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Joi, 8 august, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. s-a in- 
tilnit cu reprezentative colective 
de muncă din Galați.

Continuînd rodnicul dialog de 
lucru avut în zilele precedente 
cu oameni ai muncii din județul 
Constanța, noua întîlnire a to
varășului Nicolae Ceaușescu cu 
furnaliștii, oțelarii, laminoriștii 
celei mai mari și moderne ce
tăți a metalului românesc, eu 
constructorii de nave gălățeni a 
prilejuit o temeinică și multila
terală analiză a modului în care 
se acționează pentru îndeplinirea 
planului pe acest an și pe în
tregul cincinal la toți indicatorii 
și cu eficiență ridicată, cum se 
pregătesc condițiile pentru în
făptuirea, în viitorul cincinal, a 
mobilizatoarelor obiective ce 
stau in fața puternicului deta
șament muncitoresc din orașul 
și județul Galați.

Aici, pe malul Dunării, 
mintea și brațul omului mun
cilor, stimulate de politica 
economică științifică, de largă 
perspectivă a partidului nostru 
comunist.
general, 
viguroasă 
tării. f 
continuu 
ca urmare a grijii 
a conducătorului 
statului nostru, 
nave fluviale și 
noscute astăzi pe 
nele globului, cea a construc
țiilor de mașini, a industriilor 
ușoară și alimentară. Dez
voltarea producției de metal, 
dintotdeauna recunoscută ca 
bază a progresului și a indepen
denței economice, a celorlalte 
activități a determinat profunde 
mutații în viata locuitorilor 
municipiului, importante înnoiri 
social-edilitare, conferind o- 
rașului de la Dunăre atributele 
unei adevărate citadele so
cialiste.

Pentru toate acestea, pentru 
deosebită 
județului

a secretarului său 
au făurit cea mai 
„inimă de oțel" a 

La Galați se dezvoltă 
i și se modernizează, 

permanente 
partidului si 
producția de 

maritime, cu- 
toate meridia-

grija permanentă, 
purtată dezvoltării 
lor, oamenii muncii, comuniștii 
gălățeni au exprimat, și cu 
acest prilej, conducătorului în
cercat al partidului și statu
lui nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, întreaga recunoștin
ță, împreună cu angajamentul

Doi dintre aspiranții la măiestrie in ae- 
romodelism, Doru Voicu și Dorin Vlăscea- 
nu, de la Casa pionierilor și șoimilor pa
triei din Focșani.

Foto : Li viu AXENTE — Focșani

Din nou un sfîrșit de 
săptămână bogat in acti
vități sportive de masă, In 
acțiuni cu finale pe țară 
In cadrul „DACIADEI" 
sau de mare interes pe 
plan local.

lată, de pildă, astăzi, un 
concurs de mare atracție 
la șah, prilejuit de finala 
republicană a „Cupei sin
dicatelor" pentru lucrăto
rii din presă. Un concurs 
de tradiție, găzduit de 
clubul sindicatelor de la 
.XJasa Scîntetl". la o ra
mură de sport în care 
gazetarii, secretari de re
dacția, precum șl alți lu
crători din domeniul cu- 
vîntului scris sau vorbit 
își vor desemna pe cel 
mai bun...

Tot o finală republicană 
va avea loo la Timișoara, 
de astăzi și pînă duminică 
inclusiv. Este vorba de 
„Festivalul sporturilor teh- 
nlco-apiicative“, o oompe- 
tltie de amploare, în care 
se vor întrece sportivi spe
cializați tn judo, mode- 
lism. karting, orientare 
turistică. radioamatorism 
Si tir. Practic, festivalul 
înseamnă finale Pe tarâ la 
șase ramuri de sport. De 
aici șl largul interes față 
de această acțiune. încre
dințată spre organizare 
municipiului de pe Bega 
șl care promite condiții 
excelente.

Pe plan loaal, alte com
petiții de mare atracție. 
La Drăgănești, spre exem
plu, via avea loc — stm- 
băt* *i duminică — Festi-

ri în acest sfirșit de săptămînă

W o AMPLĂ ACTIVITATE SPORTIVĂ DE MASĂ
In centrul atenției - Festivalul sporturilor tehnico-aplicative de la Timișoara

sarci- 
din 

XIII-al

Nicolae 
Elena

solemn, muncitoresc de a 
ționa și în viitor, cu pricepe
re și responsabilitate comunis
tă, pentru a materializa 
nile ce revin județului 
hotărîrile Congresului 
lea al partidului.

Ora 9... Tovarășul 
Ceaușescu, tovarășa 
Ceaușescu sosesc, Ia bordul eli
copterului prezidențial, în incin
ta puternicei cetăti metalurgice.

La locul de aterizare a eli
copterului se aflau mii de me- 
talurgișli, care purtau pancarte 
pe care erau înscrise urări la 
adresa partidului nostru comu
nist și a patriei socialiste, 
portrete ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ale tovarășei Elena 
Ceaușescu. Se scanda cu -pu
tere „Ceaușescu • 
„Ceaușescu și poporul !‘ 
ma noastră 
Ceaușescu, 
„Ceaușescu — Muncitorii 1".

Au fost vizitate, apoi, unele 
sectoare de producție de bază 
ale combinatului.

La încheierea vizitei, repre
zentant! ai conducerii ministe
rului de resort și ai unității 
au mulțumii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru noua sa vi
zită de lucru în Combinatul de 
Ia Galați, pentru recomandări
le șl indicațiile date și l-au 
asigurat că isiderurgișlii gălă- 
țeni vor acționa si in viitor cu 
înaltă responsabilitate pentru a 
da tării metal cit mai 
de bună calitate.

Vizita a continuat la 
.rul Naval Galați, una 
cele mai importante unităfi e- 
conomice ale județului, care a 
cunoscut, în perioada parcursă 
după Congresul al IX-lea al 
partidului, o puternică dezvol
tare. Șantierul naval de acum 
20 de ani s-a transformat, ca 
urmare a atenției deosebite a- 
cordate de secretarul general 
al partidului, într-o unitate mo
dernă de primă importanță 
pentru economia națională.

La sosire, secretarul general 
al partidului a fost intimpinat 
cu sentimente de profundă 
bucurie de navaliștii gălăteni, 
care și-au manifestat nemărgi
nita dragoste și prețuire fată 
de conducătorul partidului și 
statului nostru.

P.C.R. t“, g
I", ,3ti- 

șl mîndria —
România!",

mult și

Șantie- 
dintre
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zile au 
Jocurile 

la Stara 
că repre- 

noastră 
de atletism 
să susțină 

examen, tot
Este vorba de fi- 
grupei „B“ a 

Europei", pro- 
pe „Nepsta- 

în capitala Un- 
După cum am 

vor lua parte 
reprezentative fe

ti tot atîtea 
în întrece- 

vor fi pre- 
e- 

Fin-

i

1

2

Doar cîteva 
trecut de la 
Balcanice de 
Zagora și iată 
zentativa 
minină 
mează i 
nou 
ciaL 
nala 
„Cupei 
gramată 
dion", 
gariel. 
informat, 
opt 
minine 
masculine, 
rea fetelor 
zente următoarele 
chipe : Danemarca, __
landa. Franța, Iugosla
via, Olanda, România, 
Suedia șl Ungaria. For
mațiile vor fi 
tuite, conform 
lamentului, din 
un sportiv sau sportivă 
de probă, deci cîte opt 
concurent! vor lua 
parte Ia fiecare probă, 
punctajul fiind de 8 
p — locul I, 7 p — lo
cul II, 6 p — locul III.» 
1 p — locul VIII.

în vederea acestui 
tradițional concurs care 
prezintă, în premieră,

fe- 
ur- 
un 

ofi-

alcă- 
regu- 

clte

„ȘTAFETA PĂCII- După prima zi a C.M. de canotaj juniori

se dă startul în 
Păcii", amplă ma- 
a tineretului spor- 

va 
reșe*- 

5 
la 

tl- 
au-

Astăzi, 
„Ștafeta 
nifestare 
tiv din țara noastră, care 
trece prin toate orașele 
dință de județ, străbătînd 
trasee. Sosirea va fi 
București, pe Stadionul 
neretului, în ziua de 18 
gust. Cu acest prilej va avea 
loc o adunare a sportivilor din 
Capitală, în cadrul căreia se va 
adopta Apelul pentru pace 
adresat sportivilor din în
treaga lume.

valul sătesc teleormănean 
— o întrecere de tradiție, 
care va reuni tineri șl ti
nere din toate așezările 
rurale ale județului în 
concursuri de atletism (în 
principal probe de cros) 
și în meciurile de popice, 
șah, fotbal și volei. Prin
tre favoriți, tineri din 
Buzescu șl Lăcenl, Plosca 
și Izvoarele, Olteni șl Vîr- 
toape, Peretu și Siliștea 
care, de-a lungul anilor, 
și-au înscris de mai multe 
ori numele printre învin
gători.

Cu mult interes este aș
teptată și competiția do
tată cu „Cupa forestieru
lui" la atletism, popice, 
șah șl tenis de masă, Or
ganizată de municipiul 
Bistrița, tot sîmbătă și 
duminică. Vor lua parte 
reprezentanți ai întreprin
derilor de profil, mart a- 
matorl de sport, cum au 
dovedit-o șl cu alte ocazii.

Să notăm șl faptul că la 
Călărași va avea loo du
minică o întrecere pentru 
muncitorii șl tehnicienii 
metalurgiștl. tn program : 
handbal, popice si volei. 
Toate cu sute de amatori 
din municipiul de reșe
dință șl din așezările din 
județ.

Să consemnăm și o În
trecere în sportul nostru 
național — oină. în nu 
mal puțin de șase orașe 
(Craiova, Ploiești, Suceava 
».*.). iubitorii acestei ra
muri de «port vor parti
cipa la sonete „Cupei 
UJV.CA.P.*.

1 I

ii

Loghin 
Florenfa

cursa feminină de 
10.000 m, echipa Româ
niei va avea următoarea 
alcătuire : 100 m ; Lu
cia Militam 11,54 s, 200 
m : Militaru 23,44 8,
400 m : Mihaela Rachie- 
ru 52,21, 800 m : Fița 
Lovin 1:59,47, 1500 m :
Doina Melinte 3:59,88, 
3000 m: Elena Fidatov 
8:47,60, 10.000 m : Doi
na Pop 33:40,20, 100
mg : Mihaela Pogă-
ceanu 12,79, 400 mg ;
Cristieana Cojocarn 55,62, 
lungime ; Văii Ionescu
6.97 m, înălțime : Gabrie
la Mihalcea 1,94 m, greu
tate : Mihaela
20.97 m, disc : ____
Crăciunescu 69,50 m, su
liță : Eva Zorgo-Raduly 
63,48 m, 4 X 100 m: 
Doina Voinea, Lucia Mi
litaru.
ceanu, 
4 X 
rodi, 
erau, 
haela

Ținînd 
zulțațele 
vor lua parte la între
cerile de la Budopesta, concursul se anunță foarte dificil. Dar, prin
tr-o mobilizare totală, sportivele noastre și-ar putea Valorifica șansa 
de a se clasa pe primul loc și de a obține astfel dreptul să promo
veze în prima grupă valorică a competiției, în care a mai evoluat la 
unele dintre edițiile trecute ale „Cupei Europei".

Mihaela Pogă- 
, Văii Ionescu, 
400 m : Iboia Ko- 

Cristieana Cojo- 
Elena Lina, Mi- 

Rachieru.
seama de re- 
atletelor care

4 ECHIPAJE ROMÂNEȘTI ÎN FINALE
rând pînă la 1 000 m. Apoi, 
băieții noștri forțează ritmul, 
cîștigă
treacă primii linia de sosire cu 
5:30,76. Pe locul 2 : Polonia 
5:31,23. Cu- această victorie, e- 
chipajul României s-a calificat 
direct în finalele de duminică, 
în cealaltă serie, reprezentanții 
tării gazdă au cîștigat cu 
5:29,02, anunțîndu-se ca adver
sari redutabili pentru • 
rii români.

în proba de 4 F.C., 
s-au înscris ambarcații 
țări, ramerii noștri au 
in prima serie, o victorie care 
a ridicat realmente publicul în 

. picioare. Pînă la 500 m au 
condus sportivii din R.D.G- 
după care s-a mers în pluton 
compact — R.D.G., România, 
Franța — pentru ca, înainte

Alexandru SOlOMONESCU

aliniat în 
obținînd, în 
de concurs, 
în cele pa- 
au evoluat

BRANDENBURG, 8 (prin 
telefon). Sportivi din 30 de 
țări — peste 100 de echipaje 
din. aproape toate continentele
— au luat startul, joi, în pri
mul Campionat mondial de 
canotaj pentru juniori. Con
form programului, tinerele 
noastre echipaje reprezen
tative (patru de fete și două 
de băieți) s-au 
cursele din serii, 
această primă zi 
rezultate frumoase 
tru probe în care

Reuniunea a început cu în
trecerile rezervate băieților, 
în prima serie, la 2+1, Dragoș 
Neagu, Adrian Zamfir și Ma
rian Nae au avut o evoluție 
remarcabilă, încheind cu suc
ces o cursă bine gîndită tac
tic. întrecerea a avut o des
fășurare palpitantă, principalii 
adversari ai sportivilor noștri
— echipajele Poloniei și Gre
ciei — luînd conducerea pe

Turneul de Baschet Icminin „Cupa nării Negre

ECHIPELE ROMÂNIEI Șl FRANȚEI, NEÎNVINSE1

CONSTANTA. 8 (prin tele
fon). Peste 1 000 de spectatori 
au asistat la meciurile zilei a 
doua a turneului international 
de baschet feminin dotat cu 
„Cupa Mării Negre". Și trebuie 
să spunem că nu au avut ce 
regreta, deoarece baschetbalis
tele celor patru echipe care au 
evoluat azi (n.r. : ieri) au eta
lat frumoase calități Si au fă
cut multă risipă de energie.

în prima partidă s-au intîl- 
nit reprezentativa Franței și 
selecționata de tineret a Româ
niei. Sportivele noastre au în
ceput meciul fără complexe în 
fata redutabilelor lor adversa
re și timp de 15 minute au 
evoluat de la egal la egal cu 
reprezentantele cocoșului galic. 
Apoi baschetbalistele franceze, 
cu cîteva jucătoare cu talie 
deosebită, au început să domi
ne lupta sub panouri, să re
cupereze tot mai multe mingi 
și (adăugindu-se unele greșeli 
comise de fetele noastre) s-au 
desprins, ciștiglnd pe merit 
după o întrecere plăcută, a-

Vineri 9 august 1985

Semifondistele Doina Melinte și Fița Lo
vin, componente de bază ale reprezentativei 
României.

teren și reușesc sa

canoto

unde 
din 15 

obținut.

(Continuare tn pag a 4-a) 
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plaudată cu căldură de asisten
tă. Echipa noastră a încercat 
să recupereze din handicap 
printr-o apărare presing (dar 
aplicată tîrziu) și au izbutit 
ca în min. 38 să reducă dife
rența la numai 7 puncte. Fina
lul mai bun al oaspetelor le-a 
adus acestora victoria cu 63—54 
(30—22). Au marcat : Cuzic 4, 
Vasile 7, Manasses 1. Pandcea 
16. Jugănaru 1. Măringuț 10, 
Dragoș 15 pentru Româpia-®»; 
neret. respectiv Prudhomme 4,' 
Campi 10. Dessert 4. Soussi 2, 
Etienne 3. Amiaut 23, Ekambi 
6. Bossero 11. Au arbitrat bina 
A. Kapinszki (Polonia) și ML 
Cimpeanu (România).

Cea de a doua partidă a zi
lei a fost „neutră" pentru spec
tatorii români, deoarece ea • 
pus față în față echipele Ce
hoslovaciei și Poloniei. Două 
grupuri de turiști din ambeta 
țări și-au susținut cu multă ar-

Paul IOVAN

(Continuare in pag. 1—3)



JUNIOARA OLIMPIA RUS, 7 PUNCTE 
PESTE CEA MAI BUNĂ SENIOARĂ!
Cea mai prețioasă victorie 

din probele desfășurate ieri 
in cadrul finalelor „Daeiadei" 
și Campionatelor naționale de 
tir de la poligonul bucureștean 
Tunari a fost aceea obținută 
de junioara Olimpia Rus. 
După ce s-a impus detașat, 
marți, la pușcă standard 60 
f.c.. de astă dată această tră
gătoare talentată a cîștigat 
și proba celor 3 poziții, cu 577 
p. rezultat ridicat, la nivelul 
celor mai bune trăgătoare se
nioare din tară. în formă deo
sebită. orădcanca a pus intre 
ea și urmăritoarea sa principa
lă nu mai puțin de... 15 p
(reamintim că proba similară 
a senioarelor a fost cîștigată 
cu doar 570 p !). La pistol li
ber. intr-un concurs greu, 
In primul rind din cauza con
dițiilor atmosferice dificile 
(vînt. luminozitate fluctuan
tă). Litiu Stan a cîștigat tit
lul grație marii sale ex
periențe de concurs. Notabilă 
revenirea lui Iulian Neagu

(locul doi),' chiar dacă rezul
tatul lui (553 p) nu-1 impune 
destul de autoritar atenției.

REZULTATE TEHNICE, pistol 
liber, seniori : 1. L. STAN
(STEAUA) 559 p. 2. I. Neagu (Dl- 
namo) 558 p, 3. S. Babil (Steaua) 
554 p, 4. M. Trușcă (Steaua) 
552 p. 5. B. Corbu (Steaua) 550 p, 
6. Gh. Constantin (Olimpia) 
546 p ; pușcă standard, 3x20 f, 
junioare : 1. OLIMPIA RUS (ASA 
ORADEA) 577 p, 2. Gabriela Cri- 
șan (Olimpia) 562 p, 3. Cătălina 
Cosmescu (Metalul) 557 p, 4. Da
niela Tonescu (Dinamo) 557 p
5. Daniela Tudor (Dinamo) 552 p,
6. Lucia Ponea (Unirea Focșani)
549 p ; echipe : 1. OLIMPIA
1652 p, 2. Dinamo 1633 p, 3. Uni
rea Focșani 1624 p ; pușcă liberă 
3x20 f, juniori : 1. S. BUîCLIU 
(CSS RĂDĂUȚI) 569 p. 2. T. Bă
lan (Olimpia) 568 p, 3. C. Cio- 
banu (CSS Bacău) 563 p, 4. C. 
Opriș (CSU Oradea) a 562 p, 5. O. 
Marin (Unirea Focșani) 561 p, 
6. G. Letea (Steaua) 556 p ; 
echipe : 1. DINAMO 1649 p. 
I. Steaua 1645 p. 3. Olimpia 
1623 o.

Radu TIMOFTE

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI, LOCUL I SPORTIVII NOȘTRI—LC

Teri s-a desfășurat Ia po
ligonul Tunari cel de-al doilea 
simpozion științific național, 
axat pe probleme ale per
formanței în tir, inițiativă 
valoroasă, menită să sprijine 
progresul probelor de pușcă 
și pistol, cale de contact al 
antrenorilor noștri cu ultime 
noutăți în materie de per
formanță. Au prezentat co
municări medicii A. Demeter

și W. Wagner, antrenorii V. 
Atanasiu, T. CoIdea, I. Po- 
povici, Gh. Ispas, Mariana 
Feodot, Maria Kuperstich Ia- 
cob Hanțiu. Cele mai va
loroase lucrări vor fi selec
ționate și trimise la cel de 
al 3-lea Congres științific in
ternațional pe probleme de 
tir, organizat la Osijek, cu 
prilejul Campionatelor eurc- 
pene 1985.

LUGOJ, 8 (prin telefon). In 
ciuda ploii torențiale, reci, care 
a urmat aici caniculei, frumoa
sa sală „Viitorul- a fost plină 
Ia meciurile din ultima zi a 
Turneului internațional de vo
lei (junioare) al României, a 
cărui organizare a satisfăcut 
sub toate aspectele pe partici
pante, primite și Înconjurate 
cu căldură de localnici, care 
le-au pus la dispoziție condi
ții deosebite de cazare, masă 
și concurs. De subliniat. în 
acest context, aportul cîtorva 
arbitri timișoreni (D. Negroiu, 
I. Rusu, I. Pădurarii si G. Po
pescu), care s-au alăturat lo
calnicilor (Zghimber și C. Soa
re) în sprijinirea bunei 
șurări a competiției.

Echipa reprezentativă 
nioare mari a României 
rit numeroșilor 
sportului lugojeni, prezenți 
sală, un spectacol de bună 
litate și o victorie clară 
derbyul cu reprezentativa 
milară a Bulgariei, cu 
și-a disputat primul loc 
competiție și de care a dispus 
cu 3—0 (9, 11, 12). In compa
nia celei mai puternice adver
sare din turneu, formația tă
rii noastre a jucat cu destulă 
maturitate și angajament. în 
sextetul: Mihaela Marian, Cris
tina Anton, Ottilia Szentko- 
vics, Anca Beșta (Mirela Nis-

lor), Felicia Popescu (Daniela 
Iacob, Cristina Buznosu), Cris
tina Buzilă. La rindul ei. 
chipa Bulgariei a făcut 
mai bun joc, replica ei 
în creștere pe parcursul 
del. Cu excepția setului 
în care voleibalistele 
s-au detașat mai clar (14—6). 
restul partidei a stat 
nul echilibrului pînă 
naiul seturilor, cînd 
noastre au dovedit o 
capacitate psihică și 

ce le-a adus 
succesul. Au arbi- 
bine: L. Ferenczi 
Șl

desfă-

de ju- 
a ofe- 

iubitori ai 
in 

ca- 
tn 

si-
care

în

Săplămina viitoare, la Timișoara

CAMPIONATELE NAȚIONALE
Șl ALE „DACIADEI"

• NOUA EDIȚIE A ..DACIA
DEI" (PERFORMANTA) ȘI A 
CAMPIONATELOR NAȚIONALE 
DE JUNIORI LA TENIS va a- 
vea loc In acest an la Timișoara, 
pe frumoasa bază sportivă a a- 
sociației locale „Electrica". Com
petiția este împărțită in două 
etape : între 12 și 15 august se 
vor Întrece băieții și fetele ca
tegoriei de vlrstă 15—16 ani. iar 
între 16 și 19 vor intra în con
curs juniorii de 17—18 ani. Atlt 
la masculin, cit șl la feminin se 
vor acorda tiituri de campioni 
naționali si al ..Daeiadei1* la 
probele de simplu, dublu și du
blu mixt Ședința tehnică va 
avea loc la sediul asociației 
sportive „Electrica". în ziua de 
11 august ora 18 (pentru cate
goria 15—16 ani) « LA CIMPINA 
Ș-AV ÎNCEEJAT ÎNTRECERILE 
„CUPEI fJEPTUN**, competiție 
tradițională rezervată juniorilor. 
Au participat peste 250 de spor
tivi din 24 de cluburi șl aso
ciații sportive. Iată cîștigătorii. 
17—18 ani : otilia Pop (Politeh
nica București) și A. Damian 
(C.s.ș. Bacău). 15—16 ani i Ana 
Prăgușin (Progresul București) 
și S. Gudinomv (Progresul Bră
ila). 13—14 ani : Dana Hector 
(Progresul București) și M. Oni- 
lă (Progresul București). 11—12 
ani : Ruxandra Mățăoanu (Di
namo București) și Șt. Stănilă 
(Progresul București. S—10 ani : 
Doina Buricea (Politehnica Bucu
rești) și A. Pelmuș (Dinamo 
București). (C. VIRJOGHIE-co-
resp.).

LA TENIS JUNIORI
• INTRE 12 ȘI 26 AUGUST. 

LA YURMALA ȘI TALLIN VOR 
AVEA . LOC CAMPIONATELE IN
TERNAȚIONALE DE TENIS 
(SENIORI) ALE U.R.S.S., la 
startul cărora vor fi prezent! șl 
tenlsmanl români .împreună cu 
antrenorul Teodor Frunză vor 
face deplasarea : campionul na
tional Laurențlu Bucur, Mihai 
Vanță, Marius Comănescu șl Lu
minița Sălâjan • CAMPIONA
TELE EUROPENE DE TENIS PE 
ECHIPE (JUNIORI), competiție 
inclusă în calendarul Federației 
internaționale de tenis șl la fi
nele căreia se acordă puncte 
pentru clasamentul mondial al 
juniorilor, slnt programate In 
Cehoslovacia, Spania șl Italia. 
Faza preliminară pentru echipe 
de junioare (ciștlgătoarea va 
participa la turneul final din 
Spania. (16—1» august), are loc, 
începînd de azi șl pînă la ti au
gust, la Karlowy Vary. Din e- 
chipa României fac parte Diane 
Samungi, Teodora Taelie, Liliana 
Pop, Florentina Curpene si Co
rina Taloș, însoțite de antre
norul Mlhal Tăbăraș. Competi
ția similară a echipelor de ju
niori (de azi șl pînă la 11 au
gust) este programată Ia Vene
ția. iar turneul final va avea loc 
tot tn Italia, la Lessa, Intre 16 
șl 18 august. Echipa României, 
însoțită de antrenorul Gheorghe 
Boaghe, are următoarea alcă
tuire : Mlhnea Năstase, Silviu 
Gorgan, Adrian Popovic), George 
Cosac șl Orlando Florea.
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României și-a 

în 
experimentatei

trare, ceea 
fiecare dată 
trat foarte 
(Ungaria) 
(România).

în deschidere, 
nioare mici a 
disputat locul al treilea 
compania mai 
garnituri a Ungariei. Voleiba
listele oaspete au cîștigat cu 
3—1 (—14, 12. 8. 14). Totuși, 
junioarele noastre nu au fost 
departe de un rezultat pozitiv, 
ele cedînd setul 
în final, iar pe 
trulea 
13—7 
foarte 
garia) 
nia).

Clasament final: 1. România 
I 6 p, 2. Bulgaria 5 p. 3. Un
garia 4 p. 4. România II 3 p.

al doilea doar 
cel de al pa- 
au condus cu
Au arbitrat 

Stoikov (Bul
după ce

și 14—11.
bine: R.

și V. Valentin (Romă-
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DE AZI, LA BUZĂU, TURNEUL INTERNAȚIONAL

La capătul a cinci zile 
de frumoase și atractive în
treceri — desfășurate intr-o 
organizare foarte bună — 
tinerii pentatloniști din Bul
garia, Cehoslovacia, Polonia. 
Ungaria, U.R.S.S. și Româ
nia și-au _ desemnat cîști- 
gătorii actualei ediții a 
„Concursului Prietenia", pc 
primele locuri situîndu-se 
bulgarul Velizar Iliev și e- 
chipa Ungariei.

Conform regulamentului, ul
tima zi a cuprins două „acte", 
dimineața, la poligonul Tu
nari, proba de tir, iar după- 
amiază, pe un traseu amenajat 
in Pădurea Băneasa. proba 
de cros, în ambele, asistînd la 
o dispută strinsă. fiecare 
concurent 
îmbunătățească 
samentul

Așadar, . _
fost deschis de întrecerile 
tir, în 
locuri 
Iliev, 
Bogdan 
A. Magyar, 
fiecare serie 
V. Iliev s-a. desprins în ciști- 
gător, el fiind secundat îndea
proape de tinărul nostru 
sportiv B. Vladu, care a avut 
o ezitare la seria a treia 
(49—49—48—50). astfel că a 

cu 
probă. De 

înot, el a 
fruntașii 

fost prea 
colegii de 
inconstant.

strinsă.
fiind interesat să-și 

poziția în cla- 
general.
programul zilei a 

de 
lupta pentru primele 
aflîndu-se bulgarul V. 
reprezentantul nostru 

Vladu șl ungurul 
Mai constant în 

(49—50—49—49)

AL JUNIORILOR
începînd de astăzi, timp 

de trei zile, Buzăul va găzdui 
o interesantă competiție — 
Turneul internațional de vo
lei (juniori) al României — 
jucători pină la 18 ani.

La startul acestei noi con
fruntări sportive se vor a- 
fla echipele Bulgariei, Un
gariei, U.R.S.S. și României.

Reprezentativa de juniori 
a tării noastre, pregătită de 
antrenorii I. Șoacă și I. Rusu, 
cuprinde o serie de jucă
tori tineri talentați — unii 
dintre ei titulari in formații 
din prima divizie — care 
au un bun prilej de a-și con
firma valoarea, într-o între-

TURNEUL FENININ DE $AH
in runda a treia a 

lui international feminin __
de la Băile Herculane, Cristina 
Bădulesca a învins-o pe 
na Anghelova (Bulgaria), Viori
ca Ionescu a cîștigat la Johana 
Jagodzinska (Polonia). Irina Le
vitina (U.R.S.S.) la Gabriela O- 
lărașu, Margarita Volska (Bul
garia) la Marina Pogorevlci, fi

turneu- 
de șah

Pavîl-

cere cu voleibaliști valoroși. 
Ne referim în principal la e- 
chipele Bulgariei și U.R.S.S., 
cu o valoare recunoscută pe 
plan mondial (ele vor fi pre
zente la startul 
niori din acest 
cei selecționați în 
tativa noastră se 
rariu, Mărginean, 
Schoberî, Sziîaghy, | 
și Iuhasz.

Partidele vor 
vineri, slmbătă și 
in sala sporturilor 
în primele două 
ciurile vor începe
16.30, iar duminică de la ora
9.30.
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zile me- 
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DE EA BĂILE NERCULANE
ugenia Ghindă la Mariana loni- 
ță, Elisabeta Polihroniade a 
pierdut la Llgia Jigman, iar în 
partida Ildiko Madl (Ungaria) — 
Gertrude Baumstark a fost con
semnată remiza. In Clasament 
conduc Cristina Băduleseu, Vio
rica Ionescu și Irina Levitina, 
cu cite 2,5 p.

„TURNEUL PRIETENIA" LA LUPTE LIBERE
între 2 și 4 august, la Phe

nian s-au desfășurat 
rile „Turneului 
la lupte libere, 
pa reprezentativă 
noastre cel mal 
l-a obținut 
87 kg), clasat pe locul secund.

întrece- 
Prietenia" 

Din 
a

echi- 
țării 

bun rezultat 
Mihai Tenț (cat.

Dorinei Bircu (cat. 52 kg) și
Endre Elekeș (cat. 65 kg) au
ocupat locul 3.

* NIPIS'M
Reuniunea de miercuri a fost 

dominată de victoria lui Coran 
care, prin maniera in care a 
ciștigat, se conturează ca unul 
d'.n principalii concurențl ai 
derbyului de anul viitor. Elevul 
antrenorului M. șteffinescu s-a 
dovedit, atlt prin origine, eît și 
prin conformație, o autentică ve
detă a turfulul. Tot din această 
formație, un alt evidențiat, 
fiamson, anticipează de aseme
nea, o frumoasă carieră, fiul 
lui Banjo cîștigind de o manieră 
categorică. De altfel, în această 
reuniune alte două formații au
obținut cite 2 victorii : D. To- 
duță și G. Solcan. Toduță cu
Vința și Nuveleta, prima in
real progres, ultima cu o per
formanță mai modestă. Cea de 
a doua formație a învins cu
Calbor, care a început să con
firme originea sa selectă, și Vi
tal, un 2 an de valoare. R. 
Costică, care ne-a obișnuit să ne 
ofere surprize, a reușit o fru
moasă victorie cu Draga, in
tr-un nou record al carierei. 
Pentru simbătă după-amiază se 
anticipează o frumoasă reuniune, 
hipică, prin prezenta în pro
gram a iul Trifoi, Catren. Cra
ter, Răsad, Hamilton, Trudin, 
Suditu, dintre caii consacrat!, a 
lui Surfs. Ama. Geniu și Tella, 
din generația viitorilor derblștl,

CERTITUDINI
precum și a unor 2 ani de pers
pectivă, cum sînt : Rarău, Dlr.ga. 
Curtlș, Straton etc. Rezultate 
tehnice : Cursa I : 1. Samson
(M. Ștefănescu) 1:42.7. 2. Reușit. 
Cota : cîșt. 1,80. Cursa a II-a :
1. Vința (Todută) 1:33,6. 2. Puia. 
Cota : cîșt. 4, ev. 48. Cursa a
III- a : 1. Calbor (Popa) 1:31,6.
J. Soneia, 3. Janeta. Cota : cișt. 
3, ev. 17, ord. triplă 100. Cursa a
IV- a : 1. Vital (Marciu) 1:40,6.
2. Viașu. 3. Casian. Cota : cîșt.

Șl PROMISIUNI
11, ev. 11, ord. triplă închisă, 
triplu 2—3—4 «18. Cursa a V-a : 
1. Draga (Costică) 1:26,9. 2. în.
3. Tuflec. Cota : cîșt. 9, ev. în
chis, ord. triplă 879, Cursa a 
Vl-a : 1. Coran (M. Ștefănescu) 
1:28,0. 2. Delicat. 3. Focșa. Cota: 
cîșt. 1, ev. «2, ord. triplă 36, 
Cursa a Vil-a : 1. Nuveleta 
(Florea) 1:41,1. 2. Cinica. Cota: 
cî$t. 2, ev. 6, ord. 6.

A. MOSCU

• Tragerea obișnuită LOTO de 
astăzi vineri 9 august, va avea 
loc în București, în sala Clubu
lui din sir. Doamnei nr. 2, cu 
începere de la ora 16,30. Nume
rele extrase vor fi radiodifuzate 
la ora 19 pe programul II, ia ora 
23 pe programul I, precum și 
sîmbătă dimineața, Ia ora 8,55, 
tot pe programul I. După trage
re, va urma un film artistic. In
trarea liberă.
• ASTAZI și MÎINE, două zile 

la dispoziția dv. pentru a vă pu
tea procura bilete n prima tra
gere LOTO 2 din aceasta lună, 
care va avea loc duminică 11 au
gust a.c.
• NUMAI CINE JOACA, ARE 

ȘANSE DE CTȘTIG ! Așa au pro-

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
cedat și unii dintre cei mai re
cent! eiștigători, printre cane : 
Ana Maeavel din Caransebeș — 
autoturism Dacia 1309 la Loto ; 
ștefan Stan și Tudor loniță din 
București — cite un autoturism 
Dacia 1300 Ja Pronoexpres ; Ște
fan Zotie din Ploiești, Gheorghe 
Grigore din Videle șl Constantin 
Lupașcu din București, toll cite 
50.600 lei la Loto, precum și Băr- 
bulescu Dumitru din Beluș, Iile 
Vasile din Ploiești $1 Pleșa Ște
fan din Fălticeni, de asemenea 
cite 59.000 lei la Pronoexpres și 
multi alții. Doriți să vă numărați 
și dv. printre marii clștigătorl

seria 
astfel 

trebuit să se mulțumească 
locul 
altfel, 
terminat 
disputei, 
puțin susținut de 
echipă, care au tras 
fapt care i-a privat de obți
nerea unor punctaje 
rioare
S. Faur 47—44—46—48, 1 
sor 47—47—46—45). deși
le stăteau 
dul lor, 
zentativei 
comportat, 
nivelul
Mihăeseu 
Ciocan
19—44—46—46, A. Faur 40—36— 
—33—43, dar au — totuși 
— scuza că se află abia Ia în
ceputul activității în acest 
dificil sport. întrecerea ne 
echipe a revenit formației 
U.R.S.S., singura care a reu
șit să depășească „granița" 
a 3000 p.

După-amiază, pe o vreme re
ce și un vînt puternic, pe un 
traseu amenajat în Pădurea 
Băneasa, s-a dat startul în ul
tima probă a competiției, cro
sul. A fost interesant de urmă
rit lupta dintre fruntașii cla
samentului. ungurul A. Mada- 
ras și sovieticul S. Gutevici 
făcînd cea din urmă încercare

secund în 
ca ‘ și Ia 
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„CUPA MĂRII NEGRE* L
(Urmare din vag. 1)

care 
fost 
care

doare favoritele, care s-au În
trecut fără menajamente pentru 
obținerea victoriei. Cele 
au început mai bine au 
jucătoarele cehoslovace,
au avut in teren, în permanen
ță, patru jucătoare de peste 
1,80 m, dintre care două cu o 
înălțime de 1,94 m. în finalul 
primei reprize, sportivele po-

lent 
tem 
au 
Dec
Ceh 
și-a 
ținu
63—

In 
acui 
vins 
Frai

„CUPA ORAȘELOR44 LA CICLISM
Tradiționalul concurs de ci

clism dotat cu „Cupa orașelor" 
și-a disputat, la Craiova, etapele 
a IX-a șl a X-a, la care au îuat 
parte circa 100 de sportivi din 
numeroase centre din tară. In am
bele etape, victoria a revenit ele
vilor fostului international Ga
briel Molceanu. acum antrenor 
la Muscelul câmpulung. In etapa 
a IX-a a câștigat Ion Birlici, Iar 
in etapa a X-a Dumitru Râcășan.

Clasamente : ETAPA A IX-a 
(40 km in circuit ; medie orară 
40,809 km) : 1. I. Birlici 53:56 ;
2. Z. Lărincz (Brașov) 59:01 ; 3. 
L. Kovacs (Arad) 59:0«, 4. V.
Budurol (București), 5. Cr. Păun 
(Ploiești), 6. St. Anton (Bucu
rești) ; ETAPA A X-a CM km

la sistemul preferat 7 Jucațl 
permanent la tragerile cc se or
ganizează săptămînă de sâptâ- 
minâ.

CIȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 2 AUGUST. Cat. 1 : 
1 variantă 100% — autoturism 
Dacia 1300 șl 3 variante 25% a 
17.500 lei ; cat. 2 : 5 variante 100% 
a 8.709 lei și 19 variante 25% a 
2.177 lei ; cat. 3 : 16,75 variante 
a 4.529 lei ; cat. 4 : 48,75 variante 
a 1.742 id ; cat. 5 : 147,75 variante 
a 575 lei ; cat. 6 : 264 variante a 
322 iei ; cat. X : 1.639 variante a 
100 lei. Report la cat. 1 : 19.020 
lei. Autoturismul „Dacia 1300“ a 
revenit participantului FRUNZA 
LEONTIN din Rodna, județul 
Bistrița-Năsăud.

Gr. 
(Pic

contracronometru individuai ; CI 
medie orară : 43,200 km) : 1. D. Bra
Răcășan (Muscelul) 27:36 ; 2. L. 41.01
Kovacs (Arad) 28:15 ; 3. Z. Lb- 41.11
rinez (Brașov) 26:48 ; 4. V. Grosu Cluj
(Brașov) 28:53 ; 5. Gh. Nefliu Cim
(Voința București) 29:22 ; 6. Cr. 43.0£
Păun (Ploiești) 29:38. După 10 Cra:
etape, pe locul I in clasamentul CTB
individual se situează V. Grosu 46.5(
(Brașov), elev al antrenorului M. 51.41
Bădilă. cu 13.18:52. Pe locurile Et
următoare : 2. Gh. Nefliu 13.19:16; ave<
3. D. Răeășan 13.21:47 ; 4. V. J(- dup
lăveanu (Ploiești) 13.25:43 ; 5. niei

FINALELE JUNI
Întrecerile de ciclism din ca- lnța

drul Concursutui republican pen- Tîrl
tru juniori II, desfășurate la Ca- FI. 
lafat, în cadrul „Daeiadei", s-au 14 i 
bucurat de un frumos succes de 1 B 
participare. In cursa de 20 km tan
contra-cronometru individual, de W.
pildă, au luat parte 70 de con- COf 
curenti, iar la semifond pe cir- VID 
cult au luat startul 50 de ju- iești 
niori. km)

W.
Rezultate : CONTRACRONO- (Mu

METRU — ECHIPE (șoseaua Ca- D.
lafat — Bălleștl ; 40 km ; medie ca)
orară : 41,500 km) : 1. Voința 31:1
Buc. (L. Apostol, FI. Ochețan, CL Nap
Schram, I. Vasile) 57:55 ; 2. Con- Cal;
stanța 1.01:34 ; 3. Brăila 1.01:44 ; die
4. C.S.Ș. 1 București 1.02:30 ; 5. (C.!
Torpedo Brașov 1.03:12 ; 6. Mu- L.
roșul Tg. Mureș 1.03:18 ; SEMI- 3.
FOND PE CIRCUIT (Calafat; dis- Asi
tanța : 20.700 km ; medie orară: (Vo
37.100 km) ; 1. D. Catană (Vo- (Mi
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i) 9 p ; 6. 
rașov) 5 p; 
U INDI- 
Calafat-Băl- 

orară : 40 
30:02,4 ; 2.

D- Oprescu 
30:26,4 ; 4.

Cluj-Napo- 
Ochețan 

(CSM Cluj- 
D (șoseaua 
0 km ; me-
1. Al. Ivan 

1.36:37 ; 2.
București) ; 
i) ; 4. G. 
M. Țîrlea 
i. Rosinzchl
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CIȘTIGÂTOARELE CELOR 46 
DE EDIȚII ALE DIVIZIEI „B“

Duminică — start în Divizia „B" de fotbal, ediția a 46-a. 
Pentru introducere în atmosferă, prezentăm lista câștigătoarelor 
„B“-ului competiție care a debutat cu mal bine de cinci de
cenii în urmă. Așadar, lată în rîndurile de mai jos formațiile 
care s-au clasat pe primele locuri în cele 45 de ediții anterioare 
ale Diviziei „B“ :

1934- 35 : Jiul Petroșani, Mureșul Tg. Mureș, Dacia Unirea Bră
ila, Phdnix Bala Mare, Maccabl București.

1935— 36 : Victoria Constanța, LL.S.A. Timișoara, Phdnix Baia 
Mare, I.A.R. Brașov, Franco-Română Brăila.X03G 37 **—--' ' —IO«Onil TT rv«X.t-i» Mă *5 I Q IUI *5 V4X

■1937—38
1938—39

C.A.M.T.
1933—40

Franco-Română Brăila.
1940—41 : C.F.R. Tr. Severin, Jiul Petroșani, Juventus Bucu

rești.
(1941—46 : ediții nedisputate din cauza războiului)
1946—47 : Unirea Tricolor București, F.C. Ploiești, Dermata 

Cluj.
1347—48 : Dezrobirea Constanta, Metalochimic București, Po

litehnica Timișoara, Piiondx Baia Mare.
1948—49 : C.F.R. Sibiu, Dinamo „B* București.
1950 :
1951 :
1952 :
1953 :
1954 :

stanța.
1955 :
1956 ; .................-o. _____---------- „-------- .
(1956—57 : ediție nedisputată datorită restructurării programu

lui competițional).
1957— 58 : --------- J  --------- --—  -----
1958— 59 :
1959— 60 :

cioara.
1960— 61
1961— 62
1962— 63
1963— 64
1964— 65
1965— 66
1966— 67
1967— 68
1968— 69
1969— 70
1970— 71
1971— 72
1972— 73
1973— 74
1974— 75
1975— 76

doara.
1976— 77
1977— 78
1978— 79

poca.
1579—80

nul Hunedoara.
1980— 31 : F.C. Constanța,
1981— S2 “ -----
1982— 83

Mare.
1993—<4 : Gloria Buzău, F.C.M. Brașov, Politehnica Timișoara.
1981—83 : petrolul Ploiești, Victoria București, „U“ Cluj-Na- 

poea.

: Sportul studențesc București. Phonlx Bala Mare.
: Tricolor C.FJ’.V. Ploiești, U.D.R. Reșița.
: Unirea Tricolor București, Gloria C.F.R. Galați, 
Timișoara, Mureșul Tg. Mureș.
: Tricolor C.F.P.V. Ploiești, Mica Brad, „V“ Cluj,

Dinamo Brașov, Știința Cluj.
C.A. Clmpulung Moldovenesc, Metalul Cimpia Turzll. 

Locomotiva București, Știința Timișoara.
Flacăra Ploiești, Metalul Hunedoara.
Progresul București, Avîntul Reghin, Locomotiva Con-

Locomotiva București, Progresul Oradea, Dinamo Bacău. 
Avîntul Tg. Mureș, Steagul roșu Brașov.

știința Cluj, Locomotiva Constanța.
Minerul Lupeni, TAROM București.
C.S.M.S. Iași, Știința Timișoara. Corvlnul Hune-

Metalul Tîrgovlște, Dinamo Pitești, Jiul Petroșani. 
C.S.M.S. Iași, Farul Constanța, Crișana Oradea.
Slderurgistul Galați, Dinamo Pitești, Crișul Oradea. 
Știința Craiova, Minerul Baia Mare.
Siderurgistul Galați, Știința Timișoara. 
Progresul București, Jiull Petroșani.
Dinamo Bacău, A.S.A. Tg. Mureș. 
Politehnica Iași, Vagonul Arad.
Steagul roșu Brașov, C.F.R. Cluj.
Progresul București, C.F.R. Timișoara.
A.S.A. Tg. Mureș, Crișul Oradea.
Sp. studențesc București, C.S.M. Reșița.
Politehnica Iași, Politehnica Timișoara.
F.C. Galați, Chimia Rm. Vîlcea, Olimpia Satu Mare. 
S.C. Bacău. Rapid București, F.C. Bihor Oradea.
F.C.M. Galați, Progresul București, Corvinul Hune-

Petrolul Ploiești, C.S. Tîrgovișțe, Olimpia Sațu Mare.Gloria “ -■ • — — w ■■■»-«- ■«»« —
F.C.M.

_____  ___  ____ , Bala Mare. 
Viitorul Scornleești, „U“ Cluj-Na-

Buzău, Chimia Rm. VUcea, F.C. 
Galați,

Progresul Vulcan București, Corvi- 

J.v,. vvusinnva, C.S. Tîrgovlște. U.T. Arad.
Politehnica Iași, Petrolul Ploiești. F.C. Bihor Oradea. 
Dunărea C.S.U. Galați, Rapid București, F.C. Baia

: F.C.M. Brașov,

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI
ETAPA A VIII-a — 8 octombrie

SERIA /
ETAPA 1 — 18 anglist

Celuloza-Bradul Roznov — Și
retul Pașcani. Zimbrul Șiret — 
Cetatea Tg, Neamț. Danubiana 
Roman — Electro-Luceafărul Bo
toșani, Avlntul Frasin — Metalul 
Rădăuți, C.S.M. Bucecea — Ex
plorări Cîmpuilung Moldovenesc, 
Cristalul Dorohol — Laminorul 
Roman, Constructorul Iași — Mi
nerul Gura Humorului, Carpațl 
Gălăneștl — Relonul Săvi-nești.

etapa A Il-a — 25 august
Metalul — Danubiana, Explo

rări — Celuloza-Bradul. Ceta
tea — Carpațl. Minerul — C.S.M. 
Bucecea, Electro-Luceafărul — A- 
vîntul, Relonul — Zimbrul, Șire
tul — Cristalul, Laminorul — 
Constructorul.
ETAPA A 111-a — 1 septembrie
Constructorul — Explorări, Da

nubiana — Cristalul, Celuloza- 
Bradul — Metalul, Zimbrul — 
Electro-Luceafărul, Carpațl — 
Laminorul, Avîntul-— Minerul, 
C.S.M. Bucecea — Relonul, Ce
tatea — Șiretul.
etapa A iv-a — 8 septembrie
Minerul — Zimbrul, C.S.M. Bu

cecea — Cetatea, Explorări — A- 
vîntul, Relonul — Celuloza-Bra
dul, Metalul — Constructorul, 
Șiretul — Carpați, Laminorul — 
Danubiana, Cristalul — Electro- 
Luceafărul.
ETAPA A V-a — 15 septembrie
Relonul — Cetatea, Carpațl — 

Avîntul. Electro-Luceafărul — Și
retul, Constructorul — Danubia
na,' Laminorul — Celuloza-Bra
dul, Explorări — Zimbrul. Cris- 
taluJ — C.S.M. Bucecea, Minerul 
— Metalul.
ETAPA A Vl-a — 22 septembrie

Șiretul — Laminorul. Metalul — 
Explorări, Zimbrul — Construc
torul, Cetatea — Cristalul, Elec
tro-Luceafărul — Minerul, Celu
loza-Bradul — Carpați, Danubia
na — Relonul, Avîntul — C.S.M. 
Bucecea.
etapa A VII-a — 29 septembrie

Carpațl — Constructorul. Relo
nul — Electro-Luceafărul. Ceta
tea — Minerul, Laminorul — 
Metalul C.S.M, Bucecea — Da
nubiana, Șiretul — Avîntul. zim
brul — Celuloza-Bradul, Exploră
ri — Cristalul.

Metalul — Șiretul, Laminorul — 
C.S.M. Bucecea. Carpațl — Zim
brul, Explorări — Electro-Lucea- 
fărul, Minerul — Relonul. Con
structorul — Cetatea, Cristalul — 
Avîntul. Celuloza-Bradul — Da
nubiana.
ETAPA A IX-a — 13 octombrie

Avîntul — Cetatea. Electro-Lu
ceafărul — Cel-uloza-Brădul, Ra
ionul — Explorări, Minerul — 
Laminorul, Cristalul — Metalul, 
Danubiana — Carpați, C.S.M. 
Bucecea — Constructorul, Șire
tul — Zimbrul.
ETAPA A X-a — 20 octombrie

Constructorul — Cristalul. Da
nubiana — Șiretul, Celuloza-Bra
dul — Minerul, Carpațl — C.S/M. 
Bucecea, Zimbrul — Avîntul, Me
talul — Relonul, Explorări — 
Laminorul, Cetatea — Electro- 
Luceafărul.
ETAPA A XI-a — 37 octombrie

Electro-Luceafărul — Carpați, 
Minerul — Explorări, Laminorul
— Zimbrul, Relonul — Construc
torul. Cristalul — Celuloza-Bra
dul, Avîntul — Danubiana, Me
talul — Cetatea, C.S.M. Bucecea
— Șiretul.
ETAPA A Xll-a — 3 noiembrie

Celuloza-Bradul — C.S.M. Bu
cecea. Șiretul — Constructorul, 
Avîntul — Relonul, Zimbrul — 
Cristalul, Electro-Luceafărul — 
Laminorul, Cetatea — Explorări, 
Danubiana — Minerul, Carpați *— 
Metalul.
ETAPA A XIII-a — 10 noiembrie 

Cetatea — Danubiana, C.S.M.
Bucecea — Zimbrul, Explorări — 
Șiretul, Constructorul — Celulo
za-Bradul. Minerul — Carpați, 
Laminorul — Avîntul, Metalul — 
Electro-Luceafărul, Relonul — 
Cristalul.
ETAPA A xiv-a — 17 noiembrie

Cristalul — Minerul, Laminorul
— Cetatea, Celuloza-Bradul — 
Avîntul, Zimbrul — Danubiana, 
C.S.M. Bucecea — Metalul, Ex
plorări — Carpațl, Șiretul — Re
lonul, Contractorul — Electro- 
Luceafărul.
ETAPA A xv-a — 24 noiembrie

Cetatea — Celuloza-Bradul. Mi
nerul — Siretail. Danubiana — 
Explorări, Electro-Luceafărul — 
C.S.M. Bucecea, Relonul — La
minorul. Avîntul — Construc
torul, Metalul — Zimbrul, Car
pați — Cristalul.

FORTIFICAREA ECHIPEI NAȚIONALE
NECESITĂ PREOCUPĂRI Șl EFORTURI SUSȚINUTE

în perspectiva apropiatului 
meci oficial cu echipa Finlan
dei, din cadrul preliminariilor 
campionatului mondial, partida 
amicală de miercuri seara, de 
la Moscova, cu reprezentativa 
Uniunii Sovietice, a constituit, 
așa cum unanim îl calificau 
înșiși „tricolorii" noștri și an
trenorii lor, Mircea Luccseu și 
Mircea Răduieseu, un test deo
sebit de util. Dincolo de rezul
tatul final (care, ca orice În
frângere într-un meci interna
țional, fie el oficial sau ami
cal, nu poate decît să nemul
țumească, cu atit mai mult cu 
cit evitarea acestei înfrângeri 
era posibilă), testul de 
miercuri ne-a edificat în bună 
măsură asupra potențialului 
actual al lotului nostru repre
zentativ, a părților bune, ca 
și â lipsurilor sale

Desigur, constatările desprin
se trebuie să țină seama de 
condițiile în care s-a disputat 
acest meci : evoluție in depla
sare pentru echipa noastră, 
care s-a prezentat după numai 
o etapă de campionat și fără 
o pregătire comună necesară 
și adecvată meciului respectiv, 
spre deosebire de partenera 
ei, care juca pe teren propriu, 
unde s-a dovedit în ultimii 
ani extrem de redutabilă, care 
se află în plin sezon competi
țional și care a beneficiat de 
o perioadă de pregătire în co
mun de zece zile în vederea 
partidei de miercuri. De altfel, 
referitor la acest ultim aspect, 
responsabilii echipei sovietice 
ne-au mărturisit că acesteia i 
s-au rezervat înaintea fiecărui 
meci internațional — fie el o- 
ficial, fie amical — cel puțin 
o săptămână de pregătire în 
comun.

Tocmai ținînd seama de a- 
ceste condiții trebuie cu atît 
mai mult să apreciem unele 
din realizările echipei noastre 
în meciul de miercuri, îndeo
sebi in repriza secundă, cînd 
ea a avut o perioadă bună ini
țiativa in joc. Nu-i, desigur, 
puțin lucru ca, intr-un meci 
în deplasare, cu un asemenea 
valoros adversar, să ții pasul 
cu el și chiar să-l depășești 
uneori sub aspectul construc
ției și frecvenței acțiunilor o- 
fensive, ca și în acela al șu
turilor la poartă.

Bineînțeles, însă, că satisfac
ția noastră pentru aceste fru
moase reușite — apreciate și 
de obiectivul public moscovit

— n-a putut fi deplină din 
moment ce eficiența lor nu 
s-a ridicat la aceeași cotă. Ce 
folos că acțiunile de atac au 
fost atît de frecvente dacă, în 
majoritatea lor, ele s-au îm
potmolit în preajma careului 
advers ? Și, de asemenea, ce 
folos că s-a șutat mai mult 
la poartă (chiar decît adver
sarul), dacă mingile nu și-au 
atins ținta, trecînd uneori la 
cîțiva metri peste barele por
ților 7

A fost evident și miercuri 
că, dacă echipa noastră știe de- 
acum să combine și să paseze 
destul de bine in cîmp, să 
construiască acțiuni ofensive, 
ea nn stăpineșie Ia fe] dc bine 
și mijloacele dc finalizare. Toc
mai cînd ar trebui să crească 
în viteză, în variație și incisi
vitate, atacurile „tricolorilor" 
își pierd aceste calități, devin 
statice, confuze. In fazele de 
finalizare jucătorii noștri par
că nu mai știu ce să facă : 
preferă să șuteze în loc să pa
seze la un coechipier aflat in 
poziție mai bună sau. invers, 
pasează neinspirat cînd el are 
culoar mal bun, driblează i- 
nutil sau șutează uneori doar 
în virtutea principiului „poate 
o ieși ceva" etc.

Dar dacă acestea sînt defi
ciențe mai vechi — nereme
diate — în jocul ofensiv al

echipei noastre naționale (ca 
și la echipele de club) am fost 
neplăcut surprinși să consta
tăm că și în jocul apărării — 
pină acum compartimentul ei 
forte — au apărui serioase fi
suri. înaintașii echipei sovieti
ce au pătruns în cîteva rân
duri foarte ușor printre funda
șii noștri și numai intervenții
le prompte ale portarului Mo- 
raru în prima repriză, precum 
și imprecizia în șut a adver
sarilor a făcut să nu primim 
mai multe goluri.

Rezultă de aici cu claritate 
că sînt necesare încă multe e- 
forturi din partea tuturor fac
torilor responsabili, de la fe
derație și din cluburi, că tre
buie muncit foarte serios cu 
componenții lotului reprezen
tativ atît pentru lichidarea de
ficientelor din jocul ofensiv, 
pentru îmbunătățirea finaliză
rii, cit și pentru refortificarea 
compartimentului defensiv. Se 
impune ca perioada rămasă 
pînă la meciul cu Finlanda, 
care include trei etape de cam
pionat și un stagiu de pregă
tire în comun a componenților 
lotului reprezentativ, să fie fo- 
losită_ cu eficiența maximă ne
cesară pentru realizarea obiec
tivului propus in acest meci : 
victoria.

Constantin FIRANESCU

Cu Mircea Radulescu

DIVIZIEI „C“-

DESPRE „NOUL
Cîteva „schimburi" cu Mircea 

Bădulescu, noul și mai vechiul 
antrenor al Universității Craiova.

— Interesantă această promo
vare în bloc în echipa craiovea- 
nă, așa cum s-a văzut in meciul 
cu „Victoria".

— A fost $1 necesară, și obli
gatorie. ca să zic așa. Jucătorii 
noștri tineri au avut posibilita
tea să Joace In fața unor tribu
ne arhipline. Sigur că nu-mi 
fac încă iluzii, mai sint nenumă
rate examene de trecut. Dar, 
pentru început...

— Pe foarte tînărul Badea l-am 
remarcat acum cîteva luni, ia 
„Luceafărul", intr-un joc cu Glo
ria Buzău. E un tehnician fin 
șl inventiv.

— Intr-adevăr, în meciul cu 
„Victoria" a jonglat pe partea 
dreaptă, dar mai are mult de 
lucru, mai ales în planul forti
ficării. Craiovenii spun că are

EDIȚIA 1985-1986
SERIA A ll-a

ETAPA I — 18 august
Minerul Comăneștl — Inter 

Vaslui, Steaua-Mccaniea Huși — 
Textila Buhuși, Proletarul Bacău
— Constructorul-Fiacăra Odo- 
beștl, C.S.M. Bo.rzeștl — Unirea- 
Dinamo Focșani, Volnța-Pe- 
trolistul Rm. Sărat — Partizanul 
Bacău, Mecanica Vaslui — Lu
ceafărul Adjud. Victoria Gugeștl
— Unirea Negrești, Chimia Mă- 
rășeștl — Petrolul Molneștl.

ETAPA A n-a — 25 august
Luceafărul — C.S.M. Borzeștl, 

Petrolul — Steaua-Mecanica, 
Inter — Chimia. Unirea — Mine
rul, Unirea-Dinamo — Mecanica. 
Textila — Voința-Petrolistul, 
Partizanul — Proletarul. Con
structorul — Flacăra-Vlctoria.
ETAPA A IlI-a — 1 septembrie
Proletarul — Inter, Volnta-Pe- 

trolistul — Constructorul-Fiacăra, 
Steaua-Mecanica — Unirea-Dina- 
mo. Textila — Petrolul, C.S.M. 
Borzeștl — Unirea. Victoria — 
Luceafărul, Chimia — Minerul. 
Mecanica — Partizanul.

ETAPA A IV-a — 8 septembrie
Petrolul — Unirea, Luceafărul

— Chimia, Partizanul — C.S.M. 
Borzeștl, Steaua-Mecanica — 
Voința-Petrolistul, Inter — Tex
tila, Constructorul-Fiacăra — U- 
irea-Dinamo, Victoria — Mecani
ca, Minerul — Proletarul.
ETAPA A V-a — 15 septembrie
Voința-Petrolistul — Minerul, 

Mecanica — Proletarul, Textila
— Victoria, Constructorul-Fiacăra
— Petrolul. Unirea — Steaua-Me
canica. Chimia — Partizanul, 
C.S.M Borzeștl — Inter, Unirea- 
Dinamo — Luceafărul.
ETAPA A VI-a — 22 septembrie

Unirea — Construetorul-Flacă- 
ra. Proletarul — Unirea-Dinamo, 
C.S.M. Borzeștl — Voința-Petro
listul, Chimia — Steaua-Mecani
ca, Luceafărul — Textila. Meca
nica — Inter, Petrolul — Parti
zanul, Victoria — Minerul.
ETAPA A VII-a — 29 septembrie

Unirea-Dinamo — Victoria, 
Voința-Petrolistul — Mecanica, 
Petrolul — Luceafărul, Inter — 
Unirea, Partizanul — Constructo- 
rul-Flacăra. Steaua-Mecanica — 
Proletarul Minerul — C.S.M. 
Borzeștl. Textila — Chimia.

»
ETAPA A Vni-a — t octombrie

Chimia — C.S.M. Borzeștl. Tex
tila — Minerul, Victoria — 
Voința-Petrolistul, Proletarul — 
Petrolul, Luceafărul — Unirea. 
Mecanlca-Steaua —• Mecanica, 
Partizanul — Unirea-Dinamo, 
Constructorul-Fiacăra — Inter.
ETAPA A IX-a — 18 octombrie

Inter — Voința-Petrolistul. Pe
trolul — Victoria. Constructorul- 
Fiacăra — Textila. Unirea — 
Mecanica. Unirea-Dinamo — 
Chimia, C.S.M. Borzeștl — Prole
tarul. Minerul — Luceafărul, 
Steaua-Mecanica — Partizanul.
ETAPA A X-a — 29 octombrie
Partizanul — Minerul, Voința- 

Petrolistul — Chimia, Mecanica
— Constructorul-Fiacăra, Proleta
rul — Victoria, Luceafărul — 
Inter, Unirea-Dinamo — Petrolul, 
C.S.M. Borzeștl — Steaua-Meca
nica, Unirea — Textila.
ETAPA A Xl-a — 27 octombrie
Mecanica — C.S.M. Borzești, 

Steaua-Mecanica — Inter. Textila
— Proletarul. Chimia — Unirea, 
Victoria — Partizanul. Construc- 
torul-FIacăra — Luceafărul, 
Minerul — Unirea-Dinamo, Pe
trolul — Voința-Petrolistul.
ETAPA A XH-a — 3 noiembrie
Partizanul — Unirea, Proletarul

— Chimia. Inter — Petrolul, Lu
ceafărul — Steaua-Mecanica, 
Textila— Mecanica, Unarea-Dina- 
mo — Voința-Petrolistul, Victoria
— C.S.M. Borzeștl, Minerul — 
Constructorul-Fiacăra.
ETAPA A XIII-a — 10 noiembrie

Inter — Victoria, C.S.M. Bor
zești — Textila, Steaua-Mecanica
— Minerul Voința-Petrolistul — 
Proletarul. Luceafărul — Parti
zanul. Chimia — Constructorul- 
Fiacăra, Petrolul — Mecanica, 
Unirea — Unirea-Dinamo.
ETAPA A XlV-a — 17 noiembrie

Constructorul-Fiacăra — Steaua- 
Mecanica. Mecanica — Minerul, 
Proletarul — Unirea, Unirea-Di
namo — Textila, Petrolul —
C.S.M. Borzeștl, Partizanul —
Inter, Voința-Petrolistul — Lu
ceafărul. Victoria — Chimia. 
ETAPA A XV-a — 24 noiembrie

Textila — Partizanul, C.S.M. 
Borzești — Constructorul-Fiacăra. 
Chimia — Mecanica, Unirea — 
Voința-Petrolistul. Luceafărul — 
Proletarul Steaua-Mecanica — 
Victoria. Minerul — Petrolul, In
ter — Unirea-Dinamo.

VAL“ CRAIOVEAN
înălțimea lui Giresse. ceea ce e 
adevărat, dar eu adaug câ nu 
are și mușchii francezului, care 
e un halterofil în permanentă 
mișcare. în orice caz, o anume 
lipsă de forță e compensată de 
o mare rezistență, testul Cooper 
al Iui Badea fiind o... bagatelă 
de 3 400 de metri.

— Tn rîndul celorlalți l-am re
marcat pe Cioroianu, dezinvolt 
si autoritar...

— Cu observația că nu a venit 
să susțină faza de atac, ceea 
ce a făcut ca reușitele centrări 
ale Iui Adrian Popescu și jocul 
de pivot al Iui Cămătarii să nu 
găsească continuarea dorită.

— Am remarcat o omogenitate 
de stil la tinerii craioveni. fie 
că e vorba de Cioroianu. de 
Săndoi, de Popescu sau Stă- 
neseu...

— Așa se întîmplă cînd o gc- 
• nerație crește Ia umbra unei 
constelații cum a fost Craiova 
în ultimii ani...

— Avem impresia că acești ju
cători tineri ar fi putut juca mai 
de mult, pentru a face o trecere 
mai lină...

— E un handicap care va fî 
compensat în viitorul apropiat 
deși se creează situații dificile. 
Ceea ce știu, insă, e că este 
foarte greu «ă-l trec aetir.i pe 
Badea pe banca rezervelor, după 
ce a arătat ce $tie. Mult mai 
important decît toate aceste di
ficultăți mî se pare faptul că la 
Craiova există un vast cîmp de 
talente, care au fost îndrumate 
de antrenori competenți, îndră
gostiți de munca de creștere a 
tinerei generații — regretatul 
Nicolae Opriș, Glieorghe Scăcș- 
teanu, Clement lordăncscu, iar 
mai recent Tică Oțet, Silviu Stă- 
nescu și, Ia urmă, Nicolac Zam
fir. Aceste nume sînt și mai im
portante decît cele al jucătorilor 
care au venit. Șirul va continua, 
pentru că, vorba altui hitru cra- 
iovean, „olteanul s-a născut fot
balist". (I.CH.).

ȘTIRI • ȘTIRI
• CIFRE-JALON ÎN D1V. „A”. 

In cadrul primei etape a Divi
ziei ,,A“ am consemnat realiza
rea unor cifre-jalon. atit la nive
lul echipelor participante, cit șl 
al jucătorilor care au intrat du
minică pe teren. Iată-le : • For
mația F.C.M. Brașov a jucat me
ciul său cu numărul 600 de clnd 
activează pe prima scenă, eveni
ment oncrat cu un prețios 
punct obtinut la Slatina. • Mo
rarii a apărut pentru a 300-a 
oară intr-o partidă de Divizia 
„A“, contribuind foarte mult la 
realizarea victoriei echipei sale. 
Dinamo. • C. Solomon a ajuns 
la al 200-lea meci în primul eșa
lon.
• C.S. TIBGOVIȘTE — PETRO

LUL PLOIEȘTI 3—0 (2-0). Au 
marcat : Cojocaru (min. 1) și 
Gîngu (mln. 35. din 11 m, și 601. 
Petrolul a utilizat formația : Voi- 
nea — ștefan, Costin, Crîngașu, 
Pancu — Mocanu, Grigore. Pitu
lice — Cr. Ene, A. Ene, Niițu. 
Au mal jucat : Jipa și I. Solo
mon. (M. AVANU — coresp.).
• POPULARA COMPETIȚIE 

FOTBALISTICA „Cupa Româ
niei", care se desfășoară sub e- 
gida „DACIADEI", programează 
duminică 11 augut prima etapă a 
ediției 19$5/198t>, la care participă 
echipele din campionatul Diviziei 
„C“. Vor avea loc în toată tara 
llfi meciuri, printre competitoare 
fiind șl SS de formații din cam
pionatele județene. Meciurile .vor 
începe la ora 17.



NICOLAE CEAUȘESCUz
ÎMPREUNĂ CU TOVARAȘA

LENA CEAUȘESCU,
IN MUNiCIPiUL GALATI

(Urmare din pag. 1)

Dialogul de lucru al. tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu 
constructorii de nave s-a axat 
pe analiza modului în care se 
îndeplinesc sarcinile stabilite 
pentru acest an și măsurile în
treprinsa pentru înfăptuirea 0- 
biectivelor prevăzute pentru 
1986.

Au lost vizitate, în continua
re. cîteva dintre sectoarele pro
ductive, unde au fost prezen
tate măsurile întreprinse în di
recția diversificării fabricației, 
creșterii productivității muncii, 
sporirii coeficientului de utili
zare a metalului, introducerii 
mai accentuate a progresului 
tehnic, reducerii consumurilor 
de materiale, energie și com
bustibili.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
vizitat apoi sectorul în care se 
realizează platformele de foraj 
marin. Aici se află în stadiu 

două 
6, iar

sar- 
Ia a- 

ro- 
ale 

Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu,

erau împodobite 
Participanții 

purtau

fina! asamblarea celor 
părți ale platformei nr. 
Ia platforma nr. 7 a început 
montajul.

în continuare, a fost vizitat 
docul uscat, unde se află în 
construcție primul petrolier ro
mânesc die 35 000 tdw, navă de 
mare complexitate.

La încheierea vizitei, secreta
rul general al partidului a fe
licitat pe constructorii navali 
gălățeni pentru realizările obți
nute și Ie-a urat noi succese 
în transpunerea în viață a pro
gramului național de dezvolta
re a construcției de nave.

Gazdele s-au angajat să facă 
totul pentru îndeplinirea indi
cațiilor primite, pentru a în
făptui în bune condiții marile 
sarcini ce le revin.

Un moment de deosebită 
semnificație al vizitei de lucru a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
l-a constituit marea adunare 
populară desfășurată în mu
nicipiul Galați.

Pe modernele bulevarde 
străbătute de coloana oficială 
de mașini, mii de gălățeni — 
bărbați și femei, tineri și 
vîrstnici — și-au manifestat 
sentimentele de înaltă sti
mă și prețuire față de condu
cătorul partidului 
lui nostru, 
fierbinte 
manentă 
dezvoltării 
municipiului 
lăți, 
face în vederea 
triei socialiste, 
năstării întregii 
țiuni.

Exprimîndu-și 
tisfaeție 
nire cu 
Ceaușescu, 
Ceaușescu, 
ai muncii 
ționat 
dat cu 
partidului 
său general.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu căldură acestor en
tuziaste manifestări.

Clădirile 
esplanada __
de cultură, unde s-a desfășu
rat marea

---------- - ------- - REZULTATE tehnice ------------------ -
ÎNOT sincron, figuri impuse: 1. CAROLYN WILSON (Marea 

Britanic) 91,234 p ; 2. Murielle Hermine (Franța) 86,067 p ; 3. 
Alexandra Vorisch (Austria) 86,000 p etc.

SĂRITURI, Trambulină, feminin : 1. JEANNA TVBULNKOVA 
(U.R.S.S.) 514,32 p ; 2. Irină Sidorova (U.R.S.S.) 476,70 p ; 3.
Heidemarie Greeks (Cehoslovacia) 470,22 ; ...5. Isabela Bercaru 
(România) 458,10 p (rezultate oficiale), platformă masculin : 1. 
T. KNUTH (R.D.G.) 581,46 p, 2. A. Killat (R.F.G.) 570,63 p, 3. 
D. Rinaldi (Italia) 561,30 p.

POLO, Grupa A (meciuri disputate miercuri seara) : R.F.G. — 
Olanda 12—7 ; Iugoslavia — Grecia 12—5; Ungaria — Spania 
10—8 ; U.R.S.S. — Italia 7—6; joi : Iugoslavia — Grecia 12.—5 ; 
Ungaria — Spania 10—8 ; grupa B : Suedia — Belgia 12—8 ; 
Franța — Polonia 6—4 ; Bulgaria — Malta 11—3 ; România — 
Marea Britanie 13—7.

ÎNOT, 400 m liber (f) : 1. ASTRID STRAUSS (R.D.G.) 4:09,22; 
2. Anke Mohring (R.D.G.) 4:10,55; 3. Elena Dondeberova
(U.R.S.S.) 4:14,44; 16. Eniko Palencsar (România) 4:22,97 ; 100 m 
liber (m) : 1. S. CARBON (FRANȚA) 50,20 ; 2. J. Wolthe 
(R.D.G.) 50,33; 3. S. Volry (Elveția) 50,70 ; 100 m spate (f) : 1. 
BIRTE WEIGANG (R.D.G.) 1:02,16 ; 2. Kathrin Zimmermanin
(R.D.G.) 1:02,60 ; 3. Natalia Slbaeva (U.R.S.S.) 1:03,12; 4. Car
men Bunaciu (România) 1:03,79 ; ...7. Anca Pătrășcolu (Româ
nia) 1:04,14 ; 200 m spate (m) : 1. I. POLIANSKI (U.R.S.S.) 
1:53,50 ; 2. S. Zabolotnov (U.R.S.S.)) 2:01,88 ; 3. F. Baltrusch
(R.D.G.) 2:02,57 ; 4x100 m liber (r) : 1. R.D.G. 3:44,48 ; 2
R.F.G. 3:45.38 ; 3. Olanda 3:43,59.

PROGRAMUL DE AZI
Înot. NSC, orele 10 — serii, 18 — final® (cu excepția probei 

de 800 liber f — finală sîmbăta) : 400 liber m, 100 fluture f 
(Carmen Bunaciu, Iulia Mateescu), 200 bras m, 100 bras t 
(Tamara Costache, No emi Lung), 4X100 liber m, 800 Uber f. 
serii (Eniko Palencsar)

înot sincron. NSC, orele 10 preliminarii, 20 finală solo.
Polo, de la ora 15 : Ungaria — Italia, URSS — Olanda, Iugo

slavia — Spania (gr. A); NSC. ora .20 : Bulgaria — România 
(gr. B), RFG — Grecia (gr. A).

SOFIA, 8 (prin telefon). Vre
mea rea, total nefavorabilă bunei 
desfășurări a întrecerilor din 
cadrul Campionatelor < 
do notație a influențat 
standardul rezultatelor. La 
disciplinele. Astfel, apa din bazi
nul de la N.S.C. a ajuns la 22 
de grade, cu- patru grade 
temperatura normală, prevăzută 
pentru întrecerile de înot. Eve
nimentele principale ale zilei au 
fost, desigur, victoriile repetate 
ale înotătorilor din B.D. Germa
nă si U.R.S.S. (excepție : "
oczul Carron, la 100 m 
care domină autoritar această 
ediție a ..europenelor". După 24 
de ore de discuții, contestația 
săritoarei de trambulină Rita 
Baldus (R.D.G.) a fost retrasă, 
ea a fost definitiv trecută pe 
locul 8, astfel că reprezentanta 
noastră Isabela Bercaru a mai 
urcat o poziție, șl a ajuns a 5-a 
în Ierarhia continentală. Latura 
estetică a spectacolului Campio
natelor europene s-a îmbogățit, 
în întrecere iintrînd specialistele 
de la înot sincron (evoluțiile 
Impuse).

Poloițtii in fața examenului 
cu echipa Bulgariei

Cea de a patra victorie a po- 
loiștilor noștri a fost obținută 
în fața echipei Marii Britanii : 
13—7.............................................  ~
și în 
lonia, 
de la . _ _____
și și-au asigurat o zestre sub
stanțială (în două reprize 
Înscris de nouă ori). Apoi, 
gîndul parcă la întîlnirea-derby, 
de vineri seara, cu poloiștii bul
gari, decisivă pentru ocuparea 
primului loc în grupa B a C.E., 
ei au redus motoarele, pierzînd 
ultimul sfert al meciului, Hagiu 
a făcut un pas uriaș spre cuce
rirea titlului de golgeter al gru
pei, înscriind de 8 ori. Costrăș 
(2), Moiceanu, Garofeanu și 
Gordan au rotunjit „aotivul** e- 
chipei noastre.

O dubla prezența româneasca 
într-o finala continentala

europene 
t vizibil 

toate

sub

fran- 
li-ber),

Iară, 
bătorește. 
dunăre 
șii și tricolore, 
tovarășului 
șl tovarășei 
flori și eșarfe multicolore.

La i 
varășul 
tovarășa Elena 
fost intimpinați 
nice aplauze șî urale. 
atmosferă de puternică vi
brație patriotică, s-a scan
dat cu putere 
P.C.R. !“, 
poporul !“, 
mindria 
România !“.

Adunarea 
de tovarășul 
prim-secretar 
iui județean Galați al P.C.R.

Intimpinat cu puternice a- 
plauze si ovații, a luat cuvintul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Cuvîntarea conducătorului 
partidului și statului a fost ur
mărită cu deosebită satisfacție, 
cu deplină aprobare, fiind sub
liniată în repetate rînduri cu 
vii și îndelungi aplauze. Parti- 
cipanțîi la adunare au expri
mat, în numele tuturor celor 
ce trăiesc și muncesc pe aceste 
străvechi meleaguri românești, 
hotărirea neabătută de a înfăp
tui în mod exemplar orientă
rile și îndemnurile cuprinse în 
cuvîntarea secretarului general 
al partidului, de a-și intensifi
ca eforturile în vederea înde
plinirii integrale a sarcinilor 
ce le revin din istoricele hotă- 
rîri ale celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului.

Marea adunare populară s-a 
încheiat într-o atmosferă entu
ziastă, de puternică angajare 
patriotică. Cei prezenți și-au 
exprimat din nou, prin însufle
țite urale și ovații, sentimen
tele de dragoste fierbinte și a- 
leasă recunoștință față de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
strălucit conducător al partidu
lui și al țării, pentru activita
tea sa neobosită consacrată 
dezvoltării multilaterale, accele
rate a patriei noastre 
te, creșterii bunăstării 
noastre națiuni.

După marea adunare 
Iară, mii de gălățeni aflați pe 
bulevardele orașului au salutat 

•din nou _ cu deosebită căldură 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și pe tovarășa Elena Ceaușescu.

Pe stadionul ..Portul 
unde a 
plecării, 
mosferă 
rească, 
rat
Oamenii muncii prezenți pe 
stadion au aplaudat cu putere, 
au ovaționat îndelung, au 
scandat cu însuflețire nume- 

secretaru-

sosirea la 
I Nicolae

steaguri 
portrete

tribună, to- 
Ceaușescu, 

Ceaușescu au 
cu puter- 

Intr-o
de 

patriotică, s-a 
„Ceaușescu 

„Ceaușescu 
„Stima noastră 

■ Ceaușescu
Ș>
Și

a fost deschisă 
Marin Enache, 
al Corni tetu-

socialis
ta trcgii

popu-

s

i

(5—1, 4—2, S—2, 1—2). Ca 
ajun, în întîlnirea cu Po- 
tricolorii au forțat încă 
primul fluier al arbitrului

au cu final pe locul 7. Cu adevărat ne
satisfăcătoare au fost însă 
comportările lui Eniko Palencsar 
(locul S în serii, la 400 m liber, 
in 4:22,65), Robert Pinter (locul 8

în serii, la 100 m liber, în 54,64) 
și a ștafetei de 4X100 m liber 
(f), locul 4, în serii, în 4:08.69.

Geo RAEȚCHI

Seriile la IOC m spate, disputate 
dimineață, ne-au adus satisfacția 
calificării ambelor noastre con
curente, Carmen Bunaciu și 
Pătrășcoiu, in finala de 
amlasă. Din păcate, însă, 
men Bunaciu nu a putut depăși, 
în finală, poziția a 4-a din ierar
hia calificărilor și n-a intrat în 
posesia unei medalii, pe care 
ar fi meritat-o după timpii pe 
care i-a realizat chiar în acest 
an. Anca Pătrășcoiu a „mers" șl 
ea- sub posibilități, clasindu-se în

Anca 
după 
Car-

CM, DE CANOTAJ (j)
(Urmare din pag. 1)

stroculm de sosire,
Crăciun să ridice pro-

cu 200
Aurel
gresiv ritmul, depășind centi
metru
Iii adversari.
România (Aurel_ Crăciun,
rius Curelea,

ZILELE „RECORD" 
ALE LUI CRAM

Steve Cram este, în mod cert, 
unul dintre cei mai mari aler
gători de semifond ai atletismu
lui mondial. Afirmația are în 
vedere nu doar rezultatele sale, 
de-a dreptul excepționale (și 
alți alergători au obținut, la 
timpul lor, performante presti
gioase pentru perioada de timp 
respectivă), ci întreaga carieră a 
atletului britanic, realmente stră
lucitoare.

Steve (se numește, de fapt, 
Stephen) s-a născut la 14 octom
brie 1960, este înalt de 184 cm 
și cîntărește 70 kg. Practică atle
tismul din anul 1973, dar abia 
în 1979 a obținut primul mare 
succes : titlul european de ju
niori la 3000 m (8:03,2) la cam
pionatele de la Bydgoscz. Un an 
mai tîrziu, la J.O. de la Mos
cova, lipsit încă de experiență, 
a fost al 8-lea în finala cursei 
de 1500 m (3:42,0), probă cîști- 
gată de conaționalul său Sebas
tian Coe cu 3:38,4.

Toate-acestea au fost doar „ta
tonări** pentru ceea ce avea să 
urmeze...

1982. Pe stadionul de la Kalo- 
greza, din Atena, Cram cîștigă 
titlul de campion european la 
1500 m în 3:36,49, surprinzîndu-și 
literalmente partenerii printr-un 
sprint sec și prelungit (ultimul 
tur a fost de 55,4 s). Cîteva săp- 
tămîni mai tîrziu, în Australia, 
Ia Brisbane, Cram cîștiga Jocu
rile Commonwealth-ului cu 
3:33,66. In acest sezon el a fost 
primul performer mondial la 800 
m cu 1:44,45.

1983. An dominat de prima e- 
diție a campionatelor mondiale 
de la Helsinki, Ia care cursa de 
1500 m a fost una dintre pro
bele așteptate cu cel mai mult 
interes. La startul finalei erau 
prezenți câțiva dintre cei mai 
valoroși alergători din lume : 
marocanul Aouita, englezul O- 
vett, americanii Scott și Maree 
și, desigur. Cram. înaintea fi
nalei, neozeelandezul John Wal-

ker, campion olimpic al probei în 
1976, declara : „Cred c& totul va 
fi decis la sprintul final, căci nu 
văd cine anume șl-ar asuma răs
punderea să conducă ostilitățile**. 
Așa a și fost pînă aproape de 
ultimul tur, cînd în frunte a 
trecut veteranul kenyan Boit, a- 
poi, pen.fcru puțin timp, Aouita. 
Cu 300 m înainte de sosire Cram 
a trecut ca un bolid și, cu toa
te eforturile, nimeni nu i-a pu
tut lua „plasa** (ultimii 400 m 
în 52,0). El a cîștigat în 3:411,59, 
urmat de Steve Scott 3:41,87 și 
de Said Aouita 3:42,02.

1984. Deși favorit la J.O., Cram 
este întrecut la 1500 m de Coe 
(3:32,53 — record olimpic, față 
de ale sale 3:33,40), campionul 
mondial acuzînd dureri la ten- 
donul achilian al piciorului- 
drept.

1985. Pînă acum, cel puțin., 
Cram se arată a fi realmente for
midabil : la 16 iulie, la Nisa, 
Cram îl învinge la limită pe 
Aouita, ambii fiind cronometrați 
3:29,67 și 3:39,71. Sînt primii aler
gători sub 3 minute pe 1500 m î 
Ultimul tur al lui Cram a fost 
de 53,49) : 27 iulie, la Oslo. Steve 
realizează un nou record mon
dial pe o milă cu 3:46,31. In ma
ma! cîteva zile două dintre re
cordurile lui Steve Ovett au fost 
întrecute de Cram, cu 1,10 s și, 
respectiv, 1,02 s ; 4 august, la 
Budapesta, neobositul alergător 
corectează recordul lumii la 
2000 m cu 4:51,39 (cel vechi îl 
aparținea lut Walker cu 4:51,4 
din 1976);

9 AUGUST. Astăzi are loc un 
concurs la Gateshead, în orașul 
său natal, în cadrul căruia Cram 
va încerca să doboare recordul 
mondial la 1000 m. deținut de 
Coe cu 2:12,18 din 1981. O ten- 
dinită îl chinuie, însă, cu dure
rile. Și, totuși, poate că...

Ce rezultate ne va mai oferi 
Cram pînă la încheierea sezonu
lui ?

Romeo VILARA

cu centimetru principa- 
Clasament : 1.

Ma- 
George Dordea, 

Dănuț Dobre) 4:38,85 — califi
cați direct in finală — 2.
R.D.G. 4:42,45, 3. Franța 4:43,70. 
Trebuie precizat că și în ce
lelalte două serii s-a tras în 
ritm de finală, dar cel mai 
bun timp este cu 6 secunde 
mai slab decît cel obținut 
sportivii noștri, ceea ce ne 
mari speranțe în finală.

Prima concurentă dintre 
te, speranța nr. 1 a lotului nos
tru la o medalie de aur, Ve
ronica Necula, a evoluat în se
rie cu redutabila Katrin Wert- 
her (R.D.G.). Din cauza unui 
reglaj defectuos al bărcii, Ve
ronica a pierdut cursa cu 100 
m înainte de sosire, ea nepu- 
tînd — în aceste condiții — 
propulsa barca cu suficientă 
forță. Tehnicienii lotului nos
tru au luat imediat măsuri 
pentru reglarea ambarcației. 
Clasîndu-se pe locul secund 
(5:51,39), Veronica Necula ur
mează să concureze în recalifi
cări. Tot în recalificări vor e- 
volua și fetele de la 4 VÎSLE 
(5:12,61). după R.D.G. (5:01,52). 
Echipajele de 4+1 RAME și 
8+1 vor evolua direct în fi
nale, la aceste probe înscrieri
le fiind mai puține.
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ATLETISM £ La Viareggio : 
prăjină : Collet (Franța) 5,80 m, 
greutate: Andrei (Italia) 21,88 m, 
3 000 m: Cova (Italia) 7:46,48.

BASCHET Czarny Szczecin 
— Sel. cluburilor studențești din 
S.U.A. (meci feminin) 37—65 
(17—35).

ciclism • Turul Americii. 
etapa a 5-a (Lake Tahoe-Reno, 
108 km) a revenit lui Greg Le- 
oiond in 2.21:56 care a devenit 
liderul clasamentului general cu 
12.22:59, urmat de Handy Hamsp- 
ten la 1:25. Hinault este al 5-lea 
la 5:01 • In Turul Danemarcei, 
italianul Guido Bontempi a cîști- 
gat. la sprint, etapa a 5-a 
(Aalborg — Aarhus, 153 km) în 
3.42:11. Tricoul galben îl poartă, 
in continuare. Moreno Argentin 
(Italia) 21.42:41. urmat la 21 s, de 
danezul Andersen.

HANDBAL. • Meci feminin, 
amical, la Gerlingen : R.F.G. — 
Ungaria 16—18.

„Portul roșu', 
avut Ioc ceremonia 
domnea' aceeași at- 
entuziastă, 

în care s-a
sărbăto- 
desfășu- 

intreaga vizită de lucru, 
prezenți pe

Ie partidului, al 
lui său general.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au răspuns cu căldură și prie
tenie acestor entuziaste ma
nifestări de dragoste și pre

făcute de gălățeni. 
aplauzele 

prezenți,
Ceaușescu și tovarășa

Ceaușescu

g

de 
dă

fe-

țuire
In

celor
Nicolae . _____ _
Elena Ceaușescu au urcat la 
bordul elicopterului preziden
țial, care s-a îndreptat spre 
stațiunea Neptun.

și ovațiile 
tovarășul

TELEX® TELEX
INO*I o Campionatele S.U.A., 

la Mission Viejo : 200 m liber : 
Biondi 1:47,89 —"record al S.U.A., 
400 m mixt : Kostoff 4:22,27 ; fe
mei : 200 m liber : Mary Wayte 
2:00,56, 400 m mixt : Erika Han
sen 4:48,08.

MOTOCICLISM ® „Marele pre
miu* al Belgiei, la Namur, la 
clasa 500 cmc a fost cîștigat de 
englezul Dave Thorpe (Honda) 
care conduce și în clasamentul 
general cu 321 p, urmat de bel
gianul Malherbe — 306 p.

ȘAH • In urma barajului sus
ținut cu olandezul John Van Der 
Wiel și filipinezul Eugenio Torre, 
englezul Nigel Short s-a calificat 
pentru turneul candidaților de la 
Montpellier (aceștia s-au aflat la 
egalitate în Interzonalul de la 
Biel).

TENIS • Turneul de Kitzbuenl 
(pe teren acoperit, din cauza 
ploii !) : Simonsson — Schwaier 
7—6, 4—6. 7—5. Maurer — Se-
gărceanu 6—1. 6—2, Sanchez — 
Nystrdm 6—4, 6—4. Meinecke — 
Navratil 6—3, 6—4 • Turneu fe
minin la Toronto (Canada) : Ha- 
nika — Young 6—3, 6—3, Smylie 
— Paradis 6—3, 6—4, Ruzici — 
Klitch 6—2, 6—0, Mandlikova — 
Fairbank 6—3, 6—3, Mesker — 
Bunge 6—2, 5—7, 6—4 • In pri
mul tur al turneului de tenis de 
la Kitzbuehel, (Austria), vest-ger- 
manU'l Boris Becker a fost eli
minat în primu-l tur (!), fiind în
vins cu 6—3, 6—1 de Uruguayan ui 
Diego Perez.

VOLEI • Meciuri amicale mas
culine, la Helsinki : Finlanda — 
R.F.G. 3—2 șl 1—3. • Compe
tiția de la Mesina a fost cîști- 
gată de Italia 6 p, urmată de 
Franța 6 p. Olanda 4 p, Suedia 
2 p.

NEUCHATEL XAMAX ÎNVINGĂ
TOARE LA SCOR

A început campionatul Elve
ției. Cel mai categoric scor a 
fost înregistrat la Neuchatel, 
unde echipa locală Xamax (vi
itoarea adversară a Sportului 
studențesc în „Cupa U.E.F.A.**) a 
dispus cu 5—1 de Vevey. Re
amintim că în formația elve
țiană joacă acum vest-germa- 
nul Stielike (venit de la Real 
Madrid) și danezul Nielsen (de 
La Strasbourg). Celelalte rezul
tate : Baden — Servette Geneva
1— 4. F.C. Basel — Lucerna 0—0, 
F.C. Ztîrich — Young Boys Ber
na 0—0, Aarau — St. Gallen 2—1, 
Granges — Grasshoppers 0—2. 
Laussanne — La Chaux de 
Fonds 2—1. Sion — Wettingen
2— 1. De notat că noile promo
vate Granges și Baden au su
ferit înfrîngeri pe teren propriu.

SFERTURILE DE FINALĂ
ALE C.M. DE JUNIORI II

în mai multe orașe din R. P. 
Chineză au avut loc sferturile 
de finală ale Campionatului 
mondial de juniori IE (sub 16 
ani). Iată rezultatele. La Bei
jing : R.P. Chineză — K.F. Ger
mania 2—4 (2—3). Din echipa în
vingătoare s-a remarcat tînărul 
Witzek (un autentic taleht). care

a marcat trei goluri. La Da
lian : Brazilia — Arabia Saudită 
2—1 (1—0). La Shanghai : Nige
ria — Ungaria 3—1 (1—1), La 
Tientsin : Guineea — Australia
0—0. după prelungiri. In urma 
loviturilor de la 11 m Guineea 
s-a calificat, realizînd scorul de 
4—2.

ȘTIRI, REZULTATE

0 Lidera campionatului Uru
guayan, Penarol Montevideo, va 
întreprinde un turneu în Europa 
între 12 și 24 august. Ea va juca 
cu F.C. Sevilla, apoi va partici
pa la un turneu în Italia ală
turi de Milan, Internazionale și 
F.C. Santos. în continuare va 
mai juca în Spania și Portugalia.
• Clasamentul final al tur

neului de la Siofok (Ungaria) : 
1. Zeleznicear Sarajevo 5 p» 2. 
Banyasz Siofok 4 p, 3. Ferenc- 
varos 3 p, 4. Donawitz (Ausbrla) 
0 p.

# La Toronto : Sel. Canadei 
— Everton 0—1 (0—1). A marcat 
Lineker (min. 18).

® Zilele trecute s-a desfășu
rat un dublu meci între cam
pioana U.R.S.S., Zenit Leningrad 
și Dinamo Moscova, câștigătoarea 
„Cupei U.R.S.S.ambele laurea
te în ediția din 1984. Zenit a 
cîșt’gat cu 2—1 pe teren pro
priu și cu 1—0 în deplasare.
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