor arc de timp — ctitorii care dau chip și 
dimensiuni noi țării, măsura reală a capacită
ții, valențelor, vredniciei și vocației de con
structori âle oamenilor săi —. cu mîndria pa
triotică a unor înfăptuiri de-a dreptul epocale 
și a dobîndiriî unui prestigiu fără seamăn în
tre națiunile lumii, cu certitudinea mersului 
nostru înainte, mereu ascendent, spre un vii
tor și mai luminos.

în acest moment aniversar, omagiem cu deo
sebire pe bărbatul care ne-a învățat mai pre
sus de orice să fim mîndri de numele, de vatra 
și istoria noastră milenară, să năzuim spre mai 
sus, mai frumos, mai bine, să fim cutezători 
în gmdire și faptă, să ne unim energiile crea

toare pentru împlinirea unor idealuri înalte și 
nobile. îl omagiem cu dragoste și recunoștin
ță pe ctitorul României moderne, pe cirmaciul 
încercat și iscusit al cărui nume dă numele a- 
cestui ev nou, „EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU", 
cea mai înfloritoare din întreaga istorie a pa
triei, omul al cărui spirit novator, dinamism 
revoluționar, în gîndire și acțiune, cutezanță și 
clarviziune și-au pus decisiv amprenta pe în
treaga activitate politică și economico-socială a 
țării, constituind geneza marilor înfăptuiri și 
izbînzi de azi, realizate cu poporul și pentru 
popor. Și pe care le exprimă convingător vo
lumul producției industriale, sporit de șase ori 
în numai două decenii, cel al agriculturii, du
blat și el în același răstimp, avîntul fără pre
cedent pe care l-au cunoscut știința, cultura și 
arta, noua calitate a muncii și vieții.

Ca toate celelalte domenii ale activității so
ciale, mișcarea sportivă a beneficiat în aceste 
două decenii de puternicul impuls generat de 
gîndirea novatoare a secretarului general al 
partidului, președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de indicațiile valoroase pe 
care le-a oferit acestei activități, ridicată la 
un statut social prestigios, de sprijinul material 
permanent, de insuflarea spiritului revoluționar 
și al patriotismului fierbinte în rîndurile tuturor 
slujitorilor ei. Așa au fost posibile pătrunde
rea viguroasă a activității de educație fizică și 
sport în rîndul maselor largi de oameni ai 
muncii, marile performanțe și succesele inter
naționale fără precedent care i-au adus spor
tului românesc un înalt prestigiu pe toate me
ridianele. Și pentru care tineretul patriei este 
profund recunoscător partidului, secretarului său 
general.

PENTRU SPORTUL 
ROMÂNESC

• In prima jumătate a anului 1985 : 51 de medalii la campio
natele mondiale ți europene pentru tineret ți juniori I • 29 de 
cluburi ți asociații (din 16 centre) au contribuit la aceit excelent 

bilanț • Halterele în fruntea „topului**  disciplinelor

Amplă participare la competițiile și manifestările dedicate

aniversării istoricului Congres al IX-lea al partidului

ENTUZIASTUL OMAOIU AL TINERETULUI S1WRT1V
BRAIL A. tn organ iz-area Corn.- 

te tuiul județean U.T.C.’ a avui 
loc o săptămînă a sporturilor 
tehnico-aplicative. Programul a 
fost deosebit d-e bogat și atrac
tiv, cupriinzîn-d întreceri de tir, 
orientare turistică, modelism, judo 
și karting. După dispute intere
sante. au fost desemnați câștigă
torii : tir — I. Avram și Aurelia 
Iordache ; orientare turistică 
(desfășurată în pădurea Viișoa- 
ra>. cat. 14—16 ani Aurelia Io- 
niță și I. Andronovici ; cat. 17— 
19 ani Alexandra Nichita și l, 
Chirtoc ; modelism, I. Mihalcea 
aerornodele, B. Panțuru — navo- 
modele, I. Frățilă — automodele 
și B. Angelică — rachetoimo- 
deie ; karting oat. 14—16 ani A. 
Oprea, cat. 17—IB and C. Oprea, 
cat. 19—20 G. Panait ; judo • cat. 
60 kg. F. Dobrilă, 65 kg. V. Ior
dache, cat. 71 kg. I. Bari, 78 kg 
V. Pătrașcu, 86 kg. G. Pascu, 
95 kg T. Vlad. (Tr. ENACHE, 
coresp.).

ORADEA. Timp de o sâptămi- 
nă, pe 16 terenuri de tenis de 
cîmp din localitate (Tricolorul 
T.C.I. și Sănătatea) s-au desfă
șurat întrecerile celei de a 28-a 
ediții a „Cupei Dr. P. Groza“ la 
tenis. O competiție de mare 
popularitate și frumusețe, la ca
re anul acesta a participat un 
număr record de jucători, junior 
și copii — 280 băieți și 187 fete. 
Disputele au • fost foarte strânse 
interesante $i urmărite de nu
meroși spectatori, iubitori ai a- 
cesbși discipline. Iată și câștigă
torii : simplu fete. 8—10 ani — 
Aura Zirnoveanu (Dinamo Eiicu- 
rești), 11—12 ani Monica Bogănac 

(CSS Oradea), 13—14 am Angela 
Kerek (Electrica Timișoara). 
15—16 ani Bernadeta Martin 
(CSS Piatra Neamț), 17—18 am 
Gabriela Medveș (Sănătatea Ora
dea) ; simplu băieți. cat. 8—10 
ani P. Verek (Electrica Timisoa
ra), 11—12 ani A. Pavel (CSS 2 
Constanța), 13—14 ani M. Onilă 
(Progresul București), 15—16 an.
S. Cutinov (Spartacus Brăila), 
17—18 ani A. Damian (CSS Ba
cău). (i. GHEIȘA, coresp.).

BUZĂU. Duminică a fost o zi 
splendidă în localitate, propice 
pentru organizarea de acțiuni si 
întreceri sportive de masă in ma
joritatea asociațiilor. La Școala 
generală nr. 15 și la Liceul B.P. 
Hașdeu au fost organizate du
minici sportive cu participarea 
unui mare număr de elevi care 
s-au întrecut La handbal (bă’eți 
și fete), tenis de masă, tenis de 
cîmp și baschet. în lungul râu
lui Buzău. în zonele amenajate 
pentru sport și destindere.’ a 
fost o adevărată revărsare de 
tinerețe și voie bună. în unele 
locuri. concursuri ad-hoc de 
înot. La Pădurea Spătaru, a avut 
loc „Ziua constructorilor de ma
șini". cu atractive întreceri de 
fotbal si volei. Asemenea ac
țiuni s-au desfășurat și în sta
țiunea Sărata Monteoru.

SIBIU, o manifestare sportivă 
de toată frumusețea pe meleagu
rile Sibiului. La Curmătura, timp 
de două zile, Asociația sportivă 
,,Poligraf ia" — Sibiu, prin cecctd 
său' de turism „Montana" a or
ganizat cea de a 3-a ediție a 
,,Ștafetei Tipografului" (coustmd

din diferite probe : test teoretic- 
turistic, probă practică de regu
laritate, probe speciale de acor
dare a primul-ui ajutor, orientare 
turistică cu busola și harta, or
ganizare de tabără de corturi, 
probă culturală ș.a.). In afara 
întreprinderii poligrafice sibiene 
la întrecere au hiat parte cercu
rile turistice „Negoiul", „Meri
dional ", „Sibiensis" și cercuri ale 
întreprinderilor poligrafice din 
Oradea și Filaret București, tro- 
fieul pus în joc revenind I.P. O- 
radea, pentru a doua oară con
secutiv (în cele trei ediții). Pe 
categorii de vîrstă : 14—18 ani
I.P.  Oradea, 18—30 ani I.P. Ora
dea, peste 30 de ani I.P. Filaret. 
Proba culturală a revenit I.P. Fi
laret București.

★
Bazele sportive șl salba lacu

rilor de agrement din Capitala 
au cunoscut în ultimele zile, de 
frumoasă vară, o mare afluență 
de oameni de toate viratele, dor
nici să-și petreacă ceasurile li
bere prin mișcare. A fost un pri
lej bun pentru consiliile pentru 
educație fizică șl sport ale sec
toarelor să organizeze atractive 
competiții și acțiuni dedicate mă
reței sărbători ; aniversarea a 20 
de ani de la cel de-al IX-lea 
Congres al Partidului. Iată cîte- 
va relatări de la aceste acțiuni :

• O frumoasă Inițiativă notăm 
de la Școala generală 190 din 
sectorul 4, unde a fost organizat 
un evan tai de Întreceri cu parti -

(Continuare in pag 2—3)

1985, primul an al unui nou 
ciclu olimpic. In mod firesc, a- 
tentia se îndreaptă spre schimr 
bul de ștafetă al sportului ro
mânesc. spire tinerii performeri 
capabili să Intre între „trico
lorii" care vor fi prezențl la 
startul J.O. ’88. Acum, la jumă

CAMPIONATE MONDIALE

Aur Argint Bronz Total

Haltere 3 tar 6 9
Popice 1 2 2 5
Lupte libere . — 1 ? 3
Lupte greco-romane — 1 1
Scrimă 1 *Ș" 1

Total 4 5 10 19

CAMPIONATE EUROPENE
* Aur Argint Bronz Total

Tenis de masă 3 2 8 13
Haltere 3 - 8 11
Lupte greco-romane 1 2 3
Lupte libere — 3 1 4
Tir (skeet) — 1 1

Total 7 7 18 32

tatea anului, bilanțul realizări
lor lor la campionatele mondiale 
și europene pentru tineret, spe
ranțe, Juniori și cădeți este — 
putem afirma fără reținere — 
remarcabil. Reprezentanții Româ
niei au cucerit la aceste între
ceri 51 de medalii, dintre care 
11 de aur ! Șt, să n.u uităm, sin- 
tem abia la jumătatea anului, tn 
față aflindu-se încă un bogat

CLASAMENT
1. BUCUREȘTI 105.6 p
2. Tg. Mureș 15 p
3. Constanța 13 p
4. Brașov 10 p
5. Craiova 8 P
6. Suceava 7 P

CLASAMENT PE CLUBURI
l. Olimpia București 54 P
2. CSS 1 Spartac Buc. 22,6 P
3. CSS Steaua Buc. 14 P
4. Fatru'I Constanta 12 P
5. Unlv. Craiova 8 P

6—7. C.S.M. Suceava 7 P
Gloria București 7 P

8—9. Dinamo Brașov 6 P■ ;
Mureșul Tg. Mureș 6 p ; 10. 
Electromuneș Tg. Mureș 5 p; 
U—16. Dacia Pitești 4 p : 
Tractorul Brașov 4 p ; C.S.M. 
Reșița 4 p ; A.S. Clujeana 
Cluj-Napoca 4 p ; C.S.S. Stl-

program pentrti eșalonul juvenil, 
cu campionate europene de na- 
tație și atletism, cu alte compe
tiții continentale și mondiale 
care pot — șl ele — valida ta
lentul, uerspectivde noii gene
rații de performeri români.

Except înd popicele, toate ce
lelalte discipline care au reali
zat rezultate remarcabile la cam

pionatele Europei șl ale lumii 
sînt olimpice și aceasta este o 
primă mane- buourte. - Q alter, ma
rele număr de prezențe pe po
diumul de premiere Ia sporturile 
aflate in programul J.O. ; 46. tn 
fine, remarcabil este faptul ca 
la acest bilanț, care evidențiază

excelentele perspective ale spor
tului românesc, au contribuit 29 
de cluburi și asociații sportive 
din 16 centre ale țării. De la 
Suceava la Baia Mare. de La 
Constanța la Oradea, de la Arad 
ia Craiova, pretutindeni se mun
cește cu abnegație, cu sîrguintă 
și pricepere pentru pregătirea și 
promovarea noilor talente în a- 
rena marii performanțe.

PE ORAȘE
7—10. Cluj-Napoca 4 p ; Pi
tești 4 p ; Reșița 4 p ; 11—12. 
Baia Mare 3 p : Oradea 3 p : 
13. Rm. Vîlcea 2,3 p ; 14—16 
Arad 1 p ; Odorhel 1 p : Ro
man 1 p.

Șl ASOCIAȚII SPORTIVE
cla Bistrița 4 p ; C.S.S. 2 
STIROM București 4 p: 17—18. 
înfrățirea Tg. Mureș 3 p : 
Voința Oradea 3 p : 19. C.S.S. 
Rm Vîlcea 2,3 p: 20—21 C.S.M. 
Baia Mare 2 p ; Voința Bucu
rești 2 p ; 22—29. U.T. Arad 
1 p ; Voința Odorhel 1 p ; 
LAROMET București 1 p : Vo
ința Tg. Mureș 1 p ; Aurul 
Baia Mare 1 p ; Metalul Ro
man 1 p ; C.F.R. Constanța 
l p ; Juventus București 1 p.

Pe primul loc al contribuției 
se află Capitala, infirmând ast
fel ideea că este permanent be
neficiara talentelor venite din 
alte oentre, cîteva cluburi și a- 
sociații sportive — Olimpia, în 
primul rtnd. cu excepționalul

(Continuare in pag. 2—3)



CAMPIONATELE MOmPAEf OE VELODROM
V. Mitrache [Dinamo], învingător la 4000 m

Campionatele municipale de 
velodrom, organizate sub în
semnele „Daciadei", au conti
nuat pe ovalul de beton • din 
parcul sportiv Dinamo cu pro
ba de 4000 m urmărire indi
viduală. Ca și în întrecerea 
inaugurală, viteza, iar mai a- 
poi „mia" de metri eu start de 
pe loc, proba de urmărire in
dividuală a ocazionat o luptă 
strinsă între competitori, am 
putea spune chiar spectaculoa
să. Mai puțin spectacu
loase au fost, însă, și de data 
aceasta, rezultatele... Noul 
campion municipal, V. Milra- 
che (Dinamo), care a alergat 
în compania colegului său de 
club Gh. Kleinpeter, a ciști-

FINALELE DE JUNIORI 
LA CAIAC-CANOE

S-a modificat perioada de 
desfășurare a finalelor pe ta
ră ale „Daciadei" la cpiac-ca- 
noe : competiția va avea loc 
între 25 și 28 august, în loc 
de 5—8 septembrie, cum fusese 
programată inițial. Locul de 
desfășurare rămîne același: 
Canalul de la Bascov, de lin
gă Pitești.

ClȘTIGĂTORII
„CUPEI TRANSILVANIEI"

LA TENIS
La Cluj-Napoca, în organiza

rea F.R. Tenis șl a C.J.E.F.S. 
Cluj, s-a desfășurat tradiționala 
competiție republicană de tenis 
dotata cu „Cupa Transilvaniei* *.  
Au participat 2S jucători șl M) ju
cătoare din ÎS cluburi șl asocia
ții sportive. Iată câștigătorii fina
lelor, In ordinea celor patru ca
tegorii : simplu masculin : Emil 
bMcăiu (Dinamo Brașov) •—1, 
7—6 cu Enache (Dinamo) ; simplu 
feminin t Luminița Sălăjan (Po
litehnica București) 6—3, 6—3 cu 
Ottlla Pop (Progresul București); 
dublu masculin : Popovid — Do- 
hre (Steaua) 6—2, 6—1 cu Ena
ble — $esu (Dinamo) ; dublu le- 
mteln 1 Otilia Pop — Aurelia 
Gheorghe (Progresul București) 
t—i, T—S cu Sâlăjan — Curpene 
(tPolWehnlca București).

ciiparea elevilor acestei unități 
de finvățămSnt, dar și a unor 
invitați de la școMte nr. 113, 89, 
97 ș.a. s-au desfășurat cu acest 
prilej eoneunsuri de înot (în ba
zinul școBii'i) și tenis de masă, 
precum și un turneu de handbal, 
competiții dotate cu „Cupa a 
20-a aniversare". In același sec
tor, pe terenurile complexului 
„Temerarii*4 eu avut loc în tre - 
ceri ia handbafl,. baschet, volei, 
trises de câmp doitate cu „Cupa 
vacanța", la cane au participat 
circa 590 de elevi și eleve.

• Frumosul sat de vacanță 
^Bragadiru44, atit de familiar 
bucureșteniil-or, a găzduiat dumini
că o ,,Zi a sportului44 La ©are 
au participat peste 500 de tineri 
și oameni de toate vlnstete. Con- 
s itoua sectorului 5, psrân activiștii 
săi, a organizat ateactive tiitre- 
03râ, fei prim-planul cărora s-a 
jitoafe, cum em de așteptat, mi-

I. LESPUC — coresp.

(Urmare din pag- 1)

sân halterofil, Andrei Socaci, 
CJ5JȘ. 1 Spart ac șl C.S.Ș. Steaua 
— adudfaKlu-i puncte prețioase In 
lacesit clasament al aportului 
la asigurarea noii generații de 
performeri;. Ddtnifare cluburile din 
ee&elalte orașre se disting Farul 
Constanța, Universitatea Craiova, 
CzSJWE. Suceava, Dinamo Brașov 
IMU care acordă atenția cuve- 
sndită creșterii și pregătirii per- 
nwnente a tinerilor cu calități 
ideale pentru marea performanță.

Firește, edificator este și cda- 
ftemenitul centres or. Tg. Mureș, 
Constanța, Brașov, Craiova și 
Suceava (ia fia te pe primele 
locuiri, in ordine, după Bucu
rești) și reușitele lor sfint legate 
dtoect de activitatea laborioasă 
desfășurată de consili i te Județe
ne șj orășenești pentru educație 
1 teică și sport, de comisiile to
cane pe ramuri sportive, de ca- 
btfatetete metodice.'

ENTUZIASTUL OMAGIU AL TINERETULUI SPORTIV
(Urmare din pag. I) 

gat cursa cu un timp modest 
(5:08,3), deși, pentru a-și ad
judeca titlul a trebuit să de
pună eforturi vizibile, parte
nerul de întrecere fiindu-i un 
adversar incomod. V. Miira- 
che a fost cronometrat, în fi
nal, cu 5:08,3, iar Gh. Klein
peter cu 5:08,4 (!) (anul trecut, 
la aceleași campionate, în fi
nala pentru locurile 1—2, di- 
namovistul Gh. Lăutaru, cîș- 
tigătorul întrecerii, a fost cro- 
-nometrat cu 5:03,0, iar Mitra
che, al doilea clasat, cu 5:04,0).

In finala pentru locurile 3—4 
s-au întîlnit tot doi dinamo- 
viști : I. Gancea și C. Nicolae. 
Și cursa acestora a plăcut 
spectatorilor prezenți în tri
bune, din păcate, insă și ea 
încheiată cu rezultate modeste. 
A cîștigat C. Nicolae, crono
metrat cu 5:11,4, în timp ce 
Gancea a fost marcat cu 5:13,0.

Rezultatele tehnice mai sla
be din această ediție sînt con
secința firească a unei mai 
reduse activități pe pistă in 
actualul sezon, fapt datorat 
începerii pregătirii pe ovalul 
de beton cu aproximativ două 
luni intîrziere. Campionatele 
municipale de velodrom con
tinuă.

Gheorghe ȘTEFÂNESCU

„TROFEUL DACIA- LA CULTURISM
La Constanta s-a ftesfășuirat 

zilele trecute ediția a 8-a a „Tro
feului Dacia*  la culturism, con
curs care a contat tn cadrul în
trecerilor republicane. Pe prime
le locuri s-au clasat următorii : 
Cat. 1« kg : 1. Petre Marin n (lac. 
Spiru Ha,ret Buc.), 2. Daniel Flo
riei (C.F.R. Iași), 3. Aurel Toca 
(Farul) Cat. 7« kg : 1—2. Cris
tian Mihăilescu (Farul) si Ale
xandru C ostache (Rapid Buc.), 
3. Mircea Sibiceanu (Petrochimis
tul Pitești). Cat. 32 kg ; 1. Eugen 
Kantor (Rapid Arad), 3. Fiorin 
Uceanu (tic. Spiru Ilarei Buc.), 
3. Ion Graneea (Progresul Făgă
raș). Cat 33 kg s 1. Nicolae 
Giurgi (Mefalotehnica Tg. Mureș),
2. Petre Minou (Farul Constanta),
3. Iosif Deneș (A.S.A. Tg. Mu
reș). Cat +33 kg: 1. Petre Ciorbă 
(C.F.R. Iași). 2. Dan Banaschi- 
vescu (Recolta Sibiu), 3. Con
stantin Fronoiu (Farul).

Pe echipe : 1. Farul 22 p. 2—3. 
Lie. Spiru Haret Buc. și C.F.R. 
Iași cu cite 12 p.

La categoria „open" pe primul 
loc s-a clasat P. Ciorbă (C.F.R. 
Iași). (Gh. Drăgan — coresp.).

FRUMOASE PERSPECTIVE PENTRU SPORTUL ROMÂNESC
în rîndul disciplinelor, haltere

le se situează pe primul loc, cu 
un total de 20 de medalii, din-i 
tre care 6 de aur. Nu este de 
minare, mai ailes pentru faptul 
că acest sport se află — dato
rită muncii tehnicienilor și spri
jinului permanent al federației — 
într-o continuă ascensiune, Olim
piada de la Los Amgeles fiind 
startul spre realizări de prestigiu 
în întrecerile din Europa și din 
lume. Nicu Vlad și colegii săi 
dn reprezentativa de seniori a 
țării vor primi în curând spriji
nul noii generații. Tenisul de 
masă, înscris la viitoarea ediție 
a Olimpiadei pe program, își 
pregătește cu grijă și atenție 
primai reprezentanți olimpici. 
Cele 1-3 medalii obținute la Haga 
sînt un „cec în alb44, urmind ca 
el să fie completat pr intr-o pre
gătire la și mai inalți parametri, 
printr-un progres non-stop pînă 
la ora startului olimpie. Luptele 
— greco-romane și libere — ur
mează curs-ul sîrg-uinței și serio
zității dintotdeauina, antrenorul 
emerit Ion < Corneanu și tehu i- 

nifoitbaiul. Au avut loc, de ase
menea, întreceri de tends de 
masă, popice, șah și jocuri dis
tractive ptline de anâimație. O du
minică de revigorare, de destin
dere în mijlocul naturii, pentru 
mici și mari.

• Organele cu atribuții îm 
sport d-in sectorul 6 — Consiliul 
organizației pionierilor, Inspecto
ratul școter, C.E.F.S. — au ofe
rit o frumoasă surpriză copifeo-r 
și e evil or fendrăgoatiți de dru
meții moaitacie : un tren special 
a fost pus la d spoz-Ltia lor, un 
tren al veseltei și bucuriilor va
canței. Ea excursie au participat 
peste &00 de copii și tineri care 
și-au petrecut dumineca Sn minu
natele stațiuni de pe Valea Pra
hovei.

O Clubul „Etisiamo*  și-a pus 
bazele safe sportive, sâmbătă și
■duminică, 
tor. Pe 
au fost 
întreceri

Ia dispoziția copii- 
pofîdgon, pentru ei 
organizate aîmctive 

de tiir, îndivdduisl
și pe echipe. O mare ani

Cc^heTcfe vacanța. REG
privind trans

„DRUM BUN,
Două grupuri mari de co

pii în Gara de Nord. Cu ruc
sacuri mari, cu bagaje de 
drumeție, veseli ca toți elevii 
aflați în vacanța mare, mai 
ales tind este vorba de cei 
care au absolvit clasa... fru
mos. Sînt grupați în jurul a 
doi bărbați care nu prididesc 
să răspundă la întrebări, să 
dea sfaturi pentru începutul 
de drum. Se înțelegea lesne 
că era vorba de două expedi
ții școlare care plecau în ța
ră. Și prima surpriză : erau 
elevii din două comune apro
piate ale județului Giurgiu : 
Buturugeni și Comana. Dar 
cînd ne-am apropiat mai 
mult — o a doua surpriză : 
cei doi bărbați înconjurați de 
prichindei semănau ca doi 
frați gemeni. Așa și sint. Ilie 
Margă, profesor la Buturu
geni și Ion Margă profesor la 
Comana (firește de educație 
fizică). „Este a opta oară 
cînd plecăm în expediții — 
ne spune Ilie. Am fost în 
Bucegi, în Apuseni, în Mara
mureș, in Semenie, in Deltă,

ACHMt/TATfA /N BOX
• După cum se știe, intre 

1 și 8 septembrie se va des
fășura la București cea de a 
IlI-a ediție a Campionatelor 
mondiale de box pentru ju
niori (tineret). în vederea a- 
cestui eveniment, pugiliștii din 
lotul țării noastre participă în 
aceste zile la turnee de veri
ficare peste hotare. La Ulan 
Bator (R. P. Mongolă) se dis
pută „Turneul Prietenia", 
competiție de anvergură pen
tru tinerii boxeri din țările 
socialiste. Antrenorii Eustațiu 
Mărgărit și Emil Popa vor 
prezenta în concurs pe urmă
torii sportivi : Cristian Morea 
(muscă), Gyula Toaso (pană), 
Giani Gogol (semiușoară), 
Ioan Pal (ușoară), Ștefan 
Drișcu (semimijlocie), Marian 
Gavrilă (mijlocie mică), Du
mitru Beșliu (mijlocie), Ilie 
Corbu (grea) și Iulian Dră- 
ghiei (supergrea).

O altă parte a iotului re
prezentativ participă, sub con
ducerea antrenorului Relu Au- 
raș, la „Turneul de la Bala
ton" din Ungaria. Au făcut 
deplasarea Marcel Tudoriu 
(muscă), Ivan Lavrente și

eten ii din federație, din marile 
cî-uiburi . asigurinid permanent re
zervele necesare pentru a men
ține această ’'disciplină la nivelul 
înalț al exigențelor.

Firește, lingă cele arătate până 
acum se mai pot adăuga și al
tele. BihLaințul celor 51 'de me
dalii reprezintă o reușită a în
tregii noastre mișcări sportive, o 
dovadă că se muncește în per
spectivă, câ se acordă atenție și 
grijă atît vid torului apropiat, cât 
și celui mai îndepărtat. Nu 
neapărat pentru a arăta că mai 
există și carențe, adică pentru 
a umbri bucuria și a micșora 
meritele reale ale tuturor celor 
care au contribuit la constituirea 
acestui adevărat tezaur vom spu
ne că există încă resurse neva- 
lorifLoate. O" simplă privire pe 
tabelul cluburilor și vom observa 
că n-iei un sfert din cele care 
puteau obține puncte la aceste 
întreceri mondiale și continen
tale nu se af.'ă înscrise în ie
rarhie. Și, este evident, un sport 
nu poate trăi doar prin contri- 

mație a cunoscut și bazinuâ de 
înot, cu apele lui albastre, unde 
s-au inițiat concursuri de înot 
pentru copii de 12—1-1 ani, în ca
drul „Cupei municipiului Bucu
rești*.
• De notat o frumoasă ini

țiativă, a Consiliului pentru edu
cație fizică și ppont a-1 sectoru
lui 1, în colaborare cu asociația 
sportivă P.T.T. : pe baza spor
tivă proprie a fost o-rga-rizată o 
,.duminică sportivă*  înscrisă sub 
semnul sărbătoresicuâ’ui eveniment 
pe care Î3 trăim. Peste 2000 de 
copii, de tineri și adu!ți au par- 
ti’clpat la în tre ce râde organizate. 
S-au desfășurat un cros, întâl
niri de fotbal, volei, handbal și 
tenis, urmărite • de numeroși 
spectatori.

To-t în acest sector, Consulul 
organizației pionierilor a organi
zat un „Tren al vaeajnței*,  cane 
a dus mumierasi purtători ai cra- 
vatetor roșii cu tiwotor pe Va
lea Prahovei, să admlire frumv- 
sețiie muntitor, să pa-rtiripc la 
jacuri dij^raetive și la un inte

CUTEZĂTORI!“
mereu expediții... gemene, noi 
și Comana. Gemene dar ad
versare pentru că pe tot 
cursul drumului organizăm 
competiții sportive între noi. 
Altfel, sintem o mare familie 
unită in bucurii..."

Copii blonzi, copii bruneței, 
copii pistruiați... „Traseul ac
tualei expediții — ne infor
mează Ion ■— este : Tulcea, 
Sf. Gheorghe, Murighîo), din 
nou la Tulcea, Sulina, Maliuc, 
Mila 23, Crișan, Sulina — un 
joc prin Deltă, așteptat cu 
emoție de pescarii amatori. 
Cred că ne vor da ceva pește 
la masă, eă altfel Ie aritneăm 
undițele în Dunăre" — și ri
de molipsitor.

Cele două expediții „geme
ne" au în componența lor bu
cătari, cronicari, istorici, or
ganizatori de competiții, zoo
logi, botaniști : pentru că sco
pul este nu numai drumeția 
propriu-zisă, ci și îmbogățirea 
orizontului de cunoștințe. 
Drum bun, cutezători !

Viorel TONCEANU

Daniel Dumitrescu (cocoș), 
Daniel Măeran (pană), Mihai 
Leu (semiușoară), lorgu Cara- 
nian (ușoară), Vasile Damian 
(semigrea) și Marin Agafiței 
(grea).

• Prestigiosul turneu „Me
morialul Ion Covaci" se va 
disputa între 5 și 11 august 
la Brăila și, după cum sin
tem informați, la el vor fi 
prezenți și membrii lotului 
național.

• în luna septembrie se va 
disputa în Bulgaria o nouă 
ediție a Balcaniadei de box 
pentru seniori. După încheie
rea turului campionatului na
țional pe echipe pugiliștii se
niori și-au luat o scurtă va
canță, iar de la jumătatea lu
nii iulie și-au reluat pregătiri
le la secții. De la federația 
de specialitate am aflat că la 
1 august, cei mai buni boxeri 
de la fiecare categorie vor fi 
prezenți Ia Cîmpulung Muscel, 
Ia un „trial" al lotului națio
nal. Ca antrenor al lotului a 
fost numit Teodor Nîculescu, 
iar ca secunzi, Alee Năstae și 
Valentin Vrinceanu.

ea să nu. mai vorbim că mș- 
car-eia noasteă &potrtivă are ne
voie de aportul substanțial și 
permanent al tuturor unităților 
sale de performanță. Cercetarea 
listei centrelor scoate șl ea în 
evidență lipsa multor localități 
cu puternice cluburi și asociații, 
a unor județe care absentează 
nemo ti va t.

Felicitindu-i pe toți cei care 
și-au adus contribuția -mtuneii tor 
la realizarea acestor succese im
portante aie mișcării sportive, 
credem că reușita activității lor. 
bilanțul general prestigios pot și 
trebuie să însemne un puternic 
stimulent pentru toate cluburile 
și asociațiile, pentru t-oți acti
viștii, tehnicienii, și sportivii din 
țara noastră, astfel ca până la 
finele Iui :&5 numărul victoriilor 
să crească substanțial și să asi
gure, încă din prim-ul an al ci
clului olimpic actual, q p-utemâcă 
bază de selecție delegației noas
tre pentru J.O. -8S.

Hristoche NAUM

resant concurs de orientare tu
ristică.

& Si în sectorul 3 au avut toc 
frumoase inițiative. Am numi 
,rdnimini.cii:le cuitutral-sportive'*  or
ganizate pe complexul „Voinice- 
Iul*  și pe cel al cunoscutei în
treprinderi bucure®tene „Timpuri 
Noi", cu participarea unui nu
măr de peste 1 600 de iubitori 
ai sportului. în prim-piîaai : În
treceri de minâfotbail, handbal, 
volei, tones de cîmp și de masă. 
N-au lipsit nici muilt gustatele 
întâlniri de șah.

6 Frumosul sdadeen „Voința*  
a fost, ca de obicei, gazdă pri
mitoare pentou numeroșii iubi
tori de sport dân cooperația, meș- 
teșugăreasică. Pe toate teren-u- 
riile a. fost mare animație. Au 
partic&pa.t la înteecefile de fot
bal, volei, handbal, popice ș.a. 
peste 500 de cooperatori de la 
„Tehnom etai", „încălțămintea
manuală', „Axta Modei", „Car- 
tonajul*,  „Mobilă și Tapițerie4, 
,Jgiena“. Toți activiștii ctobitiui 
„Voința" și-au adus din 
contribuția Ia reușite acestor 
manifestări dedicate aniversării 
a 20 de ani de Ia Congresul al j 
ix-Iea al partidolui. |

Art. 1. Tn scopul stimulării și 
dezvoltării activității sportive de 
performanță din fiecare județ, 
precum și al consolidării structu
rilor organizatorice județene ale 
sportului de performanță, înce- 
pînd cu anul 1985 transferarea 
sportivilor senibri. la unități spor
tive din alte județe, se poate e- 
fectuia numai din 4 în 4 ani, după 
încheierea fiecărui ciclu olimpic.

După Jocurile Olimpice, sporti
vii se pot transfera Ia unități 
sportive din alte județe, în pe
rioada stabilită de F.R. Handbal, 
cu acordul scris al unității spor
tive din care fac parte și avizul 
Birou-lui -Exeeujiv al Consiliului 
județean pentru educație fizică 
și sport din județul respectiv.

Art. 2. Sportivii seniori .și ju
niori eu calități deosebite și per
spective pentru sportul de înaltă 
performanță, apți de a fi promo
vați în secțiile de nivel olimpic 
și internațional sau în secții de 
handbal care activează într-o ca
tegorie competițio-nată superioară, 
pot fi transferați în cadrul aces
tora, anual, în perioada stabilită 
de F.R. Handbal și numai în ca
drul aceluiași județ, cu acordul 
scris al unității sportive din care 
fac parte, al sportivilor și avi
zul Biroului Executiv al Consi
liului județean pentru educație 
fizică și sport

Art. 3. Transferarea sportivilor 
la unități sportive de aceeași ca
tegorie co-mpetițională sau de la 
o categorie superioară la una in
ferioară se poate efectua, anual, 
numai în cadrul aceluiași județ, 
cu .acprdul scris al unităților 
sportive în care activează în pe
rioada stabilită de F.R. Handbal 
și cu avizul Biroului Executiv al 
Consiliului județean pentru edu
cație fizică și sport.

Art. 4. F.R. Handbal poate a- 
proba anual transferarea sporti
vilor Ja unități sportive din ca
drul aceluiași județ sau din alte 
județe fără acordul scris (dczle- 
girej de la unitățile sportive la 
care aceștia sint legitimați, în 
următoarele stiuații :

a) Sportivii juniori care au 
reușit la concursul de admitere 
pentru treapta I și a H-a de li
ceu — eurs-uri de zi și serale — 
șl pentru anul I la școlile profe
sionale — cursuri de ai — in altă 
localitate.

Sportivii admiși la învățămîntul 
seral trebuie să facă dovada în
cadrării în producție în localita
tea în care urmează ’’eursurile.

b) Sportivii ©are absolvă cursu
rile de zi ale învățămîntukxi li
ceal și profesionali și părăsesc 
localitatea pentru încadrarea în 
producție ; aceștia trebuie să 
facă dovada încadrării în produc
ție în noua localitate.

c) Sportivii care intră în anul 
I lâ învățământul superior — 
cursuri de zi sau cursuri serale 
— în altă localitate și solicită 
transferul ia un club (asociație) 
sportivă universitară.

în cazul în care în localitatea 
respectivă nu există o unitate 
sportivă universitară, sportivii 
studenți în anuâ I cursuri de zi 
sau serale pot fi transferați la 
o altă unitate sportivă din loca
litate.

Pentru a putea fi transferați pe 
linie sportivă, studenții care in
tră în anul I la cursurile serale 
trebuie să facă dovada că sînt 
angajați în producție în locali
tatea în care urmează cursurile 
universitare.

d) Sportivii cere intră în anul l 
în învățămîntul superior, cursuri 
de zi, in aceeași localitate și so
licită transferarea pentru o uni
tate sportivă universitară Care 
activează în aceeași categorie sau 
într-o categorie competițională 
superioară ; transferarea pentru 
o categorie competițională infe
rioară se poate face numai cu 
dezlegare.

e) Sportivii absolvenți ai învă
ță mîntului superior la cursurile 
de zi. dacă după absolvire pără
sesc localitatea pentru încadra
rea în producție.

f) Sportivii absolvenți ai învă
țământului superior la cursurile 
de zi. legitimați la o unitate 
sportivă universâteră și încadrați 
în producție, după absolvire, în 
aceeași localitate. care solicită 
transferarea la un club (asocia
ție) de același nivel compctițio- 
nal sau de nivel superior ; trans
ferarea la un club (asociație) de 
nivel compelițional inferior se 
poate face numai cu dezlegare.

g) Sportivii care au împlinit 
vîrsta pentru satisfacerea stagiu
lui militar și sînt încorporați pot 
fi transferați Ia cluburi (asocia
ții) militare numai pe perioada 
satisfacerii stagiului militar.

Sportivii de performanță care, 
la propunerea Birouuui Comitetu
lui Executiv al C.N.E.F.S., au 
obținut aprobarea Ministerului 
Apărării Naționale de a efectua 
stagiul militar pe plan local, vor 
continua să se pregătească și să 
reprezinte.. în competiții clubu
rile (asociațiile) sportive în care 
sînt legitimați.

Sportivii încorporați pe-ntru sa
tisfacerea stagiului militar în alte 
localități decît cea în care domi
ciliază și în care nu ființează 
cluburi (asociații) sportive mili
tare pot fi transferați la o uni
tate Siporâivă locală numai pe 
perioada satisfacerii stagiului mi
litar.
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sportive (cluburi, asociații) care 
activează în Camp. Republicane 
divizionare de categoria A—B și 
juniori ;

— pentru sportivii care solicită 
-transferarea dintr-un 
tr-aitul, Indiferent de 
competițlonală.

județ în- 
categaria
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de hand-b) Comisiile județene 
bal (inclusiv comisia municipală 
București) din cadrul consiliilor 
județene pentru educație fizică și 
sport, pentru sportivii care ac
tivează în campionatele locale 
(jud«țean-munieipail-orășenesc) și 
solicită transferarea la unități 
sportive din același județ.
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Art. 7. Perioada de transferare 
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Art. 8. Pentru aprobarea și 
fectuarea transferării de la 
unitate sportivă ta alta, vor 
depune la organele 
(menționate 
rele acte :

e- 
o 
fi 

_ competente
Ja art. ») următoa-

a) cererea de transferare 
na*ă  de sportiv, cu avizul 
al unității sportive la care 
tivul dorește să activeze ;

sem- 
scris 
spor

(aso-b) dezlegare de la clubul 
ciația) sportiv unde a activat. 
Clubul (asociația) sportiv care 
acordă dezlegare pentru transfe
rare trebuie să obțină in preala
bil avizul organizației județene 
de care aparține ;

Biroului Exe- 
județean pen- 
și sport în 
află sportivul 

transferarea, numai 
de transferare

c) avizul scris al 
eu tiv al Consiliului 
tru educație fizică 
evidența căruia se 
ce solicită 
pentru situațiile 
la care se menționează necesita
tea acestui aviz :

f) actele justificative ale situației 
pe baza căreia se solicită trans
ferarea.

Cererile de transferare, neîn- 
soțUe de toate actele mal sus 
menționate sau depuse după ter
menele regulamentare menționate 
in prezentul regulament (data 
poștei) nu vor mai ti Înregistrate 
ta organul competent (art. 6) ne- 
maifiind luate in considerare și 
se vor returns unităților sportive 
in cauză.

Art. 5. Efectuarea transferării 
de sportivi, fără respectarea nor
melor și prevederilor prezentu
lui regulament, atrage după sine 
anularea acestora și sancționarea 
celor vinovațl, în afara celorlalte 
prevederi regulamentare.

Art. 19. Sportivul care semnea
ză și depune In perioada de 
transferări două «au mai multe 
cereri de transferare, este obli
gat să opteze tn scris pină ta 
expirarea perioadei de transfe
rare pentru una din aceste uni
tăți. în caz contrar cererile de
puse se anulează, sportivul ră- 
mînlnd legitimat in continuare 
1a vechea unitate sportivă.

Sportivul In cauză, indiferent 
de modul de soluționare a cere
rilor de transferare, este pasibil 
«*u  sancționarea de suspendare de 
la 6—17 luni.

★
Prezentul regulament este În

tocmit in baza Hotaririi C.N.E.F.S. 
privind aprobarea normelor ge
nerale de transferare a sportivi
lor de ta o unitate sportivă ta 
alta.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
9 Tragerea MARILOR Cîș- 

TIGURI Pronoexpres de as
tăzi miercuri 24 iulie a.c., va a- 
vea Ioc ta București, ta sala 
Clubului din str. 
nr. 2, cu începere de 
16,30. Numerele 
vor fi radiodifuzate după cum 
urmează : ’ ~~
mul II, ta 
I, precum 
programul
• ASTAZI 

două zile deci, 
rea biletelor 
bișnultă LOTO 
iulie a.c. Jucați din timp nu
merele dv. preferate 1
• La sfirșitul acestei săp

tămini, respectiv duminică 28
iulie — va avea loc o nouă tra
gere MULTIPLA LOTO. încă 
un prilej pentru masa de parti
cipant! de a putea Intra ta po
sesia 
guri 
1300“ __ ____  _
gerii), mari sume de bani, pre
cum și excursii in R. P. Polo-

în
Doamnei 
Ia ora 

cîștigătoare

Ia ora 23 pe progra- 
ora 23 pe programul 
Si a 
L la

Si

doua zi, tot pe 
ora 3,55.

HUNE, Încă 
pentru procura
ta tragerea o- 

de vineri it

unor importante riști- 
în autoturisme ,.DACt« 
(la ambele faze ale tra-

I
I
I
I
I
I

...Recordul 
nostru (Dinu — 
pe prima scenă) 
Ispir a totalizat 
meciuri în prima 
se prezintă la startul unui nou 
campionat, 
timp ce 
„timona" 
său natal,
Ispir ar fi debutat in Divizia 
„A" ea și Dinu !..." am auzit 
un spectator din Tg. Mu
reș. Ce voia să spună ? 
Dinu a debutat la 18 ani, 
timp ce Ispir 
alte cuvinte, 
trei ani în 
debutul. E 
pentru asta ?
sint antrenorii care 
văzut mai devreme, 
această problemă 
debutului vrem 
tăm în rîndurile de față. Pen
tru că există atitea exemple 

vin și reclamă o 
atenție selecției 

jucătorilor

campionatului
454 prezente 

se clatină.
450 de 

divizie și

ca jucător, în 
Dinu se află la 
echipei din orașul

Tîrgoviște. „Dacă

Că 
în 

Cu 
de

la 21 de ani. 
o diferență 
ceea ce privește 
de
Nu !

vină 
De
nu
De fapt, 

a virstei 
să o tra-

Ispir 
vină 
l-au

gana vine și el să întărească 
ideea. Si să ridice semnele de 
întrebare. Pentru 
exemplificare, să 
ultimele „nume" 
nostru reprezentativ, 
chel, Iasko și Meszaroș, 
făcut parte din 
le Luceafărului", 
teau fi văzuți, în pepiniera de 
performanță a fotbalului nos
tru, de mulți antrenori și con
ducători de club. Dar cei 
care au cutezat să... riște cu 
ei au fost antrenorii federali. 
Cornel Drăgușin l-a selecțio
nat pe anonimul Burchel în 
Iotul de tineret II pentru In
dia (in martie ’83), in vara a- 
ceasta l-a titularizat și pe 
necunoscutul Meszaroș 
prima reprezentativă de ti
neret (Ia Varkaus). Iar Mir
cea Lucescu a cutezat și mai 
mult, 
doi, 
tul
Mujnai 
țional

că, spre 
reținem că 
din lotul 

Bur
au 

„generații- 
deci pu

în

care 
mare 
transferării

mai
Ș» 

va-

e) chitanța de depunerea taxei 
de transferare de către clubul 
(ăsootația) sportiv care a solicitat 
transferarea ;

d) carnetul de legitimare al 
sportivului ;

I
loroși Ia o vîrstă tinără.

I Dacă, in trecut, Li bardi
I debuta la 24 de ani, Pigu-
* lea la 25 de ani, Troi și
• Gyorfi la 23 de ani, și ultime-
1 le campionate au exemple-
• le lor : M. Grigore, fundașul

central de nădejde al ra-

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

pidiștilor bucureșteni, a de
butat la 29 de ani, Ciorceri, la 
27, Avădanei, la 26, iar om
niprezentul mijlocaș al Glo
riei Buzău, Balaur, a debutat 
la 27 de ani, pentru că... a 
promovat formația din Crîng. 
Si exemple ar mai fi. Și, 
din păcate, credem că vor 
mai fi, atita vreme cit unele 
cluburi nu vor să renunțe la 
interesele lor fără perspec
tivă, blocînd jucători de 
talent, dar și atita timp cit 
antrenori și conducători de 
club iși vor arunca privirile 
numai pe jucători formați, cei 
mai mulți cu nume de rezo
nanță. Debuturile din ul
timul campionat, despre 
care s-a scris, cele 110 
noi prezențe în prima di
vizie, ca și lansările de excep
ție (Dobrin — 15 ani neîmpli
niți, Balacl și Hagi 17, Dinu, 
Dumitru și Iordăneseu 18) vin 
și susțin

„Regret 
de tirziu 
Dacă aș 
devreme, 
jucător : 
declare, 
Țigana, 
fotbalul 
francez 
24 ani, 
tiirisea 
ci te va i
fotbalist.

I-a selecționat, pe 
o dată cu Iasko 

reprezentativ 
fiind deja

„A“, el jucind împreu
nă cu alt tînăr (Soare), vara 
trecută, la Buzău, in meciul cu 
echipa națională a Chinei. 
Sint doar citeva exemple. Su
ficiente, credem, pentru în
crederea in tineret Și, în 
fond, pentru a oferi viitorilor 
jucători de Divizia „A" 
de echipă națională, 
bune campionate în 
cum spunea Țigana.

...Andrei, Ciolponea, V. 
Lință, Sabău, Badea, _ 
grădeanu, Pojar, Giurgiu. Năs- 
țruț, EfUnca, Irimie, Gydrfi, 
Avrameseu, Lunru, Condu- 
rache, Bișcă, Staneu, Oan- 
ță, Măcelaru, Sirizu sint 
citeva nume noi pe listele di- 
dizionarelor 
pregătiri.
care asudă acum 
traseelor de vară, 
„cei mari", vor 
jungă titulari în 
chipe ? Sigur, în 
interesează

Vrem

cei 
în lo- 
lăngit, 

interna

sau 
citeva 

plus,

Popa, 
Bon-

ideea.
că am debutat atit 
in prima divizie ! 

fi fost lansat mai 
astăzi aș fi fost un 

mai bun" — avea să 
la începutul anului, 

ajuns un nume in 
mondial. Jucătorul 

avea să debuteze la 
luindu-i-se, cum măr
ia același interviu, 

campionate bune de 
Exemplul lui Tî-

nă. La această tragere se 
efectuează S extrageri, in două 
faze, cu un total de 72 nu
mere. Extrageri „legate", două 
pite două, eu cîștiguri pentru 3 
numere din 15 extrase. Varian
tele de 25 lei participă la toate 
extragerile șl deci pot tb- 
țlne cîștiguri cumulate ta am
bele faze. Variantele sfert pot 
obține cîștiguri cu valori 
de pînă ta plafonul maxim, in
clusiv 
tregi), 
1a faza 
pectul 
câți din vreme numerele 
de dv. I
• Agențiile Loto — Prono

sport șl vlnzăt-^rii volanți din 
întreaga țară au sire vin- 
zare In această perioadă (in 
afara seriilor obișnuite șl 
soeciale) „LOZUL VACAN
TEI" — emisiune specială 
tată de sezon. 1a care se 
buie auitoiturtsme „DACIA 
Si numeroase clșUguri bl 
acordate suplimentar din 
dul special al administrației. Nu 
scăpațl prilejul de a vă nu
măra si dv. printre marii eîștl- 
gătorl ta LOZ ÎN PLIC.

(în absenta celor ta- 
atit ta faza I. cit și 
a n-a. Consultați pros- 
■ cestei trageri si iu- 

alese

Mmi- 
atri- 
1300“ 
tani 
fon-

ANUNȚ
I.D.M.S. București, B-diul Magheru 6—«. sector 1, încadrează 

de urgență pentru depozitul de piese auto din str. Valea 
Cascadelor nr. 24. sector 6 : 
e șef depozit ;

lucrător gestionar subunitate depozit ; 
reeepționeri piese auto ;
primitori mărfuri piese auto ; 
muncitori necalifieați pentru pază.9 muncitori necalifieați pentru pază.

SoSlclfanții trebuie să posede buletin de identitate de Bucu
rești. Relații suplimentare ta sediul Întreprinderii, B-<*ul  Ma- 
gheru nr. 6—8, sector 1. etaj V, camerele 3 sau M, telefon 
11.39.50 interior 142 sau 1SJ.

in actualele 
dintre cei 
pe pantele 
alături de 

reuși să a- 
primele e- 

primul rind, 
valorile adevăra

te. Vrem să credem că 
acești juniori sau tineri au 
fost luați in pregătiri cu lo
turile 
norii 
văzut 
tunci, 
trinească 
rea !

mari pentru eă antre- 
respectivi au lntre- 

ei viitorii titulari. A- 
nu-i lăsăm să Imbă- 

așteptînd promova-

it) 
sa

Mircea M. IONESCU

Frumoasa performanță a 
Petrolului, revenirea doar 
după un an în Divizia „A", a 
produs o reală satisfacție in 
rîndurile iubitorilor fotbalu
lui din orașul Ploiești și ju
dețul Prahova. Petrolul, e- 
chipă de tradiție în fotbalul 
nostru, revine pe prima 
scenă cu o formație destul de 
tînără, cu jucători dornici de 
afirmare — majoritatea pra
hoveni —, pentru că cei mai 
mulți dintre componenții lotu
lui au fost aduși în returul 
campionatului 1983—84, cînd 
echipa a retrogradat. Doar 
Cringașu, Butufei, I. Solomon 
au state de serviciu de ani de 
zile în prima divizie și, într-o 
oarecare 
Grigore 
riența 
țînărul 
cat în mod deosebit, ajungînd 
și in lotul național de tineret.

După o vacanță mai scurtă 
(pentru că Divizia „B“ s-a în
cheiat mai tirziu), la 8 iulie, 
ploieștenii s-au prezentat la 
primul antrenament. După ci
teva ședințe, ținute în locali
tate, de la 12 iulie, timp de 
două săptămini, antrena
mentele continuă la Sinaia 
(deci, tot în județ), perioadă 
în care Petrolul susține și me
ciuri de verificare.

Antrenorii 
și Eduard 
dispoziție, 
cu care au 
rea, cum i 
Trestioreanu, 
și ani în conducerea clubului 
(adică și la bine și la 
cum s-ar spune). Deci, 
Niculeseu și Balogh — 
tari ; Pancu, Butufei, 
Crîngașu, C. Ștefan, 
Guțe și Pituliee — fundași ; 
O. Grigore, Mocanu (golgete
rul echipei), Catinca, I. Solo
mon și Hîncu — mijlocași ; 
Cristian Ene, Aret Ene (nu 
sint rude), I. Gușe (fratele 
mai mare al fundașului). Roșu, 
juniorii Nuță și I. Nicolae — 
înaintași. Sigur, toată lumea 
e conștientă de valoarea lotu
lui și ea nou promovată, 
trolul încearcă 
problema unor 
nevoie de întărirea 
lului echipei, se 
unele transferări 
la F. C. Bihor, 
la Baia Mare etc.) dar 
nimic sigur (ca la mai 
echipele) 
ultima zi

„Vrem, 
totul, ea 
fie un nume pasager in 
zia „A“, ne spuneau antreno
rul Dragomir și alți oa-

măsură, Jipa,
și Pan cu au expc-

Diviziei
Grigore

„A“, 
s-a

Oct.

unde 
remar-

meni din 
care 
Petrolul 
fotbalul 
de vizită 
A șa este. E, 
ție, pentru 
vreme de la 
oana, 
1958—59 
cind a 
niei" 
cu 
expuse 
stadionului, 
se îngălbenească 
privite 
menii 
„Petrolul 
tuziast, 
„B" a 
umplînd 
pină Ia refuz, 
să-l dezamăgim*  
căpitanul echipei, 
gașu.

apropierea echipei, 
au ajutat-o permanent, 

a fost un nume in 
nostru și cartea sa 

trebuie onorată", 
de fapt, o obliga- 
că a trecut multă 
titlurile de eampi- 

cucdritș in 1957—58,
și 1965—66, său de 
ciștigat „Cupa Homâ- 

(1962 — 63). Tablourile 
echipele laureate atunci, 

în holul principal 
au început 

și 
cu nostalgie de 

cu tîmplele încărunțite.
are un public 

care și la 
fost 
tribunele

?•

al 
să 

sint
O ti

i Petre Dragomir 
I Iuhasz au la
deocamdată, lotul 
realizat promova- 

ne spunea Eugen 
aflat de ani

rău, 
Jipa, 
por- 

Decu 
Paul

i, Pe- 
să rezolve 
posturi, e 

potenția- 
discută de 
(Grosu, de 

Caciureac, de 
nu e 
toate 
iulie,decît la 26 

de transferări, 
și trebuie, să 
Petrolul să nu

face m 
mai 

Divi-

en- 
și la Divizia 
aproape de nor. 

stadionului 
nu trebuie 
ne spunea 
Decu Crin- 

lar ca o completare, o 
adeziune la ce spunea Decu, 
înaintea antrenamentului, Bu- 
tufei, unul din veteranii echi
pei, ne mărturisea : „Este 
a treia mea promovare in Di
vizia 
aș vrea 
în primul 
rație care 
bilitatea, 
devărat, 
clubului, de tricoul de 
central pe care l-au purtat ju
cători excelență, ca i
Marinescu, Fro nea, 
Marin Marcel, Dumitru 
iae, Boc.

Numele 
tele 
lalte 
duc din 
frumoși 
buie să 
actualii 
despre 
noul 
parcă 
mijlocul 
menește 
te mari și 
sută, i 
tisfacă 
vorba

In încheiere, două cuvin
te de... ordin gospodăresc : de 
citeva săptămini, stadionul 
Petrolul, bătrînul stadion, e 
un adevărat șantier. Refăcut 
în cea mai mare parte, gazo
nul arată excelent 
îmbunătățiri 
revopsesc 
exterioare, 
lor locale e 
trolul se 
primească 
vizia „A" 
toare.

„A" eu Petrolul 
să-mi închei 

eșalon". O 
cuprinde in 
dragostea, 
față de

și (are 
cariera 
deci a- 

ea sta- 
cu a- 
culorile 
fundaș

Neacșu, 
Flore a, 

i Nico-

și al- 
cele-

— a-

acestea — 
prestigioase din 
compartimente 

nou în memorie anii 
ai Petrolului și tre- 
încarce de ambiție pe 

jucători.
obiectivul 

campionat, 
cu

Intrebind 
echipei in 

ni s-a spus, 
timiditate, „pe la 

clasamentului". O- 
spus, fără cuvin- 
asigurări de sută la 

un obiectiv care să sa- 
i pe toată lumea, fiind 

de o nou promovată, 
încheiere,

Se fac 
ia vestiare, se 

tribunele, părțile 
Sprijinul organe- 
și aici vizibil. Pe- 
pregătește să-și 

oaspeții de Di- 
în haină de sărbă-

Constantin ALEXE

STLAUA C.F.R. CLUJ-NAPOCA,
învingătoare in campionatul di JUNIORI II

La sfirșitul săptămînii tre
cute s-a disputat și ulti
ma competiție a sezonului 
1984—85 : partea finală a 
campionatului republican de 
juniori II. Întrecerea, la care 
au luat parte cîștigătoarele ce
lor .trei „zone", adică echipele 
Chimia Găești (antrenor Mi
hai Ionescu), Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca (antrenor Iosif 
Steaua C.F.JL_ Cluj-Napoca — 
Steaua 
U.M. Timișoara
1. Steaua C.F.R.
2. Chimia Găești
3. U. M. Timișoara

Conform regulamentului, la

Szoher) și U. M. Timișoara 
(antrenor F. Lipoczi), s-a des
fășurat în condiții foarte bune 
(trebuie evidențiate efortu

rile depuse de organizatori, 
F. R. Fotbal, prin C.J.E.F.S. 
Buzău și A. S. Chimia Buzău) 
pe terenul A. S. Petrolul 
Berea, incheindu-se cu vic
toria formației Steaua C.F.R. 
cluj-Napoca. Rezultate :

Chimia Găești 
C.F.R. Cluj-Napoca — U. M. Timișoara

Chimia Găești
punctaj egal 
ferență de 
numărul de goluri marcate. 
Jocurile au fost în ge-

neral interesante, disputate, 
evidențiindu-se cîțiva tineri 
jucători, printre care clu
jenii Iosif Orosz (vîrf sau 
extremă stingă), Alexandru
Dimeny (fundaș dreapta) și
Attila Marton (portar), 
șoreanul 
(vîrf), 
Antonescu 
turneului)

(mijlocaș) 
Găești.
conduse 

Nicolae
Moise și

timi- ’
Labonea 
Samuel 

golgeterul 
Ma- 
Chi- 

au 
arbitrii

Adrian 
alături de

(vîrf, 
și Cristian 

de la 
Meciurile 

de 
Georgescu, 

Nicolae Go-

2 2 0 0 3-1 4 
20114-51
2 0113-41

2—1 (1—0)
1—0 (0—0)
3—3 (2—1)

la aceeași di- 
contat

și 
goluri a

rian 
mia 
fost 
buzoieni 
Ion 
goașe.

Iată formația învingătoare : 
A. Marton — AL Dimeny, Cr. 
Mayer, S. Urian, Z. Nosztrai, 
Cr. Moldovan, I. Orosz, ȘL 
Kiss, S. Lengyel, C. Olariu, N. 
Cucurozan. Rezerve : I. Be- 
reezki, I. Olar, I. Pop, N. AI- 
bacan, O. Bobis.

• IERI, START IN „CUPA 
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI". 
Actuala ediție a tradiționalei 
competiții „Cupa Municipiului 
București" a debutat ieri cu par
tida dintre divizionarele „B“ 
Automatica și I.C.S.I.M. (nou 
promovată). Victoria a revenit 
echipei Automatlcia, cu sconiâ de 
2—1 (2—1), prin gofturlle marcate 
de Radu (tnin. 37) $1 Zalupca
(mim. 42 — din 11 m). respectiv 
Ptataru (pita. 26 — din II m). 
Automatica va intimi joi. In des
chiderea cuplajului de pe sitadio- 
mii Progresul, pe divizionara „A"

vorRapid, tn meci-vedetă se 
afla față in față Progresul 
can șl Sportul studențesc. 
TOKÂCBK — coresp.).
• astăzi, la constanta, 

LOTUL REPREZENTATIV — 
F. C. LOKOMOTIVE LEIPZIG. 
Astăzi, de 1a ora 10, pe stadio
nul „1 Mal" din Constanța, lo
tul reprezentativ de fotbal 
al României va susține o parti
dă amicală In compania eelii-

ȘTIRI • ȘTIRI
pel F. C. Lokomotive Leipzig din 
R. D. Germană. Meriu-I va ti 
arbitrat de V. Curt (Medgidia), 
ajutat ta linie de constănțenii 
Gh. PIrvu și M. Georgescu.
• AVINTUL REGHIN —

REZSOWIA (POLONIA) 4—2
d-l). , _
• NTTRAMONIA FAC AR AȘ —

UNIVERSITATEA ----------- - ‘
1—4 (0—0). Unicul _ 
realizat de Chirie (min. 83). (V. 
LAZAR, coresp.).
• SELECȚIE LA SPORTUL 

STUDENȚESC. In vederea com
pletării grupelor de copii, clu
bul Sportul studențesc organi
zează zilnic, de ta ora 9,30, pe 
stadionul său (Regie) acțiuni de 
selecție pentru copiii născuți 
Intre anii 1970 și 1974.
• AȘA CUM S-A MAI A- 

NUNȚAT, săptămina trecută, 
in localitatea Rackeve (63 Irm

CRAIOVA 
gol a fost

depărtare de Budapesta) s-a 
discutat competiția „Spicul 
de Aur", aflată ta a cincea e- 
diție, rezervată juniorilor II. 
Tara noastră a fost repre
zentată de echipa „uefa 
’88“, aflată in pregătire pen
tru preliminariile C.E. ju
niori II, cind va întilni forma
ția Turciei. Echipa noastră, 
repartizată in grupa a doua, a 
Înregistrat 
(0—0) cu 
Mi nea si 
m), 0—2 
0—3 (0—1) 
Selecționata 
cat pentru 
Cehoslovacia , . ..

(2—3), prin golurile marcate 
Răducioiu, Moldovan, A.pro- 
și Stăndri. Competiție a 

cîștigată de U.R.S.S. (3—1 
H.D.G. în finală). Celelalte 

Ungaria — lugosla-

2—1rezultatele :
Iugoslavia (au marcat 
Sziics, ultimul 
(0—0) cu U.R.S.S. 
cu selecționata Eajor.

României a ju- 
locurile 5—6 cu 
și a cîștigat cu

din ii
Și

4—3 
de 
du 
fost 
cu 
rezultate : —„------ —.-----
via 3—0 (pentru locurile 3—4) și 
Selecționata Bajor — Flveția 
2—6 (locurile 7—8). —»•



ROMÂNIA - GAZDĂ A NUMEROASE COMPETIȚII SPORTIVE DE AMPLOARE
Este în firea românului. d«e cînd 

se știe el pe lume, să fie... bu
curos de oaspeți, pe care i-a pri
mit de fiecare dată cu inima și 
brațele larg deschise, cu o căldu
roasă ospitalitate, intrată în tra
diție, recunoscută pretutindeni și, 
tocmai de aceea, apreciată cum 
se cuvine.

Iată una din explicațiile faptu
lui că. de-a lungul anilor, țara 
noastră a fost gazda unor pres
tigioase competiții sportive, pe 
care forurile internaționale le-au 
încredințat spre organizare Ro
mâniei. în afara ospitalității bi
necunoscute, căreia i s-a dus 
vestea în întreaga lume, forurile 
sportive internaționale au avut 
în vedere, desigur, seriozitatea, 
înalta competență telmico-admi- 
nistrativă. marea afluență a pu
blicului etc. etc. ceea ce a și 
condus, fără excepție, la reușite 
depline.

Cite competiții de anvergură a 
organizat România? Multe, și de 
o mare diversitate. în țara noastră 
au avut loc campionate mondiale 
și europene, Jocuri mondiale uni
versitare. fel de fel de alte com
petiții oficiale, pentru a încheia, 
să zicem, cu aceste admirabile 
campionate internaționale, la di
ferite ramuri de sport. In țama 
noastră au avut loc, de aseme
nea, Congrese și reuniuni ale 
forurilor șportive internaționale. 
Amintind despre acestea. îngă
duiți să arătăm spre exemplu că, 
în 1970. aici la noi, la București, 
a fost constituită Asociația euro
peană de atletism...

în rîndurile următoare am ales 
impresiile unora dintre oaspeții 
noștri...

„ORGANIZATORII FINALEI DE 
LA BUCUREȘTI AU FOST LA 

ÎNĂLȚIME"
Pe postamentul faimoasei ,,sa

la Liere de argint1*,  care este mult 
dorita „Cupă Davis“, stă scris și 
numele României, pentru cele 
trei finale în care reprezentativa 
sa a evoluat în ultimul act al 
competiției, de fiecare dată în 
compania redutabilei formații 
americane, la Cleveland în I960, 
la Charlotte în 1971 și la Bucu
rești. în 1972. La ultima dintre 
aceste finale au fost prezente, în 
Capitală, numeroase personalități 
ale tenisului mondial și o întrea
gă ,,armată" de ziariști din toate 
colțurile lumii Dl. LUIGI ORSINI 
(Italia), membru în comitetul 
director al Federației internațio
nale de tenis,, spunea : „Felicit 
federația română de tenis pentru 
exemplara organizare a finalei 
„Cupei Davis**,  ediția a 61-a. Ju
cătorii ambelor echipe ne-au ofe
rit un adevărat recital de tenis**,  
la care BASIL re AY (Anglia), 
secretarul onorific al F.I.L.T. și 
al comitetului de organizare a 
„Cupei Davis1*,  a adăugat : „Or
ganizatorii finalei de la București 
au fost la înălțime și sincer îmi 
pare rău că n-a cîștigat echipa 
României !...**.

★
In lulm-ea hocheiului pe gheață 

este bine apreciat aportul pe 
care Federația noastră îl are la 
succesul activității sportului ou 
crosa și pucul. Dovada oea mal 
elocventă o constituie însăși com
petițiile! pe care le-a orgaiftzat. 
lală-le: 1970 — gruipa C a C.M. 
la Galati șl grupa B a C.M. la 
București, 1972 — grupa C a C.M. 
la Miercurea Ciuc și grupa B a

C.M. la București, 1979 — grupa 
B a C.M. la Galați etc. Au fost 
organizate, de asemenea, patru 
ediții ale C.E. de juniori grupa 
B în 1974 șl 1976 la București, 
1979 șl 1981 la Miercurea Ciuc șl 
o ediție a C.M. de juniori, grupa 
C. în 1983 la București.

In cuvlntul rostit la încheierea 
ediției a XXIII-a a grupei B a 
C.M. de hochei, dl. WALTER 
WASSERVOGEL (Austria), secre
tarul general al forului hochels- 
tlc international și președintele 
Directoratului competiției, aprecia, 
între altele : „Capacitatea organi
zatorică a sportului românesc a 
primit Ia Galați o nouă confir
mare : jocurile grupei B s-au 
desfășurat in condiții excelente, 
pe toate planurile".

„TOTUL A FOST FRUMOS : OR
GANIZAREA, AMBIANTA, ÎN

TRECERILE PROPRIU-ZISE"

Praoticanțil tirului au găsit de 
fiecare dată, clnd au evoluat la 
București, la diferite competiții 
de amploare, condiții dintre cele 
mal bune de desfășurare a În
trecerilor.

Ia ediția din 1975 a „europene
lor" a fost prezent și dl. KURT 
HASLER (Elveția). președintele 
U.I.T. : „Deși ediția de la Bucu
rești a purtat numărul 7, ea a 
constituit pentru toți cei ce Iu
besc tirul un frumos jubileu, 
mareînd împlinirea a două decenii 
de la debutul campionatelor con
tinentale (n.n. — a avut loc tot 
la București, pe poligonul de la 
Tunari !). Totul a fost frumos : 
organizarea, ambianța, întrecerile 
proprîu-zise. M-am convins din 
nou că tirul e iubit în țara dum
neavoastră".

★
In mai 197a, In Sala sporturilor 

din Constanța au avut loc cam
pionatele europene de haltere, 
competiție care a reunit pe unii 
dintre cei mai valoroși specialiști 
ai sportului celor puternici care 
au înregistrat, pe podiumul de 
concurs, un buchet impresionant 
de rezultate de prim rang.

Vicepreședintele forului conti
nental, GOTTFREE2D SCHOBEL 
(Austria), a spus la conferința de 
presă care a încheiat întrecerile: 
„Mulțumim organizatorilor pen
tru excelentele condiții în care 

s-a desfășurat cea de a XXXl-a 
ediție a campionatelor europene. 
Nu aș vrea să laud numai munca 
membrilor Comisiei de organi
zare, ci să evidențiez și pe cei 
mai puțin cunoscuți, care prin 
activitatea lor au contribuit ca 
totul să se desfășoare cu o pre
cizie de ceasornic. Recordurile 
mondiale doborîte, rezultatele ex
celente înregistrate, ca și lupta 
pentru cucerirea primelor locuri 
sînt o dovadă, în plus, a succe
sului repurtat
„N-AM ASISTAT ÎNCĂ LA O 
COMPETIȚIE ATIT DE VALOROA
SĂ CUM A FOST CEA DE A- 

CUM, DIN ROMANIA*
A XIII-a ediție a „mondialelor" 

de popice a avut ea loc de des
fășurare moderna arenă construi
tă în stațiunea Neptun, pe Lito
ral. întrecerile s-au desfășurat la 
un înalt nivel valoric. In legă
tură cu această competiție ceho
slovacul OSKAR SAGA, locțiito
rul arbitrului principal, a făcut 
următoarea remarcă : „Am ur
mărit toate edițiile de pînă acum 
ale campionatelor mondiale, dar 
n-am asistat încă la o competiție 
atît de valoroasă cum a fost cea 
de acum din România. Conform 
așteptărilor, popicarii români au 
fost la Înălțime, comportlndu-se 
pe măsura renumelul de care se 
bucură pe plan internațional" 
(njn. — la această ediție a C.M. 
sportivii români au cucerit trei 
titluri de campioni și au obținut 
două medalii de argint).
„CAMPIONATELE EUROPENE 
DE LA BUCUREȘTI AU CONS
TITUIT UN MODEL DE ORGA

NIZARE"
în aprilie 1979,, Palatul Sportu

rilor și Culturii a fost gazdă a 
Campionatelor europene de lupte 
greco-romane și libere. MILAN 
ERCEiGAN (Iugoslavia), președin
tele Federației internaționale de 
specialitate, a făcut următoarea 
declarație : „Ceea c$ vă pot 
spune n-o fac din motive de 
curtoazie. Voi vorbi cu totul sin
cer și deschis. Eu aș fi foarte 
bucuros dacă toate campionatele 
mondiale și Jocurile Olimpice — 
mă glndesc desigur Ia lupte — 
ar fi organizate la un astfel de 
nivel, cum au fost campionatele 

europene de la București. Perso
nal consider că aceasta a fost 
un model de organizare, o pildă 
excelentă. Totul a fost ireproșa
bil. Am mulțumit pentru aceasta 
personal conducerii C.N.E.F.S. și 
am înmînat unor oficiali și an
trenori distincții ale F.I.L.A., în 
semn de recunoștință, dar aș 
dori să felicit pe această cale și 
marele număr de oameni anonimi 
care au lucrat „în culise**,  pen
tru ca totul să fie perfect... După 
ce anul trecut, la Oslo, România 
a cucerit primul loc în clasamen
tul pe națiuni, acum a confir
mat această poziție, dovedind că 
o merită. Cred că esența acestui 
„secret“ rezidă într-o muncă de 
specialitate bine organizată. în 
antrenamente pe baze științifice, 
într-o muncă perseverentă și a- 
siduă șl, desigur, într-o selecție 
a talentelor dintr-iin mare număr 
de luptători de care România 
dispune. Este foarte important 
faptul că în țara dv. există o tra
diție de „lupte populare**  cum 
le spunem noi. Trînta, ca formă 
a luptelor, este binecunoscută**.

„ERAM CONVINS CA ROMA
NII VOR STI SA FIE LA ÎNĂL

ȚIME*
Pe ringul instalat In Incinta pa

tinoarului din parcul sportiv ..23 
August", aiu avut loc în mai-lu- 
nie 1969 disputele pentru cuceri
rea titlurilor oontânentale de box. 
Prezent la București, la această 
a XVin-a ediție a „europenelor", 
dl. ÎL ooL R. H. RUSSELL (An
glia), președintele _ A.I.B.A., a 
mărturisit la încW rea competi
ției : „Eram convins. încă de a- 
nul trecut, cînd am fost Ia Bucu
rești, câ românii vor ști să fie Ia 
Înălțime. De altfel, trebuie să 
știți că dacă n-ar fi avut această 
fermă convingere, A.I.B.A. n-ar 
fi acceptat ca această ediție să 
se dispute in România. Cînd s-a 
creat Comisia de organizare, cînd 
i-am cunoscut personal pe mem
brii ei. am plecat in Anglia cu 
cugetul Împăcat. Mal mult decît 
attt ml-am dat seama că priete
nii români și-au luat munca ta 
serios... Acum, cînd competiția s-a 
terminat pot spune câ organiza
torii români au muncit mult Și 
au reușit să-și Îndeplinească obli
gațiile. Am vizitat toate amena
jările făcute la patinoarul „23 

August", ringurile de antrena
mente, hotelul sportivilor etc. 
Toate sint magnifice"...

★
în toamna anului 1984, Capitala 

a găzduit întrecerile celui de al 
XlX-lea campionat mondial de 
pentatlon modern pentru juniori. 
In legătură ou Întrecerile la oare 
au luat parte echipe din 21 de 
țâri, dl. SVEN THOFELT (Sue
dia) , președintele Uniunii Inter
naționale de Pentatlon Modern și 
Biatlon, intr-un raport prezentai 
Congresului acestui fior a subli
niat : „Campionatul mondial
pentru juniori s-a desfășura! 
la București, organizat de priete
nii noștri români care au salvai 
situația asumîndu-și responsabili
tatea organizării intr-o situație 
grea și cu un timp scurt de pre
gătire (n.n. — competiția ar fi 
trebuit să fie găzduită într-o alta 
țară, care a renunțat însă cu pu
țin timp înainte). Le mulțumesc 
din inimă pentru acest ajutoi 
benefic dat Uniunii noastre și 
pentru perfecta organizare**.
„CRED CÂ TREBUIE SĂ MUL
ȚUMIM POPORULUI ROMÂN 
PENTRU ACEASTĂ MARE SĂR

BĂTOARE A SPORTULUI"
Competiția polisportivă de câ 

mal mare prestigiu și ou cea 
mai largă participare a fost, î® 
mod cert. Universiada, căreia 
București ui i-a fost gazdă îr 
vara anului 1981. Prezent la Bucu
rești, cu acest prilej, JUAN AN
TONIO SAMAKANCH (Spania) 
președintele Comitetului Interna
țional Olimpic, a fost primit d< 
tovarășul Nieolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Ro
mânia, care i-a înmânat Ordinui 
,,Tudor Vladim’irescu**  clasa I. Dl 
Samaranch a declarat atunci 
„Cred că trebuie să mulțumii® 
poporului român pentru această 
mare sărbătoare a sportului. Vi
zita mea este însă inseparabili 
de sentimentul de onoare simți 
la primirea de către președintei*  
României, excelența sa domnu 
Nieolae Ceaușescu. In înalta dis
tincție românească cu care an 
fost decorat cu acest prilej si 
află prețuirea statului român ni 
pentru o persoană, ci pentru în
treaga mișcare olimpică. în con 
vorbirea pe care am pur 
tat-o a reieșit sincerul in terci 
al președintelui României pentn 
problemele tinerei generații, pentri 
sport ca factor social de progres 
Aș dori să mai adaug că vorbeh 
fierbinți adresate participanțiloi 
la Universiadă de către excelențs 
sa domnul Nieolae Ceaușescu voi 
stărui, cu siguranță, multă vrem*  
în inimile sportivilor studenți*

★
Și acestea nu sînt decît cîtev: 

dintre opiniile unor oaspeți. Al
tele, încă multe altele, și-ar fi 
putut găsi și ele locul în ace® 
grupaj. Toate vorbesc limped*  
despre buna impresie cu can 
oaspeții noștri au plecat din Ro
mânia. despre atmosfera sinceri 
și prietenească pe care au gă
sit-o aici, au putut constata, fie 
care, eforturile întregului nos
tru popor, strîns unit în juni 
partidului, al secretarului săi 
general. tovarășul NICOLAI 
CEAUȘESCU, de a-și făuri < 
viață prosperă, feriicită., diorunț; 
de a trăi și munci iin liniște s 
pace, î-n bună înțelegere cu toat< 
națiunitte lumii.

Grupaj realizat de 
Romeo VILARA

C.E. DE BASCHET - CADETE TURNEUL INTERZONAL DE ȘAH DE LA HAVANA
TUZLA. 23 (prin telefon). Me

ciul dintre reprezentativele Româ
niei și- Italiei urma să decidă a 
doua ‘ echipă (după aceea a 
U.R.S.S.) calificată în grupa 1—4 
a C.E. de baschet-cadete. După 
o desfășurare de un real drama
tism. cu un prim rezultat stabi
lit după prelungiri, Italia a câș
tigat CU 64—60 (20—21. 54—54).
Miza deosebită și-a pus ampren
ta negativ pe calitatea disputei, 
componentele ambelor echipe oo- 
mițînd numeroase greșeli de teh
nică și ratînd exasperant. Evolu
ția scorului a avut dese momente 
de echilibru : 18—18 (min. 17), 
32—32 (min. 25), 44—44 (min. 35). 
Cu 50 de secunde înainte de fi
nalul celor 40 de minute de joc, 
formația noastră conducea- cu 
54—50, însă o greșeală de tehnică 
și. o ratare de sub coș au prile

C. M. DE JUNIORI
Intre 25 și 28 iulie vor avea 

loc la Albano, în Italia, Cam
pionatele mondiale de juniori

AUTOMOBILISM • La jumă
tatea întrecerii pentru C.M. 
de Formula 1, după 8 curse 
clasamentul general se pre
zintă astfel ; 1. Michele Al-
boreto (Italia) 37 p, 2. Alaln 
Prost (Franța) 33 p, 3. Elio de 
Angelis (Italia) 26 p. '4. 
Keke Rosberg (Finlanda) 18 p. 
5, Ștefan Johansson (Suedia) 
16 p, 8. Nelson Piquet (Brazi
lia) 13 p... 14. Niki Lauda (Aus
tria) 3 p eto.

HANDBAL • Echipa masculină 
Știința Bacău a jucat la Bagdad 
cu formația Rashid. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 22—20 în 
favoarea gazdelor. 

juit echipei italiene să egaleze, 
în prelungiri, coșurile însorise de 
la distanță de Conciadori si Gali- 
berdî au decis învingătoarea. Au 
marcat : Barbu 19, Dragoș 18, 
Pandrea 10. Enyedi 4, Petre 7, 
Alioman 2 pentru România, res
pectiv Conciadori 20, Benati 12, 
Galiberdi 9, Stancani 6, Strazo- 
borsco 7. Rossi 10.

. Alte rezultate : Franța — Fin
landa 82—49 (52—24). U.R.S.S. — 
Spania 92—57 (46—35) — grupa 
,,A“; Olanda — R.F.G. 66—55 
(34—34), Bulgaria — Belgia 81—63 
(37—23), Ungaria — R.F.G. 97—89 
(46—31).

Echipa României va întâlni 
miercuri reprezentativa Finlandei.

Dumitru STĂ N CULES CU

LA CAIAC-CANOE
la caiac-canoe, la care va 
participa și un lot de tineri 
sportivi români.

TELEX • TELEX
CICLISM • Turul Bulgariei, 

et. a 4-a (Sliven-Razgrad. 153 
km) a revenit lui Reab (R.D.G.) 
3.55:18. Lider este, in con
tinuare, Nako Stoicev urmat 
de Petrov (ambii Bulgaria) 
la 25 1 și Kaneloppulos (Gre
cia) la 40 s. • La C.M. pe pistă 
(juniori) de la Stuttgart, in se
riile probei de urmărire indivi
duală (3 000 m), sovieticul Kas- 
putis a stabilit un nou record 
mondial cu timpul de 3;29,08.

TENIS • Semifinalele „Cupei 
de cristal". turneu de ju-

• Nana Aleksandria ciștigâtoare • „întreruptele" vor stabili 
celelalte calificate

• In runda a 14-a (ultima)
a interzonalului feminin de la 
Havana, Nana Aleksandria 
(U.R.S.S.) a câștigat la Asela de 
Armas (Cuba) acumulând 10 p și 
ocuipînd primul loc în clasamen
tul genetrail. Neașteptat, Nana 
Ioseliani (U.R.S.S.) a pierdut La 
Susan Walker (Anglia). Celeilalte 
partide, între care și cea dintre 
Dana Nuțu și Zirka Frometa 
(Cuba) și Pia Cramling — Elena 
Ahmîlovskaia s-au întrerupt. îna
inte de reluarea partidelor în
trerupte, după Nana Aleksandria 
pe celelalte locuri fruntașe ale 
clasamentului se află : 2. Elena 
Ahmîlovskaia 9 p (1), 3. Dana
Nuțu (România) 8,5 p (1), 4.
Nana Ioseliani (U.R.S.S.) 8,5 p,
5. Pia Cramling (Suedia) 8 p (1).
6. Zsuzsa Veroczi (Ungaria) și 
Gulnar Sakhatova (U.R.S.S.) 7 p 
(1) etc.
• Turneul de La Nalenehowe, 

după opt runde, pe primele 
locuri: Serghei Smaghin (U.R.S.S.) 
6 p și Stanisewski (Polonia) 
5,5 p. Constantin Ionescu ocupă 
locui 5 cu 4 p (1). în runda a 
opta a remizat cu polonezul 
Dibowski. în competiția feminină

nioare la Houslka : Diane
Samungi — Mărketa Nova 
(Cehoslovacia) 6-9. 6—3, Sedla- 
ckova — Krajkobikova (am
bele Cehoslovacia) 6—1, 6—3.
La dublu. în semifinale, pere
chea română Samungi, Teo
dora Tache — Poporeleva. 
Maniukova (Cehoslo/acia) 6—2, 
2—6, 6—4.> Francezul Yannick 
Noah a cîștigat turneul de la 
Washington : 6—4, 6—3 în finala 
cu argentinianul Martin Jaite.

TIR • Proba de skeet din 
concursul de la Wroclaw a re
venit polonezului Dariusz Weisz 
191 p. Pe locul secund s-a cla
sat Ion Toman (România) 190 p. 

este lideră sovietica Elena Fata- 
libekova cu 5,5 p (după 7 run
de). Margareta Perevoznic este a 
șasea cu 3,5 p.
• La Amsterdam, după șapte 

runde, Karpov conduce cu 5,5 p. 
El este urmat de Timman 4,5 p, 
Miiles 3,5 p, Nunn 3 p etc. fn 
ultima rundă Karpov a remizat 
cu brazilianul Nete. .
• în interzonalul masculin de 

la Bid, după 15 runde clasa-

Fotbal meridiane
• MADRID, (Ager preș). —

Adunarea Generală a Fe
derației spaniole de fotbal 
(F.E.F.) a stabilit ca, începînd 
cu ediția 1986—1987, campionatul 
diviziilor 1 si J să se desfășoa
re după un nou sistem, 
creîndu-se O fază finală la care 
să participe primele 10 echipe, 
repartizate în grupe. Titlul de 
campion, ca și locurile ce cali
fică pentru „Cupa U.E.F.A • 
precum și formațiile ce vor 
promova in prima divizie 
vor fi desemnate după înche
ierea întrecerilor din faza 
finală, care prelungește astfel 
sezonul oficial Intern cu cî- 
teva săptămîni.

F.E.F. a hotărît, de asemenea, 
reducerea numărului de e- 
chipe din eșalonul secund, de 
la 20 la 18.

Campionatul primei divizii va 
începe la 1 septembrie 1985 și se 
va încheia Ia 27 aprilie 1986;

• Zilele trecute s-au desfășu
rat’ alte jocuri în cadrul ,,Cu- 

mentuil arată astfel : 1. Seirawai 
(S.U.A.) și Vaganian (U.R.S.S. 
10,5 p, 3. Torre (Filipine), Van 
Der Wid (Olandia) și Sokoloi 
(U.R.S.S.) 10 p, 6. Short (M. Bri 
tanie) și LjuibojevLci (Iugoslavia 
9 p, 8. Andersson (Suedia) 8 p 
9. Jansa (Ceh osii ovația) și Polu 
gaevski (U.R.S.S.) 7,5 ete. Cîtev; 
rezultate : Short — Torre 1—6 
Seinawan — Li 1—0, Sax — TvLar 
tin 1—0, Gutman — Andersson 
0—1, Hansa — Poiluigaevsk’, Ro 
driguez — Vaganiain remize.

■pei de vara“. In gr. 2 : For
tuna Dusseldorf — Rot-Weis; 
Erfurt 0—3 ! ; gr. 5 : Eintrach 
Braunschweig — Viking Stavan 
ger (Norvegia) 6- 3 ; gr. 8 
Arminia Bielefeld — Beitai 
Ierusalim 1—0.

• După terminarea meciuri
lor din grupele finale au fos 
desemnate semifinal istele cam 
pionatului Braziliei. Acestei 
sînt formațiile clasate pe pri
mele locuri în cele patru gru
pe : Bangu Rio de Janeiro 
Atletico Minas Gerais, Brasi 
de Rio Grande do Sul și Cu 
ritiba de Parana. De notat ci 
echipe renumite ca FLa 
mengo, Vasco da Gama. Corin
thians ș.a. au ratat calificarea 
iată rezultatele ultimei eta
pe : Atletico — Ponte Pretâ
1—0. Guarani — Alagoas 6—1 
Bahia — Brasil 2—3. Flamengc 
— Ceara 2—2, Corinthians - 
Joinville 1—1, Curitiba — Per- 
nanbuco 0—0, Tnternacional — 
Bangu 1—2. Vasco de Gama - 
Mixto 4—0.


