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LA IAȘI, PAȘI HOTĂRÎȚI PE DRUMUL AFIRMĂRII 
GIMNASTICII RITMICE DE MASĂ

Campionatele balcanice de tir

DOUĂ NOI TITLURI
Ia județul Iași — ca pretutindeni ta în

treaga țară — activitatea sportivă de masă a 
cunoscut o puternică efervescență in Cele 
două decenii de la Congresul al IX-lea al

P.C.R. Iată, ea • dovadă, însemnări referi
toare ia una din „florile” sportului, apărute 
pe meleagurile lașului, in această perioadă : 
gimnastica ritmică.

PENTRU SPORTIVII ROMÂNI
• Paul Grtda - dștigâtor la pușcă liberă, iar echipa - nou re-

_.îa urmă cu peste 10 ani — 
mai precis prin 1973 — ua 
profesor suplinitor de educa
ție fizică din Iași, Constantin 
Radu, a vestit la București, cu 
vreo 300 de tinere spectatoare 
la un festival de gimnastică 
ritmică susținut de eleve. Foar
te încântate de ceea ce au 
văzut, micile ieșence l-au a- 
saltat pur și simplu pe pro
fesor cu „...da’, noi de ce nu

facem ea ele, tovarășa’ T*. în
trebarea a deschis un drum. 
„Nn vă imaginați ce rău m-am 
simțit atunci — ne spunea 
profesorul Radu, zilele trecute. 
Le-am răspuns ceva, am pro
mis..." "Atunci, in urmă cu 12 
ani. Constantin Radu, cu spe
cializarea handbal, s-a apro
piat de frumusețea gimnasticii 
ritmice...

A început imediat și. in

1974, primul rezultai : locul 8 
pe țară (din 38 de echipa) la 
„Festivalul ansamblurilor șco
lare de gimnastică ritmică*. 
Au urmat alte afirmări care 
au culminat cu remarcabila 
reușită din ultima decadă a 
lunii iunie a anului acesta, 
într-o săptămtaă a cîștigat 3 
competiții, finale pe țară, ta 
sportul de masă, eu reprezen
tantele județului Iași : „Festi
valul pionieresc de gimnastică* 
(6—10 ani) ca echipa Șeolii 
generale nr. 8 și primele două 
locuri ta clasamentul indivi
dual : Mihaela Ionel și Flori
na Făcurăm ; „Campionatul 
școlilor generale Ia gimnasti
că* (11—14 ani), pentru a 6-a 
oară, tot cu Școala generală 
nr. 4 și primele trei In class

Modesto FERRARÎN1

(Continuare ta pag. 2—3)

Bucegli nu stnt numai ai... bucure stenilor. Iată un grup de sibieni 
(de la „Olimp I.P.A.' ți „Sibiensis") urcind spre cabana Babele 

Foto : V. BAGEAC

Finalele campionatelor naționale

șl ale „Daciadci" la lupte greeo romane

PARTICIPARE NUMEROASĂ,
MULTE „CAPETE DE AFIȘ-

BRASOV, 36 (prin telefon).
La numai câteva zile de la fru
moasa festivitate care a în
cheiat întrecerile de „libere*, 
Sala sporturilor din localitate 
este din nou gazda finalelor 
campionatelor naționale și ale 
„Daciadei", la lupte greco-ro- 
mane (seniori). Pe cele trei 
saltele de concurs au pășit 
peste 240 de sportivi din 28 
de județe și din Municipiul 
București. După cum se vede 
o participare numeroasă — la 
categoriile 57, 82 și 82 kg., cîte 
30 de concurenți. Cu excepția 
lui Nicolae Zamfir (accidentat) 
sînt prezenți - Ia Întreceri cei 
mai buni luptători — Ștefan 
Rusa, Vasile Andrei, Iile Ma
tei, Ștefan Negrișan, ceea ce nu

înseamnă automat că știm de
ja... și numele noilor campioni 
naționali, aproape la toate ca
tegoriile, dar mai ales la 57 kg, 
68 kg, 74 kg, și 130 kg, pe lis
tele de concurs figurează des
tui contracandidat! care pot 
produce oricind surprize spec
taculoase.

Finalele campionatelor au 
debutat vineri cu întreceri la 
categ. 57 și 62 kg. Pînă la 
ora convorbirii telefonice, cea 
mai interesantă se anunță cursa 
pentru titlu la categ. 57 kg, 
dominată în ultimii ani de 
Nicolae Zamfir — acum acci-

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare in pag. 2—3)

După C.E. de tenis de masă
- juniori și cădeți

cord balcanic • Reprezentativa feminină de pistol standard pe 
local secund • Load 3 pentru Maria Macovei, Florin Cartofor 

și formația Junioarelor la pușcă standard

ZENICA. M (prin telefon), 
întrecerile Campionatelor bal
canice de tir se desfășoară sub 
semnul unor dispute echilibra
te, flecare punct ctatărtnd greu 
in balanță, astfel că trăgătorii 
trebuie să se dovedească In cea 
mal bună formă pentru a-și a- 
propria victoria. Sportivii ro
mâni au reușit, la cea de a 
doua zi * competiției, să-fi în
scrie în palmares încă două noi 
titluri, prin suocesul realizai de 
Paul Gruia (individual) și e- 
chipa României ta proba de 
pușcă liberă 60 Le. seniori. La 
aceste frumoase performanțe să 
adăugăm clasarea pe locul se
cund a reprezentativei femini
ne de pistol standard, precum 
și „bronzul* obținut de Marla

Maeevei (pistol standard). Flo
rin Crlstofor (pușcă liberă) fi 
echipa de junioare (pușcă stan
dard).

Așadar, un rezultat foarte 
bun, au reușit sportivii care au 
evoluat la pușcă liberă 60 f.e^ 
probă in eare lupta pentru pri
mul loc a fost deosebit de 
strinsă, dovadă șl faptul că pri
mii trei clasați au terminat eu 
aceiași număr de puncte (596), 
departajarea fărfndu-se după 
punctajul ultimei decade. A In* 
vina Pani Gruia, care a Înche
iat cu 100 p ultima manșă, do- 
vedindu-se mai stăpln pe din-

Rndu TIMOFTI

(Continuare in pag. 2—3)

In luna septembrie

EXAMEN GREU LA „EUROPENE*
PENTRU REPREZENTATIVA NOASTRĂ

FEMININĂ DE BASCHET
După echipa națională de 

seniori (care șl-a disputat În
trecerea in luna mai) șl cea 
de cadete (aflată ta aceste 
zile In plină competiție. In o- 
rașul iugoslav Tuzla), o a 
treia reprezentativă de bas
chet a țării — cea feminină '— 
are drept principal obiectiv al 
activității din acest an Cam
pionatul european. Acesta se 
va disputa intre 8 si 15 
septembrie, in Italia. Me
ciurile din seriile prelimina
re vor avea loc la Treviso 
(seria „A“ — Bulgaria, Ceho
slovacia, Franța, Iugoslavia, 
Olanda, România — echipa 
noastră judnd, in ordine, 
cu ; Iugoslavia, Cehoslova
cia, Franța, Olanda și Bul
garia) și la Vicenza, Belgia, 
Italia, Polonia, Spania, Unga
ria și U.R.S.S.), iar tatîlni- 
rile finale Ia Veneția.

în vederea apropiatului cam
pionat european, compo-

ța. Dar, făcând bilanțul, antre
norii Nicolae Martin și 
Gabriel Năstase au fost ne
voi ți să constate eă pre
gătirea elevelor lor tre
buie substanțial Îmbunătăți
tă pentru ea la întrecerile din 
Italia lotul să poată avea o 
prestație la un nivel care 
să-4 permită o clasare in 
partea superioară a ierar
hiei continentale, așa cum 
nu a mal făcut-o de multă 
vreme (ultimele poziții o- 
norabile; 1972 — loctd 5,
1974 — locui 6; de atunci,
formația țării noastre s-a 
clasat pe locurile > — 1978, 
1980, 1981 șl pe load 9 — 1976 
șl 1983). Firește, nu pot fi 
omise frumoasele performan
țe din and 1981 fi 1983, dnd 
selecționata studențească a

D. ASMARANDE1

(Continuare ta pag. ■ 4-a)

Cea mai buni baschetbalist! g 
firii, Magdalena Pali-Jerebie, ta 
acțiune.

foto : Aurel D. NEAGU
nentele lotului român au 
participat, nu de mult, la 
competițiile internaționale de 
la Gdansk și Chartres, In 
cursul cărora au avut o 
evoluție slabă — in turneul 
din orașul polonez — fi pro
mițătoare' — in cel din Fran-

CAMPIONATUL EUROPEAN DE BASCHET-CADETE
Echipa noastră învingătoare: 88*42 cu Olanda

„SĂ NE BUCURĂM DE SUCCES.

DAR SĂ NU NE LĂSĂM CUPRINȘI DE EUFORIE..."
In dorința de a afla amă

nunte de la Campionatele eu
ropene de tenis de masă 
pentru juniori și cădeți, am 
invitat la redacție pe an- 
trenoarea federală Ella 
Constaniinescu, care a condus 
reprezentativa noastră la 
întrecerile de la Haga.

— Ați văzui ce s-a scris 
in ziarui nostru In timpul $1 
după europene. Ce credeți 
că ar mai trebui spus î

— Rezultatei» frumoase ob~

Dc vorba cu Ella Constantincscu, «ntrcnoarc federala
ținute de sportivii noștri 
s-au datorat faptului că ei 
au fost in general mai bine 
pregătiți fizic, tehnic ți 
tactic deeit ceilalți partici
pant!. Drept urmare, el au 
jucat din ce in ce mai bine și 
au terminat competiția ,4n 
picioare*. Este fi meritul 
celor doi antrenori de lot, 
Laurențiu Gheorghiu a

Gheorghe Bozga, 
făcut pregătirea 
au condus cu 
sportivii în concurs, 
finind permanent un 
ridicat. Alți 
erau cei din Franța,

care au 
finală fi 

pricepere 
men- 
tonus 

concurenți, cum 
- Suedia

Mircea COSTEA

(Continuare ia pag. 2—3)

TUZLA, 38 (prin telefon). 
Intr-un meci Important pentru 
poziția finală ta actuala ediție 
a Campionatului european de 
baschet-cadete, echipa Româ
niei a repurtat o victorie la 
un scor edificator ta fața for
mației Olandei; 88—42 (50—28). 
După un început echilibrat 
(min. 9: 18—17), tinerele noas
tre baschetbaliste au jucat așa 
cum am fi dorit să o facă pe 
tot parcursul competiției, cu 
ritm alert, cu o apărare agre
sivă (presing temporar eu re
tragerea ta zonă), cu contra
atacuri, eu aruncări precise de 
la semidlstanță fi distanță (au 
realizat T coșuri da trai punc
te). In atari condiții, echipa 
țării noastre s-a desprins trep
tat fi apoi categoric, victoria

obținută oferindu-1 posibilita
tea să joace sîmbătă pentru 
locul 5 cu tavtagătoarea din 
meciul Bulgaria — Franța (la 
ora convorbirii, ta min. 28, ju
cătoarele bulgare conduceau ca 
44—35). Au marcat: Pandrea 
17, Enyedi 14, Petre 13, Barbu 
9, Dragoț 8, Cuzie 4. Manases 
7, Manea 3, Ionescu 6, Vereș 
T (a mai jucat Gera) pentru 
România, respectiv Embricos 
9, Post 1, Lewis 9, Ingelse 8, 
Mols 6, Vrielink 1, Boerrigtef 
T, Den Bosch 4. Au arbitrat K. 
Toneik (Solonia) fi I. Ivaa- 
cici (Iugoslavia).

Alte rezultata! Spania — 
R.F.G. 58—47 (34—37). Belgia
— finlanda 53-41 OS-MI -4 
seria 9—IX

Dumitru STĂNCULESCU



„SOLIDARITATEA OLIMPICĂ"
0 ACȚIUNE CU AMPLU ECOU
U București. 32 de antrenori din 7 țâri, la cursul de gimnastică

De dțiva ani, sub auspiciile 
^Solidarității Olimpice', pe 
continentul nostru ae desfă- 
goarâ cu regulai i ta te cursuri 
internaționale de antrenori, «- 
ganizate de Asociația comite
telor naționale olimpice din 
Europa fi menite a perfecționa 
cunoștințele tehnicienilor din 
domeniul sportului, cărora li 
■e oferă prilejul de a Învăța 
din bogata experiență a unoi 
țări in care o disciplină sau 
alta deține poxiț'i avansai® pe 
pl«n mondial. In actualul ci
clu olimpic țara noastră a pri
mit misiunea de a fi gazda 
onrsurilor internaționale de an
trenori la canotaj feminin, 
handbal masculi* *i gimnastică 
temininâ, discipline ta cai® 
valoarea echipelor fi sportive
lor noastre est® unanim recu
noscută in toată lumea. Am ru- 
gai-o pe tovarășa Maria 81- 
mlonescib membră a Comitetu
lui tehnic feminin al FXQ„ 
antrenoaxe federală, să ne 
vorbească despre cursul de 
antrenori de gimnastică, ln- 
cteeiat recent in Capitală.

— Ce ne puteți spune despre 
participare 7

— Firește, sintem bucuroși că 
acțiunea desfășurata la noi a 
avut un amplu ecou in rindu- 
rile specialiștilor de gimnas- 
tică de pe bătrinul nostru con
tinent Prezența celor 32 de an
trenori din Marea Britanie, O- 
jauua. Belgia, Turcia, Spania, 
Franța și Bulgaria reprezintă, 
făiă îndoială, O mărturie a lar
gului interes manifestat in 
lume față de realizările școlii 
românești de gimnastică, față 
de metodele de lucru șl de 
perfecționare a măiestriei folo
site de antrenorii români, față 
de experiența cluburilor fi a- 
aociațiilar noastre fruntașe. 
Printra cursanți n-au numărat 
|t doi tehnicieni din afara 
Continentului european, din Bi
ata. De altfel, trebuie să tac 
precizarea că tara noastră ec
ranizează pentru a doua oară 
an asemenea curs (prima dată 
ta anul 1983), astfel că putem 
apune că pe plan continental 
acțiunea românească este bine 
cunoscută fi apreciată.

— Care a fost tematica eur- 
aoiui, eum s-au desfășurat 
-lecțiile", an fost ele fi tecre- 
Mee. și practice 7

— Lecțiile fi expunerile au 
lost atlt teoretice cit fi prac
tice fi mi ae pare deosebit de 
Important de subliniat caracte
rul lor aplicativ, da lucru. Fle- 
ame idee a fost exemplificată

cu planșe, grafice și desene, 
au fout prezentate proiecții, de 
film șl video. Mai mult chiar, 
pentru exemplificări s-a aflat 
un grup numeros de gimnaste 
din asociațiile ș> cluburile 
bucureștene (C.S.8. nr. 1 Di
namo, CJ3.8. Viitorul), de la 
Petrolul Ploiești, alte sportive 
fruntașe. In cadrul cursului an 
fost prezentate informații In 
legătură cu ultimele noutăți 
mondiale din gimnastica femi
nină, probleme de instruire *i 
perfecționare a măiestriei, de 
selecție, de abordare a marii 
performanțe. Prezența la curs a 
unui mare număr de tehnicieni 
români a fost un excelent pri
lej de schimb de experiență, 
de prezentare a frumoaselor 
rezultate obținute in această 
diadptină. In ultimii ani, de 
specialiștii noștri. Au făcut ex
puneri antrenoaiea Atanasia 
Alba, profesorul Nlcolae Vieni 
și Maria Bimioneacu, precum 
0, ea invitați, Klara Bejek, 
reputată specialistă din Unga
ri*. Un exemplu mi ee pare 
convingător In seea ee priveș
te reușita cursului internațio
nal de 
de la 
dintre 
eă vor 
tru • |____
școlii românești de gimnastică.

antrenori de gimnastică 
București s foarte multi 
cei prezențj ne-au spus 
reveni cu plăcere pen- 

tnvăța din experiența

Constantin MACOVEI

IflTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Agențiile Loto-Promosporl șl 
Vfnz&tnxU voăanți vă stau la dis
poziție, așadar, numai ptnă astă 
Ocară la orele obișnuite de tochl- 
ri pentru procurarea biletelor, 

dosim succes I
• Tragerea MULTIPLA LOTO 

de mitoc. duminică 96 iulie, va 
avea loo ta București, ta 
«Zubului <Hn str. Doamnei 
eu Începere de 1* ora 16.

sala 
nr. X

TBA-rumkkele extrase la 
CEREA LOTO DIN 26 IULIE 1985

EXTRAGEREA I :urni
82 76 44 5 16

EXTRAGEREA A 
e e e w ia h a

n-« : » sa

FOND TOTAL DE CT.ȘT1GURI ; 
610.856 lei, din care 32 896 lei, re
port la cațegorla 1.

CIȘTIGUR1LE TRAGERII „LOTO 
DIN 21 IULIE 1985 1 Cat, 1 S 

C variante 25% a 39.368 lei ; cat. 
113 variante 106% 
fi 20 variante 25% a 
eat. j s 
cat. 4 : 
eat. I : 
cat. t:

a ia.248 lei
2.832 lei ; 
a 4.033 lei; 
a «W lei ; 
a 200 Id ;

19,50 variante
129 variante
236 variante

9.0»,75 variante a 100 lei.

TURISMUL MONTAN DE O ZI
ARE VIRTUȚILE SALE

• Un
rucsac,

campion european
pierzi... târlo la

de Valea Prahovei”, 
excursioniști, 

Nord la ora

dc DoD, la pupitrul (deferitului • Cu Jdric” In
jrcot • Piatra Arsă - „(dare alpină a sportului

„Trenul 
bun pentru 
pleacă din 
7,40. Vara — cam tirziu, pen
tru că muiți ar dori ca la a- 
ceastă Oră să fie deja 1a tele
fericele ee urcă in Bucegi.

Muncitoarea Alexandrina Vă- 
eărescu și-a luat' aora, pe 
Mihaeta („care a dat treapta, 
vreau s-o Învăț cu turis
mul montan, să iubească acest 
sport") fi a plecat ta Predeal. 
De acolo, spre cabana Su
sai. Mihai Capețchi, tehnician la 
„23 August", a plecat la Buș- 
tenl-Babele.

Slnt muiți, foarte muiți 
bucureșteni, care merg „chiar 
și numai pentru e zi'' 
munte. Dovadă T Asaltul 
minlcal la teleferice, intre 
orele 8 fi 10. Totul decurge 
insă normal. Secretarul de 
partid de la Zona teleferic Si

la 
(cam- 

4 în 
Pan 
Zan-
con- 
care

Ion Roibu, este 
Dumitru pascu 

european la bob — 
la Innsbruck — cu

Focșeneanu și 
supraveghează cu 

telescaunul

„alpinisnv (se urcă pe stilpii 
telefericului). Sau... „gimnas
tică" (fac acrobații pe scaun 
in timpul mersului). Sînt ca
zuri rare, 
Dumitru 
ne.

Cabana 
„ttnără" 
(cabanier 
nu) — 
popas, 
sul 
bele, Omu.

— Dacă avem 
Păi— una singură, 
tovarășul Ghediceanu. 
că ' ' "
Și 
eu 
să 
ce 
cu 
un

dar sînt,
Pascu, cu

încheie 
amărăciu-

— cea mai 
din Bucegi 

Ghedicea- 
constituie doar un scurt 

Turiștii 
spre Piatra

Miorița 
cabană

Adrian

grăbesc pa-
Arsă, Ba-

nula, 
post 
pion 
1971, 
țuru, 
gor) 
știinciozitate 
urcă de la cota 1400 la Virful 
cu Dor.

— Excursioniștii preferă ur
cușul cu telescaunul, pentru 
că au posibilitatea să admi
re natura, ne spune Pascu. 
Unii fac și —sport De pildă.

probleme ? 
ne spune 

Știind 
noi nu servim decit bere 

vin, nnii excursioniști vin 
„tărie" in rucsac și incep 

bea, și beau pină -.uită de 
au venii, Iar seara coboară 
telefericul, fără să fi făcut 
pas pe munte. .

Drumul 
gilor este 
Mai ales 
cabana 
muiți 
manță : 
mișoara, 
volei și de sanie, tineri judo
ka de la Pitești, 
tivă — 
fotbal, 
sală de
- La 

alpină a sportului", 
cabanierul Emil

pe Platoul Bu ce
de o frumusețe rară, 

într-o zi însorită. La 
Piatra Arsă - 

sportivi /ie perfor- 
handbafiști de la Ti- 
loturile feminine de

excelentă : 
pistă de 
sport 
noi există

Baza spor- 
teren de 

atletism.

o „cetate 
ne spune 
Vătășeln.

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

evo- 
au 

doua, 
Prin- 
per-

sa* Cehoslovacia. au
luat bin® ta echipe, dar 
slăbit in partea a i
ia proba individuală. 1 
tre principalii noștri 
formert, Otilia Bădescu, 
Klnga Lohr, Călin Creangă au 
fast mal constanți in concen
trare șl mobilizare, Îndeosebi 
tu momentele

— Ediția 1985 
a constituit • 
succes pentru 
sportivi.

— Intr-adevăr, 
răna de succes, 
lăsăm cuprinși de euforie—

— De acord. Vă rog să punc
tați dteva dintre lipsuri.

— Cele mat supărătoare 
au fost tocmai fluctuațiile de 
eembativitate și concentrare 
— am in vedere competiția pe 
echipe și dublurile 
nlorii 
Toma 
cedat 
grele 
după 
rezultantă 
ficialității eu care 
să multe teme de 
menX ■ păcat, fiindcă tot ei 
au demonstrat că atunci 
aruncă 
sursele 
sul taie 
(intui" 
simplu

decisive.
a europenelor 

dar, un mare 
tinerii noștri

Să ne bucu- 
dar si nu ne

ta ju- 
mari (V. Florea, C. 

fi Cr. Tiugan), care au 
prea ușor in situațiile 
(cum a făcut Florea, 

nereușitele '■ colegilor), 
firească a super- 

abordea- 
antrena-

luptă toate 
capabili de 

cum au fost 
Călin Toma

dnd 
re- 
re-

in
slnt 

bune, 
lui 
sau unde din victorii

le iul Vasile Florea la echipe.
Calitățile lor îi recomandă 

pentru performanțe viitoa
re, mai ales că tot ei au 
obligația ca in anul 1986, la 
europenele de seniori, să ne

la

In 
Aș 

fiuc-

reprezinte cu echipa 
prima grupă valorică, 
adăuga că asemenea 
tuații au avut și Emilia Cio- 
su și, parțial, Maria Bogoslov. 

o teb-Romulus Revisz are 
ni că bună, dar nu d-a vaiori- 
flcat-o ........... ..
tivități 
doua i 
ropene.

— Otilia Bădescu 
un adevărat tur de forță...

— Ea 
formanță 
trei medalii 
eeastă ediție, 
trei victorii 
nltlmeie trei 
ropene la această categorie de 
vfrstă. Otilia 
cat Ia Haga 
litate de a se 
situațiile 
toare, 
tatea i

datorită unei 
inacceptabile 

sa participare

emo- 
la a 

la eu-

a făcut

realizează o 
unică, prin 

de, aur Ia 
ca și prin 
consecutive 
campionate

per- 
ceie

a- 
cele

Ia 
eu-

și-a valorifi- 
marea ei ca- 

mobiliza cu cit 
mal 
fi 

_ ei
ta raport cu importanța faze
lor. Foarte bun, și tehnic 
d psihic, de asemenea. Călin 
Creangă, pentru vîrsta Iui, 
este un concurent matur, 
lucid șl echilibrat A pierdut 
Ia Mazunov d Syed, pentru 
eă forța loviturilor sale e pe 
măsura viratei. Ceilalți doi 
sini mal mari, ceea ce Ia bă
ieți contează foarte mult 
Ce am spus despre Călin e 
valabil d pentru Klnga Lohr, 
ta primul e! an de Juniorat

— Cum au fost dublurile 7
— Nu rfnlem mulțumiți de 

evoluția lor, dacă ținem 
seama de tradiția d de meto
dica de pregătire de care dis
punem. Aceasta pentru că

Knt 
decizia 
jocului

holări- 
lncisivi- 
cresctnd

CAMPIONATELE BALCANICE DE TIR

JUNIORI Șl CĂDEȚI 
nu s-au antrenat suficient 
Ia cluburi, Iar Ia Iot nu se 
poale compensa lotul. Cu 
excepția dublurilor feminine, 
Ia cluburi nu se acordă 
importanța corespunzătoare a- 
ocstel probe.

— Ce ne puteți spune des
pre tehnica de joc a sportivi
lor noștri 7

— La execuția serviciilor am 
înregistrat progrese evidente, 
îndeosebi Bădescu și Flo
rea iau avantaje consistente pe 
serviciul lor, dar returul de 
serviciu e încă deficitar.

— Care sînt, deci, conclu
ziile 1

— Și jucătorii, și antreno
rii, și cluburile să 
leagă bine că drumul 
înalta performanță 
seniori, țelul fina) — 
lung, 
Din 
ceva 
aid 
crească. în cazul 
tineri sportivi, 
permite aprecieri 
nici Ia ce apare pozitiv și nici 
Ia ce apare negativ. E necesar 
să avem mereu in vedere că 
factorii limitativi se insta
lează eu ușurință dacă pre
gătirea nu este abordată 
corespunzător. Federația va 
asigura menținerea emula
ției create de acest suc
ces, ca și lichidarea neajunsu
rilor din secții șl loturi. 
Cu sprijinul organelor com
petente, 
fntfrziat 
sigurarea, 
cadrului 
optime Ia loturi și la centrul 
federației — unde se antre
nează și laureatele acestor 
europene — și unde au apărut 
unele greutăți.

înțe- 
spre 

Ia 
este 

greu și pretențios, 
motive biologice, el e 
mai scurt Ia fete, dar și 

exigența trebuie să 
celor mai 

vîrsta nu 
definitive,

trebuie găsite ne- 
soluții pentru *- 

in continuare, a 
necesar pregătirii

(Urmare din pag. 1)

ponibilitățile sale fizice și psi
hice. De notat, de asemenea, 
că echipa României a ocupat 
locul Intii cu un nou record 
balcanic (1783 p), depășlndu-și 
cu • p propria performanță.

Din păcate, la pistol standard, 
reprezentantele noastre nu au 
mal repetat evoluția din pri
ma probă (cea de precizie), Sil
via Kaposztay, care conducea 
in clasament, a intrat timorată, 
ratind o țintă încă din start, 
astfel că, In cele din urmă, a 
coborît tocmai pe poziția a X-a. 
Ceva mai bine s-a comportat 
Maria Macovei, care a termi
nat pe locul 3 — după baraj 
(143—149) cu albaneza Mata — 
comportarea din această fază a 
Întrecerii a dus, insă, șl la 
pierderea titlului la echipe, un 
rezultat care 
plin posibil.

ar fi fost pe de

TEHNICE : pușcă 
seniori — todlvl-

REZULTATE 
liber 66 f.c. 
dual : 1. Paul Gruia 596 p, 2. 
R Result (Albania) S96 p, 9.

Florin Cristofor 594 p... 4. Con
stantin Stan *91 p ; echipa — 
L România 1733 r, L Bulgaria 
1780 p, X Iugoslavia 1777 p ; pis
tol standard feminin — indivi
dual i L Margarita Gingu (Al
bania) 982 p, X Diana Mata (Al
bania) 576 p, X Maria Macovei 
976 P — 5. Ana Clobanu S73 p
— 10. Silvia Kaposztay 963 p ; 
echipe : 1. Albania 1720 p, 2. 
România 1711 p, X Bulgaria 1708; 
pușcă standard <0 f.c. junioare
— individual : 1. Temeneăka Pe
trova (Bulgaria) 89# p, X Sil
van* Tomi (Albania) 533 p, X 
Ortodoxia Evanghellou (Grecia) 
586 p. — 9, Dantela Tudor 58C 
p, 10. Gabriela Crișan 530 p, 11. 
Olimpia Rus 577 p. echipe : L 
Iugoslavia 1749 p, X Albania 
1745 p, X România 1737 p ; Ju
niori — Individual : 1. V. Polia
kov (Bulgaria) 593 p, X IX Ian- 
kov (Iugoslavia) 589 p, X J. 
Skaro (Iugoslavia) 588 p. — X 
C. Oprlș 578 p ; pistol standard 
junioare — Individual : 1. Jasna 
Sekarlci (Iugoslavia) 584 p, X 
Manuela DelilaJ (Albania) 883 p, X “ - — . . —
P- 
P, 
13.
1.

Agathl Hasouml (Grecia) 583 
... 8. Daniela Dumitrescu 5C8 
9. Varvara Brehar 559 p. — 
Marfa Clobanu 533 p ; echipe: 
Iugoslavia 1725 p, X Albania 

1707 p, 3. Bulgaria 1688 p, 4. 
România 1655 p. Concursul con
tinuă.

$i nu numai pentru sportivii 
de performanță, ei pentru 
toți turiștii, rată, acolo, e- 
Icvi din Cimpina. Fac parte 
dio detașamentul tineretului 
pentru munca patriotică de 
amenajare a pajiștilor. Unii 
joacă fotbal, alții volei™

In drumul spre cabana 
Babele intilnim sumedenie 
de turiști bucureșteni, ti
neri și virstnici, muncitori sau 
studenți, cu rucsacuri în spa
te. Pentru toți, turismul
înseamnă sport, sănătate. 
Dar iată și o secvență disto
nantă ; doi . elevi, de la
Liceul de Eleclroaparataj
București (Aurel B. și Cris
tian R.), merg jucind fotbal eu 
o „.piatră, iar in 
sticle cu bere, din 
mereu.

La Babele — 
in Gara de Nord.

mină 
care

țin 
sorb

i ca 
mul-

forfotă 
O 1 

time de elevi, din Brăila, Tul- 
cea și Giurgiu, cu profesorii 
lor, în tabără.

— Din păcate, doar elevii 
mai vin in grupuri mari, ne 
spune un slbian. Nu-i ca la 
noi. La noi vin și grupuri 
mari de virstnici...

Observația 
adevăr : in 
vin grupuri 
muncii din 
cum veneau 
sindicat". De 
(sau e pe cale de dispariție), 
un asemenea frumos obicei 7

S-a înserat. „Excursioniș
tii de o zi" coboară cu te- 
lecabina spre Bușteni.

— N-a fost o oboseală prea 
mare ? i-am

— Pentru 
obosiți, 
ci torul 
de la 
miine 
perfect 
tă 
ca viitoare, pornim iarăși 
ne umplem piăminii cu ozon. 
Turismul montan, chiar și 
numai de o zi, este un nese
cat izvor de putere, 
sănătate. Ca orice sport...

Sever NORAN

mult 
mai 

i ai 
așa 

„prin

cuprinde i 
Bucegi nu 
de oameni
București, 
altădată 
ce o fi dispărut

întrebat 
moment, părem 

ne-a răspuns mun- 
Dumitru Popovici, 

„Republica". Dar 
dimineață ne trezim 
odihniți și cu pof- 

sporită de lncru. Dumini- 
să

S3R!

de

FINALELE LA LUPTE

GRECO-ROMANE
(Urmare din pag 1)

dentat. In lipsa acestuia, trei 
candidați la tricoul de campi
on I I-am urmărit, firește, cu 
Interes deosebit pe Clim Fiii- 
pov, care a cîștigat scontat la 
Ion Zamfir prin superioritate 
în prima repriză, pe FL Dia- 
conescu, care a repurtat victo
ria prin tuș în fața Iui Popa Mo
uld, iar tînărul Nlcolae Nițo- 
iu (medaliat cu argint Ia C.M. 
de speranțe, de la Colorado 
Springs) a dispus fără pro
bleme de Ion Bogdan, obținind 
decizia prin tuș. La categ. 62 
kg ne-a reținut, îndeosebi, a- 
tenția debutul lui Gheorghc 
Savu, fost campion european 
de juniori, în compania lui 
Constantin Borș, un alt junior 
de perspectivă. Mult mai ex
perimentat, Gh. Savu a cîști
gat prin tuș în niin. 1.

Competiția continuă sîmbătă 
șl duminică, în ultima zi fiind 
programate finalele la toate 
cele 10 categorii.

m< 
Vil 
Sa 
loi 
mi 
pe 
ce 
1.1 
fo 
be 
ta 
sp 
ce 
de 
m 
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re 
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| Post scriptum]
i BOX. REFERITOR la articolul „O opti- 
' că bizară- publicat In z’-arui nostru, 
' C.J.E.F.S. Timiș ne trimite un răspuns In 
i care, sub semnătura lui L Buțe — pre- 
i ședințe șl A. Damșa — Instructor, Încearcă 
1 să scuze deficientele semnalate și, pe un 
' ton jignitor șl acuzator, să dea vina pe... 
i reporter pentru faptul că }a secțiile U.M.T. 
i șl A.E.M. din localitate nu se muncește 
1 corespunzător și, drept urmare, ele nu 
j au fost capabile, printre altele, să pre- 
i State o echipă ta campionatul national de 
I seniori, nici prin eforturi conjugate 1 A 
' cui este vina 7 Desigur, a antrenorilor scc- 
i țfllor respective, dar șl a celor de la 
i CJ.E.F.S„ care nu-șl îndeplinesc obllgatl- 
1 He de Îndrumare șl control, lucru care 
' reiese clar din însăși scrisoarea trimisă 
I redacției. în ceea ce privește „Județele 
i limitrofe-, 11 informăm pe cei de la 
1 CJ.E.F.S. că Timișul nu se învecinează cu 
! județul Mehedinți. Chestie de geografie... 
i Oricum un lucru este clar, dincolo de 
i problema ta discuție : boxul timișorean nu

se ridică la cotele aște 
răspund de bunul lui n 
teri (inclusiv cel de la < 

călărie, numai cui 
am avut oaspeții străini i 
din Sibiu, cu prilejul 
național. Intr-adevăr, p 
palltsțl. sportivii șl spec 
mal bune condiții de 
șl vizionare. Si să nu 
situată intr-un Ioc pro: 
public. • PRINTRE si 
avizați s-a numărat șl C 
fost component al edita 
Intre 1930 și 1938 și aut 
gloase victorii la Romi 
Varșovia. Acum, la 89 
asemenea, nelipsit de ii 
sfaturile sale slnt lnt< 
ta seamă. • O OPINIE 
primată de multiplul « 
Bozan : „Să nu mal dă 
cal, pentru că principala 
modul cum li antrenăm 
este marea deficiență...”

ÎNOT. • CHIAR DACă 
ne eă a clștlgat ..duel: 
aproape imposibil ta taț 
mentalilor spectatori elf 
delegație l-a Încurajat ta 
ta plină cursă, iar sfc 
discuțiile dintre antren 
Doina Sava, Toma 
secretarul F.R.N., Lucia
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și. cel mai recent, Gh. Râș- canu din Timișoara, poate cel 
mai avizai dintre toii arbitrii 
de rugby din tară ; fost Inter
național „A", unui dintre cei 
mai buni flankeri pe care i-a 
avut naționala, totodată un 
model de sportiv disciplinat.

A fost o promovare inspi
rata. Gheorghe Rășcanu a jus
tificat integral prezența sa In 
elita arbitrilor noștri de 

rugby. Cunoașterea 
------- perfecta a jocului, 

i strictă a 
egulamentului, pre- 

gatirea sa fizică ire- 
proșibU (mulți an

trenezi »-au întrebat de ce 
Rășcanu nu mai joacă si a- 
cum mobilitatea sa estompind 
cei aproape SO de ani pe care 
li are...) i-au adus unanim» 
aprecieri. Șl din partea echi
pelor învingătoare, dar și • 
celor înt inse.

Nădăjduim câ federația 
continua această acțiune 
Teased) de promovare tn 
pul de arbitri a unor 
sportivi. încercări s-au ....
făcut. De pildă, cu un alt fost 
international cunoscut, cum 
este Enciu stoica, folosit la 
nivelul echipelor de juniori, 
dar cu prea puțini convin
gere. Or, ar fi spre folosul 
rugbyului și, implicit, al fe
derației, să aibă posibilitatea 
de a programa in toate meciu
rile arbitri cu prestanță, eu 
personalitate, țtiut fiind faptul 
că meciurile stnt fără „pro
bleme" cirul arbitrii stnt de 
valoare.

-egulame

va 
(/*- 

cor- 
foști 
mai I

Tiberîu STAMA

STICII RITMICE DE MASĂ I

DIVIZIEI NAȚIONALE JT DE FOTBAL, ediția 1985-1986
ETAPA I

Steaua
Petrolul
,,U" Cluj-Napoco 
Chimia Rm. Vilcea 
Victoria București •
F.a on
S.G Bacău
A.S.A. Tg. Mureș 
S -tortul studențesc

ETAPA A H
Gloria
F.C. Argeș 
Corvinul
F.C. Bihor 
Rapid
Uni». Craiova 
F.C.M. Brașov 
„Poli* Timișoara
Dinamo

4 august 1985
- Corvinul
- Gloria Buzău
- Rapid
- „Poli* Timișoara
- Univ. Craiova
- F.C.M. Brașov
- Dinamo
- F.C Argeș
- F.C. Bihor
11 august 1985
- S.C Bacău
- Steaua

Chimia Rm. Vilceo
- Victoria București
- Petrolul
- A.S.A. Tg. Mureș
- Sportul studențesc
- F.C Olt
- „U* Cluj-Napoca

ETAPA A III-a 14
Uni». Craiova
Petrolul
Victorio București
F.C Olt
F.C. Argeș
„U* Cluj-Napoco
Corvinul
Dinamo
A.S.A. Tg. Mureș

august 1985
— Sportul studențesc
— „Poîs* Timișoara
— S.C. Bacău
— Steaua
— F.C Bihor
— F.C.M. Brașov
— Rapid
— Chimia Rm. Vilceo
— Gloria Buzău

ETAPA A IV-o 18 august 1985

Io- 
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rit- 

ani), 
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oblul 
er- 

,or- 
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a- 
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de 
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am 
ni el 
pro- 

a- 
ma- 

■retul 
e că 
:oml- 

de 
re- 
pa- 

tot : 
știe 

51 
de 

e ori 
per- 

năta- 
i la 
„toa

te sini bune și la învățătură, | 
premiante !“). Ne-a vorbit | 
foarte mult despre muncă și 
disciplină. Se fac antrenamed- g 
te zilnice, fiindcă „și în spor- I 
tul de masă trebuie să ie ■ 
prezinți cit mai bine" ; intran
sigența sa este fără concesii ; I 
disciplina fetelor — de ase- | 
menea ; cerințe de la care nu 
există abateri : prezență și | 
punctualitate. Fetele au fișă I 
personală pe care sint trecute • 
toate elementele pe care le au 
de exersat, în așa fel Incit I 
activitatea să nu se întrerupă | 
chiar dacă profesorul lipsește.
Cînd comunică ceva uneia din | 
gimnaste, aceasta (am văzut și g 
noi) ascultă în poziție „de Iu- ’ 
cru" (pe vîrfuri, barba sus, I 
privirea senină).

între colaboratori, profesorul 
de la Iași amintește în mod | 
special de cunoscuta specialis- I 
tă Gincta Stoenescu, care îl ’ 
ajută Ia compunerea exerciții- _ 
lor și de una dintre elevele I 
mari, Cristina Leonte, specia- | 
lizată pentru „antrenamente 
în... lipsa celui care le condu- I 
ce de obicei". Știind că cele I 
despre care am vorbit sînt * 
prezente, cu programe dintre . 
cele mai diferite, și la mani- I 
festări în cadrul festivalului I 
„Cintarea României" (dansuri 
moderne, cu temă — demon- | 
strații ș.a.), merită să le adre- I 
săm sincere felicitări.

F.C.M. Brașov
F.C. Olt
Steaua
F.C Bihor
Chimia Rm. Vilcea 
Sportul studențesc 
S.C. Bacău
Rapid
„Poli* Timișoara

ETAPA A V-a
Univ. Craiova
„U* Cluj-Napoco
Corvinul
Dinamo
A.S.A. Tg. Mureș 
Gloria
Rapid
Petrolul
F.C. Argeș

ETAPA A Vl-a
„Poli* Timișoara
F.C. Bihor
Chimia Rm. Vilcea
Uni». Craiova
F.C Argeș
Steaua
A.S.A. Tg. Mureș

națiile județului Iași
Foto : Vasile BAGEAC

un spirit constructiv. • DINTRE oas- 
tntrecerllor din Insula Creta, cea J 

solicitată pentru interviuri a fost , 
ireanca Noemi Lung. întrebată după , 

de MO m mixt, pe care a ciștigat-o 1 
rl de adevărată campioană, dacă e ] 
mită de rezultat, tinăra noastră spor- i 
a răspuns cu seriozitatea-1 caracte- i 
l : „Sint Intr-o anumită măsură, dar 1 
că se putea șl mal bine, sub 4:50. ;
să cobor sub această „graniță* la 

ene..." i
IIS DE MASA. • CEA MAI DISPU- ' 
. finală a recentelor Campionate eu- , 
e a fost la cadele. In cadrul căreia i 
stele, Otiiia Bădescu si Emilia Ciosu, 1 
au menajat deloc. Am spune dlmpo- , 
lupta pentru flecare punct fiind cx- i 
de dlrză. Să nu uităm, ambele sint < 

s de club (la Spartao C.S.S. 1 Bucu-. ' 
și permanente rivale la intiletate tn , 

oate competițiile. • CA URMARE a i' 
selor Înregistrate la C.E., numărul 1, 
vllor români incluși tn clasamentele i 
ene va fi In creștere fată de icrar- ,' 
precedente șl nu oricum, el printre i | 
iși. Poziții care le vor permite să fie i 
iți, de asemenea In număr mare, șl 1 
i de a doua ediție a competiției „Top ‘ 
I PENTRU PRIMA OARA la un J 
onat continental, Întrecerile au avut ] i 
> două săli, lapt care a impus an- ,> 
■Dor, Gheorghe Bozga și Laurențlu ,J 
"ghiu, să fie de multe ori cu— ochii 1i 
tru. Si au reușit... , i

I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I

- A.S.A. Tg. Mureș
- Corvinul
- Dinamo
- Petrolul
- „U“ Cluj-Nopoco
- Victoria București
- F.C Argeș
- Gloria Buzău
- Univ. Craiova

1 septembrie 1985
- S.C Bacău
- Sportul studențesc
- F.C.M. Brașov
- F.C OII
— Steaua
- „Poli" Timișoara
- F.C Bihor
- Victoria București
- Chimia Rm. Vilcea

/15 septembrie 1985
— Rapid
— Gloria Buzău
— Sportul studențesc
— „U* Cluj-Napoca
— Dinamo
— Petrolul
— F.C Olt

S.C. Bacău 
Victoria București

ETAPA A Vil-o
Dinamo
Chimic Rm. Vilceo 
Gloria
Sportul studențesc 
„U* Cluj-Napoca 
F.C.M. Brașov 
Rapid
Corvinul 
F.C Olt

ETAPA A Vlll-a
F.C. Bihor 
Petrolul 
Victoria București 
F.C Argeș 
Sportul studențesc 
S.C. Bacău 
„Poli* Timișoara 
Gloria
F.C.M. Brașov

ETAPA A IX- 
„U* Cluj-Napoca 
F.C. Olt 
Uni». Craiova 
Dinamo 
S.C. Bacău 
A.S.A. Tg. Mureș 
Chimia Rm. Vilcea 
Petrolul
Steaua

ETAPA A X-a
F.C Argeș 
Rapid 
„Poli* Timișoara 
F.C Bihor 
Steaua 
F.C.M. Brașov 
A.S.A. Tg. Mureș 
Sportul studențesc 
Corvinul

ETAPA A XI-a
F.C. Bihor 
Gloria 
F.C Olt 
Victoria București 
„U* Cluj-Napoca 
„Poli* Timișoara 
Dinamo
Unhr. Craiova 
Sportul studențesc

ETAPA A Xll-a
Petrolul 
Corvinul «
Steaua 
F.CM. Brașov

- F.C.M. Brașov
- Corvinul

22 septembrie 1985
- Victoria București
— A.S.A. Tg. Mureș
- Uni». Craiova
- „Poli* Timișoara
— S.C. Bacău
- F.C Argeș
- Steaua
— F.C Bihor
- Petrolul

28/29 septembrie 1985
- F.C Olt
— Dinamo
- „U* Cluj-Napoca
— Uni». Craiova
- A.S.A. Tg. Mureș
- Rapid
- Corvinul
— Steaua
- Chimia Rm. Vilcea 

o 3 octombrie 1985
- „Poli* Timișoara
- Victoria București
- F.C.M. Brașov
— Rapid
— F.C. Bihor
— Corvinul
- Gloria Buzău
— F.C Argeș
- Sportul studențesc 

19/20 octombrie 1985
- F.C. Olt
— Univ. Craiova
- Dinamo
- „U* Cluj-Napoca
- Chimia Rm. Vilcea
— Petrolul
- Victoria București
- Gloria Buzău
— S.C Bacău

27 octombrie 1985
- A.S.A. Tg. Mureș
— F.C Argeș
- Chimia Rm. Vilcea
— Steaua
- Corvinul
— S.C Bacău
- F.C.M. Brașov
- Petrolul
— Rapid

2/3 noiembrie 1985
- Sportul studențesc
- Univ. Craiova
- „Poli* Timișoara
— Rapid

Chimia Rm. Vilceo 
Dinamo 
Gloria
Victoria București
S.C Bacău

ETAPA A XIII- 
Chimia Rm. Vilcea 
F.CM. Brașov 
Uni». Craiova 
F.C. Argeș 
Rapid 
„Poli* Timișoara 
Sportul studențesc 
A.S.A. Tg. Mureș 
Steaua

ETAPA A XIV-,
S.C Bacău
Rapid 
„Poli* Timișoara 
Sportul studențesc 
Gloria
F.C Olt 
F.C Bihor 
„U* Cluj-Napoca 
Petrolul

ETAPA A XV-a
F.C. Argeș 
Chimia Rm. Vilcea 
Corvinul 
Victoria București 
Petrolul
Dinamo 
F.C Olt 
Steaua 
A.S.A. Tg. Mureș

ETAPA A XVI-i
Corvinul 
S.C Bacău 
Rapid 
„U* Cluj-Napoca 
Gloria 
„Poli* Timișoara 
Uni». Craiova 
Sportul studențesc 
F.CM. Brașov

ETAPA A XVII-a
Steaua 
Petrolul
F.C Olt
Dinamo
F.C. Argeș
F.C Bihor
Victoria 'București 
Chimia Rm. Vilcea 
A3.A. Tg. Mureș

Printre divizionarele „A“

TRANSFERĂRILE F.C.
„Cind • să parcurgeți 

jucătorilor eu care atacăm se
zonul 1985ISt ui veți convinge 
ci r. C. Bihor continuă, eu o 
și mai mare intensitate, cam
pania de lansare a elemente
lor tinere, jucători crescuți tn 
centrul nostru de eopB și ju
niori. Este ceea ce ne am pre
pus de multă vreme fi nu 
vrem să abandonăm acest 
drum, singurul care te duce 
spre • echipă total legată de 
culorile clubului șL deci, re- 
prezentind o adevărată familie 
sportivă", ne apunea Romeo 
Pașcu, președintele clubului o- 
rădean în deschiderea midi 
discuții meniți «ă-t informe
ze pe cititorii noștri despre 
ce-i nou la echipa de pe malul 
Crîșulul Repede.

Și lat» lista, efectivului bi
horean cu. jucătorii care se 
antrenează, de la 9 Iulie, pen
tru a fi bine plasați ta Woc- 
starturl la prima etapă! LiBac. 
Balaș, Dhjan (portari) 
nu, I. Marin, Dumitrescu, 
Bruckenthal, Buieico, KUf, 1U- 
țu (fundași), Mtțreșan, Timaș, 
Biszok, Dazăr,

— DW-

Conducerea pregătirilor este 
asigurată tot de Victor Stdn- 
culescu, dar secundul său este 
acum Gheorghe Dirăban, care 
revine ta corpul tehnic al 
primei echipe. Ca acest cuplu, 
clubul din Oradea speră să 
realizeze o cotă valoric» supe
rioară raportată la trecutul se
zon.

Ce argumente există Intru 
prezentarea acestei aspirații 1 
Primul 11 reprezint», se Înțe
lege, rezervele valorice exis
tente în grupul Jucătorilor 
consacrați, aflațl încă departe 
de exprimarea la cea mai 
Înaltă cotă. O puternică undi 
de ambiție, de entuziasm se

- F.C. Bihor
- A.S.A. Tg. Mureș
- „U“ Cluj-Napoca
- F.C. Argeș
- F.C. Olt

17 noiembrie 1985
- Victoria București
— Gloria Buzău
— Dinamo
- Corvinul
- F.C. Olt
- F.C. Bihor
— S.C. Bacău
- Petrolul
- „U“ Cluj-Napoca
20 noiembrie 1985
— A.S.A. Tg. Mureș
— Victoria București
- F.C.M. Brașov
- Dinamo
- Corvinul
- Uni». Craiova
- Steaua
- F.C. Argeș
— Chimia Rm. Vilcea

3/24 noiembrie 1985
- Rapid
- Uni». Craiova
- Sportul studențesc
- „Poli* Timișoara
- S.C. Bacău
- F.C. Bihor
- Gloria Buzău
- F.C.M. Brașov
- „U* Cluj-Napoca
1 decembrie 1985
- Petrolul
- Steaua
- Chimia Rm. Vilcea
- F.C. Olt
- Dinamo
- A.S.A. Tg. Mureș
- F.C. Bihor
- F.C. Argeș
- Victoria București 

7/8 decembrie 1985
- Uni». Craiova
- „U“ Cluj-Napoca
- Sportul studențesc
- Corvinul
- „Poli" Timișoara
- F.C.M. Brașov
- Gloria Buzău
- S.C. Bacău
- Rapid

• Victoria București este noua denumire a 
echipei Dinamo Victoria, nou promovată din 

Divizia „B*

BIHORULUI? TINERI DIN PROPRIA PEPINIERĂ
așteaptă insă de la grupul ti
nerilor șt foarte ttnerUor. Ci
ne sint ei, prin ce calități M 
impun I Să-i dăm ffln nou eu- 
vtatul lui R. Pașcu; JBruc- 
kenthal, jucător înalt, tipic 
pentru- posturile din centrul a- 
părării. Excelent joc de eap. 
$1 a calitate rară pentru tm 
debutant : nu are tracul para
lizant, smeori, pentru fotbaliștii 
aflați tn acest momeni al 
drumului spre performanți, 
Lazir are mari șanse să se 
titularizeze tn linia de mijloc. 
Avtnd sprijinul unor experi
mentați colegi de comparti
ment — Mureșan, Timaș, e- 
ventual Biszok — tinirul de 
20 de ani care manifestă multă 
personalitate ta jac și capaci
tate <te orientare, poate deve
ni succesorul lui Grosu. Pușcaș 
tt, atacant rapid și pătrunzător, 
s-a remarcat mereu tn forma
ția din Seeuieni. în fine, Bar- 
sang, cunoscut de acum pentru 
ei a jucat multe meciuri ta 
reprezentativa de Juniori, vtrf 
de atac, bine legat, rapid, eu 
o bună tehnică poate conti
nua a frumoasă tradiție fami- 
Bală, tatăl lui evoluind, eu 
ani in urmă, eu brie pe prima

scenă fotbalistici ta formațH- 
la bihorene șl la Dtnamo 
București, l-am amintit doar 
pe cei care conduc plutonul 
■speranțelor, ht acest grup mai 
sini Ridulescu, Ctgan, Simuț tn 
care avem, de asemenea, în
credere ei pot avansa can- 
UdatuTi la cele 11 locuri atît 
de rivnite. Dar tocmai dintr-o 
asemenea emulație are de elș- 
tigat echipa l*

Aceasta este starea de spi
rit a clubului orădean, care 
nu-șt retrage obiectivul, urmă
rit șl ta trecutul campionat: 
de a avansa cit mai mult spre 
^grupul consacratelor", de care 
se apropiase ta finalul între
cerilor. După programul intens 
de antrenamente, orădenfi au 
disputat o serie de Jocuri de 
verificare, punctul final al a- 
eestor „repetiții generale* re- 
prezentîndu-1 turneul organizat 
chiar de ei, in zilele de >7 și 
28 iuHe, un turneu care va o- 
feri antrenorilor celor patru 
participante ocazia de a tace 
utile observații. Ultimele, tn 
intervalul a numai dmi» zile, 

pe durata a 180 de minute 
de Joc.

Eftimle IONESCU

Astăzi, 8 atractivă finală a 
„Capei Municipiului București**

RAPID
Șl PROGRLSUL-VULCAN 

ÎȘI VOR DISPUTA TROFEUL
Iubitorii de sport din Capitală 

au prilejul să asiste astăzi la un 
atractiv cuplaj fotbalistic, care 
va fi găzduit de stadionul Pro
gresul-Vulcan.

In partida vedetă a acestui cu
plaj, de la ora 18, se vor intil- 
nl Rapid și Progresul-Vulcan. 
După cum se știe, cele două e- 
ciilpe au terminat învingătoare 
in semifinalele de joi ale tradi
ționalei competiții „Cupa Munl- 
căplului București” și astăzi ur
mează ca ele să-și dispute — in 
finală — trofeul pus in joc. Con
fruntarea lor este așteptată cu 
vtu interes, mal ales după sur
priza produsă in semifinală de 
divizionara „B“ Progresul-Vul
can, care a întrecut pe Sportul 
studențesc tn arma unei evoluții 
■nanim apreciate de spectatori, 

tn deschiderea cuplajului, de la 
ora M, meciul pentru locurile 
3—4 va opune echipele Sportul 
studențesc șl Automatica.

Menționăm că, potrivit regula
mentului competiției, in caz de 
egalitate la sfârșitul unuia sau al 
ambelor meciuri din cuplaj, de
partajarea echipei câștigătoare se 
va face prin executarea de lovi
turi de la M metri.

MECIURI AMICALE
• MtlNB, de la ana 10, pe sta

dionul victoria din noceștl- 
Prabova, noua divizionară „A* 
Petrolul Ploiești tntUneote, tn 
med amical, dlvizonara FIsl-
c&ra Automecandca Morenl.
• S.C. EACAU — F.CJH. BHA- 

ȘOV 1—1 (9—0). Au marcat : 
Soeu (min. JS> pentru S.C. Ba
cău, Barbu (min, 63) pentru 
F.C.M. Bnațov. S.C. BACĂU : 
Mangeao — Manase, Borcea, An
ted, EUsd — Avădanet, C. So
lomon, Sojo, Ursdică — Adolf, 
Bîșcă. Au mai jucat : Tismăna- 
ru. Mangalagiu, Trlmblțag. F.C.M. 
BRAȘOV : Polgar — Gyorfl II, 
Naghl. Moldovan, Mandu — gt.

Vasile, Spirea, Bența, Șoarece — 
Tătnar, Barbu. Au mal jucat : 
Barba. Banta, Lungo, Mopoman, 
Mărgărit, Cramer. (L. Handler, 
coresp.).
• GLORIA BISTRIȚA — „U* 

CIĂJJ-NAPOCA 1—1 (1—1). AU 
Înscris : Moga (anin. Jl), respec
tiv Stoica (mto. «1 și dmpeanu 
(min O). „U* 1 Ciucur — Dobro- 
tă. Baglu, TL Pop, Ciocan — 
Moldovan. Cbnpeaniu, Stoica — 
FSșlc, Bucur, Poptcu. Au mal 

: Neamțo, Feșnic, Pojar șl 
(I. Tema, coresp.).

8 I.C.LM. BRAȘOV - VIC
TORIA bucurești z—: a—î).

Autorii golurilor : Roșu (min. 
» șl 90) pentru I.C.I.M„ 
Glonț (min. 29) șl Iordacbe (min. 
94) pentru Victoria. VICTORIA : 
Zlotea — Mlrea, Brumaru, Dumi
trescu, Nedelcearu — Ursu, Custov, 
Săndoi — Marcu, lordadie, Glonț. 
Au mal Jucat : Eftimescu, Mol
dovan. Guda, Aelesnei șl Dumi
tra. (C. Gruia, ooresp.).
• MUSCELUL ClMPULUNG —

DACIA PITEȘTI 1—1 (2—0). Au 
marcat : Grigoriu (mia. 25), Bo- 
ricearau (min. S6), Berevoianu 
Cmdm. 68), respectiv Leața (min. 
55) (P. Mateolu, coresp.).
• LUCEAFĂRUL BOTOȘANI — 

R.P.D. COREEANA (JUNIORI) 
0—5 (0—2).



„Cupa Davis" '85

ÎNAINTEA UNEI
In întrecerile
Din primele zile ale lunii vi

itoare tenisul va atrage din nou 
asupra sa atenția întregii lumi 
sportive. Intre 2 și 4 august 
reintră în actualitate .Cupa 
Davis", cu o etapă de virf. 
Toate cele 22 de echipe răma
se in competiție (din totalul 
-de 63 prezente la start) asal
tează locurile fruntașe, atît in 
grupele zonale, cit și in cea 
mondială, care va desemna p« 
campioana actualei ediții.

Pentru noi, centrul de greu
tate al interesului se va con
centra, desigur, chiar in Ca
pitală, la arena Progresul, la 
mult așteptata intîlnire dintre 
reprezentativele României și 
Egiptului. Este una dintre se
mifinalele zonei europene — 
grupa „A" —, penultimul pas 
dinaintea... porții care se des
chide spre promovarea în Gru
pa Mondială, turneul de super- 
elită, unde formația țării noas
tre a figurat pînă la ediția tre
cută și aspiră să reintre acum, 
cu justificate speranțe.

Așa cum se știe, jucătorii lo
tului nostru reprezentativ — 
Florin Segărceanu, Adrian Mar- 
cu. Andrei Dirzu, Laurențiu 
Bucur, la care se va adăuga 
și llie Năstase — urmează să 
se reunească la București la 
începutul săptămînii viitoare, 
după ce au luat parte la o se
rie de competiții peste hotare. 
Căpitanul nejucător al echipei, 
prof. Stefan Georgescu, va a- 
nunța formația definitivă „de 
4“ doar cu o zi ‘înaintea tra
gerii la sorți, programată pen
tru joia viitoare, în preziua 
startului.

In echipa egipteană nu sint 
modificări pînă la ora actuală, 
căpitanul ne jucător Ismail El 
Shafej — o veche cunoștință a 
publicului bucureștean — con- 
tind pe Tarek El Sakka, Ah
med El Mehelmy, Amr Tewfik 
și Hany Nasser, jucătorii no
minalizați. Primii doi dintre 
aceștia sînt autorii acelei re
marcabile reușite, eliminarea 
(cu 3—2, la Cairo) a puternicei 
echipe a Ungariei, una dintre 
favoritele grupei. După cum, 
de asemenea, este știut, în ace
eași fază a competiției, sfertu-

ETAPE DE VÎRF 
ELITEI TENISULUI 

rile de finală, echipa României 
a înving cu 5—0 Turcia, la 
Istanbul. Rezultate care reco
mandă ambele formații, Înain
tea intllnlril lor de la Bucu
rești.

Așadar, învingătorii medului 
la care vom fi spectatori Intră 
în finala grupei „A". Celelalte 
două pretendente la calitatea 
de finaliste sînt Monaco (sur
prinzător calificată in dauna Ir
landei, cu 3—2) șl Danemarca 
(5—0 cu Belgia). De precizat 
că, in caz de calificare, echipa 
noastră va disputa tot pe te
ren propriu și finala. O șansă 
in plus, de care sperăm să 
putem profita.

Si acum, pe scurt, despre ce
lelalte grupe de întrecere ale 
„Cupei Davis". In grupa euro
peană „B“ nici o surpriză no
tabilă pînă acum. Favoritele 
au pășit cu bine in semifinale, 
care arată astfel: Anglia — 
Elveția și Austria — Israel. Un 
aspect asemănător îl are gru
pa zonală, americană, cu ur
mătoarele semifinale : Brazilia
— Columbia, Canada — Mexic. 
In zona asiatică se și cunosc 
finalistele : Noua Zeelandă și 
Coreea de Sud. Patru grupe, 
pregătind patru învingătoare, 
care vor promova în categoria 
superioară.

Iată și situația la zl in aceas
tă Grupă Mondială, unde în
trecerile au ajuns în faza sfer
turilor de finală. întîlnirile, 
prevăzute Inițial să se dispute 
în săptămîna de după Wimble
don, sint și ele reprogramate 
pentru 2—4 august în „optimi* 
surprizele n-au lipsit și, astfel, 
pe tablou apar echipe conside
rate out-sidere, cum sînt Pa
raguay (care a eliminat Fran
ța cu 3—2 !), India (scor iden
tic cu Italia) sau Ecuador (4—1 
cu Argentina...). Programul me
ciurilor este următorul : Suedia 
(deținătoarea trofeului) — In
dia, Australia — Paraguay, Ce
hoslovacia — Ecuador, R.F.G.
— S.U.A- întîlniri care vor de
semna pe semifinalistele dis
putei — totdeauna pasionantă
— pentru „Salatiera de argint".

Radu VOIA

SPORTIVI ROMÂNI 
PESTE HOTARE
VARȘOVIA, 36. - hi runda 

a 10-* a turneului de șah de 
la Nalenchowe (Polonia), maes
trul Constantin lonescu a clș- 
tigat la cehoslovacul Blatny, 
Smaghin l-a Învins pe Dobosz 
și Dekajio pe Adamski. A fost 
consemnată remitza In partidele 
Ghezos — Tomaszewski, Di- 
bowski — Haveiko, Stanisew- 
skl — Prevoznik. Lider al cla
samentului este In continuare 
Serghei Smaghin (URSS) cu 7 
puncte (1), urmat de Constantin 
lonescu (RotnSiua) — 6,5 punc
te.

în turneul feminin, în runda 
a 9-a, Margareta Perevoznfa 
(România) a remizat cu Ste- 
panka Sikova (Bulgaria).

BUDAPESTA, !S — In ca
drul turneului masculin de te
nis de la Budapesta, jucătorul 
român Mihai Vanță l-a învins 
cu 6—4, 3—6, 8—1 pe Guti 
(Ungaria), Vovisek (Cehoslova
cia) a dispus de Sentay (Un
garia) cu 8—3, 6—3.

SOFIA, 26 — Turneul de șah 
de la Pleven s-a Încheiat cu 
victoria maestrului bulgar 
Krum Gheorghlev, care a to
talizat 9 puncte din 13 posi
bile. fiind urmat in clasament 
de Mircea Pavlov (România) și 
Lalici (Iugoslavia) cu cite 8 
puncte.

PLEVEN. 28 — Cea de a 
opta etapă a Turului ciclist al 
Bulgariei (Ruse — Pleven, 154 
km) a fost clștigată de Alek
sandr Bagniuk (URSS) în 
3.39:07. M. Mărginean, din e- 
chipa de tineret a României, 
a sosit cu plutonul al doilea, 
la 122. Lider al clasamentului 
general se menține bulgarul 
Petrov.

VARȘOVIA. 28. La Varșovia 
s-a disputat meciui internatio
nal amical de fotbal dintre se
lecționatele de juniori II ale 
României șl Poloniei. Partida 
s-a Încheiat la egalitate : 0—0.

JOCURILE MONDIALE... NEOLIMPICE
LONDRA, 26 (Agerpres). — 

La Londra au început între
cerile primelor Jocuri mondiale 
ale sporturilor neolimpice, care 
reunesc timp de 8 zile 1600 
sportivi din 60 de țări.

In program figurează 24 de 
discipline, de la karate, schi 
nautic, bowling și sambo, pînă 
la softball (asemănător base- 
ballului) sau trasul cu frînghia.

Competiția va avea o perio
dicitate de 4 ani.

C.f. OE ttlAJIE PENTRU JMKI DE IA GENEVA
GENEVA, 26 {prin telefon). — 

Tinerii Înotători își continuă, 
la bazinul „Des Vernets", în
trecerea din cadrul Campiona
telor europene de nateție pen
tru juniori. în ziua a doua, au

rătat în ultima vreme. Ea a 
fost Înregistrată însă în 4:23,8, 
clasîndu-se pe tocul 5. Cro
nometrată In sării cu 5:06,88, 
Adriana Șerban a obținut un 
rezultat asemănător in finala

avut loc probele de 400 m li
ber, 100 m spate, 400 m mixt 
— dimineața serii, după-amia- 
ză, finaieși serii ia 4x200 m 
liber. Sjșre deosebire de pri
ma : retinlune, foarte tinerii 
noștri sportivi au reușit vi
neri dimineață să ajungă In 
două finale ale unor probe 
individuate, ia care se adaugă 
calificarea In cursa pentru po- 
ztțtQs de frunte a ștafetei de 
4x200 m liber t — 8:46,39 (care 
se dispută slmbătă după-a- 
miazâ). Stela . Fura a avut al 
patrulea timp al seriilor la 
400 m liber 4:23,22 șt era 
de așteptat ca în finală să 
înoate mai bine, ta nivelul a-

da 490 m mixt, s!tuîndu-se pe 
tocul 7, dar a fost descalifi
cată pentru Înot ncregulamcn- 
tar. In aceeași probă, la bă
ieți, Laszlo Bay a participat 1* 
finala B, clasîndu-se al șa
selea, cu 4:47,31.

Simbălă au loc probele de 
200 m bras, 100 m fluture, 200 
m spate, serii la 800 m liber f, 
1 509 m liber f, finala la 4x290 
m liber, ier duminică, 100 m 
liber, 209 m mixt, 4x100 mixt, 
800 m șl 1500 m liber. Să 
sperăm că In aceste ultime 
două zile ale importantei com
petiții, juniorii români vor 
concura la un nivel mai bun.

EXAMEN GREU
(Urmare din pag. I)

I 
a cucerii medaHi- 

bronz și, respectiv, .. ( acej
dar 
ve

la 
na- 

ln

Român tei
Ia de _ .. .
de argint la edițiile din 
ani ale Universiadei, 
nici nu s» poate trece cu 
derea evoluția
„europene" a 
ționale, alcătuită aproape 

aceleași

slabă 
echipei

dinexclusi vitale 
jucătoare.

în 
baschetbaliste 
pregătesc 
ți* “ 
pînă 
mă 
tru 
tale 
versareior 
sebit de valoroase), 
actuala 
tulul : 
rebie, 
malta 
Sanaa 
nsche, 
cla Grecu, 
Marcela 
Stoichită. 
și Paula 
rioada 
masă pinâ la Campionatul eu
ropean, selecționata română

aceste zile, 
din

Intens, 
firească de 
la 
sportivă 
a putea 
favorabila în fața ad

din serie (deo-
Amintlm 

a lo- 
Pall—Je- 

Bădinlel, Ca- 
Gabriela Kiss, 
Mălina Marl- 

Lefter, La- 
Jugănaru, 

Cornelia 
Allxandru 

In 
scurtă

eu 
ț

8 septembrie, 
ridicată, 
obține

componență 
Magdalena 

Mariana 
Hlnda, 
Sandor, 
Melania 

Rodi ea 
Bodea, 
Emilia 
MisăUă. 

relativ

13 
se

cele 
tot 

inten- 
ob'ine, 
o for-

pen- 
rezu4-

P«- 
ră-

LA „EUROPENE"
va mai avea prilejul să parti
cipe la trei turnee, ca 
prilejul cărora lși va ve
rifica stadiul de pregătire, 
creîndu-și astfel posibilita
tea diminuării sau elimi
nării eventualelor defec
țiuni. Prima competiție va 
fi oficială — Campionatul 
balcanic, la Varna, între 2 
și 4 august. Apoi vor a- 
vea loc tradiționalele între
ceri din cadrul „Cupei Mi
rii Negre" (7—11 august). la 
car» vor lua parte echipela 
Cehoslovaciei, Finlandei, Fran
ței, Poloniei și selecționa
tele I și II ale țării noastre 
(aceasta din urmă fiind, de
fapt, un lot de tineret, din 
care vor face parte, printre 
altele, Gabriela Mărginean. 
Ileana Bodnar, Elena Va- 
sile, Monica Nină, Edith
Malhe, iulia Alloman, Ga
briela Pandrea). în sfîrșiț, 
ultimul test va fi prile
juit de o altă competiție tra
dițională. „Marele premia 
al orașului Fraga" (26—39 au
gust), cars va reuni, sub 
denumirea de „selecționata 
de capitale*, unele dintre 
cele mai valoroase repre
zentative de țări din Eu
ropa.

• Presa șl agențiile de presă 
anunță că sezonul cam.petățkxnal 
1O8S—OS se anunță deosebit de di
ficil pentru duhurile cit șl pen
tru jucătorii dta Anglia. Citeva 
cauze : restricțiile dictate de 
F.I.F.A. prin care se interzice e- 
chlpelor engleze să susțină me
ciuri pe continentul european ; 
excluderea formațiilor din compe
tițiile europene pe cel puțin un 
an ; măsurile luata pentru mo
dernizarea unor stadioane, pen
tru o mal mare securitate a 
spectatorilor precum șl angaja
rea unul număr mal mare de 
oameni de ordine pentru— con
trolul spectatorilor etc.

Campionatul va Începe Ja , 17 
august. Trebuie să mal mențio
năm că din cauza crizei finan

ciare, prin care trec foarte multe 
cluburi, multe transferări de ju
cători nu s-au mal putut efec
tua. Cotidianul „Daily Express* 
menționează că „250 de jucători 
dintre cel 1750 clți activează In 
cele 92 de echipe profesioniste, 
ale celor patru divizii, nu se pot 
transfera la alte formații. Lor U 
s-a desfăcut contractul sau a- 
cesta a expirat și el sint, pur șl 
simplu, șomeri I Un asemenea 
caz nu s-a mai înregistrat, tn 
Anglia, de circa 40 de ani".

Multi specialiști afirmă. pe 
bună dreptate, că lipsa de con
tact cu formații de pe oon-tlnent 
va avea șl repercusiuni asupra 
valorii echdpdor șl a Jucătorilor 
din reprezentativele „A*, tineret, 
juniori șl copii.

8 La Kbala Lumpur, a conti
nuat tumetfi Internațional. cu Jo
cul dintre reprezentativa <1 han ei 
și cea a Indoneziei. Ghana a 
clșttgat cu 4—0 (3—I» I Au mar
cat Acq-uah (a), Bonsu șl Abo- 
*gye.
• Internaționalul argentinian 

Jose Roberto Rinaldi, In virală 
de 23 de aid, a semnat un con
tract cu formația spaniolă Spor
ting GIJon, pe un an, ou posibi
litatea de aă prelungi.
• „Cupa afro-asiastlcă* se va 

disputa, anul acesta. Intre forma
țiile Cameralul (campioana Afri
cii) șl Arabici Saudite (idștigă- 
toare a campionatului Astei pe 
națiuni). Meciul tur va avea loo 
la Yaounde, la 15 septembrie, tar 
returul se va desfășura la Riad. 
Ja 4 octombrie.

TELEX • TELEX

• DEȘI ÎNFIINȚAT IN 1933 clubul de 14:54,70). In altă ordine de idei : nu ered ring la Las Vegas, Marvin Hagler să-și
----------- ‘ ‘ -------- --- -------------- ---------- ’ ------------- ------- -- *“ ' ------ ' ’ -fotbal Hellas din Verona a avut abia in 

acest an bucuria cuceririi primului său 
titlu de campioană a Italiei. Evenimentul 
a fost marcat de ample manifestări în 
„orașul lui Komeo și al Julletel". Cu pri
lejul partidei cu Avellino, eînd „zarurile" 
erau deja aruncate, mai înainte ca arbi
trul să fi fluierat începutul jocului, o tină- 
ră tneîntătoare, Anna Marinelli, a fost 
lansată dintr-un elicopter, cu ajutorul 
unei parașute galben-albastre (culorile e- 
cblpel Verona), ea a aterizat chiar în 
cercul de la centrul terenului de fotbal, 
aducînd cu sine „scudetto" (însemnul for
mației campioane naționale). • DUPĂ O 
ACTIVITATE de cinci ani, plină de suc
cese, Aake Joensson, antrenorul național 
al schiorilor fondlști suedezi, nu și-a mal 
prelungit contractul. De la 1 iulie postul 
lui a fost Încredințat lui Lars Goran Pet- 
tersson, de 41 ani, care In ultimele trei 
sezoane a funcționat ea antrenor al lotu
lui național de juniori. Marii schiori Gunde 
Svan și Thomas Wassberg au de acum 
un alt mentor. Indiferent de aceasta, se 
speră ca succesele lor să continue... • 
VEST-GERMAP4UL Klaus Fichtel, portarul 
echipei Shalke 04, care a apărat de 23 
de ori și în reprezentativa națională, cu 
vreo două decenii in urmă, a atins vîrsta 
de 40 de ani. El este unul dintre cei mal 
vîrstnlcl fotbaliști din „Bundesliga". In 
același timp Fichtel deține recordul de 
prezențe în campionatul R.F. Germania, 
cu peste 525 de partide ! 9 FAIMOSUL
ÎNOTĂTOR SOVIETIC Vladimir Salnikov, 
recordman ai lumii, a declarat, cu citva 
timp în urmă apropo, de recordurile sale: 
„Dacă Ia 400 m liber sint, Ia această oră. 
mal multi Înotători care ar putea să-mi 
doboare recordul (3:48,32 ; ceea ce a și 
realizat Mlckaeî Gross în 3:17,80), în schimb 
Ia 15M m alnt foarte putini pretendențli 
care ar putea înota mal bine (actualul său 
record, datînd din anul 1983, este de

că, mai devreme de 1» ani, eă fie cineva 
capabil să coboare cub II minute • 
UN ACORD DE PRINCIPIU a Intervenit 
Intre un „comanditar" texan șl FOCA 
(„Formula One Constructors Association") 
pentru a fl reintrodus In calendarul re 
198S „Marele premiu de la Dallas", in 
cadrul C.M. de Formula 1. Din motive 
financiare anul acesta „M.P." de la Dallas 
nu a figurat Intre cursele campionatului 
mondial, deși anul trecut, spre exemplu,

183 000 de spectatori au plătit bilete de 
intrare (nu tocmai Ieftine 1) la cele trei 
zile de antrenamente oficiale șl la cursă. 
Dar si așa cheltuielile de organizare au 
fost mai mari decît ciștigul ! • AL PA
TRULEA CAMPIONAT de atletism al Afri
cii se va desfășura Intre 15 și 18 august, 
în Egipt. Initial întrecerile trebuiau să albă 
loc la Alexandria, dar a fest preferat 
Cairo, al cărui stadion este mai bine do
tat pentru atletism șl deci pentru o com
petiție de o asemenea amploare. In fond, 
astăzi atletismul african deține o pondere 
însemnată în atletismul lumii... • MA
NAGERUL ANULUI, în Anglia, a fost 
desemnat Howard Kendall de la echipa 
Everton. După cum se știe în acest sezon 
fotbaliștii de la Everton au cîștlgat „Cupa 
cupelor", au devenit campioni al Angliei 
$1 au fost flnaliștl al „Cupei Angliei* • 
S-A ARANJAT ca la 14 noiembrie, pe un

pună titlul In joc. Ar 11 a 12-a oară că 
acest excelent pugilist lși apără centura. 
De data aceasta adversar R va fi un tlnăr 
boxer ugandez, Mugabl, care are tn pal
mares 25 de victorii (din 13 de meciuri), 
toate clștlgate prin... k.o. 1 • înaintea 
FINALEI de baschet 
S.U.A„ a avut loc o 
populară .....................
curs de 
Impresie 
a făcut 
mină el _________ ________ ____ ____ . _
coșul care, precum se știe, este ridicat la 
3,05 m. Faptul cel mai important, evident, 
este că Porter are o Înălțime de numai 
173 cm I In schimb are o detentă extra
ordinară. • LA RECENTUL CAMPIONAT 
masculin de baschet de la Stuttgart, o 
foarte frumoasă evoluție a avut cehoslova
cul Kamll Brabenec, conducătorul de joo 
al reprezentativei țării sale. Brabenec este 
in vîrstă de 34 ani. Nu degeaba se spune 
că „cine n-are bătrlni, să-și cumpere l— • 
• CAMPIOANA OLIMPICA de gimnastică 
Mary-Lou Betton a anunțat că nu va par
ticipa la „mondialele" de la Montreal (3— 
10 "noiembrie). Ea își va onora Insă toate 
contractele pe care le are. pentru demon
strații, In America șl in Europa, dar asta 
nu înseamnă că va renunța la activitatea 
sa de sportivă... amatoare 1 • A tNCE- 
TAT din VIATA faimosul aruncător de 
suliță finlandezul Mattl Jărvinen. Născut 
la 18.2.1909, Mattl a fost de 13 ori campion 
national (între 1929 și 1942), a fost cam
pion olimpic In 1932 (72,71 m) șl a îmbu
nătățit de zece ori consecutiv recordul 
lumii de Ia 71,57 m tn 1930 la 77,23 m in 
1936. Pentru a-1 marca succesul de la 
J.O. ’32, autoritățile finlandeze au ridicat 
turnul, de peste 70 m, de la stadionul 
olimpic din HelsinkL

inter-colegil, tn 
competiție, foarte 
Jucătorii, un con- 
săritură. O bună

printre tinerii
aruncări din _______ _______

a lăsat Michael Porter. După ce 
o rotire completă tn aer, cu o 
a aruncat mingea, de sus, in

Romeo V1LARA
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CICLISM • c.M. de juniori la 
Stuttgart, cursa de 30 km cu adi- 
țhme .de puncte : 1. Robert Wal
ler (Australia) n U5.12 3» p, L 
Peter Naessens (Belgia) 24 p. 3. 
Louis de Koning (Olanda) 32 p 
• Turul Pdonlei — etapa a IH-a 
(Ostroda — Grunwald, X km 
contra-tlmp) a revenit lui Zenon 
JaskuJa In 46:11.

ȘAH • Turneul interzonal da 
la Bienne (clasamentul final) : L 
Waganian (U.R.S.S.) 12,5 p, X 
Selrawan (S.UA.) 11,5 p, 8. So
kolov (U.R.S.S.) 11 p, 4. Torre
(Filiplne), Van Der Wlel (Olan
da) șl Short CM. Britanic) cita
10.3 p, 7. Polugaevskl (UJt.S.S.)
9.3 p, 8. Andersson (Suedia) șl
Ljubojervld (Iugoslavia) 9 p, 10. 
Rodriguez (Cuba) 0 p. Pentru 
turneul candidațUor de la Mont
pellier s-au calificat primii trei 
CLasați. Al patrulea urmează să 
fie desemnat în urma unui tur
neu de baraj intre Torre, Van 
Der WieS și Short. • Meciul de 
baraj disputat la Jeleznovodsk în
tre Agnieszka Brusztman (Polo
nia) șl Ludmila Zaițeva (URSS) 
s-a încheiat la egalitate : 3—3
puncte, dar pentru turneul can
didatelor la titlul mondial de șah 
s-a calificat jucătoarea poloneză, 
care a avut un coeficient supe
rior tn turneul interzonal desfă
șurat in acest oraș unde, după 
cum se cunoaște, primele două 
locuri au fost ocupate de Marta 
Litinskala (URSS) șl Wo Mlng- 
ttag (R.P. Chineză).

TENIS • Pentru finala ediției 
din acest an a „Cupei Galea" 
s-au calificat echipele S.U.A. și 
Italiei. In semifinalele de la 
Vichy au fost Înregistrate rezul
tatele : Italia. — Cehoslovacia 
3—2. și S.U-A. — Spania 3-1. 
Cele două formații învinse vor 
juca intre ele pentru desemnarea 
ocupantelor Jocurilor 3 șl 4.
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