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MCIĂM

întreaga 
activita- 
— ridi- 

„EPOCA

Ca pretutindeni în 
țară, in județul Bihor 
tea sportivă de masă 
cată la cote înalte in 
N1COLAE CEAUȘESCU", 
cum numim cu mîndrie 
două decenii de la Congresul 
al IX-lea al P.C.R. - cunoaște 
o puternică efervescență, mii 
și mii do tineri și tinere avin- 
tindu-se in frumoase și pasio
nante intreceri.

MULTE Șl FRUMOASE SÎNT
MANIFESTĂRILE SPORTIVE

PE PLAIURILE BIHORULUI!

Tovarășul Vasile Derșidan, 
președintele Comisiei sport- 
turism din cadrul Consiliului 
județean al sindicatelor Bihor, 
ne furnizează o 
noutăți în acest

GAZDE — 
DIN SUPLACU 
O competiție sportivă de masă 
cu prestigiu in județ este „Fea- 
tivalul sportiv al petroehimiș- 
tilor" organizat la Suplacu de 
Barcău, ajuns in acest an la 
cea de a șasea ediție. Este or
ganizat anual, la 12—14 disci
pline (atletism, baschet, hand
bal, popice, orientare turistică, 
ciclism, fotbal ș.a.), partlcipan- 
ții fiind muncitori șl muncitoa
re dn sectorul petrochimic (ra
finării, schele de foraj), dar $1 
din alte întreprinderi, institu
ții șl școli din județ. în ediția 
!65 au fost circa 50 de cicliști 
(cursa a avut loc, pe diferite 
tipuri de biciclete — 50 km),

mulțime de 
sens.
PETROLIȘTII 
DE BARCAU. frut;-

Tinerii din Suplacul de Earcău străbat comuna, drum
frumosul teren pe care își vor disputa cu ardoare locurile 

tașe în intrecerile sportive
peste 120 concurenți în între
cerile de orientare turistică (pe 
categorii de vîrstă), aproape 
100 la popice („s-a jucat de 
dimineața, de la 9, pînă sea
ra*1).

, LA START, NUMAI FEMEI I 
De cîțiva ani, la Băile Felix, 
are loe o acțiune ce Unde să 
intre In tradiție: '
sportiv feminin", ajuns acum 
la a 4-a ediție. De fiecare da
tă, organizarea ireproșabilă (la 
care își dă concursul, prețios, 
administrația băilor), cu Între
ceri la 8 discipline: cros, hand-

.Festivalul

ÎNOTĂTORII NOȘTRI, PRINTRE
PROTAGONIȘTII ÎNTRECERILOR
• Nivelul tradiționalei competiții crește continuu • Bâimâreanca 
Noemi Lung - rezultate de virf la Iraklion, 

campionatele europene
promisiuni pentru

PHTOIJIPARI IA MlAII PfNHîll DEZV01TAREA

bal, gimnastică artistică, 
de masă, de 
și orientare 
rentele sînt 
ani și fără _ _ _____
Semnificativ : în acest an, la 
start s-au prezentat circa 700 
de eoncurente (la handbal — 
12 echipe, la orientare turistică 
— peste 100 femei, la tenis de 
masă — 80...), în general mun
citoare din sectorul industriei 
ușoare și cel sanitar, din me
diul rural : de la Marțhit* și 
Oradea, de la Satonta și orașul 
Dr. P. Groza, din Aștileu și 
Valea lui Mihai (situată la 80 
km de locul întrecerilor).

TURUL CICLIST BIHO
REAN. Concurs la care parti
cipă iubitorii ...mersului pe bi
cicletă, care se pregătesc cu

tenis 
clmp, natație, șah 
turistică. Concu- 
de minimum 12 
limită de vîrstă.

BAZEI MATERIAEE A SPORTULUI Modesto FERRARINI

Tulburător prin melodie șl 
semnificație, „Irini“ (pace, in 
grecește), foarte inspiratul 
laitmotiv muzical al Jocuri
lor Balcanice de înot — edi
ția a 17-a, a răsunat timp de ....................... - . • mare- 

Insula 
păreau 
recent 

bazl- 
foarte 

de 
se

Preocuparea municipalității 
gălățene în vederea dezvol
tării continue a patrimo
niului sportiv local se sim
te în permanență. în aceste 
rînduri vom evidenția ul
timele realizări inițiate de 
gospodarii municipiului.

Astfel, în pitoreasca pă
dure a Gîrboavelor, de lingă 
Galați — o adevărată oază de 
recreare și sănătate —, a fost 

cadrul tă
un cochet 

de care ml- 
foarte bucu- 
de baschet, 
mini-fotbal 
complexul 

asfaltate și 
este necesar 

a activl-

reamenajat în 
berei pionierești 
complex sportiv 
cii beneficiari sînt 
roși, 
volei, 
care 
sportiv 
dotate 
bunei 
tății sportive.

în „Orășelul copiilor" din 
cartierul Țiglina a fost ame
najată o pistă de 125 x 4

Terenurile 
handbal, 
formează 
au fost 

cu tot ce 
desfășurări

m, pentru practicarea patina
jului pe rotile, disciplină 
mult îndrăgită de copiii gă- 
lățeni. Din cite cunoaștem, 
această realizare este unică 
în țară.

în cartierele Țiglina, 
zepa, precum și pe 
moașa esplanadă de la Du
năre au fost amplasate 
mese de șah din beton mozai- 
cat

După cum ne-au informat 
tovarășii ing. Victoria Popescu, 
prim-vicepreședinte al Con
siliului popular municipal, și 
ing. C. Comăniță, șeful sec
torului gospodărie comuna
lă, pe agenda de lucru a mu
nicipalității se află înscrise
— și în curs de definitivare
— noi și importante amenajări 
în toate marile cartiere ale o- 
rașului de la Dunăre.

(Continuare in pag. 2—3)

trei zile la Iraklion. In 
le centru turistic din 
Creta, toate ■ drumurile 
că duc, în cel mai 
sfîrșit de săptămînă, la 
nul Pankrition, dar 
mulțl au fost amatorii 
sport care au trebuit să 
mulțumească cu transmisia 
TV. Extrem de temperamen
talul public a trăit din plin 
momentele unei competiții a- 
preciate, în final, de specia
liști drept o reușită, prin va
loarea ridicată a unor curse 
și rezultate, prin dispute spec
taculoase, pasionante, prin or
ganizarea excelentă.

în istoria tradiționalei com
petiții, întrecerile din Grecia 
vor fi marcate printr-o seamă 
de performanțe ridicate, pre
cum 2:28,72 la 200 m bras al 
bulgăroaicei Bogomilova, ex
trem de aproape de record'll 
lumii promis de această va
loroasă sportivă (ea a inotat 
foarte bine și „suta", 1:09,02. 
al doilea rezultat al sezonului 
european), apoi cea mai bună 
realizare la 200 m mixt, 
2:08,07, a unui junior de pe 
bătrinul continent, grecul Pa- 
panikolao, alături de destule 
alte reușite la 400 șl 800 m li
ber, 200 și 400 m mixt, 100 șt 
200 m fluture, feminin, sau 
100 m spate masculin. Au fost 
curse in care, pe Ungă recor
duri balcanice și naționale, am 
înregistrat nu unul, ci chl ir 
trel-patru rezultate demne le 
topul european al sezonului 
(și se apropie C.E. !). Iar in 
rindurile autorilor acestor per
formanțe, ale protagoniștilor 
Balcaniadei s-au aflat șt cîțl- 
va dintre Înotătorii noștri, a- 
lături de cel din Bulgaria șl 
Grecia, fapt remarcabil, mal

ales dacă ne 
ța din lotul 
klion a nouă 
te, în vreme 
concurs (au mai participat, cu 
unele rezultate notabile, ra- 
prezentanții Iugoslaviei șl 
Turciei) au deplasat cele mai 
bune garnituri.

O adevărată vedetă a com
petiției a fost considerată băi- 
măreanca Noemi Lung, în
conjurată cu multă simpatie 
de spectatori și ziariști. Ea a 
ridicat, pur și simplu, tribu
nele în picioare în finalul 
de 400 m mixt, eînd a recu
perat un handicap aparent in
surmontabil, oprind cronome- 
trele la 4:50,48 (victorie, re
cord național, a patra perfor
manță a sezonului, devansată 
de trei sportive din R.D.G.; 
la „europene" vor fi admise 
cite două sportive de țară, 
Cu admirabila sa dorință de 
a se... apropia tot mai viguros 
de podiumul campionatelor 
europene de la Sofia, eleva iui 
Gheorghe Dimeea și-a dublat 
realizarea do la 400 m, prooă 
în care a făcut un „salt" de 
opt secunde in ultimele sezoa
ne (0, printr-o evoluție re
marcabilă și pe jumătatea dis
tanței, devenind prima ro
mâncă ce coboară sub 2:20. 
Ne-am convins cu adevărat • 
Noemi Lung are atuurile nece
sare pentru a-și transforma, 
in capitala Bulgariei, visul in 
realitate, rămînînd doar să și 
le valorifice la momentul o- 
portun, în apropiata mare 
competiție. Dintre ceilalți 
sportivi ai noștri prezenți la 
Irakhon s-au detașat Robe-t 
Pinter, care a urcat de doiă 
ori pe cea mal înaltă treaptă 
a podiumului, cu rezerve încă. 
Flavius Vișan, prin recordul 
la 300 mixt (dinamovlstul sr

Geo RAETCHI

gîndim la absen- 
deplasat la Ira- 
sportivi de fran
ce partenerii de

(Continuare in pag. a 4-a)

Halterofilii români se pregătesc pentru „mondiale44

Ma- 
fru-

12

Telemae SIKIOPOL

MARILE BUCURII NU VIN CU EFORTURI MICI
Un nou examen important și 

deosebit de dificil îi așteaptă 
pe halterofilii noștri. Este vor
ba, după cum se știe, de Cam
pionatul mondial din Suedia 
(în localitatea Sodertălje din 
apropierea Stockholmului). Du
pă opinia specialiștilor, aceste 
întreceri vor avea un coeficient 
sporit de combativitate și de 
măiestrie, _dată fiind — printre 
altele și 'intrarea pe orbita 
competitivității internaționale a 
halterofililor români, dovedită 
prin palmaresul lor la J.O. de 
la Los Angeles (2 medalii de

aur, 5 medalii de argint, o me
dalie 
niori 
dalii 
gint, 
C.M.
(3 
de 
că 
trl 
realizat victorii 
„europene" 
te ca valoare cu „mondialele")

de bronz), la C.E. de se- 
de la Katowice (2 me

de aur, 2 medalii de ar- 
2 medalii de bronz) și la 
de juniori de la Edinburg 

medalii de aur și 6 medalii 
bronz). Ceea ce presupune 

adversarii halterofililor noș- 
asupra cărora aceștia au 

mai ales la 
(aproape echivalen-

•— nu vor sta contemplativi, ci 
se vor pregăti cu toată ambi
ția pentru noul start. Ne 
referim, în primul rînd, la hal
terofilii din Bulgaria, Uniunea 
Sovietică, Ungaria, Cehoslova
cia și R.D. Germană. De aceea, 
întreaga atenție a colectivului 
nostru de antrenori (Ștefan

Horio CRISTEA

Au început intrecerile Balcaniadei de tir

PATRU VICTORII ROMÂNEȘTI IN PRIMELE PROBE
• Succes pe linie la pisto' liber și pușcă standard • Sorin 
Babii - un învingător detașat • Roxana Lămășanu - ciștigătoare 
cu un nou record balcanic • Silvia Kaposztay conduce la pistol 

standard

telefon), 
deosebită, 
din loca- 

întrecerile 
la care

ZENICA, 25 (prin 
într-o ambianță 
pe modernul poligon 
litate au început 
Balcaniadei dc tir,
participă 225 de trăgători (77 
de echipe pe probe) din Alba- 

—--- *- lugo-
Turcia. 

bună, 
prînzului,

nia, Bulgaria, Grecia, 
slavia, România și 
Luminozitatea foarte 
mai ales la orele

precum și pregătirea supe
rioară a concurenților a per
mis obținerea unor rezultate 
de valoare, în condițiile unei 
dispute strînse pentru în
tâietate. în acest context, tră
gătorii români au avut evoluții 
deosebite, ei impunîndu-se atît 
la pistol liber masculin, cît și 
la pușcă standard 60 f.c. femi
nin, unde au cîștigat titlurile

Ia individual — Sorin Babii 
și Roxana Lămășanu — și la 
echipe. De asemenea, de no
tat medalia de argint obținută 
de Liviu Stan la pistol li
ber, cît și faptul că la pistol 
standard feminin, după pro
ba de precizie, conduce Silvia 
Kaposzlay.

In proba de pistol liber, care 
a deschis programul Bal
caniadei, sportivii români

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag. a 4-a)

(Continuare în vag 2—3)

va încerca sa reediteze la „mondiale" perform ila 
de la „europene" — aur l



concursurile municipale

de velodrom
Ultima zi a campionatelor 

municipale de velodrom, orga
nizate sub însemnele „Dacia- 
dei“. a programat pe ovalul de 
beton din parcul sportiv Dina
mo proba cu adițiune de punc
te. rezervată seniorilor. A f03t 
cea mai spectaculoasă întrecere 
din întregul program al celor 
cinci zile de concurs, o dispută 
palpitantă, cu numeroase răs
turnări de situații, încheiată cu 
victoria, puțin scontată, a tlnă- 
ruiui dinamovist I. Schneider. 
S-au alergat 75 de ture, cu 
sprinturi la fiecare trei ture. 
Deci, un total de 25 de sprin
turi. După cinci sprinturi con-

PE PLAIURILE BIHORENE

multă seriozitate pentru a lua 
parte la acest eveniment ciclist 
ce se desfășoară anual. Se a- 
leargă pe biciclete de curse și 
semicurse, o distanță de circa 
400 de km. O acțiune Ia care 
participă, în afara bihorenilor, 
invitați din județele Cluj, Ar
geș, Satu Mare și Maramureș, 
în fiecare an, la start se a- 
dună circa 80—100 de picliști.

Competiția face an de an o 
bună propagandă pentru spor
tul cu pedale. Prin comune, 
sate sau localități, cicliștii sînt 
întîmpinați cu interes și sim-- 
patie, cu flori oferite de pio
nieri.

PREOCUPARE PENTRU... 
NEFAMILIȘTI. Mai precis, 
pentru tinerii din căminele de 
nefamiliști, dornici, după cite 
s-a văzut, să facă sport. S-a 
înființat în acest scop „Cupa 
eăminelor de nefamiliști" — 
în 1985 a avut loc ediția a Il-a 
— și succesul este deplin. Se 
desfășoară la 3 ramuri sporti
ve (tenis de masă, șah și vo
lei) și la 
acest an, 
competiției 
16 cămine.

4000 DE .
FESTIVALUL JUDEȚEAN. în 
fiecare an, în diverse locali
tăți ale județului, se organi-

«

CURSA CU ADIȚIUNE DE PUNCTE,
UN SPECTACOL

ducea V. Mitrache (Dinamo) 
cu 14 p, urmat de O. Tujora- 
che (Steaua) cu 13 p. La capă
tul sprintului al 10-lea, Mitra
che și Tudorache se aflau 
egalitate de puncte — 15, 
mâți de O. Mitran (Voința) 
14 p. Sprintul al 12-lea. 
punctaj dublu, a fost ciștigat 
de I. Schneider și tot lui i-9 
revenit și sprintul al 13-lea. In 
acest moment conducea însă C. 
Nicolae (Dinamo), care, alături 
de Al. Moisescu (I.G.M.B.) 
s-au desprins între timp din 
pluton, s-au distanțat, prinzînd 
din urmă grupul masiv de 
cliști. O nouă schimbare

la 
ur
ca 
cu

După campionatele naționale și ale ,,Daciadei“

„SCHIMBUL DE MÎINE“ A (și) ÎNCEPUT SĂ UE
ATRAG ATOR

produce în turul 45, Schneider 
redevenind liderul alergării. Cu 
un efort de excepție, prinde șl 
el plutonul din urmă, creîndu-și 
astfel, la rîndu-i, un tur avans. 
După sprintul 18 reușește să-și 
creeze un tur avans și O. Mi- 
trache.

Ultimul sprint, cu punctaj du
blu, este ciștigat de S. Oprescu 
(Olimpia), pe locul doi sitaîn- 
du-se Schneider. Clasament: 
1. I. Schneider 58 p, 2. V. Mi- 
trache 42 p, 3. C. Nicolae 15 p, 
4. Al. Moisescu 6 p (toți cu un 
tur avans), 5. O. Tudorache 30 
p, 6. O. Mitran (Voința) 29 p.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

(Urmare din pag

Unul din r.omentele cele mai atractive ale_ bogatului 
gram sportiv desfășurat la ultima ediție 

listilor“
a „Festivalului petro-

ultima ediție, din 
au venit la startul 
tineri și tinere din

PARTICIPANT! LA

zează „Festivalul sportului bi
horean" — la 14 ramuri spor
tive (!). Un festival sportiv de 
orgoliu, „cei mai tari vor să 
ajungă în finală", și întrecerile 
sînt dîrze. Ultima ediție, a că
rei finală s-a desfășurat la Sa- 
lonta, a angrenat numai la 
fotbal 28 de echipe și circa 
4000 de participanți, în total.

„FACEM BAZE SPORTIVE! 
ȘI VORBA-I VORBA...". Răsar 
ca florile, ni s-a spus, baze 
sportive pretutindeni. Frumoase, 
amenajate prin munca patrio
tică a oamenilor, cu resurse 
locale. Iată, ne-am notat, nu
mai cîteva din cele finalizate

trecut și în 1985 : 7 
de volei, handbal,

ACTUALITATEA ÎN SCRIMĂ
• Deși activitatea competi- 

ționalâ în scrimă s-a incheiat 
o dată cu desfășurarea recentei 
ediții a Campionatelor mon
diale. de la Barcelona. două 
arme rămîn în „priză" : floreta 
feminină și spada. Ambele 
sînt nominalizate pentru apro
piatele întreceri de pe planșele 
de la Kobe, din cadrul Jocu
rilor Mondiale Universitare. De 
altfel, atît floreta feminină, 
cit și spada românească au de 
apărat prestigiul cucerit prin 
medalii la precedenta ediție, 
de la Edmonton, cînd floretista

Elisabeta Guzganu a cucerit 
titlul mondial universitar, iar 
echipa feminină de floretă, 
floretista Rozalia Oros și spa
dasinul Nicolae Bodoczi, meda
liile de argint.
• Vacanță activă pentru ti

nerii scrimeri. De la sfîrșitul 
lunii august și pînă la jumă
tatea lunii septembrie, cei mai 
buni juniori din țară (majo
ritatea juniori mici. pînă. la 
17 ani) se vor pregăti centra
lizat. într-o tabără, preconizată 
de federație la Cîmpulung 
Moldovenesc.

• LA PAȘCANI a avut loc, 
recent, un frumos și reușit 
festival sportiv, organizat sub 
egida Daciadei. de către Con
siliul orășenesc pentru educa
ție fizică șl sport și forul 
local sindical. Peste 400 de 
tineri s-au Întrecut la hand
bal, volei, fotbal, tenis, po
pice, atletism, tenis de masă, 
șah și orientare turistică. La 
întreceri a participat șl un
grup de sportivi din Iași șl
Bacău. Q PESTE 100 DE TI
NERI au luat startul in
dițlo-nala cursă ciclistă 
rul județului Mehedinți", 
curgînd traseul Drobeta 
Severin — Strehaia — 
rești — Herculane 
— Drobeta Tr. Severin, 
primele două locuri s-au 
sat Dorin Axineseu (Lie. 
2 Drobeta Tr. Sev.) șl 
Tufiș (Voința — Prestarea 
Drobeta Tr. Sev.) ® TIMP 
DE DOUĂ LUNI, la întreprin
derea mecanică de mașini șl 
utilaj minier din Baia Mare 
s-a desfășurat o interesantă 
și atractivă competiție fotba
listică la care au jucat cite 
un meci — două pe săptă- 
mină aproape 300 de , tineri, 
într-o altă unitate din oraș, 
la întreprinderea de mașini 
unelte, accesorii și scule, a 
avut loc un reușit 
minifothal. 
terenurile 
număr de 
Iubitori ai 
rotund. • 
din

oare a 
de joc 

tineri 
jocului 

_ PE UN 
Arad s-au

tra- 
„Tu- 
par- 

Tr.
F1O- 

Orșova 
Pe 

cla- 
ind.
Ti tu

concurs de 
atras pe 

un mare 
și virstnicl 
eu balonul 

TRASEU 
desfășurat

două etape (Vn-VIII) ale 
„Cupei orașelor" la ciclism, 
ta care victoria a revenit ară
deanului Ludovic Kovacs. 
Clasamentul pe echipe : 1.
Arad. 2. Brașov, 3. București. 
• ORAȘUL ORȘOVA a găz
duit, în cele mai bune con
diții, etapa pe județul 
Mehedinți a „Cupei U.T.C." 
Ia tenis. Au ciștigat primele 
locuri și au promovat ta e- 
tapa 
țiel : 
3) și tar),
(Llc. _______  .
cu (Lie. ,,Traian") — toți din 
Drobeta Tr. Severin. ® CLU
BUL SPORTIV ȘCOLAR 
BACĂU, cu sprijinul Inspecto
ratului școlar și al C.J.E.F.S. 
a organizat o deosebit de . in
teresantă competiție de hand
bal fete. „Cupa speranțelor". 
Competiția — care a avut ca 
obiectiv și depistarea de noi 
talente 
băcăuan 
după o 
spectaculoase. 
Școlii generale nr.
locurile următoare s-au situat: 
Șc. gen. 8 și Șc. gen. 16. S-au 
evide I ,iat în mod deosebit ti
nerele jucătoare Elena Ghidu 
(Șc. gen. 16), Liliana Manole 
(Șc. gen. 8) și Gabriela Ada- 
finei (Șe. gen 16).

următoare a competi- 
Mariana Cîrjoi (Lie. nr. 
Iolanda Belu (Lie. sani- 
respectiv Oh. Chlțlmia 
economie) și S. Marines-

pentru
- a fos-t 
serie de 

de

handbalul 
cîștigată, 

meciuri 
formația 
30. Pe

relatări de la : v. A- 
postol. V. Manafu, A. Crișan, 
O. Berbeearu, M. Victor și 
E. Teirău.

in anul 
terenuri 
baschet și tenis la întreprinde
rea mecanică din orașul Dr. p. 
Groza; terenuri de fotbal, vo
lei și o popicărie cu două pis
te— la Aștileu ; splendida ba
ză sportivă a întreprinderii de 
încălțăminte „Bihoreana" (sta
dion — cu tribune și vestiare, 
sală de sport, terenuri popică- 
rie) ; la Exploatarea minieră 
Suncuiuș — terenuri de fotbal, 
de handbal, volei, popicărie, 
dar și sector de aruncări și 
sărituri.

...Și cite încă s-ar mai putea 
spune despre realizările obți
nute în sportul de masă biho
rean !

Desfășurate, timp de trei 
zile, la Brașov, finalele Cam
pionatelor naționale și ale 
„Daciadei" la ' lupte libere 
au evidențiat 
care federația 
tate, cluburile 
le sportive dintr-un mare nu
măr de județe, antrenorii și, 
firește, cei peste 200 de parti- 
cipanți au acordat-o acestor 
întreceri, care, spre satis
facția noastră, au prilejuit 
citeva constatări mai mult 
decît îmbucurătoare. Ne gîn- 
dim, poate în primul rind, la 
faptul că, iată, după luptăto
rii clubului Steaua — de ani 
de zile cu cele mai valoroase 
rezultate în competițiile na
ționale de „libere" — și cei 
ai clubului Dinamo Brașov, 
sportivii 
asociații 
handicapul 
i-au 
Vulcan 
Iași, 
cuicsc,
(a, Comerțul Tg. Mureș 
etc. Este, ne-am convins, mai 
mult decît o creștere can
titativă ; se poate vorbi de 
începutul unei frumoase și re
ale afirmări a acestor centre 
in aria performanței, chiar a 
aceleia de nivel internațional.

După sublinierea acestei 
constatări de ordin general, 
care pune in evidență și 
munca antrenorilor, dar și 
posibilitățile de selecție și 
pregătire mai bine valori
ficate în ultima vreme, am 
vrea să aducem în discuție, 
folosind și opiniile antre
norului principal al lotului,

lupte 
importanța pe 
de speciali- 
și asociații-

în 
de 

clubului 
altor 

reduc 
de 

despărțit

» 
cluburi și 

tot mai mult 
puncte care 

de lider : 
București, Nicolina 

Lemnarul Odorheiu Se- 
Hidrotchnica Constan- 

Comerțul 
Este, ne-am 

decît o 
se poate vorbi

Petre Coman, principala con
cluzie a acestor campiona
te, programate — nu În
tâmplător — înaintea Campio
natelor mondiale de la Bu
dapesta (în august) : VALOA
REA SI PERSPECTIVELE 
„SCHIMBULUI DE MÎINE" 
(de fapt, a celui de azi...). Că 
această orientare prioritară 
s-a înțeles ' mai bine atât la 
cluburi, cit și la lotul repre
zentativ o dovedește, 
tre altele, faptul că patru 
tre sportivii care au
cerit primul lor titlu
campion național sînt 
tători tineri, între 19
22 de ani ; Dorinei Bîrcu, 
Gyorgi Kerekes, 
și Gheorghe Mîțu, 
un 
petă victoria 
Dumitru _ 
nici el 
același 
să subliniem 
tare a altor 
clasați în 
la categoriile
Laszlo Mikloș, 
fit, Dumitru
Matias, Alexandru 
Petrișor Cruceanu. 
dorinței de 
tor tineri talentați, cu 
pregătire care promite 
progrese, luptătorii cu 
experiență, ani de zile 
lari ai lotului și chiar ai 
pei reprezentative, n-au mai 
putut ține pasul, 
tre ei (Traian 
Gheorghe Fodorca) 
chiar întrecuți eu 
ușurință.

S-au desprins și 
vățăminte. Trebuie
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Aron Cindea 
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HALTEROFILII ROMANI SE PREGĂTESC PENTI
(Urmare din pag. 1)

Achim — antrenor principal, 
Mihai Conslantinescu și Con
stantin Dumitru — antrenori 
secunzi) este îndreptată în di
recția asigurării unei forme 
sportive de vîrf a componen- 
ților lotului la „ora H“, su
perioară chiar celei de la C.E. 
de la Katowice (unde — cine

Iată ce ne-a răspuns 
Stefan Achim ; „Pentru 

ne-am oprit, în primul 
asupra categoriilor la ca-

între 19 și 23 Iulie, s-a desfă
șurat a XXV-a ediție a serialului 
de concursuri de orientare turis
tică „Cupa Cluj-Napocaa — or
ganizată sub egida „Daciadei.** —, 
„Cupa Voința** (două etape), 
„Cupa Metalul Roșu** și „Busola 
de aur**.

Peste 400 de sportivi din 19 ju
dețe (respectiv 56 asociații și Clu
buri) și un grup de concurenți 
din Cehoslovacia au ținut să par
ticipe la această sărbătoare a 
orientării turistice din țara noas
tră. Docul de adunare : „Terasa 
Căpușsituată într-o zonă fru
moasă. la 25 km de municipiul 
Cluj-Napoca.

Concursurile s-au desfășurat în 
trei zone diferite : Viștea, Gilău- 
vest și Făget-Micuș, zone care 
au corespuns exigențelor (nivel- 
ment, planimetric și repere). Fi
delitatea hărților, care au oferit 
suficiente elemente necesare în 
alergare, și traseele (cite 17 la 
fiecare concurs) au fost bine 
alese de arbitrii trasatori, fapt 
care a pus probleme tehnice de 
înalt nivel. Comisia de concurs 
a depus eforturi susținute 
pentru reușita acestei acțiuni 
sportive de mare amploare. Nu

înțelegem însă de ce nu a luat 
parte nici un reprezentant din 
conducerile cluburilor organiza
toare.

Iată câștigătorii „maratonului" 
de orientare, după cinci etape 
(cumul de timpi realizați) : F 9
— .Andreea Miszovits (Chemun B. 
Mare) F 11 — Erika Relsz (Strun
gul Arad), F 13 — Larisa Pop 
(jChemun B. Mare), F 15 — Va
lentina Vele (Strungul Arad), F 
117 — Anca Pasat (Voința Craio
va), F ÎS — Irma Pașca (Voința 
B. Mare), F 35 — Paula Clliurlea 
(LoioomoMiva Buc.), MU — Aron 
laszlo (Metalul Roșu Cluj-Na- 
poca), M 13 — Iosif Denes (Clu- 
jana). M 15 — Eugen Palade 
(Voința Arad), M 17 — O vidiu 
Duca (Voința Hunedoara), M 19
— Ciprlan Coman (Politehnica 
București). M 21 — Gheorghe Fe- 
raru (Maratex B. Mare), M 35 — 
Cornel David (Voința Arad), Zol- 
tan Szekely (Clujana), M 50 — 
Karoly Zelenka (Met. Roșu — 
Cluj-Napoca).

Cupa transmisibilă „Busola de 
aur“ a fost cîștigată de A.S. Che- 
mun Baia Mare (antrenor — 
Karol Racsz).

M. CRĂCIUNESCU — coresp.

nu-și mai amintește ? — di 
de strălucitor a fost Nicu Vlad, 
ca și la J.O., de altfel!). Cu 
cine vom încerca această reu
șită ? 
prof.
C.M. 
rînd,
re avem șanse Ia medalii, adi
că Ia cat. 60 kg — Constantin 
Chirii (Gloria Bistrița) și Dorel 
Mateeș (Dinamo), Ia cat. 75 kg
— Andrei Socaci (Olimpia), Ia 
cat. 82,5 kg — 
(Steaua), Ia cat.
Vlad și Vasile 
de la steaua), 
nc
tineri, 
teeș — 21 ani, Socaci — 19 ani, 
Becheru — 25 ani, Vlad 21 ani".

Față de cele 
te la Bistrița, 
tru de haltere 
scurt stagiu de 
mun (în 
ferite de
— prof.

Petre Bccheru 
100 kg — Nien 
Groapă (ambii 
Se poaic spu-

că avem un lot cu mulți 
ca de exemplu Ma-

văzute și auzi- 
unde lotul nos- 
se afla intr-un 
pregătire în co-

condiții excelente, o- 
C.J.E.F.S., președinte 
Constantin Sănduță),
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nostr 
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să ir 
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nu s 
mai 
după 
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Le-

FORMAȚIA I. OANA,

AniPir

Tragere multipla

te atribuiecistlouriin:

în R.P. POLONA

La 28 IULIE 1985 
TRAGEREA MUL

TIPLA LOTO
Farliclpind, aveți 

posibilitatea de a 
obține cîșllguri Im
portante ta :

O AUTOTURISME 
,DACIA 1300“, la 

ambele faze ale 
tragerii.
• MARI SUME 

DE BANI
e EXCURSII ÎN

R.P. POLONIA.
Se efectuează 8 

extrageri in două 
faze, cu un total 
de 72 numere.

Variantele de 25 
lei pot obține câș
tiguri cumulate Ia 
ambele faze.

Miine, sîmbătă 27 
Iulie, este

ULTIMA ZI DE
PARTICIPARE

Miercuri după-amiază, pe hipo
dromul din Ploiești, formația an
trenată do I. oană a reușit să 
obțină patru victorii, dovedind 
prin aceasta că eclipsa de formă 
de la începutul sezonului» a tre
cut, iar recordul lui Manuc 
(1:22, i/km) na este Întâmplător. 
De altfel, în reuniunea de sîm- 
bătă după-amiază „capul de a- 
fiș" îl va deține participarea Iul 
Manuc în cursa de viteză, el fiind 
în acest moment campionul tur- 
fului. în această alergare vor 
mai participa Trifoi, Sardonic, 
Crater, Catren și alții, deci tot 
ce are mai bun turful românesc 
la ora actuală.

Revenind la cele patru victorii 
de miercuri ale formației Oană, 
aceea a lui Rug a impresionat 
prin maniera în care aoesta și-a 
dominat adversarii, el intrând în 
rîndul vedetelor generației de 3 
ani. Ceilalți trei cîștigătorl au 
fost Pintea, care, îneepînd a fi 
mai docil, a arătat mari rezerve, 
Vica. în frumos progres, și Stru
del. Un alt evidențiat al reuniu
nii a fost T. Marinescu, care a 
reușit două victorii, cu Jarica șl 
Tella. ultima realizînd o p rfor- 
manță de excepție, deoarece s-a 
handicapat suplimentar cu un 
lung galop, realizînd un valoros 
record de 1:30,8/km. De altfel, în 
această reuniune — în care s-a 
mal impus Drobeta. intrată și ea 
în rîndul cailor de valoare ai 
generației sale — toți învingătorii 
au realizat noi recorduri.
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» I „Cupa Municipiului

IM, București"

Printre divizionarele „A"

F.C. ARGEȘ A PORNIT LA DRUM
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I RAPID Șl PROGRESUL- VULCAN
1 ÎN FINALĂ
ț Aproape 10 000 de spectatori 
• au urmărit, ieri, după-amiază, I semifinalele „Cupei Munici

piului București" la fotbal, dis
putate în cuplaj pe stadionul I Progresul-Vulcan. In deschide
re s-au întilnit echipele Auto
matica (din Divizia ,,B“) și 
Rapid București. Influențat și 

Ide vremea călduroasă, jocul o- 
ferit de ele a fost de o fac
tură mai modestă. Rapid a 

Iavut în prima repriză supe
rioritatea teritorială, și-a creat 
cîteva bune situații de gol 

|(min. 13 — Agiu, min. 18 —
D. Zamfir, min. 21 — Manea, 
min. 31 — din nou D. Zam- 

_ fir), dar nu a reușit să des

IU

de al doilea gol al Rapidului in meciul de ieri cu Automatica 
Foto : Aurel D. NEAGU
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chidă scorul decît după pauză, 
în min. 60, in urma unei gre
șeli a mijlocașului Ghiță, de 
care a profitat Mladin; aeesta 
a preluat balonul și a șutat 
puternic, mingea lovind mai 
întii bara și intrind apoi în 
plasă. In continuare, Automa
tica, lăsind o bună impresie 
prin jocul ei de ansamblu, s-a 
străduit să egaleze, dar a, ra_- 
tat mari ocazii în min. 74, prin 
Radu, și îndeosebi în min. 76, 
prin C. Grigore, care a trimis 
mingea, cu capul, în bară. în 
penultimul minut de joc, fero
viarii și-au consolidat victoria 
(scor final: 2—0) prin golul în
scris de Manea, la capătul unei 
curse in stilul lui personal

Arbitrul D. Avrigeanu (aju
tat la linie de S. Neagu și E. 
Cimpoeru) a condus bine ur
mătoarele formații;

RAPID: Toader — Marines
cu, Sameș (min. 46 M. Grigo
re), Cirstea, Mincu •— Rada, 
Agiu (min. 57 Teodorescu), St. 
Popa (min. 46 Țîră), Manea — 
D. Zamfir (min. 46 Damaschin 
II), Mladin.

AUTOMATICA: Caloș (min. 
70 Blid) — Fogoroș (min. 65 
Boțonea), Gherase, Zalupca, C. 
Grigore — Bălan, Ghiță, Tu- 
dorache — Baciu (min. 65 Mi- 
halache), Radu, Pestrița (min. 
65 Duță).

In cea de a doua semifinală, 
Progresul-Vulcan a produs o 
surpriză întrecînd pe Sportul 
studențesc cu 2—1 (1—0). A 
fost o partidă de o calitate e'-„ 
vident mai bună decît aceea ' 
din deschidere. In prima repri-. 
ză, echipa gazdă, evoluînd cu’ 
multă dezinvoltură, a pus de-’ 
seori în dificultate partenera^ 
de Întrecere. După ce, chiar în; 
min. 2, Bolborea a trimis min-' 
gea în bară, în min. 12 divi
zionarii au reușit să des- ' 
chidă scorul prin Stoica, ra- 
tînd apoi alte două bune oca-’ 
zii prin Marin tafci. 25) și,’ 

I
I
mai ales, Ene (min. 35; ajuns -

I LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
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ților. 

la 
IPLA

singur în careul advers, a tri
mis mingea pe lingă poartă).

După pauză, cu mai multă 
ambiție șl forță în atac, echi
pa studențească a urmărit in
sistent egalarea, pe care însă 
nu a reușit-o, deși a avut si
tuații bune pentru aceasta. In 
schimb, gazdele au majorat 
scorul în min. 62 prin Niță, 
dintr-o frumoasă pasă a lui 
Marin. Finalul jocului a apar
ținut clar „alb-negrilor“, dar M. 
Sandu, Bozeșan, Munteanu II 
și Terheș nu au izbutit să fi
nalizeze, uneori și din cauza 
lipsei de șansă. De abia în 
penultimul minut studenții au 
reușit să reducă din handicap 

prin țicleanu, în urma unei 
frumoase acțiuni personale.

Arbitrul G. Vișinescu (la li
nie: I. Viorel și C. Dogăres- 
cu) a condus bine formațiile J 

PROGRESUL-VULCAN: Bî-
zoianu (min. 57 Gîrjoabă) — 
Radu (min. 58 Marinescu), Pur- 
dea, Beldie, Meszaroș (min. 60 
State) — line (min. 57 D. Po
pescu), Bolborea, Niță — Ma
rin,' Stoichiță (min. 75 Petres
cu), Stoica.

SPORTUL STUDENȚESC: 
Speriatu (min. 46 Zariosu) — 
Pologea (min. 46 Munteanu I), 
Cazan, M. Popa, Munteanu II 
— Ticlcanu, Pană, Bozeșan — 
FI. Grigore (min. 46 Șerbăni- 
că), M. Sandu, Cristea (min. 
46 Terheș).

Așadar, sîmbătă după-amia- 
ză, pe același stadion, in fina
la competiției, se vor inii Ini 
(de la ora 18) Rapid și Pro- 
greșul Vulcan. In deschidere, 
de la ora 16, partida pentru 
locurile 3—4: Sportul studen
țesc — Automatica.

Constantin FIRĂNESCU

„PE MINE MA AJUTA
Șl UN BUN CLIMAT DE FAMILIE"

Dialog cu Mircea Sandu
'..-Spaliere, inele, bare paralele, 

trambuline, haltere, cal cu mi
nere, pe scurt — întreaga apara
tură cu cane este utilată o sală 
de sport, pusă, acum, pentru','o 
oră, la dispoziția fotbaliștilor; de 
la Sportul studențesc ; dornici, cu 
toții ca, in paralel cu.lucrul'spe
cific. cu mingea, să-și . lntrețițiă 
sau să-și amelioreze'forța, su
plețea, mobilitatea, ca și celeilalte 
calități fizice necesare, ta ’ disputa 
din ce in ce mai aprigă 'i^ire. se 
poartă pe dreptunghiul gazoiiu- 
ltd.

In Hmp ce o bună parte dintre 
jucătorii echipei din : „Hegk>“Kau 

" șl trecut la obișnuita ” „tocălziref, 
Mircea Sandu selasă ‘ mai? mult 
în grija masorului Andrei Tu- 
dose.î Profit de ocazie^și* îl ’pro
voc ia un scurt dialog :

— Ce simte, Mircea, un fotba
list care a trecut binișor de 30 
de ani 7 Cu ce ochi vede el hal
tera care-I așteaptă peste puține 
min .te 7

— „'’tul depinde de modul in 
care privește el fotbalul. Eu 
nu-mi simt vtasta pe cane o am, 
întrucât de pe la 26—27 de ani 
am pus din ce în ce mai mult 
suflet în pregătirea mea zilnică, 
Și să vă mai dezvălui un 
, «cocret" cane asigură longe
vitatea ta sport ; climatul din 
cadrul familiei căreia ii apar- 
țll. Pe mine unul, perfecta înțe
legere cu cel de acasă mă ajută, 
vă rog să mă credeți, să pregă
tesc. fa deplină liniște, meciul 
de duminică.

— Cred tot ce-mi spui. De alt-

PROMOVATELE 
ÎN DIVIZIA „B“ 
Minerul Vatra Dornei

• Asociația a fost înființată în 
anul 1948 și activează pe lingă 
Exploatarea minieră Vatra Dor
nei • Echipa a activat în cam
pionatul Diviziei „C“ în perioada 
1965—1985 • Președintele asocia
ției : Paul Chiriluș • Președin
tele secției de fotbal : Gheorghe 
Florian • Antrenori : Alexandru 
Lazăr — principal, Ștefan Pali — 
secund • Stadion propriu ; ca
pacitatea tribunelor : 1 000 locuri 
• LOTUL : Bedruli, Buga — por
tari ; Sedecaru, Bazarea, Gătej, 
Pop, Onciuo — fundași ; Pal, Du
lap, Popa, Chișciuc, Groza — 
mijlocași ; Menaschez, Sfrijan, 
Vadana, Popovici — înaintași. • 
Golgeterii echipei : Popa — 12
goluri, Sfrijan — 11 goluri • 
Media de vlrstă : 25 ani • Antre
norul Alexandru Lazăr a instau
rat o disciplină riguroasă atât în 
teren, cit șl în afara Iul. Echipa 
a dat dovadă de o deosebită pu
tere de luptă și a reușit să treacă 
cu bine perioadele mai dificile 
(când Șiretul Pașcani i-a amenin
țat poziția de lider), cîștlgînd 
puncte prețioase ta multe jocuri 
disputate în deplasare, s-au re
marcat în mod deosebit jucătorii 
Bedruli, Sedecaru, Popa. Sfrijan 
șl Chișciuc. Merită de menționat 
faptul că, după ce anul trecut a 
promovat echipa Mecon București 
In Divizia „C“, în această vară 
antrenorul Alexandru Lazăr a 
realizat o nouă promovare — 
Minerul Vatra Dornei In Divizia 
„B".

F. C.M. Delta Tulcea
• Clubul a fost înființat in 

anul 1974 (înainte echipa a acti
vat s«b numele de Stuful Tul
cea) • Echipa a participat in 
campionatul Diviziei ,,B“ în edi
țiile 1972—1976 și 1977—1984 șl în 
Divizia „C“ In edițiile 1976—1877 
și 1664—1985 • Președinte de o- 
noare : Constantin Enache "• 
Președinte retribuit : Vasile Carat-'* 
gea • Antrenori ; Vasile Copil 
— principal. Marin Stănăgui — 
secund • Stadion propriu ; capa
citatea tribunelor : 12 OM locuri
• LOTUL: Dascălu, mușcă — 
portari ; Anton, Rusu, Bogatu, 
Pîriogea. lusein, Mașcu — fun
dași ; Ingea. Stan, Istodie, Belea, 
Necșut — mijlocași ; Moroianu, 
Șacu, Dinescu, Cucerencu. Pe
trol, David — înaintași. • Gol- 
geterii echipei 1 Dinescu — 11 go
luri, Ungea — 10 goluri • Media 
de vîrstă : 23 ani și o lună • 
Echipa este formată din jucători 
din județ, mulți dintre ei fiind 
crescuți fa propriul centru de 
copii și juniori (Hiușcă. mgea, 
Stan, Belea. Moroianu, Șacu). 
Toți jucătorii au avut o bună 
pregătire fizică, iar apărarea s-a 
dovedit a fi compartimentul 
forte (a primit cele mal puține 
goluri din seria a m-a).

fel, pledează in favoarea spuselor 
tale ți faptul că, Ia S3 de ani, 
Mircea Sandu Împarte cu Cămă
tarii locul 3 de pe podiumul gol- 
geterilor. Și asta Intr-o vreme, 
cred că vei fi de acord, în care viața virfutul de atac a devenit 
foarte aspră...

— Da. așa este. Postul, pentru 
care am optat este unul dintre 
cele mai griâie, „vârful de atac, 
înainte de a ajunge la gol, avind 
de trecut, nu, o dată, de trei ad
versari : stoperul de marcaj, 11- 

analiză, 
să-l In-

podium,

bero-ul, și. In ultimă 
portarul pe care trebuie 
vlagă.»

— Cum II vezi, de pe _ 
pe Hagi, mai tânărul coleg de e- 
chipă 7

— A crescut intr-un an cit alții 
in 10 ! Și asta datorită valorii. 
Știe să lovească balonul Intr-o 
mare gamă de execuții : și scurt, 
și tare, șl plasat, după cum 11 
solicită faza...

— Socotindu-1 și pe Marcel Co- 
raș, se poate spune că Sportul 
studențesc este o echipă a goige- 
terilor, mai vechi sau mai proas
peți. Ce-șl propune ea, In aceste 
condiții, pentru campionatul care, 
iată, bate Ia ușă 7

— Ce altceva decît 
lulul de campioană 
obiectiv pe care tot 
suporterilor noștri. Șl cum nu
mărul lor a crescut simțitor. In 
ultima vreme, trebuie să-i răsplă
tim pe măsura atașamentului pe 
care nl-1 arată...

Și-acum, Mirceo, la mun-

atacarea tit- 
a țării. Un 
îl promitem

Ne-am despărțit de echipa 
F. C. Argeș după ultimul meci 
al stagiunii, susținut la Sa
lonic, cu formația Iieraklis, în 
cadrul „Cupei Balcanice". A- 
tunci cînd tînărul antrenor 
principal Constantin Cirstea iși 
manifesta regretul că elevii săi 
„care au pus efectiv umărul Ia 
salvarea echipei de la retro
gradare" nu au mai atins in 
finala balcanică „cota" specta
culosului lor sprint din ultima 
parte a campionatului.

Ne-am leîntîlnit cu echipa 
F.C. Argeș recent, la Bușteni, 
cînd ea a susținut primul meci 
de verificare din perioada mon
tană, cu formația locală Ca- 
raimanul. Și de data aceasta 
C. Cirstea părea abătut, deși 
se afla de curind într-o altă 
postură, aceea de președinte 
al clubului. „Am pornit Ia 
drum cu efectivul descomple
tat. Nu știu ce să mai zic ! 
Eram o adevărată familie, uniți 
sufletește. Ce păcat ! S-a in
staurat o nedorită tradiție de 
a lua startul pregătirilor de 
vară fără unii titulari, care 
ne-au părăsit, pierind pe la 
alte echipe. Nu era de ajuns 
cite asemenea, să le zic păsări, 
și-au luat zborul în ultimii ani 
din cuibul piteștean Am a- 
flat astfel că Moiceanu și Nica 

Pornind de la poalele Bticegilor, jucătorii piteșteni vor să urce ' 
treptele... chsamentului Foto : Ion MIIIĂICA
s-au prezentat cu întîrziere la 
pregătiri, iar Ignat și D. Zam
fir n-au venit la echipă nici 
pînă cînd aceste rinduri iau 
drumul tiparului. Deci, iarăși o 
situație neplăcută pentru for
mația piteșteană, care an de an 
se arată un eficient rezervor 
pentru alte echipe. Pe ea însă 
cine o ajută ?

F.C. Argeș a plecat la Buș- • 
teni cu o nouă conducere teh
nică : cuplul Florin Haiagian 
(care revine la echipă) — Marin 
Țițcica (urcat din nou pe pri
ma scenă după ce mai fusese 
secundul lui I. Voica la Spor
tul studențesc). Cu cine au luat 
startul cei doi antrenori ? Cu 
Iliescu — portar (Cristian I 
era în pregătiri cu lotul repre- 

eă !“. a înclieiat dialogul vlrtul 
de atac al Sportului studențesc, 
„scăpat" din mina maeorutal.

Gheorghe NICOLAESCU 

zentativ), Voicu, pîrvu, stan- : 
cu, Tănase, Simion, Neamțu, ? 
Badea, Tom», Iovănescu, Con- î 
stantin, Bănuți, Bobaru, Jur că, 
Pană, Margelatu. De la sosi
rea la Bușteni, jucătorii piteș- 
teni au parcurs un riguros pro
gram de pregătire, cu cite două 
antrenamente zilnic, în intenția 
de a-și încărca bateriile, atît 
fizic, dar mai ales moral, un 
moral zdruncinat și anul aces
ta de criza de efectiv. „Nu este 
inceput de campionat să nu 
avem asemenea probleme — 
ne spunea căpitanul echipei 
Stancu, de o viață la F.C. Ar
geș, același jucător serios și 
modest. Parcă ne-am obișnuit; 
la fel cum ne-am obișnuit să 
trecem peste aceste momente 
critice. Este marca calitate, 
cred eu, a celor care doresc să 
îmbrace tricoul Iui F.C. Argeș"»

Fiind foarte atent la desfă
șurarea jocului cu Caraimanul, 
căutînd să retușeze încă de la 
acest prim meci amical unele 
inerente inexactități, antrenorul 
Florin Haiagian s-a arătat mai 
reținut în declarații. Am în
cercat de cîteva ori să-1 pro
vocăm. „N-am încă o linie de 
atac. Apelez acum Ia ci ți va ti
neri anonimi pe care vreau să-i 
lansez. Va depinde însă și de 

ei". Intră apoi din nou în „pri
za" jocului. Cîteva clipe parcă 
este absent. După care revine. 
„Trebuie s-o iau de Ta capăt. 
Este și datoria mea să readuc 
această formație de tradiție cit 
mai sus pe scara clasamentului. 
Condiții avem, iar sprijinul 
primit de la cei care sînt ală
turi de echipă și o iubesc 
foarte mult nc obligă să răs
pundem la fel. Sper să nc stea 
în puteri să o facem, spre sa
tisfacția caldului public piteș
tean. Sînt optimist. Fără opti
mism nu putem irecc dc aceste 
momente de cumpănă".

Acesta este marele adevăr; 
echipa F.C. Argeș se află din 
nou într-o situație dificilă.* 1 II 
Credem că eforturile care sînt 
făcute în prezent de conduce
rea tehnică și aceea a clubu
lui (ne-am convins că există o 
colaborare reală și eficientă)) 
trebuie apreciate Ia adevărata 
lor valoare, iar victoriile co
vor veni — pentru că se speră 
in obținerea lor — să fie eva
luate cu un meritat plus. Pen
tru că această echipă, F.C. Ar-’ 
geș, harnică și modestă, il 
merită din plin !

LOTO ce va avea loc duminică 
» iulie. ■
• ClȘTIGURILE TRAGERII 

LOTO DIN 19 IULIE 1985. Cat.
I î 1 variantă M0% — Autoturism 
Dada 1300 șl 3 variante 25% a 
117.509 lei; cat. 3 : 3 variante 100% 
a 16952 iei șl 14 variante 25% a 
4.233 led; cat. 3 : 24,75 variante a 
3.767 lei ; cat. 4 s 28,25 variante 
a *400 lei; cat. »: 186,25 varian
te a soi lei; cat. 6 : 332,50 va
riante a 230 lei: cat. X : 1.870.50 
variante a 100 lei. Report la cat.
II 32496 lei. Autoturismul 
„DACIA 1300“ de la cat. 1 a re
venit participantei An* Macovei 
din Caransebeș.

Adrian VASILESCU

ȘTIRI • ȘTIRI
GLORIA BUZĂU — DINAMO 

BUCUREȘTI 0—2 (6—0). Au mar
cat : Orac Cmta. 59) și Augustin 
failn. 789. GLORIA: Lazăr — 
Năstase, IT. Marin (Tică), Mir
cea. Tulpan — Balaur, Ghizdea-' 
in-u, Șumuianschi (Oomănescu), ‘ 
Cramer — Dudu Georgescu, Ju- 
lis. DINAMO î Bucu (Toma) — 
VJad. AL Ni-colae, Ivan, Topo- 
ltaschi — Andone, Varga. Suciu 
(S. Răducanu) — Dragnea (Mo
vilă), Augustin CRalea). orac 
(Tulba), (D. SOARE — coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
CJ.R. TIMIȘOARA 3—0 (0—0).'
Victorie realizată ta ultimul sfert, 
de oră prin golurile iul Ilici 
(min. 76), Mureșan finîn. 81) și 
Vușcan (min. S3). ,JPOU“ ir Molse
— Pascu. Jtanda, lonuț, Lehman '
— Rotaru, Oloșutean., Erddy i-j 
Oancea, BoS»a. Bozeșan H. Au, 
mal jucat s Leu, Păuna, Bărboșii, > 
nici, Andreas, Vlătănescuu. Pălăn-j 
ceanu. Sâmbătă. „Poll“ va- juca1 
cu CorvimA. «3L MABTON. **■ 
corespă.

INTER VASLUI SELECȚIO-, 
NATA R.P.D. COREENE (JunloriH 
0—0. Formația oaspete va»’ mau 
Juca ta conttnuare Ia Botoșani m 
Piatra JSeHnsț» (M.- florea 
coresp.)» "
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AU ÎNCEPUT C.E. DE NATATIE-JUNIORI
rea în cursele care decid me
daliatele și celelalte poziții de 
frunte. Doar ștafeta de 4X100 
m liber f a fost finalistă, ea 
clasindu-se pe locul 8, cu 4:02.

In rest, Stela Pura a fost 
cronometrată în 2:09 la 200 m 
liber, Tamara Costache și La- 
szlo Bay în 1:16,10, respectiv 
1:12,7 la 100 m bras, iar Iulia 
Mateescu în 2:23 la 200 m flu
ture, neputînd intra astfel ta 
finalele probelor respective. Să 
sperăm că juniorii români vor 
evolua la adevărata lor valoa
re în următoarele reuniuni, în- 
cepînd chiar de vineri (n.r. 
astăzi), cînd sînt programate 
probele de 400 m liber, 100 m 
spate, 400 m mixt și 4X200 m 
liber — băieți și fete.

GENEVA, 25 (prin telefon).
Li piscina de dimensiuni olim
pice „Des Vernets" au început 

! joi Campionatele europene de 
natație pentru juniori. Dimi- 

. neață au avut loc serii, iar 
după-amiază finale In probele 
de 200 m liber, 100 m bras, 200 
m fluture, 4X100 m liber — 
fete și băieți. Nivelul con
cursului speranțelor înotului 
continental promite să fie, 
după ziua inaugurală, foarte 
ridicat. Din păcate, la ora pri
melor serii eliminatorii, tine
rii noștri sportivi — prezenți 
la importanta competiție — nu 
s-au acomodat cu condițiile de 
concurs, nereușind să înoate la 
nivelul posibilităților optime și 
ratînd, în consecință, califica-

ÎNOTĂTORII NOȘTRI, PRINTRE
PROTAGONIȘTII ÎNTRECERILOR

(Urmare din pag. 1)

fi putut cîștiga însă 100 m 
fluture dacă evolua la nivelul 
maxim al posibilităților), cvar
tetul feminin de 4 X 200 li
ber — Arsene (o surpriză 
plăcută), sachelarie, Ilaup- 
tricht, Palencsar —, cele mascu
line în aceeași probă — Ne
grea, Vișan, B. Nan, Pinter, si 
la 4 X 100 liber — " 
Mușat, Vișan, Pinter, 
trei realizatoare a noi 
duri naționale. Debut 
țător pentru mezina 
Andreea Szigyarto, o 
notabilă a Teodorei 
tricht, un succes clar ;

decît 
tre- 

si sa
ci. Negrea la
C. Stavriu la

la 200 liber, 
la 100

putea mai mult 
de 22 de medalii 
palmarese 7 Cu 
Dacă C. Negrea 
liber, C. Stavriu

AZI, ÎN SEMIFINALE (grupa locurilor 5-8),
ROMANIA
(prin telefon), 

zile de între- 
disputate, în 

s-a demon

OLANDA

Negrea, 
, toate 

recor- 
proml- 
lotului, 

revenire 
Haup- 

al „ma- 
ratonistului" E. Nan, com
portări la nivelul lor actual 
— Eniko Palencsar, J. Bart, I. 
Mușat, Andreea Ilidegkuti 
(numai pentru dezlănțuirea 
din finalul la 200 m bras), 
Marieiea Culieă (doar parțial 
la 200 m fluture).

Se 
totalul 
cut în 
ranță I 
100 m 
spate, R. Pinter 
Cristina Deveseleanu 
bras, Laura Ghilic în probe
le de spate, Laura Sachelarie 
la liber sau fluture, C, Ponta 
la 400 mixt (ploieșteanul are 
scuza unei pregătiri în apă ta 
paralel cu susținerea, cu suc
ces, a bacalaureatului) — șl 
enumerarea poate continua — 
atingeau sau (de ce nu 7) da- 
pășeau propriile performanțe 
de vîrf. în condițiile date, bi
lanțul rămîne satisfăcător, 
îndemnând la mal multă 
muncă ta secții. Cu reușite'* 
și neîmplinirile sale. Balca
niada de la Iraklion trece ta 
amintire, de acum încolo toate 
gindurile șl.., speranțele oa
menilor natației noastre fiind 
îndreptate către campionatele 
europene.

TUZLA, 25 
După 
ceri 
cursul 
strat 
ehetul 
practicat acum 
nivel tehnic. Iar dezvolta
rea atletică face parte integran
tă din pregătirea generală a 
jucătoarelor, participantele la 
C.E. de cadet* au beneficiat 
joi de o zi de odihnă bineme
ritată și urmează ca vineri 
să susțină 
sîmbătă 
stabilirea 
nai.

O retrospectivă a între
cerilor de pină acum ne ara
tă că la acest campionat s-au 
efectuat cîteva spectaculoase 
schimbări în ierarhia 
pelor. Astfel, formația 
slaviei (beneficiind de 
rajările frenetice 
public care a 
la refuz sala 
locuri la 
— Ungaria, 
rămînînd 
ficat 
1-4, 
Bulgariei 
pantele 
la 
evolua în grupa 5—8, ca 
mal vorbim de echipele 
slovaciei șl 
măcar nu 
primăvară, 
neu final.

In general, partidele au 
deosebit de disputate șl u- 
neori rezultatele au stat pe

cinci 
viu 
cărora 

cu prisosință că bas- 
feminin juvenil este 

la un Înalt 
iar

semifinalele, iar 
meciurile pentru 
clasamentului fi-

cchi- 
Iugo- 
încu- 
unui 
pînă 

6000 de 
Iugoslavia 

cîteva mii 
s-a cali- 

în grupa 
reprezentativele 

ocu-
Și 4 

vor 
să nu 
Ceho-

Poloniel, care 
s-au calificat, 

pentru acest

ale 
umplut 
de 

meciul 
alte i 

afară !) 
neînvinsă 
iar 

și Olandei, 
locurilor 2 

ediția precedentă,

ȘTIINȚA BAClU

ECHIPA DE CICLISM A ROMÂNIEI
PARTICIPĂ LA COMPETIȚIA DE LA KIEV

ici re 7 și 11 august se des
fășoară pe șoselele din împre
jurimile orașului Kiev o mare 
competiție ciclistă internaționa
lă pe etape, organizată de fe
derația de specialitate din 
U.R.S.S. Printre formațiile in
vitate la startul acestei între-

ceri se află și reprezentativa 
României. Echipa noastră, a- 
vîndu-i ta frunte pe Mircea 
Romașcanu, Cristian Neagoe, 
Costică Paraschiv șl Valentin 
Constantinescu, va fi condusă 
de antrenorul Ion Ardeleana.

r-
I

HINAULT
CONTINUA CURSA...

I
I

I
I
I
I

I

Cu victoria repurtată aoum, 
Bernard Hinault îșl înscrie 
numele pe tabloul de onoare 
al celor mal iluștri rutieri 
participanți la faimoasa „bu
clă” a Franței, «Le grand 
Tour”. Iată-1 pe cîștigătoril 
ultimelor 29 de ediții : 1968 — 
Lucien Aimar (Franța), 1987
— Koger Pingeon (Franța),
1968 — Jan Janssen (Olanda), 
1969—1972 — Eddy Merckx
(Belgia), 1973 — Luis Ocana 
(Spania). 1974 — Merckx, 1975
— Bernard Thevenet (Franța),
1976 — Lucien Van Impe (Bel
gia) 1977 — Thevenet, 1978 și 
197 — Bernard Hinault
(Franța), 1980 — Joop Zoete- 
melk (Olanda), 1981 șl 1982 — 
Hinault. 1983 șl 1984 — Lau
rent Fignon (Franța). 1985 — 
Hinault, tn acest moment, trel 
cicliști dețin recordul de cinci 
victorii : Anquetil (Franța), 
Merckx (Belgia) și Hinault 
(Franța). în timp ce primii 
doi și-au încheiat demult so
cotelile cu ciclismul competl- 
țional. Hinault oste încă la 
vîrsta la care poate să-și con
tinue ascensiunea și să stabi
lească (poate chiar anul vii
tor !) ' ‘
toril. 
rit !

9533 p. ES a fost urmat de 
Williams Krispln (Marea Bri
tanic/ cu 8278 p șl William 
Cunningham (S.U.A.) cu 117* 
p. Se spune că întrecerea a 
fost chiar captivantă peatru 
tot mat numeroșii pasionați 
ai acestui sport.

ADIO, 
ACTIVITĂȚII COMPETIȚIONAIE

Renumitul sportiv sovietic 
Nikolai Soloduhin, de două 
ori campion mondial la judo. 
Ia categoria 65 kg (1979 și

UNSPORT 
IA ALTUL

un record de șase vic- 
care va fi greu de dobo-

I
I

In

I

I
I

CAMPIONATUL... 
BALOANELOR

localitatea americană Bat
tle Creek au avut loo recent
întrecerile unui campionat 
mondial într-o disciplină spor
tivă mai puțin cunoscută. 
Este vorba de cel de al șap
telea campionat de... montgol- 
fiere (baloane cu aer cald, 
denumite astfel după numele 
fraților francezi Joseph Mi
chel șl Jacques Etienne Mont
golfier, care, tn 1783, au rea
lizat primul aerostat cu aer 
cald). Competiția, la care au 
luat parte aproape 100 de „ba
loane”. a fost câștigată de 
americanul David Levin cu

1983). și campion olimpic In 
1980. a hotărit să pună punct 
activității pe ,tatami”. ca
sportiv activ dedieîndu-se. în 
continuare, muncii de antre
nor. Soloduhin este în vîrstă 
de 30 de ani. Britanica Virgi
nia Wade, cîștigătoare tn 1977 
a turneului de tenis de la 
Wimbledon (împlinește acum 
40 de ani), a decis șl ea să-și 
termine cariera de jucătoare. 
De-a lungul anilor. Wade a 
participat la 24 de ediții ale 
marelui turneu de la Wim
bledon. în cadrul căruia 
disputat 87 
simplu (64 victorii și 23 de 
înfrîngerl). In viitor, Virginia 
Wade va activa. bineînțeles 
tot în tenis, sport de care este 
legată de atîta vreme. Ea va 
fi comentatoare la televiziune 
șl antrenoarea intre altele, a 
tinerei tenismane franceze 
Pascale Paradis. Wade este 
prima temele care a fost 
aleasă meniră în comitetul 
federației britanice de tenis.

a
de meciuri de

nici 
în 

tur-

fost

SELECȚIONATA IIAA

30-25, LA HANDBAL

PS
C- 

haadbal

BAGDAD, 85 (Agerpres), 
In continuarea turneului 
care-1 întreprinde în Irak, 
chipa masculină de
Știința Bacău a jucat la Bag
dad cu selecționata țării gazdă. 
Handbalfștil români au obținut 
victoria cu scorul de 30—S.

PILOTUL S-A SALVAT
La câteva zlte după ce bea 

zlltaiul Nelson Piquet câștl 
gase „Marele premiu” a 
Franței, M Castcllet. probă 
contând în campionatul mon
dial al pUoțlloc de formula 
X, la volanul mașinii sale 
„BMW-Brabliam" s-a aflat pi
lotul elvețian Mare Surer, co
leg de „club” cu Piquet. In 
cursul unul antrenament, pe 
circuitul de la Nurburgring 
(R.F.G.), în vederea „Mare
lui premiu” de la Silverstone, 
de duminica trecută, din mo
tive neelucidate încă, automo
bilul a luat foc. ! Surer s-a 
salvat, dar mașina, în numai 
cîteva minute, a ars complet I

JOCURILE PANARABE
Intre 2 șl 18 august se vor 

desfășura în Maroc întrece
rile celei de a șasea ediții a 
Jocurilor Panarabe, Vor fi 
prezenți circa 3 9M> de spor
tivi. care-șl vor disputa intl- 
letatea la următoarele disci
pline : atletism, baschet, box, 
ciclism călărie, fotbal, glm. 
nastlcă. golf haltere, handbal, 
înot, judo lupte, polo, tenis, 
tenis de masă șl yachting.
O ANCHETA INTERESANTA
In Polonia a avut loc o ori

ginală anchetă, al cărei su
biecți au fost copil în vîrstă 
de șase ani Acestora li s-au 
pus fel de fel de întrebări 
din domeniul sportului, u- 

. nelp foarte serioase față de 
vîrsta lor șl. spre surprinde
rea generală răspunsurile au 
dovedit cunoștințe... mature, 
62 la sutâ dintre băieți și 48 
la sută dintre fetele chestio
nate au declarat că doresc să 
devină sportivi, mai bine de 
jumătate dintre el urmăresc 
cu regularitate transmisiunile 
sportive la televiziune iar o 
treime au dat răspunsuri 
bune la întrebări referitoare 
la Jocurile Olimpice.

Rubrică realizată de
Romeo VILARA

I

muchie de cuțit pînă In ulti
ma secundă sau au dat cîști- 
gătoare neașteptate față de 
desfășurarea jocurilor, 
s-au petrecut lucrurile 
ta meciul România 
(arbitrat corect 
teri* — Elveția 
— Iugoslavia), 
vele noastre, 
condus ta majoritatea timpu
lui, s-au văzut depășite în 
ultimele 50 de secunde de 
propriile greșeli. O situație 
asemănătoare am tntilnit-o 
vineri seara la jocul Bulgaria 

Baschetbalistele 
condus pină in 

mo- 
au 
au 
nu

de 
«i t. 
dud 
după

Așa
Și 

- Italia 
B. Pas- 
Iovancie 

sporti- 
ce au

— Olanda, 
olandeze au 
ultimele 25 de secunde,’ 
ment în care adversarele 
egalat, iar în prelungiri 
obținut o victorie la care 
mai sperau.

Ultimele 
A ; U.R.S.S. 
(45-25) ;
— Olanda 89—84 
79), Iugoslavia 
84—74 (44—44). 
TE : seria A : : 
p, 2. Italia 9, 3. 
Franța 7, 5. Spania 6, 6. Fin
landa 5; seria B : 1. Iugosla
via 10, 2. Ungaria 9, 3. Bul
garia 8, 4. Olanda 7, 5. Belgia 
6, 6. R. F. Germania 5.

Semifinalele de 
grupa 1—4 : U.R.SA — 
ria și Iugoslavia — 
grupa 5—8: România 
landa și Bulgaria — 1 
grupa 9—12 : 
Germania și 
landa.

rezultate: scria
— Italia 90—46 

seria B ; Bulgaria 
I (35—48, 79— 

— Ungaria 
CLASAMEN- 

1. U.R.S.S. 10 
România 8, 4.

vineri, 
- Unga- 

Italia ; 
i — O- 
Franța ; 

Spania — R.F. 
Belgia — Fin-

Dumitru STÂNCULESCU

CICLISM. • Turul Poloniei, 
etapa a II-a (Plock-Ostroda, 162 
km) : 1. Marek Lesniewski
3.40:51, 2. Jiirgsn Trawny (ROG) 
3.40:57. Lesniewski este noul li
der cu 7.20:24, urmat la S s da 
Trawny • CM de juniori, la 

cursa de urmărire ln- 
ciștlgată 
(3:28,81) 
Waller

Stuttgart 
dlviduală (3 km) a fost 
de sovieticul Kasputis 
In fața australianului 
(3:35,64).

HOCHEI PE IARBA • 
mical, masculin, la 
Australia — Anglia 2—0 (1—0).

POLO • CE de juniori, de 1* 
La Valeria : grupa A : Ungari* 
—* Italia 12—18, Spania — Olanda 
8—7, RFG — Iugoslavia f—7. 
URSS — Bulgaria 8—5 ; grupa B: 
Grecia — Turcia 11—3, Franța
— Malta 12—8.

șah • In runda a #-a a tur
neului de la Nelenchowe, Constan
tin ionescu a ciștlgat la polone
zul Marek Havelko. Iu clasament 
conduce 
(URSS) 8 p (1). 
Ionescu 5 p (1) __
petiția feminină (runda a opta). 
Margareta Perevoznio a între
cut-o pe poloneza Sikova șl o- 
cupă locul șase, cu 4,3 p <1>- 
Lideră este iugoslava Mirian 
Petek cu 6,5 p. • La Amster
dam, Miles a remizat cu Karpov. 
Acesta din urmă conduce ou 6,5 
p, urmat de Timman 5 (1), Mi
les 4,5, Nunn și Neto 3 p (1), 
Martinovici 2,5 p (1).

TENIS • Ziua a doua a fazei 
finale a „Cupei Galea”, la Vichy: 
Italia — Cehoslovacia 2—1. 
S.U.A. — Spania 2—1. • Cam
pionatele S.U.A., la Indianapolis 
(terenuri de zgură) : Lendl — 
Zivojlnovicl 6—4, 6—0, Gomez — 
Pimek 3—6, 7—5, 6—4, Noah — 
Tulasne 6—3, 6—4. Navratil —
Krickstein 3—6, 6—0, 7—5, Vilas
— Slozil 6—4, 6—3, Forget —
Glldemeister 6—3, 6—2, Schwaier
— Clerc 6—3, 6—2 ; femei : M.
Maleeva — Goles 7—5, 4—6, 
Garrison — Klitch o—1,
8—6, Temesvari — Bowes 
8—2, Ivan — Horvath 6—i, 
Sabatini — Mascarln 6—3, 
Combert — K. Maleeva 6—2, _ _

VOLEI • „Memorialul Savin”, 
la Leningrad : Cuba — URSS II 
3—2, Cehoslovacia — Finlanda 
3—2, URSS I — Bulgaria 3—0. 
SUA — Japonia 3—1. • Competi
ția feminină de la Lodz a fost 
cîștlgată de echipa R.D. Germa
ne (3—1 în finala cu Polonia). 
Pe locul trei. Bulgaria.

Meci a- 
Hobart 1

Serghei Smaghln 
urmat de C. 
etc. In eom-

6—1.6-0.
6-2, 6—2.

Întrecerile balcanice de tir
(Urmare di» vag. I)

șl-aa 
mum 
curs și, în condițiile unei soli
citări nervoase deosebite, ei 
*u reușit să-și domine adver
sarii, situindu-se pe prime
le locuri, la diferențe aprecia
bile. Astfel, cu 568 p, Sorta 
Babii și-a înscris in palma
res • frumoasă victorie, rezul
tatul care i-a adus titlul fiind 
superior cu un punct recor
dului personal. La rindul 
său, Uvt* Stan a acumulat 
564 p, punctaj care l-a situat 
pe locul secund, în timp ce al 
treilea component 
pel, Iiie Petru, 
poziția a patra, 
individuale au 
prezentativei 
se detașeze și în clasamentul 
pe echipe, ea avînd față de a 
doua clasată, Bulgaria, un a- 
vantaj de 36 p.

CLASAMENT : individual — 
1. Sorin Babii 568 p, 2. Liviu 
Stan 564 p, 3. V. Garvazov 
(Bulgaria) 556 p, 4. Ilie Petru 
555 p ; eebipe — 1. România 
1687 p, 2. Bulgaria 1651 p, 3. 
Iugoslavia 1633 p.

valorificat la maxi 
potențialul de con-

al echi- 
a ocupat 
Rezultatele 

permis re- 
României să

Un succes categorie, mai 
întîlnit intr-un concurs 
pușcă standard (60 Le.), a 
ținut sportiva noastră 
xana Lămășanu, care, cu 
p, s-a detașat net de celelal
te concurente. Ea s-a do
vedit într-o formă excelen
tă, reușind să învingă prin 
constanță, concentrare și pu- 

Celelalte două 
ale noastre. 

(588 p) și 
Eva Olah (583 p) au contribuit 
la victoria echipei 
niei,

CLASAMENT : 
1. Roxana Lămășanu 
(nou rec. - - ■ 
Vrbek 
Ștefana 
591 p ; echipe

- 1771 p, 2- Bulgaria 1768 p, 3. 
Iugoslavia 1763 p.

După prima manșă (proba de 
precizie), la pistol standard 
conduce Silvia Kaposztay cu 
290 p, urmată de albanezele 
Margareta Ginga (288 p) și 
Diana Mata (287 p). Celelalte 
sportive ale noastre : Maria 
Maeovei 284 p și Ana Ciobanu 
280 p.

Concursul continuă.

tere de luptă, 
reprezentante 
Niculina Iosif

rar 
de 

ob- 
Ro-
598

victoria echipei Româ- 
care a acumulat 1771 p.

individual —
598 p 

bale.), 2. Biserka 
(Iugoslavia) 592 p, X 

Zaikova (Bulgaria)
1. România

Fetbal meridiane
4

• Pentru viitorul sezon, for
mațiile Italiene vor prezenta 
multe noutăți, lista jucătorilor 
care s-au transferat. In această 
vară, fiind destul de bogată. Vă 
Prezentăm principalele, „schim
bări de domiciliu”. Iată, bună
oară, JUVENTUS și-a schimbat 
complet linia de atac, care va 
arăta astfel : Mauro (de la Udi- 
nese). Laudrup (Lazio), Serena 
(Torino), renunțînd Ta serviciile 
lui Boniek (plecat la A.S. Ro
ma), Rossi (din cite se pare se 
va transfera la Milan). TardeHi 
(Inter). Prandelli (Atalanta) șl 
Vignola (Verona). Lotul dețină
torilor „C.C.E.” a fost comple
tat cu Manfredonia (Lazio) și 
Pacione (Atalanta) INTER l-a 
transferat alături da Tardelll, 
pe Fanna si Marangon (de la 
Verona) si oe Selvaggi (Udine- 
se). cedîndu-i oe Causio (la 
Udlnese) și Sabato (la Torino). 
Schimbări masive șl la NA
POLI, unde voi juca Giordano 
(Lazio). Garella 1 Verona» Bu- 
riani (Roma). Remca (Sampdo- 
ria) șl Pecci ’ ' ~ "
și alte nume 
echipelor : la _ __
Battistini (Mi’.an) și Iorio (Ro
ma). la VERONA — Vignola (Ju
ventus) Verza (Milan) si Ghill-

(Florentina). Tată 
noi tn loturile 

FLORENTINA —

ani (Como) ta UDINESE: Barba- 
dilio, TagUaferri și Colombo (toți 
de la Avelllno) și Causio (Inter), 
la AVELLINO — Galvani (Cre- 
monese) și AgostinelU (Atalan- 
ta), iar la COMO : Dirceu (As- 
coll).

• Lotul jucătorilor străini a fost 
completat (reamintim că în a- 
ceastă vară doar echipele nou 
promovate au avut dreptul să 
transfere fotbaliști de pesta no
tare) cu englezii Cowans șl 
Rideout (ambii de la Aston 
Villa) la BARI și argentinienii 
Barbas (Real Zaragoza) șl Pas- 
culli (Argentines Juniors) 
LECCE.
• Rezultate din „Cupa de 

ră“ : Sparta Fraga — F.C. 
rich 1—1. Slavia Praga — 
tracht Braunschweig 4—0 I, 
hemians Praga — Videoton
• La Kuala Lumpur a început 

un turneu internațional, la care 
participă echipele Ghanei, Indo
neziei. Maiaiesiei și formația ga- 
leză Swansea (în 
echipele Coreei de 
del. o selecționată 
formația de club 
Tigers (în grupa 
mul joc, Malaiesia 
3—1 (1—1) de Swansea.

ia

va-
Zu- 

Ein-
Bo- 

â-2!

grupa ,A“), 
Sud. Thailan- 
braz.illană și 

malaieziană 
B“). In pri- 
a dispus cu
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