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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
l-A FOST ÎNMÎNAT „ORDINUL OLIMPIC DL AUR“, 

CEA MAI ÎNALTĂ DISTINCȚIE OLIMPICĂ
Tovarășul Nicolae Ceaușcscu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, vineri, 2 august, în sta
țiunea Neptun, pe președintele 
Comitetului Internațional O- 
limpic, Juan Antonio Sama
ranch, aflat in țara noastră pen
tru a inmina șefului statului 
român „Ordinul Olimpic de 
Aur**,  cea mai înaltă distincție 
olimpică.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Emil Bobu, Ludovic 
Fazekas, Ion Stoian, loan Tsiu, 
Silviu Curticeanu, alte persoa
ne oficiale.

Adresindu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușcscu, Juan Anto
nio Samaranch a anunțat de
cizia, în unanimitate, a Comi
tetului Internațional Olimpie de

Cuvintul tovarășului Nicolae Ceausescu
Domnule președinte al Comi

tetului Internațional Olimpic,
Am marea bucurie să vă in- 

tilnesc din nou în România, să 
vă adresez un salut cordial și, 
totodată, să exprim mulțumi
rile mele Comitetului Interna
țional Olimpic pentru hotărirea 
de a-mi decerna acest înalt 
ordin sportiv olimpic ți dum
neavoastră personal pentru că 
mi l-ați înmînat.

Intr-adevăr, mișcarea spor
tivă olimpică are un rol im
portant în promovarea sportu
lui internațional, a spiritului o- 
limpic, de prietenie și colabo
rare între sportivi și, în primul 
rînd, între tineretul din diferite 
țări, care constituie de fapt a- 
proape unanimitatea sportivilor 
de la toate Jocurile Olimpice.

De la înființare ți pînă acum. 
Jocurile Olimpice au avut, in 
diferite perioade, un rol im
portant în apropierea și cu
noașterea sportivilor, a tinerilor, 
a popoarelor.

Acum ne aflăm într-o epocă 
de o încordare deosebită în via
ța internațională, cînd, din pă
cate, și sportul — chiar și Jocu
rile Olimpie*  - sînt tot mai 
mult puse în discuție ți se fac 
încercări de a fi folosite în a- 

a-i conferi cea mai înaltă dis
tincție olimpică, in semn de 
deosebită prețuire a sprijinului 
neprecupețit al țării noastre, 
personal al președintelui Româ
niei socialiste, față de idealu
rile olimpice. Oaspetele a elo
giat preocuparea constantă a 
președintelui Nicolae Ceaușcscu 
pentru dezvoltarea mișcării 
sportive șl olimpice din Româ
nia, arătând că a avut ocazia 
să cunoască nemijlocit partici
parea de masă, entuziastă, a 
tinerelului din țara noastră la 
manifestările sportive din ca
drul „Daciadei**.  în încheiere, 
președintele Comitetului Inter
național Olimpic a spus :

Domnule Nieolae Ceaușcscu, 
președinte al Republicii Socia
liste România, ca o recunoaș
tere a meritelor dumneavoastră 

numite scopuri politice. Noi 
considerăm că mișcarea olimpi
că, sportul în general. Jocurile 
Olimpice în mod special, tre
buie să-și păstreze in conti
nuare caracterul lor de a servi 
apropierii ți prieteniei între po
poare, că, indiferent de proble
mele de ordin politic, filozofic, 
de orînduirea socială, dintr-o 
țară sau alta, ele să prilejuias- 
că o întrecere liberă intre cei 
mai buni și să cîștige întotdea
una cei mai buni, dar mai cu 
seamă să contribuie la apro
pierea, la cunoașterea tineretu
lui, a popoarelor.

Apreciem că numai în mă
sura în care Jocurile Olimpice, 
sportul în general, vor reuși 
să-și păstreze acest caracter și 
să aibă un rol tot mai mare 
în direcția prieteniei și păcii, 
își vor îndeplini întotdeauna 
rolul și misiunea pe care le au.

înțeleg că, uneori, Comitetul 
Internațional Olimpic este pus 
în situația de a lua unele ho- 
tăriri nu ușoare. Nu vreau, in 
nici un fel, să mă amestec in 
treburile Comitetului Internațio
nal Olimpic, dar fiind o țară 
participantă la acest organism 
foarte important am dori ca 
hotărîrile sale să țină întotdea

eminente la cauza sportului 
mondial și a fidelității dum
neavoastră față de idealul o- 
limpic, am marea onoare de a 
vă decerna „Ordinul Olimpic 
de Aur**.

Mulțumind pentru distincția 
acordată, a luat cuvintul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea a fost urmărită cu 
deosebit interes și subliniată cu 
vii aplauze.

Tovarășul Njcolae Ceaușcscu 
a fost felicitat cu căldură de 
cei prezenți pentru ordinul 
conferit.

La încheierea solemnității, 
tovarășul Nicolae Ceaușcscu 
s-a întreținut, intr-o atmosferă 
cordială, cu președintele Comi
tetului Internațional Olimpic.

una seama de spiritul olimpic, 
să servească prieteniei și păcii 
între popoare.

Ne aflăm în fața pregătirii 
unor noi Jocuri Olimpice. Sînt, 
de pe acum, multe discuții in 
legătură cu aceasta — și dum
neavoastră le cunoașteți foarte 
bine. Noi sperăm că se vor 
găsi soluții acceptabile pentru 
toate statele, pentru toate po
poarele, astfel ca și următoarele 
Jocuri Olimpice să continue tra 
dițiile bune și să exercite un 
rol pozitiv in depășirea unoir 
contradicții, să servească apro
pierii, prieteniei și păcii.

încă o dată, doresc să vă 
mulțumesc dumneavoastră. Co
mitetului Internațional Olimpic, 
pentru hotărirea de a-mi de
cerna acest înalt ordin sportiv 
olimpic. Consider aceasta ca o 
înaltă apreciere dată mișcării 
sportive din România și puteți 
fi sigur că sportivii români, Co
mitetul Național Olimpic Ro
mân, întregul nostru popor vor 
sprijini întotdeauna activitatea 
sportivă și a Comitetului Inter
național Olimpic îndreptată 
spr*  sporturi libere care să 
servească prieteniei și păcii.

Vă urez succese dumneavoas
tră și Comitetului Internațional 
Olimpic. (Vii aplauze).

IN CADIIIII UNEI VIZITE DE LUCRU 
ÎN UNITĂȚI AII MAIIIAIEI MIIIIARE DIN MANGALIA

TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU 
a inaugurat 

crucișătorul „Muntenia"
Tovarășul Nieolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
comandantul suprem al forțelor 
noastre armate, a efectuat, vi
neri, 2 august, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, o vi
zită de lucru în unități ale 
marinei militare din Mangalia.

Această vizită, la care au 
participat tovarășii Emil Bobu, 
Tudor Postelnicu, Ion Stoian. 
Silviu Curticeanu, precum și 
Nicolae Mihalache, prim-se- 
crelar al Comitetului județean 
Constanța al P.C.R., a prilejuit 
examinarea unor aspecte im
portante privind construcția de 
nave de diferite tipuri, dotarea 
marinei noastre militare cu 
mijloacele necesare, corespun
zător prevederilor directivei 
comandantului suprem.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost intimpinat cu 
înalte onoruri militare.

General-colone! Constantin 
Olteanu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul apărării na
ționale, a prezentat raportul.

O gardă alcătuită din mari
nari a prezentat onorul.

S-a intonat Imnul de Stal al 
Republicii Socialiste România.

Unitățile vizitate aveau, in 
această dimineață, un aspect 
sărbăloresc. Portretul conducă
torului partidului și statului se 
afla încadrat de drapele roșii 
și tricolore. Era înscrisă caldă 
urare „Trăiască Partidul Comu
nist Român, în frunte cu 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu !". De ase
menea. erau marcate cele două 
decenii de la istoricul Congres 
al IX-lea al P.C.R., care a ales 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în suprema funcție de condu
cere în partid, inaugurîndu-se 
cea mai strălucită perioadă din 
istoria patriei.

Un mare număr de ostași ai 
marinei militare se aflau ali- 
niafi in incinta unităților, pre
cum și pe puntea navelor si
tuate în radă.

In cadrul vizitei, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu le-au fost în
fățișate realizări recente ale 
construcției navale din țara 
noastră.

La cheu se afla ancorat un 
crucișător, avind arborat, în 
cinstea sosirii comandantului 
suprem, marele pavoaz.

înainte de a se urca la bor
dul crucișătorului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu le-au fost 
prezentate, în fața unei mache

După prima zi, in „Cupa Davis"

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI CONDUCE
CU 2-0 IN FAȚA ECHIPEI EGIPTULUI

• Florin Segărceonu ți Andrei Dirzu au înscris frumoase vic
torii • Azi, partida de dublu, iar miine ultimele două intilnin 

de simplu
Sub semnul unor frumoase 

performanțe ale reprezentanți
lor țării noastre, a început ieri 
dupâ-amiază, ia arena Progre
sul, tn’.îlnirea internațională de 
tenis România — Egipt, contînd 
pentru semifinalele zonei eu
ropene a „Cupei Davis" — 
grupa „A". Tenismanii români 
conduc cu scorul de 2—0, atit 

te, caracteristicile tehnice și 
funcționale ale acestei noi nave.

Tineri ofițeri au oferit flori 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu, 
semn al profundei prețuiri și 
considerații purtate de ostașii 
marinei noastre militare.

A avut loc un moment emo
ționant. fu aplauzele celor 
prezenți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a tăiat panglica I- 
naugurali a acestei nave. pe 
care a denumit-o „Muntenia". 
In continuare, a fost vizitat 
crucișătorul, care răspunde, prin 
concepție și echipament, prin 
calitatea execuției, tuturor ce
rințelor, numărîndu-se printre 
cele mai mari și moderne nave 
ale marinei noastre militare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au fost in
vitați să cunoască diferitele 
compartimente ale navei, pre
cum și tehnica de luptă cu 
care este înzestrată.

De pe puntea superioară se 
puteau vedea, intr-o impresio
nantă panoramă, nave ale ma
rinei militare acostate la țărm 
— cele mai multe construite in 
ultimii ani —, care aveau ridi
cat marele pavoaz și echipaje
le la borti, prezentind onorul 
comandantului suprem. To
varășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost prczcntale detalii pri
vind caracteristicile tehnice și 
de luptă ale acestor nave, în 
strînsă conexiune cu misiunile 
ce le pot îndeplini.

La încheierea vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat felicitări conducerii mi
nisterului, constructorilor de 
nave pentru rezultatele obținu
te și a cerut să se acționeze, in 
continuare, cu devotament • și 
abnegație, pentru modernizarea 
neîntreruptă a marinei milita
re. a forțelor armate ale Repu
blicii Socialiste România, pen
tru ridicarea permanentă a pre
gătirii de luptă și politice a tu
turor ostașilor țării.

Ministrul apărării naționale 
l-a asigurat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că marinarii, 
împreună cu toți militării ar
matei noastre, sînt hotăriți să 
execute întocmai ordinele co
mandantului suprem, să-și în
deplinească integral și calitativ 
misiunile încredințate, să ape
re cu fermitate cuceririle re
voluționare ale poporului, inde
pendența, suveranitatea și inte
gritatea teritorială a scumpei 
noastre patrii — Republica So
cialistă România.

Florin Segărceanu. cât șl An
drei Dirzu terminind învingă
tori în primele două partide 
de simplu ale disputei. Mal 
slnt două zile de Întreceri, dar 
premisele victoriei sînt puse de pe acum, pentru obținerea

(Continuare fel pag. a S-a)



„ȘTAFETA PĂCII", in întreaga tară

AMPLĂ MANIFESTARE A TINERETULUI SPORTIV O BOGATA ACTIVITATE

• La lași. „Cupa Pionierul**  la lotbal

D4CUM

SPORTIVĂ DE MASĂ

republicană cu multe promisiuni
o finalâ republicană va

1

Salvgardarea păcii, oprirea cursei periculoa
se a înarmărilor, în primul rînd a celor nu
cleare, afirmarea dreptului legitim al po
poarelor la dezvoltare liberă, la viață, consti
tuie imperative ale lumii contemporane. 
Recunoscuta vocație de pace a poporu
lui nostru capătă, în această perioadă de in
tense frămîntări pentru găsirea de soluții via
bile, expresii tot mai diversificate și mai 
convingătoare. România socialistă, toți cetățe
nii ei, susținînd cu entuziasm strălucitele de
mersuri ale președintelui țării, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, militează neobosit 
pentru înlăturarea pericolelor grave în fața 
cărora se află omenirea, viitorul ei.

între numeroasele manifestări de masă me
nite să afirme dorința de pace, securitate, 
colaborare și înțelegere dintre toate națiuni
le, se înscrie la loc de frunte și ampla ac
țiune a tineretului sportiv al patriei care se 
va declanșa la sfîrșitul săptămînii viitoare, 
pornind din cinci colțuri de țară. Este vor
ba de „Ștafeta Păcii", acțiune cuprinsă în 
bogatul program de manifestări adoptat de 
plenara Consiliului Național al Frontului De-

mocrației și Unității Socialiste din 24 
1985. Trecerea marii ștafete prin localitățile 
patriei, de-a lungul celor 5 trasee, va prilejui 
ample manifestări pentru pace și dezarmare, 
la care vor lua parte, alături de tineretul 
sportiv, zeci și sute de mii de cetățeni. Pe 
parcursul c"lor 10 zile, purtătorii ștafetei — 
atleți, cicliști, motocicliști etc. — mesageri ai 
voinței unei întregi națiuni animate de cele 
mai înălțătoare gînduri și sentimente, vor 
duce cu ei apeluri al căror conținut va fi ex
primat 
fiecare 
5 t:-> 
Păcii 
pit..ia 
dionul tineretuluij de mii de tineri, în ca
drul unei 
zenți vor 
sportivilor

O nouă .
inestimabil pe care pacea, înțelegerea și co
laborarea între popoare, viața liberă și dem
nă, îl au în inimile tineretului nostru, o ex
presie deplină a hotărîrii sale de a le apăra.

în cadrul mitingurilor organizate în 
reședință de județ. De pe toate cele 

redate în desenul de mai sus, „Ștafeta 
a ajunge duminică 18 august în ca

lării, unde va fi întîmpinată, pe Sta-

ample manifestări în care 
adopta un apel de pace 
din lumea întreagă.
și frumoasă mărturie a

cei pre- 
adresat

prețului

Pe marginea evoluției la Campionatul
european de baschet-cadete

ECHIPA NOASTRĂ DOVEDEȘTE FRUMOASE PERSPECTIVE
Reprezentativa de baschet a 

României și-a încheiat parti
ciparea la ediția a Vl-a a Cam
pionatului european de cadete 
prin clasarea pe locul 5 (a mai 
obținut locul 4 în 1978 și 1980, 
locul 6 în 1984 și locul 8 în 
1976). Ca rezultate. baschetba
listele noastre au obținut cinci 
victorii (în fața selecționatelor 
Franței Spaniei. Finlandei — 
în seria preliminară. Olandei — 
în semifinală și Bulgariei — 
în finala pentru locurile 5—6) 
Și au înregistrat două înfrîn- 
geri (în fața echipelor U.R.S.S., 
locul I în clasamentul final, 
și Italiei — locul 2). Perfor
manța este satisfăcătoare dacă 
ținem seama de marea dezvol
tare a baschetului feminin in
ternațional. inclusiv a celui ju
venil, în orice caz superioară 
celei de anul trecut (locul 6). 
Jucătoarele noastre au fost în
trecute doar de formațiile cla
sate pe primele două locuri (în 
plus ele au lăsat în urmă re
prezentative aflate pe poziții 
superioare la ediția de anul 
trecut a Campionatului euro
pean (Bulgaria — locul 2, O- 
landa — locul 4).

Totuși, sportivele și antreno
rii noștri au plecat din Tuzla 
(orașul iugoslav care a găzduit 
întrecerea) cu mîhnirea de. a 
nu fi obținut o medalie, per
formanță care, ținînd seama de 
valoarea componentelor lotului 
(manifestată în cîteva turnee 
internaționale de verificare sus
ținute anul acesta), ar fi pu
tut să o realizeze. Dar. la me
ciul cu selecționata U.R.S.S., 
s-a resimțit oboseala acumula
tă după un drum de 13 ore, 
pe o căld.iră sufocantă, iar în 
partida cu formația Italiei, cînd 
conduceau cu 4 puncte si mai 
erau 50 de secunde, jucătoare
le noastre au comis greșeli co
pilărești (la care a contribuit 
«1 inhibarea provocată de lipsa

DEȘI A RATAT 0 PERFORMANȚĂ SUPERIOARĂ,

de tact pedagogic a antreno
rului principal Al. Moise), per- 
mitînd adversarelor să egaleze 
și să obțină, in prelungiri, o 
victorie nesperată (prin care 
și-au croit apoi drum pînă în 
finală).

Acestea fiind faptele este fi
resc regretul unei dorințe ne
împlinite, deși — așa cum am 
arătat — realizabile. în schimb, 
rămîn speranțele ca anul vi
itor. cînd va avea loc Cam
pionatul european de junioare 
(jucătoare născute în anul 1968 
și mai mici, adică aceeași ge
nerație care a luat parte la 
„europenele" de cadete din 
1985), echipa României să-și 
împlinească năzuințele. Pentru 
aceasta. însă, este necesar ea 
potențialul lotului să se afle 
la momentul oportun în punc
tul maxim.

Referitor la ediția actuală a 
C.E., vom nota că Aurora Dra
gos (cu execuții tehnice de ki- 
nogramă) și Gabriela Petre au 
corespuns integral In postul de 
pivot. Gabriela Pandrea a ex
celat la recuperări. Tfinde E- 
nyedi (în special prin ritmul 
ce-1 imprimă jocului) și Maria 
Ionescu s-au dovedit bune con
ducătoare de joc. Antoaneta 
Barbu și Ildiko Manasses au 
demonstrat reale calități de ex
treme. Dintre celelalte jucă
toare, mai puțin folosite, Ana- 
Maria Gera, Margareta Veres, 
Magdalena Manea și Iulia A- 
lioman trebuie să manifeste 
mal multă siguranță, ca șl mai 
mult curaj, iar Delia Cuzlc 
(1,94 m) va trebui să urmeze 
un program special de antre
namente pentru a-șl valorifica 
talia. Vorbîod despre perspec
tivele fotului nostru trebuie sS 
arătăm că spiritul de echipă 
va trebui să se manifeste nu 
numai In teren, ci permanent, 
Intre jucătoare si antrenori și 
intre membrii conducerii teh- 

nice a selecționatei (Alexandru 
Moise — antrenor principal, 
Horia Pop — secund. Sorin 
Puia — medic), ceea ce nu s-a 
petrecut, din păcate. Ia Tuzla.

Cîteva cuvinte despre nive
lul general al acestui campio
nat. găzdu' t (în mod exem
plar) de orașul Tuzla, situat 
intr-o pitorească zonă monta
nă. Am remarcat în evoluția 
majorității echipelor nivelul 
bun al pregătirii atletice și teh
nice. Viteza, forța, detenta, re
zistenta (în condițiile unor me
ciuri disputate intr-un ritm ra
pid), conducerea mingii cu fie
care dintre mîini, pasele pu
ternice, precizia aruncărilor la 
coș au fost atuuri reale la a- 
proape toate echipele. In apă
rare a fost utilizat în mare 
măsură sistemul „în zonă“, dar 
atit de activ, incit el solicita 
jucătoarelor mult mai mare e- 
fort decît în sistemul „om la 
om" clasic. în ofensivă au pre
dominat viteza, numărul mare 
al aruncărilor la coș și lupta

Sâptâmina viitoare, la Constanța

„CUPA MARII NEGRE" LA BASCHET FEMININ
Vor li jrezente rurezentatlnle CEHOSLOVACIEI, FRAHțEI, FIRIAROEI. POLONIEI ;l ROMÂNIEI (ca două achite)

Sâptâmina viitoare, Sala spor
turilor din Constanța va găzdui 
o nouă competiție internaționa
lă. Este vorba de cea de a 
XXII-a ediție a „Cupei Mării 
Negre*  la baschet feminin. La 
întrecere ver fi prezente echi
pe bine cotate în Europa, așa cum sînt reprezentativele 
Cehoslovaciei, Poloniei și Fran
ței. Alături de acestea se vor

Luna. august debutează cu Tot 
o bogată agendă sportivă de găzdui și municipiul Tulcea
masă, cu multe concursuri si șl anume „Cupa lucrătorilor

" ' din agricultură șl industria a-
llmentară" la calac-canoe. O 
Întrecere ia o ramură de 
sport în care tulcenii sînt... 
la el acasă si de bună seamă 
care se va bucura de atenția 
cuvenită.

Să notăm și cîteva dintre 
competițiile organizate pe 
plan local. La Călărași, spre 
exemplu, va avea loc un fes
tival sportiv al marinarilor, 
ou întreceri sportive specifice 
ținot. curse de bărci univer
sale, demonstrații de. curaj șl 
îndemînare etc.). Orașul Za
lău găzduiește întrecerile pen
tru „Cupa metalurgistului" la 
handbal, popice și volei, ra
muri de sport îndrăgite, tot 
mai mult de tinerii din între
prinderile de profil de pe cu
prinsul. județului Sălaj și din 
reședința acestuia.

Să subliniem. în fine, că in 
toate județele țării, la clubu
rile de vacanță ale elevilor și 
studenților (în cazul centrelor 
universitare) continuă să se 
desfășoare o susținută activi
tate sportivă de masă, după 
aptitudinile și preferințele 
parttcipanților.

competiții, finale sub însem
nele „Daciadei" sau întreceri 
inițiate și organizate pe plan 
local. Consemnăm cîteva din
tre ele.

La Iași, purtători ai cravatei 
roșii cu tricolor, care au în
drăgit cel mal popular dintre 
sporturi — fotbalul, iși vor 
disputa lntiletatea în cadrul 
.Cupei Pionierul". Competiția, 
care se va încheia duminică, 
o dată cu desemnarea echipei 
câștigătoare, reunește forma
țiile fruntașe în „zone" și a- 
nume cele ale școlilor gene
rale nr, 1 Arad, nr. 7 Turda, 
nr. 40 Galați, nr. t Urziceni. 
precum și cele din Peretu — 
Teleorman. Tg. Cărbunești — 
Gorj. orașul Victoria și mu
nicipiul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. «e așteaptă ca întrecerea 
să descopere noi talente din 
rîndul celor mal mici fotba
liști așa cum s-a întimplat 
și în cazul edițiilor preceden
te. în orașul de Pe Bahlui, 
competiției 1 s-au asigurat 
condiții optime de desfășu
rare. precum și o bună popu
larizare în rândurile elevilor 
din școlile generale.

Sporturi tehnico-aplicative

VARA „FIERBINTE" A MODELISMULUI
Luna care a trecut a fost, 

pentru modelism, deosebit de 
bogată în evenimente, competi
ții și acțiuni de masă de mare 
popularitate, desfășurate sub 
semnul pregătirii tineretului 
prin muncă pentru muncă și 
viață. Amănunte în privința lor 
ne-au fost relatate de tînărul 
secretar al federației de spe
cialitate, Mihail Zanciu.

— Intr-adevăr, am avut un ca
lendar bogat, care a antrenai 
în activitate mii de pionieri, e- 
levi și tineri din producție, u- 
eeniei in această școală a teh
nicii. Au avut loc concursuri 
pe localități, pe județe și inter- 
județene, care au intrat în tra
diție. Ca manifestări deosebite 
am nota „Trofeul H. Coandă"

de 
vor- 
deo- 
cum 
din

sub panouri pentru recupera
re. La acest campionat nu au 
fost baschetbaliste cu talie de 
excepție (cea mai înaltă — 
Jclena Mozgovaja, din echipa 
U.R.S.S., a măsurat 1,97 m), 
cele mai multe dintre jucătoa
rele pivot de 1,85—1,90 m au 
demonstrat un înalt grad 
tehnicitate, ca să nu mai 
bim de calitățile atletice, 
sebit de dezvoltate, așa 
le întîlnim și la unele
componentele lotului român, 
format din jucătoare ai căror 
antrenori de club au înțeles 
necesitatea exigentei în selecție 
și pregătire a elevelor lor (ne 
referim Ia Horia Pop — C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca. Alexan
dru Moise — C.S.Ș. Chimistul 
Rm. Vîlcea. Adrian loan — 
C.S.Ș. 1 Constanța. Ștefania Di- 
ncscu — Voința București și 
Mircea Weisscr — C.S.Ș Bo
toșani). ~

Dumitru STÂNCULESCU

afla formația Finlandei, pre
cum și două selecționate ale 
țării noastre.

Pentru baschetbalistele ro
mâne, competiția de la Cons
tanța constituie un ultim test 
înaintea Campionatului euro
pean de senioare, care se va 
desfășura, la începutul lunii 
viitoare, în Italia. Antrenorii 
N. Martin Și G. Năstase așteap- 

la aeromodele captive, organi
zat de Clubul de modelism tic 
pe_ lingă Casa pionierilor și 
șoimilor patriei din Pucioasa, o 
competiție care prin programul 
ei bogat a constituit un ade
vărat festival al sporturilor 
tehnico-aplicative. Amintim, a- 
poi, „Cupa Dacia" la automo- 
dele, la Pitești, „Cupa Sucevei'*  
la automodele și raeheto mo
dele, „Cupa Lemnarul", la Tg. 
Mureș, și „Cupa orașului Re
ghin", care s-au bucurat de 
mult succes, fiind organizate i- 
reproșabil. Adăugăm „Cnna 
Metalul" la rachetomodelc, des
fășurată la Tirgoviște, și Cu
pele Voința Sibiu și Iași la a- 
ceeași disciplină. La organizarea 
acestor competiții au participat 
și activiști ai federației, oame
ni entuziaști, foști aviatori, 
marinari, tehnicieni. Activitatea 
de masă constituie izvorul per
formanței.

— Dar în privința perfor
manței. ce ne puteți spune ?

— Activitatea de performanță 
£ avut punctele culminante in 
finalele campionatelor republi
cane : de navomodele propul
sate, cu motor mecanic, desfă
șurate în ambianța plăcută a 
lacului din pădurea „Tudor 
Vladimircseu" — Arad, de zbor 
liber desfășurat Ia Focșani, ae
romodele captive, la baza de Ia 
Băneasa, și aeromodele radio- 
comandate, Ia Brașov.

— In legătură cu calitatea 
lor 7

— Performanțele spun totul. 
Ele sînt sensibil superioare ce
lor din anul trecut. Avem spor
tivi ambițioși și deosebit de 
bine pregătiți. Aș dori să evi
dențiez cîteva asociații cu o 
activitate de excepțc : ..Aero
nautica" București, C.F.R. și 
„Gloria" Dej, ..Plastica" Ora
dea, „Știința" Pucioasa, C.S.T.T. 
și „Aripile" Brașov, „Voința" 
Reghin și altele.

— In perspectivă ?
— Activitatea de masă își va 

lărgi aria prin taberele de va
canță cu profil modelistie, iar 
în ce privește performanța ne 
așteaptă două campionate mon
diale, Ia aeromodele zbor liber, 
în Iugoslavia, și rachetomodelc, 
în Bulgaria.

ViO'el TONCEANU

tă evoluții cit mai bune, mai 
ales că pentru alcătuirea lotu
lui care va face deplasarea la 
C.E. sînt de rezolvat cîteva 
semne de întrebare, pe care 
întrecerea de pe Litoral are 
posibilitatea să le lămurească.

Partidele vor începe, zilnic,' 
de la ora 17,30.............



100 dc soriîori in concurs Ia Jlraiidiil tineretului „CONCURSUL PRIETENIA
O FRUMOASĂ INIȚIATIVĂ

A CLUBULUI ȘCOLAR „TRIUMF"
în intenția de . a îmbogăți 

activitatea eompetițională a 
săritorilor, Clubul Sportiv Șco
lar „Triumf" din București a 
triat inițiativa organizării u- 
nui concurs la Ștrandul tine
retului. Acțiunea s-a bucurat 
de un frumos .succes de parti
cipare :• circa 100 de concu- 
renți, printre care unii dintre 
cei mai valoroși practicanți din 
țară ai acestei ramuri a nata- 

* ției, ca, de pildă,. Ileana Pîr
jol (dublă campioană balcani
că de senioare), Isabela Ber- 
caru, Adriana Răzloagă, Lua
na Pălac, Cornel Pop, Adrian 
și Cătălin Chercip, Nicolae 
Lcpăduș. întrecerile s-au ridi
cat la un 
de înalt la 
ori. ’

Rezultate : 
lină 3 m :
Triumf) 463,40 p, 
(Progresul) 459.15 p, 
ciu

nivel tehnic destul 
seniori și la juni-
SENIORI, trambu-

1. A. Cherctu (CSS'
2. C. Pop
3. C. Cher

esteaua) 447,80 p ; platfor
mă : 1. C. Pop 496,65 p, 2. A. 
Cherclu 476.40 p. 3. C. Cherciu 
451.20 p : SENIOARE, trambuli
nă 3 m : 1. Isabela Bercâru 
(Steaua) 442.15 p. 2. Ileana Pir
oni (Triumf) 427.80 p, 3. Adria
na Răzloagă (CSȘ Llc. Ind. 37) 
405,75 p ; platformă : 1. Ileana
Pîrjol 331,10 p, 2. Isabela Berca- 
ru 328,80 p. 3. Adriana Răzloagă 
307,80 p ; JUNIORI, trambulină 
3 m : 1. A. Georgescu (Triumf) 
383,50 p. 2. D. Miloagă (Triumf) 
.’>80,55 p. 3. “ "
372.95 
păduș (L1C. 37) 447,85 p. 
Herlaș (Lie. 37) 386,50 p,

“ p :

Ileana Pîrjol. intr-o frumoasă 
evoluție 
dinaintea

COMPETIȚIA CARE LANSEAZA TINERE TALENTE
Plltjn ■ flon*  iile de atractive OALAJI: etapa a doua la kartinf

intrcceri atletice
Astăzi și miine, pe Stadionul „1 Mai" din 

Pitești, se va desfășura ediția 1985 a „Concursu
lui Prietenia", care reunește anual atleți juniori 
și junioare din țări socialiste. Pe listele de con
curs se vor afla, desigur, speranțe ale atletis
mului din U.R.S.S., R.D, Germană, Ungaria, Po
lonia, Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba și, bineînțe
les, România. .

Astăzi, începînd de la ora 8 (prima probă : 
10 km marș băieți) și pină Ia ora 19,30 (finala 
ștafetei 4x100 m băieți), și miine, începînd de 
la ora 8,30 (proba experimentală de 5 km marș 
fete) și terminînd cu ambele ștafete de 4x400 
m, în jurul orei 18,30, programul include nu
meroase puncte de atracție pentru iubitorii at
letismului.

BUCUREȘTI : pcntatloniștii

anun{ă o dispută echilibrată

Miine, cu începere de la ora II, va avea loc, 
pe kartodromul din Galați, etapa a Il-a a „Cu
pei Prietenia" la karting. Și-au anunțat parti
ciparea sportivi fruntași din șapte țări : Bul
garia, Cehoslovacia, R.D. Germană. Polonia, 
U.R.S.S., Ungaria și România. Dintre favoriți ii 
menționăm pe M. Bușlanov, cîștigătorul primei 
etape, M. Riabcikov (ambii din U.R.S.S.), P. 
Waike (R.D.G.), J. Kopeczi (Cehoslovacia), cîș- 
tigători ai edițiilor precedente. Clasa la care sa 
concurează în această competiție este clasa „In
tercontinental — C“, la cate karturile sînt echi
pate cu motoare de 125 cmc, fabricate în țările 
socialiste. în ceea ce privește desfășurarea con- ---------- ----------- .....

da
cursului, regulamentul prevede disputarea a 
manșe de selecție, fiecare a cite 12 ture 
circuit.

Așa cum ne-a declarat antrenorul iotului 
prezentativ, Ion Olaru, sportivii noștri se pre
gătesc intens în vederea acestei confruntări in
ternaționale. Formația va fi compusă din M< 
Roșea, O. Badea, L. Ștefan, C. Minciu, M, 
Kelcmcn și G. Attila.

re-

George POPA

L. Pătrașcu (Lie. 37) 
platformă : 1. N, Le- 

“ 2. I.
. . 3. D.

Miloagă 305 p ; JUNIOARE, 
trambulină 3 m : 1. Luana Pătac 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 426.75 n.

luliana Nicula (Triumf) 411,55 p, 
3. Ileana Arighel (Triumf) 405,90 
p ; platformă : 1. “ “ 
la 350,50 p. 2.
(Progresui) 340.15 
Anghel 318,15 p ;
bulină 1 m : 1. G. Dumitru 
(Triumf) 410,15 p, 2. C. Bălan 
(Triumf) 360,25 p, 3. V. Dumitru 
(Triumf) 349,25 p ; trambulină 3 
m : 1. G.' Dumitru 30'0.80 p. 2. 
V. Dumitru 288.55 p. 3. M. A- 
lexandru (Progresul) 251,15 p ; 
FETE, trambulină 1 m : 1. Ioa
na Ivan o viei (Triumf) 3.76,10

• 2. Carmen Butănoiu (Lie. 37) 
346.05 p. 3. Carmen Stafidov 
(Lie. 37) 342,30 p ; trambulină
3 m : i. ioana Ivânovici 310,45 
P, 2. Gina Ștefănoaie (Triumf)

p : 1.

•2.

la ultimul ei concurs 
Campionatelor eu

ropene
3.

luliana 
Ioana 

p. 3. 
BĂIEȚI,

G. ~
2. C.

Nicu- 
Voicu 
Ileana 
tram-

O.

In campionatele de inot
ale juniorilor li

18 NOI RECORDURI 
NAȚIONALE

Timp de patru zile a avut loc, 
Ia bazinul „23 August” din Capi
tală. campionatul republican ai 
înotătorilor juniori II. (12—14 ani); 
Cu această ocazie, au fost stabi
lite 16 noi recorduri naționale la 
cele tre! categorii de vîrstă. O 
serie de foarte tineri înotători 
și-au confirmat. în cursele des
fășurate de luni pină joi. calită
țile. Astfel, ploieșteanul de 12 
ani Dragoș Băcescu a terminat 
învingător în șase probe, stabi
lind noi recorduri la S0 m liber
— 27,96. 106 m liber — 1:00,42, 
400 m liber — 4:29,19 șl 200 m 
mixt — 2:28,22. O autentici spe
ranță se dovedește, din nou, și 
băimăreanca Andreea Szigyarto 
<13 ani) cîștigătoare a cinci pro
be, eu recorduri la 50 m liber — 
27.81. 50 m spate — 31,33. 100 m 
spate — 1:06.42. Tot în cinci rîn- 
duri au terminat în frunte plo
ieșteanul (14 ani) Laurențiu Ni- 
coleseu. cu recorduri Ia 200 spate
— 2:17,11. 50 m spate — 29,90 si 
hunedoreantil Florin Nitu (13 arii
— se pregătește în Centrul olim
pic Reșița). Cite patru titluri pen
tru feteie de 12 ani Livia Copa- 
riu, din Sibiu (2G,St la 50 m li
ber. rec.) și Corina Dumitru, bra- 
șoveanca integrată la C.O. Baia 
Mare, precum și pentru Dloleștea- 
nul (14 ani) Alexandru Moldoveanu,

Pe lista învingătorilor mai apar, 
la cat. 14 ani Luminița Dobrescu 
(C.S.S. Reșița) — 3 victorii, Li- 
via Petrea (C.S.Ș. Brăila) — 3, 
Ioana Mitrofan (C.I. Brașov), 
Viorica Marut (C.S.Ș. Ploiești), 
Stela Pura (C.S.M.Ș. Bala Mare)
— cite 2 A. Mogoșanu (Lie. 37
Buc.) I. Konyu (C.S.M.Ș.). C. 
Catarig (C.S.S. Arad). La 13 ani: 
Cannes Georgescu (C.S.Ș. 2
Buc.), cu 3 victorii, și record la 
50 bras — 35.68. Simona Spaia
(C.S.M.Ș.) — 3. D. Boncea (Pio
niera Constanța). C. Crăciun 
(Lie. 37). A. Toader <Llc. 37). C. 
Hazotâ (C.S.M.Ș.) — 2. Itilia
Varga (C.S.Ș. Ploiești). La 12 ani:, 
M. Crișan (Hunedoara — Reșița)
— 2 (1:08.21 ta 100 m spate, 2:72 lâ 
200 spate. 31.29 la 50 spate. în 
ștafetă). D. Stavrositu (Lie. 37). 
Cristina Lolea (C.S.Ș. Timișoara). 
E. Adamiță (Galați — Baia Mare)
— 2. rea. 50 fluture — 29.52. A- 
driana Bodi (C.S.M.Ș.). Ștafete 
recordmane 7 4X50 mixt. t3 ani. f
— C.S.M.Ș. 2:13.18, b -------
Hunedoara 2:09,76. 14 
C.S.Ș Ploiești 2:04,31. 
loo în clasamentul 
c.s.M.ș. Baia Mare —

— c.s.ș. 
ani' b — 

Pe primul 
generat : 

772 p.

300.30 p, 
289 p.

Clasament 
Triumf 1 
Ind. "
4653.30 p. 
426,75 p.

Carmen Butănoiu

pe echipe : 1. csș 
16643,70 p, 2. CSȘ L1C. 

37 9044,45 p, 3. Progresul 
Cluj-Napoca4.

J P, 2- 
15 P.
CSM

BUCUREȘTIUL 
MONDIALE

în curind, mai precis în pri
ma săptămînă a lunii viitoare.. 
atenția iubitorilor sportului cu 
mănuși din întreaga lume se 
va îndrepta spre capitala țării 
noastre, gazda celei de a III-a 
ediții, a Campionatelor mon
diale de box pentru juniori. 
Timp de 8 zile (1—8 septem
brie), pe ringul de la Pati
noarul „23 August", cei mai 
valoroși dintre „copiii teribili" 
ai pugilatului mondial se vor 
avinta în marea bătălie pen
tru cucerirea celor 12 centuri 
de campioni mondiali. .

■ Născută dintr-0 inițiativă ro
mânească. țînăra competiție a 
fost găzduită pentru prima 
dată în Japonia, la Yokohama, 
în 1979, iar următoarea ediție 
s-a desfășurat - în Republica 
Dominicană, la Santo Domingo, 
în 1983. Boxul 
reprezentat la 
(Yokohama — . .
Santo Domingo — 5), reușind 
de fiecare dată sâ obțină re
zultate remarcabile. Sportivii 
români au cucerit 3 medalii la 
Yokohama (una de argint și 
două de bronz) și tot 3 la San
to Domingo (două de argint și 
una de bronz). Asupra evoluției 
sportivilor români la aceste 
două prime ediții ale C.M. de 
box pentru juniori vom reveni.

românesc a fost 
ambele ediții 

7 sportivi și

SIBIU. 2 (prin telefon). La 
baza hipică din localitate au 
continuat întrecerile din cadrul 
etapei a doua a Campionatu
lui național de călărie (dresaj 
și obstacole) pentru seniori, de 
data aceasta prezent:ndu-se ta 
start specialiștii în probele de 
sărituri. în program a figurat 
proba de categorie ușoară. în 
concurs intrînd un număr mare 
de sportivi : 73. dintre care 14 
de la Steaua și 12 de la C.S.M. 
Sibiu. Proba s-a diSputat în 
două serii, pe o căldură exce
sivă. care a solicitat la maxi-sivă. ___  _ ____
mum atft calul, cit și călăre
țul.

întrecerea a fost dominată de 
sportivii de la Steaua (antre
nor : Dumitru Hering) și s-a 
soldat cu... doi învingători, ca-

Timpv de șase zile, cei mai tineri pe.ntatloniști 
din Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia, Ungaria. 
U.R.S.S. și România își dispută. începînd de 
miine, intiietatea în tradiționalul „Concurs Prie
tenia", competiție care reprezintă o foarte bună 
platformă de lansare pentru tinerele talente ale 
acestui dificil sport. După cum se știe, la start 
vor fi prezenți o serie de sportivi de certă 
perspectivă, cu rezultate bune obținute pină 
acum în întrecerile internaționale, mulți dintre 
ei vizînd, totodată, promovarea în formațiile 
care se vor prezenta, în septembrie,' la C.M. 
de juniori.

Conform regulamentului, concursul va fi des
chis cu proba de călărie, care va avea loc, ca 
întotdeauna cînd este vorba de pentatlon, la 
stadionul Olimpia. După deschiderea .festivă 
(miine, la ora 9), vor urma să intre în între
cere pentatloniștii din primele două serii (la 
ora 10. și, respectiv, 12,10), ceilalți concurență 
evoluînd luni, la aceleași ore.

BUDAPESTA: Cătălina (osmcscu.
printre fruntașii probelor de tir
Recent, s-a desfășurat la Budapesta „Concursul 

Prietenia" la tir pentru arme cu glonț, la care 
au participat tineri trăgători din Bulgaria, Ceho 
slovacia, R.P.D. Coreeană, Cuba. R.D. Germană, 
România. U.R.S.S. și Ungaria. Dintre trăgătorii 
români, o comportare bună a avut Cătălina 
Cosmcscu (clubul Metalul, antrenor Sibil Ane3- 
cu), care s-a clasat pe locul 2, la egalitate da 
puncte cu învingătoarea, Aniko Molnar, din Un
garia — 591 p. în proba de pușcă standard 60 
f.c. Aceeași trăgătoare s-a clasat pe locul 5 la 
pușcă standard 3x20 f, cu un punctaj meritoriu, 
569 p. proba fiind ciștigată de Tina Will (R.D.G.), 
cu 573 p. în proba de pistol viteză, ciștigată de 
Aleksandr Lopaev (U.R.S.S.) cu 591 p. Manalo 
Gabriel s-a clasat pe locui 4, cu 584 p, Iar 
Dan Șuta pe 5, cu 583 p.

a

GAZDA CAMPIONATELOR
DE BOX PENTRU JUNIORI
cu alte prilejuri, mai pe larg. 
Acum vrem să-î informăm pe 
cititorii noștri că la București 
comisia de organizare a „mon
dialelor" este în plină activita
te, în vederea încheierii Ia 
timp, a pregătirilor pentru pri
mirea oaspeților de peste ho
tare. Au fost trimise din timp 
invitații de participare tuturor 
federațiilor afiliate la A.I.B.A. 
(Federația internațională de box 
amator) și răspunsurile primite 
pină acum la forul nostru de 
specialitate ne îndreptățesc să 
afirmăm că la București se va 
stabili un nou record de parti
cipare la această competiție. 
Pină la începutul acestei luni 
și-au anunțat sosirea fermă la 
competiție 24 de reprezentative 
de țări din toate continentele, 
care vor alinia la startul între
cerilor aproape 200 de tineri 
pugiliști. La Sanțo Domingo au 
participat 119 boxeri din 22 de 
țări.

Meciurile ediției de la Bucu
rești a „mondialelor" de ju
niori vor avea loc pe cunoscu
ta -arenă de la Patinoarul ..23 
August", acolo unde. în 1969, 
au avut loc campionatele eu
ropene de box ale seniorilor. 
De data aceasta. în ring vor 
urca cei mai buni pugiliști ju
niori din întreaga lume. Mulți 
dintre iubitorii sportului cu mă-

nuși ar dori desigur să știe „ce 
înseamnă juniori la box ?“. în 
această categorie de vîrstă sînt 
incluși tinerii de 17 și 18 ani. 
Ce se poate realiza la această 
etate în „careul magic" ? Vă 
lăsăm să apreciați dumneavoas
tră, stimați cititori, amintindu- 
vă doar că Floyd Patterson a- 
vea 17 ani cînd a cucerit titlul 
de campion olimpic la J.O. din 
1952, iar Cassius Clay avea 18 
ani cînd a devenit campion o- 
limpic la J.O. din 1960. Se știe, 
desigur, că cei doi boxeri cele
bri au devenit ulterior cam
pioni mondiali profesioniști la 
toate categoriile. Adăugăm la 
aceasta faptul că mulți dintre 
medaliații primei ediții a C.M. 
de juniori au devenit apoi cam
pioni europeni și mondiali de 
seniori. Avem, deci, suficiente 
motive (și exemple) să așteptăm 
cu interes major întrecerile ce
lei de a III-a ediții a Campio
natelor mondiale de juniori, 
găzduită de capitala țării noas
tre.

Pentru acest important exa
men internațional, tinerii pugi- 
liști români au început pregă
tirile din timp, sub conducerea 
unui colectiv de antrenori, co
ordonat de Eustațiu Mărgărit. 
Dar asupra preparativelor pe 
care le fac sportivii noștri pen
tru această mare competiție 
vom reveni pe larg.

Petre HENJ

162 CONCURENTI
IN ÎNTRECERILE

DE KARTING
DE LA GALAȚI

Pe modernul kartodrom din 
Galați s-a desfășurat etapa • 
doua din cadrul campionatului 
republican de karting — viteză 
și anduranță. Au participat 162 
de sportivi din 26 de cluburi și 
asociații, iar gazdele au asigu
rat o organizare foarte bună. 
Pe cea mai înaltă treaptă a 
podiumului au urcat : la juniori 
mici — Paul Filimon (Pescă
rușul Constanța) ; juniori mari
— G. Grife (Unirea Tricolor 
București) ; seniori — C. Rusa 
(I.T. București) ; 80 cmc sport
— O. Badea, (I.T. București) | 
175 cmc — Șt. Lucian (Metalul 
Tg. Secuiesc) ; 250 cmc — L 
Hegel (L.Î.A. Timișoara) s fete
— Elena Baciu (I.T. București).

Primele trei locuri pe echi
pe : 1. I.T. București, 2. Unirea 
Tricolor București, 3. L.I.A. Ti
mișoara.

în proba 
primul loc 
Podașcă + 
Galați). Pe 
Galați, 2. Danubius Galați, 
AKIRA Tecuci.

de anduranță, po 
s-a situat Tudoriț» 
Tănase (Danubius 
echipe : 1. I.T.A.

3.

T. SIRIOPOL, coresp.’

re nu au putut fi departajați 
nici după barajul la cronome
tru. Florin Stoica și Teodor 
Pancă împărțind astfel primul 
loc. De remarcat numărul 
tul de' mare de concurenti 
au străbătut parcursul 
greșeală.
CLASAMENT : 1. Florin Stoica 
cu Vîsc și Teodor Pancă (am
bii Steaua', cu Vircolac 
(39,2 s) — campioni 
3. Constantin Albert 
cu Gologan 0 (40,9).
Popa (Olimpia) 
(42,7). “ —
(Steaua) cu Socor 0 (42,8). 6. 
Silvana
Matelot 
continuă.

cu
5. Gheorghe

des-
care 
fără

0 P 
naționali. 
(Petrolul) 

4. Teodor 
Gruia 0 

Claudiu
Todea (Dinamo) cu 
0 (43,3). întrecerile

Ilie IONESCU. coresp.

La Timisoara, pe un traseu în premieră

„CUPA f. R.M.“ IA MOTOCIIOS, [TAPA A TRflA
Concursurile de motocros 

continuă, specialiștii genului 
urmînd a participa la întrece
rile etapei a treia a „Cupei 
F.R.M.". programate miine la 
Timișoara. în organizarea aso
ciației I.T.S.A.I.A. din localita
te. De data aceasta, alergătorii 
din București. Brașov. Zărnești. 
Sf. Gheorghe. Cîmpulung-Mus- 
cel. Moreni. Cimpîna Buzău 
și alte centre îșî vor disputa 
intiietatea pe un traseu In 
premieră, amenajat pe un te
ren mai mult plat, unde „co
coașele". trambulinele, urcușu
rile și alte obstacole au fost 
create în mod... artificial.

In program figurează curse 
pentru juniori, tineret și se
niori. Primul start se va da 
la ora 10. Ca arbitru princi
pal a fost delegat Victor Cara
cas (București).
• în etapa a IV-a a „Cupei 

Prietenia" la motociclism vi
teză pe șocea. desfășurată în 
localitatea cehoslovacă Jundri- 
chov-Hradec. echipa tării noas
tre la clasa 250 cmc s-a cla
sat pe poziția a patra. Iată 
clasamentul t 1. U.R.S.S.. 2.
Cuba. 3. Polonia. 4. România, 
5. Cehoslovacia. 6. R. D. Ger
mană. T. Ungaria. 8. Bulgaria. 
Orădeanul Attila Viktor a so
sit al patrulea la individual



„CĂRȚILE DE VIZITĂ" ALE C
LA CAMPIONATUL DIVIZIE

STEAUA
BUCUREȘTI, Calea Plevnei nr. 114, tel. 90'31.06.82

DINAMO
BUCUREȘTI, Șos. Ștefan cel Mare nr. 9, tel. 90 10.57.00

SPORTUL STUDENȚESC
BUCUREȘTI, str. Ștefan Furtună nr. 140, tel. 90'49.7

CULORI : roșu-albastru. 
STADION : Steaua, capa
citate 30 000 locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII : 
1947. Prima participare în 
Divizia ,A“ : 1947—48.

CEA MAI BUNĂ PER
FORMANȚĂ : a cucerit 
titlu! ds campioană în e- 
dițiile 1951, 1952, 1953,1956, 
1959—60. 1960—61 1967—68.
1975-76, 1977-78 și 1984—85.
BILANȚ REALIZAT PINĂ

1 050 503 251

PREȘEDINTELE CLU
BULUI : Carol Kramer.

ANTRENORI : Emerich 
Jenei — principal, Anghel 
Iordănescu — secund. Ra
du Troi — la echipa de 
speranțe.

MEDIC : Marcel Geor
gescu. MASOR : Dumitru 
Neag'i.

IN PREZENT IN DIVIZIA „A"
296 1 870-1 252 1 257

LOTUL DE JUCĂTORI

CULORI : alb-roșu. STA
DION : Dinamo, capaci
tate 18 000 locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII : 
1948. Prima participare în 
Divizia „A“ : 1918—49.

CEA MAI BUNA PER
FORMANȚA : a cucerit 
titlu] de campioană in e- 
dițiile 1955. 1961—62, 1962- 
63 1963—64, 1964—65. 1970
—71 1972—73, 1974—75,
1976—77. 1981—82 1982—83
și 1983—84.

PREȘEDINTELE CLU
BULUI : Nicolae Petri- 
cean.

ANTRENORI : Constan
tin Cernâianu — princi
pal, Florin Cheran — se
cund. Gbeorghe Timar — 
la echipa de speranțe.

MEDIC : Gheorghe Gaiu. 
MASOR : Alexandru Chj- 
rițescu.

BILANȚ REALIZAT PINĂ IN
1 020 528 240

LOTUL DE JUCĂTORI

PREZENT IN DIVIZIA „Aa
252 1 885-1 143 1 296

CULORI: alb-negru. STA
DION : Sportul studențesc, 
capacitate 15 080 locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII : 
1916. Prima participare in 
Divizia „A“: 1937—38.

CEA MAI BUNA PER
FORMANTA : locul 3 in 
edițiile 1939—40, 1982—83.
6i 1984—85.
BILANȚ REALIZAI PINĂ IN

224 224 120

VICEPREȘEDINȚII 
BULUI : Eugen Ban< 
Florin Dumitrescu.

ANTRENORI ; Coi 
tin Ardeleana — pi 
pal Tănase Dima - 
cund. Romică Chiba 
la eclPpa de speram

MEDIC : Florin B 
MASORI : Andrei 1’ 
și Liviu Buluș.
PREZENT IN DIVIZIA

180 761- 654
LOTUL DE JUCĂTORI

PORTARI : Ducadam (anul nașterii : 1959 - meciuri in 
Divizia „A" : 101 - goluri marcate : 0), Stingaciu (1964- 
11-0), N. Pope (1966 - debutant).

FUNDAȘI : Bârbulescu (1957-301-19), Bumbescu (1960- 
160-1), S. lovan (1960-137-2), Belodedici (1964-62-3) 
Weisenbacher (1965-48-2), Andrei (1966 - debutant).

MIJLOCAȘI : T. Stoica (1954-264-30), Șt. Petcu (1957- 
169-31), Boloni (1953-411-65), Majaru (1960-166-29), 
Balint (1963-123-28), L. Bălan (1959-130-12), Mujnai 
(1965 - debutant).

ÎNAINTAȘI: Lăcătuș (1964-106-26), Pițurcă (1956-181- 
57), Radu II (1956-299-162), Ciolponea (1967 - debutant)

PORTARI : Moraru (anul nașterii : 1956 - meciuri in 
Divizia „A" : 299 - goluri marcate : 0), Bticu (1956-157- 
0), Prunea (1966 - debutant).

FUNDAȘI : Rednic (1962-151-9), Zare (1959-135-8), 
Andone (1960-135-17), A. Nicolae (1955-207-11). N. Stă- 
nescu (1957-128-4), Topolinschi (1966-20-0).

MIJLOCAȘI : Movilă (1961-81-13), Dragnea (1956-238- 
62), Suciu (1960—108—19). Vargo (1959-188-30), Ivan 
(1963-9-1).

ÎNAINTAȘI : Văidean (1961-47-9), Augustin (1955-282- 
88), Tulba (1960-59-16), Orac (1959-206-34), Răducanu 
(1962-11-2).

PORTARI : Speriatu (anul nașterii : 1957 - mecii 
Divizia „A“ : 219 - goluri marcate : 0), Zariosu ( 
7-0).

FUNDAȘI : M. Marian (1958-187-5), Cazan ( 
398-10), lorgulescu (1956-269-49), M. Popa (1962-1 
I. Munteanu (1955-192-22), C. Pană (1960-1' 
Potogea (1966 - debutant).

MIJLOCAȘI : Șerbănică (1956-200-4), A. Mun 
(1955—187—9), L. Bozeșan (1959-142-18), Hagi (196! 
29), Burchel (1964-15-1), Geolgău (1961-194-25).

ÎNAINTAȘI : FI. Grigore (1956-217-39), M. ! 
(1952-374-149), Coraș (1959-173-62), Terheș (1960- 
47), G. Gheorghe (1966 - debutant).

F. C. ARGEȘ
PITEȘTI, str. Horea, Cloșca ți Crițan nr. 15, tel. 976/3.36.42

CORVINUL
HUNEDOARA, bd. Mihai Viteazul nr. 10, tel. 957/1.49.06

„POLI“ TIMIȘOARA
TIMIȘOARA, bd. Politehnicii nr. 2, tel. 961/3.53.7:

CULORI: alb-violet. STA
DION : „1 Mai", capacitate 
15 000 locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII : 
1953. Prima participare în 
Divizia „A" : 1961—62.

CEA MAI BUNĂ PER
FORMANȚĂ : a cucerit 
titlul de campioană în e- 
dițiile 1971-72 și 1978-79.
BILANȚ REALIZAT PINĂ IN

PREȘEDINTELE CLU
BULUI : Constantin Cîrs- 
tea.

ANTRENORI : Florin
Halagian — principal. Ma
rin Tițeica — secund, Leon- 
te lanovschi — la echi
pa de speranțe.

MEDIC : Octavian Puiu. 
MASOR : Lucian Carave- 
țeanu.
PREZENT IN DIVIZIA „A"

714 313 126 275 1 014- 917 752
LOTUL DE JUCĂTORI

PORTARI : Gh. Cristian (anul nașterii : 1956 - meciuri 
în Divizia „A“ : 239 - goluri marcate : 0), Iliescu (1959- 
6-0).

FUNDAȘI : Voicu (1960-63-1), Pirvu (1961-7-0), Stancu 
(1956-288-1), P. Tănase (1960-25-0), Simion (1961 -
debutant), N. Neamțu (1963-2-0), Eduard (1962-99-1).

MIJLOCAȘI; S. Badea (1958-161-7), D. Tonta (1957- 
146-7), lovănescu (1953-322-54), Moiceanu (1954-195- 
38), Constantin (1959-111-5), Bănuță (1965-19-0), Bo- 
baru (1966-1-0).

ÎNAINTAȘI : Jurcă (1957-125-25), C. Pană (1966-20-1), 
Nica (1957-134-21), Penoff (1959-120-12), Margelatu 
(1960-64-3), Ignat (1958-182-36), D. Zamfir (1961- 
132-13).

CULORI : alb-albastru.
STADION : Corvinul, ca
pacitate 15 000 locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII : 
1921. Prima participare în 
Divizia ,.A“ : 1954.

CEA MAI BUNĂ PER
FORMANTĂ : locul 3 în 
edifia 1981—82.

BILANȚ REALIZAT PINĂ ÎN

324 119 68

PREȘEDINTELE CLU
BULUI : loan Socol.

ANTRENORI : Ion V. lo- 
nescu — principal. Octa
vian Cojocaru — secund, 
Carol Gall — la echipa de 
speranțe.

MEDIC : Petre Vinolea. 
MASOR : Ioan Bone.

PREZENT IN DIVIZIA „A”

137 463- 459 306

LOTUL DE JUCĂTOR)

PORTARI : M. loniță (anul nașterii : 1956 - meciuri in 
Divizia „A" : 139 - goluri marcate : 0), Rudisuli (1953 - 
debutant).

FUNDAȘI : Nicșa (1958-193-27), Dubinciuc (1956-151- 
9), Mărginean (1960-77-2), Văetuș (1956-223-54), Nan 
(1962-5-0), Vîrlan (1965 - debutant), Prigore (1963-4-0).

MIJLOCAȘI : I. Petcu (1959-208-68), Mateuț (1965-84- 
15), Klein (1959-171-21), Bardac (1965-3-0), G. Badea 
(1962 - debutant), Lavu (1967 - debutant).

ÎNAINTAȘI : Gabor (1961-150-30), Cojocaru (1962- 
69-16), Tîrnoveanu (1961-54-4), Burlan (1966 - debu
tant), V. Mureșan (1967 -debutant).

CULORI: alb-violet. STA
DION : „1 Mai", capaci
tate 36 000 iocuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII : 
1921. Prima participare în 
Divizia „A" : 1948—49.

CEA MAI BUNĂ PER
FORMANȚĂ : locul 3 în 
edițiile 1950, 1956, 1957—
58. 1962—63 si 1977—78. 
BILANȚ REALIZAT PÎNĂ IN

PREȘEDINTELE 
BULUI : Iosif Leret<

ANTRENORI: Ion I 
tru — principal (nea 
mat de Colegiul cenți 
antrenorilor), Viorel 
— secund, Gheorghe 
bănoiu — la echipa de 
ranțe.

MEDIC: Gheorghe 
lczan. MASOR : V 
Mitsehang-Manda.
PREZENT IN DIVIZIA

740 272 173 295 969-1 063
LOTUL DE JUCĂTORI

PORTARI : Moise (anul nașterii : 1956 - mecii 
Divizia „A" : 116 - goluri marcate : 0), Leu (1967- 
Almășan (1962 - debutant).

FUNDAȘI : Pascu (1963-32-0), Șunda (1957-12 
Ionul (1958-11-0), Lehmann (1957-66-3), Vuțcan (' 
28-1) ; And-eaș (1962-1-0), Deac (1960-11-0).

MIJLOCAȘI : Dumitru (1950-401-61), Bârbosu (19 
debutant), Rotariu (1962-44-2), M. Mureșan (1962-2 
Șulea (1957-34-11), Vlătânescu (1959—91—9), Sabou 
- debutant).

ÎNAINTAȘI : Oancea (1957-51-9), Bolba (1961-78 
Giuchici (1954-150-40), C. Bozeșan (1966-7-1), F 
(1961-25-2), Oloșutean (1967 - debutant).

F. C. OLT
SCORNICEȘTI, str. Principală nr. 67, tel. 944/6.00.98

CHIMIA KM- VILCEA
RM. VILCEA, str. Avram lancu nr. 7, tel. 947/1.58.01

s. c. BACĂU
BACĂU, str. Pictor Aman nr. 94, tel. 931/4.19.21

CULORI : galben-verde. 
STADION : „1 Mai" din 
Slatina, capacitate 12 000 
locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII : 
1973. Prima participare în 
Divizia „A" : 1979—80.

CEA MAI BUNA PER
FORMANTA : locul 4 în 
ediția 1981-82.

BILANȚ REALIZAT PINĂ IN

204 83 36

PREȘEDINTELE CLU
BULUI : Constantin Deliu.

ANTRENORI : Ion Oble- 
menco — principal, Nico
lae Ivan — secund, Viorel 
Dobre — la echipa de spe
ranțe.

MEDIC : Liviu Dobrin. 
MASOR : Nicolae Gagiu.

85

PREZENT IN DIVIZIA „A"

257- 260 202

CULORI : alb-albastru. 
STADION : „1 Mai", ca
pacitate 13 000 locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII : 
1916. Prima participare în 
Divizia „A" : 1974—75.

CEA MAI BUNĂ PER
FORMANTĂ : locul 8 în 
ediția 1981—82.

BILANȚ REALIZAT PÎNĂ ÎN

272 102 53

PREȘEDINTELE CLU
BULUI : Ilie Pieșanu.

ANTRENORI : Marcel
Pigulea — principal, Lu
cian Catargiu — secund, 
Teodor Ciobanu — la e- 
chipa de speranțe.

MEDIC : Zenobie Stoia- 
novsehi. MASOR : Valcriu 
Braniște.

PREZENT IN DIVIZîA „A“

117 302- 408 257

CULORI : alb-roșu.
STADION : „23 August",
capacitate 20 090 locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII : 
1950. Prima participare în 
Divizia „A“ : 1956.

CEA MAI BUNĂ PER
FORMANȚĂ : locul 4 in 
ediția 1972—73.

PREȘEDINTELE i 
BULUI : Corneliu C 
nescu.

ANTRENORI : Dui 
Nicolae-Nicușor — pi 
pal, Nicolae Vătafu - 
cund, Ion T. Ion — 
chipa de speranțe.

MEDICI : Dumitru 
și Constantin Soroc 
MASOR : Sandu Iaco

LOTUL DE JUCĂTORI LOTUL DE JUCĂTORI

BILANȚ REALIZAT PÎNĂ ÎN PREZENT IN DIVIZIA
697 271 140 286 844- 945

LOTUL DE JUCĂTORI

PORTARI : I. Anghel (anul nașterii : 1955 - meciuri in 
Divizia „A" : 71 - goluri marcate : 0). Ciurea (1959- 
28-0), Firu-Baciu (1967 - debutant).

FUNDAȘI : Laurențiu (1957-30-2), M. Zamfir (1955- 
304-11), Ruicea (1965-4-0), Mihali (1965-8-0). Donose 
(1952-308-27), Minea (1961-97-6).

MIJLOCAȘI : Eftimie (1961-98-7), I. Tănase (1966-5-0), 
Bălăci (1956-298-79), Sorohan (1963-21-0), Tabacu 
(1964-8-0), Dudan (1966 - debutant).

ÎNAINTAȘI : M. Popescu (1961-73-9), Pena (1964-7-2), 
Turcu (1960-152-26), Ad. Georgescu (1961-29-4). Crișan 
(1955-262-43).

PORTARI : Pavel (anul nașterii : 1961 - meciuri in
Divizia „A" : 68 - goluri marcate : 0). Beldiei (1957- 
100-0), V. Preda (1956 - debutant). Păun (1961 - de
butant).

FUNDAȘI : Teîeșpan (1956-244-17), Basno (1954-213- 
11), M. Preda (1.957-147-10), Cincă (1952-251-5), Udrea 
(1957-74-5), C. Lazăr (1964-57-2), C. Gheorghe (1966- 
1-0).

MIJLOCAȘI: BeJdeanu (1951-340-43), C. lovan (1957- 
73-5), Vergu J1956-84-7), Carabageac (1953-200-17), 
Cireașe (1965 - debutant), Ola (1963 - debutant).

ÎNAINTAȘI: Verigeanu (1960-115-12), Deaconescu 
(1964—12-0), Artcuța (1958-69-5), Bica (1964-4-0), 
Treschin (1960 - debutant), I. Albu (1962-3-0).

PORTARI: Mangeac (anul nașterii: 1953 - mec 
Divizia „A" : 134 - goluri marcate : 0), Gh. Popa (1 
14-0), Arvinte (1963 - debutant).

FUNDAȘI : Andrieș (1956-213-16), Borcea (1961-1 
Cărpuci (1955-278-24), Arieni (1961-64-0), C. So! 
(1959-199-9), Eiisei (1955-212-1), Condurache (196 
debutant).

MIJLOCAȘI : Sosu (1956-252-34), Viscreanu (1961 
5), Avădanei (1957-61-12), Adolf (1961-65—6). Gh 
(1966-4-0), Manasă (1966-3-0), Trimbițaș (1965-1-

ÎNAINTAȘI : Șorman (1960-176-24), lancu (1962-1 
Mangalagiu (1964-9-0), Ursică (1961-17-2), Bișcă 
— debutant), Togan (1964-2-0).



R 18 ECHIPE PARTICIPANTE
DE FOTBAL, EDIȚIA 1985-1986
IVERSITATEA CRAIOVA
i, str. Gheorghe Dojo nr. 2 A, tel. 941'3.24.80

GLORIA BUZĂU
BUZĂU, str. Stadionului nr. 1, tel. 974'3.05.84

A. S. A. TG. MUREȘ
TG. MUREȘ, str. Lenin, nr. 5, tel. 754 1.76.24

alb-albastru.
Central, ca- 

} 000 locuri.
ÎNFIINȚĂRII : 

a participare in 
>" : 1964—65. 
M BUNA PER- 
'A : a cucerit 
campioană in e- 
1—74 1979-80 și

PREȘEDINTELE CLU
BULUI j Sergiu Cătă- 
neanu.

ANTRENORI : Mircea
Rădulescu — principal. 
Silviu Stănescu — se
cund. Nicolae Zamfir — 
la echipa de speranțe.

MEDIC : Vasile Frîncu- 
lescu. MASOR : Aurelian 
Țîcu.

îALIZAT PÎNA IN PREZENT IN DIVIZIA „A"
J15 133 214 1 011- 718 763

LOTUL DE JUCĂTORI

CULORI : roșu-albastru. 
STADION : Gloria, capa
citate 20 000 locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII : 
1971. Prima participare în 
Divizia „A“ : 1978—79.

CEA MAI BUNA PER
FORMANTĂ : locul 5 în 
ediția 1984—85.
BILANȚ REALIZAT PINĂ IN

102 v30 20

PREȘEDINTELE CLU
BULUI : Radu Oprea.

ANTRENORI : Gheorghe 
Constantin — principal, 
Florian Dumitrescu — se
cund Ion loniță — la e- 
chipa de speranțe.

MEDIC : Mircea Pătraș- 
cu. MASOR : Gheorghe 
Drăgan.
PREZENT IN DIVIZIA „A*

52 107- 158 80

CULORI : roșu-albastru. 
STADION : Municipal, ca
pacitate 12 500 locuri.

ANUL- ÎNFIINȚĂRII : 
1962. Prima participare în 
Divizia , A“ : 1966—67.

CEA MAI BUNA PER
FORMANTĂ : locul 2 în 
ediția 1974—75.

PREȘEDINTELE ASO
CIAȚIEI : Cornel Ca-
covean.

ANTRENORI : Ioan Cza- 
ko — principal. Madocsa 
Kiss și Florea Tspir — se
cunzi, Mireea Ronea — la 
echipa de speranțe.

MEDIC : Emerich Hal- 
magy MASOR : Gheorghe 
Gali.

LOTUL DE JUCĂTORI

BILANȚ REALIZAT PÎNA IN PREZENT IN DIVIZIA „A" 
54 218 93 243 684- 753 529

LOTUL DE JUCĂTORI

: Lung (anul nașterii : 1956 - meciuri în Di-
215 - goluri marcate : 0), Racolțea (1962-

I : Negrilă (1954-284-15). Tilihoi (1956-259-5), 
(1951-440-19), Ungureanu (1956-231-12), E. 

65-23-2), Matei (1961-119-2), Cioroianu 
)■
Șl : Mănâilă (1962-68-6), Irimescu (1959-204- 
’opescu (1960-86-8), Țicleanu (1959-233-10), 
cu (1967-2-0), Anton (1965 - debutant), P. 
>5 - debutant).
51 : Cirțu (1955-249-96), Cămătaru (1958-273- 
opescu (1964-97-7), Bicu (1960-47-5), N. 
1962-4-0).

PORTARI : A. Cristian (anul nașterii : 1953 - meciuri 
în Divizia „A“ : 49 - goluri marcate : 0), V. Lazâr 
(1958-63-0).

FUNDAȘI : Comănescu (1964-21-0), Năstase (1954- 
20-0), Ticâ (1956-66-6), Mircea (1960-48-0), Tulpan 
(1957-185-8), Mogos (1963 - debutant), A. Teodorescu 
(1968-1-0).

MIJLOCAȘI : Zahiu (1956-132-32), Balaur (1958-33-3), 
Șumulanschi (1954-148-29), Ghizdeanu (1956-77-8), Cra
mer (1952-74-20), Profir (1963 - debutant).

ÎNAINTAȘI : State (1953-170-30), D. Georgescu (1950- 
351-239), D. Marcu (1950-252-79), Julis (1964-5-0), 
Niculcioiu (1963-22-0).

PORTARI : Varo (anul nașterii : 1956 - meciuri în Di
vizia „A*  : 97 - goluri marcate : 0), Vodă (1964-5-0), 
Naște (1955-144-0).

FUNDAȘI : Szabo (1959-157-13), Jenei (1962-97-0) 
Ispir (1949-450-2), Fodor (1957-106-4), V. Marton 
(1962-11-1), Cribdilean (1966 - debutant).

MIJLOCAȘI : Both II (1952-314-19), Botezan (1964- 
48-2), G liie (1961-126-15), L. Popa (1959-31-1), S 
Dumitrescu (1963-36-5).

ÎNAINTAȘI : Țirâ (1966-10-1), Croitoru (1962 - debutant), 
72), Muntean (1964-60-9), Soare (1964-50-7), Gh. Albu 
(1967-2-0).

F. C. BIHOR RAPID
EA, str. Iosif Vulcan nr. 11, tel. 991/1.17.65 BUCUREȘTI, Calea Giulești nr. 18, tel. 90/17.03.01

F. C. M. BRAȘOV
BRAȘOV, str. Mihai Viteazul nr. 168, tei. 92V6.60.20

roșu- albas- 
ION : F.C. Bi- 
icitate 13 000

ÎNFIINȚĂRII : 
i participare în 
“ : 1963—64. 
I BUNA PER- 
Ă : locul 7 în 
13—64 și 1983—

PREȘEDINTELE CLU
BULUI : Romeo Pașcu.

ANTRENORI : Victor
Stăncuîescu — principal, 
Gheorghe Daraban — se
cund, Attila Kun — Ia e- 
chipa de speranțe.

MEDIC : Gheorghe Bo- 
nyhai. MASOR : Gheorghe 
Hanga.

ALIZAT PINĂ IN PREZENT IN DIVIZIA ,,A“

CULORI : alb-vișiniu.
STADION : Giulești, ca
pacitate 18 000 locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII : 
1923. Prima participare în 
Divizia „A“ : 1932—33.

CEA MAI BUNĂ PER
FORMANȚĂ : a cucerit 
titlul de campioană in edi
ția 1966—67.
BILANȚ REALIZAT PÎNA IN

PREȘEDINTELE CLU
BULUI : Daniel Lăzărescu.

ANTRENORI : Nicolae 
Lupescu — principal (ne
confirmat de Colegiul cen
tral al antrenorilor),. Teo- 
fil Codrcanu — secund. 
Octavian Niță — la e- 
chipa de speranțe.

MEDIC : Teodor Oancea. 
MASOR : Oprea Nițescu.

CULORI : galben-albas- 
tru. STADION : Tineretu
lui, capacitate 13 500 locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII : 
1937. Prima participare țn 
Divizia „A" : 1957—58.

CEA MAI BUNA PER
FORMANȚĂ : locul 2 în 
ediția 1959—60.

PREȘEDINTELE CLU
BULUI : Dumitru Dra- 
gomir.

ANTRENORI : Marcel
Goran — principal. Vasile 
Iordache — secund, Nico
lae Pescaru — la echipa 
de speranțe.

MEDIC : Laurian Taus. 
MASOR : Klaus Stoff.

27 81 168 440- 546 335
LOTUL DE JUCĂTORI

: Liliac (anul nașterii : 1959 - meciuri în 
: 29 - goluri maracte : 0), Balaș (1954—88-0), 
1-1-0).

: Dianu (1955-95-4), 1. Marin (1955-261-5), 
eseu (1956-106-0), Bucico (1963-18-1), Kiss 
, I. Nițu (1952-263-2), Bruckenthal (1965-

;i : N. Mureșan (1956-113-8), Tămaș (1961- 
>k (1958-99-5), O. Lazăr (1965 - debutant), 
I-2-0), Rădulescu (1967-1-0), Florean (1953—

I : lie (1959-71-10), L. Pușcaș (1963 - de- 
huț (1957-77-21), Harșani (1968-9-0), C. 
(1955-150-31), Simuț (1965-2-0).

PREZENT IN DIVIZIA „A"
972 413 232 327 1 591-1 227 1 058

LOTUL DE JUCĂTORI
PORTARI : I. Mânu (anul nașterii : 1959 - meciuri in 

Divizia „A" : 44 — goluri marcate : 0), Toader (1964- 
23-0).

FUNDAȘI : Marinescu (1960-16-0), M. Grigore (1954- 
50-0), Sameș (1951-382-21), Bacos (1964-34-0), Cîrstea 
(1965-25-0), Mincu (1957-100-3), E. Teodorescu (1966- 
6-0),

MIJLOCAȘI : Agiu (1956-237-20), Rada (1960-62-9) 
Șt. Popa (1958-84-9), M. Pușcaș (1960-75-10), Goanțâ 
(1963-28-4).

ÎNAINTAȘI : Țirâ (1966-10-1), Croitoru (1962 - de
butant), Damaschin II (1963-12-1), Manea (1954-142- 
33), Cioacă (1955-145-17), Cirlan (1961-20-1). Mladin 
(1963 - debutant).

BIL .NȚ REALIZAT PINĂ IN PREZENT IN DIVIZIA „A"

599 240 125 234 781- 728 605

LOTUL DE JUCĂTORI

PORTARI : Barba (anul nașterii : 1964 - meciuri în 
Divizia „A" : 18 - goluri marcate : 0), Polgar (1958- 
18-0), Șanta (1960-7-0).

FUNDAȘI : S. Bălan (1963-40-0), E. Moldovan (1961- 
12-0), Naghi (1954-163-3), Manciu (1955-118-2), V. 
Ștefan (1956-91-1), Gyorfi (1966 - debutant), Cîmpean 
(1958 - debutant).

MIJLOCAȘI : Moșoman (1962-21-0), Cristea (1964-23- 
3), Spirea (1954-114-3), Șoarece (1955-138-28), Man- 
doca (1964-27-5), Batacliu (1953-200-38), Lungu (1967 
- debutant).

ÎNAINTAȘI : Țălnar (1957-230-24), Bența (1956-94-14), 
Barbu (1958-47-3), Mărgărit (1965-1-0), Kramer (1962- 
37-6), Cadar (1966-11-0).

ETROLUL PLOIEȘTI
fi, str. Stadionului nr. 26, tel. 971/2.22.58

VICTORIA BUCUREȘTI
BUCUREȘTI, str. Brezoianu n’. 4, tel. 90/13.18.10/2923

„U“ CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA, Piața Păcii nr. 1-3, tel. 951/1.61.81

galben-albas- 
[ON : Petrolul, 
5 000 locuri.
ÎNFIINȚĂRII : 
participare în

: 1954.
[ BUNA PER- 

a cucerit 
npioană în e- 

-58. 19.-8—59 și

PREȘEDINTELE CLU
BULUI : Mireea Dridea,

ANTRENORI : Petre
Dragomir — principal, E- 
duard Iuhasz — secund, 
Noni Lindenberg — la e- 
chipa de speranțe.

MEDIC : Liviu Dedu. 
MASOR : Barbu Milea.

MIZAT PÎNA IN PREZENT IN DIVIZIA „A"

>7 148 252 866- 801 662

LOTUL DE JUCĂTORI

CULORI : alb-roșu.
STADION : Dinamo, capa
citate 18 000 locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII : 
1971. Prima participare în 
Divizia „A“ : 1985—86.

CEA MAI BUNĂ PER
FORMANȚĂ : nu are, fiind 
debutantă.
BILANȚ REALIZAT PINĂ IN

PREȘEDINTELE ASO
CIAȚIEI : Constantin Pe- 
trea.

ANTRENORI : Ion Nun- 
weiller — principal. Con
stantin Frățilă — secund, 
Ștefan Feodot — la echipa 
de speranțe.

MEDIC : Nicolae Ga
vrila. MASOR : Lucian 
Sîrbu.
PREZENT IN DIVIZIA „A"

debutantă 

LOTUL DE JUCĂTORI

CULORI : alb-negru.
STADION : Municipal,
capacitate 28 600 locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII : 
1919. Prima participare în 
Divizia „A“ : 1932—33.

CEA MAI BUNA PER
FORMANȚĂ : locul 2 
ediția 1932—33.
BILANȚ REALIZAT PlNA

964 355 196

LOTUL

în

IN

PREȘEDINTELE 
BULUI: Remus
peanu.

ANTRENORI : 
Vlad — principal, 
dru Uifăleanu — 
Dan Anca 
speranțe.

MEDIC : Mireea Ioanete. 
MASOR : loan Feher- 
Albu.

CLU- 
Cîm-

Remus 
Alexan- 
secund, 

la echipa de

PREZENT IN DIVIZIA >>A“
413 1 708-1 476

DE JUCĂTORI

906

Jipa (anul nașterii : 1961 - meciuri în Di- 
23 - goluri marcate : 0), Niculescu (1956- 
a (1952-71-0).
: Pancu (1958-57-4), Butufei (1955-100-4), 
951-114-17), C. Ștefan (1958-1-0), P. Gușe 
, Pitulice (1961 - debutant). Duma (1962 - 
inache (1964 - debutant).
■I : O. Grigore (1964-57-8), Mocanu (1962- 
ica (1963-16-4), I. Solomon (1955-177-10),
- debutant), Grosu (1955-188-66).

I : C. Ene (1961-4-0), A. Ene (1956-80-6), 
>9-7—1), Roșu (1963 - debutant), Petre (1964 
, Nuță (1967-1-0).

PORTARI : Eftimescu (anul nașterii : 1952 - meciuri în 
Divizia „A“ : 82 — goluri marcate : 0), Gh. Nițu (1961 - 
53-0), Zlotea (1965 - debutant).

FUNDAȘI : Vlad (1960-108-2), I. Mânu (1961 - de
butant), Mirea (1963 - debutant), Gh. Dumitrescu (1956- 
44-1), Brumaru (1959 - debutant), Nedelcearu (1964 - 
debutant), Stredie (1959-105-8), Drăghicî (1966 - de
butant).

MIJLOCAȘI : I. Moldovan (1954-153-15), L. Săndoi 
(1959-1-0), Ursu (1964 - debutant), Dumitra (1963 - 
debutant), Custov (1954-319-29).

ÎNAINTAȘI : Guda (1963-7-0), C. Marcu (1963 - de
butant), Aelenei (1954-225-16), V. Radu (1962-47-6), 
P. Iordache (1954-102-18), Glonț (1956-12-2).

PORTARI : Cavai (anul nașteri! : 1951 - meciuri in 
Divizia „A" : 297 - goluri marcate : 0), lasko (1964-1- 
0), Ciucur (1963 - debutant).

FUNDAȘI : Dobrotă (1959-77-0), Feșnic (1961 - de 
butant). Ciocan (1952-158-1), M. Neamțu (1957 - de
butant), I. Mureșan (1957-67-1), Sabău (1968 - debu
tant), Bagiu (1956-41-0), Meszaroș (1964 - debutant).

MIJLOCAȘI : Popicu (1964-16-1), FI. Pop (1960-36-2), 
A. Stoica (1958-7-0), Bucur (1956-112-6), L. Moldovan 
(1959-83-5), Biro I (1958-212-51).

ÎNAINTAȘI : Boeru (1962-3-0), Cimpeanu II (1957- 
194-82), Fișic (1962-25-3), Pojar (1967 - debutant)
Giurgiu (1967 - debutant).



MÎINf ÎNCEPE DIVIZIA „A“ DE FOTBAL
SE IMPUNE UN PLUS DE CALITATE !
Miine se. deschide sezonul 

'fotbalistic oficial. începe 
uii nou campionat al Di

viziei i, A". De miine. ediția cu 
numărul „68" a campionatului 
național intră în actualitate. 
Cinstea de a găzdui jocurile 
etapei inaugurale revine ora
șelor Bueufeșii. Tloicști. Cluj- 
Napoca, Rimnicu Vîlcea, Sla
tina, Bacău și Tîrgu Mureș. în 

'. Capitală ' vor avea loc nu mai 
puțin de trei partide, pentru 
tg: Bucureștiul are in acest an 
cinci echipe în Divizia: „A", 
performantă care se repetă 
-după o perioadă de 9 ani. A- 
tunel, la startul campionatului 
1976—’77. din' București parti
cipau în primul eșalon .Dina
mo. Steaua'. Sportul studen
țesc. Rapid și Progresul.

Așadar, de mîine. cele mai 
bune 18 echipe de fotbal din 
țară pornesc la drum. în „ma
ratonul" celor 34 de etape, o 
.întrecere de regularitate, 
ușoară, care va solicita 
plin pe cel mai buni 
liști. tehnicieni, arbitri, 
viști. obștești adică pe toți cei 
ce își desfășpară activitatea în 
perimetrul . celui mai iubit 
sport, pe care îl urmăresc cu 
atîta atenție și pasiune sutele 
de mii de oameni, de. vîrste și 
proîesii diferite. Sutele de mii 
(dacă nu milioane) de îndră
gostiți de acest atît de frumos 
sport, care așteaptă să fie mar
torii unor partide de calitate, 
pe măsura cerințelor firești.

De fapt, ce se așteaptă de 
Ia noul campionat ?

Primul răspuns ar fi sim
plu : UN FOTBAL MAI - BUN, 
DE O CALITATE SUPERIOA
RĂ. Acesta ar fi dezideratul 
principal. Dar cum el nu se 
poate realiza peste noapte, 
doar prin vorbe, prin declara
ții. este nevoie de îmbunătățiri 
pe m'Atiple planuri :

— în primul rînd pe planul 
INSTRUIRII TEHNICO-TAC- 
TICE. în mod permanent și la 
parametrii fotbalului interna
tional. printr-o continuare a 
pregătirilor intense pe care toa
te echipele le-au efectuat înain
tea startului ; •

— PRINTR-O PR.EGĂTIRE 
FIZICA SUPERIOARĂ, care să 
asigure echipelor resursele ne
cesare ce se cer azi în fotba
lul internațional, pe parcursul 
întregului sezon competiționaFt

— PRIN ELIMINAREA PE 
CIT POSIBIL A PERIOADEI 
DE... ACOMODARE, de intrare 
în formă, care de atîtea ori

deloc 
din 

fotba- 
acti-

care cele patru echipe care ne 
v®r reprezenta — STEAUA, U- 
NIVERSITATEA CRAIOVA, 
DINAMO, SPORTUL STUDEN
ȚESC — au datoria să se com
porte Ia un nivel corespunză
tor. și, mai ales, cu partidele 
din preliminariile C.M. In a- 
cest sezon, prioritare sint o- 
biectivele ECHIPEI NAȚIONA
LE, care va susține patru me
ciuri decisive pentru calificarea 
in Mexic. Iată de ce ni se 
pare firească declarația lui 
Mircea Lucescu : „Campionatul 
trebuie să. ajute, permanent, 
echipa națională, prin creșterea 
valorii jocurilor, prin exclude
rea durităților, prin emula- 

[ — 24 de ție...“.
28 (8 din 11 Publicul așteaptă cu nerăb- 

' i — dare reîntilnireâ cu echipele 
noastre fruntașe, cu fotbalul, 
dornic să asiste la spectacole 
reușite și să aplaude Victoriile 
echipelor favorite. Jucătorii au 
datoria să se comporte la înăl
țimea așteptărilor, să fie per- 

. manent animați de dorința de 
a fi făcut 
ediție de 
plusul de
sar.

Succes !

a făcut ca in primele 5—6 e- 
tape echipele să nu joace la 
potențialul lor real ;

— PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA 
EFICACITĂȚII. Se știe că la 
acest capitol, ultimul campio
nat (și nu numai ultimul) a 
avut serios de suferit. Intr-un 
clasament european al efica
cității (publicat nu de mult de 
ziarul nostru), fotbalul dfe la 
noi figurează pe locul 24 din 
30 de țări, cu o medie de 
doar 2,47 goluri de meci. Că . 
eficacitatea e modestă în cam-, 
pipnatul nostru o demonstrea
ză și „producția" golgeterilor. 
Iată, de pildă, cu cite goluri 
s-a cîștigat titlul în ultimele 6 
ediții : Cimpeanu II 
goluri. Radu II — ZI , 
m). Iordă lescu — 20. Grosu 
20, Coraș — 20, Hagi — 
îți timp ce Gomeș a cîștigat a- 
nul acesta „Gheata de aur" 
39 de goluri sau. de ce să 
dăm exemple din altă parte. 
Dudu Georgescu era golgeterul 
Europei. în 1977, cu 47 de go
luri ! Deci, o mare diferență 
între ultimii golgeteri și cei 
din anii trecuți. ceea ce ex
plică „seceta de goluri" de ca
re am vorbit ;

— PRIN EXIGENȚĂ ȘI DIS
CIPLINĂ. Campionatul nu poa
te fi bun fără o disciplină 
corespunzătoare. Și în această 
direcție se cer a fi eliminate 
destula carențe, jocul dur. pro
testele la deciziile arbitrilor, 
starea de nervozitate, lupta 
oarbă pentru puncte. Munca e- 
ducativă. la toate eșaloanele 
fotbalului nostru, se face încă 
necorespunzător, plouă cu car
tonașe galbene și chiar roșii, 
iar cei ce le acumulează cu 
atîta seninătate sint sancționați 
doar de comisia de disciplină 
a federației, nu și de cluburi. 
Si să nu uităm că au fost ju- 
că tori eliminați șl în meciurile sj 
internațion ile. cum _s-a. intim- __ ____ *______  ____ _____

• tatorii din Slatina vor primi g. -----

20,
cu

totul ca această nouă 
campionat să aducă 
calitate atît de nece-

Constantin ALEXE

STARTUL CELOR

0 ETAPĂ (ca toate cele inaugurale) 
AȘTEPTATĂ CU MARE INTERES

• Test sever pentru Klein, Gabor ți Mateuț, „tricolorii" 
Corvinului, pe terenul formației campioane • Avizată de 
forța echipei lui Constantin, Petrolul iți pregătește startuî 
cu ’ mare atenție • „Verde" sau „roțu*  pentru Rapid la 
semaforul care acordă intrare spre Dealul Feleacului ? # 
Cu gindul la finalul din trecuta ediție, Chimia Rm. Vîlcea 
îți dorețte o pornire lansată • Partener redutabil pentru 
Victoria Bucurețti, Io debutul ei pe prima scenă ® Șansa 
întîi pentru F.C. Olt la. deschiderea stagiunii '85-’86 ® 
Dinamo a plecat la Bacău avind incă proaspăt în amintire 
acel surprinzător 0—3 • Două echipe de forțe sensibsî 
egale șe întilnesc in partida de la Tîrgu Mureș • Cine ! 
va ține - în „Regie" pe Hagi ?, r*

din timp, conducerea tehnică a formației bihorene

PROGRAMUL MECIURILOR

se întreabă, desigur.

CORVINUL HUNEDOARA
(Stadionul Steauă)

PETROLUL - GLORIA BUZĂU
„U" CLUJ-NAPOCA - RAPID 
CHIMIA RM. VÎLCEA - POLITEHNICA TIMISOARA 
VICTORIA BUCUREȘTI - UNIVERSITATEA CRAIOVA

(Stadionul Dinamo)
- F.C.M. BRASOV
- DINAMO
- F.C. ARGEȘ
- F.C. BIHOR

studențesc) 
începe la ora 1<8.

STEAUA

F.C. OLT
S.C. BACĂU
A.S.A. TG. MURES 
SPORTUL STUD.

(Stadionul Sp. 
Toate meciurile vor

13 ALERGĂTORI DE CURSA LUNGA
"...Cei 18 alergători de cursă 

lungă sînt gata de start ! Mii
ne, primul fluier al arbitrilor, 
primul start, primele 
speranțe și... Acum, la ora de
butului în competiția cu nr. 68.

.........
IA SLATINA $1 TG. MUREȘ. ÎNTINAREA TROFEEIOR1

plat, recent, chiar l,a,echipa.'de. 
juniori, la „Turneul Prietenia", 
din Bulgaria.

Meciurile din campionat tre
buie să se desfășoare înțr-un 
cadru corespunzător și în a- -5 
ceastă privință cluburile gazdă 
au datoria să ia toate măsuri- ^&\\\\\\\\\\%^^^ 
le organizatorice, permițin-d «' ... , .
accesul în teren sau la cabi- _are_planuri
ncle jucătorilor și ale arbitri
lor numai persoanelor autori
zate.

Duminică se dă startul in
tr-un sezon deosebit de impor
tant pentru fotbalul nostru, cu 
meciurile din cupele europene, 
competiții de mare prestigiu, In

ȘTIATI
.„ediția 1985—8G va fi cea de-a 

6S-a a campionatului? Prima este 
considerată cea din 1909. *7  de 
campionate s-au disputat sistem 
„divizie*  debutul actualului sis
tem avînd ioc tn toamna lui 1932.

...dintre cele 57 de titluri națio
nale adjudecate piuă acum. 38. a- 
dică mai mult de jumătate au fost 
ciștigate de echipe jHn București? 
Urmează ea număr de ediții ciș
tigate Timișoara (10). Arad (6), ~------- _ pîtești

Oradea —
Pfoieșv (5). "Crafova 
(2) Brașov. Reșița și 
cite 1 titlu.

...doar douăzeci de 
cîștigat campionatul? 
ceste? nouă sint din 
Dinamo. Steaua. Venus. Olimpia, 
Colentina. Juventus. Unirea Tri
color Rapid și Roma.

...L campionatul national au 
luat oarte 74 de echipe? Cele mai 
mylte tot din București (12). ca- 
nitala tării fiind urmată de Cluj- 
Napoca (7). Timișoara (6). Arad 
15) Ploiești și Brașov (cite *).  
Tg. Mureș. Oradea și Galati (cîte 
3) eto

...cel mai „populat*  campionat 
a fost cel din . 1937—38 cînd au 
luat parte 20 de formații? Aces- 
* . .............................................se-

echipe au 
Dintre a- 

București :

tea â> fost împărțite în două 
rii a cîfe zece.

...cele mai puține echipe 
participat la campionatul 
1953? Doar 11 au terminat între

cerea datorită retragerii. după 
tur. a formației C.A. Cîmpulung 
Moldovenesc.

...șase ani fa rînd campionatul, 
s-a disputat sistem primăvară- 
toamnă? Este vorba de edițiile 
1951. 1952. 1953. 1954. 1955 și 1956.

...cele mal multe victorii în 
meciuri le-a reușit Dinamo? In 
cela 36 ediții la care a luat parte 
a eîștîgat 528 partide.

au 
din

Sportul

„.ediția 1985—86 a campionatului 
va fl eea de-a cincea în care 
Bucureștlul va fi reprezentat de 
cinci echipe? Celelalte au fost 
1937—38 (Rapid. Unirea Tricolor, 
Venus, Juventus, Sp. studențesc), 
1939—40 (Venus, Rapid, Sp. stu
dențesc. Unirea Tricolor. Juven
tus). 1947—48 (CJ.R.. Distribuția, 
Ciocanul, Unirea Tricolor. A. S. 
Armata), 1976—77 (Dinamo. Stea
ua, Sp. studențesc. Rapid. Pro
gresul) și 1985—86 (Steaua. Dina
mo. Sp. studențesc. Rapid. Victo
ria). Niciodată Capitala nu a avut 
mal puțin de trei echipe.

„.In campionatul 1963—64 cele 
patru formații bucureșțene au o- 
cupat primele patru locuri in cla
samentul final ? tată ordinea ț 
Dinamo (campioană). Rapid, 
Steaua. Progresul. în ediția ur
mătoare ordinea primelor trei a 
fost aceeași, în schimb Progre
sul s-a clasat ultima si a retro
gradat)
j..orașul care a retrogradat de 

cele mal multe ori din „A“ a fost . 
Galați? Prima dată Gloria C.F.R. 
(1940—41), apoi Siderurgistul 
(1963—64 și 1955—65). F.C.M. Ga
lați (1974—75. 1976—77 și 1980—81), 
Dunărea C.S.U. (1963—84). tn to
tal de șapte ori!

...trei echipe au retrogradat de 
cinci ori? Este vorba de Progre
sul București (1964—55,’ 1968—69. 
1970—71. 1976—77. 1981—82) Știința 
(Politehnica) Timișoara (1951. 
1958—59, 1963—64. 1966—67 1982—
831 și „U“ Cluj-Napoca (1937—38. 
194?—49. 1956. 1975—76. 1981—82)

...de patru ori au retrogradat 
cite două echipe din același oraș? 
De pildă : C.A.O, și Crișana din 
Oradea (1937—33), C.F.R. șt C.S.U. 
(,.U“) Cluj de două ori împreună 
(19-48—49 Si 1975—76) si formațiile 
bucureșțene Rapid si Progresul ' 
(1976—771.
. echipa timișoreană Chinezul a 
reușit să ciștlge titlul de sase ori 
consecutiv, un adevărat record al 
fotbalului nostru? Dar asta-i cam 
de multișor, performanta fiind 
realizată cu mal bine de sase de
cenii în urmă. In epocă moder
nă a fotbalului nostru doar Dlna-

Iul dintre campioană, Steaua, 
Corvinul, care cu trioul său < 
internaționali (Klein, Maiei 
Gabor) anunță revirimentul? Si 
disputa de la Bacău, unde Din 
mo, fortificată, în special m< 
ral (și decisă să cîștige titlul 
se prezintă, să se revanșe: 
pentru acel incredibil 0—3 d 
returul campionatului trecut 
Sau meciul de la Slatina, uit 
mul joc din ediția trecută, pt 
mul din actuala (ce repede tr

prima scenă fotbalistică a fot
balului nostru, Victoria, meri
tuoasă promovată, rapidă pro- 

emoții, movare, în trei ani din „C“ Jir
„A". A cincea echipă a Bucu- 
reștiului, copilul cel mic al

k\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W^ 
I 

I_________________________

ce timpul !), in care Ion Obli 
menco va încerca un- nou dru 
însorit, chiar dacă echipa < 
sub Tîmpa speră și’ea intr-t 
start bun. La Rin. Vîlcea, ga 
dele nu uită că în primăva: 
n-au reușit decît iln punct < 
„Poli", ceea ce nu uită ni 
echipa timișoreană. Tot un i 

es
.(

SPORTIVIWII IN TRIBUNE $| PE CAZON
O dată cu începerea noului sezon se va proceda și la atribui- ă 

rea tradiționalelor trofee oferite de ziarul nostru. Astfel, spec- ' 
‘ 7. “ zZ___ __ ___ ■_ 1 „Trofeul Petschovsehi*,  pentru
cel mal sportiv public al campionatului 1984—85. Echipa F. C. 
Olt, favorita spectatorilor din Slatina, va primi șl ea o dlstinc- 
ție, „Trofeul £air-play‘‘ pentru cea mai disciplinată atitudine 

șS pe gazon în trecutul' campionat, performanță realizată și de 
A.S.A. Tg. Mureș, cele două echipe încheind la egalitate cea 
de-a doua ediție a competiției sportivității divizionarelor „A*. I

l, mari 
sau, cel puțin, ambițioase. S-au 
dat numerele db concurs, s-atl 
stabilit „traseele", urmează 
cursa cea lungă, de 34 de etape. 
Noul campionat pleacă la drum 
cu o primă etapă frumoasă, tn 
primul rînd promovatele. Din
tre ele. o premieră absolută pe

Majaru văzut de Clenciu

Capitalei va întilni, in debutul 
său în arena de elită. un 
„nume*,  Universitatea Craiova, 
care se și gîndește la Monaco, 
echipă care, iată, din primele 
patru etape ale campionatului 
francez, a și cules trei puncte' 
de afară — unul de la Nantes 
și două de la Rennes. La' Plo
iești, o altă premieră. Două
echipe vecine pe hartă se în- 
tîlnesc întîia oară in ..A*  I
Petrolul, cu elanul oricărei pro
movate, Gloria Buzău — cu 
atuul ultimului campionat. în 
care a fost realmente o reve
lație. La Cluj-Napoca, Rapid 
descinde după... un deceniu ! 
De necrezut. însă aceste două 
cluburi de tradiție. „U“ și 
pid, nu s-au mai intîlnit 
Cetățuie din noiembrie '75 
tunci, 2—0 pentru „șepcile 
Șii“).

Etapa nu se reduce însă,
interes, la (re)vederea cu noile 
venite. Oare hu interesează due-

Ra- 
sub 
ta

ro-
ca

gal în ultimă primăvară 
una din premisele’ întilnirii 
la Tg. Mureș unde tînăra 
talentata formație locală va 
cerca să dejoace planurile 
teștene. Iar în „Regie", 
și ai săi știu că Bihorul e ir 
comodă în deplasare, însă m 
știu că Xarhax Neuchatel : 
anunță favorita campionatul 
elvețian și vrea să țină în ech 
libru balanța morală pînă 
duelul din „Cupa U.E.F.A.".

...Miine, prima etapă de can 
pionat. Primele ginduri spi 
cupele europene. Și spre Mexi 
Pentru că. la trei zile după d. 
butul în campionat (care se in 
pune a deveni mai bun. m 
sportiv, mai echilibrat), nații 
nala va lua startuî internați! 
nai de toamnă la Moscova. C 
gîndul tot la Mexic. Cei 18 i 
lergători de cursă lungă cat 
vor lua miine startul trebui 
în fond, să pregătească „11“-: 
tricolor pentru C.M. 1986.

îi
P 

Ha

demo București a reușit un șir . 
patru victorii consecutive (1961— 
65).

...Steaua București este singura 
echipă care a reușit să cucereas
că de patru ori campionatul și 
Cupa tn aceeași ediție? Este vor
ba de anii 1951. 1952. 1975—76 șl 
1984—85. Dinamo a reușit -eventul 
tn 1963—64. 1981—82 șî 1983—84.
Celelalte duble învingătoare : 
Ripensia . Timișoara (1935—36); 
U. T. Arad (1947—48) și Universi
tatea Craiova (1380—811.

„.ce! mai mare scor înregistrat 
in campionatul nostru a tost 
16—0? El a tost obținut de Ju
ventus București, la Brăila, tn 
sferturile de finală ale campio
natului 1929—30. în țața forma
ției "locale Dacia Unirea. Alte sco
ruri mari din campionatul nos
tru : 12—0 I. T Arad — Jiul Pe
troșani (1947—48) - 11—0 a tost 
reușit de trei ori : t.T.A. 
Ploiești .............
Prahova 
pensia ■ 
iești (! 922—33). 
primele fiind ___ _ __________
Dar nîc! 12—? (C.F.R. București 
— C.F.R. Cluj tri camp. 1948—49) 
n i e de aruncat.,.

F. C. 
(1947—48). Juventus — 
Ploiești (1946—47). Bl- 
Trlcolor C.F.P.V. Plo- 

echlpele notațe 
cele cîștlgătoare.

Mircea M IONESCU

GINDURILE LOR
Steaua

Avem un gind de căpitli : 
Stea fi.rd chiar pe tocu-ntii

F.C. Bihor
Sttnd ta șes, ținem din plin 
Să gustăm aer „atpln".

Dinamo
tn tur șt in retur, de sus. 
Să vă privim am vrea nespus

Sportul studențesc
Titlul, spunem in preludiu, 
tl avem acum in studiu.

Rapid
Rapidul vrea cu precădere 
Un drum lipsit de bariere.

F.C.M. Brașov
Și seniorii.
Ca... juniorii!

Unlv. Craiova
Țelul nostru? Locul prim, 
tntrucn drumul îl știm.

Gloria Buzău 
dorim cu toți in bloc? 
urcăm măcar un loc.

F.C. Olt
tn clasamentul viitor
Vom fi ceva mai spre... izvorî

Ce 
Să

A.S.A. Tg. Mureș 
pe Mureș, vrem acum.De .

Să plutim spre... podium l
F. C. Argeș

Noua legendă ne-am propus
Să-nceapă : Pe-ARGEȘ ...tn sus'

Corvlnul
Un singur loc ne preocupă 
tntr-c europeană cupă.

Politehnica Timișoara 
„Pruncea" vrem sd fim prin foci 
(N.A. Da nu-i rău nici la mijloc).

I

Chimia Rm. Vîlcea 
Prezența-n „A", prin mari disput 
Nu va depinde de... minute!

S. C. Bacău
Dlnd goluri, noi vizăm punctaje 
Și nicidecum... golaverajul!

Petrolul
Veți vedea-n campionat 
Că Petrolu-i rafinat.

Victoria București
Pe prima „scenă" debutăm 
Dar n-avem trac- vă garantăm

„U“ Cluj-Napoca
Doar jocuri cere nu displac 
Și-rt clasament — cape Feleacl

v. D. POPA
NELU QUINTUS



LISTA ARBITRILOR DIN LOTUL „A“
După cum ni s-a anunțat de la F.R. Fotbal, 

meciurile din campionatul 1985—86 al primei 
noastre divizii vor fi conduse de următorii 
arbitri : V. Alexandru, V. Angheloiu, M. Con- 
stantinescu, J. Grama, G. lonescu, 11. Matei,
M. Niculcscu, D. Petrescu, M. Stoenescu și
N. Voinea din București, Gh. Constantin, I. 
Crăci uneseu și N. Dinescu din Rm. Vîlcea, 
D. Bueiuman și I. Igna din Timișoara, I. Cot 
și Fl. Popcscu din Ploiești, V. Antohi, Șt.

.llotâreseu și M. Stăneseu din Iași, M. Neșii 
și O. Ștrcng din Oradea, M. Axente — Arad, 
V. Curt — Medgidia, I. Ghergheli — Baia

Mare, R. Petrescu — Brașov, A. Gheorghe
— Piatra Neamț, C. Gheorghe — Suceava, 
Gr. Macavei — Deva, Al. Must&țea — Pitești 
S. Necșulescu — Tîrgoviște, Ad. Porumboiu
— Vaslui, M. Salomir — Cluj-Napoca, I. Tăr- 
can — Reghin, Cr. Teodorescu — Buzău, V. 
Titorov — Drobeta Tr. Severin, I. Velea — 
Craiova.

*
Pe „lista F.I.F.A." figurează următorii șapte 

„cavaleri ai fluierului“ : I. Crăciunescu, I. 
Igna. M. Neșu, D. Petrescu, R. Petrescu, M. 
Salomir, O. Ștreng.

PLENARA ANTRENORILOR Blltl'PtȘIENI
Luni 5 august, la ora 16,30, 

în sala I.S.B. din str. Berzei, 
va avea loc plenara antreno
rilor de fotbal din București și 
Sectorul agricol Ilfov. Cu acest 
prilej, antrenorul C. Teașcă va 
face o expunere pe tema „Fot
balul —• factor educativ**,  după 
care vor fi dezbătute măsurile

• șef depozit ;
• lucrător gestionar subuni

tate depozit;
• recepționezi piese auto ;

necesare pentru începerea si 
buna desfășurare a campiona
telor municipale, ediția 1985— 
1986.

Sînt convocați la această ple
nara antrenorii. instructorii, 
delegații echipelor, precum și 
reprezentanții secțiilor de fot
bal din . cluburi și asociații.

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI
ETAPA I (11 august 1985)

F.C.M. U. T. Arad 
Unirea Alba lulia 
Aurul Brad 
C.I.L. Sighet 
Metalul Bocșa 
C.F.B. Timișoara - 
Minerul Lupeni 
înfrățirea Oradea 
Mecanica Orăștie

CTAPA A M-
Minerul Cavnic 
strungul Arad 
Mureșul Deva 
F.C. Maramureș B.M. 
C.S.M. Reșița 
Gloria Bistrița 
Olimpia Satu Mare 
Jiul Petroșani 
Armătura Zalău

ETAPA A 111
Olimpia Satu Mare 
înfrățirea Oradea 
C.F.B. Timișoara 
Minerul Lupeni 
Gloria Bistrița 
Aurul Brad 
F.C.M. U. T. Arad 
Unirea Alba lulia 
C.S.M. Reșița

ETAPA A IV-a
Metalul Bocșa 
Minerul Cavnic 
C.I.L. Sighet 
Strungul Arad 
Aurul Brad 
Armătura Zalău 
Mureșul Deva 
F.C. Maramureș B.M. 
Mecanica Orăștie

ETAPA A V-a 
Minerul Lupeni 
Jiul Petroșani 
Unirea Alba lulia 
F.C. Maramureș B.M. 
F.C.M. u. T. Arad 
Mureșul Deva 
C.F.R. Timișoara 
C.S.M. Reșița 
Minerul Cavnic

ETAPA A Vl-a 
Metalul Bocșa
C.S.M. Reșița 
Mecanica Orăștie 
Olimpia Satu Mare 
Strungul Arad 
Gloria Bistrița 
înfrățirea Oradea

— Jiul Petroșani
— Gloria Bistrița
— F.C. Maramureș B.M.
— Mureșul Deva
— Armătura Zalău
— Minerul Cavnic
— Olimpia Satu Mare
— C.S.M. Reșița
— Strungul Arad

i (18 august 1985)
— Aurul Brad
— Unirea Alba lulia
— înfrățirea Oradea 
— Metalul Bocșa
— Minerul Lupeni
— F.C.M. U. T. Arad
— Mecanica Orăștie 
— C.F.R. Timișoara
— C.I.L. Sighet

a (25 august 1985)
— Armătura Zalău
— C.I.L. Sighet
— Strungul Arad
— Mecanica Orăștie
— Minerul Cavnic
— Jiul Petroșani
— F.C. Maramureș B.M.
— Mureșul Deva
— Metalul Bocșa 
(1 septembrie 1985)
— Gloria Bistrița
— Unirea Alba lulia
— C.S.M. Reșița
— Olimpia Satu Mare
— Minerul Lupeni
— F.C.M. U. T. Arad
— Jiul Petroșani
— înfrățirea Oradea
— C.F.R. Timișoara

(8 septembrie 1985)
— înfrățirea Oradea
— Strungul Arad
— Aurul Brad
— C.I.L. Sighet
— Mecanica Orăștie
— Metalul Bocșa
— Armătura Zalău
— Gloria Bistrița
— Olimpia Satu Maro 

(15 septembrie 1985)
— Unirea Alba lulia
— F.C. Maramureș B.M.
— Jiul Petroșani
— F.C.M. u. T. Arad
— C.I.L. Sighet
— Armătura Zalău
— Minerul Cavnic

SERIA
Minerul Lupeni
Aurul Brad

ETAPA A VU-t 
F.C. Maramureș B.M. 
C.I.L. Sighet 
F.C.M. u. T. Arad 
Jiul Petroșani 
Mecanica Orăștie 
Mureșul Deva 
Armătura Zalău 
Olimpia Satu Mare 
Gloria Bistrița

ETAPA A VIII-1
Aurul Brad
C.S.M. Reșița 
Minerul Cavnic 
C.F.R. Timișoara 
Unirea Alba lulia 
C.I.L. Sighet 
Mureșul Deva 
Strungul Arad 
Jiul Petroșani

ETAPA A IX-S 
Minerul Lupeni 
Minerul Cavnic 
înfrățirea Oradea 
Armătura Zalău 
F.C.M. U. T. Arad 
Metalul Bocșa 
Olimpia Satu Mare 
Mecanica Orăștie 
Unirea Alba lulia

ETAPA A X-a
F.C.M. U. T. Arad 
Jiul Petroșani 
Minerul Lupeni 
Gloria Bistrița 
Metalul Bocșa 
Olimpia Satu Maro 
Mecanica Orăștie 
C.S.M. Reșița
F.C. Maramureș B.M.

ETAPA A Xl-a 
Unirea Alba lulia 
C.I.L. Sighet 
Înfrățirea Oradea 
Jiul Petroșani 
Mureșul Deva 
Strungul Arad 
Aurul Brad 
C.F.R. Timișoara 
Armătura Zalău

ETAPA A XII-;
Gloria Bistrița 
Mecanica Orăștie

A IH-a
— C.F.R. Timișoara
— Mureșul Deva 
(22 septembrie 1985)
— Minerul Cavnic
— C.F.R. Timișoara
— Înfrățirea Oradea
— C.S.M. Reșița
— Metalul Bocșa
— Strungul Arad
— Unirea Alba lulia
— Aurul Brad
— Minerul Lupeni 
(29 septembrie 1985)
— Mecanica Orăștie
— F.C.M. u. T. Arad
— Armătura Zalău
— Gloria Bistrița
— înfrățirea Oradea
— Olimpia Satu Mare
— Minerul Lupeni
— Metalul Bocșa
— F.C. Maramureș B.M. 
(C octombrie 1985)
— Jiu! Petroșani
— C.I.L. Sighet
— C.F.R. Timișoara
— F.C. Maramureș B.M.
— Strungul Arad
— Aurul Brad
— Gloria Bistrița
— Mureșul Deva
— C.S.M. Reșița

(13 octombrie 1985)
— Mureșul Deva
— Armătura Zalău
— Unirea Alba lulia
— Aurul Brad
— C.F.R. Timișoara
— înfrățirea Oradea
— C.I.L. Sighet
— Minerul Cavnic
— Strungul Arad 

(20 octombrie 1985)
— F.C. Maramureș B.M.
— Metalul Bocșa
— Mecanica Orăștie
— Minerul Cavnic
— Gloria Bistrița
— C.S.M. Reșița
— F.C.M. U. T. Arad
— Olimpia Satu Mare
— Minerul Lupeni 
(27 octombrie 1985)
— C.I.L. Sighet
— Unirea Alba lulia

„8“ - EDIȚIA
Minerul Cavnic 
F.C.M. U. T. Arad 
Olimpia Satu Mare 
Metalul Bocșa 
Mureșul Deva 
Aurul Brad 
înfrățirea Oradea

ETAPA A XIII-, 
F.C. Maramureș B.M, 
C.F.R. Timișoara 
Armătura Zalău 
Unirea Alba lulia 
Metalul Bocșa 
C.I.L. Sighet 
Minerul Lupeni 
Strungul Arad 
C.S.M. Reșița

ETAPA A XIV-a 
Minerul Cavnic 
F.C.M. u. T. Arad 
C.S.M. Reșița 
înfrățirea Oradea 
C.F.R. Timișoara 
Armătura Zalău 
Gloria Bistrița 
Olimpia Satu Mare 
Jiul Petroșani

ETAPA A xv-a 
F.C. Maramureș B.M, 
Mecanica Orăștie 
Mureșul Deva 
Jiul Petroșani 
Aurul Brad 
Metalul Bocșa 
Strungul Arad 
C.I.L. Sighet 
Unirea Alba lulia

ETAPA A XVI-a 
Mecanica Orăștie 
Minerul Lupeni 
Unirea Alba lulia 
Aurul Brad 
F.C.M. U. T. Arad 
Armătura Zalău 
Înfrățirea Oradea 
OMmlpa Satu Mare 
C.F.B. Timișoara

ETAPA A XVII- 
Jiul Petroșani 
C.I.L. Sighet 
C.S.M. Reșița 
Mureșul Devă 
Strungul Arad 
Mineral Cavnic 
F.C. Maramureș B.M. 
Metalul Bocșa 
Gloria Bistrița

1985-1986
— Strungul Arad
— C.F.R." Timișoara
— C.S.M. Reșița
— Minerul Lupeni
— F.C. Maramureș B.M.
— Armătura Zalău
— Jiul Petroșani

i (3 noiembrie 1985)
— Mecanica Orăștie
— Aurul Brad
— înfrățirea Oradea
— Olimpia Satu Mare
— Jiul Petroșani
— F.C.M. V. T. Arad
— Minerul Cavnic
— Gloria Bistrița
— Mureșul Deva
(1« noiembrie 1985)
— Mureșul Deva
— Minerul Lupeni
— Aurul Brad
— Strungul Arad
— Unirea Alba lulia
— Mecanica Orăștie
— F.C. Maramureș B.M.
— Metalul Bocșa
— C.I.L. Sighet
(17 noiembrie 1985)
— Olimpia Satu Mare
— C.S.M, Reșița
— C.F.R. Timișoara
— Gloria Bistrița
— înfrățirea Oradea
— Minerul Cavnic
— Armătura Zalău
— Minerul Lupeni
— F.C.M. U. T. Arad
(24 noiembrie 1985)
— Gloria Bistrița
— Strungul Arad
— Jiul Petroșani
— C.I.L. Sighet
— Minerul Cavnic
— C.S.M. Reșița
— Metalul Bocșa
— Mureșul Deva
— F.C. Maramureș B.M. 

a (1 decembrie 1985)
— Olimpia Satu Mare
— Unirea Alba lulia
— C.F.R. Timișoara
— Armătura Zalău
— Aurul Brad
— Mecanica Orăștie
— Minerul Lupeni
— F.C.M. U. T. Arad
— înfrățirea Oradea

ȘTIRI • ȘTIRI
• „CUPA ELIBERĂRII". La 

Vaslui are loc azi și miinc o 
competiție internațională Ia 
care, participă si reprezentati
va de jun’ori a R.P.D. Coreene. 
Iată programul, azi : Inter 
Vaslui — FEPA Bîrlad la ora

.16. România — R.P.D. Coreea
nă (reprezentativele de iu- 
niori). la ora 18 ; mîine. de la 
ora 9. învinsele între ele, și de 
la ora 11 învingătoarele între 

’ ele.
• ÎN CAMPIONATUL SPE

RANȚELOR. după cum ne a- 
nuntă federația. fiecare forma
ție va putea efectua patru 
schimbări.
• C. S. TÎRGOVIȘTE — 

F. C. BIHOR 3—1 (1—1). Au 
marcat: S. Dumitrescu (min. 
12 și 75 — ultimul gol din 11 m) 
și Ghergu (min. 70). respectiv 
Ile (min. 10). Iată formația bi
horeana i Dirjan — Dianu. I. 
Marin, Kiss. Tamas — Bucico, 
lie. Mureșan — Mihuț. Geor
gescu. Florean. Au mai țucat : 
Liliac, Nițu. Gh. Dumitrescu. 
Lazăr. Simuț. (M. Avanii — 
coresp.).

. • C.S.M. REȘIȚA — STRUN
GUL ARAD 7—1 (1—1). Au 
marcat : Portic. Hodina. Ciu- 
rea. Al. Cristian si Uțiu (3), 
respectiv Iova. (P. Fuchs — 
coresp.).
• O.J.T. PREDEAL (cama, 

județean) — POLITEHNICA 
IAȘI 4—3 (2—0) ! Meciul s-a 
disputat joi. Un alt rezultat al 
echipei din Predeal : O.J.T. — 
Chimia Tr. Măgurele 2—2 (0—1). 
(I. Codleanu — coresp.).

• MINERUL MOTRU — 
DERDA KLADOVA (Iugosla
via) 2—1 (2—0). Au înscris-: 
Bălan (min. 24) și lacob (min. 
36). respectiv Celenkovici (min. 
60). (G. Jugănaru — coresp.).
• DRUBETA DROBETA TR. 

SEVERIN — F.C. MAJDANPEK 
(Iugoslavia) 2—1 (1—0). Punc
tele ău fost realizate de Palea 
(min. 70 si 75). respectiv Uto- 
vici (min. 47). (M. Focșan — 
coresp.).

10T0-PR8N0SP0RT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN Z 
AUGUST 1985

EXTRAGEREA I : 68 15 49 
62 84 60 23 65 14

EXTRAGEREA a II-a : 71 
11 3 83 13 61 1 40 57

Fond total de cîștig : 729.917
• NUMAI ASTAZI, sîmbătă 3 

august, se mai pot procura bi
lete la atractiva tragere ex
cepționala pronoexpues 
— box ce va avea loc mîine, 
duminică 4 august.

Tragerea, organizată cu prile
jul desfășurării „Campionatelor 
mondiale de box — Tineret" în 
acest an în țara noastră, oferă 
posibilități multiple participan- 
ților de a putea obține impor
tante cîștiguri în bani, autotu
risme „DACIA 1300“ (la ambele 
faze ale tragerii), precum șl ex
cursii în R.s. Cehoslovacă. Se 
efectuează 6 extrageri „indepen
dente" una de alta, cu un total 
de 42 numere, în două faze (3 
extrageri de eîte 8 numere la 
faza I șl 3 extrageri de cite 6 
numere la faza a II-a, toate din 
45). Variantele de 25 lei parti
cipă la toate extragerile. La a- 
cest gen de trageri, se poate 
eiștiga și eu 3 numere din 6 sau 
• extrase.

ASTAZI fiind ULTIMA ZI DV 
PARTICIPARE, vă invităm să 
vă procurați neîntîrz.iat bilete 
cu numerele alese de dv. Vă 
dorim succes !
• Tragerea excepțională Pro- 

noexpres — Box de mîine, 4 
august, va avea loc în Bucu
rești, in sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2, cu începere de 
la ora 16.

De la
I.D.M.S. București, B-dul 

Magheru Ș—8, sector 1, înca
drează de urgență pentru de
pozitul de piese auto din str. 
Valea Cascadelor nr. 24. sec
tor 6 ;

Cu prof. MIRCEA DUMITRESCU, după 30 de ani de muncă In „laboratoarele* 4 voleiului

SECRETUL SUCCESELOR ? PASIUNE, PROFESIONALIIATE, MUNCĂ EXIGENTĂ...
Fugit irreparabile tempus... 

Dictonul latin mi-a revenit in 
minte deunăzi, cină l-am întîl- 
nit pe unul din tehnicienii vo
leiului nostru, pe prof. Mircea 
Dumitrescu, care, intr-un schimb 
de replici obișnuite fără inten
ția unui interviu, mi-a reținut 
atenția cu o surprinzătoare ci
fră : 30 de ani de activitate la 
catedră și, concomitent, pe ban
ca antrenorilor. Trece pe ne
simțite timpul, la unii lăsînd 
urme mai vizibile, la alții mai 
greu sesizabile, ca în cazul in
terlocutorului meu, cu care în
cepeam totuși un interviu, im
pus de scurgerea atitor ani. • 
Cum au trecut acești ani pen
tru profesorul și tehnicianul 
Mircea Dumitrescu ? il întreb. 
Stă citeva clipe pe gînduri, 
parcă chemînd amintirile. • 
Au trecut așa, fără veste. Nu 
prea am mai avut timp să mă 
gîndesc la ei decit acum, la 
soroc. Primii i-am petrecut în 
orașul natal, în Buzău, unde în 
adolescență am făcut sport : 
atletism, handbal în 11 și în 7, 
baschet, pentru a pătrunde în 
performantă la rugby și volei. 
Am lucrat apoi 16 ani la Plo

I. D. M. S.
• primitori mărfuri piese 

auto ;
• muncitori necalificați pen

tru pază.
SoUcltanții trebuie să pose

de buletin de identitate de 
București. Relații suplimen
tare la sediul întreprinderii, 
B-dul Magheru nr. 6—8. sec
tor 1. etaj V, camerele 3 sau
II. telefon 11.39.50 Interior 142 
sau 181. 

iești, la Liceul „Mihai Vitea
zul", de care mi leagă aminti
rea unor succese ca antrenor al 
echipelor de Juniori, iar de 1 
ani sint la Craiova. • Ați lu
crat și cu echipe de băieți și 
cu echipe de fete, cu rezultate 
bune, cu titluri de campioni 
naționali. V-ați făcut vreodată 
bilanțul realizărilor ? • Vine o 
vreme cind trebuie să tragi li
nie și să aduni. Eu am adunat 
26 de titluri de campion șco
lar, de juniori I sau juniori II. 
Și multe alte locuri pe podium. 
• înseamnă că ați avut (și. 
desigur, veți mai avea) destule

ZejM Intre tonă
satisfacții... • La care, însă, 
le adaug pe cele date de acti
vitatea la loturile naționale de 
juniori mari și mici, fie la bă
ieți —- cu care am obținut și 
citeva rezultate bune — fie la 
fete, în vremea din urmă. • 
Da, ne amintim de performan
țele cu băieții : cîștigarea 
„Turneului Prietenia**  în 1963, 
la Pisek, în Cehoslovacia, locul 
II în aceeași competiție, anul 
următor, primele și singurele 
medalii (de bronz) la campiona
tele europene de tineret, In 
1969. la Tallin... • E drept, eu 
o pleiadă de jucători valoroși, 
ca Oros, Dumănoiu, Armion, 
Tănăsescu, Penciulescu, Ion, 
Braun etc., pe atunci tineri do
tați, vrînd și puțind s4 se în
cadreze în exigențele mele asu
pra pregătirii la lot, tineri care 
se dăruiau total și la antrena
mente și in jocuri. Un lot prin 
care au mai trecut și s-au ci
zelat jucători ca Tutovan„Chiș, 
Ghic, Balaș, D. Popescu, Stan- 
cu, Duduciuc, Enescu, Stoian, 
Vrîncuț, Manele, Macavei, Ig- 

nișka, Corcheș, Pustiu, Căta- 
Chițiga, Dumitru, toți devenind 
seniori valoroși... • Aveți o 
amintire pe care o socotiți cea 
mai plăcută ? • Am acasă un 
autograf al Iui Cornelia Ores, 
deasupra căruia fostul meu elev 
la lot și pînă mai ieri căpitanul 
naționalei de seniori a scris re
cent : „celui mai mare antre
nor de juniori". Poate e prea 
mult spus, dar — atenuînd — 
tot înseamnă ceva pentru mine. 
• De eîțiva ani pregătiți nu
mai echipe de fete... • Da, la 
Craiova, în fief-ul lui Viorel 
Dobre, am lucrat numai cu fe

te. Avem la C.S.V. Liceul „N. 
Titulescu" e secție bună, echipe 
competitive, jucind modern. Cea 
de junioare mari, tineret, a 
cîștigat titlurile de campioană 
națională în ultimii doi ani 
fără să fi cunoscut infrîngerea. 
De aici au promovat in echipe 
de „A", două chiar la cam
pioană, la Dinamo, și la lotu
rile naționale jucătoare cu ca
lități. Anul acesta. In afara sa
tisfacției de a fi cîștigat tit
lul, am avut-o șl pe aceea de 
a promova, prin fuziune eu 
„Oltcit". tinira noastră echipă 
in Divizia ,.B". In perspectivi, 
am o grupă de 30 de eleve 
născute în 1973 și 1974 cu care 
lucrez și de la care aștept mult.
• Aveți o rețetă a succeselor ?
• Una pe care o știe toată lu
mea : multă pasiune șî muncă 
asiduă, de dimineață pînă sea
ra. Am reușit astfel si dublez 
norma volumului de pregătire 
prescris echipelor de junioare, 
ducind-o la 1000—1100 de ore 
anual. Aici se află și secretul 
victoriilor : în muncă, uneori 

dură, in calitatea ei, în exigen
ță, în pasiune reală pentru 
sport. • Vă mergea vestea de 
antrenor foarte dur, mai ales 
pe Ia loturi... • Poate că așa 
se vede din afară. Pretind că 
am fost și sînt un exigent. Fă
ră exigență in muncă, ca si 
fără profesipnalitate, nu Se poa
te face performanță adevărată 
Am spus-e clar șl răspicat și 
o voi spune mereu astfel, chiar 
dacă voi continua să trag po
noasele. • Ați avut parte și 
de ele ? • Adesea, dar n-am 
demobilizat. Ultima „bucurier 
am avut-o recent prin scoate
rea mea de la lotul național 
de junioare cu care lu
crasem mai bine l de doi ani 
și pe care aveam ambiția și mă 
angajasem să-l duc pe podiu
mul european, in 1986. O li
cențiere a cărei motivație n-am 
înțeles-o... • Ce așteaptă Mir
cea Dumitrescu de la anii care 
vin 7 • Mai intîi îmi doresc 
Ca fiica mea, Gabriela, pe care 
am format-o ca jucătoare și 
este coordonatoarea campioanei 
naționale de junioare, să dem
nă o ridicătoare de construcție 
a unui joc în mare viteză și să 
fie promovată în prima repre
zentativă a țării. Pentru mine 
personal, bucuria șlefuirii cit 
mai multor talente din grupul 
fetițelor eu care am pornit de 
la nivel de începătoare, noi tit
luri de junioare, un debut reu
șit cu echipa recent promova
tă în ,,B", posibilitatea de a' 
contribui la pregătirea unui lot 
feminin... Și înțelegere in jur.

Aurelian BREBEANU
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Au început Jocurile Balcanice de atletism

7

CONFERINTA DE PRESĂ«I

A PREȘEDINTELUI C.I.O.

STARA ZAGORA (prin te
lex). Pe o căldură toridă (32 
de grade la ora primului 
start !), vineri au debutat, în 
localitate, Jocurile Balcanice de 
atletism, ediția a 44-a. Chiar 
de la primele probe, disputele 
au furnizat întreceri de cali
tate. des subliniate cu aplauze 
de un un public cald, care a 
știut să aprecieze 
deosebite ale atleților și 
telor. Printre protagoniștii 
cestor prime confruntări 
numărat și reprezentanții 
noastre, care s-au impus 
cîteva victorii spectaculoase.

Vorbind despre concurenții 
români, să incepem cu... sfîrși- 
tul, pentru că acest lucru il 
impune admirabila evoluție a 
campioanei noastre la arun
carea discului. Florența Cră- 
ciuncscu. Ea a cîștigat proba 
după o luptă epuizantă, 
care a avut ca adversară 
concurentă de renume^ 
pioana Bulgariei, 
Hristova. Aceasta 
obținut chiar din 
care un rezultat 
decisiv : 68,68 m. 
luptat insă cu dirzenie, 
renunțat nici o clipă la ideea 
că va cîștiga și, iată, spre 
bucuria noastră, în ultima a- 
runcare a reușit un excelent 
69,56 m, eu care a obținut pri
mul loc. •

Florența Crâciunescu - excelent record la disc: 69,50 m!

IN

eforturiie 
atle- 

a- 
s-au 
țării 
prin

în 
o 

cam- 
, Tvetanka 
din urmă a 
prima arun
care părea 
Florența a 

nu a

Admirabil au concurat și al ți 
reprezentanți ai țării noastre. 
Așa este cazul lui Petre Dră- 
goescu în cursa de 800 m. în 
care el deținea titlul de cam
pion balcanic de anul trecut, 
de la Atena. După primul tur 
de pistă, Drăgoescu se afla pe 
ultimul loc, dar la 600 m a 
țîșnit irezistibil, a depășit con- 
curenții greci și iugoslavi și a 
trecut primul linia de sosire. 
La fel s-au petrecut lucrurile 
și în cursa feminină pe aceeași 
distanță, în care Mitica Jun
ghiata a obținut, printr-un fi
niș impresionant, o victorie 
prețioasă pentru palmaresul ei 
internațional. Un alt succes al 
culorilor noastre a fost reali
zat în cursa de 10 000 m, în 
care greul bătăliei l-a dus (se 
putea altfel ?) neobositul Ilie 
Floroiu. La intrarea în ultimul 
tur, cei doi concurenți greci 
au atacat — se părea — deci
siv, depășindu-1 pe Ilie. Numai 
că în acest moment al cursei 
a venit tare din urmă Gyorgy 
Marko, care a cîștigat pe linia 
de sosire. Să mai subliniem că 
fetele noastre au înregistrat în 
proba de 4X160 m un nou re
cord național.

Și acum iată rezultatele din 
prima zi : disc (f) : 1. FI. Cră-

ciunescu (România) S9,50 m (nou 
record balcanic și nou record na
tional) : 2. T. Hristova CB) 68.68 
m : 3. T. Mitkova (B) 63,«4 m : 4. 
M. Ianescu-I>engyel (R) 61,68 m; 
800 m (b) : 1. P. Drăgoescu 
1:48.69 : 2. SI. Popovic! (I) 1:49,55; 
3. S. Mutanas (G) 1:0.96: 4. M, 
savici (I) 1:51,18... 7. C. Ene
1:51.73: 8 00 m (f) : 1. M. .Iun- 
ghiatu 2:01,48 : 2. St7. DaaaUanova 
(B) 2:A1.88 ; 3. N. Stereva 
2:03,66 ; 4. El. Lina 2:04.50 ; 10 000 
m. : 1. G. Marko 29:00.79 : * 
Andria-nopoulos (G) 2-9:01.4-8 
Hanghios (G) 29:01,56: 
roiu 29:06,05 ; ciocan : 
kolov (Bulgaria) 78,46 
cord al J.B.); 2. E.
(B) 76.88 . - -
Al. Mehes (R) 70,46 ; 100 m. (m): 
1. V. Atanasov (Bulgaria 10.39. 2.
K. Sokolov (B) 10.39 3. K. Star-
tos (G) 10,51 ; 4. P. Stanciu 10,54 
...6. I. Sandu lfi-77 ; 100 m <0 : 
a. T’ ___  ~ ................
L. MHitaru 11.54 ;
(B) 11,57 
ștafeta 4X100 m (t) : 
43,11 (nou record al 
România. 44,1-8 (Voina, 
Militaru. Ilcu) — nou 
țkmal; înălțime (f) : 
Kostadinova (Bulgaria) 2,00 
(nou record al J.B.); 2. 
donova (B) 
sile 1,91 m ;
1,51 m.

întrecerile
■duminică.

Președintele Comitetului In
ternațional Olimpic. Juan An
tonio Samaranch, s-a întâlnit, in 
stațiunea Neptun. cu ziariști 
din presa centrală, do la Ra- 
diotelcViziunc și ..Agerpras".

Oaspetele a avut cuvinte de 
înaltă apreciere la adresa pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușcscu. arâtind că șeful sta
tului român este binecunoscut 
ca o personalitate marcantă a 
vieții politice internaționale.

Acordarea de către Comitetul 
Internațional Olimpic a înaltei 
distincții „Ordinul Olimpic de

Aur" constituie o recunoaștere 
a faptului că președintei 
Nicolae Ceaușescu este un e- 
minent prieten al mișcării olim
pice, al sportului in general, a 
subliniat oaspetele.

El și-a exprimat ' satisfac- 
țfh deosebită pentru posibilita
tea de a vizita din nou Româ
nia, relevând impresia puterni
că pe care i-au făcut-o dez
voltarea mișcării sportive din 
țara noastră, rezultatele remar
cabile obținute de sportivii 
români, îndeosebi in ultimii 
ani, în întrecerile internaționale.

lîc miine și piuă la 11 augusf, în capitala Onlițarici

(B)

:. s. 
i ; 3. E.

4. I. Flo- 
1. PI. Ni- 
(nou re- 
Dulgherov 

3. N. Bîndar 74,58 ; 4.

i. banuu uliî ; wu ™ țij : 1. 
Nuneva (Bulgaria) 11,14 ; 2.

’ S. P» Pavlov 
...6. D. Voinea 11,79 ;

I, Bulgaria
J. B.) ; 2.
Po-găceanu,
record na-
1. Stefka 

m 
L. An- 

1,91: 3. Niculina Va- 
4. Gabriela Mihalcea

continuă sâmbătă și

Romeo V1LARA

CUPA DAVIS", REPREZENTATIVA ROMÂNIEI
CONDUCE CU 2-0 ÎN ÎNTÎLNIREA CU ECHIPA EGIPTULUI

(Urmare din Dag I) sumau, tenism-anul român a e- 
galat scorul, luînd apoi avans

familie a natației con- 
si-< dat întîlnire. in

căreia echipierii noștri au ne
voie de un singur punct.

Astăzi se dispută partida de 
dublu (după festivitatea de 
prezentare a echipelor, progra
mată la ora 15), iar duminică 
ultimele două meciuri de sim
plu (ora 13,30). Etape de între
cere tot atît de importante ca 
și cele de pină acum, dar pe 
care jucătorii noștri au posibi
litatea să le treacă cu deplin 
succes.
FLORIN 
TAREK

SEGARCEANU
EL SAKKA 7—5, 

6—0, 6—2
3—6

O frumoasă partidă de lupta, 
specifică unei intîlniri pe echi
pe, ne-a fost oferită de cei 
„deschizători de pîrtie" ai 
tilnirii. Florin Segărceanu 
Tarek El Sakka. O partidă 
numeroase faze spectaculoase, 
dar distingîndu-se mai ales 
prin exemplara mobilizare a 
jucătorului român, care a reu
șit să-și impună superioritatea 
cu toată replica susținută a 
partenerului său. Ne referim, 
în special, la desprinderea pe 
care a reușit-o Segărceanu de 
ia scorul de 1—1 la seturi, 
după un singur moment de di
ficultate, cînd soarta luptei pă
ruse în cumpănă.

Jocul a început intr-o 
de echilibru, egipteanul 
autorul primului break, ___
din ghemul al treilea. Scorul 
devine egal după șase ghemuri 
(3—3), apoi Segărceanu ia a- 
vans cu 5—3. este din nou e- 
galat (5—5), ca să cîștige în 
prelungiri : 7—S. A fost și se
tul cel mai lung, de aproape 
50 de minute. In următorul, 
scorul evoluează oarecum cu
rios. Segărceanu conduce cu 
2—9, este insă din nou egalat, 
pentru ca El Sakka. cu două 
break-uri consecutive, la 3—3 să 
se distanțeze la 6—3. îhdîrjit 
parcă de rezistența neașteptată

doi 
in

și 
cu

notă 
fiind 
chiar

a partenerului său, jucătorul 
român preia total inițiativa.
chiar de la începutul celui de*,  in prelungirile setului. Remar- . . ----- . — ----  .. . .. cabil a fost felul in care Dirzu

și-a folosit lovitura de pe 
stingă, căreia i-a imprimat 
constant un efect înșelător, a- 
ceasta dovedindu-se a fi prin
cipala sa armă pină la sfârșitul 
partidei. El Mehelmy a fost 
realmente surprins de back- 
hand-ul partenerului său și. 
deși a făcut eforturi vizibile 
pentru a-1 contracara, nu a 
reușit. Tacticii care l-a ținut pe 
Mehelmy destul de mult timp 
de joc pe fundul terenului. Dir
zu avea să-i adauge loviturile 
de serviciu din ce .in ce mai 
bine plasate, dar mai ales deo
sebit de puternice (13 ași). Se
turile doi și trei au avut o e- 
voluție liniară, ele fiind tot 
mai vizibil dominate de tetiis- 
manul nostru care a terminat 
învingător după o oră ,și 54 de 
minute.

In cabină, marcat de 
dar și de bucuria 
Andrei Dirzu ne-a 
„Am știut dc cum am intrat pe 
teren că am o mare răspunde
re față de coechipieri și dc 
toți spectatorii din tribune. A 
fost un meci greu, pentru că 
EI Mehelmy' a opus o rezisten
ță deosebit de puternica. Sper 
că acest punct adus echipei va 
contribui la obținerea unui re
zultat favorabil la sfirșitul a- 
cestei întâlniri".

al treilea set, pe care îl ciști- 
gă la zero. Tablou doar puțin 
modificat în al patrulea set. 
care avea să fie și ultimul : 
6—2. Durata totală a partidei: 
2 ore și 19 minute.

Cea ce a impresionat în 
prestația primului nostru jucă
tor a fost stăpinirea mijloace
lor tehnice de care a dat do
vadă, dozarea judicioasă a e- 
fortului pe parcursul întregului 
meci. în acest sens pledează și 
amănuntul că el și-a folosit 
cu precădere primul serviciu. 
obligîndu-1 la defensivă pe 
partener. El Sakka a fost to
tuși greu de trecut. Este și părerea lui . ~ -
pe care ne-a împărtășit-o după 
meci : „tn setul al doilea am 
fost deconcentrat, jocul parcă 
nu-mi mai mergea... Am știut, 
însă, că trebuie să fiu mai a- 
tent, mai circumspect ,în 
unui jucător capabil să 
surprindă, mai ales cu o 
nă lovitură de dreapta, 
fericit că am reușit, pină

Florin Segărceanu.

fața 
mă 
bu- 

Sint 
__ .... ..__ Ia 

urmă, să-mi impun jocu! si să 
înscriu primul punct al întîl-înscriu primul punct 
nirii !“
ANDREI DIRZU — 
EL MEHELMY 8—6, AHMED

6—3, 6—1
Decis să repete performanța 

coechipierului său. Andrei Dir
zu a intrat în teren pentru al 
doilea meci al zilei cu dorința 
clară de a se impune în fața 
lui El Mehelmy. Chiar dacă 
acesta era, în fapt, jucătorul 
nr. 1 al echipei oaspe. Ceea ce 
i-a reușit întocmai !

Nu a fost însă lucru ușor... 
Debutul partidei a aparținut 
jucătorului egiptean, care a pre
luat repede conducerea cu 2—0, 
apoi cu 5—3. A urmat însă o 
revenire spectaculoasă a lui 
Dîrzu. Forțînd inteligent nota, 
servind din ce în ce mai bine, 
pe măsură ce ghemurile se con-

MTÎ REZULTATE DIN „CUPA DAVIS-

efort, 
victoriei, 
declarat :

Marea 
tinentale 
acest fierbinte început de au
gust, în capitala Bulgariei. 
Timp de opt zile, fruntașii ce
lor patru ramuri sportive sub
sumate — înot. polo, sărituri 
in apă. înot sincron — își 
dispută laurii ediției a 17-a a 
Campionatelor europene. Va fi. 
cu siguranță, o competiție de 
înalt nivel, cu numeroase ca
pete de afiș, specialiștii antî- 
cipind, prin prisma valorii par- 
ticipanților. doborirea multor 
recorduri pe cele opt culoare, 
precum și întreceri pasionante 
la ..gimnastica in spațiu" a să
ritorilor. in grupele la sportul 
cu mingea pe apă sau la îno
tul „artistic". Deosebitul inte
res pe care-1 stârnește impor
tanta comnctilie a acestor dis
cipline dia programul olimpic 
este reflectat și de faptul că 
ca va fi urmărită și comen
tată —- după cum ne spunea 
recent unul dintre organizatori 
— de peste 400 dc reprezen
tanți ai mijloacelor de infor
mare în masă.

Disputele debutează dumini
că. dar primul moment din 
programul C.E. se va consuma 
astăzi : la Complexul național 
de natație < 
va avea loc 
chidere. Un 
moționant. i 
sale. Pentru 
ță, la ora 9. 
cerile, cei mai... grăbiți fiind 
săritorii. Prima probă, din pro
gram — platforma, la feminin, 
cu seriile preliminare (cea de-a 
doua parte a acestora este pro
gramată de la ora 16 iar fi
nala luni, la aceeași oră). Prin
tre participante sc află și ti
nerele noastre sportive Ileana 
Pârjol și Isabela Bercaru, de 
la care așteptăm un debut de 
bun augur in această a 17-a 
ediție a marii competiții.

Cele dinții meciuri de pclo 
au loc după-amiază. tot la 
N.S.C., alte partide urmind a 
se disputa, in zilele următoare, 
la bazinul ..Diana". De la ora 
18. in grupa A : Spania — O- 
landa. U.R.S.S. — R.F.G.. Ita
lia — Grecia. Ungaria — Iu
goslavia. După cum sc obser
vă. o seamă de echipe din e- 
lita mondială. în frunte cu Iu
goslavia. campioana olimpică. 
U.RJSJS.. cîștigătoarea ediției 
precedente, de la Roma, și 
Ungaria. Formația României e- 
voluează in grupa B. cu gîn-

(N.S.Gi) din Sofia 
ceremonia dț des- 
moment mereu e- 
cu semnificațiile 
ca miine diminea- 

. să inceapă între
mai...

dul declarat al revenirii in plu
tonul de frunte. Principalele 
sale contracandidate la cîștiga- 
Eea grupei par să fie reprezen
tativele Bulgariei și Franței. în 
compania acestei din urmă e- 
chipe vor susține Răducanu, 
Garofcanu, Hagiu. Cosiră? și 
ceilalți poîoiști români, prima 
partidă, luni după-amiază Și 
nu marți, cum era stabilit ini
țial. cu Danemarca (care nu 
mai participă), modificările — 
anunțate de V. Bardarov. de Ia 
Centrul de presă al „eupopcnc- 
lor“ — fiind atit în program, 
cit și în componența grupei B, 
acum de opt competitoare, deci 
cu șapte meciuri pentru fie
care.

Concursul de înot va începe 
mai tirziu (marți), dar va po
lariza atenția spectatorilor timp 
de șase zile, marea favorită a 
sofioților fiind brasista Tania 
Bogomilova, cea care s-a aflat 
atît de aproape de recordul lu
mii la 200 m în cadrul recen
tei Balcaniade dc la Iraklion. 
Este așteptată cu mult interes 
evoluția multiplului recordman 
Si campion vest-german Mi
chael Gross, a multor alter 
sportivi din elita mondială, in 
riadul cărora se numără și ro
mâncele Carmen Bunaciu și 
Anca Pălrășcoiu. Acestea. îm
preună cu Tamara Coslache, 
Noemi Lung și celelalte cîteva 
Înotătoare ale noastre (în pro
bele masculine avem un sin
gur reprezentant, pe debutan
tul Robert Pinter), vor încerca 
să -prindă" cit mai multe fi
nale. unele dintre ele fiind 
creditate cu performanțe ce le 
permit să spere a intra în lup
ta pentru medalii. într-o între
cere extrem de dificilă. cu 
sportivele din R.D.G. ca prin
cipale favorite.

în fine, joi debutează specia
listele elegantului înot sincron, 
medaliile decemindu-se la solo, 
duet și echipe. Ca și în cazul 
înotului clasic, gazda concursu
lui va fi un bazin dc la Com
plexul național de natație.

Joi sosiseră deja la Sofia pri
mit 200 din cei peste 1000 da 
participantă, numărul Ier spo
rind considerabil, oră de oră.

Ieri după-amiază a plecat 
spro capitala Bulgariei și lotul 
nostru de înot și sărituri, e- 
chipa de 
deplaseze 
tiție esteRadu VOIA

Ion GAVRILESCU

polo urmând să se 
miine. Marea compc- 
gala de start...

Geo RAETCH1

• Aseară, in etapa a 5-a din 
campionatul francez, Mauaca — 
Strasbourg 2—8 (0—0). Adversara 
echipe; Universitatea Craiova in 
cadrul Cupei . cupelor a obținut 
victoria abia in finalul partidei, 
prin golurile marcate de 
(min. 84) și Bellone 
ultimul ratînd un 
min, 75.

(miri, 
penally

Brava 
«81, 

in
După cum se știe. în același 

timp cu meciul România — E- 
gipt în cadrul „Cupei Davis" 
mai au loc Si alte intîlniri. Iată 
rezultatele care ne-au sosit pină 
la închiderea ediției :

• La Hamburg. R. F. Germa
ni» conduce S.U.A. cu 1—0, Bo
ris Becker invingîndu-1 pe E- 
liot Tellsdier cu 6—2, 6—2, 6—3.
• La Sydney, în meciul Aus

tralia — Paraguay dup*  prima 
zi scorul este 1—1; rezultate :

Paul McNamee — Francisco 
Gonzales 3 1 6. 6—0. 6—3, 6—1 
și Victor Pecci — John Fitzge
rald 6—2, 8—3, 1-6. 6—4.
• In meciul dintre India și 

Suedia, care are loc la Banga
lore, tenis manii suedezi conduc 
cu 2—0 prin victoriile lui Adres 
Jarryd asupra lui Viiay Amri- 
traj cu 3-6, 7—5, 2—6. 6—3, 
6—4 si a lui Mats Wilander a- 
supra lui Rames Krishnan cu 
6—3. 8—3, 6—2.

• Ci leva rezultate 
a 15-a etapă a 
finlandez : 
Kuusysl 4—0. KPV 
KUPS — PPT Pori 3—8. ROPS — 
OTF 0—1, TPS — Koparit 
în clasament conduc» 
Tampere*  cu 21 b. armată 
PS Turku șl KEPS KemL 
bele tot cu 21 p.

dediu cea 
campionatul 

Ilves Tampere — 
Kaka 8—2.

3—0. 
Dres 

dc 
am-

• Șl in campionatul Suediei 
s-a disputat o nouă etapi, eea

de a 14-a ; iată cîteva rezulta
te : Maltnoe FF — Brage 1—8, 
Mjaelby — IFK Goteborg 2—8, 
Oergyte — Ilammarby 2—2, 
AIK — Trelleborg FF 3—1. In 
clasament conduce detașat Mal- 
moe FF eu 22 p. urmată de AIK 
Stockholm cu 17 p șl de Kal
mar FF tot cu 17 p ; pe ulti
mele locuri : 11. Mjaelby cu 10 
p și 12. Trellerborg FF cu 6 p.
• Campionatul «Braziliei s-a 

încheiat prin finala disputată 
pe stadonul Maracana. la Rio 
de Janeiro (93 OM de spectatori), 
intre Curitiba șl Bangu. După 
consumarea celor 88 de minute 
regulamentare și a celor 30 de 
minute de prelungiri s-au csse- 
cutat loviturile de la 11 m șl 
victoria • revenit echipei Cu
ritiba cu 6—5. Ambele formații 
vor reprezenta Brazilia în „Copa 
Libeftadotes".

• Ia Kuala Lumpur au conti
nuat jocurile din cadrul 
Merdeka”. Pentru finala 
cerii, aflată la a 29-a 
s-au calificat selecționata 
reel de Sud și formația 
liană America FC. 
pus in 
e« 3—0 
2—1.

„Cupei 
intre- 
editie. 

Co- 
brazi- 

______ ___Ele au dis- 
semifir.ale de Malayez.ia 
și, respectiv, Ghana cu

iO de ani, Gerd Muller• La 
revine p® gazon ! Știrea a pro
dus senzație, dar ea a fost 
confirmată oficial. Vechiul in
ternațional vest-german a sem
nat un contract cu clubul fin
landez Helsinki JK, unde va e- 
y&lua alături de o speranță a 
fotbalului englez, Terry Lee (28 
d» ani), de la Arsenal.

• Jocuri amicale : Ia Mel
bourne : Steaua roșie Belgrad — 
Australia 2—8 (9—0) ; in loca
litatea austriacă Slockcrau, c- 
eliips R.IJ. Germane a dispus 
de o selecționată locală cu 8—0 
(4—0) ; la Split, în turneul In
ternațional : F.C. Sarajevo — 
Aeellino 4—4 fi—.
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