
Vizita de lucru a tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
in județul Constanța

Tovarășul Nlcoiae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 

.. Comunist Român, președintele 
\ Republicii Socialiste Româ

nia, a continuat. împreună eu 
tovarăș* Elena Ceaușescu, 
miercuri, 7 august, vizita do 
lucru la importante obiective 
economice din județul Constan
ta.

Prima parte a vizitei din 
această zi, la care an partici
pat tovarășii Emil Boba, 
Gheorghe Oprea, Tudor Pos- 

; telnieu. Silvia Cartieeanu, a 
fost consacrată examinării sta
diului lucrărilor la o nonă șl 
însemnată operă constructivă: 
Canalul Poarta Albă — Midia 
— Năvodari.

Vizita a începui la kilome
trul 1, in sectorul ce se con
struiește cu participarea arma
tei.

De pe un podium special a- 
menajat, tovarășul Nleolao 
Ceaușescu a examinai această 
zonă a canalului, care pe e 
distanță de oițiva kilometri 
este deja terminat.

In fața unor hărți s-an tre
cut in revistă principalele date 
constructive ale canalului. Lu
crare de proporții, noul drum 
de apă ce va străbate podișul 
constănțean are o lungime de 
31 de kilometri. Pe traseul viito
rului canal vor fi construite 
două ecluze, una Ia Ovidin, 
cealaltă la Midia. Ambele vor 
dispune, în amonte și aval, de 
porturi de așteptare. Noua ca
le navigabilă va fi traversată 
de șase poduri, trei de cale fe
rată și trei rutiere.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
adrcslndu-se ostașilor, i-a fe
licitat pentru activitatea depu
să și le-a urat succes In rea
lizarea lucrărilor încredințate, 
pentru a-și aduce contribuția 
Ia darea în funcțiune a 
lului in toamna anului

Kilometrul 23,500. Aici 
flă Șantierul național al 
rctului de la Canalul 
Albă — Midia — 
vastul amfiteatru

eana- 
1986.
se a- 
tine- 

Poarta 
Năvodari, tn 

al muncii 
creatoare, al educației patrio
tice, care îl reprezintă șantie
rul național al tinerelului, va
tră nestinsă a romantismului 
revoluționar, brigadieri veniți 
din toate județele țării conti
nuă nobila tradiție a muncii.

Secretarul general al partidu
lui a fost întâmpinai la sosire 
de tovarășul Nicu Ceaușescu, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al C.C. 
al U.T.C. Tineri brigadieri îm- 
brăcați in salopete albastre, 
purtau drapelele patriei șl 
partidului, portretele tovară
șului Nicolae Ceaușescu, ale 
tovarășei Elena Ceaușescu. Toți 
cei prezenți au scandat 
„Ceaușescu — Brigadierii !“, 
„Ceaușescu — P.C.R. I". ex- 
primindu-și astfel dragostea și

stima, sentimentele de Înaltă 
prețuire șl de profundă recu
noștință pentru condițiile de 
muncă și viață asigurate tine
rel generații din România eo 
cialistă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit raportul de mancă al 
brigadierilor care au informat, 
cu deosebită satisfacție, înde
plinite* sarcinii ce le-a fost 
trasată t finalizare* lucrărilor 
pe tronsonul de 4 kilometri de 
canal, Încredințat spre execu
ție Uniunii Tineretului Comu
nist.

Din mii de piepturi tinere au 
răsunat urale șl ovații, s-a 
scandat ea entuziasm pentru 
patrie și partid, pentru secre
tarul general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, părintele drag al 
tinerel generații din patria 
noastră.

Următorul obiectiv al vizitei 
a fost ecluza de la Năvodari, 
ce* mal complexă lucrare de 
pe întregul traseu al Canalului 
Poarta Albă — Midia - Nă
vodari, amplasată la kilometru! 
25,400.

Apreciind rezultatele obținu
te de constructorii eeluzei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut, totodată, ea prin impul
sionarea ritmului lucrărilor, 
prin întocmirea unui program 
riguros de activitate, prin mai 
buna folosire a forței de mun
că la executarea tuturor lu
crărilor, să se devanseze darea 
în folosință a noii artere na
vigabile Poarta Albă — Midia 
— Năvodari, astfel Incit Ia 
sfîrșital lunii septembrie 1986 
întreaga investiție să fie fina
lizată.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost oas
peții Complexului de odihnă 
pentru copii — Năvodari, unde 
au fost întâmpinați intr -e at
mosferă entuziastă, sărbăto
rească. Un impresionant număr 
de pionieri și șoimi ai patriei, 
aliniat! pe aleile complexului, 
au aplaudat și ovaționat înde
lung, dind expresie simțămin- 
felor de aleasă dragoste și 
prețuire pe care eea mai tâ
nără generație a tării le poartă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu. 
Glasurile tinere au scandat cu 
Însuflețire „Ceaușesca — 
România ocrotesc copilăria !", 
simbol al profundei recunoș
tințe pentru condițiile minuna
te de învățătură, de pregătire 
pentru muncă și viată, de re
creare asigurate tuturor copii
lor României socialiste.

La intrare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost Întâmpinați 
de președintele Consiliului Na
tional al Organizației P'onie- 
rilor, Poliana Cristescu, de al ti

(Continuare im pag. a 4-a)

GIMNASTE Șl GIMNAȘTI ROMÂNI
LA „CUPA PRIETENIA"

La Lodz, in Polonia, este aș
teptată cu mult interes competi
ția internațională de gimnastică 
rezervată speranțelor din unele 
țări socialiste, organizată ta ca
drul concursurilor dotate cu 
.Cupa Prietenia*. La aceste în
treceri țara noastră va fl repre
zentată de Celestina Popa, Au
relia Dobre, Mariana Tudor, Au- 
gustlna Badea, Mădălina Tănase, 
Mirela Sidon, Diana Bostan, res
pectiv Marius Gherman, Marius 
Tobă, Nicolae Bejenaru, Marian 
Stolcan, Csaba Vagași, Marian 
Teodorescu șl Nicușor Pascu.

FINALA GRUPEI „B“ Â CUPEI
EUROPEI EA ATLETISM

La o săptămînă după ce a 
găzduit o „etapă" din cadrul 
„Marelui Premiu I.A.A.F. — 
Mobil" Nepstadion-ul 
Budapesta va adăposti 
cerile 
Cupei

Tn 
lua 
reprezentative 
tă de probă) : 
landa. Franța, 
da. România, 
garia. Câștigătoarea 
lifted pentru grupa 
toarea ediție a acestei, de a- 
cum. tradiționale competiții 
continentale.
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CONSiLiULUI NATIONAL PENTRU EDUCATE FiZICA Șl SPORT

„Cupa Mării Negre“ la baschet feminin Turneul internațional de nule!

g

I
I

ECHIPELE ROMÂNIEI (junioare) de la Lugoj

AU DEBUTAT
CONSTANȚA, 7 (prin tele

fon). in Sala sporturilor din 
localitate, intr-o ambianță plă
cută, a început miercuri după- 
amiază cea de a 22-a ediție 
a turneului internațional de 
baschet feminin dotat cu „Cu
pa Mării Negre". La întrecere 
stat prezente selecționatele 
Cehoslovaciei, Franței, Poloni
ei, România A și România- 
tineret.

In meciul inaugural al com
petiției s-au intilnit echipele 
României-tineret și Cehoslova
ciei. Baschetbalistele noastre 
(conduse de antrenorii Marian 
Strugaru și Adrian loan) au 
abordat partida cu dezinvoltu
ră, au jucat bine și au condus 
pe tabela de scor din primul 
,pînâ ta ultimul minut de joc, 
realiztad prima surpriză 
turneului : 68—58 (29—23). 
te drept că oaspetele sint 
zente cu un lot ta care 
domină elementele tinere,

VICTORIOASE
acest fapt nu scade din valoa
rea victoriei baschetbalistelor 
noastre care bat la „porțile" 
primei reprezentative a țării, 
După cum am spus, inițiativa 
a aparținut formației române, 
care, datorită acțiunilor destul 
de bine organizate, a domi.iat 
.permanent. Rodica Jugănaru a 
fost cea mai bună jucătoare a 
echipei, junioarele Aurora Dra- 
goș, Gabriel* Pandrea șl Ildi- 
ko Manasses au demonstrat 
din nou reale perspective, iar 
Monica Nină a excelat in 
parare. Au marcat: Jugănaru 
Manasses 14, Măringuj 
Pandrea 8, Nină 8, Dragoș 
Cuzie 4 pentru România, . 
pectlv Bistronova 15, Judasova 
11, Pretlova 10, Dobrovikova 
10, Vakvalova 2, Șurkova 8, 
Nedbalova 2. Arbitri : A. Ka-

Paul IOVAN

ASTĂZI, ÎN MECI DERBY,
ROMANIA - BULGARIA
Evoluții bune ale reprezentante» 

lor noastre

a- 
i 16,

14, 
! 4, 
ces-

(Continuare în pag 2—3)
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,,Concursul Prietenia** la pentatlon modern

SPORTIVII NOȘTRI AU DOMINAT 
CATEGORIC PROBA DE ÎNOT

Sfidind parcă temperatura de afară, baschetbaliștii rapidiști 
se... luptă cu „circuitele" aranjate de antrenorul Victor Bulancea 
cu gindul, firește, la podiumul de premiere al campionatului. Pre
zent in Sala Rapid, fotoreporterul nostru Iorgu Bănică a surprins 
cinci „ateliere" ale circuitului nr. 2. De la stingă la dreapta: exer
cițiul cu mingea medicală, pentru abdomen — Tltu Becza și Lau
rențiu Popescu ; la halteră — Gheorghe Dumitru; sărituri succe
sive peste banca de gimnastică — Viorel Suciu ; pase din săritură 
cu mingea medicală — Marian Dumitru ji Gabriel Mihai ; arun
cări repetate la coș, de sub panou — Viorel Cudric. Lipsesc din 
fotografie : Mircea Plămadă. Gheorghe Ghiță, Nicolae Dâescu, 
prezenți la „atelierul" sprinturi repetate fi Stelian Bănică, Gri- 

gore Bradu și Dan Șipoș — 
lergare pentru dezvoltarea 
zistenței.

Antrenamentele, începute la 
8 iulie, t>or continua tn acest 
ritm toată luna august, tn care 
.este prevăzut si un stagiu la 
munte, apoi, In septembrie — 
pregătire tehnice-tactică pini la 
startul noii ediții a campionatului 
care se va da la 3 octombrie.

LUGOJ, 7 (prin telefon). — 
Din nou mul ți pasionați ai 
sportului au veniit la sala „Vii
torul" pentru a asista la jocu
rile zilei a doua a Turneului 
internațional de volei (junioa
re) al țării noastre. Și din nou 
au plecat satisfăcuți, chiar 
dacă ta finalul primului meci 
cea mai ttaără reprezentativă, 
cea a junioarelor mici a Româ
niei, nu a cîștigat ta fața e- 
chipei de junioare mari a Bul
gariei, învingătoare cu 3—2 
(7, —4, 4, —6, 7). Micuțele e- 
leve ale antrenorilor T. Stani- 
mirescu — M. Niculescu — 
Victoria Banciu au Întrecut 
așteptările. In ciuda viratei 
mai fragede, tinerele noastre re
prezentante, ta frunte cu Co
rin* Holban, Daniela Bumbă- 
cilă, și Alina Pralea (au mai e- 
voluait Luminița Bănăduc, Da
na Stageargean, Cornelia Matin
— iar la schimbări : Xenia Iva
nov și Carmen Titili.uc) au dat 
mult de furcă voleibalistelor 
bulgare. Foarte bun arbitrajul 
cuplului ; L. Ferenczi (Ungaria)
— Al. Dragomir (România).

România A (junioare mari) a 
oferit publicului satisfacția u- 
ned rapide și frumoase vic
torii ta compania echipei simi
lare a Ungariei, de care a dis
pus cu 3—0 (9, 7, 4) ta numai 
50 minute de joc. Voleibalis
tele noastre, care au evoluat ta 
sextetul Mihaela Marian 
tina Buznosu), Daniela 
(Cristina Anton, Florica 
sie), Ottilia Szentkovics 
datina Ciorbaru), Anca 
Felicia Popescu, Claudia 
(Mirela Cazangiu), s-au
dențiat în disputa la fileu 
unde o impresie deosebită 
lăsat Cristina Anton — în 
părarea din linia a doua și 
ceea ce privește exactitatea
xecuțiilor tehnice. Neînvinse ta 
competiție au rămas echipele 
de junioare mari ale României 
și Bulgariei. Arbitraj foarte 
bun ai brigăzii V. Valentin 
(România) — R. Stoicov (Bul
garia). Programul de joi (ora 
17) : Ungaria — România B 
(junioare mici). România A — 
Bulgaria.

Aurelian BREBEANU

(Cris
is co-b 
Tăna- 
(Mă- 

Beșta. 
Buzilă 

evi

a 
a- 
în 
e-

a- 
re-

• Astăzi, de la ora 9 și era 17, ultimele întreceri, la tir și cros

din 
între- 

alefinalelor grupei „B“ 
Europei.
competiția feminină 
parte următoarele 

(cite o 
Elveția, 

Norvegia, 
Suedia și Un

se ca- 
„A“ la vii-

vor 
opt 

atle- 
Fin- 

Olan-

Start in proba de inot ! In prim-plan. sportivul nostru Laurențiu 
Mosor, care se va dovedi cei mai rapid dintre toți pentiiloniștir 

bănicaFoto : Iorgu

Duminică, ta mal multe localități din țarâ

REÎNCEPE Șl CAMPIONATUL PT ECHIPE 
LA LUPTE IIBEI1E

La numai o săptămină de la 
reluarea Campionatului repu
blican pe echipe la lupte gre- —------ - -----*_ ■-* s-, mai

progra-

Tinerii pentatloniști prezenți 
la actuala ediție a „Concursu- 

schimbat ieri 
aflîndu-se la 

înot, desfă- 
„23 August".

tai Prietenia" au 
din nou decorul, 
startul probei de 
șurată în bazinul 
in fața unui numeros public. 
Spre satisfacția celor aflați în 
tribune, sportivii noștri s-au 
numărat printre cei mai buni 
in această probă, dominînd-o

fără drept de apel, 
primele două locuri 
mentului individual : 
Laurențiu Mosor și
Vladu, în timp ce România’ I 
a

Astfel, pe 
ale ctasa- 

s-au situat 
i Bogdan

cîștigat întrecerea oe echipe. 
Reprezentanții noștri, hotă-

Emonueî FANTÂNEANU

(Continuare ta pag. 2-3)

co-romane. duminică in 
multe localități este 
mată prima etapă a returului 
și in competiția de 
Intîlnirile. care se vor 
șura de la ora 10, 
atractive și de bun nivel teh
nic. ținind seama de pregăti
rile echipelor în perioada de 
întrerupere a campionatului. 
Iată și componența „triunghiu
larelor" :

SERIA I. Grupa A (Zalău): 
Armătura Zalău, Unio Satu 
Mare, ASA Oradea ; Grupa B 
(Timișoara) : CSM Cluj-Napo- 
ca. UM Timișoara, 
Brașov ; Grupa C 
CSM Reșița, Metalul 
goj, CFR Timișoara.

SERIA A Il-a. Grupa A O- 
radea) : Precizia Blaj. Con
structorul Hunedoara, I.ifrăți- 
rea Oradea; Grup» B (Tg.

„libere-1, 
desfă- 

se anunță

Dinamo 
(Reșița) : 

IURT Lu-

Mureș) : Lemnarul Odorheî, 
Comerțul Tg. Mureș. Mureșul 
Tg. Mureș ; Grupa C (Gheor- 
gheni) : Steagul roșu Brașov, 
Steaua București, CSM St 
Gheorghe, CSM Viitorul Gb;cr- 
gheni.

SERIA A IlI-a. Grupa A 
(București) : Danubiana Bucu
rești, Electra București, IOB 
Balș ; Grupa B (Motru) : Jiul 
Petrila, Minerul Motru, C.A.L. 
Tg. Jiu ; Grupa C (București) j 
CS Tîrgoviște. CSM Craiova, 
Vulcan București, Voința Cluj- 
Napoca.

SERIA A IV-a. Grup» A 
(Iași) : CS Onești Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, CS Viitorul 
Vaslui, CS Nicolina Iași ; Gra
pa B (Galați) : Rapid Bucu
rești, Progresul Brăila, CSM 
Dunărea Galati; Grupa C 
(Constanța) s Hidrotehnica Con
stanța. URBIS București, CS 
Sătesc Hfov-Brăneștl, Forestie
rul Tg. Secuiesc.



D4O4M Finalele

Campionatelor naționale de tir

PRIM-PLANDIN NOU IN
MĂRIEI MACOVEI,VENIT!“

programate te
„Da-

probele
doua a finalelor 
și ale Campionatelor

ziua a 
«iadei** , 
naționale de tir, desfășurate la 
poligonul bucureștean Tunari, 
au fost interesante, 
serie de rezultate 
Impresionează, în 
re, în mod plăcut, 
rea masivă la categoriile 
miorilor

oferind o 
elocvente, 
conttaua- 
participa-

M.4RM MACOVEI

(Dinamo) 585 p, 5. Gabriela Cri- 
șan (Olimpia) 585 p, 6. Sanda 
Urlea (Steaua) 583 p ; echipe : 
1. DINAMO 1737 p, 2. Steaua 1726 
p, 3. Olimpia 1728 p ; pistol li
ber, juniori : 1. O. VIȘAN (Di
namo) 548 p, 2. Gh. Pop (Steaua) 
547 p, 3. D. Petre (IEFS) 528 p, 
4. A. Dima (Dinamo) 525 p, 5. S. 
Vlase (Dinamo) 523 p, «. O. Ml- 
lruț (U. T. Arad)
1. STEAUA 1573 
1548 p, 3. DEFS 
sport, senioare : 
COVEI (Dinamo)
Clobanu (Dinamo) 530 p, 3. Sil
via Kaposztay (Steaua) 578 p. 4. 
Elena Ene (Dinamo) 573 p, 5. Do
rina Demeter (U. T. Arad) 572 p, 
6. Virginia Sisoe (Steaua) 570 p ; 
junioare : 1. DANIELA DUMI-
TRAȘCU (C. T. Alexandria) M7 p,
2. Ileana Szln (U. T. Arad) 557 p,
3. Ioana Dragu (C. T. Alexan
dria) 555 p, 4, Simona Ball (Di
namo) 555 p, 5. Mihaela Clulu 
(Steaua) 554 p, «. Marla Cloba
nu (CSU Brașov) 553 p ; echipe : 
1. DINAMO 1644 p, 1. Steaua 
1643 p, 3. CSU Brașov 1629 p ; 
pușcă standard, 3x20 f senioare : 
1. ------- —— '
570 P, 
565 p. 
Brașov)
Matei 
Daniela, 
șani) 561
(Metalul) 
3x40 f : 
(Steaua)

520 p ; echipe :
p, 1. Dinamo 

1545 p ; pistol 
1. MARIA MA
UI p, 1. Ana

Evenimentul zilei a avu- 
t-o ca protagonistă pe Ma
ria Macovei — vă mai amin
tiți ? - campioana europeană 
din 1983, de la București, în 
proba de pistol sport. După o 
eclipsă de doi ani, dinamc- 
vista revine în prim-planui 
probei (fapt anunțat și de 
locul 3 de la Balcaniada de la 
Zenica), eu un foarte bun 587 
p, promițător în perspectiva 
viitoarelor Campionate 
ropene de fa Osijek. 
brată și la 
viteză (296), 
de progres, 
lșl recîștigă 
cui meritat 
bune trăgătoare din țară.

Categoriile juniorilor ne-au 
evidențiat — o dată în plus — 
alți tineri 
mare care, 
probează o 
competitivă, 
pușcă), învingătoare 
puncte față

Eu-
Echili- 

precizie (291) și la 
cu posibilități încă 

Maria Macovei 
— credem — lo- 
între cele mai

performeri în for- 
în ciuda vîrstei, 
anumită valoare 

OHmpia Rus (la 
_ _____ la 5 
de urmăritoarele 

șale, și Octavian Vișan, la pis
tol liber (acestuia adăugîn- 
du-i-se Gh. Fop. pe poziția a 
doua, Ia un singur punct) se 
numără 
tirului 
factorii 
să se îngrijească 
ei să ajungă la un nivel in
ternațional în cel mai scurt 
timp posibil.

In rest, rezultate normale, 
cu o mențiune în minus la a- 
dresa pușcașilor seniori, cu 
rezultate slabe la 3x40 f.

REZULTATE TEHNICE, pușcă 
standard, 60 f.c., țunioare : 1. O- 
LIMPIA RUS (ASA Oradea) 593 
p, 2. Cătălina Cosmescu (Meta
lul) 587 p, 3. Mihaela Păun (CSU 
Brașov) 58? p, 4, Mlrela Rus

printre speranțele 
nostru de care toți 

cu ai ribuții trebuie
pentru ca

11 AUGUST 1985
O NOUĂ TRAGERE

LOTO 2
(prima din această lună)
3 EXTRAGERI a cile « NU

MERE d:n 75
Participanții au posibilitatea 
obținerii unor importante 

cîțtiguri în :
• AUTOTURISME 

„DACIA 1300"
• MARI SUME DE BANI 

Simbătă 10 august 
ULTIMA Zl 

DE PARTICIPARE,

DUMINICA

participați ca cit mai 
multe bilete!

MAMA POPA (CSU Oradea) 
Nlcullna Iosif (IEFS) 

3. Eva 
5S4 n.

fDteamo) 
Toader 

p. 
Ml p ;

1. R.
1154 p.

3.
Olah (CSU 
4. Dumitra 

M3 P, >__ (Unirea Foc- 
«. lullana Crăciun 

pușcă liberă. 
NICOLESCU 

______ _ ___ _. 1. C. Stan 
(Steaua) 1153 p, 3. M. Dumitres
cu (Metalul) 1151 p, 4. F Cristo- 
for (Steaua) 1144 p, 5- E. Anto
nescu (Dinamo) 1145 p, «. I. Jol- 
dea (Dinamo) 1142 p.

Radu T1MOFTE

Romeo VILARA

(Urmare din pag. 1)

Dumitru Negoiță, șl 
să mă număr prln- 
cred, Intr-adevăr, că 
stnt decît o etapă...

buni 
Lau- 
Bog-

„CONCUnSUl PRIETENIA"

DUMITRU NEGOIȚĂ ESTE CONVINS
C4 POA TE OBȚINE UN REZUL TA T Șl MAI BUN
- De vorbă cu recordmanul

Flecare sportiv se manifestă in 
chip diferit la succes sau la ln- 
frlngere... Acum, la Balcaniada 
atletică de la Stara Zagora. spre 
exemplu. Florența Crădunescu 
(antrenor Iosif Nagy) «l-a pri
mit victoria la disc, cu «9,50 m 
(cu 52 cm mal mult decât pre
cedentul său record național, din 
anul 1981), total reținută, am 
zice chiar puțin indiferentă ori 
chiar ușor nemulțumită (stniem 
siguri că in eufletaj său alta 11 
era trăirea, decit cea pe care o 
arăta 1) de a nu fi realizat 70 de 
metri. A doua zi, după ce Du
mitru Negoiță a...........................
92,42 m tntrtnd, 
grupul fruntaș 
probei, fața lui 
zîmbet. o mare______ ________
du-i întreaga ființă, astfel că 
parcă... plutea. Șl așa și era : 
plutea I

— Ce-al face In dlpa aceasta. 
Negoiță 7 l-am Întrebai seara.

— Ce-aș face 7... Dacă aș pu
tea, Intr-adevăr, In clipa asta aș 
vrea să... zbor ! Să zbor, pină 
acasă, la Ploiești, unde, de nouă 
zile, o ființă scumpă, Alcxandru- 
Dori, fiul meu, lșl face simțită 
prezența prin „dntecele* sale... 
Dacă ar fi posibil, eu adevărat, 
l-aș spune ee simt eu de citeva 
ore... O voi face, vă asigur, mal 
tirzlu, cind va fi mai „răsărit*, 
și-l voi arăta medalia și 
diploma de campion balcanic. 
Astăzi trăiesc una dintre 
cele mai fericite zile ale vieții 
mele șl. In orice caz, cea mai 
frumoasă din cel peste zece ani 
de dnd fac atletism 1

— Spune-mi, te rog, citeva mo
mente mai semnificative din a- 
ceștl ani Închinați atletismului...

— Sint originar din Boideștl- 
Scăenl, acolo unde orice băiat, 
după ce a Învățat să-și țină echi
librul «I să meargă, dă eu picio
rul In minge. De dud mă «tiu 
am fost, ded, fotbalist. In ultima 
perioadă eu legitimație tn toată 
regula. Prin *74 Insă profesorul

aruncat sulița la 
dintr-o dată, In 
al specialiștilor 
era toată numai 
fericire inundîn-

țării la aruncarea suliței
Nicolae Vălimăreanu a văzut In 
mine nu știu ca calități aparte. 
N-a avut nevoie de prea multă 
insistență pentru a mă convinge 
să las mingea pentru— suliță. Și 
dnd am Început să Înțeleg cite 
ceva din această probă |i să 
simt • mare bucurie văzlnd zbo
rul, toi mai huit, >1 «uliței, 
ml-am dat eu adevărat «cama, 
vă rog să mă credeți, eă aceasta 
iml poate aduce satisfacții perso
nale pe care fotbalul nu ml le-ar 
fl putut da.

— Recordurile de 
parte, fără Îndoială, 
mari satisfacții...

— De fapt, eu am 
eordman național, 
dar numai pentru trei zile. După 
ee la n mal, dacă mal țin bine 
minte data, la Grudzladz, In Po
lonia, am aruncat M,5« m, Nlcu 
Roată a obținut, la București, 
35,88 m. A fost un șoc destul de 
puternic, care m-a mobilizat Insă 
șl mai mult. Nu știu cum «ă mă 
exprim, ea să nu fiu, cumva, 
greșit Înțeles, dar in momentele 
acelea am știut eă va veni o zi 
tn care munca mea e să fie răs
plătită. Șl această zl, lat-o, as
tăzi. 3 august 1935 1

— La această oră te afli printre 
cel mal buni aullțașl dim lume, 
alături de recordmanul mondial 
Uwe Hohn (7LD. Germană), ce
hoslovacul Adamec. americanii 
Roggy șl Petranotf, suedezul 
Wemmlund. lslandezud VUjbalmson. 
englezii Ottley șl Bradstock ș.a„

— Compania este mal mult de- 
dt onorantă pentru mine șl pro
mit «ă mă mențin alei, dar eu 
rezultate Încă «1 mal bune, căci 
simt. Intr-adevăr, eă pot arunca 
«1 mal departe dedt acești «2,42 
m ai recordului meu (n.n. tn a 
doua Încercare d obținuse M,38 
m de asemenea record național 
șl balcanic). Poate eă. In eurind, 
la Universiadă, in Japonia...

— Cu dt cred că al putea a- 
runca mai mult dedt astăzi t

astăzi fac 
dintre aceste

mal fost re- 
anul trecut,

— știu și eu, nu vreau să par 
un lăudăros, dar cred eă încă 
dol-trel metri 11 simt furnldn- 
du-ml mina dreaptă. Apropo de 
„furnicături", ea orice sulițas am 
avut și cu necazuri cu articulațiile 
cotului și umărului. Mulțumită 
ședințelor de acupunctura pe 
care ml le-a făcut medicul Ion 
Ladea din Jolța, lată-mă acum 
in «tare fizică perfectă. îl adre
sez, de aceea, un gind bun, ca și 
bunului meu sfătuitor, Vălimă- 
reanu, ca șl tuturor celor care 
au crezut in posibilitățile mele 
«I ml-au acordat sprijinul.

— Succes,. 
Îngăduie-ml 
tre cel care 
92,42 m nu

La Balcaniada de haltere-juniori

TINERII NOȘTRI REPREZENTANȚI
Șl AU CONFIRMAT VALOAREA INTERNAȚIONALA

Tinerii halterofili români 
și-au reconfirmat valoarea 
pe plan internațional. După 
succesul repurtat la ^mon
dialele* de la Edinburgh, d 
au continuat seria victorii
lor, impunîndu-se cu auto
ritate șl la prima Balcaniadă 
de juniori, care a avut loc re
cent te frumosul oraș din Gre
cia, Kavala. La Întoarcerea 
delegației am stat de vorbă 
cu conducătorul lotului, dr. 
Constantin Ionescu, care a de
clarat următoarele :

„Întrecerile juniorilor din 
Balcani au avut drept deviză 
„Pentru pace, prietenie, fără 
arme nucleare", simbol al do
rinței tineretului de pretu
tindeni de a se întrece intr-o 
atmosferă de amiciție ți înțe-

legere. Sîntem foarte feri
ciți ci tinerii noștri reprezen
tanți e-au impus de data a- 
ceasta ți In fața puternicii re
prezentative a Bulgariei. 
Acest succes are unele ex
plicații, între care un loc 
important U ocupă priceperea 
celor doi antrenori, Mihai 
Constantinescu șl Gheorghe 
Gospodinov, precum și sfa
turile utile date de vețnic „ti- 
nirul“ Ștefan Petrescu (a- 
proape octogenar!). Acețtta 
aii contribuit decisiv la 
buna pregătire a componen- 
țUor lotului, dintre care remarc 
îndeosebi pe Dumitru Ne- 
greanu și Attila Czanka. 
Desigur ți dorința de a în
vinge a celorlalți a fost hotă- 
ritoare în cucerirea celor 27

de medalii. Succesul lor este 
cu attt mai prețios, cu cit ei 
au dat dovadă de o puternică 

mai 
dis- 
(s& 
ex- 

ridicati) găsindu-ți 
bi rezultate de va-

In ,,Cupa Prietenia" la dirt-frack

O ETAPA CARE SE ANUNȚĂ
FOARTE DISPUTATĂ

Concursul arc Ioc simMlâ și duminicâ, Io Brăila
Ajunsă la etapa a 6-a, .Cupa 

Prietenia" Ia dirl-track va con
tinua, simbătă și duminică, pe 
pista -Stadionului municipal din 
Brăila. Rezervată specialiștilor 
genului pînă la 21 de ani, com
petiția are in program întreceri 
pe perechi (simbătă, de la ora 
17,30) șl un concurs Individual 
(duminică, cu începere de la ora 
10), după formula clasică de 
16 alergători, cu 20 de manșe.

Alături de sportivii noștri, par
ticipă motociciiști din Bulgaria, 
Cehoslovacia, It. D. Germană, Po
lonia, Ungaria și U.R.S.S. Prin
tre oaspeți se află o serie de ti
neri care s-au impus atenției 
la recentele campionate europe
ne de junioricehoslovacul Ro
man Matusek, ungurul Barabaș 
Gyepeș și sovieticul Igor Marko. 
De fapt, reprezentanții Cehoslo
vaciei, Ungariei șl Uniunii So
vietice, la care se vor' mal ală
tura concurertțil din R. D. Ger
mană, se anunță ca principali 
favoriți al confruntărilor de sim
bătă șl duminică.

Despre comportarea sportivilor 
noștri la etapa anterioară, des
fășurată in Bulgaria, precum și 
despre pregătirile efectuate in 
vederea concursului de la Brăila, 
am solicitat amănunte maestru
lui emerit al sportului Gheor
ghe Volcu, antrenorul Iotului : 
«Avind in lot citeva liidlcjonibl-

lilăți am aliniat, in Bulgaria, pe
rechea Marius Șoaită — Sorin 
Ghibu, fără nici o rezervă. Con
tribuția primului a fost mulțu
mitoare, el realizînd 7 puncte. 
In schimb, Sorin Ghibu, concu
rând pe o mașină necompetitivă 
aparțmfcd secției I.P.A. Sibiu, 
n-a dat randamentul așteptat, 
obținînd doar 4 puncte. Acum, 
reuniți intr-un scurt program de 
pregătire comună, Marlus Șoaită, 
Dan. Gaspar, Sorin Ghibu, Dan 
Bogdan, Gheorghe Sofran, Mir
cea Agrișan și Tiberiu Bădulescu 
lucrează intens, fiecare dorind să 
fie titularizat in proba de pe
rechi și să facă parte din cei 
patru pentru concursul indivi
dual. Beneficiind de aportul ce
lor mai buni mecanici, am pus 
Ia punct mașinile și sperăm să 
nu se întâmple nici o defecțiune 
tehnică. Toți selecționabflii sînt 
capabili de rezultate superioare 
și, am convingerea, unii dintre 
ei vor avea un cuvînt de spus In 
lupta pentru un loc pe podium".

Mari amatori ai curselor moto- 
cicliste pe pista de zgură, local
nicii, ca și ceilalți iubitori, ai 
sportului cu motor din țară aș
teaptă, deci, o comportare . fru
moasă din parteâ tinerilor noș
tri alergători de alrt-track.

Troian lOANIJESCU

P.S. î Dumitru Negoiță (Petro
lul Ploiești), născut la 9JJ.196O ; 
192 cm, 83 kg ; campion național 
tn anii 1983—80,0« m, 1984—81,78 m 
81 1985—80,90 m. a avut următoa
rea evoluție a rezultatelor : 1978— 
60,48 m. 1077—44,38 m. 1078—43,42 
m, 1979—71,98 m, 1980—49.90 m, 
1981—79,M m, 1982—77,08 m, 1983— 
•0,72 m. 1984—84,58 m, 1985—92,42 
m.

mobilizare In fața celor 
buni sportivi ai acestei 
cipline, eforturile lor 
nu emitem temperatura 
trem de 
răsplata 
loare.

De asemenea, cu prilejul 
Conferinței balcanice s-a ho- 
tărît ea întrecerile juniorilor 
să se desfășoare anual. Grecia 
și Turcia punindu-și candida
tura pentru organizarea ur- 
mătoarei ediții. Totodată, de
legația noastră a propus să se 
faci la Balcaniadă controlul 
antidoping și la juniori, așa 
cum se procedează și la se
niori".

Să sperăm, deci, că șl la vii
toarele competiții internațio
nale tinerii noștri halterofili 
se vor comporta la fel de bine...

Ion OCHSENFELD

rîți să se comporte la un ni
vel cît mai bun, au abordat 
competiția cu maximă concen
trare. Laurențiu Mosor și Bog
dan Vladu, in special, căi ora 
li se mai poate adăuga Cătă
lin Nae, au făcut o cursă ta
re, încă din start, astfel că la 
sosire primii doi au fost cro
nometrați cu cei mai 
timpi ai zilei : 3:15,7 — 
rențiu Mosor și 3:22,0 — 
dan Vladu, pentru care au pri
mit cîte 1308 p și, respectiv, 
1272 p. Pe cei 300 m, L. Mo
sor și 
■ternic, 
scurte, 
rii cu 
rul V. 
tașilor, 
tedu-se pe locul 3 (3:24,8 
1236 p). Evoluția celor 
sportivi ai noștri, precum 
contribuția lui Corneliu 
la „zestrea" de puncte au fă
cut ca prima echipă a țării 
noastre să cîștige proba, la o 
diferență de peste 100 p față 
de a doua clasată — reprezen-

B. Vladu au înotat pu- 
au făcut întoarceri 

devansîndu-și adversa- 
siguranjă. Doar bulga- 

Iliev, din plutonul frun- 
a ținut pasul, el situ-

doi
Si 

Isac

J» CUPA MARII NEGRE" LA BASCHET FEMININ
(Urmare din pag. 1)

pinszki (Polonia) și L Anto
nescu (România).

In meciul vedetă al primei 
zile s-au lntîlnit echipele 
României A și Poloniei. Parte
nera primei noastre reprezen
tative a trimis multe jucătoa
re tinere în teren, ceea ce a 
facilitat baschetbalistelor ro
mâne să aibă un start debor
dant, ele conducted te min. 5 
cu 14—1 I Si in continuare, tot 
jucătoarele noastre s-au aflat 
în prim-plan. cu acțiuni efici
ente și spectaculoase, menți- 
nînd permanent o diferență de 
scor liniștitoare, cu toate că

antrenorii au folosit întregul 
lot avut la dispoziție. Remar
căm promițătoarea reintrare 
te echipa națională a Cameli
ei Hînda, cu multe reușiie, în 
ambele faze. Scor final : 73—
37 (31—18) pentru România A. 
Au marcat : Marinache 12, 
Șandor 7, Hînda 9, Bodea 2, 
Bădinicl 14, Lefter 10, rall-Je- 
rebie 15, Grecu 2, Kiss 2 (au 
mai jucat Misăilă, Stoichiță și 
Alixandru) pentru România, 
respectiv Grabaka 5, Adamns 
12, Laskowska 6, Lengzowska 
2, Kuzbik 5, Ignatowicz 4, 
Franczak 2, Kowalczik 1. Au 
arbitrat P. Schneider (Franța) 
și Z. Raduly (România).
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4DMINISIHAJIA 01 STAT lOIOPRO^OSPORI INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
7 AUGUST 1985: EXTRAGEREA I: 
28 4 1 0 25 5 13. EXTRAGEREA
a n-a : 2 37 20 35 • 40. Fond 
total de cîștiguri : 806.708 lei, din 
care report Ia categoria 1 : 
70.164 lei.

rîa 2 : 2 variante 100% a 7.677 lei
șl 10 variante 25% a 1.919 lei ; 

variante a
4 : 25,50 a
5 ; 62,75 a 
141,00 a 245

• CTȘT1GURILE TRAGERII 
MULTIPLE LOTO DIN 28 IULIE 
1585. FAZA I: Categoria 1 : 1 va
riantă 100% a 28.791 lei șl 4 va
riante 25% a 7.198 lei ; catego-

categoria 3 : 12,75
2.710 lei ; categoria 
1.355 Iei ; categoria
551 lei ; categoria 6 :
Iei ; categoria X : 923,00 a 100 lei. 
FAZA A n-a : Categoria A 1
1 variantă 100% — Autoturism
Dacia 1300 (70.000 lei) șl 1 varian
tă 25% a 17.500 lei ; categoria B :
2 variante 100% a S2.12S lei In 
cadrul căreia o excursie de 
2 locuri în R. P. Polonă și dl-

fere 
te 1 
28,25 
gori 
gori 
tegc 
gori 
totu 
a fi 
din 
guri 
cite 
part 
CHI 
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LOVITURII DE PEDEAPSA

Ieri, pe stadionul Lujniki

UN TEST UTIL ÎN VEDEREA PARTIDEI CU FINLANDA

ZLE“
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tul trecutIn prima 
:put, a-au 
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Deci, se 
e fiindcă.

penalty 
e ri apă- 
nd seama 
ane lnter- 
uațil dnd 
xecu ta rea 

socotim 
lor noștri 
vățâmlnte 

carierei 
rt fi utile 
are — la 
or defl- 
it capitol, 
a la Ra- 
lea Ttmi- 
lă execut 
l firește, 

execuții Mal alea 
scutit de de rata- 
ituri. Nu 
repetările > urmărit 

ai exe- 
•oeedau . atkl și 

lutat să 
e la por- 
rcea Da- 
a, in așa 
at unele 

proceda

ln situațiile dificile ale loviturii 
de pedeapsă.

Trebuie să precizez, In primul 
rtnd. că nu este suficientă repe
tarea Insistentă, la antrenamente, 
a executării penaltyurljor. Aceas
ta reprezintă una dintre condi
ții cea de bază. Dar ea nu este 
suficientă. Antrenorii omit ade
seori un factor extrem de Im
portant șl. poate, decisiv : Încăr
cătura emoțională. In fapt, lovi
tura de la M m. constituie o 
confruntare directă intre execu
tant șl portar. Din aceasta va Ieși Învingător cel care este mal

Opinii

bine pregătit atit din punct de 
vedere tehnic, cit și psihologie. 
Slntlztnd. in ctfteva observații 
experiența acu mulată In privința 
unui cu mal ridicat procentaj de 
reușită tn materie de transfor
mări de lovituri de pedeapsă 
acestea ar fl următoarele :

1. Alegerea, eu multă răbdare, 
cu spirit de discernămlnt, a 1—3 
jucători care să fie desemnați 
pentru executarea penaltyurilor. 
Aceștia trebuie să fie, după opi
nia mea. jucători de cfmp șl nu 
portari care, aricit de talentat! 
ar fl, nu posedă tehnica lovirii 
balonului cu piciorul la nivelul 
celorlalți jucători. Alegerea să se 
facă șl pe criteriul constituției 
nervoase șl pe cel al tehnicii in
dividuale. Se mal recomandă să 
nu execute penaltyul jucătorul 
care, plnă in momentul execuției, 
a manifestat o nervozitate neo
bișnuită sau care a ratat ocazii 
clare de gol.

3. După așezare» mingii pe 
punctul de la 11 m. executantul 
trebuie să se retragă Ia distanța 
maximă regulamentară (3.1 S m.) 
pentru a-și face elan. Nu este

Sublinieri
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In turui campionatului trecut, 
la pauza unui meci aprig, un 
arbitru divizionar „A- a fost luat 
pe sus șl, cu toate protestele 
sale. .,lămurit* să se așeze tn 
fața unul vldeocasetofon .,

— Vezi că n-a foci fault î — 
a strigat președintele clubului, 
roșu ea un rac.

— Vezi că nu era in careu 7 — 
a sărit și antrenorul si mai roșu 
dectt președintele cdubutul.

Șl tot- așa. încă vreo 5—4 „vezi 
că...* răstite, pină s-a Încheiat 
pauza dintre reprize șl arbitrul, 
galben ca ceara, a fost nevoit să 
iasă din .camera de judecată*.

Spre sfiirșltul retorului, înain
tea unul meci fără probleme, în
tre două echipe fără probleme, 
un alt președinte de dub s! un 
alt antrenor, ambii neavfcid... 
probleme de rezolvat, n-au de 
lucru și amenință cu vîdeocase- 
bofonul. „Ne-au fumat ^-n co
dru 1 N-a fost nici un penally 1 
Se poate vedea clar, am înregis
trat totul... Că doar de ala ne-am 
procurat aparatul ăsta...*

Șl atone! Mircea Constantiines- 
cu. uniuil dintre cei mal buni 
„cavaleri al fiu,Ierului* de la 
nd, de felul lui calm, n-a mai 
putot răbdla și a explodat ; „Nu 
credeți, oare, c-ar fl mai bine 
să folosiți Instrumentul ăsta pen
tru a le arăta jucătorilor să nu 
mai faulteze grosolan, sa nu mai

0 PROBLEMA DOAR APARENT MINORĂ: CRAMPOANELE
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La consfărtiuirea arbitrilor din 
lotul! ,,A“, numeroși ,«cavaleri ai 
flu-ieruflui" au solicitat o mai 
mare atenție și preocupare a 
conducerilor cluburilor noastre 
(chiar din primuil eșalon) în pri
vința echipamentului de joc. Șl, 
tn primuJ rînd, a eram po an clor. 
Mulțl au observat că, datorită și 
propriei Indulgențe, ee permite 
intrarea în teren cu ecShipament 
ne regulamentar șl — maâ cu 
seamă — cu erampoane care nu 
Îndeplinesc prevederile și pun în 
pericol integritatea corporală a 
partenerilor de joc. Secretarul 
F.R.F^ c. DlmnCLescu. fost și el, 
cum se știe, arbitru, menționa 
că s-au înregistrat cazuri de 
meciuri lnitemaționale în care, 
din cauza, crampoanielor neregu- 
lamenitane. era cît pe-aici ca în
tâlnii rile să nu aibă loc. lată de 
ce s-a atras din nou atenția ar
bitrilor noștri să nn mal accepte 
nici un fel de excepție de la 
prevederile regulamentare privind 
echipamentul de Joc, cju precă
dere a modeluM, lungimii și lă
țimii crampo anelor. S-a cerut 
„cavalerilor fluierului" să se 
prezinte din vreme la stadion și 
să verifice și Înainte de joc, la 
cabine, nu numai pe teren, cu 
cîteva minute înainte de intrarea 
pe gazon, întregul echipament. 
Și pentru că mereu revin în dis
cuție crampoanele, lată prevede
rile regulamentare privând cram
poanele. Pentru cel care, even
tual, niu le știau ! Deși n-e vine 
greu sa credem așa ceva.. • 

indicat, după opinia mea ca ela
nul să fie de numai dțlva pași.

1. înainte de a Începe să alerge 
spre balon, jucătorul trebuie să 
privească o singură dată spre 
poartă șl să-și aleagă jumătatea 
porții in care are Intenția să tri
mită balonul. După aceea, șl În 
timpul elanului, trebuie să se 
uite numai la minge, poarta ză
rind-o doar datorită privirii pe
riferice. Nu este Indicat ea exe
cutantul să se uite la portar, să 
vadă ce glnd are acesta — un 
plonjon tntr-o anumită direcție 
— deoarece, prin mișcări Înșelă
toare ale trunchiului, acesta va 
încerca să-1 deruteze pe execu
tant.

4. Elanul spre balon trebuie fă
cut cu pași mici, astfel ca să ee 
poată potrivi perfect ultimii doi 
pași înainte de lovirea balonu
lui fără ca executantul să-și în
cetinească cursa.

3. Elanul trebuie efectuat e» 
viteză maximă care să permită, 
totuși, executantului lovirea co
rectă a mingii. Acest fapt poate 
avea un efect determinant asu
pra portarului care așteaptă o 
lovitură puternică, „oarbă*. In 
ttmp ce executantul. în ciuda 
elanului șl a vitezei, poate efec
tua o lovitură plasată.

3. Mingea trebuie lovită cu la
tul bocancului pentru că se asi
gură, astfel, o mal mare preci
zie.

7. Balonul trebuie șutat, pe jos, 
la „firul ierbii* cum se spune. 
Portarilor le este mult mal greu 
să plonjeze la sol.

8. tn sfirșlt, executantul trebuie 
să trimită cit mal plasat mingea. 
Cit mal departe de portar și cit 
mal aproape de bară. Cd mai 
bine executat penalty este acela 
tn care mingea lovește plasa in
tre bara de lemn șl cea de me
tal care susține plasa porții.

Andrei RADULESCU 
fost jucător șl arbitru interna

țional

protesteze Inutil, să nu mal În
jure sau să vocifereze 7*

Și președintele de club a tăcut 
A tăcut șl antrenorul, dispus me
reu să... protesteze te flecare gol 
primit de echipa «a. la fiecare 
decizie dată împotriva jucători
lor pe care-i pregătește.

Au tăcut toți. Pentru că erau 
descoperi ți.

Acum a început un nou cam
pionat cu rezultate așteptate, eu 
surprize, cu penalty-uri acorda
te, urnele transformate, altele ra
tate. toate... discutate, cu destul 
de mulțl nervi, cu destule car
tonașe galbene, cu un eliminat, 
cu... înregistrări pe vldeocaseto- 
foane. Foarte bine 1 Dar cel mai 
bine ar fi ca mal întll să 1 se 
arate lui Comănesou de oe a fost 
eliminat de arbitrul Velea, să 11 
se arate Iul Pițurcă șl Miluit cum 
nu se execută loviturile de la 
M m, să 11 se demonstreze celor 
care au primit cartonașele gal
bene pentru ce le-au luat și asa 
mal departe. Ca buzoiamul să nu 
mal fie eliminat, ca Plțurcă și 
Mihuț să nu mal rateze, ca.-

E un Instrument Interesant vl- 
deocasetofonul 1 Șl poate deveni 
și eficient in procesul educațio
nal șl de Instruire al Jucătoru
lui. In primul rfnd.

Laurențiu DUMITRESCU

ART. TV. PCT. 2, ALINEATUL 
B : „Crampoanele montate inde
pendent pe talpă șl care pot fi 
Înlocuite vor fi din piele, cau
ciuc, •aluminiu, plastic sau din- 
tr-un material similar. Ele vor 
fi masive. Cu excepția părții care 
formează baza crampoaneîor, ca
re nu trebuie să iasă în afara 
tălpii mai mult de 6—€,35 mm. 
(ATENȚIE ! ACEASTA ESTE 
PREVEDEREA CEL MAI DES 
ÎNCALCATA ! n.r, sublinierea 
noastră), crampoanele vor fl ro
tunde și plate. Iar diametrul lor 
trebuie să fie de ce! puțin 12,7 
mm. Dacă crampoanele stot as
cuțite, diametrul minim al fiecă
rei secțiuni nu trebuie să fie mai 
mic de 12,7 mm“. (atenție ! alt 
punct încălcat frecvent de „ino
vațiile" unor jucători șl antre
nori !). Am înregistrat și o ini
țiativă a colegiului cesntrafl, care, 
sperăm, se va materializa cit 
mal rapid : confecționarea u- 
nul „șablon" cu care arbitrii vor 
depista rapid „crampoanele tn 
afara legii" (Propunerea arbitru
lui brașovean Tr. Moarcăș).

A trata cu neglijentă regula
mentara prezentare — și la_ ca
pitolul echipament — a echipelor 
se poate solda cu cele mal gra
ve efecte. Să nu uităm că, în 
partidele internaționale, nu va 
exista nici un fel de demență în 
această privință !

Eftimie IONESCU

• U R.S.S. — România 2 0
MOSCOVA, 7 (prin ielcton).

După șase ani, echipa națională 
a României a evoluat din nou 
pe marele stadion Lujniki, In 
compania selecționatei Uniunii 
Sovietice, în cadrul unul meci 
amical in care ambele formații 
au vizat în primul tind pregă
tirea pentru preliminariile 
Campionatului mond'al din 
Mexic. Deși a pierdut cu 2—0, 
echipa noastră nu s-a dovedit 
inferioară pe dt ar lăsa că 
o sugereze acest scor. Dimpo
trivă, partida a fost distal de 
echilibrată. In repriza «ecundă 
(disputată la lumina reflectoa
relor) tricolorii au avut chiar 
o bună perioadă de timp Ini
țiativa. Această afirmație o 
susținem și prin datele din ca
seta tehnică, din care se vede 
că echipa României a șutat 
mai mult (din păcate a□ si cu 
precizia necesară). Raportul de 
comere reflectă de asemenea 
unele perioade de dominare, 
mai ales după pauză. Ceea ce 
a decis, insă, rezultatul final 
a fost, in primuJ rînd. viteza

U.E.F.A. '88-UNELE SPERANȚE
Sl DESTULE VALORI... NEDEPISTATE1

Reprezentativa de juniori 
„UEFA ’86". creată în această 
primăvară, are ca obiectiv cali
ficarea in turneul final al Cam
pionatului european de juniori 
II (jucători pină la 18 ani), ui
mind a întilni In dublu med 
preliminar selecționata similară 
a Turciei.

în vederea atingerii acestui 
obiectiv, tinerii noștri jucători 
(născuți după 1 august 1968) au 
susținut o serie de meciuri in
ternaționale, de verificare șiro- 
dare, de omogenizare, partid- 
pind între altele și la turneul 
„Spic de aur* din Ungaria. 
Reamintim in ordine cronologi
că toate rezultatele înregistrate 
de această selecționată : 1—3 d 
1—2 cu U.R.S.S. (ambele in 
România), 2—1 cu Iugoslavia, 
0—2 cu U.R.S.S.. 0—3 cu selec
ționata Bavariei (R.F.G.), 4—3 
cu Cehoslovacia (toate In Un
garia), 0—0 șl 2—2 cu Polonia 
(ambele în deplasare). Trăgînd 
linie și adunind, avem urmă
toarea linie de clasament : 
8 2 2 4 10—16. Dar, cifrele nu 
spun chiar totul. Victoriile în 
fața reprezentativelor Iugosla
viei șl Cehoslovaciei, ca si cele 
două meciuri egale cu Polonia 
(realizate tn finalul primei eta
pe a pregătirilor), pledează 
pentru posibilitățile nevalorifi
cate complet ale acestor tineri 
jucători pregătiți de antrenorii 
Constantin Tilvescu (Constanța) 
și Viorel Cojoearu (București).

Să amintim lotul folosit In Un
garia șl Polonia : portari — FL 
Tene (Dinamo Buc.), I» Dlaco- 
nescu (C.S.Ș. Curtea de Argeș) ; 
jucători de ctmp — C. Tatu 
(Brașovia), M. Catrina (C.S.Ș. 
Medgidia), I. SzOcs (COSOȘ. Tg. 
Mureș), B. Bucur (Dinamo), P. 
Bălan (C.S.Ș. Alexandria), 1. Ml- 
nea (Steaua), L. Moldovan (Me- 
taiotehnlca Tg. Mureș), C. Sta
nici (Pionierul Buc.), M. Oprea 
(Steaua), Cr. Mitrică (F.C. Olt), 
Al. Aprodu (Metalul Buc.), V. 
Răducioiu (Dinamo), M. Cirschi 
(F.C. Argeș), Fl. Leneschi (C.S.Ș. 
Piatra Neamț), M. Codescu 
(C.S.Ș. Curtea de Argeș), din

START IN EDIȚIA A lll-a A .TROFEULUI FAIR PLAY SPORTUL
Un cartonaș roșu decide
O dată cu prima etapă 

a Diviziei „A* a luat startul 
și competiția sportivității ce
lor 18 participante la între
cerile primului eșalon, o 
competiție devenită tradi
țională și dotată cu „Trofeul 
fair-play Sportul*. Ne a- 
flăm la startul ediției a Hl-a, 
pină în prezent acest Invidiat 
trofeu a revenit echipelor Di
namo, F. C. Olt șl A.S.A. Tg. 
Mureș, ultimele două în
cheind lâ egalitate ediția de 
campionat 1984—85. Regula
mentul acestei competiții 
este cunoscut, fiecare divi
zionară se aliniază la start 
cu o zestre de 300 de puncte, 
din acest total urmind să se 
scadă cite 5 puncte pentru 
fiecare cartonaș galben, cîte 
10 puncte pentru fiecare 
cartonaș roșu, cîte 5 puncte 
pentru fiecare etapă în plus 
începînd cu două etape de 
suspendare.

Ce ne-a oferit etapa de de-

(0 0). in meci amical
mai mare și incisivitatea su
perioară în acțiunile de atac 
ale echipei sovietice.

Referindu-ne strict Ia echi
pa noastră, scorul a tost in
fluențat de unele greșeli In
apărare, de lipsa de forță și
claritate în ofensivă. Au fost
preferate, de regulă, rezolvări
le individuale, cu șut ari de la 
distanță, care și-au greșit ținta. 
Dar trebuie să spunem că si 
în aceste condiții scorul pitea 
fi mai strîns (și ar fi fost mai 
corect să fie așa), dacă a-bi- 
trul valida — așa cam era 
normal — frumosul gol al lui 
Cămătaru din min. 79 sl au ți
nea seama de eroarea colegu
lui de la tușă, care a sem
nalizat un ofsaid Imaginar.

Revăzind filmul Jocului, rt 
notăm cîteva faze mai Impor
tante :

Min.ll — pătrundere Ceren
kov, blocată curajos de Mo- 
raru.

Min. 18 — șut Cămătaru, pe 
lingă poartă.

Min. 21 — șut Hagi. „pesle*.

tre care Minea, Tene, Aprodu, 
Băductoiiu șl SzOcs Blnt cd care 
s-au evidențiat In mod deosebit.

O serie de amănunte privind 
evoluția acestei echipe ca și 
perspectivele ei ni le-a oferit 
fostul internațional Valerin Că- 
linoiu. cel care a urmărit din 
partea F.R. Fotbal toate acțiu
nile acestor tineri tricolori : 
«Selecționata noastră a făcut 
cîteva jocuri de bună calitate și 
are în componenta sa juniori 
despre care se va mai vorbi 
datorită talentului, dar și a 
dorinței lor de afirmare. Desi
gur, rezultatele au fost serios 
marcate de lipea de experiență 
internațională si competițională 
a copiilor, pentru că sînt copii 
de 15—16 ani. deficitari pe unele 
posturi, cum ar fi cele de fun
dași laterali si extreme. A con
tat destul în stabilirea rezulta
telor și gabaritul lor, mult mal 
redus decît al majorității echi
pelor cu care s-au Întrecut. 
Timpul foarte scurt de pregăti
re sl de adaptare la cerințele 
unor turnee internaționale, cu 
jocuri disputate din două în 
două zile, cu condiții diferite 
față de cele de acasă, au im
pietat si ele asupra jocului de 
ansamblu. Contactele mai dese 
cu echipe de aceeași vîrstă de 
peste hotare vor contribui, de
sigur, la cîștigarea experienței 
atît de necesară pentru o echipă 
care țintește calificarea printre 
cele mai bune din Europa. 
Cred însă cA nu s-au depistat 
toate valorile acestui «contin
gent» de jucători, existente în 
țară. După cum s-a văzut, au 
lipsit — sper că doar deocam
dată — juniori din Hunedoara, 
Constanța, Bacău, Arad, Timi
șoara, centre tradiționale în 
creșterea tinerilor fotbaliști. Pe 
scurt, muncindu-se cel puțin cu 
aceeași rîvnă și In continuare, 
selecționata noastră va putea 
trece cu bine hopul prelimina
riilor*.

Mircea TUDORAN

asupra lanternei ., roșii
but a actualei ediții ? O „re
coltă" pe care am fi dorit-o. 
evident, mult mai săracă. 
S-au acordat 23 de cartona
șe galbene și anul roșu 
(buzoianul Comănescu). Spre 
meritul lor, învingătoarele ul
timei ediții. F. C. Olt și 
A.S.A. Tg. Mureș, au rămas 
pe pozițiile pe care au în
cheiat întrecerea campiona
tului 1984—85, avînd după 
primele 90 de minute imacu
lată rubrica cartonașelor, deși 
s-au văzut in situația de 
a pierde pe teren propriu un 
punct și, respectiv, două punc
te. Au privit însă demn, cu 
sportivitate aceste insuccese, 
iar pe teren au dat dovadă de 
fair-play și au folosit nu
mai mijloacele corecte de 
joc. Tot fără cartonaș a în
cheiat prima secvență a ac
tualei stagiuni și echipa 
F.C.M. Brașov. Restul di
vizionarelor „A* șl-au tre
cut în cont unul sau două car-

Swadion Lujniki : teren greu, 
denivelat: timp călduros: specta
tori — circa 30 000. Șuturi: 11—17 
(pe pcartâ : 6—5) Cornere : 3—5. 
Au marcat ; PROTASOV (min. 
48) și CERENKOV (min. 75).

U.R.S.S. : Dasaev — Larionov, 
CIV ADZE Vișnevski (min 44 
Morozov). DEMIANENKO — Li- 
tovcenko. Aleinikov, Zîgmantovici 
(min. 66 Zavarov), CERENKOV 
(mln. 80 Belanov) — PROTASOV 
(■min. 80 Pozdniakov). BLOHIN 
(min. 80 Jakubauskas).

ROMANIA : MORARU (min. 48 
Lung) — Io^-gulescu (min. 46 Io
van). ȘTEFÂNESCU. Ungureanu 
— Rednic. Stoica (min. 46 MA- 
TEUȚ). Boldni. Klein (min. 80 
Zare), HAGI — Coras (mln. 83 
BaJint), Cămătaru.A arbitrat Aleksandr Șuhanek; 
la linie, cu greșeli. C. Nikolaevșkl 
șl C. Orlovski (toți din Polonia),

Min. 23 — mare ocjr’e Co- 
raș, de la 10 m.

Min. 30 — Blohin țîjnsjte si 
ratează.

Min. 48 — Cerenkov, șuteaza. 
Lung reușește doar să respin
gă și PROTASOV, nr0T.pt. re
ia cu capul de aproape.

Min. 60 — Coraș nu reujește 
să finalizeze o ocazie bună.

Min. 70 — pătrundere rapidă 
Cerenkov, care trece ds Lung, 
ieșit la blocaj, dar Stetănescu 
salvează.

Min. 73 — Hagi spfintează. 
îl are doar pe Dasaev în față, 
dar Civadze îl deposedează in 
ultimă instanță. Drintr-un mare 
efort.

Min. 71 — „diagonală" Blo- 
hin, preia CERENKOV ne
marcat, și înscrie de la > metri.

Min. 79 — înscrie Cămătaru, 
cu capul, un gol perfect regula
mentar, anulat la semnaliza-ea 
eronată a arbitrului de tușă.

Constantin FIRANESCU

ȘTIRI • ȘTIRI
PROGRAMUL MECIURILOR 

DIN CAPITALA 
(duminică 11 august) 

niVIZIA A*
DINAMO BUCUREȘTI — „U*

CLUJ-NAPOCA (stadion Dinamo), 
ora 13.RAPID — PETROLUL (stadion 
Giulești). ora 13.

DIVIZIA ,,B"
MECANICA FINA-STEAUA — 

IP.A ALUMINIU SLATINA (te
ren Mecanică fină) ora 11.

I.C.SJ.M. — A.S. DROBETA 
TH, SEVERIN (teren ICSIM) ora 
11.• CONDUCEREA CLUBULUI 
F. C. BIHOR ne Informează că 
după prima etapă a campiona
tului, antrenorul Victor Stăncu- 
lescu a părăsit echipa fără ex
plicații șl motive plauzibile. în 
fața acestei situații, pînă la re
zolvarea problemei, conducerea 
tehnică a echipei a fost încre
dințată lui Gh. Dărăban, care va 
fl ajutat de jucătorul I. Marin 
șl de prof. Al. Muta.

„CUPA ARMĂTURA*. LA 
ZALĂU. F.C. Maramureș — 
înfrățirea Oradea 2—1 (0—0),
Armătura — Olimpia Satu 
Mare 1—1 (1—1), Armătura — 
înfrățirea 2—1 (1—1). Olimpia 
— F.C. Maramureș 1—2 (0—2), 
Olimpia — înfrățirea 2—0 
(1—0), Armătura — F.C. Mara
mureș 4—2 (2—2). Turneul a 
fost cîștigat de echipa locală 
Armătura. (I. Domuța-coresp.).

„MEMORIALUL ȘTEFAN PI
LOTE*, LA BRĂILA : F C. 
Progresul — A.S. Mizil 4—0, 
Politehnica Iași — Dunărea 
C.S.U. Galați 2—0. Dunărea 
C.S.U. — A.S. Mizil 2—1, 
F. C. Progresul — Poli*ehni- 
ca 3—2. Competiția a fost cîști- 
gată de F. C. Progresul. (M. 
Iorga-coresp.).

•) G '•= cartonașe galbene ; R 
— roșii ; a treia coloană = punc
tajul.

tonașe! galbene. recordul de-
ținîndu-1 formația Gloria
Buzău , cu două cartonașe gal-
bene și unul roșu. fapt ce i-a
adus o reducere de 20 de
puncte. devenind astfel pri-
ma „lanternă* a acestei
competiții.

Dar iată cum se prezintă si-
tuația în „Trofeu] fair-play
Sportul" după prima etapă.

G* R
1— 3. ASA Tg. M. ----- 300 p

FC Olt -----  300 p
FCM Bv. -----  300 p

4—10. Chi mia 1 — 295 p
F.C. Argeș 1 — 295 p
FC Bihor ] — 295 p
Rapid 1 — 295 p
Sportul stud. 1 — 295 p
.,UM Cj.-N. 1 — 295 p
VliCt. Buc. . ] — 295 p

11—17. Corvin u) 2 — 290 p
Dinamo 2 — 290 p
PetrtJlu) 2 — 290 p
„Poli" Tim. 2 — 290 p
SC Bacău 2 — 290 p
Steaua 2 — 290 p
Univ. Cv. 2 — 290 p

18. Gloria 2 1 280 p

nr0T.pt


Vizita de lucru a tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
A județul Constanța

(Urmare din pag. 1) com- 
nou»

membri al conducerii organiza
ției.

De-a lungul aleilor comple
xului, pionierii și șoimii patri
ei au făcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu o exuberantă ma
nifestare de dragoste și recu
noștință, expresie a sentimen
telor care îi animă pe loti co
piii patriei.

S-a vizitat in continuare 
Combinatul petrochimic Midia, 
modernă platformă industrială, 
care ilustrează capacitatea e- 
conomiei noastre naționale de 
a realiza obiective industriale 
puternice, unde se aplisă pro
cedee tehnologice complexe, la 
condiții de inaltă eficientă, 
concepute de specialiștii din 
tara noastră.

Dialogul secretarului general 
al partidului cu specialiștii da 
pe platforma combinatului s-a 
axat pe aspectele concrete alt 
îndeplinirii sarcinilor de plan. 
Îndeosebi a investițiilor.

Subliniind că indicațiile dale 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la precedenta vizită de lucru 
s-au materializai in acțiuni 
pentru asigurarea din timp a 
materialelor și utilajelor, pen
tru concentrarea forte! dc mun
că la lucrările de construcții- 
montaj, directorul combinatu
lui a subliniat că, datorită 
creșterii ritmului de execuție a 
investițiilor, in ultimul an s-au 
aliniat ia startul producției 
incă șapte instalații.

La încheierea vizitei, secreta
rul general al partidului a a- 
dresat felicitări petroch’miști- 
lor și constructorilor pentru 
rezultatele obținute și le-a n- 
rat să finaliz.eze încă din a- 
eesi an lucrările de construc
ție la întregul complex petro
chimie.

Miile de oameni al muncii

aflațl pe platoul din fața 
binatulai au salutat din 
eu multă căldură, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe tova
rășa Elena Ceaușescu, au a- 
plaudat și ovaționai Îndelung, 
au scandat cu însuflețire nu
mele partidului și al secretaru
lui său general.

Ultimul obiectiv al vizitei a 
fost Instalația de .separare, tra
tare, depozitare șl transfer a 
hidrocarburilor de la Midia — 
Năvodari, aflată In probe teh
nologice, care constituie punc
tul final al conductei submari
ne de transportat țiței și gaze 
de pe platoul continental 
mânese al 
Combinatul 
Midia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
vizitat agregatele noii instalații 
de separare, depozitare și 
transfer a hidrocarburilor.

La plecare, • formație alcă
tuita din membri al gărzilor 
patriotice și al detașamentelor 
de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei a prezen
tat onornL Pionieri șl tineri 
constructori au oferit tovarășu
lui Nicolae Ceaușeseu și tova
rășei Elena Ceaușescu 
de flori.

Miile de oameni ai 
prezenti Ia locul de _______
a elicopterului prezidențial au 
dat din non expresie, en pu
tere, celor mal alese sentimen
te de dragoste șl aleasă stimă 
ce le poartă secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. S-a seandat, 
din nou, „Ceaușeseu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu șt po
porul !**, „Ceaușescu — mnnei- 
torii !“, „Stima noastră șl mtn- 
dria, Ceaușescu — România !**, 
„Ceaușescu — Pace

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușeseu au 
răspuns cu prietenie acestor 
calde manifestări.

Mirii Negre 
pel rochi mie

ro
la

buehete

inuccii 
decolare

TELEX • TELEX
BOX • In cadrul categoriei 

mijlocie, pugilistul John Mughabi 
(Uganda) l-a întilTiit la Atlantic 
City pe americanul Bill Bradley. 
Sportivul ugandez a clștigat prin 
oprirea meciului In repriza a 5-a.

CICLISM a Turul S.U.A. a 
continuat cu etapa a 5-a, intre 
Nevada șl Truckee (164 km). 
Victoria a revenit la sprint Iul 
Bernard Hinault, în 4h36:49. tn 
clasamentul general continuă să 
conducă Steve Bauer (Canada) 
cu 9h59:49. urmat de Davis Phin
ney (S.U.A.) la 57 s. Hinault o- 
cupă locul al cincilea la 1:53 de 
lider. 0 In Turul Danemarcei 
s-a desfășurat etapa a 5-a (Es- 
jerg-Aalborg, 238 km), care a 
fost oîștigată de elvețianul Benno 
Wiss în 5h37:14, urmat la patru 
secunde de italianul Moreno Ar- 
gentui. care conduce în clasa
mentul general cu 181190:30. Pe 

icurile ’----------- “ ' "
sen 
tlenne Dewilde
• A început șl 
Prima etapă a 
zului Theo de

HANDBAL • ___________
feminin, desfășurat ta localitatea 
vest-germană Kori, reprezenta
tiva Ungariei a dispus de cea a 
R.F. Germania cu 22—13 (IO—3).

PENTATLON MODERN • La 
Montreal s-a încheiat campiona
tul mondial rezervat femeilor. 
Titlul de campioană a lumii a 
revenit polonezei Barbara Ko- 
towska ou 5336 p. urmată de Iri
na Kifelcva (U.R.S.S.) — 5311 p, 
Anna Bajan (Polonia) — 5256 p. 
Joasbane Gay (Franța) a clștigat 
tirul cu lllft p. Iar la cros 
(2000 m) a învins daneza Pemllle 
Svanre în 6:32.7. Pe echipe pe 
primele locuri : 1. Polonia 15799 p, 
9. U.R.S.S. 15487 p 3. Suedia 15103 p.

TENIS • Turneul feminin de 
la Toronto : Betttaa Bunge — 
Jilt Hettierlngen 7—0, 6—4 ; An
drea Temesvari — Rene Uys 7—6. 
6—1, Martina Navratilova — Et- 
suko In oue 6—1. 6—2 • Meciuri 
de dublu tn turneul de Ia Kit- 
zbtlhel : Boris Becker, Pavel Slo- 
zll — Thierry Tulasne. Dote 
Courteau 6—4, 6—0, Jonas Sven
sson. Stefan Svensson — Michael 
Westphal. Thomas MUstec 8—4, 
6—1 Florin Segăroeanu, Clau
dio MezzarcU. — Horst Skoff, A- 
lexander Antonitscn 3—8. 7—5. 
6—3 • La Stratton (Vermont) :
Lendl — Bauer 6—1, 6—3, Con
nors — Blazekozlc 6—1, 8—2, 
Masur — Carter 1—8, 6—3, 8—4.

VOLEI • Turneul masculin de 
la Messina : Italia — Italia (ju
nior® 3—0. olanda — Franța 3—0
• S-a încheiat turneul de la 
Zilina. Clasament final 1 Ceho
slovacia 10 p. Cehoslovacia CB) 
9 p. U.R.S.S. 8 p România 7 p, 
R.P.D. Coreeană 8 p, Ungaria 5 p. 
In ultima zl : Cehoslovacia — 
România 3—1 (10, 9. —13, 5).

următoare Kim Ander- 
(Danemarca) la 21 s șl E- 

(Belgla) la <6 s 
Turul Norvegiei, 
revenit olande- 

Roy.
In meci amical

§

3

$

2

9

8
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Campionatele europene de natal ie
* •

ÎF

• Dispute de înalt nivel, la înot șl la sărit»ri® Carmen Bunaciu
șl Anca Pătrășcoiu intră astăzi Io întrecere ia stilul spate

7 (prin telefon). 
vîntul

SOFIA.
Vremea s-a înrăutățit.
puternic solicitînd eforturi spo
rite. mai ales săritorilor. 
Michael Gross a cistigat (după 
proba de 200 m liber, din prima 
zi) cea <te a doua probă indi
viduală, 100 m fluture, în 51,02, 
la care se adaugă a treia, 
4x200 m liber ! 
nici «urprizdle. 
iova (Bulgaria) 
european la 200 
iată amănunte :
Incâ o victorie

12-6 cu

la-
N-iau lipsit 

Tania Bogomj- 
cuoerind tiitâiM 
m bras. Dar

a poloișiiior s 
Polonia

Cel de al treilea meci al 
echipei naționale de polo din 
cadrul grupei „B“ a Campio
natului european a coincis eu 
o nonă victorie clară : ÎS—6 
(8—0, 3—1, 4—5. 3—0), în com
pania formației Poloniei. Jucă
torii noștri au intrat deciși In 
apă și chiar de la începutul 
partidei șl-au impus stilul de 
joc și tactica. Punctele noastre 
au fost înscrise de Hagiu 4, 
Gordan 4, Ionescu 2, Costrăș, 
Moiceanu, pentru polonezi 
marclnd Kosiada 3, Gruszeoki 
2 și Pawlak. Iată clasamentul 
grupei, după 3 etape : 1.
ROMANIA 6 p. 2. Bulgaria 
5 p (+13). 3. Marea Britanie 
5 p (+6), 4. Suedia 3 p (+ 5). 
5. Polonia 3 p (— 3). 6. Franța 
2 p. T. Malta 9 p (—1). ‘
Belgia 0 P (—25).

Isabela Bercaru, locul 6 
la trambulină

întrecerile de sărituri 
atins, aid. un nivel extrem

ridicat. execuțiile realmente 
ireproșabile fiind numeroase, 
iar notările pe măsură. Isabela 
Bercaru a luptat pentru o 
performanță ât mai ridicată; 
a realizat, de altfeL. cea mal 
bună comportare a ei într-o 
întrecere de mare anvergură 
și a urcat pînă pe locul 6. la 
13 puncte de medalia de bronz 
(deocamdată, insă, această cla
sare este neoficială, pini la
judecarea contestației intro
duse de Brii a Baldus 
R.D.G.), în curs de judecare 
ora comorbțiii noastre.

Emoții ți speranțe pentru 
„spotistele" noafttra

Anca Pătrășcoiu a făcut 
cursă de „Încălzire* la 
liber (2:07,28, in serii). 
P.’nler a „mers*

PROGRAMUL DE AZi
înot. NSC. orele 19 — serii 

Șl 18 — anale : ițbar j
(Ralko Palcnesar), IM liber ni 
(Robert Plater), mo spate I 
(Carmen Bwnaciu, Anca 
Pătrășcoiu). 300 (spate m, 
4X190 m liber f (echipa Bonitate) .
Sărituri In apă. NSC, ora 

finală platformă m.
înot sincron. NSC. 

figuri, preliminarii. '
4*010. Bazin Diana, 

ora 15 : Belgia — 
România — r"-~ — ;_______
Franța — Polonia; Bulgaria — 
Malta.

ora

8.

au 
de

ACTUALITATEA IN ATLETISM
• S-a împlinit, lată, un an de 

cînd alergătoarea băcăuană Doi
na Melinte n-a mal știut ee este 
înfrlngerea, In probele ei de spe
cialitate, indiferent de locul unde 
a concurat șl de cine l-au fost 
adversarele. In acest sezon, spre 
exemplu. Doina (antrenată de so
țul el, profesorul Dorin Melln
te), a obținut două victorii re
marcabile tn fața recordmanei 
mondiale șl campioană a lumii, 
cehoslovaca Jarmlla Kartochvi- 
lova. Duminica trecută, la Bu
dapesta, ea s-a Impus net în 
cursa de 800 m pe care a dș- 
tigat-o cu timpul de 1:56.81.

O După desfășurarea a Încă 
unul concurs, cel de la Buda
pesta, din cadrul „Marelui pre
miu I.A.A.F.-Mobil“ situația în 
clasamentul general feminin se 
prezintă astfel : 1. Kostadinova
(Bulgaria) Înălțime 45 p, 2. Brown 
King (SUA) 400 mg 40 p, 3. Ritter 
(SUA) înălțime 39 p, 4. Blaszak 
(Polonia) 400 mg 36 p, 5. Kovacs 
(România) 800 m 33 p etc.

La bărbați, pentru lntiietate, 
lupta este foarte strinsă : 1. Vlljh- 
almsson (Islanda) suliță 43
2. MeKoy (Canada) lit mg «1
3. Scott (SUA) 1500 m M p ; 
Krupski (URSS) prăjină M 
5. Rowe (SUA) 400 m 33 p, etc.
• Campionatele Spaniei, la Gl- 

jon : 1500 m : Jose Manuel Aba- 
seal 3:43,58, lit mg : Javler Mo- 
racho 13,99, triplu : Ambrosio 
Gonzales IS,34.
• In campionatele Elveției, la 

Geneva, Rene Gloor a clștigat 
20t m — M, 99 șt lungimea —

P. 
P.4. 
P.

7,78 m, lar Rita HeggU cu 13.18 s 
a Înregistrat un nou record la 
100 mg.
• Rezultate de bună valoare

în cadrul campionatelor U.R.S.S.. 
la Leningrad : 20 km marș : Vik
tor Mostovlk 1.21:31 — cea mal 
bună performanță mondială a 
anului, Anatoli Gorșkov 1.22:27 ; 
1500 m : Igor Lotorev 3:36,09, Pa
vel Iakovlev 3:36,73; 10 000 m:
Serghel Kuznețov 28:17.38, Valerl 
Abramov 28:23,73 ; lungime : Ser- 
ghei Laevskl 8,19, Serghel Sa
maria 8,09 ; greutate : Serghel 
Smirnov 91,41 
Grlgoraș “ 
800 m 
1:56,24, 
1:56,25, 
1:56,55 ; 
darenko 
veeva 
mara Blkova 2,00 m, Larisa Ko
sitsina 1,97 m ; lungime : Elena 
Kokonova 7,12 m, Irina Valluke- 
Vld 
7,00 m ; 
sovskala 
19,87 m ;
8:42,19.
• Maratonul 

(Cehoslovacia) 
alergătorul ungur Gyula Poczos 
în 2.28:58, urmat de 
Lindas
• In campionatele 

mania, 
feminine s-au Impus : 
Klinger 2:01.30 la 800 m, 
Kraua 8:58,55 la 3000 m, 
Losch 19,96 m la greutate.

77,82 1
î Ravllia 

Nadejda 
Ekaterina 
5000 
15:05,31, 

15:18,27 ;

ia

16:
9 :
lade 

Suedia ; 
Marea Britanie;

i«—5;

200
Iar 

100
Am

la 
fluture (58,75. în scrii).

Insă de

o 
m 
IL 
m 
ft 
lavrut mal mult

Bulk# Palcnesar (numai 2:08,40, 
în serii, la 200 m liber). Joi 
așteptăm cu Încredere intrarea 
în concurs a „spattstelor‘‘ noas
tră. Carmen Bunaciu și Anca 
Pătrășcoio.

REZULTATE TEHNICE
POLO, grupa A (mersuri dis

putate marți seara) : U.R.SA. — 
Sparta 14—7 ; Ungaria — Grecia 
s—S ; Italia — Olanda S—5; gru
pa B (marți seara) : Bulgaria — 
Franța 7—5; Suedia — Malta
19— 19 ; miercuri : Franța — Malta
20— 9 ; Suedia — Maroa Britanie

U—11 ; Bulgaria — Belgia 
Rom&nia — Polonia 12—6.

ÎNOT. 190 m fluture (ni) 
M. GROSS (S.F.G.) 54,(B ; 
Jezneson (Marea Britanie) __
3. M. Gery (Cehoslovacia) M«6; 
«o® m mixt (m) : ț. t. DARNrl 
(UNGARIA) 4:38,7» ; 2. V. laros- 
cluk (UJFLS.S.) 4.2B.54 ; 3. R. 
Hannematm (R.D.G.) 4:26,33 ; 280 
m bras (f) : 1. TANIA BOGO- 
»m,OVA (BULGARIA) 2:28.58 ;
2. Sylvia Gerasch (R.D.G.) 2:29,92;
3. alike Horner (R.D.G.) 2:39,32; 
4X209 m liber (m) : i.
7:1SUB : 2. Suedia 7:25,69 ; 3. O- 
lanxla 7.32,62 ; 20» m liber (f) t
1. HELK8 FlUKDFlltlCH (R.D.G.) 
1:59,95 ; t. Manuala Stellmach 
(R.D.G.) 1:50,86 ; 3. Vania Arght- 
rava (Bulgaria) 2:92,62.

SĂRITURI, primii trei cajlflcati 
în finală la platformă: 1. T. Knuiha 
(RJJ.G.) 532,90 p, 2. d: Raialdl 
((talia) 567,54 p, I. S. Haage 
(R.D.G.) 566,97 p «te. Trambulină 
(f) : Ptoă ia rezolvarea contesta
ției Introduse de sportiva Bella 
Baldies (R.D.G.) rezultatele m 
pot fl omologate.

Geo RAEJCHI

R.F.CU 
3.

SUB 49,0 SECUNDE LA 100 m LIBER!

8,19, 
greutate : 
m ; ciocan : Igor 

m ; FEMEI : 
Agletdlnova 
Ollzarenko 

Podkopaeva 
Olga Bon- 

Mal-
Ta-

m :
Ludmila 
Înălțime

Bellevskala 
Natalia Ll- 

m, Nunu Abașidze 
m : Bondarenko

m, Elena 
greutate : 

29.74
3999

de la Brezno 
a fost clștigat de

In 2.27:13,
cehoslovacul

la Stuttgart, 
j s-au

R.
în

F. Ger-
probele
Margit 

Brigitte 
Claudia

MISSION VIEJO. In piscina 
din localitate se desfășoară 
in aceste zile, campionatele 
de înot ale S.U.A. O compor
tare cu totul deosebită a avu
t-o tinărul, de 19 ani, Malt 
Biondi. După ce a parcurs 
100 m liber în 49,24 s în se
riile cursei, timp superior cu 
12 sutimi de secundă recor
dului mondial al lui Rowdy 
Gaines (de la 3 aprilie 1981), 
in finala probei, Btondi s-a 
întrecut pe sine, înregistrfnd 
timpul de 48,95 !!

Alte rezultate din 
doua a competiției : 

200 m bras : Susan 
2:36,00, Kathy Smith

ziua a 
FEMEI : 
Johnson
2:36,81 ;

390 m fluture : Mary Meagher 
2:06,05 (cel mai bun rezultat 
mondial
Hansen
Andrea 
Mitchell
Carrie

ai sezonului), Erika 
2:12,78 ; 309 m spate : 
Hayes 2:12,85. Betsy 
2:14.79; 100 m liber: 
Steinseifer 

chelie Griglione 
Johnson 
290 m 
2:17,41, 
2:19,77 ; 
Morales 
nnedy 
Riclt 
Young 
Biondi 
dial, Mike Heath 50,37, 
McCadam 50,70.

58,41, Mi-
56,72, Jenna

BĂRBAȚI : 
John Moffet 

Lundberg

56,80 ; 
bras ;

David
209 m fluture : Pablo 

1:59,15. Patrick Ke- 
2:00,82 ; 209 m spate :
Carey 2:01,64,
2:05,92 ; 109 m
48,95 — record

Paul 
liber : 
mon- 
Scott

• F.I.F.A. a procedat la o nouă 
tragere la sorți a semifinalelor 
zonei Africii din preliminariile 
C.M. Astfel, la Beijing, în pre
zența președintelui F.I.F.A., Joao 
Havelange, sorții au decis de 
data aceasta alte meciuri dectt 
cele programate anterior : Tuni
sia — Algeria și Maroc — Libia. 
Primele echipe vor susține me
ciurile tur pe teren propriu. în
tre 6 și « octombrie, iar returul 
va avea loc între ÎS și 29 octom
brie. învingătoarele din aoeste 
partide se vor califica direct pen
tru tumoul final din Mexic.
• In etapa a 5-a a campiona

tului Argentinei : San Lorenzo
— Independionte tt—1, Estudiantes
— River Plate 1—3. Union — Cla-

•

carita Juniors 9—1. Huracan — 
Talleres 1—1, Institute — Racing
1— 1, Tempertey — Newell's Bo ya 
3—2, platense — Velez Sarsfield
2— 2, Ferrocarrll Oaste — Gim
nasta y Bsgrlma 1—0, Boca Ju
niors — Doporttvo Espanol 2—2. 
Pe primele loouri : River Plain 
9 P Argeaitlaos Juniors 8 p, Ne
well's st Ferrocarril die 7 p.,
• La 14 august, la Oslo, se 

vor Intllni, In maci amioal, re
prezentativele Norvegiei șl R.D. 
Germane. Din lotul norvegian 
fac parte șl dțtva jucători care 
activează în străinătate : Kojedal 
(Mulhouse», Soler (Hamburger 
S.V.) șl Oekland (P.S.V. Eindho
ven).

„Competiția împotriva celor 
mal buni din lume este. In 
sine, o Idee excelentă. Vom 
ura «Bun venit 1- și Iul Ferrari, 
șl Iul Renault* — sună, nevino
vat șl ademenitor, o recentă 
declarație a Iul Don Lunginbull. 
El este urmașul Iul Roger 
Penske la ctrmele (subterane 
în specia® ale Formulei Indy. 
corespondenta nord-amerleană 
în venituri, publicitate șl sen
zații — a Formulei 1. Si. Pen
tru ea gardul să fie vopsit In 
culori șl mal frumoase, purtă
torul de ouvlnt continuă : 
..Sperăm ea. Intr-o zi, toată lu
mea să vină la noi. pentru a 
participa la un veritabil cam
pionat mondial de automobi
lism*.

Don Lunginbull este un fin 
psiholog și. mal cu seamă, un 
excelent strateg al culiselor din 
hergheliile cailor putere. EI știe 
să profite prompt de cutremu
rul care zguduie de cîtva timp. 
Formula 1, cunoscut In mediile 
de Informare sub numele de 
„războiul grilei*. Mobilul oon-

fruntăril 7 Interesele marilor 
firme constructoare, Ferrari și 
Renault, în principal (celor că
rora le făcea ochi dulci Don 
Lunginbull I), hotă rite să-șl 
păstreze toate avantajele pe 
care le au în lumea curselor 
auto Pentru a ocupa un loc 
de start rit mal bun „H Pa-

„cel mici", firme ou puteri eco- 
nomloo-financalre mal reduse. 
Se statuează astfel un adevăr 
care contravine spiritului între
cerii sportive, în sensul că vic
toria aparține eu regularitate 
nu pilotului oeăul mal talentat 
șl mai pregătit, d motorului 
celui mai costisitor, mai puter-

extern

CiNTECUL SIRENEI
drlno* șl „La Regie” constru- 
ieso mereu, motoare din ce în 
ce mal supradimensionate, spe
ciale pentru încercările din zi
lele precedente cursei oficiale, 
atunci dnd se stabilește... 
grila I Urcînd motoarele în 
prlm-plan. Formula 1 devine 
astfel, mal degrabă, o întrecere 
între mecanici șl ingineri de- 
cît între piloțl. Iar Ferrari și 
Renault adincesc șl și mal mult 
diferențele care-i separă de

„F-ÎNDY“
nic, mașinii cu pneuri avind 
aderenta cea mal mare. Situa
ția capătă accente dramatice 
direct proporționale cu crește
rea vitezelor (șl riscurilor I) a- 
tingînd puncte de vlrf de pină 
la 323 km'h, pe circuite ultra 
rapide — uneori fără întoar
cere I — la Nurburgring. 
verstone. Zeltweg sau de 
rea.

Federația internațională 
automobilism caută soluții

Sll- 
atu-

de
care

să stăvilească creșterea viteze
lor. pentru egalizarea șanselor 
se propun limitarea la 195 de 
litri a capacității rezervoarelor 
șl reducerea pini la 1200 croc a 
cilindreei motoarelor. Dacă fir
mele mici susțin propunerile, 
nici Ferrari. nici Renault nu 
par dispuse să revină la o si
tuație mal aproape de un nor
mal spirit sportiv. Șl amenință 
ou o retragere-șantaj din For
mula 1. ceea ce ar însemna
torpilarea mortală a Campiona
tului mondial și. ooneomltet.
căsătoria ou promițătoarea For
mulă Indy I Care, șl ea. mili
tează tocmai pentru trecerea
în „prlm-plan* a unor motoare 
menite să servească .in exclusi
vitate interese financiare, să 
umfle o reclamă deja supradi
mensionată. să excite simțuri 
deja exacerbate prin riscurile 
pe care le presupune o viteză 
în continuă creștere.

Un refren pe măsura cîntecu- 
lul ademenitor al Formulei 
Indy...

Radu TIMOFTE
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