
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
IN UNITĂȚI ECONOMICE

DIN JUDEȚUL CONSTANȚA

/ Prefațări Mn toate tfrtte.

l
portul

Tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
început marți, 6 august, o vizită 
de lucru in unități economice 
din județul Constanța.

Intilnirea secretarului general 
al partidului cu oamenii muncii 
din industrie, agricultură, de pe 
șantierele de construcții ale ju
dețului se desfășoară în climatul 
de puternică angajare patriotică 
a comuniștilor, a întregului 
popor pentru a transpune in via
ță orientările, insuflețitoarele 
chemări cuprinse in cuvintarea 
rostită dc tovarășul Nieolae 
Ceaușescu ta recenta Plenară a 
C.C. al P.C.R. și a activului cen
tral de partid. Asemenea între
gii noastre națiuni, cei ce mun
cesc și trăiesc in această parte 
a țării acționează cu dăruire și 
abnegație revoluționară pentru 
înfăptuirea intocmai tr legămin- 
tului solemn exprimat în Mesa
jul-angajament adresat tovară
șului Nieolae Ceaușescu cu 
prilejul împlinirii a două de
cenii de la Congresul al IX-lea 
și de la alegerea sa in suprema 
funcție de conducere in partid, 
eveniment de excepțională în
semnătate pentru devenirea so
cialistă și comunistă a patriei.

Hotărirea de a răspunde 
prin noi și semnificative fap
te de muncă îndemnurilor con
ducătorului partidului și 
tului. izvorite 
sa statornică 
țării pe trepte 
de progres și 
reafirmată, în 
al vizitei, de .............
cooperatori, specialiști, de toți 
cei ce muncesc in unitățile vi
zitate de secretarul general al 
partidului.

Și Ia această nouă intilnire cu 
conducătorul partidului și sta
tului, la care au participat to
varășii Emil Bobu și Silviu 
Curticeanu, oamenii muncii din 
orașele șl satele constănțene au 
înfățișat cu satisfacție și mîn- 
drie imaginea luminoasă a ju
dețului lor, care, ca și celelalte 
zone ale țării, a cunoscut in 
ultimii 20 de ani, în perioada 
care a trecut de la Congresul 
a! IX-Iea al partidului —. intra
tă in marea carte de istorie a 
patriei, sub denumirea „Epoca 
Ceaușescu" — profunde prefa
ceri înnoitoare.

Mîndri de tot ce s-a realizat 
în acești ani de rodnică trăire 
a patriei, locuitorii județului au 
ținut să exprime din toată 
inima tovarășului Nieolae

sta- 
din preocuparea 
pentru ridicarea 

i tot mai înalte 
civilizație, este 
fiecare moment 

muncitori, țărani 
......... de toți

Ceaușescu, inel d« la începutul 
vizitei și pe jtoală iftiiratn'' aces
teia, sentimentele far ««>• 
țărmurită stlml și recunoștință, 
să-i prezinte' un cald șl respec
tuos i

Din stațiunea Neptun, elicop
terul prezidențial a survolat te
renurile roditoare din vecinăta
tea litoralului. âterizind in plin 
cimp. in apropierea unor lanuri 
cultivate cupbrumbalOprlmel 
unități economice înscrisă tn 
programul vizitei de lucru a 
tovarășului '
in județul 
prinderea 
Albești.

Vizita a __ __
ceput o analiză cuprinzătoare 
a muncii desfășurate de unită
țile agricole de pe cuprinsul ju
dețului, in scopul îndeplinirii 
sarcinilor ce le revin din planul 
național unic și din programe
le prioritare.

In continuare, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu a vizitat so
lele cultivate cu porumb, floa- 
rea-soarelui șl soia ale Între
prinderii agricole de stat Albești.

La plecare, adresîndu-se celor 
prezenți, secretarul general al 
partidului a apreciat că atit cul
turile de porumb, cit și cele de 
floarea-soarelui și soia vizitate 
se prezintă frumos și că sint 
condiții pentru obținerea unei 
recolte bune. Tovarășul Nieolae 
Ceaușescu a arătat că se impune 
să se facă totul pentru strînge- 
rea la vreme si fără pierderi a 
întregii recolte. In același timp, 
secretarul general al partidului 
a insistat asupra necesității de 
a se pregăti cu toată grija in- 
sămințările de toamnă, de a se 
asigura irigarea suprafețelor 
cultivate, in special cu griu și 
orz, și de a se valorifica la 
maximum aceste suprafețe, pu- 
nindu-se astfel o bază temei
nică recoltei anului viitor. 
Tovarășul Nieolae Ceaușescu a 
urat colectivului întreprinderii 
agricole de stat Albești, tuturor 
oamenilor muncii din agricultu
ra județului să obțină producții 
tot mai mari.

S-a vizitat in continuare Aso
ciația economică intercooperatis- 
tă legumicolă Cobadin.

După examinarea culturilor 
legumicole, a fost parcursă eo- 
muua Cobadin, cunoscută așeza
re din inima Dobrogei, cu oa
meni harnici, cunoscuți ca agri
cultori pricepuți, in special in 
cultura porumbului, a florii-soa-

Nieolae Ceaușescu 
Constanța — Intre- 
agricolă de stat

prilejuit de ta în-

(Continuare in pag. a 4-a)
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BALCANIADA A 44 a, UN MOMENT IMPORTANT
IN ISTORIA COMPETIȚIEI

# 13 noi recorduri ale Jocurilor # 5 noi recorduri ro

mânejti # Aprecieri pentru evoluția sportivilor noștri

Rare au fost edițiile 
acestei admirabile competiții 
care este Balcaniada de atle
tism in care să se fi înregis
trat, ca acum, atît de multe 
rezultate valoroase, între care 
și 13 recorduri ale J.B.A. ! Cu 
alte cuvinte, la Stara Zagora, 
au fost corectate 13 recorduri 
la cele 39 de probe existente 
pe programul 
Dintre acestea, 
realizate de sportivii români : 
Cristieana Cojocaru 55,62 ■ 
la 400 mg, Florența Crăciu
nescu 69,50 m la aruncarea 
discului, Liviu Giurgian 13,54 s 
la 110 mg, Constantin Militaru 
2,30 m * la săritura in înălțime 
și Dumitru Negoiță 
m la suliță. Și pentru 
sintem la 
cordurilor, 
întrecerile 
săptămînii 
consemnate 
corduri
Crăciunescu, Giurgian si Ne- 
goiță, amintiți mai înain
te, Mihaela Pogăceanu 12,79 
la 100 mg și echipa Doi
na Voinea, Lucia Militaru, 
Pogăceanu, Marieta Ilcu 44,18 s 
Ia 4 X100 m. Lor li se adau
gă Lucia Militaru care, cu 
23,44 a, a egalat recordul na
țional la 200 m.

Este vorba, deci, de un bi
lanț mulțumitor al evoluției ■ formațiilor 
atleților români la cea de LUȚII

întrecerilor 1
5 au fost

„capitolul" 
reamintim 
de la 
trecute 

cinci 
naționale

92,42 
că 

re- 
că în 

sfîrșitul 
au 
noi 

românești:

fost 
re-

44-a ediție a Jocurilor Bal
canice. Au existat insă premi
se pentru o comportare mult 
mai bună, in ansamblu, a re
prezentanților noștri, ceea ce 
ar fl reflectat mal fidel ade
văratul 
face că 
reușite" 
noastră 
fără cele 
vedete în componență 
linte, Kovacs, Lovin, 
Costian, sau Andrușcă), 
putut cîștiga 
tate întrecerea 
echipe, dacă... 
acest dacă, 
nai, clasamentul 
feminine a fost : 
gări a 215 p, 2. România 204 p, 
3. Iugoslavia 111 p, 
75 p. La bărbați situația 
fost următoarea : 1.
garia 275,5 p, 2. Grecia 
3. Iugoslavia 185 p, 4. 
nia 178

lor potențial. Așa se 
din cauza unor 

individuale 
feminină, 

patru-cinci

„ne- 
echipa 

chiar și 
mari 
(Me- 

Puică, 
ar fi 

fără dificul- 
oficială pe 

Dar a existat 
astfel că, în fi- 

întrecerii 
1. Bul

P-

4. Grecia
a

Bul-
202,5 p,
Româ-

IN
LT.B.

ATLETICE

FLORENȚA CRĂCIUNESCU

in 
in 

care

Deși 
perează 
cifre 
aceleași, 
cil de 
valorii 
nume 
stau 
ierarhizare ■ 
unora dintre 

noastre : 
FOARTE

se o- 
cu

★
atletism 
mod obișnuit 
sint pretutindeni

este destul de difi- 
stabilit o listă exactă a 

fiecăruia intr-o a- 
compețiție. Deși așa 

lucrurile, încercăm o 
comportării 
component!! 

EVO- 
BUNE :

VOLMAC ROTTERDAM,
PRIMUL TUR AL „C.C.E.“ LA ȘAH

fost trase la sorți întil- 
din primul tur al „Cu

la

Au 
nirile 
pei Campionilor Europeni1

mondial al se-
Dumitru Negoiță 

cincilea rezultat mon- 
din 1985). Liviu Giurgian 

Mihaela Pogăceanu (pen- 
recordurile lor de bună 

internațională), Con- 
Militaru

ȘCOALA GENERALA DIN TG. CARBUNEȘTI - GORJ
A CÎȘTIGAT „CUPA PIONIERUL" LA FOTBAL

șah, ediția 1985. Campioana 
țării noastre, formația I. T. 
București, va avea ca adver
sară, în primul tur, echipa 
Volmac Rotterdam, repre- 
zentlnd Olanda. întâlnirea 
se va desfășura la 8 mese șl 
urmează să fie programată 
cursul lunii septembrie. 
București. Din echipa 
landeză fac parte nume 
noscute ale șahului

Fotbalul rămîne pasiunea nu
mărul 1 a copiilor. Ne-am con
vins încă o dată, cu prilejul fina
lei pe tară a „Cupei Pionierul"
— competiție înscrisă sub gene
ricul „Daciadei" și inițiată de 
Consiliul National al Organiza
ției Pionierilor. Ministerul Edu
cației si învățămîntului șl Con
siliului National pentru Educa
ție Fizică șl Sport.

Ultimul act al acestei fru
moase Întreceri (care a cuprins 
la prima etapă sute de echipe 
de purtători at cravatei roșit cu 
tricolor) a avut loo în munici
piul lași, gazdă excelentă 
sl tn alte acțiuni sportive 
masă). Două dintre cele 
importante baze sportive ieșene
— stadionul ..2S August" șl Sta
dionul tineretului au fost locu
rile de desfășurare a finalei, 
care a reunit pe cele t cîștigă- 
toare de zone.

Pornite favorite, echipele din 
județele Cluj. Arad șl Brasov 
au fost nevoite să lase altora 
locurile de pe podium și tn pri
mul rînd colegilor de la Școala 
generală din Tg. Cărbunești — 
județul Gorj, marea surpriză a 
întrecerii I Micii fotbaliști pre
gătiți de prof. Gheorghe Zor- 
lescu s-au arătat a fl cel mal 
talentați șl mal ambițioși, cîș- 
tigînd cu scorul de 1—0 (0—0) 
cel mai Important meci al com
petiției. susținut in compania 
fotbaliștilor de Ia Școala gene
rală din comuna Peretu-Teleor- 
nian. Cîstigătorii actualei ediții, 
a ..Cupei Pionierul" au alintat 
formația : Ivănuș — Vîlceanu, 
Turbatu, Nifă, Călugăriță — Mă
ciucă, Zamfira. Corici 
tcanu. Sburlea. Bilan.
jucat: 
dor St Ridichie.

___ ____  Au
Floarea. Geamănu.

(ca 
de 

mai

Băță- 
mai 
lu

in 
la 
o- 

cu-
tnon- 

dial, cum sint J. Timman, V. 
Korcinoi, J. Van der Wiel, G. 
Ligterlnk. iată și lotul cam
pioanei române : FL Gheor- . 
ghiu, M. Pavlov, D. Bărbules- 
cu, P. Stefanov, I. Armaș, Em. 
Reicher, C. Botez, D. Savin.

Câștigătoarea ediției 1985 a „Cupei Pionierul* la fotbal, echipa 
Școlii generale din Tg. Cărbunești-Gorj

Florența Crăciunescu (al trei
lea rezultat 
zonului),
(al 
dial 
Și 
tru
valoare 
stantin Militaru (pentru că 
2,30 m la Înălțime sint. totuși 
...2,30 m !) : AU CONCURAT 
BINE ; Liliana Năstase și 
Coculeana Oltean la hep- 
tatlon (prima, după ce a aco
perit 7 probe, a mai alergat și 
la 100 mg). Mibaela Loghin. 
Cristieana Cojocaru. Lucia 
Militaru. Gyorgy Marko, Ion 
Buligă, Petru 
victorii ;
frumoasă 
cealaltă, 
tantă 
timp 
tru... 
nicu, 
Mitica 
garcta 
zultate mai modeste decît cele 
ce le sint obișnuite), Constan
tin Ivan (pentru schimbul aler
gat la 4 X 100 m) ; LA NIVE
LUL PRESTAȚIILOR OBIȘ
NUITE : Horia Toboc. Con
stantin Irimescu, Eugen Po
pescu, Ion Păcioianu. Teofil 
Ciobanu, Doina Voinea. Elena 
Lina ș.a. • SUB AȘTEPTĂRI, 
CARE POATE ÎNSEMNA 
CHIAR SI-.. SLAB : Mariana 
lonescu-Lengyet, Livia Si
mon. Eva Zorgo-Raduly, Mi
hai Bran. Eugen Enăchioiu.

Mihaela 
Cojocarii. 

Gyorgy Marko,
Drăgoescu (două 

de la 
de

1 500 m, 
sine.

cea 
Și 

la

800 m, 
calitate 
impor- 
cu unîn 

bunicel, 
femei !). 
ștafeta de 4 X 100 m, 

Junghiatu și Mar- 
Keszeg (deși cu re-

dar 
eventual, nen- 
Nicoleta Vor-

Romeo VILARA
(Continuare In pag 2-3)

Asfâ-ieară, la Moscova

ECHIPA DE FOTBAL A ROMÂNIEI
INTILNEȘTE IN MECI AMICAL 

SELECȚIONATA UNIUNII SOVIETICE
(Amănunte in pag. 3—3)

tn meciul pentru locurile 3—4, 
pionierii de la Școala generală 
nr. M din Galați au dlsous cu 
3—0 (0—0) de colegii 
Școala generală r.r. 2 
zicenl-Ialomița.

Clasamentul primelor 
mâții : 1. Ț:_ ___________
Cărbunești-Gorj, 2. Școala gene
rală Peretu-Teleorman (prof. 
Constantin Șerban. specialitatea... 
matematică), 3. Școala generală 
nr. 40 Galati (prof. Nieolae 
Dornea) 4. Școala generală nr. 
2 Urzlcenl-Ialomlta (prot. Stan 
Popescu).

de 
di n

la 
Ur-

__  4
Școala generală

for- 
Tg.

Toate meciurile competiției au 
fost conduse — prin grija co
misiei de fotbal a județului Iași 
— de arbitri din Diviziile „B“ 
șl „C". Firește, cei mai buni.

Subliniem de asemenea faptul 
că la această reușită acțiune 
sportivă au luat parte repre
zentanții unor centre de copil si 
iuniorl cu secții de fotbal din 
iudeț conduse de foști jucători 
de Divizia „A", titulari oină nu 
de mult la Politehnica Iași, 
printre care Lupulescu, Romilă 
si Vasilescu, pentru care com
petiția a constituit un binevenit 
schimb de experiență.

U. R. S. S.
? DASAEV g
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DASAEV 
LARIONOV VIȘNEVSKi BALTA CE A
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ALEINIKOV GOȚMANOV
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CAMATARU 
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NAJIONAIE DE UR
e Performerul primei life : pușcașul Paul Gruia • Componentele

fotului național pierd titlul fa pușca standard 60 f.c. • O. Opriș,

tideFut de moment al pușcașilor juniori

Ce) mai important eveniment 
al calendarului intern al tirului 
nostru — finalele „Daciadei" de 
performanță., ediția a IV-a și ale 
Campionatelor naționale — a în
ceput ieri la poligonul bucu- 
reștean Tunari. Eforturile fede
rații de specialitate de a orga
niza în cele mai bune condiții 
întrecerile au fost încununate de 
succes în timpul primelor probe. 
*n plus s-a făcut vădită și o 
prezență mai numeroasă ca Ia 
alte ediții ale naționalelor, mai 
*.les La categoriile juniorilor, fapt 
Îmbucurător. care poate con
tribui. în perspectivă, la lărgirea 
bazei de selecție pentru loturile 
naționale.

Performerul primei zile de în
treceri a fost Paul Gruia, învin
gător, fără probleme, în proba de 
pușcă liberă 60 f.c., a seniorilor. 
Kievul lui Virgil Milea de Ia 
Centrul de tir din Alexandria a 
depășit un început mai slab (pri
ma decadă : 93 p), după care a 
punctat cu regularitate (un sin
gur nou ar, în decada a 5-a) șl 
a intrat In posesia primului titlu 
acordat la actuala ediție a în
trecerilor, cu un total de 597 p. 
Paul Gruia confirmă astfel plu
sul dc formă care i-a adus și 
acum aproape două săptămîni ti
tlul balcanic de la Zenica. Cum 
diferența față de urmăritorii săi 
a fost cam prea... mare, sîntem 
tentati să-i considerăm, în spe
cial pe ‘ componenții lotului na
tional Stan și Cristofor, datori, 
așt-eptînd pe curta d revanșa lor 
ta probele care vor urma.

La pușcă standard 60 f.C.. Maria 
Popa Ie-a oferit componentelor 
lotumi național, situate îh bloc 
In urma ei, o lecție pe care o 
sperăm cu urmări favorabile, 
pentru perioada imediat urmă

TURNEE
• A Xl-a ediție a turneu

lui internațional ..Memorialul 
Mihail Satloveanu", desfășura
tă la Iași, s-a încheiat cu vic
toria a doi reprezentanți ai tă
rii noastre. A. Kertesz și C. 
Navroiescu (în ordinea Sonne- 
bom). fieccre cu cite 8 5 punc
te din 12 posibile. Locul trei 
a revenit lui G. Makropoulos 
(Grecia) 8 p, în continuare fi
ind clasați S. Sokolovski (Po
lonia). N. Sehncr (R.F.G.), D. 
Oltean (România) — 6,5 p, O. 
Foișor (România) 6 p etc. Au 
luat parte concurent» din Fran
ța. R.F.G. Grecia. Polonia și 
România.
• La Brăila s-a disputat a 

doua ediție a open-ului inter
național, reunind 62 da parti
cipant! din cinci țări. Desfă
șurat in Sala sporturilor, in 
excelente condiții organizatori
ce. turneul a fost cîștigat de 
K. Gordan (Oțelul Galati) î.5 
P, urmat de Cr. loncseu (Me
canică fină București), C. Socha 
și A. Mamoeha (ambii Polo
nia) — 7 p, N. Doroftei (Chi
mia Brăila), Gh. Ciolac (Me
canică fină București) și Esn.

O REGATĂ DE CANOTAJ FRUMOASĂ,
CU MULTI SCOLARI LA START

di

Lacul Pantelimon din Capitală 
a găzduit Concursul republican 
«te canotaj al Cluburilor spor
tive școlare, competiție organi
zată de M.E.I. și C.S.ș. nr. 3 
Steaua București. Frumoasa în
trecere a reunit la start rameri 
și vislașl din opt cluburi spor
tive șcQlșre și a fogt dominată 
de tinerii canotori de ta C.S.Ș. 
nr. 2 Constanța (antrenori Sma- 
raniia Rusu și Valentin Sarchi- 
zian), pe primul loc în clasa
mentul general, eu 97 p.

Rezulta tț I a&NIOARE II — 
SQâSr.tT : 1. Mihacia Crețu
(C.S.ș. 1 Buc.) 6:53,9, 2. Marga
reta coșerl (C.S.Ș. Arad) 7:81,3,
3. Marioara Nicolae (C.S.Ș. 2 
Constanța) 7:40,2; DUBLU V IS
LE — 1. C.C.Ș. 1 București (Ma
ria Mirescu, Mihaela Crețu) 
8:19,3, 2. C.S.ș. 2 Constanta
(Victoria Lepădatu, Nicolae Ma
rioara) 6:463. & GjȘ.Ș. ÂfâS
TAtltOMA fiobineu, Lffiana San
du) 7:11,9; 4+1 RAME — 1.
C.S.Ș. Marina Orșova (Laura 
Fopovlci, luliana Lepădat, Ama- 
lîa Slmion, Liliana Buzatu, Vio
leta Căprărescu) 6:33,1, 2. C.S.Ș. 
1 București 6:33,4, 3. C.S.S. Poli 
(Timișoara t :46,8; JUNIOARE I 
— 4+1 RAME: 1. C.S.Ș. 1 Bucu
rești (Zenelda Popescu, Tudora 
Mâgureanu. Marla Mirescu, Ne- 
luța Bosoc, Gabriela Sincu) 
6:05,8, 2. C.S.ș. 2 Constanta 
6:33,7, 3. C.S.Ș. Poli Timișoara
6:38,9 ; SIMPLU — 1. Raveca 
Mureșan (C.S.Ș. Poli. Timișoara) 
8:35.1, 2. Florica Popescu (C.S.Ș. 
I Thuc.) 6:38,3, 3. Ana Marla 
Helm (C.S.ș. Arad) 7:oo,l; 2
RAME — 1. C.S.ș. 1 Constanța 
(Georgeta Romașcu, Carmen Po-Z 

toare, în care --va f*  definitivată 
formula pentru Campionatele 
europene.

Juniorii pușcași au avut în C. 
Opriș un lider valoros, se pare. 
Ajutat de un gabarit impresio
nant, inteligent și pregătit, tî- 
nărul orădean și-a învins princi
palii adversari — Neață, de 
Ia Metalul și Pătuaescu de la 
Dinamo — la baraj, toți totali- 
zînd același punctaj (589 p). A- 
se men ea lui Paul Gruia, Oprit 
își înscrie în palmares, un titlu 
de campion național, după ce îl 
cucerise pe cel balcanic, Ia pușcă 
liiberă 3 poziții.

După prima manșă (precizie) a 
probei de pistol sport : Maria 
Macovei 291 p, Silvia Kaposztay 
2-88 p, Elena Tactile 284 p, Ana 
Ciobanii 283 p etc.

REZULTATE TEHNICE, pușcă 
standard, 60 f.c., senioare : 1.
MARIA POPA (C.S.U. Oradea) 
5&3 p, 2. Roxana Lămășanu (,O- 
limpia) 592 p, 3. Ndculina loesif 
(TEFS) 591 p, 4. Dumitra Matei 
(Dinamo) 590 p, 5. Eva Olah 
(CSU Brașov) 533 p, 6. Carmen 
Drăgucean-u (CFR Arad) 587 p ; 
pușcă liberă, 60 f.c., seniori : 1. 
P. GRUIA (CT Alexandria) 597 p,
2. C. Stan (Steaua) 594 p, 3, I. 
Codreanu (Steaua) 593 p, 4. M. 
Ilca (CER Arad) 592 p. 5. G. Tă
ia ru (IEFS) 592 p, 6. F. Cristofor 
(Steaua) 592 p ; juniori ' ~
OPRIȘ (CSU Oradea) 58! 
M. Neață (Metalul) 589 
Păuneseu (Dinamo) 589 
Cioc (■'MetalU'l) 536 p._ 5. 
diu (CSȘ Rădăuți) 586 . 
Mișcata (.,U“ Cluj-Napoca) 585. p; 
echipe : 1. METALUL 1760 p. ‘ 
Dinamo 1744 p, 3. Fetidul Plo
iești 1743 p.

i : 1. c.
9 P, 2.
p. 3. F.
P, 4. C.
ș. Bui-
P. 6. s.

2.

Radu TIMOHE

DE ȘAH
Dobronăuț*ai;u  (Universitatea 
București) — 6,5 p. (XR. E- 
NACHE, coresp.).
• Tradiționalul festival șa- 

hist a] Deltei, dotat eu trofeul 
„Căluțul de mare", programat 
la Sulina în perioada 4—15 au
gust, poartă în acest an ca
racter international. Competi
ția organizată de Consiliul o- 
rășenesc al sindicatelor Sulina 
și C.J.E.F.S. Tuleea va cuprin
de 1 turnee deschise tuturor 
categoriilor.
• în prima rundă a turneu

lui feminin de șah al Româ
niei, care se desfășoară la 
Băile Hereulane, Viorica ia- 
nescu a remizat cu Irina Le
vitina (U.R.S.S.), egalitatea fiind 
consemnată și în partidele Eli
sabeth Polihroniade — GerJrtt- 
<lc Baumstark și Gabriela Olă- 
rașu — Margarita Voiska (Bul
garia). Cristina Bădulcseu a 
invins-o pe Ligia Jîcata», Jo- 
hana Jagodsnska (Peioniaj a 
cîștigat ta Eugenia Gfcîndi, Iar 
partidele Ildiko Madl (Unga
ria) — Marina Pogorevîei și 
Mariana loniță — Pavlina An- 
ghelova (Bulgaria) s-au între
rupt. .

pa) 6:14,9. 2. C.S.Ș. Marina Or
șova (Georgeta Toatler, Eugenia 
Bobic) 6:18,6, 3. C.S.ș. 1 Bite.
6:22,5 ; 2 V1SLE — 1. CJS.Ș. 2 
constanța (Georgeta Homnșcu, 
Carmen Popa) 5:56,9, 2. C.S.ș.
1 Buc. (Teodora Mâgureanu, Plo- 
rica Popescu) 6:06,2; 3. C.S.Ș. 
Marina Orșova (Eugenia Bobic, 
Georgeta Toader) 6;18.1 ; JU
NIORI ii — slrnplu r f. Livtu 
Ifaîlus (C.S.ș. Marina Orșova) 
5:56,7, 2. Andras Ferencz (C.S.ș. 
Poli .Timișoara) 6:07,7, 3. Ma
rian Stoica (C.S.Ș. 2 Constanța) 
6:38,4 ; 2 VfSLE — 1. C.S.Ș.
Poli. Timisoara (Mircea GJieor- 
ghiță, Mihai Rosz) 4:57,5, 2.
C.S.Ș. 2 Constanța 5:11,6. 3-
C.S.ș. Marina Orșova 5:12,0; 
JUNIORI I — 2 RAME : 1.
C.S.Ș. Marina Orșova (Eugen 
Ciof, Florian Cosmescu) 5:39,3, 
2, C.S.S. 1 Suc. (Ovldîu Cocuți, 
Martan Tutu) 5;30,8, 3. C.S.Ș. 3 
Steaua (Victor Ungureanu,. Ma
rian Zolcan) 5:46.3: 4+1 R.ÂKTE 
— 1, C-Ș.Ș. Marina orșova 
(Constantin Robescu, Vasile To- 
moioagă. Pintea Hojda, Doru 
Hallus, Gabriel Popa) 4:55,2, 2. 
C.S.Ș. 2 Constanța 4:56,2, 3.
C.S.ș. Călărași — secție nou în
ființată — 5:21,1; 4 VISLE —
1. C.S.ș. 3 steaua (Ionel Cher- 
ehi, Victor Ungureanu, Mârlan 
Zoican, Dumitru Lăzărescu) 
4:50,8, 2. C.S.Ș. Deva 5:00,3, 3. 
C.S.ș. 2 Constanța 5:62,4 ; SIM
PLU — 1. Ion Șara (țLS.Ș, 2 
Constanța) 5:54,3, 2. Eugen Ciot 
(S.S.S. Marina Orșova) 6:02,2, 3. 
Lucian Oprin (C.S.Ș. Poli. Ti
mișoara) 6:18,9 ; 2 VISLE — 1. 
C.S.ș. 3 steaua (ionel Cherciu,

„CUPA PRIETENIA" LA KARTING
Mtorliriî nu au dai satislacfic

In „Cupa F. R. M.“

O PREMIERĂ
Duminică, in prezența a mU de 

iubitori al kartinguiui, a avut 
loc la Galați cea de-a doua etapă 
a tradiționalei competiții interna
ționale „Cupa Prietenia”. Au 
luat startul sportivi din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D. Germană, Po
lonia, Ungaria, U.R.S.S. șl Româ
nia. Ei au concurat la clasa „In- 
tercontlnetnal-C“, dasă la care 
regulamentul nu prevede nici o 
restricție în ceea ce privește șa- 
siul si anvelopele, dar impune ca 
motoretele folosite (CZ-MX de 
125 eme, care furnizează aproxi
mativ 36 C.P. Ia 12 000 rot jmin.) 
să- fie numai cele fabricate ta 
țările socialiste.

Cu motoare pase la punct, 
stăptal pe o tehnică do pilotaj 
de excepție, sportivii sovietici M. 
Riabclkov, R. Gudrichis și p. 
Bușlanov au ocupat primele trei 
locuri ale clasamentului. Un fa
vorit al cursei, I. Uhov, a Ieșit 
„ta decor" tatr-uga din primele 
ture ale manșei I, ceea ce l-a 
scos din competiție.

Evoluția reprezentanților noștri 
a lăsat de dorit, ei oeuptnd locuri 
Ia periferia clasamentului : M. 
Roșea — 54. G. Afilia — 34, M. 
Lunspu — 35, M. Kelemen — 37, 
L. Ștefan — 39 șl O. Badea —

„Concursul Prietenia14 la pentatlon modern

PROBA DE SCRIMA
e Condiții excelențe in noua 
sală o clubului Steaua O Di
ferențe mici la puncte după 
prima probă • Astăzi, de la 
ora 17 - înotul la bazinul „23 

August*
Timp de șase ore tinerii pen- 

tatloniști participant! la actuala 
ediție a „Concursului Prietenia" 
și-au încrucișat spadele ta noua 
șl moderna sală de scrimă a clu
bului „Steaua", care a oferit 
condiții excelente de Întrecere, 
astfel că și proba a doua s-a 
desfășurat tatr-o ambianță deo
sebită. Drept urmare, flecare 
tușă a fost foarte disputată, cu 
atit mai mult cu cit o victorie 
sau un eșec putea să urce sau 
să coboare multe locuri ta cla, 
sament.

In contextul unei lupte strfnse 
pentru puncte, s-au detașat for
mațiile Ungariei (12—4 cii Ceho
slovacia. 11—5 cu Polonia, 13—3 
cu Romania I). Bulgariei «11-4.5 cu 
U.R.S.S., 3—7 cu Ungaria) și 
U.R.S.S. (1,1—5 cu Polonia, 13—3 
cu România I, 10—6 cu Româ
nia U), care au știut mal bine 
să facă față stressului de con
curs. să treacă mai ușor peste 
momentele dificile (U.R.S.S. — 
Cehoslovacia 8—8, Bulgaria — 
România n 7—9, Bulgaria — Un
garia 8—7 U.R.S.S. — Ungaria 
8-8 ț.a.).

Din păcate, component'll celor 
două reprezentative ale țării 
noastre nu s-au ridicat la înălți
mea așteptărilor, ei evoluind os- 
iiftanf. neconvtagător. ceea oe nu 
le-a permis să obțină un număr 
mare de puncte. Este drept, 
mlSțl dtatre sportivi stat abia lâ 
Începu*,  dar nu afit infringcrile 
contează, eît modul cum au evo
luat în ansamblu, cele două vic
torii (România H — Bulgaria 
8—7, România I — Cehoslovacia

Dumitru Lăzărescu) 5:04,0, 2.
C.S.ș. Deva (Gydrghy Ulmann, 
loan Borza )5:11,2, 3. C.S.Ș. A- 
rad (Daniel Popa, Tudor Râl- 
leairu) 5:13,5.

Incepînd de vineri, tot pe a- 
ce-astă pistă de apă se vor des
fășura — în cadrul „Dacladei*  
la sportul de performanță — 
Campionatele republicane de 
juniori, întrecerile programează 
— vineri și sîmbătâ — serii, re
calificări și semifinale, urmlnd 
ca duminică să aibă loc finalele.

. Vasile TOFAN 

DIN SUMARUL NR. 7/1985 AL REVISTEI E.F.S.
EDITORIAL : , Epoca Ceaușescu*,  epoca marilor împliniri ale 

României socialiste • Congresul al XIH-tea al P.C.R. despre 
aetivi-tatea politico-educațivă de ridicare a conștiinței socialiste 
și formare a omului nou (A. N-icu) • Probleme de PSihologie- 
pedagogic, temperamentul (M. Epuran) o TEORIE-STUDII-CER
CETĂRI : Caracteristicile modelului la unii indici antropeme- 
triei Ja atletism (D. Alexandrescu, EHena Plocon) • EDUCAȚIA 
FIZICA ȘI SPORTUL IN ÎNVAțAMÎNT : Exercițiile de cultti- 
rtem in lecția de educație fizică (III) (D. Paul) • TEHNICA- 
METODICA-ANTRENAMENT : Metode și mijloace în antrena- 
mentul individual și individualizat al juniorilor în joc-ul d 
fotbal (I) (I. Vlicu) î Aparate și dispozitive noi ta pregătirea 
inotătorilor (II) (M. Oiaru) • MEDICINA SPORTIVA : Al 
XV-lea Congres al grupului latin de medicină sportivă. Bra
șov 31 mal — 1 iunie 1985 (I. Drăgan) ; Variația indicelui de 
foită ca factor de apreciere a dezvoltării fizice ta decursul 
unui an de pregătire sportivă la atieții aruncători (Anca-Deana 
GrrriuX • FILE DE ISTORIE : Activitatea de aproape patru 
decenii a clubului Steaua» bogată ta performanțe sportive pres
tigioase (E. Fântâneanu).

40. Această comportare s-a dato
rat, pe de o parte materialului 
insuficient de bine pregătit, pre
cum și tehnicii de pilotaj, infe
rioară partenerilor de concurs. 
Rezultatele slabe înregistrate la 
Galatt trebuie să dea serios de 
gîndit antrenorilor, pentru că 
orice confruntare, indiferent de 
felul ei, presupune o pregătire 
deosebită, o dăruire totală.

Fără Îndoială Întrecerile actua
lei etape a „Cupei Prietenia" au 
constituit pentru toți concurențll 
o bună școală de pilotaj, un pri
lej de a-șl verifica cu adevărat 
gradul de pregătire în acest fru
mos sport, kartlngul de perfor
manță. In ceea ce-1 privește pe 
sportivii noștri, concursul Ie-a 
oferit posibilitatea unul util 
schimb de experiență, care tre
buie să se vadă Intr-o evoluție 
superioară de la o etapă la alta 
și nu așa cum a fost pînă acum.

CLASAMENT : individual — 1. 
M. Rlabcikov (U.R.S.S.), 2. R. 
Gudrlchis (U.R.S.S.), 3. P. Buș- 
ternov (U.R.S.S.) ; echipe — 1. 
U.R.S.S.. 2. R.S. Cehoslovacia, 3. 
R.D. Germană... 7. România.

George POPA

N-A REUȘIT SĂ DEPARTAJEZE VALORILE
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La moderna sală de scrimă a clubului „Steaua", pentatlonistii 
l-au angajat intr-e dispută pasionantă Foto : Iorgu BĂNICA
8—7) fiind un argument că se 
putea mult mai mult. Dintre 
totl. doar Andrei Mihăescu, cu 
18 victorii (877 p) s-a detașat, 
ceilalți ocupînd locuri în subso
lul clasamentului. Să adăugăm că, 
ta disputa individuală, cel mai 
buni au fost Adam Madams (Un
garia) cu 23 v, Velizor Iliev 
(Bulgaria) îl v și Serghei Giite- 
vtd (U.R.S.S.) 28 v, fapt care 
le-a permis celor trei să treacă 
la conducere șl în clasamentul 
general al concursului.

Ttalad seama die diferența, to
tuși, mic*  de ptmote care-l des
parte Pe primii clasați se aș
teaptă și ta continuare o dis
pută ectiifibraUi, inotuâ. tirul și 
crosul psitînd aduce încă multe 
modificări. De asemenea, sperăm 
în continuare toți o revenire a 
sportivilor noștri, care trebuie 
să dovedească că pot mai mult...

CLASAMENT — proba de scri
mă : individual — 1. Adam Ma- 
daras (Ungaria) 1M4 p, 2. Veiizer 
IHev (Bulgaria) 1082 p, 3. Serghei 
G-utevicl (UJt.S.S.) 1041 p.......... 0.
Andrei Mihăescu (România II) 
877 p 18—1S. laurențiu Mosor

SPORTIVII DE LA DINAMO, ÎN PRIM-PLANUL 
ÎNTRECERILOR DE CĂLĂRIE

La baza hipică din Sibiu 
s-au încheiat întrecerile din 
cadrul celei de a doua etape a 
Campionatului național de că
lărie (dresaj și obstacole) pen
tru seniori, in prim-plan _ si- 
tuîndu-se sportivii de ta Dina
mo București care, în ultimele 
patru probe, au terminat de 
trei ori învingători (Ionel Bucur 
— mijlocie și semigrea ; echi

Particlpanțil !a eea de a treia 
etapă a „Cupei F.R.M." la moto- 
cros și-au disputat intiietatea du
minică pe un traseu inedit, ame
najat Ia marginea municipiului 
Timișoara pe un teren mal mult 
plat, căruia asociația sportivă 
I.T.S.A.I.A. din localitate l-a creat 
in mod artificial „cocoașe", pan
te, contra-pante. trambuline șl 
alte elemente de mare dificultate. 
„Deși pare un traseu de... mină, 
sublinia secretarul responsabil al 
federației, Cornellu Voieulescu, 
noua bază de motocros de la Ti
mișoara, realizată cu sprijinul 
conducerii I.T.S.A.I.A. (n.n. — 
directorul întreprinderii, Emanoii 
Bîrsan este și președintele comi
siei județene de moioclellsm), 
are totuși un grad apreciabil de 
duritate, supunindu-i pe eoncu- 
renți Ia un examen serios".

Intr-adevăr, abordarea unui a- 
semenea traseu a impus un stu
diu minuțios, al terenului, pînă 
șl cel mal mie amănunt, o sim
plă denivelare, de exemplu, avind 
o deosebită importanță. Cunos
când parcă cu „ochii închiși" tra
seul. Pe trișor Titilencu a fost 
animatorul nr. 1 al cursei senio
rilor. El a condus In ambele 
manșe ta fața unor parteneri de-
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și Corn el iu Isac (România I) 672 
p., ...23—33. Sorin Faur (Româ
nia 1) și Gabrid Ciocan (Româ
nia H) 631 p., ...25. Bogdan Vladu 
(România I) 590 p., ...27—2». Că
tălin Nae șl Adrian Faur (Româ
nia II) 319 p ; echipe — 1.
Ungaria 2913 p, s. Bulgaria 2710 
p, 3. U.R.S.S. 2672 p. 4. Polonia 
2568 p, 5. Cehoslovacia 2303 p, 6. 
România II 2957 p, 7. România I 
1974 p.

CLASAMENT GENERAI, (călă
rie, scrimă) : individual — 1. A. 
Madasas 2190 p, 2. V. lîiev 2114 
p. 3. S. Giiteviei 2141 p.........8. A.
Min&eeeu »»77 p........14. L. Mosor
17S» P 18. C. Nae 1041 p. 19. 
S. Faur 1057 p, M. B. Vladu 
1553 p..........22. C. Isae y.3l/t p, 23.
G. Ciocan 1471 p...... 25. A. Faur
1420 p ; echipe — 1. Ungaria 3964 
p, 2. Bulgaria 5826 p, 3. U.R.S.S. 
5634 p. 4, Pe’Qniia 3654 p, 5, Qcho- 
slovaeia 5130 p, 0. Ițomânlâ’ -Jl 
4®S9 p, 7. România I 4847 p.

Astăzi, de la era 17, Ia bazinul 
.^3 August" are loe proba de 
b»ot.

Emanuel FANTANEANU

»4

pe), cealaltă victorie ap&rținînd 
sibianulul Alexandru Bozan. 
De remarcat, dc asemenea, că 
o serie de călăreți cu pretenții 
și bu.nă experiență de concurs 
au avut comportări sub nivelul 
așteptărilor.

REZULTATE TEHNICE : cat. 
mijlocie (25 concurenți) — 1. I. 
Bucur (Dinamo) cu Lăstun 0 p, 
2. FI. Stoica (Steaua) cu Vic
torios 4 p (80 s), 3. G. Deac 
(C.S.M. Sibiu) cu Pilot 4 p (91,2 
s), 4. P. Ionescu (A.S.A. Cluj- 
Napoca) cu Cazimir 4 p (92,7 s), 
5. A. Constantin (Petrolul) eu 
Mult Iubit; 4 p (92,8 S)3 6, Al. 
Eozah (C.S.M. Sibiu) cu Radia- 
na 4 p (94,8 s) ; dificultate pro
gresivă (23 concurenți — 6 în 
baraj) — 1. Al. Bozan cu Ra
diația 37 p (33,7 s), 2. I. Bucur 
cu Lăstun 37 p (42,3 s), 3. A. 
Constantin cu Mult Iubit 34 p, 
4. FI. Stoica cu Vise 28 p, 5. FI. 
Stoica cu Victorios 20 p ; cat. 
semigrea (7 concurenți) — 1. I. 
Bucur cu Lăstun 8 p, 2. G. 
Deac cu Matroz 4 p, 3. C. Vlad 
(Dinamo) cu Baical 8 p ; echipe 
— 1. Dinamo 0 p, 2. Steaua 8 
p, 3. C.S.M. Sibiu 20 p.

De astăzi, începe etapa a 
doua a campionatului de con
curs complet.

Ilie lONESCU — coresp.
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NOTE... NOTE... NOTE... NOTE... NOTE... NOTE...

Valențele
Indisponibilitățile ivite din start 

în formația Sportului studențesc 
— pe numele lor Ion Mwateanu 
și Mihail Marian — au avut drept 
efect modificări în întreaga linie 
a fundașilor, singurul „supravie
țuitor" din fosta formulă, Gino 
Iorgulescu, schimbînd postul de 
stoper Ia marcaj eu acela de li
bero. A fost un rol pe care l-a 
deținjut doar 50 de minute, deoa
rece prin modificarea operată, la 
zece minute de la reluare, de an
trenorii C. Ardeleanu și T. Dima, 
Iorgulescu a putut opta pentru 
un loc în linia mediană : acolo 
unde el a mai jucat, cu ani în 
urmă, dîr.d un bun randament. 
Și cum la un fotbalist de genul 
Iui Iorgulescu, tehnic și clarvă
zător, calitățile specifice mijloca
șului de a.* *ae  nu se pierd o dată 
eu trecerea anilor, el a spriji
nit ofensiva echipei sale, apeiînd 
la un variat registru tehnico-tac- 
tic, precum și Ia resurse de or
din fizic, necesare unul travaliu 
corespunzător.

« Tragerea obișnuită PRONO-
EXPRES de astăzi miercuri 7 
august, va avea loc In Bucu
rești, In sala Clubului din str. 
Doamnei nr. 2. cu începere de 
Ia ora 16,30. Numerele cîștigă- 
toare, vor fi radiodifuzate după 
cum urmează : la ora 19 pe 
programul II, la ora 23 pe pro
gramul I, precum și a doua zi, 
la ora 8,55, tot pe programul I.
• ASTAZI și MIINE, ultimele 

zile de participare Ia tragerea 
obișnuită LOTO de vineri 9 au
gust, care vă poate oferi noi și 
frumoase satisfacții acum, în 
perioada vacantei. Mai multe 
bilete, mai multe șanse de ciș- 
tig I

0 Duminică 11 august, con
comitent cu desfășurarea primei 
trageri LOTO 2 din aeeastă lu
nă, pronosportiștii își reiau ..cal
culele" la stabilirea celor mai 
exacte semne la meciurile eta
pei a II-a a diviziei A și a pri
mei etape a diviziei B, Dar 
iată cum arată acest concurs: 1. 
Gloria Buzău — S.C. Bacău ; 2.

Ue.și a trezit frumoase smintiri 
în tribune (simultan cu un sen-

ARBITRII ETAPEI DE DUMINICA 

A DIVIZIEI „A"
Gloria Buzău — S.C. Bacău : 

D. Petrescu ; J. Grama șl L. 
Ciucu (toți din București) ;

F.C. Argeș — Steaua : R. Pe
trescu ; L. Măerean (ambii din 
Brașov) șl V. Curt (Medgidia) ;

Corvinul Hunedoara — Chimia 
Hm. Vîleea : C. Gheorghe (Su
ceava) ; I. Tărcan (Reghin) șl 
M. Stănescu (Iași) ;

F.C. Bihor — Victoria Bucu
rești : N. Dir.escu (Hm. Vîleea); 
Ad. Porumboiu (Vaslui) șl L. 
Sâlăgean (Satu Mare) ;

Rapid — Petrolul Ploiești : M. 
Neșu (Oradea) ; N. Bițin (Sa-

EIIS'l

. I Astă-seară, la Moscova, ECHIPA ROMÂNIEI ÎNTILNEȘTE,
| ÎN MECI AMICAL, SELECȚIONATA UNIUNII SOVIETICERoșu,
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Meciul va fi transmis la radio
1 MOSCOVA, 6 (prin telefon). Ca- 
Ipltala Uniunii Sovietice va fi 

gazda urnii eveniment fotbalistic 
așteptat aici, ca ți la 'noi acasă, 
cu viu interes : meciul amical 

I Internațional dintre reprezentati
vele U.R.S.S. ți României. Anga
jat tacă din «nul trecut, tnta’-o 
dublă manșă, returul uimind să 

Iaibă loc ta aprilie 1966, probabil 
la București, acest meci consti
tuie pentru ambeSe echipe un 

Iutii prilej de verificare înaintea 
confruntărilor oficiale pe care le 
au de susținut în sezonul de 
toamnă în preliminariile C.M. : 

I Uniunea Sovietică eu Danemarca, 
I pe teren propriu, în septembrie 

Cptaă atunci va maii juca o par- 
Itldă amicală, cu R.F. Germania, 

la 28 august), iar România eu 
Finlanda, tot pe teren propriu, la 
sCrșitul acestei luni, după care 

Ise va deplasa la Londra, pentru 
întîlnirea din 11 septembrie, cu 
Anglia.

In cazul echipei noastre, me
ciul de Ia Moscova constituie un 

Itest deosebit de sever. în primul 
rtnd, pentru că ea se află la În
ceput de sezon, un sezon inau
gurat timpuriu, tn timp ce parte- 

Inerii noștri de miercuri so află 
în plin sezon competițlonal, care 
atol se desfășoară — ca șl în Fin
landa — după sistemul primă-
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lui Iorgulescu
tlment de tristețe. La gîndul că 
Iorgulescu juca alături de regre
tatul Aurică Rădulescu), rolul 
deținut de d, în partea a doua 
a meciului, a fost unul de con
junctură. în perspectiva meclu- 
riăor din campionatul intern și 
mai ales a jocurilor din Cupa 
U.E.F.A., pentru ca mecanismul 
Sportului studențesc să evolueze 
la turația maximă, Iorgulescu 
este absolut necesar în apărarea

Mutații interesante ta Dinamo
Cu trei jucători noi în echipă, 

cite unul în flecare comparti
ment (Topolînscbl, Varga, Văi- 
dean), care au debutat în echi
pa „roș-albilor" cu acest prilej, 
cu un cuplu de antrenori (Con
stantin Cernăianu — Florin Cbe- 
ran) nou și el, dintre care ccl 
principal reprezintă o noutate 
absolută pentru echipa din șos. 
Stefan cel Mare, șl — în sfîrșit

1-on.ta) șl V. THorov tDrobeta Tr. 
Severin) ;

Univ. Craiova — A.S.A. Tg. 
Mureș : I. Igna ; I. Ferenczi 
Cambii din Timișoara) șl M. 
Axente (Arad) ;

F.C.M. Brașov — Sportul stu
dențesc : M. Salomir • M. Man 
(ambii din Cluj-Napoca) șl FI. 
Popescu (Ploiești) ;

„Poli" Timișoara — F.C. Olt : 
J. Crăclunescu ; Gh. Constantin 
(ambii din Rm. Vîleea) șl A; Ni- 
cofiescu (Pitești) ;

Dlnrmo — „U“ Cluj-Napoca : 
A. Gheorghe CP. Neamț) ; A. Co- 
mănescu (Bacău) șl Gr. Macavei 
(Deva).

vară-toamnă. In al doilea riad, 
datorită valorii aeretor parteneri 
de întrecere, ecliipa UnSunil So
vietice este considerată la ora 
actuală una dintre cele mal pu
ternice din Europa, Jn orice caz 
extrem de redutabilă pe propriul 
teren, unde a dștigat ultimele 12 
partide oficiale eu un golaveraj 
total impresionant : 93—0. Antre
norul Eduard Malofeev, cel cu 
cere Dinamo Minsk a ciștigat 
campionatul Jn 1063 șl care după 
aceea a preluat conducerea teh
nică a reprezentativei sovietice, 
a întărit echipa șt â rulat ta a- 
ceștl ultimi doi ani un mare nu
măr de jucători (în cele 7 me
ciuri disputate In 1684 a folosit 
32 de jucători, dintre care 17 de
butant!). In acest an, Malofeev 
și-a restrîns baza d» selecție la 
4 ctaiburi fruntașe (Dinamo Minsk, 
Dinamo Kiev, Dnlepr și Spartak 
Moscova) șl a mens pe o formulă 
mal stabilă a „ll‘*-lui  pe care ti 
conduce. Formația de bază folo
sită In meciurile din prima Ju
mătate a anului curent se con
fundă ou aceea preconizată pen
tru miercuri seara și prezentată 
de noi fa chenarul din pagina 
faffl. Deși Malofeev nu și-a dez
văluit încă Intențiile asupra „11“- 
lui pe care ii va trimite acum în 
teren, ziariștii sportivi de aici

F.C. Argeș — Steaua : 3. Corvl
nul — Chimia Rra. vîleea ; 4.
F.C. Bihor 4- Victoria Bucu
rești ; 5. Rapid — Petrolul : 6. 
Universitatea Craiova — A.S.A. 
Tg. Mureș; 7. FCM Brașov — 
Sportul studențesc; S. Poli Ti
misoara — F.C. Olt ; 9. Dinamo 
— „U" Cluj-Napoca; 10. Metalul 
Plopenl — Poli Iași; 11. Gaz 
metan Mediaș — Progresul Vul
can ; 12. F.C.M. U.T.A. — Jiul; 
13. Aurul Brad — F.C.M. Baia 
Mare.

O dată cu reluarea organizării 
concursurilor PRONOSPORT, u- 
răm partieipanților mult succes 
în obținerea de eîștiguri cit mai 
multe ! 

imediată, de unde el se pricepe 
să coordoneze acțiunile sistemu
lui defensiv. Un sistem care, nu 
încape îndoială, reclamă vinde
carea celorlalți titulari, I. Mun- 
teanu șl M. Marian, primul avînd 
diagnosticul fractură de metatar- 
siene, iar cel dc-al doilea — en
torsă de genunchi gradul n. Re
cunoscute fiind competența șl 
zelul dr. Florin Brătilă, suporte
rii „alb-negrilor" speră să-i re
vadă. cît mai curînd cu putință, 
pe gazon.

Gheorghe NlCOLAESCU

— cu Augustin reactualizat ca 
vîrf de atac, Dinamo a prezen
tat la Bacău noua sa față, una 
de echipă matură, care știe să 
tempereze neastîmpărul ofensiv 
al adversarului și să răspundă 
cu hotărîre, decisiv. Noul con
tur al fostei campioane ține și 
de jocul „înainte-înapoi" pe care 
îl fac, fără întrerupere, pe 
dreapta, Kednic și Zare, amîn- 
doi fundași, mijlocași sau ata
cau ți, după cum -o cere momen
tul, după cum o cere faza, dar 
și de noile sarcini ale lui Au
gustin. Pînă mai ieri folosit ca 
mijlocaș ofensiv, ceea ce de
monstra și purtarea tricoului cu 
nr. 4, venind adică „din spate", 
la „surpriză", el a primit, o 
dată cu noul campionat, tricoul 
cu nr. 9, cel al „vîrfului de lan
ce" ; Augustin a fost și el un 
om nou în angrenajul Iul Di
namo, resursele sale (in special 
fizice) fiind acum mai cu folos 
cheltuite. Iar randamentul său, 
așa cum s-a văzut în meciul de 
Ia Bacău, a crescut — zicem noi
— eu 50 Ia sută. Adăugind fru
moasele și eficientele robinsona
de ale lui Moraru, care șl-a sal
vat de două ori poarta în mo
mente critice, dar și unele gre
șeli ale atacanților formației de 
pe Bistrița, iată explicația a- 
celui 0—1 de Ia Bacău. Pe scurt, 
o comportare bună a lui Dinamo, 
care a trecut însă și prin mo
mente dificile Ia Bacău, unde 
formația locală a dat, în cîmp, 
o replică bună.

Mircea TUDORAN

B.tat de părere că el va utiliza
— în linii mari — aceeași for
mală de echipă care a dat. în 
general satisfacție. Nu este ex- 
cbasă nici folosirea cunoscutUor 
internaționali Blohin ți Clvadze, 
oare, după o mai lungă absentă, 
au fost rechemați în lot.

La rfadul ei, echipa țării noas
tre vine după un sezon destul de 
ban, în earc numai deficiențele 
la finalizare au privat-o de re
zultate superioare. Antrenorii M. 
Lucesc» șl M. Rădulescu speră
— după cum ne-au spus — ca In 
noul sezon echipa să-și mențină 
șl ebiar să ridice nivelul Jocu
lui practicat în primăvară, dln- 
du-i, totodată, o mai mare efi
cientă. Un început încurajator ta 
acest sens s-a văzut in meciurile 
de verificare susținute pitaă acum, 
cu echipele Tatabanya șl Chemie 
Leipzig. Dar, ața cum ne măr
turisea M. Lucescu, „potențialul 
real al echipei noastre la ora 
actuală îl vom cunoaște cu ade
vărat abia ta acest meci de la 
Moscova. Testul de aici, cu un 
partener citit, <e puternic, care se 
pregătește special pentru partida 
cu noi de vreo zece zile, ne va 
putea clarifica asupra unor pro
bleme privind alcătuirea forma
ției titulare pentru meciul cu Fin
landa. precum șl tactica de joc. 
Ne vom da seama mai bine, de 
pildă, în ce măsură Stoica se 
poate integra In echipă, ta rela
țiile ei de joc".

,.E îmbucurător faptul, ne spu
nea la rin-dul său căpitanul repre
zentativei noastre. C. Ștefănescu, 
că în prima etapă de campionat 
seleeționabilst au avut aproape cu 
toții comportări bune și foarte 
bune. In aceste condiții, meciul 
cu selecționata sovietică ne va 
edifica șl mai bine asupra sta
diului de pregătire, a posibilită
ților noastre ofensive și de fina
lizare, pe creșterea cărora tre
buie să Insistăm pută la confrun
tările cu echipele Finlandei ți 
Angliei".

După antrenamentul efectuat 
astă-searâ (n.r. ieri seară), pe un 
teren secundar al Complexului 
Lujnikt. M. .Lucescu ne-a comu
nicat formația probabilă. O for
mulă oarecum nouă, cu numai 
trei fundași șl cinei mijlocași, o 
formulă însă elastică, ce se va 
adapta pe parcursul jooului în 
funcție de solicitările adversaru
lui.

Reamintim că meciul de aici, 
care va a condus de o brigadă 
de arbitri din Polonia, va începe 
la ora 19, ora locală (18. la 
București) și va fi transmis la 
posturile noastre de radio.

Constantin FiRÂNESCU

ÎNTRE VESTIAR...
• La stirșitul meciului 

A.S.A. — F.C. Argeș, C, Ca- 
coveanu — președintele clu
bului „roș-atbaștrilor" — se 
confesa cu destulă amără
ciune : „De ce mi-a fost frică 
n-am scăpat. Recunosc, cu pi- 
teștenil am avut mai mereu 
dispute grele acasă, dar Pun 
mina in foc că jocul a fost 
abordat după poziția cum să 
ne stea Argeșul în cale, cind 
ta ultima parte a pregătirilor, 
la amicale, am mers șnur 7 
Trebuie să ne trezim repede 
la realitate. De ce nu, chiar 
la Craiova ?..." • Ne-a plă
cut furcă la Tg. Mureș. în a- 
tara sprinturilor în atac, a 
venit deseori și in apărare, 
punînd umărul la greu. „Șep- 
taruț" argeșean nu ne-a plă
cut, însă, ta min. 65. ctad a 
■lmulat o accidentare. Arbi
trul M. Constantlnescu l-a... 
simțit șl n-a acceptat inter
venția medicului, iar Jurcă 
n-a avuț încotro și a jucat ca 
de la început. Din păcate, o 
dată l-a imitat și D. Zamfir, 
tot fără a obține... timpul de 
odihnă • Penoff, Jucătorul 
care a apărut (prin transfe
rul operat la forul de specia
litate) ta perioada pregătitoa
re ta formația lui F.C. Argeș, 
n-a mai figurat ta „ll“-Ie de 
la Tg. Mureș. Conducerea 
tehnică piteșteană ne-a spus 
că Penoff este... dispărut ! 
Ciudată dispariție • La o 
fază fierbinte în treimea ar- 
geșeană, Muntean a scăpat 
spre poarta lui Cristian, spe- 
culînd întîrzierea cu care a- 
părarea „alb-viole-ților" a fă
cut „pasul înainte". Din faza 
amintită n-a ieșit nimic, dar 
FI. Halagian s-a sculat de pe 
bancă și s-a dus supărat spre 
tușlerul J. Gratna, pentru a-1 
atrage atenția. De unde o fi 
putut vedea antrenorul piteș- 
tenllor presupusa neatenție a 
tușierului 7 9 Stadionul din 
Ploiești. Reintilnire, in Divi
zia „A". M. Dridea — Gh. 
Constantin. Primul, președinte 
al clubului ploieștean, celă
lalt — antrenor al buzolenilor. 
Doi maeștri emerlți ai spor
tului. care depănau firul a- 
mintirilor. Mircea Dridea a 
debutat ta națională jucînd 
centru, lingă interul dreapta 
Constantin. Șl ce debut ! 3—2 
cu Polonia, la Varșovia, în 
1959. toate golurile marcate de 
Dridea, care nu a uitat pasele 
lui Constantin. „Tot să faci 
echipă cu asemenea debu- 
tanți", spunea profesorul. • 
Bătrfaul stadion din Ploiești 
arăta ca nou sub vopseaua 
proaspătă £1 reamenajărlle fă
cute. Adăugind și organizarea 
bună. în pofida afluenței de 
public și a cererilor mari de 
bilete, se cuvine să adresăm 
felicitări organelor locale, in
clusiv cele sportive, din Plo
iești. • Din trei șuturi pe 
spațiul porții. Petrolul a mar
cat... 3 goluri I Deci, eficaci
tate sută la sută. Cu toate 
acestea, precizia șuturilor, ca 
și frecventa lor ta meciul de 
ta Ploiești au cam lăsat de 
«torit : ni—7 raportul de șu
turi și doar 3—2 pe spațiul 
porții. • Cramer de la Gloria 
Buzău e ploieștean, format la 
Petrolul. Duminică el a Jucat 
pentru prima oară împotriva 
fostei echipe, în Divizia „A". 
91 a jucat bine, vorba aceea, 
„ca Ia el acasă". • Floiește- 
nii l-au așteptat cu nerăbdare 
pe golgeterul Grosu. Dar a- 
eesta a Intrat ta teren cu o 
întindere musculară nevinde
cată și randamentul lui a fMt 
sub așteptări, la pauză rămi- 
ntnd la vestiar. • Un moment 
de... continuitate s-a înregis
trat pe stadionul din Km. Vil- 
cea (ou o haină aproape im
pecabilă, vădind mina de gos
podar) : ultimul gol din cam
pionatul trecut a fost marcat 
de Basno, el fiind și autorul 
primului gol al actualei sta
giuni (coincidență. ambele din 
penalty). • Pe Ungă spiritul o- 
fensiv de care au fost ani
mate Chimia șl „Poli" Timi

MECIUL NR. 375
• Partida de pe stadionul Lujniki este cea dc-a 375-a pe care 

o susține reprezentativa noastră. în cei 63 ani de activitate in- 
ternațioailă fotbaliștii români au cîștigat 151 meciuri, au pierdut 
129 și au terminat de 84 ori la egalitate. Golaveraj : 619—577.
• Meciul de azi este cel de-al șaselea dintre cele două re

prezentative ; ptaă acum trei au revenit formației gazdă (2—9 
la Kiev, ta 1973, 1—0 la București. în 1978 și 3—1 la Moscova, 
în 1979), iar două s-au încheiat la egalitate (1—1 la Moscova, 
ta 1957, șl 2—2 la București, în 1975).
• Antrenorii Mircea Lucescu (79 selecții în echipa națională ; 

40 ani) și Eduard Malofeev (41 selecții, 42 ani) au la dispoziție 
loturile ;

ROMANIA : Lung (Univ. Craiova) 29 — 28, Moraru (Dinamo) 
29 — 29f portari ; Rodnic (Dinamo) 23 — 37, Iovan (Steaua) 
25 — 7, Iorgulescu (Sp. studențesc) 29 — 41, Ștefănescu (Univ. 
Craiova) 34 — 62, Unguxcanu (Univ. Craiova) 29 — 35, Negrii» 
(Univ. Craiova) 31 — 24, Belodedici (Steaua) 21 — 1, fundași; 
Zare (Dinamo) 26 — 4, Stoica (Steaua) 30 — 8. Boliîni (Steaua) 
32 — 83, Klein (Corvinul) 25 — 39, Hagi (Sp. studențesc) 2« — 
20, Mateuț (Corvinul) 20 — 8, mijlocași ; Căinătaru (Univ. Cra
iova) 27 — 46, Coraș (Sp. studențesc) 26 — 23, Ballnt (Steaua)
22 — 11, Gabor (Corvinul) 23 — 29, atacanți. Deci — cite 5 ju
cători de la Universitatea Craiova și Steaua, cite 3 de la Di
namo, Sp. studențesc șl Corvinul.

U.R.S.S. : Dasaev (Spartak Moscova) 28 ani — 47 selecții, por
tar ; Baltacea (Dinamo Kiev) 27—33, Borovski (Dinamo Minsk)
23 — 16 Demianenko (Dinamo Kiev) 26 — 31, Vișnevskî (Dnepr) 
28 — 10, Larionov (Zenit Leningrad) 26 — 2, Pozdniakov (Di
namo Moscova) 28 — 5, fundași ; Aleinikov (Dinamo Minsk)
24 _ io, Goțmanov (Dinamo Minsk) 26 — 9, Litovcenko (Dnepr) 
22 — 10, Zigmantovici (Dinamo Minsk) 23 — 9, Besso-nov (Di
namo Kiev) 27 — 49, Savlo (Spartak Moscova) 29—1, mijlo
cași ; Gavrilov (Spartak Moscova) 30 — 37, Protasov (Dnepr) 
21 — 3, Kondratiev (Dinamo Minsk) 25 — 5, Belanov (Dinamo 
Kiev) 25 — 2, Cerenkov (Spartak Moscova) 26 — 16, atacanți.

neci — 5 Jucători de la Dinamo Minsk, cite 4 de la Dinamo 
Kiev și Spartak Moscova, 3 de la Dnepr Dnepropetrovsk, cite 
1 de la Zenit Leningrad și Dinamo Moscova.

șoara, ele s-au remarcat șt 
■printr-un desăvîrșit fair-play, 
dovada constitulnd-o. în prin
cipal, ..dialogul" de sportivi
tate Șunda — Cinci. Primul, 
avtad mingea șl văzfnd eă 
vîleeanul Cireațe este la pfl- 
mlnt. accidentat, a trimis-o in 
afara terenului de Joc. permi
tted intrări» medicului. In 
replică, la reluarea jocului, 
Cineă a repus mingea, triml- 
țând-o unui adversar. Astfel, 
timișorenii au rămas în pose
sia mingii. • De 27 de ani 
la aceeași echipă I Este vorba 
de dr. Laurian Taus, care cu 
pasiune și competență se află 
în lotul echipei brașovene din 
1958, asistând cu competență 
atitea generații de Jucători și 
an-trenori. La miriți ani! • La 
F.C. Olt, un grup de... craio- 
veni : c. Deliu (președinte), 
I. Oblemenco și N. Ivan (an
trenori). C. oțet (nou colabo
rator al clubului), ca să nu 
mal vorbim da jucătorii Bă
lăci, Donase, Crișan, Ruieca, 
Sorohan. Pe mulțl dintre a- 
ceștla ii leagă frumoase per
formanțe. Pe cînd le vor re
peta și la F.C. Olt 7 a în tri
buna clujeană s-a aflat un 
reprezentant al dubulul Di
namo, care a înregistrat me
ciul pe casetă video. Numele 
lui 7 Marin Andrei, fostul 
portar, aflat azi în colectivul 
tehnic al echipei. Dinamo 
joacă duminică cu „U" Cluj- 
Napoca™ • înaintea meciului 
de debut al proaspetei pro
movate „U“ Cluj-Napoca, pe 
adresa clubului s-a primit o 
carte poștală in care scria : 
„Cu ocazia debutului pe prima 
scenă, îmi alătur glasul in 
corul entuziast al ^șepcilor 
roșii», intonind imnul lui „U". 
Mult succes Semnat : fos
tul vostru antrenor, .prof. 
Angelo Niculescu. q Grade- 
nele înlocuite, gardul de 
sîrmă înălțat șl vopsit, ves
tiarele remobilate, instalațiile 
sanitare puse la punct, iată 
cum a întimpinat stadionul 
„Municipal" din Cluj-Napoca 
revederea cu Divizia A. • 
Pe drept cuvînt se poate 
spune despre stadionul de la 
Bacău că. după ultimele ame
najări. este unul dintre cele 
mai frumoase din țară, ofe
rind foarte bune condiții de 
vizibilitate, din orice punct ai 
privi meciul. Mulțumiri clu
bului băcăuan pentru ex
celentele condiții de lucru o- 
ferite presei ! • „Dc multă 
vreme, n-a mai jucat A.văda
nei așa de bine erau de 
părere mulțl spectatori din 
Bacău după meciul cu Dina
mo. Intr-adevăr, „vîrful" bă
căuan a șutat de opt ori la 
poartă (de patru ori pe spa
țiu). iar două din șuturile 
sale au fost deosebit de peri
culoase pentru poarta .Iui 
Moraru, ocolind-o de puțin.
• Antrenorul C. cernăiauu. 
în mim. 91 ; „Dinamo a jucat 
azi aproape de valoarea sa, 
aproape de ceea ce dorim și 
de ceea ce Jucătorii săi pot 
oferi. Am îneeput campiona
tul cu trei oameni noi în e- 
ehipă, încă neintegrați total 
în angrenajul nostru, după 
numai 25 de zile «le pregătire. 
Pentru început a fost bine“-
• D. Nicolae-Nicușor, antre
norul Sport Clubului : „Di
namo a fost echipa mai ma
tură și a știut să-și concreti
zeze această maturitate. Noi 
am făcut greșeli în lanț, ca 
de pildă Ia cursa de gol a 
Iui Văidean : nimeni n-a reu
șit să-l oprească !“. SI pe bă
căuani ii așteaptă două de
plasări... • Mulțl „eavaieri al 
fluierului", din elita arbitri
lor noștri și de peste hotare, 
s-au aflat, duminică, în tri
buna I a stadionului din „Re
gie". Inhibat, se pare, de 
prezența acestora, ..eeattaluî" 
V. Curt (Medgidia) a comis 
unele erori, petrecute însă ta 
suprafața de pedeapsă, acolo 
unde ele „atârnă" mai greu, 
eu repercusiuni și asupra ca
lificativului primit.

...Șl GAZON



VIZITA DE LUCRU Â TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU MONDIALE DE CANOTAJ
Europenele de ratat ie

POLOIȘTII LA A DOUA VICTORIE

IN UNITĂȚI
PENTRU JUNIORI

ECONOMICE
DIN JUDEȚUL CONSTANTA

(Urmare din pag. 1)

rclui. Cetățenii localității au 
ieșit să intîmpine cu toată căl
dura inimii pe conducătorul 
partidului și statului, să-i ex
prime întreaga recunoștință 
pentru tot ce a făcut și face 
pentru înflorirea agriculturii 
socialiste, a satului românesc.

La Cooperativa agricolă de 
producție Cobadin au fost ana
lizate aspecte ale activității din 
zootehnia județului Constanța.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost prezentate rezultatele 
obținute în creșterea vacilor en 
producții mari de lapte, a efec
tivelor de bovine, porcine șî ovi
ne. In cadrul microexpozițle! 
organizate cu prilejul vizitei au 
fost înfățișate, de asemenea, 
preocupările privind avicultura, 
apicultura și sericicultura.

Momentul festiv al în
cheierii vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in comuna 
Cobadin a avut loc in centrul 
localității. Mii de cetățeni, 
tineri și vîrstnici, au dat ex
presie sentimentelor lor de 
dragoste și înaltă stimă față 
de secretarul general al 
partidului, au scandat cu în
suflețire numele partidului, al 
secretarului său general.

Adresîndu-se celor prezenți, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
felicitat pentru rezultatele 
obținute pe cooperatori și 
pe lucrătorii din întreprinderi
le de stat, subliniind că vizi
tarea fermei legumicole 
sectorului zootehnic i-a 
juit impresii bune.

Tn continuare a fost 
Combinații] de lianți 
ciment din Medgidia, 
cele mai mari unități 
fel din tară.

Tovarășului 
Ceaușescu i-a fost prezentată

și a 
prile-

vizitai 
azbo-Ș>

una din 
de acest

Nicolae

noua linie de ciment. Intrată 
in funcțiune anul trecut, 
vînd o capacitate de 
pe zi, ea producind, 
atit cit realiza in 
treaga unitate.

Tovarășul Nicolae 
a apreciat 
de oamenii muncii de la 
mare combinat șl l-a 
citat călduros pentru 
cesele de pini acum.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a vizitat in continuare între
prinderea mecanică de utila
je Medgidia.

Colectivul 
unității 
cătorul 
tului 
raporta 
a cunoscut, 
puternică 
dernizare, 
ției fiind 
peste 7 ori 
realizată in

Aprecierile și indemnurile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
au fost primite cu deosebită 
satisfaefie de oamenii mun
cii prezenți pe platoul din 
fața întreprinderii, care au 
aplaudat $1 
îndelung, au 
Icre numele 
secretarului

Vizita 
tarului 
Iui in 
agricole 
sacrală 
oului, I 
conducere 
traie 
citori și specialiști, eu activiști 
de partid și de stat a proble
melor esențiale care privesc 
îndeplinirea sarcinilor de plan, 
a programelor prioritare sta
bilite, dezvoltarea economico- 
socială a județului Constanța 
continuă.

a- 
3 000 tone 
anual, tot 
1965 io-

Ceaușescu 
rezutatele obținute 

acest 
feU- 
suo-

muncilorese ai 
l-a așteptat pe condu- 

partidului și 
cu bucuria de 
că intreprinderea 

l, in ultimii ani, 
dezvoltare 
valoarea 

in prezent 
mai mare decit cea 

1965.
Și

sta- 
a-i 
lor 

o 
și mo- 

produc- 
de

prezenți pe platoul 
întreprinderii, care 

au ovaționat 
scandat cu pu- 

partidulul și ai 
său general.
lucru a secre- 

al partidu- 
industriale, 

pe șantiere, con- 
Ia fața lo-

de
general 

unități
Si _ 
analizei 

împreună cu cadre de 
din ministere, cen- 

industriale, eu mun-

tncepînd de mîine, timp de 
patru zile, se va desfășura ' 

(R. D. Germa- 
mondiale 

Lo- 
26

la

I
I

I

i
I

Brandenburg 
nă) Campionatele 
de eanotaj pentru juniori, 
tul țării noastre cuprinde 
de sportivi șl sportive, pregă
tit! de 
Foldvari, , _ 
și Garoafa Cantemir, la fete 
și Marion Boia, la băieți- Ca
notoarele vor concura la 
simplu, 4 4-1 rame, 4 vlale șl 
8 + X, iar băieții la 8 + 1 și 
4 fără cirmaci. tn primele 
două zile se vor disputa între
cerile din cadrul seriilor, re
calificărilor și semifinalelor, 
urmînd ca sîmbătă și dumi
nică să se desfășoare finalele.

antrenorii Ludovic 
Virgil Ștefănescu

STĂRI îll „CUPA MĂRII
NLGBE“ LA BASCHET (f)

In Sala sporturilor din Con
stanța se va da azi startul tn 
cea de a XXlI-a ediție a Tur
neului international de bas
chet feminin „Cupa Mării Ne
gre". Sînt prezente la com
petiție reprezentativele Ceho
slovaciei, Franfei, Poloniei, 
României („A*  șl tineret).

După festivitatea de des
chidere vor avea loc primele 
partide, care se vor desfășu
ra după următorul program: 
MIERCURI, ora 17,30 România 
(tineret) — Cehoslovacia, ora 
19 : România A — Polonia ; 
JOI, ora 17,30 : România (ti
neret) — Franța, ora 19 : 
Polonia — Cehoslovacia ; VI
NERI, 
(tineret) 
România A 
BATĂ, ora 
— România 
Cehoslovacia 
MINICA, ora 17,30 : Polonia — 
Franța, ora 19 : România A — 
Cehoslovacia.

Cehoslovacia, 
România A 

ora 17,30 :
- Franța, ora 
—. Cehoslovacia . 
ora 17,30 ; România 

Polonia, ora 19 : 
— Franța, SIM- 
17,30 : România A 
(tineret), ora • 19 : 
— Franța: DU-

Turneul internațional de volei (junioare) al României

IN PRIMA ZI: VICTORII ALE ECHIPELOR ROMÂNIEI (A) Șl BULGARIEI
LUGOJ,. C (prin telefon). Cu 

toată canicula de aici, un publlo 
numeros a venit în această a- 
devărată bijuterie arhitecturală 
care este noua sală a sporturilor 
.Viitorul", pentru a asista la 
jocurile primei zile a Turneului 
international de volei (junioare) 
al României. Șl acești pasionați 
al voleiului au avut motive să 
plece satlsfăcuțl de spectacolele 
oferite de echipele care au e- 
voluat în cadrul competiției.

In cadrul turneului 
s-a desfășurat între 
formații ale României 
ni oare mari) și „B“ 
mici) 
obținut victoria

primul joc 
cele două 

: „A" (ju- 
(jufiioare 

Firește, prima echipă a 
după o oră

de joa — cu scorul de 3—0 (13, 
3, »), conform așteptărilor, dar 
trebuie să subliniem frumosul 
debut al celor mal tinere vo
leibaliste române care, prin 
servicii deosebit de puternice șt 
bine dirijate, au controlat jocul 
in setul I o mare parte de timp. 
Lipsa lor de experiență, ca șl 
revenirea junioarelor mari, bine 
dirijate, pe rind, de Ottilia 
Szentkovlcs șl Anca Gheorghe, 
au decis rezultatul final. Arbitrii 
R. Stolcov (Bulgaria) — V. Vră- 
jescu (România) au condus corect 
formațiile : „A" — Marian (Buz- 
nosu), Iacob (Tănasle), Szentko
vlcs (Gheorghe), Nlstor (Necu- 
liță), Buznosu (Anton, Popescu),

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
călărie • La Dinard (Fran

ța) s-att Încheiat C.E. la obsta
cole ultimă probă a fost ctsti- 
gată de vest-germanul Paul 
Schockemdhle. urmat de Heldi 
Robbiânl (Elveția) și John Whi
taker (Anglia).

CICLISM • Cursa de la Pon
te Felclno (Italia) a revenit ita
lianului Claudio Corti (215, km 
în 5h 22:00. • Etapa a doua a 
Turului S.U.A. a tost ciștigată 
de canadianul Steve Bauer (So
noma-Sacramento. 140 km) tn 
3h 23:00. Etapa a treia desfă
șurată pe străzile orașului Sa
cramento (44 km) a fost cuceri
tă de Davis Phlnel (S.U.A.) in 
55:27. tn fruntea clasamentului 
General se află Steve Bauer • 
Pe primul loo tn etapa a treia 
a Turului Danemarcei s-a clasat 
Dtrk Helrweg (Belgia). în cla
samentul general conduce sue
dezul Tomy Prim cu 12h 28:28 
urmat de danezul JBrgen Peder
sen la 15 s.

înot (208 m) â fost cîștlgată de 
daneza Pla Sorensen tn 2:14,24. 
In clasamentul general după trei 
zile de concurs conduce Barbara 
" • - - 1 3214 p,

Delemer 
_____ .... echipe 
conduo Polonia — 9422 p. Franța 
cu 8972 p. pe locul secund.

Buzilă (Cazangiu) ; »B“ —
Bumbăcilă, Bratu. Mutic (TiU- 
lluc), Bănaduc (Titlliuc), Sîngeor- 
gean, Ilolban (Marinescu), Pralea 
(Ivanov).

In meciul-vedetă al zilei, ju
nioarele mari ale Bulgariei șl 
Ungariei au furnizat o dispută 
interesantă, pe parcursul a cinci 
seturi. Echipa Bulgariei — mal 
omogenă, mai mobilă șl mal teh
nică — nu șl-a putut valorifica 
decit cu greu aceste atuurl, 
atit datorită propriilor oscilații 
(relaxări succesive), cît șl vervel 
deosebite tn care s-a aflat In 
echipa adversă, o tînără spe
ranță : Katalln Varga II (14 ani). 
Junioarele bulgare —. din rindul 
cârora s-a evidențiat __ „
Dele va, au învins cu 8—2 (10,
—18, 8, —10, 0). Exact arbitrajul 
brigăzii * Al. Dragomlr — V. Va
lentin (România). în programul 
de miercuri, ora 17 : Bulgaria — 
România B, România A — Ungaria.

Aurelian BREBEANU

tn atac 
‘ 1,

Kotowska (Polonia) — 
urmata de Karollne 
(Franța) — 8194 p. Pe

ÎNOT • La campionatele 
S.U.A. de la Mission Viejo (Ca
lifornia). Dan Jorgensen a sta
bilit cea mai bună performantă 
mondială a sezonului pe 800 m: 
" ~ ‘ mondial apar-

Vladimlr Salni-
7'58.71. Recordul 
tine sovieticului 
kov cu 7:52.33.

TENIS • Finala de la Stowe 
(S.U.A.) s Jimmy Connors — 
Gene Mayer 2—8, 8—3, fl—4 •
Cehoslovacul Milan Strejber a 
clștlgat turneul de la Ulm
(R.F.G.) tnvlngtndu-1 pe sue
dezul Kent Carlsson ou 4—fl,
6—4. 6—2 • In primul tur de la 
KltzbUhel (Austria) t Tulasne 
(Franța) — Lundgren (Suedia) 
6—3, 6—4. Claudio Panatta — 
Araya 6—1. 7—5. Cahill — Can- 
celottl fl—3. ,fl—4, Leconte — Bar
bosa 7—5. 6—1. Becka (R.F.G.)
— Ocleppo 7—fl, 7—5 • Turneul 
de la Stratton (S.U.A.) I ' ’
— Ostoja 4—8, fl—3. 8—3.
mlng — Palmer 7—8. 4—4. Tim 
Wilkinson — Lapldus 6—3. 7—8: 
Gilbert - Rebolledo fl—1. ' * 
Sadri — Edwards 7—fl. 6—3. Zl- 
vojlnovid — Saad 8—3. 8—4 • 
Finala la simplu femei de la 
Los Angeles 7 Claudia 
Kilsch — Pam Shriver
6—3.

Arias 
Fle-

6—8,

Kohde-
6—2

PENTATLON
Campionatul ______ _______
continuă la Montreal. Proba de

MODERN. * 
mondial feminin

VOLEI • La LObeck (R.F.G.) 
echipe feminine. R. F. Germa
nia — U.R.S.S. 0—3.

R.

• Recolta de ieri a inotătorilor : doar un loc fl la 400 m mirt 
(f).„ • Isabela Bercaru luptă astăzi in finală la trambulină

SOFIA, 6 (prin telefon). în capitala Bulgariei au continuat în
trecerile din cadrul Campionatelor europene de natație, ediția a 
17-a. Poloiștii au obținut cea de a doua lor victorie, de astă dată 
In dauna Belgiei, Isabela Bercaru a reușit calificarea În finala 
probei de sărituri de la trambulină, tar Noemi Lung s-a clasat pe 
locul 4 tn finala probei de 406 m mixt, performanță notabilă.

Noemi Lung, foarte aproape 
de bronz I

La prima ei prezentă intr-o 
competiție de mare anvergu
ră, tinăra Noemi Lung s-a a- 
flat la numai 83 de sutimi de 
medalia de bronz ia 400 m 
mixt 1 După ce. La fluture, 
Noemi se afla pe locul 5, la 
spate și bras a recuperat 
nă la locul 3, pe care nu 
putut insă păstra liber... 
rezultat bun 
două zecimi 
bună performantă 
băimărencei, care-i 
perspective certe tn 
ternațională. Gabriela 
(locul 4, In serii, 4:59,12) a 
participat la finala mică, unde 
a ocupat locul 6 (14 In clasa
mentul general) tn 5:01,52. Nici 
Tamara ~ 
presiunii 
în seria 
lificarea .
clasat pe locul 2 (10 la gene
ral), cu 57,84, în finala mică. 
In aceeași probă, Iulia Mate- 
escu a concurat sub valoarea 
sa (locul 6, în seria a 4-a, cu 
59,02 !), iar Robert Pinter (care 
nu e specialist al probei) s-a 
clasat, în serii, la 200 m liber, 
pe locul 6, în 1:57,63.

Scor categoric al poloiștilor: 
18-9 cu Belgia

(4:53,02), 
de

pt-
1-a
Un 
la 

mai 
al 

deschide 
arena in- 

Baka

cea 
a el)

Costache n-a rezistat 
la 100 m liber (58,22 
a 2-a), a pierdut ca- 
în finala mare și s-a

tri- 
m 
o 

(4-3.

Cca de a doua partidă a 
colorilor, care evoluează 
grupa „B“, s-a soldat cu 
victorie clară — 18—9 
3—1, 6—2, 5—3) — in fata re
prezentativei Belgiei. Doar pri
ma repriză a fost oarecum e-

REZULTATE

chilibrată, în rest poloiștii noș
tri dominlnd autoritar, înscri
ind spectaculos și detașîndu-se, 
în consecință, pe tabela de 
scor. Din nou cel mai bun om 
din apă a fost Vlad Hagiu, 
autor, de altfel, a 8 goluri (4 
din centru). De notat debutul 
promițător al tînărulul Ionuț 
Angelcscu (17 ani). Golurile 
echipei noastre au fost înscri
se de Hagiu 8, Gordan 3, Cio
băni ue 3, Angeleseu. Moieea- 
nu. Costr&ș, Ionescu.

Isabela Bercaru, in finală 
la trambulină

’I 
I 

,1
Printre cele 21 de săritoare 

de la trambulină care au do
rit să se califice în finală s-au 
aflat și sportivele noastre Isa
bela Bercaru și Ileana PirjoL 
Scopul a fost atins numai de 
Bercaru (cea de a doua re
prezentantă a noastră nefiind, 
de altfel, o specialistă a aces
tei probe ; reamintim locul 4,’ 
meritoriu, ocupat de ea la 
platformă, în prima zi de În
treceri). care a făcut față unei 
extrem de puternice concu
rente. la un nivel înalt. Cit 
de ridicate au fost punctajele 
vorbește faptul că primele S 
calificate pentru finală au
cumulat peste 450 p ! Cu evo
luții bune, Isabela Bercaru a 
adunat 432,63 p, suficiente pen
tru a accede în finala de inli
ne (n.r. azi). Ileana Pîrjol a 

Cele
Janna 
509,79

a-

totalizat doar 414,66 p. 
mai bune punctaje : 
Turulnikova (U.R.S.S.) 
p și Brita Baldus (Cehoslova
cia) 466,08 p.

Geo RAEJCHI

TEHNICE
SARITURI, Trambulină, 3 tn,

(U.R.S.S.) 035,52 p; 1. P. Ghlorghlev (Bulgaria) 604.98 p ; 
Dorr (R.F.G.) 592,89 p ; 4. H. Wlskowskl (R.D.G.) 592.02 p 
Stalkovlc (Austria) 582,21 p ; 0. E. Joinvejans (Olanda) 578,94 p.

POLO, Grupa A : meciuri disputate luni seara : R.F.G. — Un
garia 8—6 ; Iugoslavia — Olanda 11—7; U.R.S.S. — Grecia 13—6: 
marți : Iugoslavia — R.F.G. 7—6; Grupa B : Polonia — Suedia 
11—8 ; Marea Britanie — Malta 11—10 ; România — Belgia 18—9.

ÎNOT. 100 m liber (F) : 1. HEIKE FRIEDERICH (R.D.G.) 55.71: 
2. Manuela Stelmach (R.D.G.) 55,77 ; 3. Conny van Bentum (O- 
landa) 56,33 ; 100 m bras (M) : 1. A. MOORHOUSE (MAREA 
BRITANIE) 1:02,99 : 2. R. Beab (Franța) 1:03,88 ; 3. D. Volkov 
(U.R.S.S.) 1:03,59 ; 400 m mixt (F) : 1. KATLEEN NORD 
(R.D.G.) 4:47,08 ; 2. Kornelia Slrch (R.D.G.) 4:48,73 ; 3. Sonla 
Blagova (Bulgaria) 4:50.69 ; 4. Noemi Lung (România) 4 -50 »'■ 
200 m liber (M) : 1. M. GROSS (R.F.G.) 1:47,95 ; 2. S. Lodzlewski 
(R.D.G.) 1:49,99 ; 3. T. Werner (Suedia) 1:50.04 ; 4X200 m liber 
(F) S 1. R.D.G. 8:03,82 ; 2. Olanda 8:15,14 ; 3. Suedia 8:15,15.

masculin : 1. N. drozjin
3. P. 

: 5. N.

ECHIPA „LUPILOR",

A existat o formație engleză 
celebră pe care cititorii, mal 
tineri sau mai vlrstnicl, o cu
nosc foarte bine. Am folosit 
cuvintul „a existat*  pentru că 
Wolverhampton Wanderers, des
pre care este vorba șl pe care 
iubitorii soccerulul din Anglia o 
numeso „Wolves*  (adică „lu
pii*)  este în prezent, practic, 
desființată. Dispariția ei a stîr- 
nit, așa cum era si firesc, supă
rare tn rindurlle celor care i-au 
fost zed de ani susținători fi
deli. Cauza principală a desfi
ințării clubului constă tn situa
ția financiară foarte precară tn 
care se află. Numeroasele îm
prumuturi ' făcute au ruinat bu
getul „lupilor". Patronii unor 
firme si bănd care au subven- 

■ tionat clubul s-âu adresat re

FALIMENTARA !

la ganizatoril au Inmtnat Cartea de 
 1 decanului de 

turneului vlrstă al ziariștilor sportivi me- 
' '___ - - - - - (ga

După oum se anunță de ___
Comitetul de organizare a CM. acreditare nr. 1 decanului 
din Mexip meciurile iurnc—— 
final, programat anul viitor tn- xlcanl, Augustlno Gonzales 
tre__4r mal șl__29 iunie, se vor de gnl).

• tn turneul de la Varna, e-
teca- și ..oumpico-) Guaoam- ^1Pî_}Ug(^a ‘ ce^

Leon, Irapuato, cuț cu (2—1) selecționata
Maltei.
• Ancheta organizată de re

vista vest-germană ..Kicker", l-a 
desemnat cel mâi bun fotbalist 
vest-german al anului pe Hans 
Peter Briegel. care joacă la 
clubul italian Verona. Pe locu
rile următoare au fost clasați 
Rudolf Vâller (de la echipa Wer
der Bremen). Klaus Allots (F.C. 
Kdln) șt Ludwig K<5gl (Bayern 
MUnchen).

® Echipa Steaua Roșie Bel
grad, aflată în turneu în Aus
tralia. a jucat la Sydney, cu se- 
lecționata țării-gazdă. Fotbaliștii 
australieni au cîsligat cu scorul 
de 4—1 (2—o> 1

• desfășura pe 13 stadioane din 
orașele Ciudad de' Mexico („Az
teca" șl „Olimpico"). Guadala-

Monterrey („Unlversltario’ 
.Tehnologico"), Leon, , Irapusw. 
Queretaro. . Puebla. Toluca . șl 
Netzauâlcoyotle. Principalul sta
dion este „Azteca", avind o ca
pacitate de 111 000 de locuri. 
Comisia tehnică a selectat tot
odată 20 de terenuri pentru an
trenament. situate tn locuri li
niștite. unde echipele participan
te tsi vor putea efectua pregă
tirile tn cele mai bune condiții. 
Pe principala arteră a capitalei 
mexicane. „Paseo de la Refor
ma". se află tn construcție Cen
trul de presă care va fi utilat 
cu cele mai moderne instalații 
de transmisie menite să’ facili
teze activitatea corespondenților 
agențiilor de presă ziariștilor si 
fotoreporterilor. Zilele trecute or-

cent justiției pentru a-sl recu
pera fondurile investite. Degea
ba, insă I Suma de 700 000 de 
lire sterline pe care o datora 
Wolverhampton n-a mal putut 
fi înapoiată. Cazul nu s-a oprit 
aici. Cei care au oferit împru
muturile s-au adresat CurțU 
superioare de justiție a Angliei, 
care a hotărît că „Wolverhamp
ton Wanderers este un club fa- 
limentar și ca atare el trebuie 
desființat*.  Ca urmare, echipa, 
prezentă tn ultima vreme In li
ga a 3-a profesionistă, nu mal 
poate activa decit cu jucători 
amatori, în ligile Inferioare.

Păcat 1 Mal ales dacă privești 
palmaresul acestei formații... De 
trei ori campioană a Angliei 
(1954. 1958, 1959) de patru ori 
cîștlgătoarea „Cupe! Angliei*  
(1893. 1908, 1949, 1960) de două 
ori învingătoare in finala .Cupei 
Ligii*  (1974. 1980) și o dată fina
listă a „Cupei U.E.F.A." (1972).’ 

De fapt, deficitul financiar al 
clubului a început din 1982 șt 
s-a accentuat treptat, după ce a 
retrogradat tn divizia secundă șl 
apoi- In liga a treia, clnd nu
mărul spectatorilor șl susținăto
rilor a scăzut vertiginos și nici 
televiziunea britanică n-a 
fost interesată 
nele jocuri ale

Grandoare șl 
soarta acestei 
altora din cele 
sioniste —, pe 
menționează Agenția 
Presse". le așteaptă un 
sumbru. Așa cum arătam 
tr-unul din numerele trecute ale 
ziarului nostru, la ora actuală 
250 de jucători profesioniști en
glez! sînt șomeri, iar multe 
transferări sînt ..înghețate". e- 
chipele ducind lipsă de fonduri.’ 
Orice comentariu este de prisos...

Ion OCHSENFELD
P.S. Aflăm în ultimul moment 

că forurile legislative au acordat 
clubului 
naFe de 
chitarea 
rează...

mat 
să transmită u- 
luJ Wanderers,, 
decadență ! Iată 

formații — și a 
patru ligi profe- 
care. după cum 

..France 
sezon 

în-

Wolverhampton o amî- 
cîteva zile pentru a- 

sumei pe care o dato-


