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De azi, la arena Progresul, in „Cupa Davis"

ECHIPELE ROMÂNIEI Șl EGIPTULUI lNTR-0 ATRACTIVĂ
DISPUTĂ PENTRU PROMOVAREA IN
Astăzi, de la ora 13,30, la 

arena Progresul din Capitală, 
va începe atractiva întilnire de 
tenis România — Egipt. O 
confruntare între două formații 
puternice și omogene, dornice 
de afirmare în competiția su
premă a „sportului alb“. Tot
odată, pentru amîndouă, o 
treaptă de urcat spre promo
varea în categoria superioară 
a „Cupei Davis“ — grupa mon
dială.

Să aruncăm încă o privire 
pe fișele statistice ale acestei 
întîlniri. Așadar, semifinalele 
grupei „A“ din zona europeană, 
una din cele patru diviziuni 
continentale ale acestei între
ceri cu ramificații multiple.

Alături de echipele României 
șl Egiptului, in semifinalele 
aceleiași grupe figurează Mo
naco și Danemarca, care se in- 
tîlnesc la Monte Carlo, pentru 
desemnarea celeilalte finaliste. 
Este, de asemenea, al 85-lea 
med al tenismanilor români 
înscris In analele competiției, 
de la startul lor luat in anul 
1922. Plnă acum, echipa noas
tră a dștigat 40 de întîlniri șl 
a pierdut 44. A fost — se știe 
— de trei ori finalistă a „Cu
pei Davis*, In 1969, 1971 șl
1972. Acum, eu o formație ti- 
nără, Încercăm să revenim In 
rîndurile elitei tenisului. Doar 
două bariere ne mai stau în 
cale, semifinala și — în caz

ELITA TENISULUI
da victorie — finala zonală, 
programată pentru 4—6 octom
brie.

Este a treia Intilnire dintre 
reprezentativele celor două 
țări. Prima a avut loc în e- 
diția din 1969 a competiției, 
cind tenlsmanil noștri se în
torceau de la Cairo cu o vic
torie cucerită cu greu : 3—?. 
Scor repetat șl in a doua con
fruntare, zece ani mal tîrzlu, 
la București, iar echipa română 
a luat, cu acest prilej, startul 
spre prima sa mare finală. De 
la intîlnirea din acest an 1969, 
doar un singur participant se 
mai află și acum în teren. Este 
vorba de Ismail El Shafel, pe 
atunci echipierul care aducea 
cele două puncte ale formației 
oaspete, actualmente căpitanul 
ei nejucător.

ROMANIA - EGIPT 
Teren Progresul 
Vinert 1 august, 

ora 13,30 
Seglreeaau — El Sakka 

Dirzu — Bî Mehelmy
StmMtk 3 august, 

ora U
Solemnitatea de pre

zentare a echipelor, ur
mată de partida de 
dublu.

Duminică 4 august, 
ora 13,30 

Segărceanu — El Mehelmy 
Dtruu — El Sakka

Aspect din timpul solemnității de ieri a tragerii la sorți
Foto : V. BAGEAC

După C. M. de caiac-canoe pentru juniori

,5011 VAL“ CONFIRMĂ

Ieri, la prinz, primul moment 
oficial în cronica viitoarei 
dispute. într-unul din saloa
nele hotelului „București* a 
avut loc tragerea la sorți, în 
prezența vicepreședintelui F.R.

Radu VOIA 
Ion GAVRjLESCU

(Continuare în pag. 2-3)

STARA ZAGO- 
RA, 1 (prin telefon) 
A 44-a” Balcania
dă de atletism es
te găzduită de a- 
cest oraș care es
te un puternic 
centru al indus
triei. chimice, e- 
lectronicii, indus
triei ușoare și, de 
asemenea, un cen
tru agricol foarte 
dezvoltat. La a- 
ceastă oră, orașul 
numără 1 700 000 
de locuitori, care, 
în ănajoritatea 
lor, iubesc exer
cițiul fiizic șl 
sportul, o dovadă 
fiind șl comple
xul sportiv „Be- 
roe", nou con
struit și bine uti
lat, care a fost a- 
les ca gazdă a 
Balcaniadei. Prin
tre performerii 
sportivi din a- 
ceastă localitate 
se află și Ludmi
la Andonova, cea 
care anul trecut 
a ridicat Șta
cheta recordului 
mondial la înălți
mea de 2,07 m și
pe care, bineînțeles, numeroșii 
săi suporteri doresc să o vadă 
cîștigînd și aici, în orașul ei.

In cursul zilei de joi au a- 
vut loc lucrările Congresului 
Balcanic, precum șl ședința 
tehnică. La aceasta din urmă, 
dat fiind faptul că la Întreceri 
iau parte numai patru țări — 
Grecia, Iugoslavia, România fi

Ion Păciolanu ți Llviu Giurgian, reprezen
tanții noștri în proba de 110 m garduri

Bulgaria — s-a hotărît ca în
trecerile să se desfășoare di
rect în finale.

Din păcate, ca în multe alte 
părți ale Europei, și acest 
oraș. In ciuda marilor sale

Romeo VILARA

(Continuare tu pag 2—3)

In „Concursul Prietenia" la pentatlon

CONCURENȚI DIN 6 ȚĂRI PROMIT 
UN SPECTACOL DE BUNA CALITATE

„Sportul celor cinci sporturi* 
— pentatlonul modern — reu
nește, incepind do duminică, 
speranțele acestei dificile dis
cipline din Bulgaria, Ceho
slovacia, Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S. și, bineînțeles, Româ
nia, intr-o confruntare tradi
țională : .Concursul Prietenia*, 
competiție care, întotdeauna, a 
prefigurat... viitorul acestui 
sport. Gazdă ospitalieră va fi, 
din nou, Bucureștiul, locul 
unde, în ultima vreme s-au 
organizat citeva competiții de

anvergură din domeniul pen
tatlonului. La ora cind apar 
aceste rinduri, pregătirile sînt 
încheiate, iar sportivii efectu
ează ultimele antrenamente, 
pentru a se afla la ora star
tului in cea mai bună formă.

La stadionul Olimpia — a- 
colo unde, de fiecare dată, are 
loc proba de călărie —, la sala 
de scrimă Steaua — care va

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. a 4-a)
După campionatele mondiale 

de caiac-canoe pentru juniori, 
desfășurate pe lacul Albano 
(Italia), se impune o analiză 
a rezultatelor — bune — obți
nute de sportivii noștri, în
torși în țară cu 7 medalii (3 
de argint și 4 de bronz).

O primă concluzie se referă 
Ia valoarea ridicată a loturi- 
rilor R.D. Germane, U.R.S.S. 
și Ungariei, care au ocupat 
primele trei locuri, in această 
ordine, in clasamentul pe na
țiuni, înaintea Iotului juniori
lor noștri. Pornind de la a-

La deschiderea stagiunii 1985-1986

„MAI AVEM MULTE DE FĂCUT PENTRU 
DEPLINA AFIRMARE A FOTBALULUI NOSTRU" 
Interviu cu vicepreședintele r.R.r., rcircca Pascu

— Cum apreciati dezvoltarea 
fotbalului în ultimii ani ? Care 
sînt principalele reușite 7 Ce 
insatisfacții persistă ?

— Fotbalul a fost și rămine 
cel mai popular sport din tara 

. noastră. Raportat la numărul 
locuitorilor ei. România dispu
ne — in planul performanței — 
de un sistem competițional dez
voltat, cele trei eșaloane („A“, 
„B“ și „C“), precum și catego
riile speranțelor și juniorilor, 
adunînd săptăminal, in com
petiții organizate, peste 500 de 
echipe aparțini nd unor cluburi 
și asociații sportive care acti
vează pe principiul autofinan
țării. Această creștere fără pre
cedent a fost posibilă datorită 
dezvoltării ne multiple planuri 
• tării, datorită ridicării stan

ce astă premisă, ca și de Ia 
faptul că un astfel de bilanț 
reprezintă cel mai bun rezultat 
obținut de caiaciștii și canoiștii 
juniori in competiții interna
ționale de mare anvergură, se 
poate pune problema dacă ar 
fi fost posibilă o clasare mai 
bună, cu mai multe puncte, 
deci, dedt cele acumulate.

Marea noastră favorită, tn 
acest campionat, era Genoveva

Alexandru SOLOMONESCU

(Continuare In pag. 2-3)

dardului de viață a populației. 
In baza unor acumulări can

titative, sportul cu balonul ro
tund din tara noastră a obți
nut, în ultimii ani, o serie de re
zultate prestigioase, cum ar fi : 
calificarea eehipel noastre națio
nale la turneul final Euro *84 (du
pă ce „tricolorii* eliminaseră pu
ternicele reprezentative ale Ita
liei, campioana mondială en- 
titre. Cehoslovaciei și Suediei); 
calificarea unor formații de 
club, ea Dinamo București și 
Universitatea Craiova în faze 
superioare — semifinale — ale 
competițiilor europene. C.C.E. 
și, respectiv. „Cupa U.E.F.A.*: 
locul 3 obfinut de selecționata 
de juniori la C.M. din Austra
lia șl — tot acolo, ia Antipozi 
— cucerirea „balonului de aur“.

NATA1IA ROMÂNEASCĂ - LA ORA
MARELUI EXAMEN AL „EUROPENELOR"
E limpede ca și cristalul apa 

bazinului „23 August*. Și e a- 
tit de îmbietoare, acum, cind, 
vorba poetului, „soarele s-a 
topit șt a cum pe pămint*. Ce 
au făcut, aid, înotătorii noștri 

atribuit eelui mai valoros fot
balist al turneului, hunedorea- 
nul Romulus Gabor.

Toaie aceste reușite nu ne 
împiedică însă să afirmăm că 
F. R. Fotbal mai are încă mul
te de făcut pentru a realiza 
o și mai puternică dezvoltare 
si afirmare a sportului cu ba
lonul rotund atit pe plan in
tern. cit si pe plan internațio
nal. Este un obiectiv Ia care 
(sub o Îndrumare si un con
trol eficient) trebuie să contri
buie tot mai multe cluburi și 
asociații sportive. Dar pentru 
ea obiectivele de performantă 
ale tuturor unităților noastre 
sportive să prindă viață sini 
necesare eforturi sporite in di
recția organizării lor la un ni-

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare în pag. 2—3) 

de frunte în ultimele zile T 
Simplu: au Înotat de zor. Mai 
puțin cu doar dteva zile Îna
intea primelor starturi la eu
ropene. ta perioada de fini
sare. Mai mult Înainte, grupul 
bâimărean, spre pildă, tnsu- 
mînd peste 2 500 de kilometri
— dacă nu cumva chiar 3 000
— intr-un an de pregătire. Mii 
de kilometri, pentru o cursă 
de dteva zeci de secunde sau 
de puține minute. Plus pregă
tirea pe uscat, cu alergări, hal
tere șl așa mal departe, totul 
in multe ore pe zi. Muncesc 
mult tinerii aceștia, care, pe 
lingă viața de sportiv, o mal 
au și pe aceea de... elevi. (Continuare în pag. 2-3)

Start, la antrenament, în procedeul preferat — spate — al mul
tiplei noastre campioane Carmen Bunaciu (in prim-ptan).

• Munca intensă din perioada 
de pregătiri, principalul suport 
al aspirațiilor « Două fete am
bițioase in concursul de sări
turi in apă • Poloiștii vor și 
pot să revină in primul pluton

Sîmbăta trecută — spre a 
vorbi la concret — dimineața 
a Început, la ora T, cu cind 
ture de alergare pentru Învio
rare, la 8 s-a trecut in sala 
de forță, la 9 In bazin, plnă 
la miezul zilei. Cu ochii pe 
cronometra și caiete, veșnic 
nemulțumitul antrenor emerit 
Gheorghe Dlmeca avea destule 
de spus pentru Noemi Lung, 
Mariclca Culică, Eniko Palen- 
csar sau Robert Pinter. După 
toate astea, tinerii găseau pu
terea să zîmbească, uitînd,

Geo RAEfCHI



„FAMILIA" PATINATORILOR S-A REUNIT LA LUPTE GRECO-ROMANE

Intr-un centru de pregătire olimpică
In tinărul centru de pregătire 

olimpică la patinaj, alături de 
„artiștii ghețll" au fost selecțio
nați recent și cei mal buni vi- 
tezisti. susceptibili de a repre
zenta tara noastră la viitoarele 
J.O. de iarnă. Momentul inau
gurai al unei activități pe care 
o dorim cit mal rodnică a avut 
loc zilele trecute, tntr-una din 
sălile de festivități ale între
prinderii de mecanică fină din 
București, care patronează cen
trul olimpic, făcind eforturi lă
udabile pentru a asigura pati
natorilor condiții corespunzătoare 
de pregătire st participare la 
concursuri.

Conduoerea tehnică a acestei 
unități de performantă a fost 
încredințată profesorului Adrian 
Dragnea, asistent universitar la 
Institutul de educație fizică gi 
sport. Antrenamentele se vor 
desfășura sub supravegherea de 
specialitate a doctoriței Sanda 
Frum-Marchian, fostă campioa
nă absolută la patinaj viteză, și 
a asistentului medical Emil Fa
ris. Dintre toate cadrele tehni
ce, Cornel Munteanu, antrenor 
principal la patinaj artistic, 
„mina lui dreaptă", soția — 
Gabriela, șl fosta patinatoare 
din Brașov Manuela Bădițolu 
erau atunci cei mal fericiți. Mo
tivul î Elevii lor aveau deja... 
gheată, urmînd a pleca chiar In 
seara aceleiași zile la Gheor- 
gheni, pentru primele teste pe 
patinoarul artificial acoperit din 
localitate. Am aflat că lotul 
„artiștilor ghețll", din care fac 
parte Cornel Gheorghe, Marian 
Frisăcaru, Anca Crlstescu, Co- 
druța Moiseanu, Greti Marton 
și alte elemente talentate, se 
pregătește Intens si are in fată 
ca obiectiv principal C.M. de 
juniori, programate Intre 9—15 
decembrie la Sarajevo. O pre
mieră pentru tinerii noștri re
prezentanți, un examen foarte 
greu, pe care sperăm că 11 vor 
trece onorabil.

...Retras prof. Adrian Ciobanii

era mai tăcut ca orlcind. Părea 
mai mult ingindurat declt bucu
ros că a fost numit antrenorul 
principal al viteziștilor. De ce 7 
,.Pentru că acest sport se află 
încă la discreția vremii In pro
cesul de Instruire, ne-a răspuns 
tinărul tehnician. Oricum, cen
trul olimpie va ține, sint con
vins, steagul patinajului nostru 
de viteză*. Cum este lotul cu 
care porniți la drum 1 »Eu sie 
că promite lotul format din I- 
leana Cleteșteanu, Mihaela Das- 
călu, Cerasela 
lando Cristea, 
Edmond Cseh, 
bor Becze și 
tineri talentați ______
Urmare, aflați Încă la virsta ju
nioratului. Păcat că antrenorul 
Dan Lăzărescu a refuzat, din 
motive personale, să lucrăm 
împreună. In temeiul unei bo
gate experiențe, el ar fi fost de 
un real folos In pregătirea ti
nerilor olimpici. Deocamdată, 
muncesc cot la cot cu selecțio- 
nabilil, le arăt. Continuăm să 
lucrăm pe... uscat. In vederea 
participării la campionatele re
publicane de patinaj pe rotile ple
căm la Suceava pe biciclete, cu cî
teva puncte de control. Deși du
re, antrenamentele au decurs pi
ni In prezent in mod plăcut." 

întrecerile de pe pista de la 
Suceava precum $1 viitoarele 
eoncursurl de pe „inelele de 
gheată* vor 11 tot atltea teste 
pentru cel I tineri alergători 
care aspiră la un loc In dele
gația țării noastre la C.M. de 
juniori, din luna martie a anu
lui viitor, din Canada. „Poarta 
lotului este larg deschisă pen
tru noii veniți, centrul de pre
gătire reprezentind de fapt zi
ua de mîlne ■ patinajului ro
mânesc I", ne-a mai spus Inter
locutorul nostru.

Intr-adevăr, de rftva timp, ba
te un aer proaspăt to aria a- 
cestui sport olimpic...

Hordobețiu, Or- 
Nicolae Sandu, 

Daniel Csata, Tl- 
Csaba Madarasz, 
șl dornici de a-

Duminică, în mai multe cen
tre sportive din țară, se reia 
campionatul național pe echipe 
la lupte greco-romane, compe
tiție importantă care acum, în 
etapa a 5-a, programează nu
meroase întîlniri echilibrate și. 
sperăm, de bun nivel tehnic 
și spectacular. Iată, de altfel, 
programul meciurilor :

SERIA I. Grupa A: C.S. 
Satu Mare, S1MARED Baia 
Mare, A.S.A. Cluj-Napoca; 
Grupa B : Steaua,. C.S. Arad, 
Bihoreana Marghita ; Grupa C : 
C.F.R. Timișoara, C.S.M. Re
șița, C.S.M. Electromureș Tg. 
Mureș, Metalul I.U.R.T. Lugoj.

SERIA a II-a. Grupa A : 
Chimistul Rm. Vîlcea, Cimen
tul Tg. Jiu, L.C. Dacia Pitești ; 
Grupa B : C.S.M. Craiova, Me
talurgistul Băilești, Electropu-

tere Craiova ; Grupa C : Stea
gul roșu Brașov, Progresul 
București, Aluminiu Slatina. 
Turbomecanica București.

SERIA a IlI-a. Grupa A : 
Muscelul C. Lung, Metalul 
București, Dinamo București ; 
Grupa B : Progresul Brăila, 
Carpați Sinaia, A.S.A. Buzău ; 
Grupa C : Farul Constanța, 
I.M.U. Medgidia, Delta Tulcea, 
C.S.M. Otelul Călărași.

SERIA a IV-a. Grupa A: 
C.S. Botoșani, C.S.M. Suceava, 
C.S.M. Metalul Rădăuți ; Grupa 
B : S.C. Bacău, Ceahlăul Pia
tra Neamț, Nicolina Iași ; 
Grupa C : Rapid București, 
industria sîrmei Buzău, Dună
rea Galați, Construcția Bucu
rești.

Toate întîlnirile încep la 
ora 10.

ION POPA ÎNVINGĂTOR
La baza hipică din Sibiu au 

inceput întrecerile celei de a 
doua etape a Campionatului 
național de călărie (dresaj și 
obstacole) pentru seniori, la 
care participă sportivi de la 
Steaua, Olimpia, Dinamo Bucu
rești, C.S.M. Sibiu, C.S.M. Iași. 
C.S.M. Craiova, Agricola Tg. 
Mureș, Petrolul Ploiești etc.

Programul primei zile a cu
prins disputele in cadrul pro
bei de dresaj, categoria ușoară, 
la startul căreia s-au prezen
tat 11 sportivi. Mai nou venit 
în familia specialiștilor în dre
saj, stelistul Ion Popa, pînă de 
curînd un bun călăreț de ob
stacole, a reușit să demons
treze o formă bună, executînd. 
cu destulă acurateță, figurile
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NATAJIA—LA ORA MARELUI EXAMEN AL „EUROPENELOR"
(Urmare din pag. 1)

parcă, de oboseală. Chiar și 
Anca Pâtrâșcoiu, care avusese 
o zi cu 15 kilometri inotați, 
sub privirea mulțumită a an- 
trenoarei emerite Cristina gop- 
terian, în grupa acesteia pre- 
gătindu-se, din 
prima medaliată la J.O.

românească.

I

Troian lOANiȚESCU

•■X ~. £ S

Mica familie a patinatorilor artistici și de viteză la inceput de 
drum olimpic Foto : -Ioan DUMITRESCU

3 ianuarie, 
din 

natația românească. Alături, 
între alții, de sportiva model, 
de atît de longeviva în înalta 
performanță Carmen Bunaciu. 
Calmă, relaxată, Carmen nu 
dă nici acum pronosticuri, dar 
o simțim încrezătoare pe sin
gura noastră triplă medaliată 
la C.E. Argumentele îl sînt, 
ca întotdeauna, seriozitatea și 
talentul, concretizate, o dată 
In plus, intr-o seamă de re
cente rezultate demne de to
purile internaționale 
nulul (în care apar, 
și numele celorlalți 
pentru Sofia).

Sigur, aspirațiile 
rite. Unii cu gîndul la medalii, 
alții, la prezența în finale, cit 
mai... sus (accesul în finale e 
tot mai dificil prin creșterea 
nivelului general). Identice sînt, 
însă, promisiunile atingerii și 
depășirii performanțelor de 
virf, ale cit mal multor vic
torii în lupta cu cronometrul. 
Noemi Lung, spre pildă, vrea 
să continue uimitorul său salt 
din ultima vreme și pentru 
aceasta a cerut, între altele, 
ca într-o după-amiază (vine
rea precedentă) liberă, să facă 
un antrenament suplimentar 
de viteză, de... doar 2 600 m.

Pe lingă cel șase numiți, 
mai sînt înscrise la europene 
două fete din Ploiești, Tamara 
Costache și Iulia Mateescu, 
alta din Reșița, Gabriela Bak a.

ale 
de 
din

sînt

LA ARENA PROGRESUL,
(Urmare din pag I)

Tenis, Popa Stan, gi a secre
tarei responsabile a aceluiași 
for, Florența Mihai. Din ur
nele pregătite sub supraveghe
rea arbitrului principal, bel
gianul Walter Leeman, primul

WALTER LEEMAN (Belgia), 
arbitru principal : ,Un meci de 
«Cupa Davis- constituie totdea
una un bun prilej de populari
zare a tenisului șl de stimulare 
a jucătorilor eare apără culori
le echipelor lor. Prezența celor 
două formații in faza semifina
lă a competiției zonale certifi
că o valoare apreciabilă și sînt 
convins că vom asista atei. Ia 
București, Ia partide de un bun 
nivel tehnic șl spectacular."

ȘTEFAN GEORGESCU, căpita
nul nejucător al echipei Româ
niei : .Orice tragere Ia sorți 
poate să se arate favorabilă 
sau defavorabilă, dar aceasta a- 
re mal puțină importanță fa

ADMINISTRAȚIA DE
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi, vineri 2 august, va avea 
Ioc In București, In sala clubu
lui din str. Doamnei nr. 3 eu 
faoepere de la ora 16,30. Nume- 
Sle extrase vor fl radiodifuzate 

ora 19 pe programul H, Ia 
Ora 23 pe programul I, precum 
Șl sîmbătă dimineața, la ora 
8,S3, tot pe programul L După 
țfectuarea tragerii, va urma Cl- 
giul artistic „LOVITURA yUL- 

ERATOARE*. Intrare liberă.
• Astăzi ți mîlne, ultimele zfa 

fe pentru procurarea biletelor la 
atractiva TRAGERE EXCEPȚIO
NALA FRONOEXPBES — BOX 
Ce va avea loc duminică 4 au
gust Organizată cu prilejul dez-

sezo- 
altfel, 

lotul

dife-

Prima, mezina delegației, 
merge la Sofia după ce a sur
prins lumea natației prin cel 
de al treilea rezultat mondial 
al momentului, bătînd la ușa 
afirmării și Intre înotătorii se
niori de pe bătrînul continent, 
după recenta, splendida iz- 
bindă în Întrecerea juniorilor. 
Iulia încearcă să șteargă amin
tirea comportării sale sub po
sibilități la Geneva, sperind 
să fie în plenitudinea forțelor 
la Sofia. La rîndu-i, 
nădăjduiește într-un 
de virf săptămîna 
astfel Incit să poată 
ierarhia continentală 
sau fluture, mal spectaculos 
decît a făcut-o la ediția ante
rioară,

...Se 
rupte", 
ceastă 
mai multe 
tate" în capitala Bulgariei...

*
într-un alt colț al Bucureș- 

tiului, la Ștrandul tineretului, 
Ileana Pirjol și Isabela Bcr- 
caru au trecut, în ultima săp- 
tămînă, la modelare-antrena- 
mente gen concurs, la orele 
întrecerilor săritorilor in apă 
la Sofia. Au participat chiar, 
sîmbătă și duminică, la o com

Gabriela 
moment 
viitoare, 
urca în 
la mixt

de la Roma.
muncește, adesea, „pe 
la Înot. Rămlne ca a- 

muncă să primească cit 
„certificate de cali-

„CUPA DAVIS“
nume extras a fost acela al 
echipierului nostru nr. 1, Flo
rin Scgărceanu. Adversar li 
va fi jucătorul egiptean se- 
eund, Tarek El Sakka. Tot in 
prima zi va juca, in continuare, 
jucătorul român nr. 2, Andrei 

Dirzu. cu primul echipier e-

desfășurarea lntîlnlrii. Principa
lul este să ne mobilizăm la ma
ximum în această grea dispută, 
pentru a obține victoria «1 ca
lificarea In finala grupei."

ISMAIL EL SHAFE3, căpitanul 
nejucător al echipei Egiptului : 
„Sînt fericit că mă aflu din nou 
la București, de eare mă leagă 
amintirea unor meciuri frumoa
se susținute m compania tonls- 
manilor români, eu 18 ani In 
t>rmă. Acum, lml conduc echi
pierii lntr-o totltoire foarte e- 
chilibrată, cu 
loare sensibil 
prin aceasta 
rezultat.*

jucători do va- 
apropiată, iar 

deschisă oricărui

giptean, Ahmed El Mehelmy. 
Sîmbătă, în ziua a doua, pere
chile pentru meciul de dublu 
vor fi comunicate de cei doi 
căpitani de echipă cu o oră 
Înainte de joc. In sfîrșit, du
minică, in ultima zi a îutîl- 
nirii, Segărceanu îl va intîlni 
pe El Mehelmy, iar Dirzu pe 
El Sakka.

Revenind la datele statistice, 
putem menționa că Florin Se
gărceanu a susținut pînă acum 
35 de partide în «Cupa Davis", 
de la debutul său In anul 1978. 
Are scor general pozitiv ; 18— 
17 (11—12 la simplu, 7—5 la 
dublu). Andrei Dirzu se află 
și el în al șaptelea an de pre
zențe in echipa națională, cu 
scorul 5—12 (2—8, 3—1).

Cele cinci partide ale întil- 
nirii România — Egipt vor fi 
conduse din ecaun de urmă
torii arbitri, Mihai Algiu, 
Radu Alboteanu și Alexandru 
Zdrențu.

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
fășurărli to acest an to tara 
noastră a Campionatelor mon
diale de box — tineret*, tra
gerea oferă noi posibilități par- 
ttclpanțllor de a obține impor
tante clștlguri to bani, autotu
risme „DACIA 1300*' (la ambele
faze ale tragerii), precum șl ex
cursii In R.S. Cehoslovaca. Se 
efectuează I extrageri „Indepen
dente* una de alta, cu un total 
de 42 numere, to două faze (3 
extrageri de cite I numere Ia 
faza I șl 3 extrageri de ctie 6 
numere ' 
din 45). 
participă 
geri. La 
«e poate ___  _ ..
din 6 sau 8 extrase.

LOZPUC^j

la faza a n-a, toate 
Variantele de ii lei 
Ia toate cele 8 extra- 
acest gen de trageri 
ctștlga și cu 3 numere

• CIȘTIGUR1LE TRAGERII 
LOTO DIN 36 IULIE ! Cat. 1 t 
1 variante 35% a 30 337 lei ; cat.
3 : 3 variante 100% a 8 OM tel țl 
28 variante 3S% a 8 SB tel 
8 : 34,75 variante » 1682 lei
4 t 38 variante a 3 371 
I i 184 variante a 480
• : 183,25 variante a 80S 
X s 1 734 variante a 100

*

lei 
lei ; 
tei ;
lei.

cat. 
cat. 
cat» 
cat. 
cat

petiție organizată de . C.S.Ș. 
Triumf, executînd cite două 
serii de concurs, cu arbitraje 
severe, realizînd „punctaje 
promițătoare", cum susține an
trenorul N. Sparios. Și adaugă : 
„Finisind elementele mai ne
sigure — 404 B și 5 233 Isabela, 
107 C ți 5152 Ileana —, 
ca ele să urce cit mai 
pînă 
lină, 
știm 
trem

sper 
sus, 

spre medalii, Ia trambu- 
respectiv platformă, deși, 
bine, competiția va fi ex
ile «tare», sportivele din

R.D.G. și U.R.S.S., în primul 
rind, avi nd serii de mare difi
cultate".

★
Pentru poloiști, obiectivul e 

unul singur, e limpede : reve
nirea în plutonul de frunte al 
sportului cu mingea pe apă din 
Europa (deci, cîștigarea gru
pei B). Și e, mai ales, posibil, 
nu numai pentru că sint con
vinși de aceasta și antrenorul 
federal Anatol Grințescu, și 
antrenorul Iuliu Capșa, și iJviu 
Rădueanu, unul dintre cei 
experimentați componenți 
echipei, asemenea tuturor 
lorlalți. Recenta victorie, 
10, de la Balcaniadă, în 
unei principale contracandidate, 
Bulgaria, reprezintă, cu ade
vărat, un argument al aspira
țiilor. Pînă la împlinirea lor 
mai sînt insă... cîteva partide.

mai 
ai 

ce- 
13— 
fata

CAMPiONATELE BALCANICE DE ATLETISM
(Urmare din pag. 1)

spații verzi, este copleșit de 
căldură, mercurul termometru- 
lui ureînd la aproape 40 de 
grade. Dintre toate probele, 
cea mai afectată va fi, indis
cutabil, cursa maratonului, 
programată duminică cu înce
pere de la ora 17 !

Echipa noastră, destul de o- 
bosită după lunga călătorie, 
este totuși optimistă în aștep
tarea întrecerii, mai ales în 
ceea ce privește competiția 
feminină. Alături de 
Balcaniadei, Nagy, 
Zamfirache, Mihaela 
Florența Crăciuncscu
tul nostru prezintă foarte mul
te noutăți, înscriind in concurs 
un număr impresionant de dc- 
butanți, intre care Sandu, Su- 
ciu, Simon, Păcioianu, Cioba- 
nu, precum șl Mihaela Rachie- 
ru, Iulia Beșliu, Livla Simon, 
Marieta Ucu ș.a. Este intere
sant faptul că unele dintre fe
tele noastre, pînă acum In *1 
doilea pluton valoric, au pri
mit misiunea de onoare de a 
reprezenta atletismul românesc 
în această competiție de tradi-

veteranii 
Floroiu, 
Loghin, 

?.a., lo-

ție și de a ține locul unor at
lete reputate, precum Doina 
Melinte, Marieica Puică, Fița 
Lovin, Ella Kovacs șa. Spe
răm că aceste 
in serios 
comporte 
nu doar 
rezultate 
tim că 
constituie 
atleții noștri ultimul 
de verificare în vederea defi
nitivării listei de participare 
la Universiada de laKobe.

Joi după-amiază, In prezen
ța unui numeros public, atleții 
participant și cîteva mii de 
tineri sportivi localnici au lu
at parte la festivitatea de des
chidere a Balcaniadei atletice 
1985. De vineri, încep concur
surile...

fete, luîndu-și 
vor ști să «e 
îricît să obțină 
fruntașe, ci și

rolul, 
astfel 

locuri 
de valoare. Reamin- 
această 
pentru

Balcaniadă 
unii dintre 

concurs

MIINE - PRIMUL 
PREMIU SEMICLASIC

ANUNȚ
I.D.M.S. București, B-dul 

Magheru 6-8, sector 1, În
cadrează de urgență pen
tru depozitul de ptese au
to din str. Valea Cascade
lor nr. 34, sector 6 :
• șef depozit ;
• lucrător gestionar sub

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

se auto ;
• muncitori necaîiflcațl 

pentru pază.
Solielianțll trebuie să po

sede buletin de Identitate 
de București. Relații su
plimentare te sediul Între
prinderii. B-dul Magheru 
nr. 6—8. sector 1. etaj V, 
camerele 1 sau 11, telefon 
11.39.50 interior 142 sau 161.

1 
i 
t
1
<
<

î
i

i

i

Primul premiu semidasic, in 
care se lntilnesc caii de trei ani 
cu cel vlrstnicl, se va desfășura 
sîmbătă după-amlază pe hipo
dromul din Ploiești. Vor concura 

șl Marcela, 
Crlșan, Tlru, 
ți alții, ln- 

multe puncte

Împreună Daciana 
Toporaș, Crater, 
Verigarlu, Respect 
tr-un handicap cu 
de suspans.

Din reuniunea de 
remarcat victoria 
principala cursă a 
realizat un nou 
rierel. Sosit al doilea. Excelent 
a arătat to mina lui G. Suditu 
o valoare care-1 propulsează In 
rtndul vedetelor turfulul. Felici
tări, deci, lui Suditu, precum șl 
Iul I. Florea, pentru modul curn 
l-a condus pe Spic. Lansată din 
plecare de R. Costică, Draga a 
trecut repede la conducere și 
nu a mal cedat-o pînă la so
sire. Minat cu mult tact de M. 
Dumitru, Crlcov a reușit prima 
Iul victorie din acest an. Aco
perind un parcurs corect, Tltia- 
na și-a Îmbunătățit 
peste 2 sec. și a 
priza zilei. Cursele 
ani sti revenit Iul 
a arătat o valoare 
(1:36,3/km), G.

miercurl, am 
iul Spic, in 
zilei, care a 

record al ca-

recordul cu 
produs sur- 
cailor de 2 
Onuca, care 
foarte bună 

Solcan condu-
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I

la ca- 
at, to- 
, după 
I.D.G.), 
și Ka
il, eu 
noveva 
1:57,52, 
sită pe 
'ată cu 
iu mo- 
î con- 
iriațiile 
>zare a 
pentru 

nd nu 
ca efi-

(Urmare din pag l)

vel superior. în așa fel incit, 
între altele, raportul jucătorilor 
legitimați, seniori-juniori. să 
devină mai echilibrat, iar baza 
materială, necesară depistării și 
creșterii tinerelor clemente de 
perspectivă, să fie îmbunătă
țită.

— Ne aflăm in preajma în
ceperii unui nou sezon. Ce ac
țiuni a întreprins F.R.F. în ve
derea bunei lui desfășurări ?

— O importantă preocupare 
a constituit o alcătuirea calen
darului competitional intern, o 
treabă din ce în cc mai grea, 
în ultimii ani, intrucît el tre
buie întocmit în funcție de ca
lendarul extern (C.M., C.E.,
J.O.. Cupe europene ș.a.m.d.) 
al echipelor noastre reprezen
tative si de club. A trebuit, 
deci, să ținem seama, in eșa
lonarea etapelor unui campio
nat care numără 18 echipe, nu 
numai de datele oficiale ale 
competițiilor internaționale, ei 
și de scurtele perioade nece
sare „tricolorilor" pentru pre
gătirea in comun, stagii ceru
te, in ultima vreme, chiar și 
de antrenorii puternicelor re
prezentative ale Angliei și R. F. 
Germania.

I Pentru a moderniza în viitor 
operațiunea întocmirii calenda
rului compei'țional vom apela 

Ila cuceririle științei, mai pre
cis la computerizare, așa cum 
vom proceda, de altfel, și a- 

Itunci ci nd va fi vorba de dele
garea arbitrilor la jocurile o- 
ficialc.

Pe agenda noastră de lucru 
Ia figurat și problema transfe

rărilor. Dat fiind faptul că nu
mărul celor transferați, în ul- 

■ timii ani, a fost mult prea 
I mare în raport cu numărul ju-

Danicl I 
a obți- * 
a fost . 

i, cu I
3, iar | 
Învins
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. Cricov I
(Calus.

;d. 120. | 
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ȘTIRI • ȘTIRI
• CURSUL DE PERFECȚIO

NARE A ARBITRILOR DIVI
ZIONARI „A“. Ieri ■ început, 
în Capitală, cursul de perfec
ționare a arbitrilor divizionari 
„A“. în prima zi, arbitrii au a- 
slstat la o demonstrație (prezen
tată de Emil Vlalculescu eu un 
grup de arbitri din județul Pra
hova) de „Comportări necuvln- 
cioase ale jucătorilor în cursul 
unei partide și modul de solu
ționare a lor de către arbitru”, 
au efectuat o cronogramă la 
meciul amical Progresul Vulcan 
București — Metalul București 
și au dat trei probe fizice (50 
m, 4X100 m și 400 m). Cursul 
continuă azi și mîine.
• CLUBUL STEAUA BUCU

REȘTI anunță că accesul Ia me
ciurile organizate pe stadionul 
Steaua va fi permis pe baza 
biletelor de intrare însoțite de 
tichet dg sector, rînd șl loc, 
care se pun in vînzare la agen
țiile obșnuite. In ziua meciului, 
biletele se pot procura de la 
casele stadionului pînă la o- 
ra 15.
• CLUBUL RAPID a PUS în 

vînzare abonamente de intrare 
la jocurile oficiale de fotbal din 
campionatul 1985—1986 care se 
vor disputa pe stadionul Giu- 
leștl. Aceste abonamente se gă
sesc la agenția din Gara de 
Nard a clubului, precum și la 
sala Rapid, zilnic între orele 
»—19. Clubul reamintește spec
tatorilor că stadionul Giuleștl 
are locurile din tribune nu
merotate.
• A.S.A. TG. MUREȘ — SE

LECȚIONATA ARMATEI EGIP
TENE ®—o. A.S.A. a folosit e- 
chlpa : Varo — Szabo, Jenei, 
Isplr, Fodor — Popa, C. nie, 
Botezan — Muntean, Fanlci, Soa
re. După pauză au mal fost folosiți: Aibu, v. Marton, s. Du
mitrescu, Both II, Cribdilean. 
(C. ALBU — coresp.)
• AURUL BRAD — CORVI-

NUL HUNEDOARA 8—4 (0—2),
Golurile au fost marcate de 
Gabor (2), Mateuț șl I. Petcu.
• C.S.M. LUGOJ — POLITEH

NICA TIMIȘOARA 2—2 (0—1).
Autorii golurilor : Brînzel (mln. 
68 șl 70) pentru C.S.M., Bărbosu 
(mln. 20) și ltureșan (mln. 48) 
pentru Politehnica. (C. OLARU, 
coresp)
• C.S.M. SUCEAVA — OTE

LUL GALATI 0—1 (0—0). A în
scris : Antohl (mln. 90). L MIN- 
DRESCU, coresp.)
• I.C.I.M. BRAȘOV — PANIO- 

NIOS ATENA 1—2 (0—0). Auto
rii golurilor : Aronlcă (mln. 84), 
respectiv Pavlopoulos (mln. 78), 
9oiianos (min. 87). (I. STANCA, 
coresp.)
• CIMENTUL HOGHIZ —

SURBETTE GENERAL BEIRUT 
4—2 (2—2). Au marcat : losil
Mircea (min. 10), Grldan (mln. 
33), Peter (mln. 55 șl 84), res
pectiv Teano (mln. 22) șl Ah- 
rad (mln. 40). Meciul s-a dispu
tat la Rupea. (I. BLAGA, coresp.)
• U.M. TIMIȘOARA —

F.C.M. U. T. ARAD 1—3 (1—0).
Pentru timișoreni a Înscris L 
Gheorghe (min. 26), iar pentru 
Învingători Manea (mln. 47 șl 

52) și Țjrlca (ntin. 51). te. CltBTU 
coresp.)
• PETROLUL PLOIEȘTI —

C.S. TÎRGOVIȘTE 1—0 (0—0) A
marcat : Costin (mln. 65). PE
TROLUL : Voinea — Pancu, Bu- 
tufel, Crîngașu, Pitulice — Mc- 
canu, O. Grigore, Costin — Cris
tian Ene Aret Ene, Nuță. Au 
mal jucat : Jipa, ștefan, Caciu- 
reac, I. Solomon. Iamandi. (O, 
BALTEANU, coresp).

eâwrtiur care -activează în fot
balul de performantă am a- 
dus. credem, regulamentului ti
nde îmbunătățiri — așa cum 
vom proceda si cu alte „sec
toare". in special cel al disci
plinei — menite să stimuleze 
in rindul cluburilor si asociați
ilor sportive o preocupare mai 
mare pentru creșterea tineri
lor fotbaliști din pepinieră pro
prie. Și pentru ca această creș
tere a jucătorilor de perspec
tivă să întrunească și criteriul 
de calitate sectorul tehnic al 
F.K.F. a propus, și biroul fe
deral a aprobat ca în mod ex
perimental — pentru stimula
rea jocului ofensiv, a EFICA
CITĂȚII — în campionatul re
zervai echipelor de speranțe și 
in Divizia „C“ pentru un joc 
eiștigat să se acorde 3 puncte, 
în loc de două cum era pînă 
acum.

— Vorbi.id de Divizia „C“, 
se impune, o dată în plus, a- 
precierea că majoritatea echi
pelor din acest eșalon nu jus
tifică, în planul obiectivelor de 
performantă cheltuielile efec
tuate.

— Se constată lipsa preocu
părilor pentru creșterea tineri
lor jucători, singurul obiectiv 
abordat fiind menținerea in di
vizie. Au fost semnalate, de 
asemenea, o serie de încălcări 
ala regulamentului. Toate a- 
ceste ncrealizări se datorese 
faptului că posibilitățile de 
control la acest nivel sînt mi
nime. Așadar, un nou apel al 
F.R.F., adresat, și prin inter
mediul acestor rinduri, arbi
trilor, observatorilor si. nu în 
ultimul rind, organelor sporti
ve locale, este tot ceea ce pu
tem întreprinde, deocamdată, 
pe linia instaurării disciplinei 
$1 corectitudinii în Divizia »C“.

— După cum a rezultat și 
din lucrările ultimei plenare a 
F.R.F., o principală preocupare 
a forului respectiv o reprezin
tă activitatea juniorilor. în a- 
ceastă direcție, am Înregistrat 
crearea a 9 centre olimpice. 
Ce credeți că trebuie făcut, 
ca prime urgente, pentru reu
șita activității lor ?

— Primenirea din mers a e- 
feetivelor de care dispun clu
burile și asociațiile sportive este 
de neconceput fără o perma
nentă preocupare față de acti
vitatea ținerilor fotbaliști, co
piii si juniorii. Și cum clubul 
„Luceafărul" a dat unele roa
de, ne-am gîndit să extindem 
experiența acestuia, pe baze 
mult mai solide, intr-o arie 
geografică mai largă, motiv 
pentru care am trecut -Ia În
ființarea unor centre olimpice 
de pregătire a juniorilor, deo- 
canidață 5 Ia număr, în orașe

cu oarecare tradiție toîBaiisfi- 
că, orașe ce pot asigura și condi
țiile de lucru corespunzătoare. 
Această descentralizare incum
bă. design-, pe nEan local, res
ponsabilitatea de a pune Ia 
dispoziția micilor jucători: baze 
sportive și echipament, cadre 
tehnice și pentru școlarizare 
eu o bună calificare, care să 
îmbine armonios procesul de 
instruire și educație.

F. R. Fotbal, prin sectoarele 
ei specializate, se va îngriji, 
desigur, ca activitatea acestor 
centre să fie. de la început, 
bine orgaB’zată și orientală, 
pentru ca — eliminindu-se cri
za de timp și de spațiu — li- 
uerii fotbaliști să poată afecta 
pregătirilor zilnice un mini
mum de 4 ore. adică peste 
1090 ore anuui.

Apoi, in scopul de a li se 
asigura și o activitate compe- 
tițională, organizată, echipele 
centrelor olimpice de pregăti
re a juniorilor urmează a fi 
înscrise într-o competiție pro
prie a lor. Desigur, concentrarea 
valorilor în aceste centre de 
pregătire nu constituie unica 
formă de preocupare pentru 
selecția și instruirea tinerelor 
elemente. In dorința de a asi
gura „schimbului de mîine" o 
mai largă bază de masă (re- 
crutîndu-l din categorii de 
vîrstă și de medii diverse) se 
impune, pe plan local, orga
nizarea de eompetiții-test, pre
cum „Cupa Satelor", „Cupa Vi
itorul", „Cupa Speranțelor" ș.a. 
In sfirșit, mai trebuie spus că 
tinerii fotbaliști care se vor 
impune atenției vor participa, 
pe timpul vacanței de vară. Ia 
taberele de pregătire organiza
te de F.R.F. și care vor bene
ficia de condiții și de o asis
tență tehnică corespunzătoare 
scopului pentru care au fost 
reînființate.

Vom acorda întreaga atenție 
acestui sector vital într-o dis
ciplină sportivă — munca cu 
juniorii — conștienți fiind de 
acest mare adevăr : cu cit ba
za piramidei fotbalului nostru 
va fi mai solidă, eu ații vîr- 
furile ei vor fi mai înalte...

— Vorbiți-ne despre preocu
pările F.R.F. referitoare la cele 
două importante obiective ale 
stagiunii de toamnă : partici
parea echipei reprezentative Ia 
jocurile pentru calificarea la 
C.M. 1986 și a celor patru clu
buri în cupele europene.

— Privind cu toată răspun
derea acest obiectiv major al 
fotbalului românesc, împreună 
cu directorul tehnic al F.R.F., 
Mircea Lucescu, au fost luate 
măsuri corespunzătoare pentru 
ca acest deziderat — calificarea 
la C.M. din Mexic — să nu

MIRCEA PASCU

depindă neapărat de ultimul 
meci al „tricolorilor" în grupa 
noastră eliminatorie, meciul, de 
Ia 14 noiembrie, cu Turcia. In 
acest scop, pregătirile lotului 
reprezentata s-au desfășurat, 
în perioada de vară, după un 
program minuțios alcătuit, care 
a cuprins, in final, verificarea 
de la Constanța, eu Chemie 
Leipzig. In continuare, echipa 
națională va fi supusă — Ia 
7 august, la Moscova, unde va 
intilni puternica selecționată a 
U.R.S.S. — unui test realmen
te edificator, după care „trico
lorii" vor fi urmăriți, în mod 
special, în partidele pe care e- 
chipele lor de club le vor dis
puta în campionat.

Actuala structură de echipă, 
sprijinită pe o bogată și fruc
tuoasă experiență competițio- 
nală, ii dă dreptul să spere in 
realizarea unui frumos event : 
calificarea — după Euro ’84 — 
șl la C.M. din Mexic, învăță
mintele prilejuite de compor
tarea echipei noastre reprezen
tative la C.E. din Franța con- 
stituindu-se într-un prețios a- 
jutor.

Referitor la participarea echi
pelor noastre de club în cu
pele europene, aceleași de a- 
nul trecut, se poate spune că, 
în baza unei experiențe de-a- 
eum cîștigate. ele au tot drep
tul să spere in calificarea pen
tru turul următor. In acest 
sens, Universitatea Craiova și 
Dinamo au deschis, prin fru
moasele rezultate obținute de 
ele, o pîrtie largă și pentru co
legele lor Steaua și Sportul 
studențesc. In ceea ee o pri
vește, F.R.F. a sprijinit și 
sprijină activitatea acestor pa
tru „ambasadoare", de Ia care 
iubitorii de fotbal așteaptă mari 
satisfacții.

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI
Mec. fină Steaua Buc. 
I.C.I.M. Brașov 
I.C.S.I.M. București 
C. S. Tîrgoviște 
Electroputere Cv. 
Chimica Tlrnăveni 
Gaz metan Mediaș 
LM.A.S.A. Sf. Gh. 
Muscelul Cîmpulung

Avintul Reghin 
Șoimii I.P.A. Sibiu 
FL Automat. Moreni 
Progr. Vulcan Buc. 
Carpați Mirșa 
Automatica Buc. 
Tractorul Brașov 
I. P. Al. Slatina 
Drubeta Dr. Tr, Sv.

ETAPA I (11 august IMS)
— I. P. Al. Slatina
— FI. Automat. Moreni
— Drubeta Dr. Tr. Sv.
— Carpați Mirșa
— Avintul Reghin
— Șoimii I.P.A. Sibiu
— Progr. Vulcan Buc.
— Tractorul Brașov
— Automatica Buc.

ETAPA A H-a (18 august 1985)
— Gaz metan Mediaș
— Muscelul Cîmpulung
— Mec. fină Steaua Buc.
— LC.LM. Brașov
— LC.S.LM. București
— LM.A.S.A. Sf. Gh.
— Chimica Tirnăvenl
— C. S. Tîrgoviște
— Electroputere Cv.

E9APA A IU-« (25 august 1985)
C. S. Tîrgoviște 
Mec. fină Steaua Buc. 
Electroputere Cv. 
LC.S.I.M. București 
Muscelul Cîmpulung 
LC.LM. Brașov 
I.M.A.S.A. Sf. Gb. 
Chimica Tirnăvenl 
Gaz metan Mediaș

ETAPA A IV-a
Drubeta Dr. Tr. Sv. 
L F. Al. Slatina 
FI. Automat. Moreni 
Tractorul Brașov 
Șoimii I.P.A. Sibiu 
Electroputere Cv. 
Automatica Buc. 
Avintul Reghin 
Progr. Vulcan Buc.

ETAPA A V-a
Muscelul Cîmpulung 
I.C.S.I.M. București 
I.C.I.M. Brașov 
Drubeta Dr. Tr. Sv. 
Mec. fină Steaua Buc. 
C. S. Tîrgoviște 
Chimica Tirnăvenl 
Carpați Mirșa 
I. P. AI. Slatina

ETAPA A Vl-a 
Avintul Reghin 
Chimica Tirnăvenl 
I.C.S.I.M. București 
Mec. fină Steaua Buc. 
FI. Automat. Moreni 
Muscelul Cîmpulung 
I.M.A.S.A. Sf. Gh.

— Progr. Vulcan Buc.
— Avintul Reghin
— L P. AL Slatina
— Șoimii I.P.A. Sibiu
— Tractorul Brașov
— Carpați Mirșa
— Drubeta Dr. Tn Sv.
— Automatica Buc.
— FL Automat. Moreni 
(1 septembrie 1985)
— I.C.I.M. Brașov
— Chimica Tirnăvenl
— c. S. Tîrgoviște
— Mec. fină Steaua Buc.
— Gaz metan Mediaș
— IM.A.S.A. Sf. Gh.
— Carpați Mirșa
— 1.C.S.LM. București
— Muscelul Cîmpulung 

(8 septembrie 1985)
— FL Automat. Moreni
— Progr. Vulcan Buc.
— Electroputere Cv.
— Avintul Reghin
— Automatica Buc.
— Șoimii I.P.A. Sibiu
— I.M.A.S.A. Sf. Gh.
— Gaz metan Mediaș
— Tractorul Brașov 

<15 septembrie 1985)
— I.C.I.M. Brașov
— Electroputere Cv.
— C. 9. Tîrgoviște
— Drubeta Dr. Tr. Sv.
— Carpați Mirșa
— I. P. AL Slatina
— Progr. Vulcan Buc.

SERIA
Tractorul Brașov 
Gaz metan Mediaș

ETAPA A VH-a 
Șoimii I.P.A. Sibiu 
L P. Al. Slatina 
I.C.I.M. Brașov 
Electroputere Cv. 
Progr. Vulcan Buc. 
C. S. Tîrgoviște 
Automatica Buc. 
Gaz metan Mediaș 
Carpați Mirșa

ETAPA A Vffl-1 
LC.S.I.M. București 
Mec. fină Steaua Buc. 
Avintul Reghin 
Tractorul Brașov 
Carpați Mirșa 
Electroputere Cv. 
Drubeta Dr. Tr. Sv. 
L P. AL Slatina 
LM.A.S.A. Sf. Gh.

ETAPA A IX-a
Chimica Tirnăvenl 
FL Automat. Moreni 
Progr. Vulcan Buc. 
LM.A.S.A. Sf. Gh. 
Tractorul Brașov 
C. S. Tîrgoviște 
Muscelul Cîmpulung 
Șoimii I.P.A. Sibiu 
Automatica Buc.

ETAPA A X-a
LC.LM. Brașov 
Progr. Vulcan Buc. 
Carpați Mirșa 
Drubeta Dr. Tr. Sv. 
Electroputere Cv. 
Automatica Buc. 
Gaz metan Mediaș 
C. S. Tîrgoviște 
FL Automat. Moreni

ETAPA A Xl-a
Muscelul Cîmpulung 
Avintul Reghin 
Tractorul Brașov 
I.M.A.S.A. Sf. Gh. 
Drubeta Dr. Tr. Sv. 
LC.S.LM. București 
I. P. Al. Slatina 
Șoimii I.P.A. Sibiu 
Mec. fină Steaua Buc.

ETAPA A XH-a 
I.M.A.S.A. Sf. Gh. 
Carpați Mirșa

Faceți cunoștință cu..Z

NOILE
DIVIZIONARE

ARIPILE BACĂU
• Asociația Victoria a fost în

ființată în anul 1956 și activează 
pe lingă întreprinderea de avi
oane • Echipa (sub numele de 
Aripile) a participat în campio
natul Diviziei „C“ în edițiile 
1980—1985 • Președintele asocia
ției : Gheorghe Popa • Președin
tele- secției de fotbal : Ioan Gio 
san-u • Antrenori : Mircea Ne- 
delcu — principal, Nicolae Flo- 
rea — secund • Stadion pro
priu ; capacitatea tribunelor : 
2 000 locuri • LOTUL : Iliuță, 
Frunză — portari ; Poenaru, 
Cludin, Cătineanu, Chlriac, Mun- 
teanu — fundași ; David, Niță, 
Florian, Moldoveanu — mijlo
cași ; Chitic, Grigoraș, Scînteie, 
Coțan, Dragomir — înaintași • 
GOLGETERUL ECHIPEI: Grigoraș 
— 25 de goluri • MEDIA DE 
VÎRSTA : 22 ani și 5 luni • 
Echipă bine pregătită din toate 
punctele de vedere — fizic, teh
nic și tactic. Formația băcăuană 
a practicat un joc frumos, com- 
blnativ și eficient (o dovadă 
în acest sens sînt cele 74 de 
goluri marcate în acest campio
nat). De remarcat faptul că nu 
a avut nici un jucător eliminat 
și că a primit doar opt carto
nașe galbene I După cum se 
vede, aici s-a acordat multă a- 
tenție muncii de educație cu 
jucătorii.

MECANICA ORAȘTIE
• Asociația a fost înființată în 

anul 1973 (echipa a activat și 
sub numele de Filorul) și acti
vează pe lîngă întreprinderea 
Mecanica • Echipa a participat 
în campionatul Diviziei „C“ în 
edițiile 1976—1978 și 1983—1985 $ 
Președinți de onoare ai asocia
ției : Mircea Rotea și Cornel 
Dîrjah • Președintele asociației : 
Gheorghe Oprișa • Președintele 
secției de fotbal : ștefan Joca
• Antrenori : Florea Dumitra- 
che ; Vasile Dobrău (și jucător) 
în ultimele 6 etape • Stadion 
propriu ; capacitatea tribunelor : 
2 500 locuri • LOTUL : Horvath, 
Lascu — portari ; Bădeanu, Ste- 
rie, Dobrău, Bodea, Țuraș, Szat- 
mari, Bîda — fundași ; Clstcan, 
Hațegan, Gherga, Popescu. Mechi- 
nici— mijlocași ; Muștiuc Mitu, 
Vesa, Oprescu, Pop, Chifor — îna
intași O GOLGETERUL ECHIPEI: 
Cistean — 12 goluri 0 MEDIA 
DE VtRSTA : 24 ani și 3 luni
• După un start slab, echipa 
s-a „pus pe picioare" și a fost 
în permanență în lupta pentru 
promovare. în mod deosebit 
s-au evidențiat Dobrău, Hor
vath, Vesa, Hațegan și Cistean.

DIVIZIEI „B“-EDIȚIA 19851986
A Ii-a

— Șoimii I.P.A. Sibiu
— Automatica Buc.

(22 septembrie 1985)
— Mec. rină Steaua Buc.
— FL Automat. Moreni
— LM.A.S.A. Sf. Gh.
— LC.S.I.M. București 
>— Chimica Tirnăvenl
— Avintul Reghin
— Tractorul Brașov
— Muscelul Cîmpulung
— Drubeta Dr. Tr. Sv.
(29 septembrie 1985)
— Muscelul Cîmpulung
— LC.LM. Brașov
— Chimica Tirnăvenl
— Progr. Vulcan Buc.
— Șoimii I.P.A. Sibiu
— Gaz metan Mediaș
— FL Automat. Moreni 
■— Automatica Buc.
— C. S. Tîrgoviște 
(8 octombrie 1985)
— Gaz Metan Mediaș
— Avintul Reghin
— Mec. fină Steaua Buc.
— I.P. Al. Slatina 
a- LC.I.M. Brașov
— Drubeta Dr. Tr. Sv.
— Carpați Mirșa
— Electroputere Cv.
— LC.S.I.M. București 

(13 octombrie 1985)
— I.C.S.I.M. București
— L P. Al. Slatina
— Avintul Reghin
— Chimica Tirnăvenl
— Muscelul Cîmpulung
— Șoimii I.P.A. Sibiu
— I.M.A.S.A. Sf. Gh.
— Mec. fină Steaua Buc.
— Tractorul Brașov 
(28 octombrie 1985)
— Chimica Tirnăvenl
— Automatica Buc.
— C. S. Tîrgoviște
— FI. Automat. Moreni
— Progr. Vulcan Buc.
— Gaz metan Mediaș
— Carpați Mirșa
— I.C.I.M. Brașov 
■— Electroputere Cv.
(27 octombrie 1985)
— Avîntul Reghin *
— Mec. fină Steaua Buc.

Gaz metan Mediaș 
Șoimii I.P.A. Sibiu 
I.C.I.M. Brașov 
Automatica Buc. 
Electroputere Cv. 
Progr. Vulcan Buc. 
Chimica Tlrnăveni

ETAPA A XIII-; 
Tractorul Brașov 
L P. Al. Slatina 
Frog. Vulcan Buc. 
Chimica Tlrnăveni 
LC.S.I.M. București 
FL Aut. Moreni 
Muscelul Cîmpulung 
C. S. Tîrgoviște 
Avintul Reghin

ETAPA A IV-a 
Șoimii I.P.A. Sibiu 
Mec. fină Steaua Buc. 
Electroputere Cv. 
Avintul Regbln 
LC.I.M. Brașov 
LC.S.I.M. București 
Carpați Mirșa 
Drubeta Dr. Tr. Sv. 
C. S. Tîrgoviște

ETAPA A XV-a 
Muscelul Cîmpulung 
FL Automat. Moreni 
Chimica Tirnăvenl 
LM.A.S.A. Sf. Gh. 
Gaa metan Mediaș 
Tractorul Brașov 
Automatica Buc. 
L P. AL Slatina 
Progr. Vulcan Buc.

ETAPA A XVI-a 
LC.SXM. București 
Mec. fină Steaua Buc. 
Carpați Mirșa 
Drubeta Dr. Tr. Sv. 
Avintul Reghin 
C. S. Tîrgoviște 
Șoimii I.P.A. Sibiu 
FL Automat. Moreni 
LC.LM. Brașov

ETAPA A XVII-;
Automatica Buc. 
I.M.A.S.A. Sf. Gh. 
Gaz metan Mediaș 
L P. AL Slatina 
Electroputere Cv. 
Muscelul Cîmpulung 
Chimica Tirnăvenl 
Progr. Vulcan Buc. 
Tractorul Brașov

— I. P. Al. Slatina
— Drubeta Dr. Tr. Sv.
— Muscelul Cîmpulung
— C. S. Tîrgoviște
— Tractorul Brașov
— FI. Automat. Moreni
— I.C.S.I.M. București

t (3 noiembrie 1985)
— Gaz metan Media*-
— Drubeta Dr. Tr. Sv.
— Automatica Buc.
— Carpați Mirșa
— Mec. fină Steaua Buc.
— Electroputere Cv.
— I.M.A.S.A. Sf. Gh.
— I.C.I.M. Brașov
— Șoimii I.P.A. Sibiu
(10 noiembrie 1985)
— FI. Automat. Moreni
— Chimica Tirnăvenl
— Progr. Vulcan Buc.
— I. P. Al. Slatina
— Automatica Buc.
— I.M.A.S.A. Sf. Gh.
— Tractorul Brașov
— Gaz metan Mediaș
— Muscelul Cîmpulung
(17 noiembrie 1983)
— Drubeta Dr. Tr. Sv.
— I.C.S.I.M. Buc.
— I.C.I.M. Brașov
— Mec. fină Steaua Buc.
— C. S. Tîrgoviște
— Avîntul Reghin
— Electroputere Cv.
— Șoimii I.P.A. Sibiu
— Carpați Mirșa

; (24 noiembrie 1985)
— Tractorul Brașov
— Gaz metan Mediaș
— I.M.A.S.A. Sf. Gh.
— Automatica Buc.
— Muscelul Cîmpulung
— Electroputere Cv.
— Progr. Vulcan Buc.
— Chimica Tirnăvenl
— I. P. Al. Slatina

a (1 decembrie 1983)
— FL Automat. Moreni
— Șoimii I.P.A. Sibiu
— I.C.I.M. Brașov
— I.C.S.I.M. București
— Carpați Mirșa
— Mec. fină Steaua Buc.
— C. S. Tîrgoviște
— Avintul Reghin

— Drubeta Dr. Tr. Sv.



ROMÂNIA - PREZENȚĂ ACTIVĂ ÎN MIȘCAREA OLIMPICĂ
România, poporul său doritor 

de pace șl cooperare au spri
jinit încă de la începuturi olim- 
pismul, Ideile sale nobile. Aces
te sentimente s-au afirmat ple
nar în anii socialismului,cu 
deosebire în ultimele două de
cenii, de cînd în fruntea par
tidului și statului nostru se 
află tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, stegar al luptei 
fără răgaz pentru crearea unei 
lumi a păcii și prieteniei, pentru 
un viitor senin al planetei noas
tre. In acești ani de realizări re
cord în toate domeniile de ac
tivitate au fost promovate ac
tiv și continuu — în spiritul 
politicii externe a partidului și 
statului nostru — ideile olim
pice, s-a adus o contribuție ac
tivă la întărirea Jocurilor, ca 
posibilitate importantă de întîl- 
nire a tineretului sportiv al 
lumii. Sub emblema celor cinci 
cercuri înlănțuite, simbol al 
unității continentelor planetei 
noastre, sportivii români s-au 
distins atît prin performanțele 
lor, cit și prin contribuția per
manentă adusă la realizarea 
unei colaborări trainice pentru 
triumful păcii și destinderii în 
lume.

Succinta trecere in revistă a 
diferitelor acțiuni întreprinse 
de-a lungul anilor de țara 
noastră, de mișcarea sportivă 
din România, reliefează idei șl 
contribuții importante la întări
rea mișcării olimpice.

• La sfirșitul anului 1905, In 
ziarul parizian „Le Figaro" a 
apărut, sub semnătura Iul 
Pierre de Coubertin, articolul 
intitulat „Prietenii noștri 
români". După ce aducea elogii 
națiunii române, el propunea 
constituirea unei grupări „» 
cărei sarcină va consista in 
a cultiva sentimentele de prie
tenie și a face să nască prile
jurile de apropiere între Fran
ța și România" (cîteva luni mal 
aDoi, in 1906, a fost constituită 
„Liga de prietenie și apropiere 
Franța — România"). Propune
rea lui Coubertin a avut un pu
ternic răsunet In țara noastră, 
un grup de fruntași ai opiniei 
publice trimițîndu-i o scrisoare 
de aderare. Au semnat, Intre 
alții : academicianul prof. dr. 
C. Istrati, savantul prof. dr. I. 
Cantacuzino. scriitorul Barbu 
Stefănescu Delavrancea, poetul 
Al. Macedonski, actorul Aris
tide Demetriade.
• Comitetul Olimpic Român 

a fost constituit la 27 martie 
1914. „cu scopul de a pregăti șl 
asigura participarea atlețiler 
(n.n. sportivilor) români la 
Jocurile Olimpice". In același 
an, delegați români au partici
pat la Congresul C.I.O. de la 
Paris, cu ocazia aniversării a 
două decenii de la înființarea 
Olimpiadelor moderne (n.n. la 25 
noiembrie 1894, în marea aulă 
Sorbonei, Coubertin a rostit 
pentru prima oară ideea : 
„Trebuie să internaționalizăm 
sportul, trebuie să organizăm 
noi Jocuri Olimpice !“).

• In anii socialismului. Co
mitetul Olimpic Român a pri
mit o altă structură decît cea 

din trecut, devenind un orga
nism reprezentativ, din care 
fac parte președinții federațiilor 
sporturilor olimpice, reprezen
tanții organizațiilor sportive 
centrale, ai organizațiilor cu 
atribuții în sport, sportivi etc. 
Se realizează astfel o simbioză 
între țelurile și obiectivele miș
cării sportive românești, ale 
C.O.R., ale mișcării olimpice 
internaționale.

• In toamna anului 1919, 
România a fost invitată să
participe la cea de-a Vil-a edi
ție a J.O., din 1920, de la
Antwerpen. Organizatorii au
trimis chiar 250 de afișe olim
pice în limba română. C.O.R. 
a acceptat invitația și F.S.S.R. 
(Federația Societăților de Sport 
din România) a alcătuit o co
misie de pregătire care, între 
altele, a stabilit și unele con
cursuri de selecție, o anume 
competiție „Cupa olimpică", nu
mită „criteriu pentru Olimpia
dă". Se prevedea participarea a 
40 de sportivi (atleți, fotbaliști, 
rugbyști, scrimeri, tenismani, 
trăgători). Trebuie arătat că 
reintroducerea rugbyului în pro-

Grupul sportivilor români care 
Olimpice din 1984
gramul olimpie (a mai figurat 
la J.O. din 1900 și 1908) s-a 
datorat Inițiativei românești. 
Participarea lotului român la 
J.O. din 1920 a rămas Insă 
doar un vis frumos, care n-a 
putut deveni realitate din cau
za lipsei de fonduri șl a lipsei 
de interes a guvernanților vre
mii. Ziarul „Ecoul sportiv" no
ta : „Totul a fost zădărnicii din 
vina oficialității, care promise
se sprijinul său, dar nu se ți
nuse de el in ultimul moment"-.

0 Prima participare olimpică 
românească s-a produs la Pa
ris, în 1924, tind a fost cuce
rită șl prima medalie olimpică 
de bronz (la rugby). Deplasa
rea, efectuată cu enorme difi
cultăți, a însemnat totuși pri
lej de învățăminte. Apropo de 
toate acestea, citim în „Anua
rul sportiv U.F.S.R. 1938—’39“ : 
„Stăruințele Comitetului Olim

pic Român de a asigura parti
ciparea atleților (n.n. sportivi
lor) noștri la Jocurile Olim
pice și de a pune România In 
rindui marilor popoare care-și 
afirmă astfel colaborarea la 
opera de valorificare morală a 
tineretului, întîmpină însă con
tinuu scepticismul inexplicabil 
al guvernelor, care nu acordă 
foloaselor ei întrevăzute, și în 
alte părți deja înfăptuite, lua- 
rea-aminte necesară...".
• Participarea sportivilor 

români la J.O. din 1928 Ia 
Amsterdam și în 1938 la Berlin 
n-a avut o soartă mai bună, 
din aceleași motive ! Totuși, în 
1936, călărețul Henri Rang a 
cucerit medalia de argint în 
proba individuală de obstacole.
• De la Helsinki, în 1952, 

in arena disputelor olimpice 
sportivii români încep să-și 
spună cuvîntul cu tot mai 
multă hotărîre, ei figurînd, de 
multe ori, la tot mai multe dis
cipline, printre fruntași. Anul 
trecut, de exemplu, din 140 de 
țări participante la ediția a 
XXIII-a, reprezentanții Româ
niei socialiste, cu cele 20 de 

au contribuit la cucerirea celor 20 de medalii de aur la Jocurile 
Foto : Aurel D. NEAGU

medalii de aur, 16 de argint și 
17 de bronz cucerite, au ocupat 
locul al doilea în clasamentul- 
neoficial al J.O. de la Los An
geles.

0 La trei Olimpiade antebe
lice au fost cucerite cele două 
medalii amintite, iar apoi, din 
1952, n-a fost nici o ediție a 
J.O. fără ca sportivi români să 
urce pe podiumul de premeire : 
1952 — Helsinki 4 medalii (1 
aur + 1 argint 4- 2 bronz), 
1956 — Melbourne 13 (5+3+5), 
1960 — Roma 10 (3+1+6), 1964 
Tokyo 12 (2+4+6), 1968 —
Mexico 15 (4+6+5), 1972 —
Munchen 16 (3+6+7), 1976 — 
Montreal 27 (4+9+14), 1980 — 
Moscova 25 (6+ 6+13), 1984 — 
Los Angeles 53 (20+16+17). In 
1968, la Grenoble, a fost ob
ținută o medalie de bronz la 
„Olimpiada albă".

0 în 1955, cu ocazia celei

„Acționind în spiritul întregii politici de pace și colabo
rare a partidului și statului nostru, mișcarea sportivă din 
România, toți sportivii țării trebuie să-și facă un titlu de 
cinste din a milita permanent pentru mal buna cunoaștere 
și apropiere dintre popoare, din a promova susținut, in 
relațiile cu sportivii și organizațiile sportive de peste ho
tare, ideile nobile ale înțelegerii, respectului reciproc și 
colaborării pașnice dintre națiuni, spiritului de solidaritate 
și conlucrare dintre generațiile tinere de pretutindeni, adu- 
cîndu-și astfel contribuția activă la cauza generală a des
tinderii, securității și păcii în întreaga lume".

NICOLAE CEAUȘESCU
(din Mesajul adresat Conferinței 

pe țară a mișcării sportive)

de-a 50-a sesiuni, de la Paris,
a fost ales ca membru al 
C.I.O. pentru România, Alexan
dru Siperco, în prezent prira- 
vicepreșerinte al acestui for.
• Comitetul Olimpic Român 

întreține relații și face schim
buri de publicații de speciali
tate cu peste 140 de comitete 
olimpice naționale. Din 1956, 
C.O.R. editează, în limbile en
gleză și franceză, revista „Sport 
în România".

O C.O.R. este un membru 
activ al mișcării olimpice in- 

ternaționaAe, contribuind la a- 
firmarea idealurilor acesteia cu o 
seamă importantă de propu
neri, adoptate de C.I.O. Una 
dintre ele, spre exemplu, are 
în vedere articolul 3 al Statu
tului șl regulilor olimpice, po
trivit căruia Jocurile trebuie să 
trezească respectul și adeziu
nea internațională. în acest spi
rit, C.O.R. a propus, ca o pro
cedură permanentă, lansarea 
de către C.I.O. a unui Apel că
tre popoare și guverne, che- 
mîndu-le să pună in aplicare 
armistițiul olimpie în perioada 
desfășurării Jocurilor. Este și 
aceasta o dovadă a poziției 
sportului românesc pe plan in
ternațional, a aportului său la 
dezvoltarea educației fizice și 
sportului, la promovarea idei
lor de înțelegere, prietenie și 
pace în lume, componente ale 
politicii Partidului Comunist

Român și statului nostru so-
cialist.

• In toamna anului 1981, 
„Apelul pentru dezarmare șl 
pace al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste", care a 
reprezentat una dintre valoroa
sele Inițiative de pace ale tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU. 
ale României socialiste, a con
stituit un vibrant îndemn la 
ample acțiuni de masă, expri- 
mînd voința nestrămutată a 
poporului nostru de a lupta, 
împreună cu celelalte popoare, 
cu forțele înaintate din Întrea
ga lume, pentru oprirea cursei 
Înarmărilor, pentru dezarmare, 
pentru apărarea dreptului fun
damental al oamenilor, al na
țiunilor, dreptul la viață, Ia 
pace, la existență liberă. Acest 
Apel a fost însușit de Comite
tul Olimpic Român, care l-a 
trimis, apoi, forului olimpic in
ternațional, precum și diferite
lor comitete olimpice naționale.

• Iosif Sîrbu a fost cel din
ții dintre sportivii noștri cară 
au realizat recorduri olimpice. 
In 1952, pe poligonul Malaml 
din Helsinki, el a înregistrat 
400 puncte, din tot atîtea po
sibile, In proba de atunci, 40 f 
poziția culcat, la pușcă de ca
libru redus. Următoarele recor
duri le-au obținut Ștefan Pe
trescu la pistol viteză (587 p in 
1956), Inlands Balaș-Siiter la 
săritura în înălțime (1,77 m, 
1,81 m și 1.85 m in 1960. 1,86 
m și 1,90 m în 1964), Lazăr 
Baroga la haltere (180 kg la 
„aruncat", cat 90 kg, în 1961), 
Viorica Viscopolcanu la săritu
ra în lungime (6.82 m în 1968 
șl record mondial), Lia Mano- 
liu la aruncarea discului (55.90 
m în 1964 și 58,28 m în 1968), 
Argentina Mcnis la aruncarea 
discului (61,58 m. 64,28 m și 
65, 06 m în 1972), Maricica Pui
că la 3 000 m (8:43,32 și 8:35,96 
în 1984), Nicu Vlatl la haltere 
(392,5 kg la cat. 90 kg, in 
1984).

Un record olimpic, dar de un 
fel aparte, a Înregistrat Nadia 
Comăneci, care In 1976, la 
Montreal, în proba de paralele, 
a fost notată numai cu 10, 
ceea ce i-a asigurat punctajul 
maxim de 20 p ! Unic în is
toria gimnasticii olimpice.

0 Alt record l-a realizat Lia 
Manoliuf atletism), cu cele 
șase prezențe ale sale In în
trecerile olimpice !

Documentar realizat de
Romeo VILARA

„CONCURSUL PRIETENIA" LA PENTATLON
(Urmare din pag 1)

fi inaugurată cu acest prilej 
—. la bazinul „23 August", po
ligonul Tunari sau în Parcul 
I.O.R., reprezentanții noștri 
sînt într-un du-te-vino perma
nent, fiind în... căutarea vîr- 
fului de formă. B. Vladu, C. 
Isac. L. Mosor, A. Mihăescu, 
A. Faur, S. Faur, G. Ciocan,
I. Mirică, sub supravegherea 
atentă a antrenorilor, călăresc, 
înoată, aleargă, într-un cuvînt 
se pregătesc cu asiduitate. Ei 
nu uită că, în urmă cu un an, 
echipa noastră de juniori și-a 
înscris în palmares o frumoasă 
medalie de bronz la campiona
tele mondiale și că, la rindui 
lor, au de înfruntat reprezen
tanții unor școli cu tradiție și 
rezultate dintre cele mai bune 
Ia marile competiții ale pen

ALITONODILISTUL FINLANDEZ
Cunoscutul pilot finlandez Ari 

Vatanen a suferit un ;rav acci
dent în cadrul primei etape a 
Raliului Argentinei. Pe una din 
șoselele neasfaltate, pe care tre
buia șă le străbată, pilotul nu 
a putut -vita o groapă șl ma
șina s-a ăstu-nat. Ari Vatanen. 
care era urmărit de elicopterul 
firmei „Peugeot* (el .alerga* pe 
o mașină „Peugeot Turbo 205 16"), 
a fost Imediat scos, tmpreună cu 
coptlctul Terry Harryman, din 

tatlonului, indiferent dacă este 
vorba de juniori sau seniori : 
U.R.S.S., Ungaria, Polonia, Ce
hoslovacia. Se vor afla, așa
dar, printre alții, Suer, Ru- 
zicka, Vanoucek, Prokopius, 
Czajka. Kusmierz, Radzik, Za
țul*. Madars, Slett, Magyar. 
Fasra ș.a., sportivi afirmați 
prin calitățile lor la diverse 
concursuri internaționale ale 
„vîrstei".

Va fi, deci, o confruntare 
interesantă cu multe puncte 
de atracție, la capătul căreia 
sperăm să consemnăm o com
portare cit mai bună a spor
tivilor noștri, ei avînd datoria 
să confirme că dispunem. In 
continuare, de o generație ca
pabilă să obțină performante 
tot mai bune.

După cum ne spunea secre
tarul federației. Dumitru Ne- 
delea, „pentru actuala ediție

VATANEN —CUAY ACCIDENTAI
mașină, constattndu-se o frac
tură deschisă la gamba stingă și 
o alta, la un braț. Ulterior, un 
comunicat medical a precizat că, 
in plus. Ia examenele radlologtce, 
s-a depistat șl o fractură a u- 
nel vertebre -cervicale.

Un reprezentant al firmei 
.Peugeot* a declarat că acest se
zon este — se pare — compro
mis pentru acest as al volanu
lui, fost campion mondial de 
raliuri.

a «Concursului Prietenia» s-au 
făcut eforturi deosebite, pentru 
ca întreaga organizare să se 
ridice Ia cel mai bun nivel. De 
asemenea, sperăm ea platforma 
performanțelor să fie cit mal 
ridicată en atît mal mult cu 
cit o serie dintre penlatloniștii 
aflațl la start vizează un loe 
șl în echipele lor pentru cam
pionatele mondiale care vor 
avea loe in septembrie Ia 
Kiev".

Iată, deci, destule premise 
ca iubitorii acestui sport să 
asiste, timp de cinci zile. Ia 
dispute deosebit de atractive.

• TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM > Finlande- 

zul Timo Salonen (echipier : S. 
Harjane) conduce In Raliul Ar
gentinei (probi tn C.M.), după 
prima etapă, cu lh 29:01, fiind 
urmat de Blomqvist — Cedeberg 
(Suedia), la 0:34.

BADMINTON • învingător în 
Campionatele internaționale ale 
Indoneziei. Han-Jlan (R. P. Chi
neză) conduce in „Marele pre
miu* cu 1 300 p, urmat de da
nezul Frost 1 245 p șl englezul 
Baddeley 900 p.

BOX 0 Mexicanul Zaaragoza, 
campion mondial la cat. cocoș 
(W.B.C.), tși va pune titlul în joc 
la 9 august, etnd îl va tntîlnl, la 
Miami, pe columbianul Lora.

CICLISM 0 Cursa de la Va- 
riano (Itaiia) a revenit iugosla
vului P. Cerin, cronometrat pe 
125 km In 3h 01:20. In același 
timp Italianul Rocco. 0 Olandezul 
Van der Poel s-a tmpus în cursa 
internațională de la Anvers, par- 
curgtnd 235 km In 6h 02. Pe lo-

0 In campionatul Uniunii So
vietice s-au disputat două jocuri 
restanță : Dnlepr — Sahtlor 5—4 
șl Torpedo — Dinamo Kiev 1—4 ; 
In clasament î 1. Dinamo Kiev 
M p ; 2. Dnlepr 30 p ; 3. Spar
tak Moscova 28 p ; pe ultimele 
locuri : 17. Dinamo Moscova li 
p ; 11. SKA Rostov 14 p.

0 In patru orașe din R. P 
Chineză au început partidele din 
cadrul C.M. de cădeți (jucători 
ptnă la ÎS ani). Iată rezultate
le : grupa A (Beijing) : R. P.

• TELEX • TELEX
cui 1: Wljnants (Belgia). 0 
Punct final in Turul Poloniei :
1. Lesnlewskl (Polonia) 2Sh 59:32;
2. Wrona (Polonia) 29h 00:55 ; 3. 
Zakrzewskl (Polonia) 29h 01:29.

HANDBAL • Turneul mascu
lin de la Dunaujvaros (Ungaria) 
a fost ciștlgat de echipa locală 
Kokas cu 5 p, urmată de Tata- 
banya 4 p șl Froelunda G5te- 
borg 3 p.

TENIS 0 ,n turul secund al 
turneului feminin de la Los An
geles, Pam Shriver a ellminat-o 
pe Patty Fendick cu 6—2, 6—3. 
Alte rezultate : Sukova — sav- 
cenko 6—4, 6—2 ; Pfaff — Kinney 
6-3, 6-3.

VOLEI • Turneul masculin de 
la Varșovia a fost ciștlgat de 
echipa R. D. Germane 5 p, ur
mată de Bulgaria 4 p Ceho
slovacia 3 p. 0 In ziua a doua 
a Turneului Normandlei (junioa
re) : Italia — Belgia 3—0 ; R.F.G. 
— Olanda 3—0 ; Suedia — Fran
ța 3—0.

Chineză — Bolivia 1—1, Guineea 
— S.U.A. 1—0 ; grupa B (Tian
jin) : Australia — Argentina 1—o, 
RJ.G, — R. P. Congo 4—1 ; gru
pa C (Dalian) : Arabia Saudită — 
Costa Rlca 4—l. Nigeria — Itnliș 
1—0 ; grupa D (Shanghai) : Bra
zilia — -Qatar 3—I, Ungaria — 
Mexic 0—0.

0 înaintea Începerii C.M. de 
cădeți, la Beijing, a avut loc tra
gerea la sorți a semifinalelor 
turneului de calificare, zona a- 
frlcană pentru C.M. din 1986. In 
prezența Iul Joao Havelange. 
președintele F.I.F.A., au fost 
scoase din urne .perechile" : Tu
nisia — Algeria șl Maroc — 
Libia.

0 Primele rezultate din tur
neul estival de la Berna : Boru
ssia Moenchengladbach — Ser- 
vette Geneva 3—2 (0—0), Botafo- 
go — Young Boys Berna 2—1 
(0-0).
0 Cunoscutul fotbalist brazi

lian Socrates a declarat ziariș
tilor că în viitorul sezon ar dori 
să joace la o formație brazi
liană. .Sper ca un club din țara 
mea să Intre tn tratative cu 
Fiorentina pentru a mă putea 
reîntoarce acasă, unde jucam e- 
fectlv din plăcere, dincolo — fi
rește — de obligațiile pe cara 
tl le creează performanța, tn Ita
lia, totul este diferit...".

0 Noul antrenor al cunoscutei 
formații braziliene Corinthians 
Sao Paolo, care se află intr-o 
situație precară tn clasament (din 
6 meciuri o singură victoriei), 
este fostul căpitan al naționalei 
„oarlocas* dtn anii 1970, Carlos 
Alberto. ,

0 în turneul de la Split : Haj- 
duk Split — Avelllno 2—0 (2—0).
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