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TELEGRAMA ADRESATA A
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, A JOCURILOR

44-a IDIflE
BALCANICE DE ATLETISM

secretar general al Partidului Comunist Român, • Stara Zagora

președintele Republicii Socialiste România
• Echipele

a 12-a gazdă a competiției 
României gata de start

Mult iubite ți stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

prilejul aniversării a două decenii de laCu ____ _
Istoricul Congres al IX-lea al Partidului Comu
nist Român, sportivii, antrenorii și tehnicienii, 
întregul nostru activ vă adresează, din adlncul 
inimilor, un respectuos șl fierbinte omagiu, ex
presie de nemărginită dragoste si recunoștință 
pentru tot ce ați făcut șl faceți pentru patria 
noastră, pentru întregul popor, pentru mișcarea 
noastră sportivă.

Cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, care v-a ales in suprema funcție 
de conducere * partidului, s-a înscris cu litere 
de aur in istoria țării, inaugurînd epoca celor 
mai mărețe înfăptuiri din întreaga existență a 
poporului român, pe care o numim, cu îndrep
tățită mindrie și profund respect, „EPOCA 
MCOI.AE CEAUȘESCU".

Congresul al IX-lea al Partidului Comunist 
Român are meritul istoric de a fi așezat in 
fruntea gloriosului nostru partid — îndeplinind 
voința unanimă a comuniștilor, a întregului 
popor — pe conducătorul înțelept, luptătorul 
revoluționar și patriotul înflăcărat eminentă 
personalitate a lumii contemporane, care lși 
dedică întreaga viață ridicării României socia
liste pe noi trepte de progres și civilizație.

Sub înțeleaptă Dumneavoastră conducere, ani
mat de strălucita Dumneavoastră gîndire revo
luționară creatoare, de exemplul luminos pe care 
11 dați zi de zi in fruntea luptei pentru necon
tenita înflorire economică și socială a patriei, 
pentru ridicarea continuă a calității vieții. între
gul popor vă urmează într-o deplină unitate, cu 
nețărmurită dragoste, încredere și recunoștință.

Cele două decenii care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, 
complexă perioadă istorică a celor mai mărețe 
ctitorii socialiste, au însemnat și pentru miș
carea sportivă românească perioada celui mai 
impetuos avînt Educația fizică și sportul, acti
vități de interes național, conduse ș‘ îndrumate
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de partid, personal de Dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar general, au 
cunoscut o dezvoltare și afirmare multilaterală 
fără precedent O atestă cei peste 8.000.000 de 
tineri și oameni ai muncii care practică anual 
exercițiile fizice, sportul $1 turismul de masă, 
participant! la marea competiție sportivă națio
nală „Daciada", creată din inițiativa Dumnea
voastră. ca și performantele obținute in marile 
competiții sportive international»

Stimulați de exemplul luminos al activității 
neîntrerupte desfășurate pe tărfmul științific de 
tovarășa academician doctor Inginer Elena 
Ceaușescu, savant de renume mondial, medicii, 
cercetătorii și ceilalți specialiști din mișcarea 
sportivă depun eforturi susținute pentru a con
tribui cu roadele muncii lor la progresul edu
cației fizice și sportului din patria noastră.

In acești 20 de ani de viată demnă si prosperă 
au fost cucerite 137 de medalii la Jocurile Olim
pice, 388 la campionatele mondiale. 507 la cam
pionatele europene și 216 la Universiade și cam
pionatele mondiale universitare. Aceste 1248 de 
medalii — dintre care 322 de aur — sînt rod al 
grijii permanente și deosebite pe care o mani
festat! Dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, fată de sportivii României 
socialiste, materializată in acest bilanț de largă 
rezonanță internațională, care a culminat cu 
locul II obținut în clasamentul celor 140 de țări 
participante la ultima ediție a Jocurilor Olimpice 
<Je vară.

Cu cele mai alese sentimente de recunoștință 
și dragoste față de partid, față de Dumnea
voastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. tineretul sportiv al patriei, milioa
nele de practicanți al exercițiilor fizice. Întregul 
activ al mișcării noastre sportive se angajează 
solemn să Îndeplinească in tot mai bune condi- 
țiuni sarcinile Încredințate de partid și vă 
urează să trăiți multi ani in deplină sănătate și 
putere de muncă, în fruntea partidului și statului, 
spre binele și fericirea patriei și a poporului 
nostru.

COMITETUL DE PARTID

în luna august

SE REIA ACTIVITATEA
RUGBYSTICĂ

INTERNAȚIONALA
Luna august programează 

două importante întreceri rug- 
bystice internaționale. Una 
dintre ele va avea drept gazdă 
Bucureștiul, capitala țării 
noastre urmind a găzdui tra
diționala întrecere a rugbyști- 
lor juniori, cunoscută sub nu
mele „Turneul Prietenia". Com
petiția se va desfășura între 
27 și 31 august, fiind invitate 
să ia parte selecționatele Uni
unii Sovietice, Poloniei, Bulga
riei, Cehoslovaciei, R.D. Ger
mane și, bineînțeles, Româ
niei, care va fi pregătită de un 
tînăr și valoros cuplu de an
trenori : Constantin Fugigi și 
Petre Ianusevici.

O altă selecționată a țării 
noastre (echipa secundă, de 
tineret) se va deplasa, apro
ximativ în aceeași perioadă, la 
Moscova, unde — în organi
zarea ziarului „Industria so
cialistă" — va avea loc un alt 
important turneu internațional 
(20—31 august). Dorind să aibă 
o comportare la înălțimea re
putației de care se bucură 
rugbyul românesc, antrenorii 
acestei noi echipe (în perspec
tivă de a deveni echipa „A"), 
Ion țuțuianu și Radu Demian, 
și-au îndreptat atenția în di
recția unor rugbyști mai ti
neri, cu reale perspective. 
Printre aceștia, Laurențiu Con
stantin, Marcel Giucăl, Costică 
Florea, Teodor Coman, Gh. 
Vărzaru, Marcel Toader (Stea
ua), A. Lungu, Gh. Caragea

(Continuare în pag 2—3)

aflat In 
găzduiește,

Stara Zagora, oraș 
centrul Bulgariei, _ . .
incepînd de vineri, întrecerile 
celei de-a 44-a ediții a Jocurilor 
Balcanice de atletism ale senio
rilor, care, de fiecare dată, ne 
face plăcerea s-o spunem, sînt 
cele mal vechi dintre competi
țiile sportive eu caracter regio
nal organizate pe mapamond. 
De la prima sa ediție, din 1930 
și pin» astăzi. Balcaniada atle
tică a foot găzduita de 11 loca
lități din cinci țări. Stara Zago
ra fiind a 11-a. An fost gazde 
ale «certei tradiționale și fru
moase competiții: Atena — de 
14 ori. Bueureștlut — • ori. So
fia — S ort. Belgradul și Istaa- 
bulul — 4 ori. Ankara, IzmiruL 
Sarajevo șl Zagrebul — 2 ori, 
Celje, Salonicul și, acum, Stara 
Zagora — o dată.

Pentru atiețtl din acest colț al 
continentului Întrecerile au con
stituit o bună școală de concurs,

(Continuare In pag. a 4-a)
Sosire foarte strînsă la „națio
nale", in cursa de 800 m, Cos- 

tel Ene si Petru Drăgoescu

SCRIMERII ROMANI
ÎNTRE CAMPIONATELE MONDIALE

Șl „UNIVERSIADĂ44

Dacă n-ar fi fost întrecerile 
Jocurilor Mondiale 
tare de vară, de la Kobe (Ja
ponia), din august-septembrie, 
sezonul internațional de scrimă 
ar fi avut ca punct final ul-

Unlversi-

IN PREAJMA INTILNIRII DE „CUPA DAVIS" 
DINTRE REPREZENTATIVELE ROMÂNIEI Șl EGIPTULUI 

• Intense pregătiri la arena Progresul • Tenismanii noștri s-au întors cu rezultate frumoase
de la Istanbul • Ultimele meciuri de selecție • Oaspeții au sosit aseară

Segărceanu a ciștigatDoar ceva mai mult de două 
zile ne despart de semnalul 
care va marca începutul întil- 
nirii de „Cupa Davis" dintre 
reprezentativele de tenis ale 
României și Egiptului. Apro
pierea startului se simte din 
plin la arena Progresul, gazda

neri, nota proprie a unei com
petiții de anvergură.

Tot acolo, pe aleile umbrite 
de bătrînii castani, în vestia
rele ce miros a vopsea proas
pătă, pe gradenele tribunelor 
care-și fac toaleta obișnuită 
dinainte de a primi pe pasio-

Ieri, la antrenament, primul nostru echipier, Florin Segărceanu, 
s-a arătat intr-o vervă deosebită

Foto : Iorgu BĂNICA

Florin 
duminică turneul internațional 
de Ia Istanbul, avindu-1 ca ul
tim adversar pe Andrei Dîrzu, 
într-o „finală românească" 
deosebit de aplaudată. A fost 
un concurs foarte 
probă înscrisă în 
Marelui Premîu al 
cu 64 de concurenți 
din calificări.
întreaga 
participantă la grupa mondială 
a „Cupei Davis". în primul tur. 
Segărceanu l-a învins pe so
vieticul Zverev (6—-7, 6—3.
7—5), apoi a trecut pe rînd de 
francezul Fleurlau (6—3, 6—3). 
cehoslovacul Sjreiter (6—2, 
6—1) și argentinianul Masso 
(6—1, 6—1). Dîrzu, ocupantul 
locului doi, după trei tururi 
de calificare, a intrat pe ta
bloul principal cu o victorie 
la primul favorit, englezul C. 
Dowdeswell (6—4, 6—3). In 
continuare, Învinge pe argen-

Radu VOIA

puternic, 
programul 
tenisului, 

pornind 
Printre aceștia, 

echipă a U.R.S.S.,

(Continuare în pag i—3)

viitoarei întreceri. Acolo,*  unde 
organizatori și jucători fac 
acum ultimele pregătiri me
nite să dea spectacolului spor
tiv, pe care ni-1 vor oferi în- 
cepînd din după-amiaza de vi-

nații „sportului alb", am aflat 
o serie Întreagă de vești Îm
bucurătoare. In primul rînd, 
cele care pun în relief recen
tele performanțe ale echipieri
lor noștri de bază. Se știe,

tima probă, cea a echipelor de 
spadă, din cadrul Campionate
lor mondiale, de la Barcelona, 
consumată la 21 iulie. Și a- 
tunci, pentru scrima noastră 
bilanțul ar fi fost nesatisfăcă
tor, intrucît de formația re
prezentativă de spadă se le
gau, de fapt, cele mai multe 
speranțe pentru o prezență pe 
podium. Speranțe care se ba
zau pe evoluția spectaculoasă 
a echipei Steaua, campioana 
națională, în „Cupa Europei" 
din primăvară, cînd a obținut 
medalia de argint (întrecînd e- 
chipele campioane ale R.F.G. 
și Italiei, țări care și-au dis
putat apoi, la C.M., finala e- 
chipelor de spadă I), cvintetul 
militar alcătuind, totodată, lo
tul reprezentativ de spadă — 
Felix Nicolae, Sorin Saitoc. 
Nicolae Bodoczi, Rudolf Szabo 
și Mihai Popa, singura „excep
ție" constituind-o antrenorul 
principal al lotului, craioveanul 
Dumitru Popescu, care a răs
puns, împreună cu „stelistul" 
Octavian Zidaru, de pregătirea 
selecționabililor. Speranțe prea 
îndepărtate 7 Iată, însă, că a- 
cestea s-au hrănit și pe par
cursul desfășurării întrecerilor 
de spadă de la recenta ediție 
a campionatelor mondiale, în 
supraîncălzită sală a comple
xului sportiv catalan de la 
Palau Grau-Granada spadasinii 
români, avînd o promițătoare 
comportare In proba indivi
duală (S, Saitoc — prezent în 
ultimul act al competiției, fi
nala de opt ; F. Nicolae — a- 
salt pentru Intrarea în finală 1 
N. Bodoczi — calificat și el

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag 2—3)

TURNEUL DE ȘAH DIN POLONIA
VARȘOVIA, 30 (Agerpres) — 

Turneul internațional de șah de 
la Nalenchowe (Polonia) s-a În
cheiat cu victoria maestrului so
vietic Serghel Smaghin cu U 
puncte din ÎS posibile. Pe locul 
dod, cu 9.S p, s-a Clasat maes
tru! român Constantin Ionescu, 
care In ultima rundă, a cîștigat 
la polonezul Dejkalo. In turneul

feminin, disputat tn aoelași oraș, 
a terminat Învingătoare Iugoslava 
Miriana Petek, ou 10 puncte din 
lt pasibile urmată de Elena Fa- 
tallbekova (U.R.S.S.) — t punc
te. In ultima rundă. Petek a riș
ti gat la Szmaclnska, ta timp ca 
Fatali bekova a pierdut la maes
tre bulgară Sikova.

MCOI.AE


MONICA NĂSTASE
Neg unei (Șc.

PRIN „CUPA PIONIERUL'*  OINĂ

• La Tg. Mureș s-a înche
iat turul III al seriei a Il-a a 
Diviziei „A“. REZULTATE i 
Rapid Arad — Mureșul Tg. 
Mureș 14—10 (1—2, 5—3, 4—3,
1—2) s C.S.U. C.S.Ș. 1 Bucu
rești — C.S.Ș. Triumf Bucu
rești 9—10 (0—2, 2—3, 2-1,
5—4) 5 Progresul Oradea — Di
namo Victoria București 6—0 
(neprezentare) ț C.S.U. — Mu
reșul 0—6 (C.S.U. a folosit un 
lucător suspendat) ț Rapid — 
Dinamo 6—0 (neprezentare) ț 
Progresul — Triumf 10—8 (3—2, 
l—1, 3—3, 3—2) î Triumf —
îinamo 6—0 (neprezentare) ; 
Progresul — Mureșul 7—8 (1—2, 
1—1, 0—2, 2—3) 5 C.S.U. — Ra
pid 10—10 (1—1, 3—4, 2—2,
1— 3) ț Triumf — Mureșul 7—5
(0—2, 3—1, 3—1, 1—1) ț C.S.U. 
— Dinamo 6—0 (neprezentare) ț 
Progresul — Rapid 9—10 (3—2, 
3—4, 1—2, 2—2) J Dinamo — 
Mureșul 0—6 (neprezentare) ț 
Triumf — Rapid 11—9 (2—0,
2— 3, 5-1, 2-5) ț C.S.U. - Pro
gresul 9—10 (0—1, 3—2, 3—2,
3— 5).

După trei turnee, clasamen
tul arată astfel : 1. Progresul 
Oradea 21 p j 2. C.S.Ș. Triumf

Oficiile județene de tu
rism și I.T.H.R. București 
oferă în acest sezon un bo
gat program de excursii în 
Delta Dunării cu o durată 
între o zi și opt zile. Tu
riștii sosiți la Tulcea pot 
opta, de pildă, pentru o zi 
în Deltă, parcurgînd cu hi- 
drobuzul traseul Tulcea — 
Maliuc sau Crișan — Mila 
23 — Canalul Sontea — 
Fortuna — Crișan — Mila 
26 — Tulcea.

O excursie de o zi cu 
plecarea din Tulcea poate 
fi făcută și în comuna Uni
rea (fostă Jurilovca), masa 
servindu-se la hotelul „RA- 
ZIM“. Complexul hotelier și 
de alimentație publică de la 
Unirea, intrat de curînd in 
circuitul turistic, este un ex
celent punct de plecare (cu 
ajutorul unei nave rapide) 
spre întinsa plajă de la

I.D.M.S. București, B-dul 
Magheru 6—8, sector 1, Înca
drează de urgență pentru de
pozitul de piese auto 
Valea Cascadelor nr. 
tor 6 :

• șef depozit ;
• lucrător gestionar 

tate depozit ;
• recepțkmein piese auto

CĂLĂREȚII, DIN NOU,

Am văzut-o pentru prima 
oară jucînd intr-un maci 
oficial — cu o concurență 
serioasă — la „Cupa Steaua* 1 2 3 *', 
în acest sezon : Monica 
Năstase, juca atunci o se
mifinală cu Irina Spîrlea, 
aceasta din urmă fiind 
una dintre speranțele teni
sului românesc. Monica Năs
tase (elevă în clasa a V-a 
A a Școlii generale nr. 5 
din Capitală, născută la 
Piatra Neamț la 23 august 
1973) a lăsat o foarte bună 
impresie prin dezinvoltura 
și siguranța cu care între
buința lovitura de voie, prin 
serviciul „apăsat" și bine 
plasat, prin simțul de anti
cipare, prin excelenta pre
gătire fizică.

Cînd a început sâ joace 
tenis (la vîrsta de 9 ani) cu 
profesorul Gheorghe Maftei, 
de la clubul sportiv școlar 
Pionierul din Piatra Neamț, 
tatăl Monicăi s-a bucurat 
nespus. I-a creat toate con
dițiile și, cînd familia s-a 
mutat cu domiciliul in 
București, prima grijă a 
fost s-o înscrie la un club.

ÎN PREAJMA iNTÎLNIRIl DE „CUPA DAVIS“
(Urmare din pag. î)

tinianul Hahneman (6—0, 6—2), 
americanul Foxworth (3—6, 
7—5, 6—3), sovieticul Cesnokov 
(6—3, 6—3). Acesta din urmă a 
pus capăt, in sferturi de finală, 
evoluției foarte bune de pînă 
atunci a lui Adrian Marcu, cu 
4—6, 2—6. Marcu avusese prin
tre învinși pe italianul Occle- 
po (6—1, 6—3), unul dintre fa- 
voriți.

„Consider că turneul de la 
Istanbul a fost nn foarte bun 
test de verificare pentru jucă
torii noștri — declară prof. 
Ștefan Georgescu, căpitanul e- 
chipei, care a asistat la între
ceri. Cu rezultatele bune obți

ACTUALITATEA LA POLO

DELTA DUNĂRII - 

ȚINTA EXCURSIILOR ESTIVALE

Așa a ajuns Monica Năs
tase la Tenis Club Bucu
rești, antrenorul care i-a 
perfecționat loviturile, care 
a îndrumat-o pe drumul 
primelor performanțe fiind 
Gheorghe Chitan, acest ex
celent pedagog care la 
T.C.B.—T.M.U.C.B. descoperă 
și formează cu multă pri
cepere viitori tenismanl.

După ce la cîteva con
cursuri a obținut locuri mo
deste, Monica s-a situat pe 
primul loc (11—12 ani) in 
„Cupa Politehnica", în pro
ba de simplu ’și pe cel se
cund la dublu ; iar la ac
țiunile repetate de selecție 
organizate de Centrul repu
blican de pregătire „23 Au
gust", tînăra jucătoare a ob
ținut mereu poziții între 
primele trei. Antrenorul co
ordonator Alexe Bardan are 
Încredere în Monica Năsta
se, iar seriozitatea cu care 
ea se pregătește o recoman
dă ca pe o speranță a te
nisului nostru.

Ion GAVRILESCU

nute, ca și cu punctele ce și 
le-au adăugat in clasamentul 
Marelui Premiu, ei au ocazia 
acum să aspire Ia noi promo
vări și mai valoroase". De 
altfel, rezultatele menționate 
au și dat ordinea definitivă în 
echipă: 1. Segărceanu, 2. Dîr- 
zu, 3. Marcu. Pentru al pa
trulea loc, s-au jucat meciuri 
de selecție, în cel decisiv 
Laurențiu Bucur întrecîndu-1 
ieri (după un joc aprig dispu
tat) pe Mihnea Năstase cu 
6—3, 7—6. Deci, în echipă: 4. 
Bucur.

Din păcate, avem șl o veste 
neplăcută. In ultimul moment 
s-a aflat că Ilie Năstase nu 
se va putea alătura celorlalți 
echipieri, fiind accidentat, cu

București 20 p ; 3. C.S.U.-C.S.Ș. 
1 București 19 p; 4. Raoid 
Arad 17 p ț 5. Mureșul Tg. 
Mureș 9 p ț 6. Dinamo Victo
ria București 4 p. (S. Albu — 
coresp.).
• Echipa Univerzita Komens-

keno (Bratislava) a întreprins 
un turneu de două jocuri în 
țara noastră, jucînd în compa
nia divizionarei „A" Progresai 
București. In prima partidă, 
scorul a fost de 11—11 (3—2,
4—4, 2—1, 2—4), iar în jocul 
revanșă, gazdele au cîștigat cu 
10—6 (0—0, 4—2, 2—3, 4—1).
Golgeterii echipelor au fost 
Mravik (Bratislava) cu 5 goluri 
înscrise și Neagoe (Progresul)
4. (Gh. Nistor — coresp.).
• După turneul de juniori

desfășurat la Timișoara, clasa
mentul se prezintă astfel : 1. 
Mureșul Tg. Mureș 13 p ; 2.
Progresul Oradea 10 p (48—26) ; 
3. Voința Cluj-Napoca 10 p 
(39—39) ț 4. Rapid Arad 9 p ;
5. Ind. Linii Timișoara 5 p ; 6. 
Crișul Oradea 4 p ; 7. Viitorul 
Tg. Mureș 3 p ; 8. Viitorul 
Cluj-Napoca 2 p. (C. CREfU, 
coresp.).

Portița, acolo unde apele 
Dunării intilnesc pe cele ale 
Mării Negre.

Apelînd la serviciile O.J.T. 
Tulcea sau ale celorlalte ofi
cii județene de turism din 
țară se pot organiza excursii 
și de 2—3 zile.

întreprinderea de turism, 
hoteluri și restaurante Bucu
rești oferă, de asemenea, 
posibilități pentru o bine
meritată odihnă de 4, 6 și 
8 zile în diverse puncte ale 
Deltei, între care și la Su- 
lina, cazarea și masa ser
vindu-se în hotelul din Su- 
lina, nou intrat în funcțiu
ne, sau la Popasul Pescarul 
din Crișan.

Cit despre plajă, timpul 
frumos și soarele arzător al 
verii sînt argumente la în- 
demîna fiecărui îndrăgostit 
de natura mirifică a Deltei.

(formate din 
14 ani), din 
invitate după 
de Consiliul

Săptămîna trecută a avut loc 
un interesant eveniment în 
sportul nostru național : „Cupa 
Pionierul", rezervată micilor 
oiniști. Ajunsă la a 20-a edi
ție, această competiție a an
grenat, sub egida „Daciadei", 
timp de 8 zile, pe două tere
nuri amenajate în incinta sta
dionului „23 August" din Man
galia, 18 echipe 
jucători pînă la 
tot atîtea județe, 
criterii stabilite 
Național al Organizației Pio
nierilor.

Majoritatea partidelor au 
fost dîrze, mai ales cele din 
turneul final, în care s-au ca
lificat, după „preliminarii", 8 
formații de forțe sensibil e- 
gale, întîlnirile dintre ele în- 
cheindu-se, adesea, cu rezul
tate strînse sau cu finaluri 
neprevăzute. Confruntările
dintre elevii profesorilor Ioan 
Măgirescu (Șc. gen. Barați, 
jud. Bacău), loan Netea (Șc. 
gen. Frasin, jud. Suceava), 
Vasile Huțanu (Șc. gen. Vo- 
rona Mare, jud. Botoșani), Ion 
Enachc (Șc. gen. Rîmnicelu, 

brațul în ghips. Așadar, reve
derea cu fostul nostru cam
pion nu va avea loc și chiar 
dacă, absența sa afectează nu
mai formația de dublu, aceas
ta reprezintă totuși un handi
cap nedorit.

Dar, toate celelalte amănun- 
et au darul să însenineze ori
zontul viitoarei întilniri. De 
aseară se află în Capitală și 
partenerii noștri de joc, tenis- 
manii egipteni. Ei își încep azi 
dimineață antrenamentele, pe 
aceleași frumoase terenuri din 
strada dr, Ștaicovici. „Dorim 
să oferim tuturor oaspeților 
noștri, sportivi și spectatori, o 
ambianță cu adevărat sărbăto
rească, la această întrecere aș
teptată cu legitim interes" — 
ne-a declarat N. Mureșan, pre
ședintele clubului sportiv Pro
gresul, care cu mină de bun 
gospodar priveghează mersul 
înainte al pregătirilor.

Pînă la primul schimb 
mingi între liniile albe mai e 
puțin !

de

SCRIMERII ROMANI ÎNTRE CAMPIONATELE MONDIALE Șl „UNIVERSIADA-
(Urmare din pag. 1)

în faza eliminărilor directe și 
recalificărilor, printre învinșii 
lor aflîndu-se nume ca Pusch, 
Szekely, Pap, Lenglet, meda- 
liați mondiali și olimpici), ceea 
ce a și conferit echipei noastre 
o poziție bună (al patrulea cap 
de serie) în proba pe echipe.

Dar, vorba proverbului, „de 
ceea ce ți-e frică, nu scapi". 
La fel ca și la celelalte între
ceri din acest sezon, premer
gătoare „mondialelor" din Spa
nia (Tallin, Heidenheim, Su- 
walki) ECHIPA reprezentativă 
nu a reușit să se exprime la 
nivelul maxim al componen- 
ților ei, in timp ce în diverse 
confruntări individuale aceștia 
(de exemplu, N. Bodoczi — lo
cul 2 la „Trofeul Monal" ; R. 
Szabo — finalist la „Turneul 
țărilor socialiste", ca să nu mai 
vorbim de S. Saitoc — clasat 
acum printre primii 8 spada
sini ai lumii !) și-au demons
trat capacitatea. Astfel, după o 
victorie chinuită în grupa pre
liminară, în fața unei echipe 
mult mai slab cotate (Canada), 
care trebuia să lase să se în
trevadă ceea ce ar putea urma, 
spadașinii noștri s-au și văzut 
calificați înaintea meciului din 
eliminări cu S.U.A., echipă 
care nu avusese nici un scri- 
mer în primii 32 din proba in
dividuală. încredere exagerată 
care, pe parcursul scorului, de 
la 5—4 pentru echipa Româ
niei, la 5—8, s-a transformat 
în panică (cei mai slabi fiind 
Bodoczi, doar cu 3 tușe date 
în 3 asalturi, și Saitoc !), me
ciul fiind pierdut la tușave- 
raj : scor 8—8 și 62—68 t.d. Și 
astfel, în loc să-și continuo

Centrul de cercetări pentru educație fizică și sport din 
București, bd. Muncii nr. 37—39, sectorul 2, scoate la con
curs în condițiile prevăzute în Legea 12/1971 un post ana
list principal la Oficiul de calcul. Informații la telefon 
20.70.40/96.

P.
O. 

celdeclarat 
tehnic jucător.

fost, însă, și echipe 
ale Școlii generale Belinț 

Timiș), Școlii generale

ca

jud. Buzău), Dan 
gen. nr. 185 Chitila, Sectorul 
agricol Ilfov) și ai tânărului 
electrician Vasile Dan Puiu 
(Șc. gen. Gherăești, jud. 
Neamț) au furnizat meciuri 
spectaculoase atît la „prinde
rea", cît și la „bătaia" mingii, 
dovedind că oină tînără este 
în miini bune.

Pe podium a urcat „ll“-le 
din Gherăești, care a funcțio
nat ca un ansamblu bine ar
monizat în toate compartimen
tele, o dată cu trofeul pus în 
joc cucerind și tricourile de 
campioni ai „Daciadei" în do
meniul activității sportului de 
masă. Tînărul instructor Vasile 
Dan Puiu (băiatul cunoscutu
lui antrenor de oină, Vasile 
Puiu), a folosit următoarea 
formație de bază : V. Lungu, 
D. Berășoaie, R. Blaj, Ș. Tur- 
culeț, M. GHERGHEL, I. Dan- 
că, C. Omașoru, A. Toma, 
Gălățanu, M. MARTINAȘ, 
MARTINAȘ 
mai

Au 
cele 
(jud. ... .
Buza (jud. Cluj) sau Școlii ge
nerale Bila (jud. Giurgiu), ca 
să dăm numai cîteva exemple, 
ai căror jucători n-au cunos
cut temeinic noul regulament. 
Și aceste echipe au venit la 
competiție în dauna altor for
mații din județe, ca Dîmbovița, 
Bistrița-Năsăud sau Sibiu, unde 
există o tradiție în acest sport, 
iar reprezentantele școlilor de 
aici au ridicat de fiecare dată 
ștacheta întrecerilor. „Credem, 
opina secretarul responsabil al 
federației de resort, prof. Cris
tian Costescu, că această fru
moasă competiție, singura și 
marea pepinieră a echipelor 
de seniori, își va lărgi aria dc 
activitate, cuprinzind toate ju
dețele, într-o formulă de triere 
a valorilor în fazele zonale. 
Trecind prin sila calificărilor, 
în etapa finală a „Cupei Pio
nierul" vor ajunge echipele 
cele mai bine pregătite. De 
fapt, C.N.O.P. și F.R.O. pre
conizează un nou regulament 
al „Cupei Pionierul", de natură 
ca această importantă compe
tiție să fie extinsă în întreaga 
țară".

într-adevăr, ar merita din 
plin !

Troian IOANIȚESCU

I echipei de 
sub valoare 

remareînd 
generală a 
(care, după 

doctorul Pe-

cursa pentru podium (unde ar 
fi întîlnit echipele Suediei și 
Uniunii Sovietice, adversare 
departe de a fi imbatabile), 
formația noastră a trebuit să 
se consoleze (palidă conso
lare !) cu faptul că a fost eli
minată de marea surpriză a 
campionatelor, echipa S.U.A., 
calificată în semifinale, unde 
a ratat de puțin „bronzul" (în 
timp ce echipele finaliste, 
R.F.G. și Italia, n-au avut nici 
un reprezentant în finala in
dividuală de 8).

Antrenorul federal Tănase 
Mureșan, prezent la Barcelona, 
califică locul 9 al 
spadă drept „mult 
și conjunctură", 
doar comportarea 
lui Felix Nicolae 
cum a adăugat și < 
tre Mita, deși accidentat în 
primul tur al probei indivi
duale, a continuat să tragă cu 
abnegație și dăruire) și cea a 
lui Sorin Saitoc la „indivi
duale". Și tot el întreba — pe 
bună dreptate —, în fața bi
roului federal, dacă nu cumva 
trăgătorii noștri fruntași nu se 
mulțumesc cu succesele repur
tate in primăvară, ca purtători 
ai tricoului echipei de club 
campioane... Nimeni dintre se- 
lecționabili nu are dreptul să 
uite, indiferent de palmaresul 
individual sau dc club, că su
prema sa indatorire de sportiv 
este performanța sub culorile 
naționale !

Floretista Reka Lazar n-a 
putut depăși tracul debutului 
la marea confruntare a scri
mei mondiale, chiar dacă a 
avut ca suport locul 2, pe po
diumul „mondialelor" de tine

La scurtă vreme de la în
cheierea întrecerilor din cadrul 
Concursului internațional, la 
baza hipică din Sibiu continuă 
activitatea, începînd de astăzi 
fiind programate, timp de cinci 
zile, disputele 
Campionatului 
niori (dresaj

Călăreții de 
mo, Olimpia, 
C.S.M.

etapei a doua a 
național dc se- 

șl obstacole), 
la Steaua, Dina- 
C.S.M. Craiova. 

Lugoj, C.S.M. Iași, 
C.S.M. Sibiu, Dumbrava Neamț, 
Agronomia Timișoara, Agricola 
Tg. Mureș, petrolul Ploiești, 
A.S.A. Cluj-Napoca ș.a., își vor 
disputa întîietatea în probe de 
categorie ușoară, mijlocie, di
ficultate progresivă, semigrea,

echipe 
(dresaj

Vor 1 
loturile 
compet 
zintă ț 
vedere: 
a Cî 
Alexan 
Mircea 
Florin 
care d 
Petre 
Claudii 
raru, 1 
cu ș.a.

Astă: 
petiției 
ba de

Pe lacul Pantelimon

Deva, 
stingă, 
venit, 

că e miez de vară

E soare mult pe lacul Pan
telimon din Capitală ! Dacă ar 
fi scoase din apă, schiturile 
s-ar usca într-o clipă. Dar nu 
prea sînt scoase, pe scăunelele 
cele scunde ale ambarcațiilor iau 
loc alte și alte echipaje : la 
baza nautică Metalul e tabără 
permanentă de canotaj.

Tabără permanentă în sensul 
că oricine este binevenit ori- 
cind. Vin, spre exemplu, ca
notorii școlari din Orșova. An
trenorul Stelian Petrov de la 
Metalul face semn către stin
gă hangarului. în următoarea 
jumătate de oră corturile sînt 
ridicate, bărcile reglate, puse pe 
apă — lumea mică a canotaju
lui e fericită ! Dar, iată că, pe 
poarta larg deschisă a bazei își 
face apariția mașina cu ambar- 
cațiile juniorilor de la 
Din nou semn către 
semn totodată de bun
semn 
organizatorii programează 
felul de concursuri pentru 
larii aflați in vacanță.

Săptămîna aceasta, de pildă, 
lacul din marginea cartierului 
Pantelimon găzduiește campio
natele republicane școlare de 
canotaj. După numărul sporit 
de corturi și schifuri, după fe
lul în care se agită cîrmacii ce 
abia îi zărești în barcă, regata 
— dacă ar fi- să măsurăm ca 
la șah — pare a 
coeficient „Elo" — 
nit.

Interesant ni s-a 
gramul celor aflați 
devărat „sat de vacanță".

Și 
tot 

șco-

avea un 
nemaiîntîl-

părut pro- 
în acest a-

E1

ret din acest an. Lipsa ei de 
experiență în marile concursuri 
de cat. „A“ s-a vădit pe de
plin în comparație cu cea a 
floretistei care a devansat-o și 
la C.M. de tineret ’85, tînăra 
Anja Fichtcl (R.F.G.), la ca
lificarea acesteia din urmă 
printre finalistele senioarelor 
contribuind, decisiv, faptul că 
a participat în acest an la 
multe competiții de anvergură, 
unde și-a întîlnit viitoarele 
adversare de la Barcelona (și 
din actualul ciclu olimpic !). 
Reka Lazar rămîne, însă, prin 
seriozitate, talent și putere de 
muncă, o speranță a floretei 
noastre, un pion avansat al 
echipei reprezentative femi
nine aflată, concomitent, în 
plin proces de întinerire și 
consolidare valorică.

Echipa care se și află acum 
în finisarea pregătirilor pentru 
J.M.U. de la Kobe, unde va 
intra pe planșe cu titlul de 
vicecampioană și cu trăgătoa
rele sale Elisabeta Guzganu- 
Tufan (abia restabilită după o 
lungă indisponibilitate) și Ro
zalia Oros, medaliate cu aur 
și, respectiv, argint la ediția 
precedentă, de la Edmonton. 
Deci, o carie de vizită ce se 
cere onorată. După cum, spa
dasinii au și ei datoria să în
cheie acest sezon internațional 
cum l-au început, cu o per
formanță de prestigiu.

este îi 
majore 
ghiozd 
zi can 
corturi 
ora șa 
încă r 
nopții, 
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trenau 
mul d 
versar 
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gen U 
3 Stea 
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al trei 
după 
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Componența campionatelor divizionare ,,A“ și JL, precum și

prevederi pentru anul competițional
Publicăm partea a doua a 

muinicatul'Ui F. R. Fotbal (v. 
ma parte în ziarul „Sportul", nr. 
11071 din 22 iulie ----- - - - -
tîi completările la

Co- 
pri-

1985). Mai în-
partea I :

DiviziaPromovează din
Divizia „B“ următoarele 
cîștigătoare ale seriilor a 
a Xl-a, astfel :

Seria
Seria 

tie

în

a ll-a : aripile
a Xl-a: MECANICA Oraș-

Bacău

DIVIZIA „C"

punc-

Clasamentul seriei a II-a

1. ARIPILE BC. 30 19 4 7 74-25 42
2. Mec. Vaslui 30 17 5 8 65-23 39
3. C.S.M. Borz. 30 14 5 11 45-39 33
4. Text. Buhuși 30 15 2 16 59-48 32
5. Inter Vaslui 30 13 6 11 33-35 32
6. Laminorul R. 30 15 1 14 53-46 31
7. Petrolul M. *) 30 14 1 15 51-33 29
8. Chimia M. 30 12 5 13 38-49 29
9. Vict. Tecuci 30 10 8 12 41-39 28

10. Constr FI Od 30 12 4 14 35-58 28
11. Foresta G. 30 9 9 12 29-38 27
12. Luceafărul A. 30 1'1 4 15 26-39 26
13. Unirea N. 30 10 6 14 51-67 26
14. Minerul C. 30 1(2 2 16 39-56 26
15. Letca Bacău 30 11 4 15 38-56 26
16. Viticultorul 30 10 6 14 33-54 26

•) Echipă penalizată cu 2 
te în câmp. 1085—1986

Retrogradează în câmp. 
țe>an echipele Letea Bacău 
ticultorul Panciu.

Clasamentul

1. MECANICA
2. Min. Paroșeni
3. Viit. IRA
4. Met. Aiud
5. Steiaua CFR
6. Min. Șt. Vul.
7. Inter Sibiu
8. Imix Agnita
9. Vict. Călan 

Mec. A. I.
Dacia Orăstie 
Unirea Oc Sb 
Min. Certej 
Met. Slghiș. 
Soda Oc. M.

16. Tîrnavele

10. 
11.
12.
13.
14.
15.

1985-1986

ju de
și Vi-

50-20 41
seriei a Xl-a

în camp.Retrogradează 
tean echipele Soda Ocna 
și Tîrnavele Blaj.

iude- 
Mureș

1985—
desfă-

18. în anul competițional 
1986, F. R Fotbal asigură .. 
șurarea următoarelor competiții 
oficiale la nivel republican în 
formulele prezentate mai jos:

ai Campionatul Diviziei națio
nale „A“ — o serie alcătuită din 
18 echipe.

b) Campionatul
— constituit din

c) Campionatul 
alcătuit din trei 
1-8 echipe.

unele

de „speranțe'
18 echipe.
Diviziei „B" — 
serii, fiecare a

Diviziei ,.C“d) Campionatul
alcătuit pe 12 serii, fiecare a 16 
echipe.

e) Jocurile de baraj pentru 
promovar&a în Divizia „C“ a 
chipelor cîștigătoare ale campio
natelor județene de fotbal.

e-

def) Campionatul centrelor 
pregătire olimpică a juniorilor 
la care participă echipe din loca
litățile nominalizate, cu jucători 
născuți după 1 august 1067 și mai 
tineri. Formula de organizare a 
acestei competiții va fi publicată 
ulterior. “

g) Campionatul Diviziei națio
nale de juniori organiza-t pe 9 
serii a cite 12 echipe fiecare, la 
care participă :

— echipele de juniori ale clu
burilor (asociațiilor) de fotbal 
divizionare „A« = 18 echipe cu 
jucători născuți du-pă data de 
1 august 1967 și mai tineri ;

— echipede centrelor de pre
gătire olimpică a juniorilor 
născuți după 1 august 1969 ;

— echipele de juniori ale clu
burilor (asodatiilor) de fotbal 
din Divizia „B“ = 54 echipe cu 
jucători născuți după data de 
1 august 1967 și mai tineri ;

— echipele duhurilor sportive 
școlare = 24 echipe cu jucă
tori născuți după 1’august 1968 
și mai tineri.

Campionatul se va desfășura 
sistem campionat (.tur-retur) : 
turul 15.IX — 24.XJ.1985; returul
16.IIT. — 25. VII. 1986.
h) Campionatul republican al 

juniorilor și școlarilor pentru e- 
chipele din Divizia „C“ (juniori 
II) la care participă echipele de 
juniori ale cluburilor (asociați
ilor) divizionare „G" = 192 de e- 
.chipe cu jucători născuți după 
1 august 1968 și mai tineri (16-17 
ani).

Campionatul se desfășoară sis
tem campionat ftur-retur) o dată 
cu începerea campionatului divi
zionar „C“.

i) „Cupa României" — în ca
drul competiției naționale „DA- 
CIADA",

19. în anul competițional 1985— 
1936 echipele divizionare „B“ și 
„C" nu mai sînt obligate să fo
losească pe toată durata jocului 
jucători juniori.

Echipele divizionare „C“ sînt 
obligate însă să joace pe toată 
durata meciului cu trei jucători 
sub 21 de ani (născuți în anul 
1964) și nu mai mulți de doi ju
cători seniori peste vîrsta de 30 
de ani împliniți (născuți pînă la
1 ian. 1955), care vor putea fi în- 
locuiți cu jucători de aceeași 
vîrstă sau mai tineri.

La jocurile din campionatul de 
„speranțe", echipele vor include 
în formațiile lor, pe lingă jucă
torii de rezervă de la echipele 
de seniori, și un număr de cinci 
jucători născuți după data de 1 
august 1965.

In situația în care una din e- 
chipe (sau ambele) încalcă pre
vederea folosirii jucătorilor con
diționați ca vîrstă, echipa adversă 
(echipele) poate contesta această 
abatere în condițiile și cu respec
tarea obligatorie a prevederilor 
art. 43. 135—136 și 142 din Regu
lamentul organizării activității 
fotbalistice — ediția. 1980 — și în 
cazul în care contestația se do
vedește ca fiind întemeiată, echi
pa în culpă va fi sancționată la 
prima abatere cu penalizarea eu
2 puncte, iar la o doua abatere 
va fi sancționată cu 4 puncte ț 
în ambele cazuri jocurile se vor 
omologa cu rezultatul de pe te
ren, iar persoanele din condu
cerea secției de fotbal, inclusiv 
antrenorii, vor fi sancționați po
trivit prevederilor regulamentare.

28. Echipele care urmează să 
participe în campionatul Diviziei 
naționale „A" și în cele trei serii 
ale campionatului Diviziei „B" 
sînt :

DIVIZIA NAȚIONALĂ ,A“

1. A.S.A. Tg. Mureș
2. Chimia Rm. Vîlcea
3. Dinamo București
4. F. C. Argeș Pitești
5. F. C. Bihor Oradea
6. F.C.M. Brașov
7. F. C. Corvinul Hunedoara
8. F.‘ C. Olt S'comâicești
9. F. C. Petrolul Ploiești

16. Gloria Buzău
11. Politehnica Timișoara
12. Rapid București
13. Sport Club Bacău
14. Sportul studențesc București
15. Steaua București
16. Universitatea Cluj-Napoca
17. Universitatea Craiova
18. Victoria București

DIVIZIA NAȚIONALA „B“

Seria I

1. Aripile Bacău
2. A. S. Mizil
3. C.F.R. Pașcani
4. Chimia Fălticeni
5. C, S. Botoșani
6. C.S.M. Suceava
7. Dunărea Călărași
8. Dunărea C.S.U. Galați
9. F.C.M. Delta Tulcea

10. F. c. Ceahlăul Piatra Neamț
11. F. C. Constanța
12. F.C.M. Projgresul Brăila
13. Metalul Plopeni W
14. Minerul Vatra Dorn el • A s
15. Olimpia Rm. Sărat
16. Oțelul Galați 11
17. Politehnica Iași

Prahova C.S.U. Ploiești f

Seria a II-a

18.

1.
2.
3.

Automatica București
Avfcntul Reghin 
Carpați Mîrșa

4. Chimica Tîrnăveni
5. C. S. Tîrgoviște
6. Drubs ta Drobeta Tr. Severin
7. Electroputere Craiova
8. Flacăra Autom. Moreni
9. Gaz metan Mediaș

J0. I.C.I.M. Brașov
M. I.C.S.I.M. București
12. I.M. A.S.A. Sf. Gheorghe
1-3. I. P. Aluminiu Slatina
14. Mec. fină Steaua București
15. Muscelul Câmpulung 

Progresul Vulcan Bucureștt 
Șoimii I.P.A. Sibiu 
Tractorul Brașov

16.
17.
18.

1.

Seria a III-a

Armatura Zalău
2. Aurul Brad
3. C.F.R. Timișoara
4. C.I.L. Sighet
5. C.S.M. Reșița

F. C. Maramureș Baia
F.C.M. U. T. Arad

6.
7.
8. Gloria Bistrița
9. înfrățirea Oradea

10. Jiul Petroșani
11. Mecanica Orăștie
12. Metalul ~
13. Minerul
14. Minerul
15. Mureșul
16., Olimpia
17. ' Strungul Arad
18. Unirea Alba Iulia

Bocșa 
Cavnic 
Lupeni 
Deva
Satu Mare

Mare

21. Seriile campionatului Divi
ziei „C“ vor fi 
cu programul 
turului.

publicate o dată 
competițional al

excepție de la22. Făcîndu-se 
prevederile ART. 87 din Regu
lamentul organizării activității 
fotbalistice — ediția 1980 — omo
logarea jocurilor din campionatul 
de speranțe și al Diviziei 
va face, în mod 
pentru stimui-area 

astfel :si-v,

a)
b)
c)

joc câștigat 
joc egal 
joc pierdut

_>C", se 
experimental, 
jocului ofen-

= 3 puncte
- 1 punct
= 0 puncte

23. Orele de începere a jocu
rilor în campionatul

a) La Divizia „A“ și 
tul de „speranțe" :

1985—1986 :

campiona-

TUR :
LUNA DIV. „A* SPER.
August 18,00 16,00
Septembrie 17,00 15,00
Octombrie 15,00 13,00
Noiembrie 14,00 12,00
Decembrie 14,00 12,00
RETUR î
Februarie 14,30 12,30
Martie 16,00 14,00
Aprilie 17,00 15,00
Mai 18,00 16,00
Iunie 18,00 16,00

b) jocurile 
vizionare „B‘ 
la orele 11,00.

din campionatele di- 
" și „C" vor începe

c) Echipele juniorilor republi
cani II vor juca, de regulă, în 
deschiderea echipelor divizionare 
„C“ de seniori, respectiv la ora 
9, cele din Campionatul centrelor 

• de pregătire olimpică a juniori
lor, de regulă, la ora lil, iar e- 
chipeJe din Campionatul diviziei 
naționale de 
la ora 13.

juniori, de regulă,

hotărîrii Biroului 
baremul minim de 
echipele divizionare

24. Potrivit 
F. R. Fotbal, 
realizat de 
îm campionatul 1935—1986, este ur
mătorul :

— pentru 
>A“ și „B“

— pentru
MC" minimum 26 puncte.
Echipele care nu realizează ha

remuri le minime stabilite vor fi 
penalizate și vor activa în cam
pionatul următor după cum ur- 
'mează :

echipele divizionare 
minimum 24 puncte; 
echipele divizionare

a) Echipele divizionare ,A" ;i 
.B-

— dacă realizează 23—22 puncte 
eu 1 punct penalizare ;

— dacă realizează 21—20 puncte 
cu 2 puncte penalizare ;

— dacă realizează sub 20 punc
te eu 3 puncte penalizare.

-c- 
puncte

puncte

b) Echipele divizionare
— dacă realizează 19—18 

cu 1 punct penalizare ;
— dacă realizează 17—16

cu 2 puncte penalizare ;
— dacă realizează sub 16 punc

te cu 3 puncte penalizare.
Potrivit acestei hotărâri, pen

tru nerealizarea haremurilor mi
nime în 
J 984—J 985 
piOnatul 
echipe :

— Ind. ------ - ----- --- ---------,
A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc și 
Aversa București — cu cîte 1 
punct ;

— Unirea Dinamo 
Chim.pex Constanța cu 
puncte.

— Constructorul Satu Mare 
cu 3 puncte.

ediția campionatului 
sînt penalizate în cam- 

1985—1986 următoarele

sirmei Cim.pia Turzii,

Focșani,
cite 2

MIMIIiimilA Of SUI igid-PRONOSPORT «ftIRMHU
• TRAGEREA OBIȘNUITA PRO- 

NOEXPRES de astăzi miercuri 
31 iulie, va avea loc în Bucu
rești, in sala Clubului din 
str. Doamnei nr. 2, cu începere 
de la ora 16,30. Numerele cîșți- 
gătoare vor fi radiodifuzate du
pă cum urmează : fa ora 19 pe 
programul II, la ora 23 pe pro
gramul 1, precum și a doua zi, 
tot pe programul 1, la ora 8,55.
• AU MAI RĂMAS NUMAI 

DOUA ZILE pînă la închiderea 
vînzării pentru tragerea obișnui
tă LOTO de vineri 2 august a.c. 
Nu uitați să vă procurați bilete 
cu numerele dv. preferate . pen
tru această tragere.
• CU PRILEJUL desfășurării 

„Campionatelor Mondiale de 
Box — tineret" din acest an în 
tara noastră, Administrația de

Stat Loto — Pronosport organi- 
nează duminică 4 august, TRA
GEREA EXCEPȚIONALA pro- 
NOEXPRES — BOX. Tragerea 
va consta din două faze, cuprin- 
zînd 6 extrageri, care totalizea
ză 43 numere 
formată 
pendente" 
de cite 8 numere extrase din 43. 
Faza a II-a formată, de aseme
nea din 3 extrageri „indepen
dente" una de alta, fiecare de 
cite 6 numere extrase din 45. 
La această atractivă tragere, 
participanții au șanse sporite de 
a intra în posesia unor impor
tante cîștiguri în bani, autotu
risme „DACIA 1390“ (la ambele 
faze ale tragerii), preeuni și ex
cursii în R.S. Cehoslovacă. Se 
acordă cîștiguri pe 13 eatego-

extrase.
din 3 extrageri 

una de alta,

Faza I, 
„inde- 
fiecare

• ȘEDINȚA BIROULUI FEDE
RAL are loc astăzi la orele 14.
• „TROFEUL F.C. CONSTANȚA

’85“ a fost cucerit de formația 
Sportul studențesc, care a învins 
în finală pe F.C. Magdeburg 
(R.D.G.) eu scorul de 1—0 (0—0), 
prin golul marcat de Bozeșan 
(min. 70). în jocul pentru locu
rile 3—4. F.C. Argeș a dispus de 
F.C. Constanța cu scorul de 1—o 
(0—0). A marcat : Moiceanu (min. 
84). (C. POPA — coresp.).
• REPREZENTATIVA DE 

NIORI
Juniorii 
partide, 
galitate, 
similare 
prima 1 , ____ ._____
Teplicze și 2—2 în a doua, găz
duită de orașul Tarnowia.
• TABĂRA NAȚIONALA DE 

JUNIORI. F.R.F. organizează, în 
perioada 5—18 august, la Drăgă- 
șani, tabăra națională a junio
rilor (cu participarea loturilor 
lărgite UEFA ’88 și UEFA ’87). 
Corpul tehnic este compus din 
următorii antrenori : Gh. Ola — 
responsabilul taberei, C. Tilves- 
cu, V. Cojocaru, P. Gavrilă, T. 
Anghelini, C. Jurcă, C. Vlad.

JU-
UEFA »88 ÎN POLONIA, 
noștri au susținut două 
ambele încheiate la e- 

în compania echipei 
: a Poloniei : 0—0, în
întîlnire, desfășurată la

Medic : E. Cristea, asistent me
dical : T. Vințu. iată juniorii 
selecționați pentru această tabă
ră : Stere, Mangri, Tufan (Con
stanța), Ghițan, Popoviciu 
troșani), Biro, Moldovan, 
(Tg. Mureș), Guță, 
Ianoșev, Gătăianțu 
Iang, 
nu, 
tinesei, 
Panait, 
iești), 
rad), Hogea, Tatu, Imre, l’etruș, 
V. ion (Brașov), Sisoe (Craiova), 
Baciu, 
(lași), ...............
(Cluj Napoca), Bențe (S. Mare). 
Buliga, Mitu. Leneski (P. 
Neamț), David (Tulcea), Drago- 
mir (Galați), Bălan (Alexandria), 
Mitrică (Olt), Diaconescu, Cin- 
ski (Argeș), Fier (Rm. Vîlcea), 
Boancăș (Sibiu), Magda, 
nescu, Mitici, Răducioiu.
Tene (Dinamo București), Gran- 
cea, Minea, Oprea, I. Dumitres
cu (Steaua București)._ Marines
cu (Electroaparataj 
Stănici (Pionierul București). 
produ 
cescu, 
trescu

(Pe-
Szbcs

Boreliescu, 
(Timișoara), 

, Alexa (Lugoj), Stăniștea- 
Danciuc (Vaslui) Aconstan- 

Oterlîța, Tăcu (Bacău), 
Stan, Nicolescu (Plo- 

Bunaciu, Titihazan (A-

Munteanu, Ungureanu
Foaie (Reșița), Răcean

F. Io-
Bucur,

București),
A- 

(Metalul București), Lu- 
Bondoc, Anton, S. Dumi- 
(Sp. studențesc București).

„AVEM NEVOIE DE UN START
CIT MAI BUN ll

• Dialog cu Șt. Popa
— Cum a fost, Ștefan Popa ?
— Cu ce ?
— Ai și uitat ? Cu „returul de 

foc“, cu emoțiile...
— Cum să fie ? Am pierdut, 

in toamnă, mult prea ușor trei 
puncte din patru, la noi, în 
Giulești. Și apoi, schimbîndu-se 
și conducerea tehnică, am in
trat în primăvară cam speriați. 
Pină la urmă, insă, ne-am des
curcat și, cum 
„totul este bine 
nă cu bine".

— Cum va fi, . 
de-aci înainte ? Au plecat 
Ion, Paraschiv, Goanță. Ce 
nie de mijloc veți face ?

— Nu la mijloc stăm rău. A 
rămas Agiu, cel cu șapte inimi, 
mai este și Rada. A mai venit 
Pușcaș, un jucător dotat 
clarviziune și cu un șut care 
nu iartă, treceți-mă și pe 
ne... Unde cam scirțîie lucruri
le, după părerea mea, este aco
lo, în linia întîi, unde prea se 
așteaptă totul de la unul sin
gur, de la Manea. Eu îl joc 
deseori, știu cînd și unde să-i 
arunc mingea. Dar, pentru a-l 
putea surprinde pe adversar, 
trebuie să-l încerci și să-l pis- 
tonezi pe întregul front al ata
cului. Altfel nu se descoperă...

— Și ce propui ?
— Vom vedea ce va face și 

noua conducere tehnică, am în
credere în ea. Lupescu a fost 
unul dintre stoperii căruia t-a 
plăcut golul, de Codreanu ce să 
mai spunem, a fost cărăuș, dar 
și o aripă... Cred că întreaga 
echipă va sprijini ofensiva, mai

zice proverbul, 
cînd se termi-
pentru Rapid,

Ion 
li

c«
mi-

ales că, intre timp, și „mînjii" 
noștri au mai crescut cu un an.

— La ee „mînji" te referi 1
— La toți noii veniți în Giu

lești, in toamna trecută. 
Bacoș, la Cirstea, la Țiră...

— Cîți ani te 
„mînji", că le zici astfel ?

— Nu prea mulți. Dar tlei- 
trei, acolo, in plus, contează 
enorm ca experiență competi- 
țională. Fără ei, vrind-nevrind, 
ai e reținere, ți-este teamă să 
joci pe măsura posibilitățile)...

— Ce zici de 
primul meci, în 
Cluj-Napoca ?

— Zic că sorții n-au fost as
pri cu noi, „U“ Cluj-Napoca, 
partenera din start, avind, to
tuși, nevoie de un rodaj in Di
vizia „A“. Și-apoi, in etapa a 
doua, cu Petrolul, in Giulești, 
nu ar trebui să ne facem pro
bleme prea mari. Avem nevoie 
de puncte de la început, pen
tru că, in continuare, pe par
cursul a cinci etape, ii vom 
întilni pe toți cei „patru mari“. 
Steaua, Dinamo, Universitatea 
Craiova, Sportul studențesc...

— De la trei dintre cele 
tru mari", 
tiv de la Dinamo, Craiova 
Sportul, ați luat puncte și 
campionatul trecut...

— Știu, așa este, dar mai bi
ne este să pășim cu dreptul in 
noul campionat. Cum ne inva- 
ță și un proverb înțelept : 
„Ziua bună se cunoaște de di
mineață...".

La
despart de

program, 
deplasare,

de 
ia

,,pa- 
cum le spui, respec- 

și 
in

Glieorghe NICOLAESCU

Facefi cunoștinfă cu...
Dl

NOILE DIVIZIONARE
ÎNFRĂȚIREA ORADEA
• Asociația a fost înființată 

în anul 1946 și activează pe lin
gă întreprinderea constructoare 
de mașini unelte „înfrățirea"
• Echipa (a activat și sub nu
mele de Metalul) a participat în 
campionatul Diviziei „B" în edi
țiile 1953—1955 și 1978—1983 și în 
Divizia „C" în edițiile 1946—1947, 
1957—1958, 1975—1978 și 1983—1985
• Președintele de onoare al a- 
sociației : Nicolae Agud • Pre
ședinte retribuit al asociației • 
Teodor Motoșan • Președintele 
secției de fotbal *:  Codrat Rusu
• Antrenori : Viorel Abrudan — 
principal : Paul Popovici — se
cund • Dispută meciurile pe 
Stadionul Tineretului : capacita
tea tribunelor: 5 600 locuri • LO
TUL : Bostor, Sebestien — por
tari ; Vida, Fodor, Palfi, David, 
Vonci, Szucs, Țigan, Pali — 
fundași : Munteanu, Teșean, Gă- 
vruța, Naghi, Vițian, Babo, Bi-

rii. Se cîștigă și cu 3 numere 
din 6 sau 8 extrase. Variantele 
de 25 lei, au drept de partici
pare la ambele faze ale trage
rii, respectiv la toate cele 6 
extrageri. Amănunte suplimenta
re, în prospectul tragerii și de 
la agențiile Loto-Pronosport. 
Jucați din vreme la această a- 
tractivă tragere !

• Zilnic, de la agențiile Loto- 
Pronosport precum și de la vîn- 
zătorii volanți, vă puteți procu
ra (în afara 
speciale) — 
— emisiune 
Loz în Plic, 
turisme „DACIA 1300' 
roase cîștiguri în bani, acordate 
suplimentar din fondul special 
al administrației. Nu pierdeți 
prilejul de a vă număra printre 
marii cîștigători ai acestui popu
lar sistem de joc 1

seriilor obișnuite și 
LOZUL VACANTEI 
specială limitată la 
care atribuie auto- 

și nume-

R“
bar, Popovici 
kete, Klausz, 
Chidaș, Omut 
GOLGETERUL

— mijlocași : Fe- 
Heredea, Nicoraș, 
— înaintași • 
ECHIPEI : Klausz 

— 7 goluri • MEDIA DE VÎR-
STĂ : 22 ani și 6 luni • Echipa 
a avut o comportare constant 
bună, atît în jocurile de pe pro
priul teren cît și în deplasare. 
Asociația a creat echipei condi
ții foarte bune de pregătire. 
Compartimentul cel mai bun s-a 
dovedit a fi linia de fundași, 
care a primit doar 16 goluri în 
acest campionat. În mod deose
bit s-au evidențiat jucătorii Fe- 
kete, Vida și Teșean.

METALUL BOCȘA»

• Asociația a fost înființată 
în anul 1928 și activează pe lîn-r 
gă întreprinderea de construcții 
metalice • Echipa a participat 
în campionatul Diviziei „C" în 
edițiile 1958—1959 și 1971—1985 • 
Președinte de onoare al asocia
ției : Victor Creangă • Preșe
dintele asociației : ion Roșea • 
Președintele secției de fotbal : 
Pavel Kurunți • Antrenor : Oc
tavian Aurel Roșea • Stadion 
propriu ; capacitatea tribunelor : 
5 000 locuri • LOTUL : '
Constantinescu — 
roșniuc, Kurunți, 
Iaci, Alexandru, 
Banu — fundași ; 
Luchian, Colcovan, 

mijlocași ; Mărgineanțu, 
Ormenișan, Glemeanu, 
— înaintași • GOLGE- 
ECHIPEI : Mărgineanțu

Vadaș, 
portari ; Po- 

Costescu, Ba- 
Talteș, Laios, 
Roșea, Radu, 
Deiescu, San

du — 
Culici, 
Otiman 
TERUL
— 12 goluri • MEDIA DE VÎR- 
STA : 22 ani • Antrenorul și 
mulți dintre componenții echipei 
sînt localnici ; unii au crescut 
în propriul centru de copii și 
juniori (Colcovan, Banu, Poros- 
niuc). Jucătorii au o bună pre
gătire fizică și cunoștințe tehni- 
co-tactice corespunzătoare nou
lui eșalon în care vor activa. E- 
chipa a pus accentul pe ofensi
vă, atît în jocurile de acasă cit 
și în cele disputate in deplasare.
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ATLETISMUL ÎNAINTEA UNOR COMPETIȚII IMPORTANTE
PREMIU - NABISCO

-wwvw' (

JOCURILOR BALCANICE DE ATLETISM

Atleții lumii se află în fața 
unor mari competiții interna
ționale care vor avea loc în 
perioada următoare.

• La Budapesta, lă 10 și 11 
august, va avea loc finala gru
pei „B“ a „Cupei Europei", 
pentru echipe feminine, la care 
va participa și reprezentativa 
României. Zilele trecute au 

.avut loc, pe Nepstadion, cam
pionatele Ungariei. Citeva re
zultate din întrecerile femini
ne : 100 m : Konye 11,68, 100 
m : Petrika 52,45, 1 500 m :
Vereb 4:19,59, 100 m.g. : Pa- 
lombi 13,26, greutate : Herth 
17,48 m, suliță : Budavari 59,02 
m.

, • Meciul internațional dintre
echipele U.R.S.S. — R.F. Ger
mania va avea loc la Soci, la

16 și 17 august.
• Noi reuniuni în cadrul

„Marelui premiu I.A.A.F.-Mo- 
bil" : 2 august — Londra, 4 
august — Budapesta, 21 august 
— Ziirich, 23 august — Berli
nul Occ., 25 august — Koln, 30 
august — Bruxelles și 7 sep
tembrie — Roma (finala). In 
clasamentul cursei feminine de 
800 m, lideră este, în continua
re, atleta noastră Ella Kovacs 
cu 28 p. .
• In „Festivalul național al 

sporturilor" din S.U.A., la Ba
ton Rouge (Louisiana), Willie 
Banks (17,11 m), recordmanul 
lumii la triplu, a fost învins 
de Charles Simpkins (17,35 m). 
Alte rezultate : 200 m F : Va
lerie Brisco-Hooks 22,57, hep
tatlon : Jacky Joyner 6 718 p.

înaintea meciurilor din 
drul „Cupei Davis", de la sfîr- 
șitul acestei săptămîni, în cla
samentul „Marelui Premiu-Na- 
bisco" situația este următoa
rea : 1. John McEnroe 2 323 p, 
2. Ivan Lendl 2 038 p, 3. Mats 
Wilander 1 758 p, 4. Jimmy 
Connors 1 454 p, 5. Boris Bec
ker 1 453 p, 6. Yannick Noah 
1 350 p, 7. Miloslav Mecir 1256 
p, 8. Anders Jarryd 1072 p, 9. 
Kevin Curren 1031 p, 10. Tim 
Mayotte 1014 p. în proba de 
dublu, pe primele două locuri 
se află nord-americanii Ro
berto Seguso cu 469 p și Ken 
Flach cu 465 p.

INDIA. Federa
ția de tenis din 
India • primit 0- 
cordul forului in
ternational ca să 
organizeze in 1936. 
pentru prima oa
ră, un turneu in
ternațional contind 
pentru campionatul 
mondial de Juniori. 
Competiția ar urma 
să se desfășoare in 
perioada 27 ianua
rie — 3 februarie, 
intr-o localitate ca
re urmează să fie 
desemnată.

definitivă urmează 
a fi luată curînd.

U.R.S.S. Echipa 
unională de ciclism 
are, de citeva zile, 
un nou antrenor, in 
persoana lui Alek
sandr Gusiatnikov. 
Acesta este în 
virsti de 35 ani șt 
a funcționat ca 
antrenor la puter
nicul club moscovit

(United States Vo
lleyball Associa
tion), reprezentati
va masculină a 
S.U.A., campioană 
olimpică, anul tre
cut, la Los Ange
les, va susține, in 
luna august, trei 
meciuri cu forma
ția U.R.S.S. Cele 

jocuri vor a- 
loc la ÎS au- 

Tacoma
trei 
vea

A 44-a EDIȚIE A
(Urmare din pag. I)

de pregătire în vederea compe
tiției internaționale, implicit de 
ridicare a nivelului performan
țelor, tot mai mare fiind, de la 
an la an, numărul sportivilor 
balcanici care au realizat suc
cese de prestigiu în marile com
petiții ale atletismului, care au 
obți.iut rezultate cu puternică 
rezonantă internațională.

în vederea competiției balcani
ce cu nr. 44 de la Stara Zago- 
ra, echipele noastre reprezenta
tive au părăsit Capitala marți 
seara, urmînd ca în cursul zilei 
de astăzi și mîine atleții să e-

NICOLAE B1NDAR 
Fotografii : Aurel D. NEAGU

fectueze antrenamente de aco
modare cu locul de concurs, 
după care va fi definitivată în
scrierea pe probe.

La modul general, formațiile 
române vor avea următoarea 
alcătuire : FEMEI : 100 m : Doi
na Voința, Lucia Militaru ; 208 
m : Mihaeia Rachieru, Militară; 
400 tn : Rachieru, Elena Lina; 
800 m : Mitiea Junghiata, Cria- 
tieana Cojoearu ; 1 S00 m : Mar
gareta Keszeg, lulia Beșliu ; 
3 000 m : Keszeg. Beșliu ; 100 
mg : Mihaeia Pogăceanu, Liliana 
Năstase ; 400 mg : Nicoleta Vor- 
nicu, Cojoearu ; lungime : Mă
riei» Ucu, Văii Ionescu; înăl
țime : Gabriela Mihalcea, Nicu- 
lina Vasile ; greutate : Mihaeia 
Loghin. Livia Simon; disc : 
Florența Crăciunescu, Mariana 
Ionescu-Lcngycl ; suliță : Eva 
Zorgo-Raduly, Corina Ivan ; 
heptatlon : Liliana Năstase, Co- 
culeana Oltean. BĂRBAȚI : 100 
m : Paul Stanciu, Ion Sandu ; 
200 m : Sandu, C-tin Ivan ; 400 
m : Cornel Simon, Mircea Da
mian ; 800 m : Costel Ene, Pe
tru Drăgoescu ; 1 500 m : C-tin 
Roșu, Drăgoescu ; 5 000 m :
Gyorgy Marko, Eugen Enă- 
chioiu ; 10 000 m : Ilie Floroiu, 
Gh. Motorca ; 3 000 m obst. : 
Teofil Ciobanu, Enăchioiu ; _110 
mg : Liviu Giurgian, Ion 
cioianu ; 400 mg 
C-iin 
Ene, 
C-tin 
disc : 
Nagy 
Nicu Roată
dar, Albert Meheș ; decatlon : 
Ion Buligă ; 20 km marș : Teo
dor Grigore. Dorel Firică ; ma-

raton : Alexandru Chiran, Gh.
Zaharia.

Pe linia bunelor evoluții din 
acest an ale atleților noștri frun
tași, nutrim speranța că șl la 
Stara Zagora băieții și fetele 
se vor comporta la înălțimea aș
teptărilor.

t. iii.
PJ3. La concursul contind pen

tru „Marele premiu I.A.A.F.— 
Mobil**  de la Budapesta, vor 
concura, intre altele. Doina Me- 
linte, Ella Kovacs șl Gina Fa- 
nait-Ghioroale.

MAREA BRITA- 
NIE. Anul viitor 
urmează să se des
fășoare la Edin
burg Jocurile spor
tive ale Common- 
wealth-ului. Este 
pentru a doua oa
ră cind sus-aminti- 
ta localitate sco
țiană găzduiește în
trecerile acestei 
competiții, prima 
oară ele avind loc 
în 1977. Pentru a 
nu se depăși cele 
2 500 de locuri dis
ponibile In „satul 
sportivilor", comi
sia de organizare 
s-a gîndit să re
nunțe, eventual, la 
organizarea compe
tiției de^ caiae- 
canoe. Din motive 
financiare nu poa
te fi amenajat un 
al doilea „sat" la 
Strathclvde, acolo 
unde se vor des
fășura probele da 
canotaj... O decizie

T-S.K.A. El ii suc
cede lui Viktor Ka
pitonov (campion 
olimpic de fond în 
1960), la cirma re
prezentativei 
vietice.

(Washington), la 21 
august la Portland 
(Oregon) și la 23 
august la San 
Francisco (Califor
nia).

I

STOP CADRU

Pă- 
Horia Toboe, 

Irimescu ; triplu : Mihai 
Mihai Bran ; înălțime : 
Militaru, Eug. Popescu ; 
Ion Zamfirache, Iosif 

; suliță : D-tru Negoiță, 
ciocan : Nic. Bîn-

SAID AOUITA S-A CONSACRAT LA BUCUREȘTI!
Universiada ’81 de la Bucu

rești a lansat pe orbita marii 
performanțe atletice doi seml- 
fondiști : românca Doina Me- 
linte, cîștigă toane, atunci, la 
000 m, și marocanul Said 
Aouita, învingător, printr-un 
finiș extraordinar, în cursa 
de 1 500 m. După trei ani, la 
Los Angeles cei doi alergă
tori au devenit campioni o- 
limpid. Doina tot la 800 tn. 
Said, însă, la 5 000 m.„

Rîndurile de față Ie eonsa- 
crăm Iui Aouita, „prințul de
șertului", cum l-au denumit 
confrații în ale atletismului, s-a 
născut la Kenitra, la 2 no
iembrie i960. Are 175 cm șl 
64 kg. și este apreciat ca u- 
nul dintre alergătorii complețl 
al atletismului mondial. Do
vada? Iată-l recordurile per
sonale: 400 m — 46.9. 800 m —

* ' ' o1:44.38. 1 500 m — 3:29,71,
milă — 3:49,54, 3 000 m
7:33,03. 5 000 m — 13:00,40.

Medaliat cu „bronz*  la C.M. 
din 1983 de la Helsinki (Cram 
— 3:41,59. Soott — 3:41.87,
Aouita — 3:42,02), tn 1984 a 
fost campion olimpic la Los 
Angeles (5 000 m — 13:05,59). 
Dar în bilanțul mondial al 
sezonului a deținut următoa
rele tocuri Intîi : 1 500 m —

3:31,54 o milă — 3:49,54, 3 000 
m — 7:33,03 , 5 000 m — 13:04,78. 
Anul acesta, după un exce
lent 13:04,32 Ia Oslo (pe o 
ploaie torențială) a urmat 
cursa de la Nisa, pe 1 500 m, 
în care Steve Cram a cîștigat 
în 3:29,67, Said fiind întrecut 
cu
tru __ _____ __________ _
Oslo să Întreacă cu... o suti
me. recordul mondial, pe 5 000 
m, al britanicului David 
Moorcroft (13:00,41 din 1982). 
Șl cît Iși dorise Said să co
boare sub 13 minute!... Atro
cele dureri stomacale pe care 
le-a avut în timpul cursei 
sînt o explicație a „nereuși
tei*  sale Dar, după cum a 
declarat el. la sflrșitul lui 
august. Ia Bruxelles, va mai 
încerca o dată să-și realizeze 
acest obiectiv de orgoliu.

Aoulta este al 18-lea aler
gător care șl-a înscris numele 
pe lista recordmanilor lumii, 
în proba de 5 000 m. Primul 
a lost finlandezul Hannes Ko- 
lchmulnen la 10.7.1912 cu 
14:36,6 Iar suedezul Gunder 
Hăgg, cel dintîl care a cobo- 
rît sub 14 minute (13:58.2 la 
20.9.1942). Va fi Aoulta primul 
sub 13 minute’..

doar 4 sutimi, pen- 
ca acum, sîmbătă, la

Romeo VILARA

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
CICLISM • Cea de a 7-a eta

pă a „Turului Poloniei" (16« xm» 
a fost cîștigată de T. Cordes 
(Olanda) în 3.42:49, urmat de O. 
Markel (R.D.G.) în 3.42:51 șl de 
R. Lenhert (R.F.G.) în 3.42:53 ; 
clasament general : 1. M. Les-
niewski (Polonia) 22.26:24.

MOTO • „Marele Premiu al
Finlandei", a 5-a probă a C.M,. 
disputat la Imatra s-a încheiat
cu rezultatele următoare : 125
cmc — F. Chill (Italia) „MBA". 
m(o 127,79 km, clasament C.M. :

F. Chili 60 p, 2. P. Casoll (Ita
lia) 37 p ; 250 cmc — st. Cham
bers (Anglia) „Yamaha". m/o 
131,64 km, clasament C.M. : 1.
St. Chambers 37 p : 2. U. Luxi 
(Elveția) 32 p ; 500 cmc — V. 
Bogani (Italia) „Suzuki". m/o 
143,59 km, clasament C.M. : 1.
M. Gentile (Italia) 49 p, 2. P. 
Iddon (Anglia) 43 p 0 „Marele 
Premiu" al Portugaliei la moto- 
cros, clasa 125 cmc. a revenii 
lui Dave Strijbos (Olanda) ,.Hon
da" : el l-a egalat in fruntea

2.

FRANȚA, 
de-a 23-a ediție a 
competiției cicliste 
pentru tineret „Tota 
de l’avenir" se va 
desfășura, ca și cea 
precedentă, in sud- 
vestul 
traseu 
cu un 
variat, 
cașuri, 
va da 
tembrie la Casteî- 
•arraiîn, iar sosi
rea va avea loz u 
zile mai tirziu, la 
Plaisance du Touch.

țării, pe un 
de 1 620 km, 
profil foarte 
cu multe ur-
Startul se 
la 3 _ sep-

8.U.A. După cum 
anunță U.S.V.A.

GRECIA. 
de-a 25-a sesiune a 
Academiei interna
ționale olimpice și-a 
desfășurat lucrări
le la Olympia, în 
Peloponez. Anul a- 
cesta principala te
mă a discuțiilor a 
fost „Olimpismul și 
cooperarea inter
națională**.  Au luat 
parte peste 130 de 
delegați din 46 ie 
Uri, din mai mul
te continente. A
fost de față șt
Juan Antonio Sa
maranch, președin
tele forului olimpic 
internațional.

Cea
I

Fetbal meridiane
STRASBOURG (Agerpres). Mi

niștrii sporturilor din cele 21 de 
țări membre ale Consiliului Eu
ropei occidentale, intrunlțl tn 
sesiune la Strasbourg, au adop
tat o serie de măsuri suscepti
bile să prevină violenta în sport, 
informează agenția UPI. Printre 
altele, s-a hotărit întărirea se
curității in timpul manifestărilor 
sportive, separarea suporterilor 
echipelor, interzicerea vînzării 
de alcool tn incinta arenelor de 
sport, operarea unor schimbări 
tn construcția stadioanelor, efec
tuarea unul control sever asupra 
vînzării biletelor, ca și pentru 
descoperirea eventuală, la spec
tatori. a unor arme de foc și 
a altor obiecte periculoase. Mă
surile respective vor deveni e- 
fectlve după ce vor fi discutate, 
luna viitoare, cu reprezentanți 
al U.E.F.A.
• Ca urinare a tragediei înre

gistrate la finala „C.C.E.*  pe 
stadionul „Heysel*  din Bruxe
lles (unde și-au pierdut viața 
38 de spectatori și circa 450 au 
fost accidentați). oficialitățile 
belgiene au luat o serie de mă
suri, printre care obligativitatea 
de a se moderniza stadioanele. 
O sumedenie dintre ele sint de
modate, cu grilajele de la in
trări deteriorate etc. O comisie 
specială a vizitat stadioanele 
primelor ligi șl a constatat că 
doar cele pe care joacă F.C. 
Bruges, Seraing, Standard Liege, 
Charleroi șl S.K. Beveren sînt 
în stare normală. Alte 13 nece
sită reconditlonări radicale.
• F.I.F.A a comunicat progra

mul semifinalelor din prelimina
riile C.M. (zona Africii). Astfel, 
în această fază se vor întilnl : 
Libia — Tunisia șl Algeria — 
Maroc. Meciurile vor avea loc 
tur-retur, între 1 septembrie si 
15 noiembrie. Echipele învingă
toare se vor califica pentru tur
neul final al C.M. din Mexic.
• La Kuala Lumpur au conti

nuat jocurile din cadrul turneu
lui internațional „Merkeda". E- 
chipa Indoneziei a terminat la 
egalitate 2—2 (1—2) cu formația 
galeză Swansea. Au înscris Mus- 
tari și Bitblt, respectiv Price (2). 
Intr-un alt meci, Malaesia a în
vins cu 1—0 (1—0) formația se
cundă a Ghanel și s-a calificat 
pentru semifinale.
• Etapa a 20-a a campionatu

lui statului Sao Paulo t 
Juventus — Guarani 1—2, Ponte 
Preta — Noroeste 1—0, Portu- 
guesa —' Paulista 2—0, Palmel- 
ras — Santos 2—1, Ferrovlaria
— Corinthians 2—1. Santo Andre
— Comercial 2—0, Marila — F.C.

America 6—0, Sao Bento — In- 
ternacional 0—i. Botatogo — XV 
de Jau 1—l. tn clasament con
duce Portuguesa cu 24 p, urma
tă de Corinthians 21 p. Pe ulti
mele : 19 Juventus 11 p, 20. No
roeste 10 p.
• In etapa a 4-a a campionatu-

-------- Carnet extern

lui Argentinei : Gimnasia y Es- 
grlma — Boca Juniors 0—6, 
Sarsfleld — Oeste 0—4, Newell'» 
Boys — Platense 1—0, Racing — 
Temperley 5—1, Talleres — In
stitute 0—0, Chacarita — Hura- 
can 1—1, River Plate — Union 
1—1, Independiente — Estudian- 
tes 0—1, Argentlnos Juniors — 
San Lorenzo 1—0. In clasament 
pe primele locuri : 1. Argentino» 
Juniors 8 p, 2. River Plate 7 p. 
3. Newell’s Boys 6. p. Pe ulti
mele : 18—19. San Lorenzo (3 J) 
Si Sarsfleld cu cite 1 p (4 j).

CIT DUREAZA VALOAREA
CARE NU AȘTEAPTA NUMĂRUL ANILOR?

• TELEX • TELEX
C.M. (37 p), pe 
Vehkonen.
• Cea de a do- 

„Torna- 
disputată la Travemunde,

clasamentului 
finlandezul P.

YACHTING
ua regată a C.M. clasa 
do",
s-a încheiat cu victoria ' echipa
jului englez R. White — J. New
man. Clasați pe locul secund, 
nord-americanii Smith și Gla
sser au trecut pe primul loc în 
clasamentul C.M. cu 6 p, urmați 
de frații Elvstrom (Danemarca) 
cu 8 p.

Vd mai amintiți de fenome
nele Andrea Jagger șl Tracy 
Austin! Aproape nebăgate în 
seamă, au dispărut, in ciuda 
tinereții lor, de pe marile 
courts-uri. Elena Davidova 
(campioană olimpică absolută 
in 1980) n-a mai urcat, de a- 
tunci încoace, pe podiumul 
vreunei mari competiții. După 
ce a spulberat recordul olim
pic, la 800 m liber, in 1980, 
australianca Michelle Ford a 
trecut, după incă un singur 
an de glorie, tn statisticile is
toriei înotului. Destine apăru
te fulgerător tn aria perfor
manței, destine dispărute îna
inte ca lumea să știe bine 
despre cine este vorba... Sim
plă intîmplare ?

Soarta comună a mal multor 
campioni din tenis, gimnas
tică, înot (dar lista poate fi 
extinsă și la alte sporturi) pa
re a nu susține varianta co
incidenței. Sînt, toate, sporturt 
de avangardă tn cobortrea 
vlrstei marilor performanțe, 
ptnă spre limttele incredibi
lului. Astăzi se poate vorbi, 
tn gimnastica mare, de inexis
tența categoriei junioratului, 
Intr-atU de rapid Iși depășesc 
virsta, printr-o valoare extre
mă, fetițele de 12—13 ani : ele 
trec direct la... senioare, care, 
mal toate, au împlinit 14—15 
anti Lumea înotului este plină 
de veterani de... 20 de ani. 
După numai un deceniu de 
succes, marele Borg se retra
ge exact atunci etnd ar mai 
fi avut unul înaintea lui, daci 
e si judecăm după cel 20 de 
ani de strălucire ai unui Năs
tase, Laver, Rosewall, Smith. 
Mirată, lumea tenisului s-a 
întrebat : De ce !

Marea performanță a deve
nit altceva decît era acum 15 
ani. Celui care dorește, as
tăzi, să fie campion de excep
ție, nu-i ajung doar forța și 
rezistența, ambele calități per
fectibile, prin muncă, repetări 
și exercițiu, adică la îndemîna 
oricui. Calitatea de bază a u- 
nui recordman al prezentului 
este tăria psihologică : acesta 
este teritoriul pe care se de
cide titlul, meciul, recordul, 
medalia. La schi alpin, într-o 
singură secundă „întră" ptnă 

podium ; 
punctaje 
la bara- 
trei, tn 

___ , ... mai nu- 
--------- echipaje de catac- 

canoe sînt despărțite, tn frun-

singură secundă „i..: 
la 10 pretendenți la 
in tir, numeroasele 
egale duc obligatoriu 
]e aspre in doi, în 
cinci trăgători ; tot 
meroase " '

te, de diferențe infime, curse
le de înot sînt decise, normal, 
la sutimi de secundă. Cel a 
cărui stăpînire de sine tremu
ră o singură dată in timpul 
unei evoluții, pierde sutimea 
de secundă, centimetrul sau 
gramele care-i trebuie pentru 
a deveni campion...

Progreslnd, marea perfor
manță a găsit soluția: pentru 
a rezista psihic mai bine i- 
menselor solicitări, virsta cea 
mai propice rezultatului de 
excepție este cea a copilăriei 
și adolescenței, virsta prospe
țimii și — de ce nu ? — a unei 
anume inconștiente care-l aju
tă pe viitorul recordman să 
suporte mai ușor responsabili
tatea cuceririi medaliei de aur. 
De aceea, în tenis, tînărul ju
cător „de piatră" l-a înlăturat, 
fără posibilitate de recurs, pe 
cel imaginativ, de tip Năstase, 
care-și construia cîte un sce
nariu diferit pentru fiecare 
meci., prelungindu-șl, prin 
plăcerea de a juca — sau a 
se juca —, virsta biologică a 
marii performanțe. Viitorul te
nisului (sau al înotului, sau 
al gimnasticii, sau al schiu
lui) este al sportivilor din ca
tegoria lui „Bum-Bum" Boris 
Becker, capabili sd încheie cu 
un as (citi concentrare in fi
nal de meci!) prima sa finală 
de Wimbledon, eveniment care 
ar fi speriat pe oricare dintre 
— încă — romanticii tenlsmenl 
ai anilor 60.

Prețul precocității este insă 
mare, fiind adesea sinonim cu 
abandonarea prematură a per
formanței. Iată motivele pen
tru care lumea sportului tre
buie si acționeze pentru a e- 
vita aceste neplăcute fenome
ne. $i a acționat. Mai demult, 
organismele diriguitoare ale 
gimnasticii au interzis înscrie
rea tn marile competiții, attt 
de solicitante, a fetelor sub 
14 ani, ta junioare, și sub 15 
ani, la senioare. Exemplul a 
fost urmat, recent, de Fede
rația internațională de tenis, 
care a interzis accesul tn ori
ce competiție profesionistă a 
jucătorilor sub 12 ani, limitînd, 
la rîndu-i, accesul adolescenți
lor de 14 șt 15 ani, în marile 
circuite, inclusiv tn „Cupa 
Davis".

Protejtnd tinerețea sportivi
lor lor, gimnastica și tenisul 
iși protejează propriul lor vi
itor.

Radu TIMOFTE
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