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0 frumoasă afirmare a tinerilor noștri atleți

25 DE MEDALII (10 de aur), DILĂNȚDL PARTICIPĂRII
LA BALCANIADA DE JUNIORI DIN GRECIA
Ediția 1985 a tradiționalei în

treceri a atletilor juniori din 
Balcani s-a desfășurat la 27 
și 28 iulie în localitatea Hania, 
din insula Creta (Grecia). Bi
lanțul sportivilor români a 
fost 10 medalii de aur, 10 de 
argint și 5 de bronz, deci, un 
total de 25 de medalii care, 
raportat la numărul 
noștri atleti înscriși 
de concurs (34. băieți 
înseamnă un frumos

tinerilor 
pe lista 
și fete) 
rezultat

Iată lista medaliaților din 
rîndul atlet lor români care au 
participat la cea de-a 16-a e- 
diție a Jocurilor 
pentru juniori : AUR 
palra Pălăcian, 
(9:01.81). Corina 
100 ------
Victor 
8:12,00), ștafeta 4X100 m fete 
— Mirela Enculescu. Ramona

Balcanice
— Cleo- 

la 3 000 m 
Roșioru, la 

m (11,48) 200 m (23,61),
Barbu, la 3 000 m

Steici, Mariana Oniță, Mari- 
nela Lazăr (45,43) — toate •- 
ceste rezultate constituind noi 
recorduri naționale de juniori ; 
Ana Pădureanu, la 1500 m 
(14:14,20), Marius Cîrligeanu, la 
110 m g (14,60), Maria Pintea, 
la 800 m (2:03,52), Elisabeta 
Anghel, la heptatlon (5 791 p), 
Costel Grasu, Ia greutate (16,83 
m) ; ARGINT — Florina Ne- 
der, la 100 m g (13,81), Maria 
Pintea, la 1 500 m (4:15,80), 
Olga Uhliuc, la disc (50,54 m). 
Carmen Sirbu, la lungime (6,42 
m), Maria Lazăr, la 200 m 
(23,91), Dumitru Vasiloaie, la 
2 000 m obst. (5:43,52). Victor 
Barbu. Ia 5 000 m (14:24,29), 
ștafeta 4X400 m fete (3:37,96), 

suliță 
Ia disc
Tudo- 
(53,40),

Jean Ungureanu, la 
(69,04 m), Marcel Țîrle, 
(53,54 m) ; BRONZ — 
rița Chidj, la 400 m 
Daniela Gheorghe, la disc (50,40

' >> CONCURSUL PRIETENIA", RAMPĂ DE LANSARE
PENTRU VIITORI PERFORMERI

care au 
acestei 

sportive 
Priete-

în cele două decenii 
trecut de la lansarea 
tradiționale competiții 
care este „Concursul 
nia". dedicată juniorilor din u-
nele țări socialiste, multi atleți 
care s-au afirmat puternic în 
arena 
primii 
manță 
tigios 
dreptate, s-a afirmat că o ase
menea competiție de anvergu
ră. care, de regulă, aduce la 
start speranțe de 
spectivă din școli 
mare rezonanță, 
cele din U.R.S.S..
garia. Polonia. Bulgaria, Cuba, 

t Cehoslovacia și România. se 
' constituie într-o adevărată in- 

trecere-scoală pentru juniori, 
rampă de lansare pentru spor
tivii care, ulterior, se afirmă 
în întrecerile olimpice, mon
diale și europene.

Printre participanti (juniori 
de 18 ani. junioare de 17) s-au 
aflat. de-a lungul anilor, 
concurenti care au urcat pe po
diumul ceior mai mari Între
ceri atletice din lume, ca de 
exemplu Renate Meissner-Ste- 
eher (100 si 200 m). Rosema
rie VVitchas-Ackcrmann (înălți
me). Iuri Sedih (ciocan). Jacek 
Wszola (înălțime). Tadeusz Slu- 
sarskj (prăjină), Aniș'ara Stan- 
ciu (lungime). Juniorii români, 
prezenți la marea majoritatea 
edițiilor acestei prestigioase 
competiții, au cîștigat pînă a- 
cum 16 medalii de aur. 24 me-

internațională au făcut 
pași în marea perfor- 
cu ocazia acestui pres- 

concurs. Și. pe bună

reală per- 
atletice de 

cum ar fi 
R.D.G.. Un-

dalii do argint și 23 de bronz, 
printre laureații „Prieteniei" a- 
flindu-se Mariana Fil'p-Suman 
(400 m), Cristieana Cojocaru 
(800 și 1 500 m). Margareta Ke- 
szek (1500 m), Adrian Prolea- 
sa și Sorin Matei (înălțime), a- 
cesta din urmă învingător doi 
ani consecutiv (1980 și 1981).

Acest record al lui Sorin Ma
tei este pe cale să fie doborît 
de foarte talentata alergătoa
re română Cleopatra Pălăcian. 
învingătoare în anul 1983 la 
1 500 m (4:13,85) și. în 1984, la 
3 000 m (9:19,14). candidată au
torizată pentru o nouă meda
lie de aur ia ediția 1985 la 
una din probele ei preferate 
(dacă nu cumva la amîndouăl).

Și pentru că am ajuns Ia 
„zi", să precizăm că ediția 
1985 a ..Turneului Prietenia" va 
fi găzduită de țara noastră, 
respectiv de modernul stadion 
„1 Mai" din municipiul Pitești. 
Sîmbătă 3 și duminică 4 au
gust. începînd de la ora 8 și 
pînă Ln jurul orei 19. în fața 
iubitorilor atletismului de pe 
meleagurile argeșene (și spe
răm din toată inima ca tine
rele speranțe ale primei disci
pline olimolce. de peste hotare 
și din tara noastră, să fie în
conjurate cu grijă și dragoste 
de cit mai multi spectatori, a- 
cestea adăugîndu-se tradițio
nalei ospitalități a gazdelor) se

Paul SLAVESCU

m), Henriette Nedelcu, la lun
gime (6,15 m), Ana-Maria Dră- 
ghia, la 400 mg (58,74), Cătă
lin Barbu, la triplusalt (15,38 m). 

în afara acestor juniori ro
mâni care au urcat pe podiu
mul întrecerilor balcanice. în 
finalele probelor au mai evo
luat următorii atleti : Leonard 
Mirza, locul 4 la 400 m (48,86), 
Valentin Coroja, locul 4 la 1 500 
m (3:58,54), Luminița Zaițuc, 
locul 
niela 
m g 
cea, 
(59,40), 
cui 4 la greutate (15,19 
Valentin Coroja, locul 5 la 
m (1:54,05). Iacob Costea, 
cui 5 la 5 000 m (14:34,74), 
Cristian Zarcu, locul 5 la 110 
m g (15,02). Mariana Onița, lo
cul 5 la 100 m (11,96). Daniela 
Gămălie. locul 5 la 400 m 
(55,83), Olga Uhliuc, locul 5 la 
greutate (14,95 m), Mihai Dedu, 
locul 6 la 400 m g (57,35) șl 
Dumitru Pop, locul 8 la 3 000 
m (8:26,04).

După această confruntare a 
tinerilor atleti din Balcani, u- 
nit dintre ei se vor întîlni din 
nou in cadrul „Concursului 
Prietenia", de la Pitești, care 
reunește juniori din țări so
cialiste. $i cei mai buni vor 
evolua, la sfîrșitul lunii, 
.europenele" de Ia Cottbus.

4 la 800 m (2:07,86), 
Neaga, 
(13,99). 
locu 4

Jeana

locul 4 la
Marilena 

la 400 
Căpățină,

Da- 
100

Da
rn g
lo
rn),
800 
lo

Ia
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„EXTEMPORALUL" BALCANIC DE TIR

A FOST TRECUT,

URMEAZA EXAMENUL „EUROPENELOR"
• 8 titluri balcanice, mai multe rezultate competi-

tive ale tirului românesc — un bilanț superior edițiilor

precedente 0 „Deschizătorii de drum" de la pistol li-.

ber # Finalele „Daciadei” vor definitiva loturile pentru

Campionatele europene de la Osijek

Cu puțină vreme înaintea 
greului examen al Campiona
telor mondiale de la Kolbotn 
(Norvegia, 8—11 august), com- 
ponenții lotului reprezentativ 
de lupte greco-romane au sus
ținut, săptămîna trecută, ultima 
verificare, prilejul fiind oferit 
de desfășurarea campionatelor 
naționale și ale 
la Brașov. Atît 
și evoluțiile in 
cele scontate, i 
cu aprecierile pozitive formu
late de colectivul tehnic pe 
baza analizei etapelor de pre
gătire și a comportării la ul
timele turnee internaționale 
(Turcia. Belgia, Polonia și la 
„internaționalele" României de 
la București). Așa stînd lucru
rile, la această ora se poate 
vorbi 
babilă 
care.

i „Daciadei" de 
rezultatele, cit 
sine au fost 

în concordanță

și

ta
despre echipa pro- 

pentru
această

„mondialele" 
ediție, vor

reuni elita luptătorilor de 
greco-romane din circa 30 de 
țări.

Dintre titularii fără contra- 
candidați se detașează, 
gur, campionii olimpici 
Rusu (1980) și Vasile 
(1984), cu mari șanse 
trecerile de la Kolbotn, 
74 kg și, respectiv, 100 ! 
preciind eforturile depuse 
luptătorii fruntași în toată 
rioada de pregătire (începută 
la 3 mai), Ion 
norul principal 
prezentativ, 
afara celor 
sportivi de 
experiență.
reale posibilități de a se afla 
printre candidații la medaliile 
apropiatelor campionate mon
diale. De altfel. toțț. aceștia au 
făcut, recent, dovada bunei lor 
pregătiri, cucerind cu destulă

desi-
Ștefan 
Andrei 
la 
la 
kg.

în
cât.
A- 
de 

pe-
Cernea, antre- 
al lotului re- 
spunea că. in 
mari campioni.

ne
doi
valoare, cu multă 

și alți titulari au

Importantă etapă a pregăti
rii pentru Campionatele euro
pene de tir de la Osijek (3—12 
septembrie). Balcaniada de la 
Zenica a fost o reușită din 
mai multe puncte de vedere, 
în planul rezultatelor cele 8 
titluri cîștigate (din totalul de 
26), cele două noi recorduri 
balcanice (Roxana Lămășanu 
și echipa României la pușcă 
standard 60 f.c.), un record 
balcanic egalat (echipa de pis
tol viteză), precum și alte re
zultate individuale 
tive (568 p, S. Babii, la pistol 
liber ; 597 p, C. Ion, la pistol 
viteză ; 576 p. C. Opriș, la
pușcă liberă 3X20 f) constituie, 
toate, argumente convingătoa
re. Bilanțul putea fi mai sub
stantial dacă delegația noastră 
ar fi prezentat concurenti și 
echipe la toate probele de ju
niori (pușcă, pistol viteză Si 
liber, de pildă). In condițiile 
in care Iugoslavia și Bulgaria 
au avut garnituri complete. (în 
această perioadă juniorii noș
tri cei mai buni pregătesc 
„Concursul Prietenia"). Să nu 
omitem, de asemenea, că vic
toriile 
textul 
tirului 
banezi 
se impune, iar cei bulgari si 
iugoslavi avind o veche $1 re
cunoscută valoare internațio
nală. în acest context, se poa
te spune că. Intre ultimele 5—6 
ediții balcanice. participarea 
românească de la Zenica a 
fost cea mal fructuoasă.

Care au' fost factorii care au 
favorizat această comportare 
meritorie ? în primul rînd, ta- 
pacitatea federației de a ast-

competi-

aa fost cucerite In con- 
unui progres masiv al 
din Balcani, tintașii al- 
devenind o forță care

gura o pregătire calitativ ridi
cată (inven proporțională cu 
calitatea materialelor folosite 
la antrenamente), piedică sur- 
montată printr-o muncă susți
nută la antrenamente
mai ales prin
tuturor resurselor psihice 
trăgătorilor. Cel i 
merit exemplu este 
xanei Lămășanu care, la 
nica a tras cu o abnegație 
exemplară, anulind handicapul 
întrebuințării în antrenamente 
a unei muniții cu alt recul, 
alt grupaj. Conjugarea efortu
rilor conducerii clubului Olim
pia cu străduințele lăudabile 
ale noului antrenor de lot Ion 
Stănescu, de la A.S.A. Ora
dea, au condus spre cele 593 
p, nou record balcanic.

Desigur, 
in primul rînd. 
lor. Meritele — 
La acest capitol, 
fenomen pozitiv 
In ultima vreme 
tru : realizarea si consolidarea 
unui spirit de echipă, a unul 
mod de lucru specific unei pro
be. bazat pe colaborare, schimb 
de experiență si intr-ajutorare 
intre liniași. „Antemergătorii": 
trăgătorii de la pistol liber S. 
Babii, L. Sian, I. Petru cu un 
stil de m încă (in antrenamen
te șl In concursuri) serios, res
ponsabil. construit pe ostenea - 
lă pină la dăruire. Cu toții au 
muncit enorm pentru fiecare 
foc Ia Balcaniadă. Babii și 
Stan fiind ultimii care au pă
răsit stand'll de întrecere. Bi
lanțul ? Locurile 1. 2 și 4 la

Radu TIMOFTE

și
capaci tarea 

ala 
ni- 

Ro-
Ze-

mai 
> al

eforturile au fost, 
ale trăgâtori- 
de asemenea, 
semnalăm un 
ce se petrece 
în tirul nos-

(Continuare In vag 2—3)

De vineri pină duminică, la Progresul, in „Cupa Davis"

• Jucătorii oaspeți se simt excelent! • Tenismaoii noștri

Ieri dimineață, la arena Pro
gresul din Capitală, puține mi
nute după ora 9. La acea oră 
era așteptată, pentru un prim 
antrenament, întreaga echipă a 
Egiptului (titularii El Mehelmy 
și El Sakka âu sosit marți 
seara, tîrziu).

Tenismanii egipteni au ve
nit la București pe rute dife
rite. toți patru fiind prezenți, 
pînă cu o zi-două Înainte de 
a ajunge în capitala noastră, 
la turnee in S.U.A., în Franța 
sau in Spania. „Singura mea 
preocupare — spunea El Sha-

ușurință titlurile de campioni 
naționali și ai „Daciadei". 
vorba de Stefan Negrișan 
68 kg). Ilie Matei (cat. 90 
Sorin Herțea (cat. 82 kg), 
hai Cișmaș (cat. 52 kg). 
Grigoraș (cat. 130 kg). Gheor- 
ghe Savu (cat. 62 kg), luptă
tori al căror progres antreno
rul Ion Cernea îl sublinia cu 
evidentă satisfacție. Să mai 
spunem că de la tînărul Sorin 
Herțea se așteaptă evoluții și 
rezultate la nivelul celor obți
nute de campionul olimpic de 
la Los Angeles. Ion Draica. 
acum retras din activitatea 
competițională. 
cat. 
ehe 
Uță

Este 
(cat. 
kg). 
Mi
lon

din
După cum. Ia

62 kg. noul titular. Gheor- 
Savu (reamintim că C. 

a urcat in „68") își poate
Oan GARLESTEANU

(Continuare in pag 2—S)

fei, căpitanul nejucător al oas
peților — a fost aceea de a-i 
sfătui să-și aleagă turnee orga
nizate pe terenuri de zgură". 
Nr. 1 jil echipei Egiptului, Ah
med 
ani.
are 
tura ...
Turek El Sakka.
vîrstă cu Mehelmy. joacă des
tul de puțin în țara sa întrucît 
este student la un colegiu 
niversitar din S.U.A.. 
fost preferat ca titular 
chipei pentru rezistența 
zică deosebită, pentru 
rile 
serviciu ca si pentru faptul — 
după cum preciza El Shafei 
— că este un foarte bun ju
cător de dublu. I-am urmărit 
aproape o oră Ia antrenamen
te pe cei doi jucători și am 
găsit, la sfîrșit. part al. expli
cația victoriilor Egiptului cu 
4—1 în întîmirea cu Algeria, 
și cu 3—2 în cea cu Ungaria : 
un joc foarte bun de pe fun
dul terenului, cu mingi trimi-

El Mehelmy, are 23 de 
joacă cu mina dreaptă și 
o bună precizie în lovi- 
de backhand. Colegul său, 

de aceeași

u-
■ 

e- 
fi-

dar 
al 
sa 

lovitu- 
puternice și precise de

so milimetric — cum se spune
— lingă linii, cu incursiuni la 
fileu executate cu mare rapi
ditate și cu un excelent simț 
al plasamentului și. in sfîrșit
— referindu-ne la proba de 
dublu — o sincronizare per
fectă între Mehelmy și El 
Sakka. Ceilalți doi jucători, 
Amr Tewfik (nr. 1 in Egipt, 
dar, paradoxal, nr. 3 în e- 
chipa de „Cupa Davis") și Hany 
Nasser sl.it si ei tenismani cu 
experiență. Vazîndu-i la antre
nament. căpitanul nejucător al 
echipei României. Ștefan Geor
gescu. remarca pe bună drep
tate că Ismail El Shafei și-a 
ales bine elevii pentru echipa 
de „Cupa Davis".

După ce au „studiat" lovi
turile partenerilor de întrece
re. Ștefan Georgescu și elevii 
săi — fără să întîrzie măcar 
un minut de Ia programul sta
bilit — și-au reluat antrena
mentele. Florin Segărceariu și 
Andrei Dîrzu au lucrat aproa
pe două ore. Ei au jucat mai 
întîi simplu. apoi au făcut 
două seturi-școală de dublu, 
asistați și aplaudați în... avan
premieră de spectatorii aflați 
in tribune, care ne-au dovedit 
astfel interesul deosebit față 
de această întilnire programa
tă în semifinalele zonei euro
pene „A". Pe centralul mic. 
ceilalți doi componenți ai e-

lon GAVRILESCU
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LOTUL NOSTRU REPREZENTATIV

PENTRU MECIUL DE FOTBAL U.R.S.S. - ROMÂNIA

anunțat.După cum s-a mai 
miercuri. 7 august, la Moscova 
se va disputa meciul interna
tional dintre reprezentativele 
României și Uniunii Sovietice, 
în vederea acestei partide au 
fost selecționați următorii ju
cători : Lung. Moraru. Rednle, 
Iovan, lorgulescu. Ștefănescu.

Ungureanu, Negrită, 
Stoica, Belodedici, 
Zare, Klein, Hagi, Coraș, Că
mătarii, Lăcătuș, Balint, Gabor,

Toți acești jucători vor tre
bui să fie prezenți duminică 
seara în Capitală, urmînd ca 
luni dimineața să aibă loc de-, 
plasarea la Moscova.

Maleuț, 
Boloni,



A
' P4CI4D4 ,,Cupa Pionierul" la handbal După Balcaniada

lie polo [seniori]

SURPRIZA COMPETIȚIEI
FETELE DIN PLOPENI PRAHOVA!

Eveniment deosebit în viața 
purtătorilor cravatei roșii cu 
tricolor din municipiul Rîmnicu 
Vilcea : unul din examenele 
sportive ale acestei vacanțe de 
vară a fost programat chiar in 
frumoasa așezare de pe. Olt. 
Este vorba de finala „Cupei 
Pionierul" la handbal, compe
tiție înscrisă sub genericul „Da- 
ciadei".

Desfășurată, în condiții exce
lente, pe arena „Traian" (care 
completează armonios salba de 
baze sportive a orașului), com
petiția a reunit cite 8 echipe de 
fete și băieți, cîștigătoarele 
„zonelor". în toate cazurile for
mațiile finaliste s-au prezentat 
la înălțimea întrecerii, prin 
bună pregătire, ținută și disci
plină. S-au detașat, totuși, for
mațiile campioane și în special 
echipa fetelor de la Școala ge
nerală dia Plopeni (Prahova). 
Ele au furnizat surpriza com
petiției, reușind să dispună, în 
meciul decisiv, de handbaliste
le de Ia Școala generală nr. 2 
din Făgăraș (Brașov) cu 16—15 
după prelungiri ! A plăcut mai 
ales evoluția Izabelei Paraschiy, 
din formația campioană, o foar
te inteligentă conducătoare de 
joc, precum și cea a pionierei 
Carmen l’anazan, din echipa 
învinsă. Două sportive autenti
ca, două promisiuni pentru 
handbalul de perspectivă, la 
care am adăuga și o a treia, 
pe Nicoleta Htiîdeș, de la Li- 

Mihai Eminescu" din Iași.

Oricum, surpriza s-a numit 
Școala generală din Plopeni și, 
mai ales, profesorul Ștefan Io- 
niță, de bună seamă un verita
bil artizan în materie de hand
bal feminin la nivelul copiilor. 
Pentru Plopeni, așezare pra- 
hoveană eu profil... fotbalistic, 
prezența handbalului în prim- 
plan, într-o competiție repu
blicană, spune ceva !

tn cazul pionierilor, o învin
gătoare oarecum scontată, e- 
chipa Școlii generale nr. 8 din 
Constanța (antrenor, prof. Con
stantin Tănase), dar care — ca 
și în cazul disputei fetelor — 
s-a impus cu dificultate : 21—20. 
de asemenea, în prelungiri, cu 
echipa Liceului industrial nr. 8 
din Baia Mare, într-o finală 
care a concurat — în valoare 
și spectaculozitate — pe cea a 
fetelor.

Să notăm și clasamentele pri
melor 6 formații :

FETE a 1. Școala generală 
Plopeni, 2. Școala generală 2 
Făgăraș, 3. Liceul ind. Chiși- 
neu-Criș (Arad), 4, Liceul „Mi- 
hai Eminescu" Iași, 5. Școala 
generală 6 Constanța, 6. Școala 
generală 7 Zalău (Sălaj).

BÂIEȚI : 1. Școala generală 
8 Constanța, 2. Liceul ind. 8 
Baia Mare, 3. Școala generală 
6 Petroșani (Hunedoara), 4. 
Școala generală 6 Alexandria 
(Teleorman), 5. Școala generală 
Sîngeorz de Mureș (Mureș), 6. 
Școala generală 7 Or. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej (Bacău).

Eih pa reprezentativă de se
niori a României a participat, 
între 25 și 28 iulie, la 
cerile Balcaniadei de 
ganizate in acest an 
felii. La înapoiere în 
trenorul selecționatei

între- 
polo, or
ia Istan- 
țară, an- 

noastre, 
lulîu Capsa. ne-a furnizat 
mănunte.

— Pentru inccput, care 
fost rezultatele obținute 
sportivii români și, firește, 
dinea în clasament 7

— Tn primul joc am întrecut 
echipa Turciei cu 16—11 ; in 
meciul următor, am făcut egal 
— 8—8 — cu Grecia, pentru ca 
duminică, în jocul de dimi
neață, să întrecem cu 13—10
echipa Bulgariei, iar în -partida 
decisivă de după-amiază, cu 
Iugoslavia, campioana olimpică 
să pierdem — 8—13. 
clasamentul final se 
astfel : 1. Iugoslavia 
România 5 p, 3.» Grecia 5 p, 4. 
Bulgaria 2 p, 5. Turcia 0 p.

— Cum apreciați evoluția e- 
ctiipel noastre la această com
petiție, ultima verificare înain
tea Campionatelor europene de 
ta Sofia, care încep săptămîna 
viitoare și unde obiectivul este 
calificarea în grupa de elită a 
polo-ului continental 7

— La Balcaniada de la Istan
bul echipa noastră a evoluat în 
general bine, fiind în „grafic" 
pentru atingerea formei maxi
me, care este prevăzută pentru 
jocurile de la Sofia. Am urmă
rit definitivarea schemelor 
tiee cu accent pe apărare, 
pitei deficitar la Istanbul 
datorită faptului 
bazin nu depășea 
tuație avantajoasă 
versarii noștri, cu

a-

&u 
de 

or-

ECHIPA ROMÂNIEI ÎN CREȘTERE DE FORMĂ 
EUROPENELOR" 
ții în rîndul elitei europene. 
Jocul echipei Bulgariei, antre
nată de cunoscutul internațional 
Zoltan Domotdr (Ungaria), este 
în creștere, dar în meciul cu 
noi poloiștii bulgari nu ne-au 
pus probleme deosebite (am 
condus eu 4—1 și fi—2). în fine. 
Turcia, în progres evident, 
obținut rezultate strînse 
Grecia și Bulgaria.

— Care este programul 
dl at următor 7 '

— în aceste zile puține 
au mai rămas pînă la start 
face ultimele retușuri în 
gătire. Dorim să revenim de la 
„europene" cu obiectivul rea
lizat — reintrara în grupa de 
elită.

ÎN „CAMPANIA
și care adesea... stăteau 
simplu cu picioarele pe 
bazinului. La ora ve-

rioară 
pur și 
fundul 
rificărilor din cadrul Balcania
dei apreciez ca bună compor
tarea jucătorilor Hagiu, Gor
dan, Moiceanu, Costrăș și E. 
Ioncscu, sub valoarea reală si- 
tuîndu-se Garofeanu, Ciobă- 
niuc, Rădueanu și Dan. Por
tarii — Simion și Tudor — au 
avut evoluții oscilante, plasa
mentul fiind principala carență.

— Cum au evoluat celelalte 
echipe ?

— Iugoslavia, de departe cea 
mai bună echipă, candidată se
rioasă la obținerea titlului con
tinental. Grecia, deși face par
te din grupa „A", nu poate 
emite in acest moment preten-

a 
cu

ime-
care 
vom 
pre-

Mîhatl VESA

EGIPT
* (Urmare din pag 1)

CUPA DAV!S“
Așadar, 
prezintă 

8 p, 2. ROMANIA

DACĂ-JI IUBEȘTI MESERIA, ML! GIÎEU OFIDC SĂ FI HARNICĂ

însemnări de la Filatura Română de Bumbac

Biletele pentru această 
atractiva ți interesantă 
întilnire de tenis s-au 
pus în vinzare la cosele 
arenei Progresul de la 
intrarea de pe strada Dr. 
Lister.

că apa 
1,80 m, 
pentru 

supe-

chipei. Adrian Marcu și Lau- 
rențiu Bucur, exersau tema in
dicată de căpitanul nejucător 
al formației, cu toții — ca 
iubitorii tenisului, de altfel 
așteptînd rezultatele tragerii 
sorți, programată azi. de 
ora 13,30.

:d!.: : ■ ■ A

F.R.B. Trei inițiale reprezen
tând una din marile unități ale 
industriei ușoare din Capitală : 
Filatura Română de Bumbac. 
Produsele ei sint cunoscute și 
apreciate nu numai la noi, ci 
ți în multe alte țări. Harnicele 
filatoare de aici, de la tinerele 
și zi iubitoarele fete la femei 
cu mulți ani petrecuți în fața 
mașinilor, spun cu o anume 
mîndrie în glas : „Lucrez 
F.R.B. !“ Și ca să înțelegi 
ceasta mindrie trebuie să 
vezi hărnicia, graba lor necon
tenită în lungul ringurilor 
pentru ca firele să-și urmeze 
neîntrerupt curgerea in mașini. 
„Aici trebuie să fi harnică — 
ne spunea filatoarea Lambița 
Cojocaru —, altfel nu se poate 
și dacă-ți iubești meseria, nu-i 
greu deloc. Să pui suflet !"

Acest „să pui suflet în mun
că" poate fi văzut și pe tere
nurile de sport, pe baza spor
tivă a F.R.B.-ului, una dintre 
cele mai frumoase amenajări 
din Capitală : teren de fotbal, 
terenuri de volei și handbal... 
încă de !a intrare te îmbie la 
mișcare în aer liber, inspirate 
chemări sub •semnul „Daciadei" 
și .... flori. Foarte multe și fru
moase flori. „Să incinte ochii" 
— spunea gospodarul bazei.

Profesoara Elena Toma, se
cretara asociației sportive, ne 
privește cu coada ochiului, cu 
un ușor zîmbet, așteptînd, par
că, elogii. Ei 1 se datorează a- 
ceastă haină permanent sărbă
torească. Ei și unui gospodar 
cu rafinate gusturi, Marton De
meter. Haina bazei dar și viața 
de pe ea : fotbal fete, de mare 
popularitate aici, handbal fete, 
pregătite de o tinără profesoa-

la 
a- 
le

Mu- 
cu 

„joia 
și acti-

ră de specialitate, Eugenia 
șat, care speră să ajungă 
echipa „departe"; apoi 
voleibaliștilor veterani" 
vitatea sportivă de masă, de 
la» joaca „sportivă", pe exce
lentul gazon, a copiilor din 
grădinița unității, la frumoasele 
acțiuni pentru feteie din cămi
nul de nefamiliste.

Duminică, soare și ușoară a- 
diere de vînt prin frunzele plo
pilor — mulți plopi în 
F.R.B.-ul a invitat, prin 
varășul Marton, copiii cartieru
lui, blocurile 41, 4S, 39, 43 și 
s-au încins înfocate întreceri 
între echipele alcătuite pe 
„scări". Sînt prezente și multe 
fete de la cămin, cu obraji îm
bujorați, venite la București să 
învețe meseria de filatoare. 
„Ca să înțelegeți mai bine dra
gostea lor peațru meserie ți 
sport, vă rog să ne vizitați eă-

jur. 
to-

minul. Zece minute doar..." 
ne îndeamnă Axenia Moldovan, 
„părintele" acestei minunate 
familii. Acceptăm. Holul de la 
intrare este convingător : vitri
nă eu trofee sportive, panouri 
cu produse ale artei artizanale 
executate de fete, gazete cu 
programele gospodărești și 
sportive. Așa întîlnim și la clu
bul căminului, pe paliere. „în 
fiecare dimineață facem gim
nastică de înviorare și întreți
nere. Care fată nu vrea să fie 
suplă și frumoasă 7“ — ne spu
ne Axenia Moldovan.

Așa înțeleg muncitoarele de 
la F.R.B. rostul educației fizi
ce. Tot pentru aceste motive și 
multe bucurii pleacă în dru
meții montane, participă cu en
tuziasm la acțiunile organizate 
pe sector ori pe municipiu.

Viorel TONCEANU

ti

O parte dintre tenismanii egipteni, împreună cu căpitanul ne
jucător El Shafei (al treilea din stingă), ieri la Progresul 

Foto': Iorgu BĂNICA

întrecerile celor mal tineri înotători
La campionatul 

pentru copii, desfășurat 
de trei zile la 
cele mai multe 
fost stabilite la cat, 10 ani : 
100 liber b, C. Purear 1:07,2 ; 
200 liber b, B. Călinescu, 2:25,2; 
50 fluture, Liana Coman, 33,5 
și M. Checeg, 33,0 ; 4X50 liber, 
b CSȘ Reșița 2:0«,7 ; 4X50
mixt f, CSȘ Reșița, 2:27,7. La 
cat. 11 ani, M. Giucăneanu ți 
Ov. Naghi au înotat 100 
bras In 1:23,4, O. Nagbi — 50 
m bras In 38,2. iar ștafeta

republican 
timp 

Cluj-Napoca, 
recorduri eu

m

CONCURSUL PRIETENIA", RAMPĂ OE LANSARE PENTRU VIITORII ATLEȚI

CSȘ Ploiești de 4X50 mixt b 
— 2:22,5.

Principala performeră a con
cursului a fost sibianea de 10 
ani I.iana Coman, care a cîș- 
tiga* șapte probe. Pe lista în
vingătorilor au mai figurat re- 
șițenii Ribana Onofrei, C. Ghi- 
țâ, brașovenii I. Papp, Dana 
Ilizcscu, băimăreanul C. Mol
dovan, brăileanca Iuliana Cons
tantin, hunedoreanul T. Bckcs, 
constănțeanca Dea Marina Tu
dor — la cat. » ani ; reșițenii 
B. Călinescu (4 titluri), Carina 
Tărăpoancă, M. Checeg, hune
doreanul C. Purear, ploieștea
nul C. Tătara — la cat. 10 ani ;

(Urmare din pag I)

vor întrece în probele clasice 
de concurs juniori și junioare 
care, sîntem siguri, se vor dis
tinge, încă din actualul cicli: 
olimpic, ca 
internațional.
concurs se vor afla toți „șefii 
de promoție" din atletismul 
nostru juvenil, ca de exemplu 
Cleopatra Păiăcian (3 000 și 
1 500 m), — la această oră pri
ma performeră mondirlă a 
acestc-i categorii de virstă, Co
rina Roșioru (100 m și 200 m),

atleți de renume 
Pe listele de

Marilena Docea (fosta record
mană de junioare, din acest 
an, la 400 m g). Alina Astafei 
(care, la 16 șmi este o au
tentică speranță la săritura în 
inălțipae —. 1,89 m). precum și 
aruncătorul Costel Grasu (disc 
și greutate).

Actuala ediție a „Concursului 
Prietenia" constituie, totodată, 
un ultim prilej de verificare 
și de selecție pentru mulți 
dintre cdneurenți în vederea a- 
propiațelor campionate europe
ne de juniori, care se vor des-

la Cottbus (R.D.G.), în 
decadă a lunii august

fășura 
ultima
Și sperau ca dintre reprezen
tanții noștri să se distingă a- 
cum, prin victorii și perfor
manțe înalte în întrecerile de 
la Pitești, viitorii medaliați ai 
„europenelor" de la Cottbus, 
cei care să preia „ștafeta" de 
la Margareta Keszeg, învingă
toare la ediția 1983. de la Vie- 
na, în proba de 1 500 m.

„EXIEMPORAllI" DE IIR
(Urmare din imq 1)

individual ți 1 Ia echipe. E 
de dorit — am spune obliga
toriu — ca exemplul lor să se 
extindă și la celelalte probe, 
dar în primul rind Ia pistol 
sport unde șicanele (a(ît de 
nocive) între sportive persistă 
de ani de zile.

ADMINISTRAȚIA DE STAT lOTO-PRONOSFORT INFORMEAZĂ
• Pentru acei dintre dv. 

care încă nu v-ați procurat bi
lete pentru tragerea obișnuită 
LOTO de mîine vineri 2 au
gust, informăm că ASTAZI este 
ULTIMA ZI cînd vă mai pu
teți juca numerele alese la a- 
ccastă tragere.

O încă 3 zile la dispoziția 
participanților pentru procu
rarea biletelor la atractiva 
tragere EXCEPȚIONALĂ PRO- 
NOEXPRES — BOX de dumi
nică 4 august, organizată cu 
prilejul desfășurării în acest an 
in țara noastră a „Campiona
telor Mondiale de Box — Ti
neret". Pentru acei dintre dv. 
care Încă nu ați consultat 
prospectul tragerii, informăm 
că se efectuează 6 extrageri, 
cu un total de 42 numere ex
trase, în două faze, Faza I, 
formată din 3 extrageri „in

dependente" una de alta, fie
care de cita 8 numere extrase 
din 45. Faza a Il-a formată, 
de asemenea ,din 3 extrageri 
„independente" una de alta, 
fiecare de cite 6 numere ex
trase din 45. Participanții care 
îndrăgesc această formulă de 
joc au posibilități multiple de 
a obține cișliguri în bani, au
toturisme „DACIA 1300“ (la 
ambele faze ale tragerii) pre
cum și excursii în R.S. Ceho
slovacă. De reținut că Ia acest 
gen de trageri, se cîștigă și cu 
3 numere din 6 sau 8 extrase. 
Variantele de 25 lei au drept 
de participare la toate cele 6 
extrageri. Nu lăsați pînă în 
ultimul moment și jucați din 
timp numerele dv. preferate !

e Paralel cu lozurile în plic 
aflate în vînzare (obișnuite, 
speciale fii cel al VACANȚEI)

agențiile Loto—Pronosport și 
vinzătorii volanți din întreaga 
țară au spre vinzare și LOZUL 
MARILOR CÎȘTIGURI — emi
siune specială limitată, care a- 
tribuic autoturisme „DACIA 
1300“, precum și numeroase ciș- 
tiguri în bani, acordate supli- 
mentar din fondul special al 
administrației. Jucați la LOZ 
ÎN PLIC, sistemul cel mai 
popular și la indemîna tuturor!

@ Revenim prin a informa 
că reluarea organizării con
cursurilor PRONOSPORT se 
va face incepînd cu etapa de 
duminică 11 august a.c.

® NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 31 IULIE 1985. EXTRA
GEREA 1: 13 14 2 39 40 32; 
EXTRAGEREA a II-a: 42 24
37 31 3 4. Fond total de cîști- 
guri ; 782.451 lei.

Vl£M CAMPIONATPi.01
TiNinir •{$ ■ ei/a/fiM

« AUGUST1955 
tragere excepțională 

PRONDEXPRES 
BOX

w atr mute cKttouri in

MNI.AUTOTURBME.EXCUftSfl
In r.s. cehoslovacă

UN NOU PRILEJ 
PENTRU 

PARTICIPANT!
DE A OBȚINE :
• Autoturisme

„DACIA 1300“ —
la ambele faze ale 
tragerii.

® Mari sume de 
bani.
• Excursii In 

R. S. Cehoslovacă.
6 extrageri, tn 

două faze, cu un 
total de 42 nume
re extrase, Ciști- 
gnri pe 13 catego
rii. Se eigtigă ți 
cu 3 numere din fi 
sau 8 extrase.

Simbătă 3 august 
1585 este ULTIMA 
ZI DE PARTICI
PARE.
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TRANSFORME NUMELE IN RENUME!

nPrintre divizionarele

1CANTĂ, SPORT.
a 7

ță sînt plăcute peste tot. La mare, 
farmec deosebit : plajă, joacă pe în- 
ctivități cultural-sportive de tot felul. 
le pe Litoral ne arată e secvență de 
iele acțiuni la care participă mii și 
tor iubitori ai sportului, „seria" pre
oție cu obiect — pălăriuțele de soare...

Foto : Ion MIHAlCA

I
I
I
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iăti- 
zare 
ipul

cum 
inul 
chi- 
atca 
ăti- 

dă 
re- 

lie ! 
Ilie 
aine

ni ei

astă

de

trecere în revistă a probabili
lor titulari și a șanselor aces
tora pentru campionatele mon
diale, de categoriile 48 kg și 
57 kg. La prima categorie nu 
este, la această oră, certă par
ticiparea, apreciindu-se că e- 
xistă prea puține șanse de a- 
firmare, iar la cea de a doua, 
după 
rarea 
colae 
cit va 
bHit 
ia Brașov 
tularizarea 
Nițoiu, cîștigător al titlului de 
campion național și al „Da- 
ciadei", medaliat cu argint la 
campionatele mondiale — spe
ranțe — de la Colorado Springs.

După cum se vede, pregăti
rile au intrat, firește, în e- 
tapa finală și avem toate mo
tivele să credem că fiecare din 
zilele care au mai rămas pînă 
la începerea competiției va fi 
intens folosită pentru menți
nerea și creșterea corespunză
toare a formei sportive și a 
atmosferei de mobilizare, a 
stării de sănătate. Totul pen
tru ca Ia Kolbotn echipa noas
tră reprezentativă de lupte 
greeo-romane să realizeze un 
bilanț cit mai bogat, pe mă
sura cerințelor și a prestigiu
lui pe care acest sport și l-a 
cucerit, și-I păstrează de ani 
de zile, in arena mondială.

ce s-a încercat recupc- 
cunoscutului luptător Ni- 
Zamfir 
timp 
pînă

accidentat cu 
în urmă și neresta- 
la campionatele de 
—, a fost decisă ti- 

tînărului Nicoiae

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

Așadar, începi nd din acest al 
68-lea campionat al țării, Ca
pitala va fi reprezentată in Di
vizia „A“ de cinci echipe, ul
tima sosită fiind VICTORIA, 
debutantă în primul eșalon al 
fotbalului românesc. Doar pen
tru obișnuiții arenelor de fot
bal din București, Victoria este 
cunoscută și încă de vreo 15 ani 
de cînd, sub îndrumarea antre
norului Ștefan Feodot, aflat și 
acum în conducerea tehnică a 
echipei, lua startul în campio
natul municipal la „Promoție". 
A urmat promovarea la „O- 
noare", apei Tind pe rînd în 
Diviziile „C“, „B“ și, iată, 
acum, pe Victoria în „A“ ! De 
Ia „Promoție" în Divizia „A“! 
„Iată un frumos șir de succese 
pe care vrem să-l continuăm și 
in prima divizie. Avind tot 
timpul spirjinul forurilor tute
lare, 
căiorilor 
valoarea 
zenta bine pregătiți, de altfel 
ca întotdeauna, cred că și mai 
departe Victoria își va... merita 
numele. Deși pregătirile speci
fice Diviziei „A" au început 
mai tîrziu, din motive obiecti
ve, sîntem convinși că vom re
face handicapul și, mobilizîn- 
du-ne exemplar, vom eăuta 
prestăm un joc de .
competitiv, la nivelul cerințe
lor primei divizii*1 ne 
fostul arbitru Constantin 
trea, acum președintele asocia
ției sportive.

Și pentru ca startul alături de 
cele mai puternice echipe din 
țară șă fie cît mai bun, jucă
torii 's-au pregătit cu atenție, 
cu ambiție. In marea lor majo
ritate, purtătorii tricoului echi
pei din Splai (are sediul in sir. 
Brczoianu nr. 4) sînt cei care 
au adu-s-o in „A“, adică : Efti- 
mescu, Nițu, Zlotca — portari ; 
Mânu, N. Vlad, Mirea, Gh. Du
mitrescu, Brumaru, Nedelcearu, 
Săndoi — fundași ; Drăghici, 
Ursu, Dumitra, Custov, Guda, 
Stredie — mijlocași, Marcu II, 
Aeleneî, V. Radu, P. Iordache, 
Glonț și I. Moldovan — ata- 
canți. Printre aceștia, citeva 
nume binecunoscute de pe Bce-

alături 
de 
și

de dorința ju- 
a-și demonstra 

de a se pre-

să 
calitate,
spunea 

Pe-

7 P, 
ăila 
csș 

au 
enii
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PROGRAMUL TURULUI
ETAPA I (11 august 1985) 

Dunărea C.S.U. GL 
C.F.R. Pașcani 
Dunărea Călărași 
F.C.M. Delta Tulcea 
Minerul Vatra Dornei 
Aripile Bacău 
A. S. Mizil 
Metalul Plopeni 
F.C. Progr. Brăila

ETAPA A Il-a
F. C. Constanța 
Prahova C.S.U. PL 
C.S.M. Suceava 
Chimia Fălticeni 
F.C. Ceahlăul P. N. 
Olimpia Rm. Sărat 
C. S. Botoșani 
Oțelul Galați 
Politehnica Iași

•ntică 
u li- 
poa te 
pistol 
AGU

na primei noastre divizii care, 
începind de duminică, vor lua 
un nou start alături de cîțiva 
jucători recent transferați, nu
mele noi fiind Nițu (venit de 
la Sportul studențesc), Zlotca 

București), 
la S.C. Ba
la Dinamo) 
la Metalul 
dintre jucă- 

în „A" : 
Nedclcearu, 

Dumitra și

(de la Dinamo 
Guda (revenit de 
cău), N. Vlad (de 
și Dumitra (de 
București). Șapte 
tori sînt debutanți 
Mano, Brumaru, 
Drăghici, Ursu, 
Marea II.

Inimoasa conducere a asocia
ției, sub îndrumarea căreia Vic
toria București a parcurs cu 
sucțes toate etapele de pro
movare amintite mai sus, a in- 
csedințat pregătirile echipei re
putatului tehnician Ion Nun- 
weilier, care va colabora cu 
Constantin Frățilă și Ștefan 
Feodot. Medicul echipei este 
Nicoiae Gavrilă, iar masor — 
Lucian Sîrbu.

Victoria și-a încheiat 
gătirile cu o... victorie : __
luînd marți, la Băicoi, in com
pania formației locale Petro
lul, a ciștigat cu 5—1, golurile 
bucureștenilor fiind marcate de 
Ursu, Aeleneî, P. Iordache, Du
mitra și Custov, iar jocul a fost 
început cu următorul „11“ : 
Eftimescu — N. Vlad, Mirea, 
Brumaru, Mânu — Custov, 
Ursu, Săndoi — Aelenei, V. 
Radu, Glonț. In repriza a doua 
au fost folosiți și ceilalți fot
baliști din iot.

„Startul nostru în prima di
vizie este deosebit de greu : 
vom întiini experimentata for
mație de internaționali a Uni
versității Craiova, dar asta nu 
înseamnă că Victoria nu 
rește să iasă ca fruntea 
după încheierea celor 90 minu
te de joc", ne spunea Auguștin 
Deleanu, vicepreședinte cu 
probleme de fotbal în cadrul 
asociației.

Meciul cu Universitatea Cra
iova se va disputa pe stadio
nul Dinamo, dar s-a convenit 
că Victoria va putea evolua și 
pe stadioanele Metalul sau 
Progresul.

ȘTIRI • MECIURI
o CONSFĂTUIREA ARBITRI

LOR DIN TARILE SOCIALISTE. 
Luni Începe la București consfă
tuirea arbitrilor din țările socia
liste. Consfătuirea, care va dura 
pînă la 8 august, va prilejui dis
cutarea unor probleme de actua
litate din arbitraj prezentate tn 
cadrul unor referate susținute de 
arbitrii prezențl la această con
sfătuire.
• astazi începe cursul 

DE PERFECȚIONARE A ARBI
TRILOR DIVIZIONARI „A“. Com- 
ponentli lctulul divizionar „A” de 
arbitri (36 ta număr) se reunesc 
Inoeplnd de astăzi la București 
pentru a participa, timp de trei 
zile, la cursul de perfecționare 
în vederea noului sezon. Lecțiile 
teoretice vor alterna cu cele prac
tice și trecerea probelor fizice 
(pe Stadionul tineretului). Cursul 
va dura trei zile, duminică cel 
mal multi dintre cursantl vor 
apare In teren, arbltrlnd jocu
rile primei etape a Diviziei „A“.
• PENTRU PARASIREA ECHI

PEI IN PLINA PERIOADA DE 
PREGĂTIRE, Jucătorul Gh. Vis- 
creanu de Ia S. C. Bacău, a fost 
sancționat de către biroul clubu
lui cu suspendare pe timp neli
mitat din activitatea competițlo- 
nală.
• TURNEUL DE LA CONSTAN

TA. Așa cum am anunțat In nu
mărul nostru de ieri, locul I în 
competiția desfășurată în orașul

AMICALE • ȘTIRI
de pe malul mării a revenit e- 
chlpei Sportul studențesc, care a 
întrecut — In partida finală — 
pe F. C. Magdeburg (R. D. Ger
mană) cu 1—0. prin golul înscris 
de Bozesan. In acest joc, con
trolat In cea mai mare parte a 
timpului de bucureștenl (dovadă 
șl raportul de corners : 11—2), 
Sportul studențesc a aliniat for
mația : Speriatu — Potagea (min. 
46 Tieleanu), Iorgulescu. M. Popa. 
Munteanu II — Burehel. Pană . 
(rain. 63 Cristea), Bozeșan, Hagl
— Coraș M. Sandu. (Cornel PO
PA — coresp.)
• „MEMORIALUL ȘTEFAN Fl- 

LOTI“. Vineri șl slmbâtâ va a- 
vea loo la Brăila „Memorialul 
ștefan Fiiotl", întrecere la care 
vor participa echipele Politehnica 
Iași, Dunărea C.S.U. Galați, A. S. 
Mizil și F. C. Progresul Brăila.
• F. C. PROGRESUL BrAILA

— DUNĂREA C AL AH AȘI 4—1 
(3—0). Au marcat : Văsîi (mln. 6. 
24 șl 37), Titirișcă (min. 53). și 
respectiv Soare (mln. 81). <GR. 
HIZU — coresp.)
• POIANA C1MPINA — VIC

TORIA BUCUREȘTI 1—3 (1—1).
Punctele învingătorilor au fost 
marcate de L Moldovan (min. 
40). Ursu (mln. 65) șl V. Radu 
(min. 75).

In alt meci. Poiana Cimpina a 
terminat nedecls (1—1) cu Fla
căra Automecanica Moreni. (E. 
STROE — coresp.)

ARBITRII PRIMEI ETAPE A DIVIZIEI „A
Steaua — Corvinul Hune

doara : N. Dinescu : Gh. Con
stantin (ambii din Rm. Vîlcea) 
și S- Necșulescu (Tîrgoviște) ;

//

Sportul studențesc — F.C. 
Bihor : V. Curt (Medgidia) ; V. 
Titorov (Drobeta Tr. Severin) 

și I. Ghergheli (Baia Mare).
pre- 
evo-

do- 
sus

Mircea TUDORAN
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Petrolul Ploiești — Gloria 
Buzău : I. Velea (Craiova) ; I. 
Tărcan (Reghin) și V. Alexan
dru (București) ;

„U“ Cluj-Napoca —- Rapid : 
A. Porumboiu (Vaslui) ; V. 
Antohi (Iași) și C. Gheorghe 
(Suceava) ;

Vîlcea Poli-Chimia Rm. 
tehnica Timișoara : R. Matei ; 
N. Voinea și M. Niculescu (toți 
din București) ;

Victoria București — Univ. 
Craiova : C. Teodorcscu (Bu
zău) ; S. Rotărăscu (Iași) și A. 
Gheorghe (P.

F.C. Olt — 
Gr. Macavei 
xente (Arad) 
(București) ;

Neamț) ;

F.C.M. Brașov : 
(Deva) ; M. A- 
și G. Ionescu

S.C. Bacău
Popescu ; Ilie . .
Ploiești) și M. Stănescu (Iași) ;

— Dinamo : FI. 
Coț (ambii din

A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Ar
geș : M. Constaniinescu ; J. 
Grama (ambii din București) 
și D. Buduman (Timișoara) ;

EDIȚIA 1985-1986

Fflccfi cunoștință cu...

Mill OiU/IBilIi

C.I.L. MECANICA SICHET

Vlll-a 
GL 
PI.

— F. C. Constanta
— Prahova C.S.U. PI.
— C.S.M. Suceava 
— Chimia Fălticeni 
— F. C. Ceahlăul P. N.
— Olimpia Rm. Sărat 
— C. S. Botoșani
— Politehnica Iași
— Oțelul Galați
(18 august 1985)
— Metalul Plopeni
— A. S. Mizil
— F. C. Progr, Brăila
— Aripile Bacău
— F.C.M. Delta Tulcea
— Minerul Vatra Dornei 
— Dunărea C.S.U. GL 
— C.F.R. Pașcani 
—- Dunărea Călărași

ETAPA A III-a (25 august 1985)
— Politehnica Iași
— C. S. Botoșani
— Minerul Vatra Bornei 
— Metalul Plopeni 
— Chimia Fălticeni 
—• Aripile Bacău
— Oțelul Galați
— Olimpia Rm< Sărat 
— F. C. Constanța 
(1 septembrie 1985)
—C.S.M. Suceava 
— Dunărea C.S.U. GL 
~ A. S. Mizil
— Dunărea Călărași 
— F. C. Ceahlăul P. N. 
— Politehnica Iași 
— F.C.M. Delta Tulcea 
— Prahova C.S.U. PI.
— Chimia Fălticeni

(8 septembrie 1985)
— Prahova C.S.U. PL
— C. S. Botoșani
— Progresul Brăila 
— C.F.R. Pașcani
— Oțelul Galați
— Minerul Vatra Dornei
— Aripile Bacău
— A. S. Mizil

- Olimpia Km. Sărat 
(15 septembrie 1985)

— Oțelul Galați 
— Politehnica Iași 

Chimia Fălticeni
— C. S. Botoșani
— Olimpia Rm. Sărat
— C.S.M. Suceava
— F. C. Prcgr. Brăila

Dunărea C.S.U. Gl. 
C.F.R. Pașcani 
Prahova C.S.U. PI.
Dunărea Călărași 
C.S.M. Suceava 
F.C.M. Delta Tulcea 
F. C. Ceahlăul P. N.

S. Mizil
C. Progr. Brăila 

ETAPA A IV-a 
C. Constanța 

C.F.R. Pașcani 
Minerul Vatra Dornei 
Aripile Bacău 
Olimpia Rm. Sărat 
C. S. Botoșani 
Metalul Plopeni 
F. C. Progr. Brăila 
Oțelul Galați

ETAPA A V-a 
Dunărea C.S.U. Gl. 
F. C. Constanța 
Dunărea Călărași 
C.S.M. Suceava 
F.C.M. Delta Tulcea 
Chimia Fălticeni 
F. C. Ceahlăul P. N. 
Metalul Plopeni 
Politehnica Iași 

ETAPA A
Dunărea C.S.U. 
C.F.R. Pașcani 
Prahova C.S.U. 
Dunărea Călărași 
F.C.M. Delta Tulcea 
Minerul Vatra Dornei 
F. C. Ceahlăul P. V.

VI-a 
Gl.

PI.

Aripile Bacău
A. S. Mizil

ETAPA A VH-a 
F. C. Constanța 
C.F.B. Pașcani 
Chimia Fălticeni 
Minerul Vatra Dornei 
Olimpia Rm. Sărat 
C. S. Botoșani 
Metalul Plopeni 
F. C. Progr. Brăila 
Oțelul Galați

ETAPA A
Dunărea C.S.U. 
Prahova C.S.U.
Dunărea Călărași
C.S.M. Suceava 
F.C.M. Delta Tulcea 
Chimia Fălticeni
Aripile Bacău 
A. S. Mizil 
politehnica Iași

ETAPA A lX-a
F. C. Constanța 
Minerul Vatra Dornei 
F. C. Ceahlăul P. N. 
Olimpia Rm. Sărat 
A. S. Mizil
C. S. Botoșani 
Politehnica Iași
F. C. Progr. Brăila 
Oțelul Galați

ETAPA A X-a
Dunărea C.S.U. GL 
F. C. Constanța 
C.F.R. Pașcani 
Prahova C.S.U. PL 
C.S.M. Suceava 
F.C.M. Delta Tulcea 
C. S. Botoșani 
Metalul Plopeni 
F. C. Progr. Brăila

ETAPA A XI-a
Dunărea Călărași 
Chimia Fălticeni 
Minerul Vatra Dornei
F. C. Ceahlăul P. N. 
Aripile Bacău

Olimpia Rm. 
A. S. Mizil
Politehnica Iași 
Oțelul Gilați

ETAl’A A
Dunărea C.S.U. 
F. C. Constanța

Sărat

Xll-a
GL

— Metalul Plopeni
— F. C. Constanța

(22 septembrie 1885)
— Prahova C.S.U. PI.
— F.C.M. Delta Tulcea
— Dunărea C.S.U. Gl.
— Politehnica Iași
— Dunărea Călărași
— F. C. Ceahlăul P. N.
— C.S.M. Suceava
— A. S. Mizil
— Aripile Bacău 
(29 septembrie 1985)
— F. C. Progr. Brăila
— Metalul Plopeni
— C.F.R. Pașcani
— C. S. Botoșani
— F. C. Constanța
— Olimpia Km. Sărat
— Minerul Vatra Dornei
— F. C. Ceahlăul P. N.
— Oțelul Galați 
(6 octombrie 1585)
— C.F.R. Pașcani
— Dunărea Călărași
— Prahova C.S.U. PI.

- — Metalul Plopeni
— Dunărea C.S.U. Gl.
— Aripile Bacău
— Chimia Fălticeni
— F.C.M. Delta Tukea
— C.S.M. Suceava

(13 octombrie 1985)
— Dunărea Călărași
— Chimia Fălticeni
— Minerul Vatra Dornei
— Oțelul Galați
— Aripile Bacău
— A. S. Mizil
— Olimpia Rm. Sărat
— F. C. Ceahlăul P. N.
— Politehnica Iași 

(20 octombrie 1885)
— F.C.M. Delta Tulcea
— F. C. Progr. Brăila
— Metalul Plopeni
— C.F.R. Pașcani
— Prahova C.S.U. PI.
— Dunărea C.S.U. 61.
— C.S.M. Suceava
— F. C. Constanța
— C. S. Botoșani
(27 octombrie 1985)
— F. C. Ceahlăul P. N.
— Oțelul Galați

C.F.R. Pașcani 
Prahova C.S.U. PL 
Dunărea Călărași 
C.S.M. Suceava 
F.C.M. Delta Tulcea 
Metalul Plopeni 
F. C. Progr. Brăila

ETAPA A XIII-» 
F.C.M. Delta Tulcea 
Chimia Fălticeni 
Minerul Vatra Dornei 
Aripile Bacău
A. S. Mizil 
C. S. Botoșani 
Metalul Plopeni 
Politehnica Iași 
Oțelul Galați

ETAPA A XIV-»
Dunărea C.S.U. Gl. 
C.F.R. Pașcani 
Dunărea Călărași 
Minerul Vatra Dornei 
F. C. Ceahlăul P. N. 
Aripile Bacău 
Olimpia Rm. Sărat 
A. ~ “
F.

— Aripile Bacău
— Politehnica Iași
— A. S. Mizil
— Olimpia Em. Sărat
— C. S. Botoșani
— Chimia Fălticeni
— Minerul Vatra Dornei

s. Mizil
C. Progr. Brăila

ETAPA A XV-a I 
C. Constanța 

Prahova C.S.U. PI. 
C.S.M. Suceava 
Chimia Fălticeni 
F. C. Ceahlăul P. N. 
Olimpia Rm. Sărat 
C. S. Botoșani 
Politehnica Iași 
Oțelul Galați

ETAPA A XVI-a
Dunărea C.S.U. Gl. 
F. C. Constanța 
C.F.R. Pașcani 
Dunărea Călărași 
C.S.M. Suceava
F.C.M. Delta Tulcea 
Chimia Fălticeni 
A. S. Mizil
Metalul Plopeni

ETAPA A XVII-a
Prahova C.S.U. Pi. 
Mineriși Vatra Dornei
F. C. Ceahlăul P. N. 
Aripile Bacău
Olimpia Rm. Sărat 
C. S. Botoșani
Politehnica lași 
F. C. Progr. Brăila 
Oțelul Galați

F.

(3 noiembrie IM5)
— C.S.M. Suceava
— Dunărea Călărași
— F. C. Constanța
— F. C. Progr. Brăila
— C.F.R. Pașcani
— Prahova C.S.U. PI.
— Dunărea C.S.U. Gl.
— F. C. Ceahlăul P. N.
— Olimpia Km. Sărat
(10 noiembrie 1885)
— F.C.M. Delta Tulcea
— Metalul Plopeni
— F. C. Constanța
— Oțelul Galați
— C.S.M. Suceava
— Politehnica Iași
— Prahova C.S.U. PI.
— Chimia Fălticeni
— C. S. Botoșani

(17 noiembrie 1S85)
— Aripile Bacău
— F.C.M. Delta Tulcea
— Dunărea C.S.U. Gl.
— C.F.R. Pașcani
— Dunărea Călărași
— F. C. Progr. Brăila
— Minerul Vatra Dornei
— A. S. Mizil
— Metalul Plopeni
(24 noiembrie 1885)

— Minerul Vatra Dornei
— Olimpia Rm. Sărat
— F. C. Progr. Brăila
— Oțelul Galați
— Prahova C.S.U. PI.
— Politehnica Iași
— F. C. Ceahlăul P. N.
— Aripile Bacău
— C. S. Botoșani

i XI decembrie 1885)
— Dunărea Călărași
— F.C.M. Delta Tulcea
— F. C. Constanța
— Dunărea C.S.U. Gl.
— C.F.R. Pașcani
— Chimia Fălticeni
— C.S.M. Suceava
— Metalul Plopeni
— A. S. Mizil

• Asociația a fost înființată In 
anul 1965 și activează pe lingă 
Combinatul de industrializare a 
lemnului • Echipa a activat in 
Divizia „B“ in edițiile 1675—1979 
șl 1980—1933 șl în Divizia „C- in 
edițiile 1963—1975, 1979—1930 și
1933—1985 • Președintele asocia
ției : Gheorghe lancu • Secreta
rul asociației : loan - —
Președintele secției de 
Vasile 'Chebeleș 0 
Dorei Cupșa — principal ; Iosif 
Roman — secund • Stadionul — 
în administrarea asociației ; ca
pacitatea tribunelor: 19W0 locuri 
• LOTUL : Verdeș, Petruș — 
portari ; Țiplea. Rîndeanu. Cio- 
han I Cheaua, Negrea — fun
dași ; Bonte, Pop Strîmbei, Pe- 
treuș. Szekell, Șulea — mijlocași ; 
Drăgulescu. Ciohan II. Matei — 
înaintași o GOLGETERUL ECHI
PEI : Drăgulescu — 22 goluri • 
MEDIA DE V1RSTA : 23 ani și 7 
luni 0 Echipă formată din Ju
cători cu experiență (frații Cio
han, Bonte), care au imprimat 
formației un joc combinațiv, 
eficace. Toți jucătorii au dat do
vadă de spirit combativ. Echipa 
a condus cu autoritate seria, ne- 
lăsînd nici o 
de a trece în 
tulul.

I.C.I.M.

Sauliuc ® 
fotbal : 

Antrenori :

șansă adversarilor 
fruntea clasamen-

BRAȘOV
• Asociația a fost înfințaiă în 

anul 1964 șl activează pe lingă 
întreprinderea de antrepriză de 
construcții Industriale și montaj
• Echipa a activat in Divizia 
„B“ in edițiile 1SÎ7—19W) șl în Di
vizia „C“ în edițiile 1972—1677 și 
1960—1604 • Președintele asocia
ției : Nicoiae Zara 0 Președintele 
secției de fotbal : Vasile Zaha- 
rescu 0 Antrenor : Paul Enache
• Stadion propriu ; capacitatea 
tribunelor: t 000 locuri 0 LOTUL: 
Mezei, Cosma — portari ; pop, 
Panache, Patru, Adam, Șolca, 
Chircă. Crăciun — fundași ; Ro
șu, Gliileanu, Lăpâzan, Moraru, 
Aromică — mijlocași ; Berteanu, 
Zicu, Chioreanu, Sl&nei, Vențea
— înaintași 0 GOLGETERII E- 
CHIPEI : Zicu și Berteanu — cite 
10 goluri a MEDIA DE VÎRSTA: 
23 ani a Echipă bine pregătită 
din toate punctele de vedere (fi- 
zlc. tehnic și tactic), in care s-a 
îmbinat armonios experiența u- 
nor jucători (Panache. Roșu, 
Ghiieanu) cu tinerețea și dorința 
de afirmare a lui Pătru. Bertea
nu, Zicu șl Stânei. Punctul forte
— apărarea.

ANUNȚ
I.D.M.S. București, B-dul 

Magheru 6-3, sector 1, în- 
catirează de urgență pen
tru depozitul de piese au
to din str. Valea Cascade
lor nr. 24, sector 6 :
• șef depozit ;
• lucrător gestionar sub

unitate depozit ;
• reeepționeri piese auto;
• primitori mărfuri pie

se auto ;
• muncitori necalificați 

pentru pază.
Solloitanții trebuie să po

sede buletin de identitate 
de București. Relații su
plimentare la sediul între
prinderii, B-dul Magfieru 
nr. 6—8, sector 1. etaj V, 
camerele 3 sau ii, telefon 
11.39.56 interior 142 sau 161.
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CELE MAI BUNE PERFORMANȚE, 
LA CEL MAI IMPORTANT CONCURS!

, într-o ediție de nivel ridi
cai a Campionatelor europene 
pentru juniori, cu rezultate de 
certă valoare, îndeosebi în 
concursul masculin, tinerii 
noștri înotători prezenți la 
Geneva (cinci fete și un bă
iat) au avut, pe ansamblu, o 
comportare sub posibilități, 
excepția numindu-se Tamara 
Costache, victorioasă la 100 m 
liber cu un timp de înaltă 
competitivitate internațională. 
O singură medalie, așadar — 
ce-i drept, cu cea mai aleasă 
strălucire — în loc de un po
sibil (promis !) buchet de me
dalii. Posibil, deoarece, cu ex
cepția lui Laszlo Bay, ceilalți 
reprezentanți ai notației noas
tre la C.E. erau creditați cu 
performanțe capabile să-i pro
pulseze în elita înotului juve
nil continental, ceea ce ar fi 
condus, implicit, la un bilanț 
superior. Palmaresul întreceri
lor din Elveția este conclu
dent : dacă Stela Pura, Iulia 
Mateescu, Adriana Șerban sau 
Luminița Dobrescu își atin
geau, măcar, propriile rezul
tate de vîrf (așa cum este și 
normal în cea mai importantă 
competiție a anului), pozițiile 
ocupate în diferitele probe ar 
fi fost cu totul altele.

La concret, să începem cu 
Iulia Mateescu. Tripla meda
liată a ediției precedente a 
C.E, putea să lupte pentru un 
loc pe podium, chiar pentru 
medalii de aur, și în cursele 
de fluture, și în acelea de 
spate. Creditată cu 1:03 și 2:18, 
respectiv 1:05 și 2:17,98, plo- 
ieșteanca a fost cronometrată 
la Geneva cu 1:06,73, 2:23,39, 
1:09.46 și 2:37,84! Comparațiile 
sînt lesne de făcut. în loc de 
medalii, locurile 16, 17, 21, 24... 
Băimăreanca Stela Pura era 
capabilă de argint la 800 m, 
cu 8:49,33, și de bronz la 200 
m liber, cu 2:05, însă, cu 
8:53,36. respectiv 2:09,20 nu a 
ocupat decît pozițiile a patra 
Si a... 18-a (la 400 m a fost 
a șasea, cu 4:23,80, în loc de 
un posibil 4:19). La fel au stat 
lucrurile în ce privește rapor
tul dintre posibilitățile și rea
lizările Adrianei Șerban șl Lu
miniței Dobrescu. Cea dintîl, 
spre pildă, a înotat cu circa 
șase, secunde mai slab decît 
nivelul său maxim Ia mixt 
(fiind. în plus. descalificată 
pentru ,,asimetria brațelor la 
fluture11), iar reșițeanca nu a 
reușit, cum spera, să coboare 
sub un minut pe 100 m liber, 
înregistrînd un nesatisfăcător 
1:01.70. egal cu locul 22 în ie
rarhia probei. Contraperfor- 
manțele din cursele individuale 
s-au repetat și în ștafete, 
unde. cvartetele considerate 
printre protagoniste, s-au mul

țumit, de fiecare dată, cu po
ziția a opta în finale. în fine, 
U Bay a înotat 200 m bras 
în 2:31,68 la 14 iulie, iar Ia 
Geneva, după două săptămîni, 
2:38,38.

Ce s-a întîmplat T Cum ex
plică cei doi antrenori prezenți 
la întrecerile de la Geneva, 
M. Gothe și M. Slavic, nereu
șitele din bazinul „Des Ver- 
nets“ î Opinia lor este că prin
cipala carență a fost de ordin 
psihic, ei acreditind ldeea că 
primul contact cu atmosfera 
foarte „încinsă” din bazin 
(spectatori, circa 2 000, extrem 
de zgomotoși, cu tobe și trom
pete) le-ar fi inhibat pe fetele 
noastre, mai ales pe debutan
tele Pura și Dobrescu. Cea 
dintîi a pășit cu stîngul, prima 
în concurs dintre reprezentan
ții noștri șl tracul de întrecere 
s-a transmis rapid celorlalți. 
„Am încercat să-i remontăm, 
să le redăm încrederea in po
sibilitățile lor reale, dar n-am 
reușit ; abia in ultima zi, Ta
mara Costache reușind să-și 
revină și să evolueze la cel 
mai bun nivel",. susțin cei doi 
antrenori. Pe lingă inhibiție 
sau lipsă de mobilizare, a mai 
existat, în cazul Iuliei Mate
escu, circumstanța atenuantă a 
îmbolnăvirii în preziua startu
lui, cu dureri abdominale și 
febră în timpul probelor. în 
ce o privește pe Stela Pura, 
se spune că ea a lucrat mai 
puțin după Balcaniada de ju
niori, nepotrlvlndu-1-se „Îngus
tarea” pregătirii, băimăreanca 
trebuind să lucreze continuu, 
mult și intens.

După părerea noastră s-a 
greșit în pregătirea pentru 
C.E. E limpede. Rămîne ca fe
derația, tehnicienii să analizeze 
unde și cum s-au strecurat e- 
rorile, astfel incit la viitoarea 
ediție a Întrecerii speranțelor 
europene, reprezentanții Înotu
lui nostru să concureze la cel 
mai Înalt nivel al lor, depă- 
șlndu-șl chiar propriile reali
zări anterioare, nu așa cum s-a 
întîmplat acum. Posibilitățile 
trebuie puse ta valoare, nu 
spunem o noutate, la momen
tul oportun 1 Iar posibilități e- 
xistă. Stela Pura, Luminița Do
brescu și L. Bay au și la anul 
drept de participare, ca vlrstă, 
la C.E. de juniori, iar prima 
poate, fără nici o Îndoială, să 
continue lanțul frumoaselor iz- 
bînzi Ponta-Pinter-Costache. 
După un ploieștean, un băimă- 
rean, apoi din nou o ploîeș- 
teancă. Va fi rîndul unei băi- 
mărence ?... Dar celelalte cen
tre, chiar nu au nimic de 
spus ? E timpul unui răspuns, 
în fapte !

Geo RAETCH! |

PE AGENDA
A FEDERAȚIILOR

BOX. Forul moAdial al pugi- 
lismului amator intenționează 
să stabilească la 16 numărul 
boxerilor care ar urma să ia 
parte, la fiecare categorie, ta 
toate marile competiții inter
naționale. Hotărîrea ar urma 
să intre în vigoare începînd 
cu Jocurile Olimpice din 1992. 
Stabilirea celor 16 se va face 
astfel : 10 dintre ei vor fi a- 
leși în baza clasamentelor mon
diale întocmite de A.I.B.A.. iar 
restul de șase vor fi desem
nați în urma unor turnee de 
calificare. Propunerea ni se 
pare interesantă, dar nu va fi 
deloc ușor de stabilit listele 
celor mai buni 10 la fiecare 
categorie.

TENIS. în urma ultimelor a- 
filieri, la această oră Federa
ția internațională de tenis are 
125 de țări membre, ceea ce 
demonstrează marele avînt pe 
care l-a înregistrat tenisul în 
întreaga lume • între 21 și 
28 iulie 1988 va avea loc la 
Praga „Cupa Federației”, com
petiție pentru formații femi
nine (4 meciuri de simplu fi 
unul de dublu). Ediția din a- 
cest an a competiției organi
zată de F.I.L.T., se va desfă
șura la Nagoya. In Japonia

festivalul Mondial

al Tineretului și studenților

UN ATRACTIV 
SIMULTAN ȘAHIST
MOSCOVA (Agerpres). In ca

drul programului sportiv al celui 
de-al Xll-lea Festival Mondial al 
Tineretului șl Studenților de la 
Moscova, In Sala Clubului T-S.K.A. 
a avut loc un simultan de șah la 
1 000 de mese, în care tineri din 
peste 40 de țări ale lumii s-au 
ln.tfl.nit cu 50 de mari maeștri fl 
maeștri internaționali. Printre a- 
ceștia s-au numărat campionul 
mondial Anatoli Karpov, foștii 
campioni al lumii Mihaîl Tal șl 
Vâslii Smlslov, Irina Levitina, 
Nana Aleksandrla. Rafael Vaga- 
nlan, Lev Polugaevskl (U.R.S.S.), 
Liubor Ftacnlk (Cehoslovacia), 
Alonso Zapata (Columbia) șl Rita 
Kask (Ungaria). Din cele 20 
de partide susținute, Anatoli Kar
pov a cîștigat 10 șl a remizat una, 
cu ttnăra elevă iugoslavă Ma
riana Măriri, campioană mondială 
de junioare (16 ani).

DE LUCRU 
INTERNAȚIONALE

(6—13 octombrie) cu participa
rea a 41 de națiuni.

ATLETISM. Consiliul I.A.A.F., 
reunit la Atena, sub președin
ția lui Primo Nebiolo, a decis 
să mențină programul tradițio
nal al întrecerilor atletice la 
Olimpiada din 1988. Dat fiind 
decalajul orar existent între 
Seul și S.U.A., la cererea te
leviziunii americane ar fi tre
buit modificat programul în
trecerilor. Primo Nebiolo a a- 
rătat. într-o conferință de pre
să, că întrecerile atletice vor 
avea Ioc. fără pauză, între o- 
rele 9 șl 17, toate finalele fi
ind programate după-amiaza, 
cu excepția probei de maraton 
femei și a cursei masculine de 
50 km.

AERONAUTICĂ. Campiona
tele mondiale de planorism se 
desfășoară în această lună, în 
împrejurimile localității Rieti, 
în Italia. In 1987 competiția va 
avea loc Ia Benalla. în Austra
lia. în apropiere de Melbourne. 
Fiecare țară poate înscrie cite 
cinci planoare. în loc de patru 
ca pînă acum. Următoarele 
campionate mondiale vor fi 
găzduite de Viena (1989) și 
Minden, în Arizona (1991).

în spart, dlntotdeauna, au 
existat fel de fel de greșeli fi 
nu credem să fi fost vreun 
sportiv, antrenor sau — mal 
ales — arbitru care să poată 
declara, cu mina pe inimă : 
„n-am greșit niciodată !*.

fit anul ltst, campionatele 
europene de atletism s-au des
figurat la Berna, pe stadionul 
Neusel. In ultima si a com
petiției, a fost programată 
cursa maratonului. Alergătorii 
au făcut, oMf nuttul tur de 
pistă, după oare au Ieșit de 
pe stadion. La întoarcere, in 
frunte, cu un avans de ciflva 
seci de metri, te afla fondis- 
tul sovietic Ivan FUln. Mai 
erau doar vreo 700 de metri 
fi titlul de campion era (ca 
și...) al lui. Dintr-o greșeală, 
el a fost Insă îndrumat tntr-o 
altă direcție. Ctnd s-a revenit, 
era prea ttrziu, căci finlande
zul Veiko Karvonen trecuse 
linie de sosire tn 2.24:51,6, ur
mat de sovieticul Boris Grl- 
șaev, după 5 secunde, Filin 
încheind cursa tn 2.25:26,6. Au 
urmat huiduielile... de rigoare 
ale spectatorilor pentru arbi
trii tn culpă șl discuții ale 
juriului de apel al competi
ției, care, ptnă la urmă, n-a 
găsit o altă soluție decît a- 
ceea a omologării ordinii so
sirii, așa cum s-a produs t.„

TELEX • TELEX
ATLETISM • Semifondistul br 

tanic Steve Ovett a fost învii 
în cursa de 1 500 metri de 1 
Lappeenranba (Finlanda) de căti 
sudanezul omar Khalifa, în 3:36, 
față de 3:37,91. La 110 m.g 
McKoy (Canada) — 13,42 • 1 
campionatele naționale ale Ungi 
riel, L Szalma : 8,29 la lungime 
I. Nagy : 20,84 la 200 m ; Z. Szz 
bo: 1:48,45 la 800 m • Tn „amici 
Iul* dintre Polonia și Cehoslovz 
da de la Varșovia, la masculin 
121—88 p, iar la feminin 79,5—77 
p. Dintre rezultate: Eva Markt 
va : 6,85 m la lungime ; Miler 
Stnandova: 1:58,19 la 800 m, Heler 
Fibingero^a 20 89 m La greutai 
(toate din Cehoslovacia). Polc 
nezul Hofman a sărit la trlpl 
17,09 m.

AUTOMOBILISM * Cursa c 
la Perugia a revenit lui Mik 
Tackwell (pe Ralt RT), medie c 
rară — 101,664 km.

BASCHET • Meciul femi.nl 
dintre echipa U.R.S.S. și o selec 
ționată a cluburilor din S.U.A 
disputat la Vilnius, s-a încheia 
cu scorul de 85—49 (39—19) în fs 
voarea gazdelor.

CICLISM • Polonezul Lesniev 
ski a cîștigat etapa a 8-a a Tu 
rului Poloniei (Szczacinek 
Gorzow. 177 km) în 4.37:34. i 
conduce în clasamentul genera 
cu 27.03:57. .

POLO pe APA • Rezultatei 
ultimei etape a turneului (f) d 
la Hanovra: R.F.G. „B“ — Frânt 
9—4; Ungaria — R.F.G. „A* 11—< 
Norvegia — Italia 11—6; pe pr 
mele locuri: 1. Ungaria 10 p; 
R.F.G. „A* Bp; 3. R.F.G. „B* 6p

TENIS • Intr-un meci demor 
strativ la Inglewood, americani 
McEnroe l-a învins pe francezi 
Yannick Noah cu 6—1. 6—4.

greșeli!
O greșeală de altă factură 

s-a produs anul acesta la ma
ratonul de la Rotterdam, la 
10 aprVie, ctnd portughezul 
Carlos Lopes a realizat — cu 
2.07:1I — un nou record „mon
dial' al probei. Zilele trecute, 
organizatorii au comunicat că, 
reverifietnd cronometrul elec
tronic și fișele de rezultate, 
au constatat o eroare, astfel 
că timpul real al celei mai 
bun performanțe a unui ma- 
ratonist este de 2.07:12!

La 20 mal, la Norman, in 
Oklahoma, Joe Dial a stabilit 
— cu 5.24 m — un nou record 
american la săritura cu pră
jina. La studierea dosarului 
de omologare a recordului, 
s-a constatat că, de fapt, 
înălțimea trecută de Dial a 
fost de 19 „picioare". 2 ..de
gete" si jumătate, măsură an- 
glo-saxonă care nu figurează 
insă pe tabelul de conversiu
ne metrici, tn această situa
ție, dintr-o anume comoditate 
și pentru rezolvarea lucruri
lor, Federația americană de 
specialitate a apelat la cifrele 
convertibile din tabel și ast
fel recordul lui Dial a ajuns 
la.. 5,85 ml O greșeală care, 
de data aceasta, i-ar putea 
deranja, cel mult, pe... adver
sarii lui Dialt

r. vil.

In pofida unor evidente 
deosebiri, snb toate aspectele, 
se pare că ciclismul și pati
najul viteză sînt, totuși, două 
ramuri de sport înrudite sau, 
în orice caz, două discipline 
care se completează. Pledează 
în sprijinul acestei constatări 
marele număr al sportivilor 
care au practicat, cu destul 
succes, ambele discipline. Fără 
intenția de a trage concluzii, 
vom cita cîteva exemple care, 
eventual, i-ar putea ajuta pe 
specialiști să înțeleagă mai 
bine raporturile intime care 
există între aceste două ra
muri sportive.

Cu mai multi ani în urmă, 
snortivul sovietic Evgheni Gri- 
șin a fost campion olimpic de 
patinaj viteză (în 1956 și 1960). 
la 500 m, cu același rezultat 
de 40.2 și la 1 500 m cu 2:08.6 
si. respectiv. 2:10.4. El a de
ținut- mai multe recorduri 
mondiale în „alergarea" pe pa
tine. dar. în același timn, era 
și un remarcabil specialist al 
velodromului, tn 1953. Grișin 
a evoluat și în București, pe 
velodromul din parcul sportiv 
Dinamo, fiind finalist al pro
bei de viteză din cadrul Festi
valului mondial al tineretului 
și studenților (s-a clasat al 
doilea, după cehoslovacul Ma- 
șek).

Americanul Erik Heiden ma
rea vedetă a ..Olimpiadei albe”

PATINATORII... CICLIȘTI!r
din 1980, de la Lake Placid, 
unde a cîștigat toate cele cinci 
probe ale patinajului viteză 
(500 m — 38,03, 1 000 m — 
1:15,18, 1500 m — 1:55,44, 5 000 
m — 7:02,29, 10 000 — 14:28,13) 
a renunțat, apoi, definitiv, la 
competițiile pe patine, dedi- 
cîndu-se ciclismului. Chiar 
dacă, pe două roți, el n-a ob
ținut succese pe măsura celor 
de la patinaj, faima sa spor
tivă este foarte mare. Anul 
acesta, spre exemplu, Heiden 
s-a aflat printre cei 135 de 
concurenți ai Turului Italiei 
care au terminat întrecerea ; 
este adevărat, la multe minute 
de cîștigătorul ei, Bernard Hi
nault, dar, fapt important, a 
terminat-o cu fruntea sus...

Sora sa, Beth, n-a fost decît 
medaliată cu bronz la J.O. din 
1980, la 3 000 m. cu 4:33,77 
(campioana, patinatoarea nor
vegiană Bjorg Eva Jensen, a 
fost cronometrată în 4:32,13), 
dar, în vara aceluiași an. la 
..mondialele" de ciclism din 
Franța, a cîștigat titlul în proba 
de fond (53.6 km). învingîn- 
du-Ie, la sprint. în 1.45:15. pe 
suedeza Jahre și britanica 
Jones. O altă sportivă ame
ricană. Sheila Young (campi
oană olimpică Ia patinaj. în 
1976. la 500 m — 42.76 și me
daliată cu bronz la 1 500 m — 
1.19.14) a fost și ea campi
oană mondială la ciclism in 
1976 în proba de viteză. In- 
treeînd-o pe conaționala ei Sue

Novarra, campioană cu un sn 
mai înainte (Sheila s-a clasat 
atunci a treia).

în sfîrșit. patinatoarea 
Christa Rothenburger, din 
Dresda, multiplă campioană 
mondială, europeană și olim
pică (la J.O. de la Sarajevo a 
cîștigat 500 m în 41.02 s) are 
la activ, pînă acum, nouă tit
luri de campioană de ciclism 
a R.D. Germane. Anul acesta, 
pe velodromul „Alfred Rosch" 
din Leipzig. Ia a 37-a ediție 
a campionatelor țării. Christa 
Rothenburger (în fotografie) a 
obținut victoria in proba de 
viteză. întreeînd-o în finală pe 
Schiemenz. pe care a învins-o. 
și în cursa de 500 m (37.40 s. 
față de 38.42 s)...

Romeo VUARA

MONACO ÎNVINGĂTOARE 
IN DEPLASARE

In campionatul Franței, A. S. 
Monaco, adversara Universității 
Craiova în „Cupa cupelor* a re
purtat o prețioasă victorie în de
plasare. învingînd cu 1—0 echipa 
Rennes, prin punctul marcat de 
către tînărul din Coasta de Fil
deș. Youcef Fofana. Alte rezul
tata ale celei de a 4-a etape : 
Paris St. Germain — Bordeaux 
1—0. Toulon — Metz ‘2—1, Lens — 
Toulouse 2—0. Nice — Auxerre 
•1—1. Strasbourg — Lille 2—1, 
Nantes — Bastia 2—0. Sochaux — 
Le Havre 1—1, Nancy — Laval 
1—0. Brest — Marseille 2—1. Pe 
primele locuri în clasament : 
Paris St. Germaîn 8 p, Toulon 7 
p Lens. Nantes și Bordeaux, cu 
cîte 6 p. Monaco are 4 p și ocupă 
locul 11. Pe ultimele locuri : 19. 
Toulouse 2 p, 29 Bastia 0 p.

MECIURI INTERNAȚIONALE
9 tn preliminariile C.M. (zona 

Asiei) — turul a’ doilea : Indo
nezia — Coreea de Sud 1—4,

S In „Cupa ele vară“ : Werder 
Bremen — F. C. Carl Zeiss Jena 
3—0 (2—0)

9 în meci amical : F. C. Basci 
— Bayern Mfmchen 0—1 (0—1).
A înscris Lerby (mln. 30).

CM. DE JUNIOR! I!
In mai multe orașe din R. P. 

Chineză începe campionatul mon
dial rezervat juniorilor II (sub 
16 ani). Participă următoarele re
prezentative’ R P. Chineză. Boli
via. Guineea, S U.A.. Australia. 
Argentina. R P. Congo. R F. 

Germania. Arabia Saudită, Cost 
Rica. Nigeria. Italia. Qatai 
Brazilia, Mexic. Ungaria. Echi 
pele sînt împărțite în patru gru 
pe. Primele două clasate se vo 
califica în sferturile de finală 
învingătoarele se vor califica îi 
semifinale, de unde echipele cîs 
tlgătoare vor juca în finală. Me 
eiurile decisive pentru loourfl 
1—2 și 3—1 s nt programate L 
11 august la Beijing.

PLATINI RÂMINE LA JUVENTUl 
PÎNĂ IN 1937

Celebrul jucător francez Miche 
Platini începe în curînd cel d' 
al 4-lea sezon în campionatul Ita 
liei, fiind component al echipe 
Juventus cîștigătoarea ultime* e 
diții a ..C.C.E.*. La 30 iunie 198' 
i-ar fi expirat contractul, dar .zi 
lele trecute, antrenorul său Gio 
vanni Trarpatoni a declarat ci 
nu se poate despărți așa de ușo 
de unu’ dintre marii jucători a 
lumii „Am stat de vorbă ci 
Michel — spunea Trappatoni - 
și mi-a promis, că după expira 
rea contractului si-1 va prelung 
la „Juvc* cu cel puțin un an“ 
Intr-adevăr, în cei trei ani, d< 
cînd Plaf.nl activează La Tortn< 
nu a creat nici o problemă an
trenorului. conducerii clubului 
sau colegilor de echipă. Tntr-( 
recent! declarație jucătorul fran
cez a declarat că în noul sezor 
ar dori să fie desemnat pentru « 
treia oară cîștigător a! trofeu 
..Balonul de aur*. „Principalu 
meu contracandidat — a adăugi 
Platini — est? vest-germanul 
Bernd Schuster de la C. F. Bar
celona*..
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